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2 7. Abóbora - Péhô
Abóbora grande. - Péhô bagn.
28. Abolir - Có quédn
Abolir (suprimir) a festa. - Festa có
quédn. - (Festa= lcacá. )
29. Abortar - Cr{}gn
Abortou (perdeu antes do tempo) uma cri·
ança. - Nhir chin crêgn.
30. Abraçar - lón mi
Abraçar (envolver com os braços) a irmã.
- Réngrê ión mi.
31. Abraço - Nindó ta cri fig
Abraço o namorado. - Nindó ta cri fig ign
chún.
32. Abrigar - üind hat
Abrigar (guardar) em casa por causa do
frio. - üind hat in cónt cuchón iú.
33. Abrir - Róp
Abrir um buraco. - QJndó róp.
34. Absolver - DtJdn un
O inocente (que não tem culpa) foi absolvido. - Dédn un tu qui con ming.
35. Absurdo - Ou íhon hat iá tún
Isso é um absurdo (errado, burrice) - Tagn
ta quíhon que tún mi.
36. Abuso - /chá que pón
Isso é um abuso. (desaforo) - Tagn ta ichá
quepón tan.
37. Acabar - Cón
Vou acabar o trabalho. - /gn r3nrái cón.
38. Acalmar - Crân quêq
O vento acalmou. - Conca me cr~ quêq.
39. Acampamento - üór~
A nossa tribo acampou na beira do rio. hon brê que hagn iiórêq gôi cri.
40. Ação - Hon tar
A nossa açlo espantou a onça. - Hon tar
min canói iút
41. Acará - Créncufêr
Pesquei um acará (cará) - Créncuf{}r iú
iát42. Acariciar - Cri vóg
Fazer carícias ao filho. - Fi coachíd cri
vóg.
43. Acasalar - Bré iong
Acasalar o macho com a f{}moo. - Fi bré
t i iong (nhong).
44. Acaso - Véq
Por acaso achei dinheiro. 13nc/Jbo veg
(Nhancabo)
45. Acatar - Cu prén
Acatar as ordens do chefe. - Cu prén pón
í vi.
46. Aceder - Ma hêgn (ma hê)
Acedi (me conformei) à sua vontade. - On
ma hê hat.
47. Aceiro - Cóbn quêq
O aceiro evita que o fogo avance. - Ti ta
cóbn que ni ié.
48. Aceitar - Méng
Aceitar d inheiro pelo trabalho. - lan-cábo
méng rânrái cá (nhâncabo)
49. A celerar - Furún
Acelerar a caminhada. Andar mais depressa. - Hon t ínca furún.
50. Acenar - Vég vég
Acenar o lenço na d espedida. - Rencho ta
v.égn végn tin que cá.

O 1. Abacate - bacat
O abacate emole. - Bacat tá to-nói.
02. Acabateiro - bacat-cr{}
Árvore do abacateiro. - Bacat pón.
03. Abacaxi - chóin bó
Abacaxi maduro. - Chóin bó ró.
04. Abafar - qui nói
Abafar o fogo. - Pin qui nói.
05. Abaixar - póin
Abaixar a cabeça. - póin hó crí.
06. Abaixo - rór
Eu abaixo a vara. - /gn cá tá rór quéi.
07. Abalar - Nun-dá
Abalar a casa. - Nundá ton.
08. Abanar - Nhón vén
Abanar com o leque. - Ventorór ta vei qu i
nhón vét.
09. Abandonar - Fat
Abandonar o marido. - Bédn fat cá tim.
10. Abandono - Fát iá
Vivo no abandono (sem amparo). - Fátn
iá taví.
11. Abarcar - Con miong
Eu abarco (pego) tudo para mim. - /gn pi
con mi tum ni ign má.
12. Abastecer - Ven vê
Abastecer (arranjar) tudo para a festa.
Ven v{} cón fest iú.
13. Abater - Tóing
Abater (ma tar) um boi. - Bóin tóing.
14. Abatim ento - Ca·iá
Abatimento no preço. - Dédn um ca-iá.
15. Abatido - Harêiquetúm
Estou muito abatido (triste) - Harêiquetum fái hê.
16. Abaular - Cóquét
Abaular o chapéu (deixar arrendondado)
- Chompê fór coquét.
17. Abelha - Mân, m<Jn byq chi
A abelha faz o mel. - Mân bagn mân hat.
18. Abelha-do-pau - cá qui mân
Abelha da terra. - gá qu i mân
19. Abelha mandasaia - En bégn
20. Abelheiro (homem que lida com as abelhas) - Mân tóin
21. Abençoar - Ningué con mi
Abençoar os noivos (pedir proteção de
Deus) - um prun ningué con mi.
22. Aberto - Róp
Porta aberta. - Nhenqué rópca nhé.
23. Abertura - Tói
Abertura na roupa. - Cur tói.
24. Abismo - Dôr
Que abismo (buraco) fundo ! - Dôr téi.
25. Abóbada - Déd n rór
A abóbada (o arredondado) do céu. - Caicôn món rór.
26. Abobado - üóicantín
Guri abobado (pateta) . - üóicantín.
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51. Acender - Glúg (grug)

Aconselhar a não fazer besteira. - M;J que
quén dédn um corégn ha tu ié.
75. Acontecer - Dlkln un
Vai acontecer um desastre. - Dédn un
corégn cotin.
76. Acontecimento - Dédn um
A chegada dele foi um grande acontecimento. - Ti iún mun co dédn um bagn.
71. Acordado - Rir n_á
O bebê não dorme. Est;J acordado. - Ntl·
nen vén rir ná.
78. Acordar - Rir
Ele vai acordar com o barulho. TIJ rir mu
dédn um vó ca.
79 Acordo - Curôn fig
Ele faz um acordo (trato) comigo.
Curôn fig ign bré
80. Acorrer - Ting
Acorrer (ir) ao lugar do perigo. - Ting
iangá rá.
81. Acostumar - Oui ta vlJ pón
Vou me acostumar na casa dele. - Ti in
cónqui quita vê pon
82. Acreditar - Crifig
Acreditar (confiar) em Deus 11 muito bom.
- Tupen vi crifig üón hê.
83. Acrescentar - Ouinin
Acrescentar mais lenha no fogo. - Quinin
bagn.
84. Acuado - Móting
Onça acuada pelos cachorros tl um perigo.
- Min mótin cachór ti.
85. Acuar - Dógn mú
Os cachorros vão acuar a onça. - Cachór
min dógn mu.
86. Açúcar - Gróinguê
É demais açúcar no café. - Gróinguê tav í café ti.
87. Açucarado - Gróinguê taví
Pão açucarado (com muito açúcar) - Pun
gró inguê tav í.
88. Açude - Dign
Fazer um açude de pedras para segurar as
águas do riacho. - Pó ta gôi iarông.
89. Acudir - lúnda quen
Acudir aquele que pede socorro (ajuda). Um prór cá iúnda quen.
90. Acumular - Pón finq
Acumular (juntar) bastante madeira. - Cá
pón finq.
91. Acusado - lá prór
Ele foi acusado pela polícia porque surrou
a mulher. - Ti iá prór ti prun tóing cá.
92. Acusar - Cón-ming
Acusar o causador de tantos males. - Cónming dédn um corégn.
93. Adaptar - Con-fór
Adaptar (ajustar) a minha vida à dele. Ti tu n con-fór.
94. Aderir - Bré hat
Aderir (unir-se) ao trabalho de minha
mãe. - Mâin (Man) bré tin rânrái.hat.
95. Adestrar - Cairón
Adestrar um cachorro para a ca~a. - Ca·
chór cairón on cré ié. '
96. Adeus - Chatin má
Dizer adeus na despedida da irmã. - Cha·
tin má rengrê

Acender a fogueira. - Pin bagn glug.
52. Acercar - Y iarót
Acercar-se (aproximar-se) da casa. - ln y
iarót (nharót)
53. Acertar - Ouí-honpénúng
Acertar uma pedrada na cobra. - Pon
quí-hon pé míng (pó ming)
54. Acesso - üoi-quengue
O acesso à nossa casa (entrada) - iú qu i
üói quenque (quengue)
55. Acha - Pibru (pin bru)
Pôr uma acha de lenha no fogo. - Pin
ínho üóing
56. Achar - Vêq
Achar um ninho de sabiá. - Gódnvén iagfê vêq.
57. Achatar - cói gron
Achatar uma fruta. - Cacanó cói gron.
58. Achegar- iún (nhun)
Achegar-se (aproximar-se) de um amigo. Cáin con iún (nhún)
59. Acidente - lá gón nin
Acidente (acontecimento) triste. - Têrq
ia-guan.
60. Acidentar - T8rq (?)
Acidentar-se na viagem. - Ti mar tlJrq.
61. Acido - Cái ióiguê
O vinagre é muito ácido (azedo) - Vinagre
c;Ji ióiguê.
62. Acima - Cai mó
Acima da árvore está o sol. - Cá cri ró ta
ni.
63. Aclamar - Ma hê
Aclamar (concordar) batendo palmas. Ma hê ca dógndógn quêi.
64. Aclarar - Róp
Vou aclarar minha casa abrindo a janela. lgn in ianqulJ róp.
65. Acobardar~ Mumóng
Acobardou·se (ficou com medo) e fugiu. Mumón c;J üóivaq
66. Acobertar - Pdiúq
Acobertar (esconder) a verdade. - Vêiq vi
hêpéiúq.
67. Acocorado - lágn ma nin
Ele ficou de cócoras, meio sentado. lágn
ma ni ti.
68. Açoite - Con-üarú tói fôn (convarú, convorú)
Surrou com o açoite feito de couro. Bôin fêr ta hê.
69. Acolher - Ti córon
Acolher (receber) um amigo em nossa casa. - Hôn in cónqui hôn rengrê córon.
70. Acometer - lan ron
Acometer (atacar) o inimigo a pau/adas. Um tu iúid rong c;Jta.
71. Acomodar - Vign hat
Acomodar (arrumar) a minha casa. - ln
conqui vign hat.
72. Acompanhar - Bré tinq
Acompanhar (ir junto) num passeio.
Bré tínq pachá queié.
73. Aconchego - Conte hê
Encontrei aconchego (proteção) na casa
do pai. - Páin in conte hê.
14. Aconselhar - Má que quén
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lgn cstúton.
121. Advertência - E iú
Avisar antes que isso aconteça é advertência. - E iú tóq.
122. Afamado - Tu mi
O valentão é muito afamado (falam dele)
- Ti tu mi.
123. Afastar - Rlliq
Afastar esta pedra do caminho. - Pó ta
ráiq quêq.
124. Afecção - Cangá (cangáq)
Estou com uma afecção perigosa. - Cangá
ili guê.
125. Afeiçoado - Tu hê
Ele é afeiçoado pelo cachorro. - Cachór
tu hê.
126. Afeiçoar - Fi tu hê
Vou me afeiçoar a esta menina. - fcha fi
tu hêqué.
127. Afeito - Oufta vê pón
Estou afeito (acostumado) ao perigo. Quíta vê pón ianguê (nhânguê)
128. Aferir - Ou fhon que v«t
Vou aferir (conferir) o peso na balança. Barancha qufhon que vtJq.
129. Aferventar- Vogn voq
Vou afervéntar (esquentar) a água. - Gôi
vogn voq.
130. Afeto - Ma hê
Tenho afeto (estima) pela família. - /gn
caicón tu hê.
131. Afiador - lú quét
O homem que afia a faca na pedra se chama afiador. - rongrô iú quét fon.
132. Afiar - lhôn ianguê•(nhânguê)
Afiar a faca para cortar melhor. - /hôn
ianguê d«Jn um qu{}p hê.
133. Afia~ar - Tó véd
Afia~ar (garantir) o negócio do amigo. To véd bré hê má.
134. Afilar - lúrér
Vou afilar (deixar mais fino) esta ponta de
flecha . - Dô iúrtJr.
135. Afinal - Fêr
Afinal, onde você mora ? - Nin iá fêr ttJ?
136. Afinar - Ton ring
Deixar mais fina esta vara. - Cá tón ring.
137. Afinidade - Bré hat tum
Não tenho afinidade (atração, acerto) com
ele. - T i bré hat tum.
138. Afirmar - Oui hê tóq
Afirmar (garantir) o que você disse. - On
mi qul hê tóq.
139. Afixar - On iát
Afixar (firmar, prender) na parede. - Parêd tu iór (iélt).
140. Aflição - Ou /hon qutJq
Tenho muita aflição (medo que isso aconteça) - Oufhon que ia mó ta tin.
141. Aflito - Camó
Estou aflito (com medo) que isso aconteça. - Camó tavln ta tin.
142. Afluente - Tarêg
O rio do Mel tJ afluente do rio Uruguai. Gôi véi tarêg.
143. Afobado - Tu fúrung
Falar afobado (antes da hora) - Tó tu
fúrung.

97. Adiantado - Furún ca tin.
Ele vai depressa. Esttl adiantado. - Furún
conta vinca tin.
98. Adiantar - iú nim
Adiantar o dinheiro antes do trabalho. Rânrái tu qui nim.
99. Adiar - Car hon
Vou adiar a compra para mais tarde. - Car
hon chá dédn um qutJi.
100. Adicionar- Quifat
Adicionar o sal na comida. - Chá tá
üonhón qui fat (üóion)
101. Adivinhar - Qufhon tó chór
Adivinhar quando vou casar. - Qufhon
tó chór ícha bédn guê inhó tê.
102. Admirador - lchu n
Ele tJ meu admirador (quase namorado)
- lchu n quêi.
103. Admirar - Chin tavf
Admirara beleza da flor. - Chinmitavf.
104. Admitir - Heiquê
Admitir a presença dele. - HomAcha heiquêi.
105. Adoçante - Gróin-guê
O açúcar é um adoçante do café. - Café
gróinguê hat fón
106. Adoçar - Gró inguê tav í
Adoçar com açúcar. - Gróinguê bagn.
107. Adocicado - Gróinguê mé
Pão adocicado. - Pun gróinguê mé.
108. Adoecer - Cangá
Comendo isso vai adoecer (ficar doente) Tagn conca hotá cangái.
109. Adoidar - Rôt
Ficar bobo com tanta gritaria. - Prôr
cotav ínca rôt.
110 Adorar - Tu hê
Adoro esta menina (quero bem) - Guir
tagn tu hê.
111. Adoração - Tu hê con-tavín
A adoração a Deus é muito bonita. - Tu pén fi chinuí tavf (chindv/ tavf)
112. Adormecer - Nur hê
Vou adormecer (pegar no sono). nesta sombra. - Fón iáqui nur ign.
113. Adornar - Hê hag
Vou adornar (enfeitar) com flores. - Hê
hagn cafêi tá.
114. Adotar - Nhé hê
Vou adotar (aceitar), esta menina como fi·
lha. - Nhé hê tá ign coachfd riquê nhén ié.
115. Adquirir - Nhóvóng
Vou adquirir (comprar) este cavalo. Convorú nhóvong ign mil.
116. Adubo - Gueiông iafon
O esterco é um adubo para as plantas. Gueiông iélfón hata vi oncré má.
117. Adúltera - Tú réngrê
Mulher que engana o marido com outro
homem é adúltera. - Fi bédn réngrê.
118. Adulto - Chégn hê (querún)
Homem com 18 anos é um adulto. - Ouerún.
119. Advena - Cotíng tón
O homem que vem de longe é um advena.
- Oüar hê tá cót íng.
120. Adversário - Catú ton
Quem é contra mm é meu adversário.
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je eu vou embora - Úri ign t in ~
167. Agourar - Harêiquetúm
Agourar (presentir) um triste acontecimento. - Harêiquetúm dédn um.
168. Agradar - Ma hê
Agradar o pai com um presente. - Pdin ma
hê dédn um nim
169. Agradecimento - Hê tavf
Dizer muito obrigado é um agradecimento.
- Hê taví.
170. Agrado - Ou i hê
Dar um presente a ela é fazer um agrado.
-Fimahê.
171. Agravar - Cái gân (?)
Aumentar a dor de alguém é agravar. - Cái
gân tavf
112. Agredir - Tóing
Dar uma paulada em algu(Jm é agredir. Tóing có nonq.
173. Agregar - Bré nim
Juntar esta família com a outra (J agregar.
- Bré nim ti.
174. Agregado - lú coní
Aquilo que já foi juntado faz um agregado.
- lú coní mi.
175. Agrião - Agrião
Uma planta usada para fazer salada com vinagre. - Charada hat vinagre bré.
116. Agricultura - Ón crón
Plantar milho na terra é agricultura. - Gil
quióncrón.
171. Agrupar - Bré vit
Reunir diversos grupos de gente é agrupar.
- lâng bré vit cont.
178. Agrura - Dédn um tum
Vivo em agruras (dificuldades) - lgn dédn
um tum
179. Água - Gôi
Esta água é boa para beber. - Gôi cródn
hê.
180. Aguaceiro - Gavar
Chuva repentina e de pouca duração.
Gôi ta gavar.
181. Aguada - Gôi
Esta fonte dá boa aguada. - Gôi hê.
182. Aguardar - Tu monq
Aguardar (esperar) um pouco que a chuva
passe. - Ta crân que tu món.
183. Aguardente - Gôifá
Aguardente (cachaça) é muito forte. Gôifá fá.
184. Aguçar - Grúiq
Aguçar a flecha (deixar mais fina na ponta) - Dô ta grúiq.
185. Agudo - lúrq
O bico do galo é pontudo. - Gáro nhó
iúrq.
186. Aguentar - üó i qu i mong
Aguentar (levantar) esta pedra. - Pó tá
ign conínca üói qui mong.
187. Águia - Tun tu
Grande éJguia (ave) levanta até uma criança.
- Tun tu guir tu rong.
188. Agulha - Préi
Uso a agulha para tirar o espinho do pé. Préi ta chói cunúing.
189. Agulhada - Cuchót
Dar uma agulhada (cutucada} na perna. -

144. Afogado - Pur
Morreu afogado nas águas do rio - Gôiqui
purcá tér
145. Afoito - Mumó tum
Caçador muito afoito (sem medo) - on
creiq mumó tum.
146. Afónico - Tá cran
Ficou afónico (sem voz) e não pôde cantar. - Tá cran tun ta ifl.
147. Aformosear - Hê hat
Vou aformosear (enfeitar) a casa com flores. - ln he hat.
148. Afronta - Táquepón
Ele me fez uma afronta (desaforo) - /chá
que pón ti.
149. Afrouxar - Can vóg
Vou afrouxar o nó desta corda. - Can
nhân can vóg.
150. Afugentar - Canó iút
Vou afugentar (espantar) esta coruja.
Dôrco con canói iút.
151. Afundar - Put
Afundar o pé na lama.
Pón ta put
quêi
152. Agachar - lú rong
Agachar (ficar de cócoras) no mato. Non conty iú rong.
153. Agarrado - Con min chá
O porco foi agarrado pela onça. - Min
con min chá porcô.
154. Agarrar - Tu chá
Vou te agarrar (segurar) pelo pesçoso. Tá üón tuchá.
155. Agasalho - Cur
Preciso de agasalho (roupa) para me vestir.
- Cur ign ma chá ronré ié
156. Agasalhar - cur; ran
Agasalhar (vestir, proteger) com roupa
quente. - Cur ran ign má.
151. Ágil - Mrói quênq
É muito ágil (ligeiro nos movimentos) como um macaco na ;Jrvore. - Canhór riqué
158. Agilidade - Tám réing
Fazer a coisa com agilidade. - Han tám réi
quêq.
159. Agir - Rânrdi
É preciso agir (trabalhar) contra o vício. Rânrái dédn um coré iú.
160. Agitador - Harei-quetúm (?)
No lar ele vive como um agitador (pertu·
bador) - Ti tu véi prénq.
161. Agitar - Tá chúng chúng
É preciso agitar (movimentar) para mistu·
rar. - lâng mong nhó iá ié.
162. Aglomerado - Tu é
Barro e pedra fazem um aglomerado (uma
massa) - lâng tu é.
163. Aglomerar - Mon nho iá
Aglomerar (misturar} areia, pedra e cal. Pó cár con grór (conglór)
164. /J.gonia - TIJrq
Em agonia (alguém que está morrendo). Têrná
165. Agonizante - Têr ná
Criança agonizante (que está morrendo devagar} - Cuprôn qui têr ná.
166. Agora - ma
Agora (nesse instante) eu vou embora. Ho·
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Pón qui cuchót.
190. Aia - Hen brtJ nhé
A aia (empregada) cuida bem das crianças.
- Guir qui rir hê
191. Ménioca, cumin
O aipim (mandioca) tJ um bom alimento.
- Ven nhén hê.
192. Ajeitar - Rêp
Vou ajeitar (arrumar) o meu cabelo. Góin rêp.
193. Ajoelhar - IA crin
Ajoelhar diante de Deus dentro da igreja.
- lá crin ca hon igreja cónta.
194. Ajuda - lúgda (nhudll)
Estão pedindo ajuda no trabalho. - lúgda
quêra que nin rânréli quê.
195. Ajudante - lúgndá quei fón (nhundá)
Homem que ajuda o outro na lavoura, é
ajudante. - Oncrón ca iúgnda quei fón.
196. Ajudar - lúgndá queq (nhundá queg)
Ajudar minha mãe no trabalho de casa. Mân iúgndá queq (nhundá)
197. Ajuntamento - Tu hon nati
Mu ita gente, no mesmo lugar, faz um ajuntamento. - lân tu hon nati
198. Ajuntar - Cupróng
Ajuntar o pinhão no mato. - Fâng
cupróng.
199. Ajustar - Bré vi
Ajustar (combinar) o preço pela vaca.
Brê vi hê hat.
200. Alagar - Cum
Cercando a água do rio, alagam as terras
de suas margens. - gá cum.
201. Alagado - Oré
O rio encheu e tudo está alagado. - Gôi
fórca oré.
202. A laranjado - Rarón
A cor da laran1a é alaranjada. - Marér
vé.
203. Alarde - ón mó con
Fazer esta caçada sem alarde (sem baru·
lho) - Óncréica ón mó con.
204. Alargar - Tompér bagn
Deixar mais larga a estrada é alargar. Ómin tompér bagn.
205. Alarido - Prór
Festa com muito alarido (barulho ) - Pron
prór.
206. Alarma - lá prór
Chamar os so /dados para a guerra depressa. - Sordado iJ prór iágn nó guêi ié.
207. Alarmar - Nhó vóinq
Diante do perigo, pegar as armas e esperar
é alarmar-se. - Dô guéica nhó vóinq.
208. Alastrar - Pin pir
Alastrar (espalhar) o incêndio pelo cam·
po. - Pin pir re cóme.
209. Alazão - Rorór
O meu cavalo é alazão (tem cor de canela)
- Conüarú rorôr (convarú, convorú)
210. Albor - Curôn
Albor é a primeira luz da madrugada. Curôn chin.
211. Alça - lâng
Alça é um tira de pano que sustenta a saia.
- Cur iâng.

100

212. Alçado - Hit f;t)
Ser alçado (levantado) para cima ou ser
promovido a comandante-chefe. - Cllima
ta hit quliq.
213. Alçar - Ta hit
Levantar, suspender alguma. coisa. - Ta
hitquêimá
214. Alcançado - PtJ tong
Na viagem fui alcançado (chegamos juntos) pelo amigo. - lgn regrê pé tong bré
iú t .
215. Alcançar - Pé tong
Alcancei o amigo antes da noite. - Cuty
túnqui pé tong.
216. Alcance - Oüar
A flecha dele tem um alcance (vai até) de
cem metros. - Oüar hê te crâng.
217. Alçapão - Ripúca
A arapuca de pegar passarinho é um alçapão. - Nhéchfn con mi fón.
218. Alçar ..:.. Tagn tê
Alçar (levantar) o vôo e ir embora. - Tagn
tê ti.
219. Alcool - Alco
Cachaça forte que queima como fogo é
álcool. - Gôifân fôin guê.
220. A /cova - Nurfe
A minha alcova (quarto de dormir) é pequena. - Nurfe côneng.
227. Aldeia - ln
Uma porção de casas habitadas pelos fn·
dios chama-se aldeia. - ln é caingâng tun.
222. Alegar - Tá
Dizer que não veio em razão da chuva, é
alegar. - Tá tung.
223. Alegrar - Ma hat
Causar um favor a algutJm é al"!J(ar. - Ma
Hat hê.
224. Alegre - Ma hê, vôndf (üôndi)
Vi meu namorado e fiquei alegre. - lgn
chu n vêca ma hê.
225. Alegria - lgn má hê
A vinda dele me fez muita alegria. - Ti vêca má hê.
226. Aleijado - Pón p ir
O homem sem perna é um aleíjaao. - Pón
pir.
22 7. Aleijar - Nindó pir.
Deixar sem um braço ou uma perna tJ aleijar. - N indó p ir. ·
228. Aleitamento - Reite, (gôi cupri)
Dar o leite de cabra para o bebê é aleita·
mento com leite de cabra. - Reite ta ne·
né n1a fén.
229. Aleitar - Pafáti
Criar a criança com leite de sua mãe. Mâin que pafáti.
230. A lém - Tíng
Ir além (mais longe) da.que/a montanha. Oüar h ê batíng.
231. Além - Batíng (ra ting?)
A lém da roupa, levei a com ida para a
viagem. - Véin iân batfng.
232. Alento - Vé ti
Caminhar sem alento (sem alegria, sem
vontade) - Fagn níma ti.
233. Alerta - Nhón vóig

Ficar alerta (esperar o perigo que pode
acontecer) - Nhón vó(l côntavint.
234. AlfaCfl - Caf(Ji
Verdura que é usada romo salada (com vinagre) - Caf(Ji vinagre bré co hê.
235. Alfinete - Préi
Tirar o espinho do p(J com o alfinete. Préi ta chóig cunuíng.
236. Algazarra - Róirón que
Beberam e depois fizeram aquela algazarra
(bagunça, gritaria) - Cron crót cá róiróiq.
237. Algema - Oul f'
Prender as mãos com algemas de ferro. Nindó clng nhlng quef(J til.
238. Algodlo - Argudão
Fio de algodão para fazer roupa. - Cur hat
fén.
239. Algodoeiro - Argudão pón
A 'rvore em que cresce o algodão é o algodoeiro. - Argudlo pón.
240. Algoz - Tóing
Ele me bate, me prende e me surra. tum
algoz. - Tóing in cônqui nim.
241. Alguém - Un
AlgulJm veio em nossa casa. - ún in qui
iút.
242. Algum - Hent
Em algum lugar existe a felicidade. - Hént
hê tavf.
243. Alheio - longontllr (nhôngontar) (=pobre)
EltJ aqui (J alheio. Veio de outro lugar. longontár ón tanque.
244. Alho - Aio
A lho serve para temperar o gosto da comida. - Vénhen qui fat fén.
245. Ali - Ténqui
Ali é a casa de meus pais. - Ténqui ign
pa!n in ti nhtl.
246. Aliado - Nhé mú
Nesta briga ele me ajuda. Somos aiíados. Nhé hBn to mú.
247. Aliança - Ningutl quení
O noivo deu a aliança para a noiva (deu o
anel) - Fi bédn gue ti ningué quení nim.
248. AlictJrCfJ - Nundá
O tronco que sustenta a casa é seu alicerce.
- ln nundá.
249. Alienar - Tróca, catú nim
Vou alienar (trocar) o mtJU cavalo. - Catúnim (Troes) quei hll ma ign convarú
250. Alimento - Nhé
A farinha é o meu alimento. - Farfn ign
nhé.
251. Alimenttlr - Nhong iông (nhong)
Alimentar-me com bastante carne de boi.
- Carne cô bagn.
252. Alimpar - Cucuíng
Vou alimpar a minha calça que está suja.
lgn cár cucufng.
253. Alinhar - lan non dón
Dt1ixar tudo 118 mesma linha (diret;ão) lan nó don vit.
254. Alinhadas - Don hé
As crianças estão alinhadas para a festa. F11st tu guir iagn nó dón nati.
255. Alizar - Vénra
Alizar a parede com o barro para ela ficar
plana. - Órêta vénra hê vit.

256. Aliviar - Tachtn quêq . . . . . .
Aliviar (diminuir) a dor com o remédio vóicantá (üóicant;J) ign cangá tachín quêi.
257. Alívio - Ta tun quêq
O remédio foi um alívio. Passou a dor de
cabeça. - üóicantá ign crin cangá tá tun
quêi
258. Alma - CôinMn, côinbeg
Todos nós temos um corpo e uma alma
(esp í rito) - Ti carta côinbén na ti (nátin?)
259. Almoço - Nhóng (ióng)
Ao meio dia vou comer o almoço. - Curôn cuiú qui nhóng ( ióng)
260. Almoçar - Nhóng (ióng)
Ahnoçar é comer ao meio dia. - Curôn
cuiú qui nhóng (ióng)
261. Alongar - Téi
Vou alongar (deixar mais comprida) esta
corda. - Ta téi quêq.
262. Alopecia - Catór
Homem sem cabelo na cabeça tem alope·
eia (careca) - Crin catôr.
263. A/quebrado - Ma hê
Fiquei alquebrado (abatido) com a morte
da mulher. - Prun têrca ma hê.
264. Alto/Alta - Téi
Pinheiro alto, Palmeira alta. - Fâng (fang)
téi. Tan téi.
265. Altar - Mtlsa bagn
Altar da igreja onde o padre reza. - Mésa
bagn padre nhéifén.
266. Alterado - Tá um
Leite com gosto alterado (diferente) Reite co ta um (glJi cupri co ta um)
267. Alterar - Tá um
Alterar (mudar) a cor dos meus cabelos. lgn góin tá um quêq.
268. Altura - Téi
É grande a altura (o tamanho) desta árvore. - Cá téi·guê.
269. Alumiar - Curôn
Alumiar a casa com a luz do fogo (clarear)
- ln ta curôn quêgn.
270. Aluno - Aluno ti
O guri que estuda nesta escola é seu aluno.
- Guir üói cairôn ti escola tê.
271. Aluna - Aluna fi
A menina que estuda nesta escola é sua
a/uns. - Fita ign aluna nhé (ié)
272. Alvejar - lói (nhói) cri
Lavo a roupa com anil para alvejá-la.
Cur faq iói (nhói) cri.
2 73. A Ivo - Cá préi
Depois de lavada a roupa fica al va. - Fá
car cur có préi.
214. Alvejar - · Ouíhon fat
Alvejar (acertar) o cachorr o com uma pedrada - Pó ta cachór quíhon fat.
215. Alvissareiro - üóivi hê
A notícia é alvissareira (é boa, que promete) - üóivi he cotín iá.
276. Alvo - Cupt1
Vestido bem alvo (branco) - Cur cupr1:
217. Alvo - Quíhon (?)
Acertar o alvo (lugar certo) com a flecha. .
- Ouíhon pénunq.
278. Alvor -- Ró
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301. Amargo - Fóinguê
Gosto do café sem açúcar porque é amargo. - Caf fóinguê.
302. Amargo - Harêiquetúm (?)
A morte do pai, a notícia triste, são amargos. - Páin têrca harêiquetúm.
303. Amargura - Harêiquetúm(?)
O gosto amargo, a notícia dolorosa e triste
são amarguras da vida. - Harêiquetúm.
304. Amargurar - Harêiquetúm (?)
Causar tristezas é amargurar a vida dos
pais. - Harêiquetúm.
305. Amaricado - Ta um
O homem com jeito de mulher é amaricado. - Tá fi hê.
306. Amarrado - Tógn finq
O boi foi amarrado com a corda. (preso na
corda) - Bôin tógn fint chógn ga tá.
301. Amarrar - Cang nhénq
Amarrar (prender) o boi com a corda. Bôin cagnhênq
308. Amarrotar - Cur pir
Dormir com a roupa, amarrota (enruga) a
saia. - Cur pir quêtca nur.
309. Ama seca - Venhén hê
É a criada que cuida de criança desmamada. - Guir ta rir.
310. Amasia - Fi
Mulher amigada, não casada, que vive com
um homem é amasia. - Fi bré ti n.
311. Amassar - Coigrôn
Amassar a farinha com ovos para fazer o
bolo. - Farín coigrôn bolo hat ié.
312. Amassador - Coingrôn fón.
Amassador de barro (aquele que amassa)
- Congrôr cóigrôn fón.
313. Amável - Hê
Aquele que merece o amor é agradável,
gentil. - Hê ta vin.
314. Ambicionar - Mén hê
Desejar com todas as forças, cobiçar. Mén hê tarmó qui.
315. Ambição - Tu
Desejo intenso, constante, de possuir alguma coisa. - Tu hê chór.
316. Ambfguo - Hon
Pode ser isso ou aquilo, talvez sim, talvez
não. - Hon hê tógn.
317. Ambos - Hagn (Agn), réngrê
Ambos (os dois) foram por este caminho.
- Tagn mi múia hagn (agn).
318. Ambulante - Ti camó
Andar sempre, prá cá e prá lá, é ser ambulante. - Ti c<1r mi tin.
319. Ameaça - Tói crêgn
Prometer uma surra é uma ameaça. - Tó i
crêgn.
320. Ameaçar - Pé nu crêgn
Vou atirar esta pedra em você. É ameaçar.
- Pé nu crêgn.
321. Ameaçador - Que crêgn
Aquilo que causa medo (ou pavor) é ameaçador. - Que crêgn tavín.
322. Amealhar - Crivít
Amealhar (juntar) algum dinheiro. - lágn
criv ít.
323. Amendrontar - Póng
Dar um tiro para cima para amendrontar.

Alvor ou albor é a primeira luz da manhã.
- Ró r ir .
279. Alvorada - Curén gue
O canto do sabiá na al vorada (na madrugada) - Curon gue tt1 gódnvf!n quêr
280. Alvorecer - Curông ron
Esperando a al vorada sem dormir, o d ia vai
alvorecer. - Curông ron nur tunqu i.
281. Alvorço - üóivaq
Provocar o alvoroço (agitação) com um
tiro. - üóivaq cónta vint.
282. Ama - Tu hê
E la ama seu namorado. - F i tu n tu hê.
283. Amabilidade - Tu hê taví
É uma amabilidade dar um presente ao
amigo. - Rengrê tu hê taví.
284. Amacacado - Caiór (nhór)
Ele parece amacacado (que tem jeito de
macaco) - Ta canhór hon.
285. Amaciar - Ténéi
Amacio a minha pele com óleo de jasmim.
- lgn fêr ta ténéi quêi cafêi tá.
286. Amado - Tu he
O meu pai é muito amado (querido) pelos
filhos. - Ti cron tu hê car.
28 7. Amada - Tu hê
Mulher amada (querida) do namorado. Fi tu má hê.
288. Amadurecer - Róg
A fruta vai amadurecer ao sol. - Cacanó
róg.
289. Ama inar - Hê
A tempestade vai amainar (f icar mais calma) - Caicôn hê que na.
290. Amaldiçoar - Onra tíng
Dizer " vá para o inferno" é amaldiçoar. Onra ting dédn corog.
291. Amalucado - Cri tu
O garoto bobo que faz besteiras é amalucado. - ún chin cri tu üóicantín.
292. Amamentar - Pafáq
Dar de mamar no próprio seio é amamen·
tar. - Páfáq.
292. Amanhã - váica
293. Amanhecer - Cuchóngui (curóngui) (qui?)
O começo do dia, bem cedo, é o amanhecer. - Curón tóng.
294. Amansar - Cáirónq
Vou amansar o cavalo antes de montar nele. - Conüarú cafrónq cri ni tún qui (convarú)
295. Amansar - Cáirónq
Amansar (abrandar) o cachorro que é tão
brabo. - Cachór iú cáirónq.
296. Amante - Tu
Querer bem, gostar mui to dele é amar. Ti tu hê.
298. Amarelo - Marér
A gavirova madura é de cor amarela. Pénva ron marér (penc<1, penuá)
299. Amarelar - Marét
Pintar a casa de amarelo é amarelar. - ln
marét.
300. Amargar - Con hór
O café sem açúcar ficou amargo. Tornar
amargo é amargar. - Caf con hór achucri
tum.
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-- Queima póng.
324. Amendoim - Bign vi
Tirar a casca do amendoim. - Bign vi cufénq.
325. Ameninado - Fi hê
Ele tem um geito de menina. É ameninado. - Ta fi hê.
326. Amenizar - Que tunrá
Suavizar, acalmar a briga de meu irmão. Ti réngrê ma que tun quêq.
327. Ameno - Cran quêq
Depois da tempestade o vento ficou mais
ameno (calmo) - Cônca ven cran quêq.
328. Amenorréia - Cufê
Falta de regras na mulher é sinal de gravidez. - Cufá fi (Cuf§ fi).
329. Amesquinhar - Chin
Diminuir o valor de outro é amesquinhar.
- Titar ta chin quêq.
330. Amestrado - Cairó
Cachorro ensinado é amestrado. - Cachór
cairó.
331. Amestrar - Cairông
Ensinar o cachorro a atacar só quando
mando, é amestrar. - Cachór cairông.
332. Ametista - Pó
O cristal de cor roxa é chamado ametfsta.
- Pó tóing.
333. Amiga - Bré he, Araquerê fi
É bom ter amizade por alguém que é amiga. - Um bré hê ta hâna.
334. Amigada - Tin bré hê
E la é amigada (vive junto) com o José.
Ti brê hê car ti bré tin.
335. Amigo - lgn bré hê, araquetê ti, araauerê
tinchi.
Ele é apenas meu amigo e não meu namorado. - lgn chum pié ign brt1 hê üónvê.
336. Amigo-urso - Odncá bré hê
Amigo fingido, falso. - Bré hê ni vê.
337. Amimado - Tu hê
Tratar alguém com carinho (agrados) é
deixá-lo amimado. - Ti vê hê hat.
338. Amistoso - Nhón (ión) ming
Abraçar o amigo é um gesto amistoso.
Bre hê nhón (ión) ming.
339. Amizade - Bré hê
Querer bem, gostar de alguém, é ter amizade por ela. - Bré hê car.
340. Amofinar - Cri cangá
Sofrer com as encrencas dele é me amofinar. - Ti vi tu crin cangá.
341. Amolado - Vê ti
E /e ficou amolado (incomodado) com a
doença da mâe - Vê t in mâin ca guêcá.
342. Amolar - Vóg
Incomodar (perturbar) o sono com barulho, é amolar. - lgn vóg.
343. Amoldar - Hat
Fazer uma boneca de barro é amoldar uma
boneca. - Oré ta hat bunéca.
344. Amoldável - Tutóng
A cera não é dura nem mole. Ele é amoldável com as mãos do artista. - Pi tutông ti.
345. Amolecedor - Tonói
Aquele que amolece o barro pisando nele,
é o amolecedor. - Oré tónói.

346. Amolecer - Tá tonói
Juntando água no barro e amassando, ele
vai amolecer. - · Gôi bré oré ta tonói.
347. Amolecido - Tonói
O barro com a água ficou amolecido (mais
mole) - Tonói tavf.
348. Amontoado - Turong can1:
Areia amontoada em forma de um monte.
- lagn tugn rór.
349. Amontoar - Tugn rór
Fazer um montão de pedras é amontoar. lagn tugn rór.
350. Amor - Tu hê
Querer com muito afeto a alguém, é amor,
é paixão. - Tu hê tav í.
351. Amora - Amora, cacanó cuchún
Amora é uma fruta pequena de cor vermelha. - Cacanó cuchún.
352. Amordaçar - Tógn finq
Pôr um pano na boca dele para não gritar
é amordaçá-lo. - Nhon quê tógn finq cur
ta.
353. Amoreira - Amora
A árvore que dá amoras é a amoreira. Amorapón.
354. Amornar - Cuchá
Juntar água fria com água quente é amornar. - Cuchá mé.
355. Amoroso - Hê
Marido que agrada é amoroso (carinhoso)
- B(!dn hê (nbédn hê)
356. Amortecer - Món tún
Amortecer (dim inuir) a dor com o remédio. - Món tún quenq üóicantá tá.
357. Amparo - Vég
Dar amparo (ajuda) aos velhos. - Cofá vég
358. Ampliar - Ban quêq
Ampliar (aumentar) o terreno para plantar. - Oncré cron.
359. Amplexo - N indó (braço)
Dar um amplexo (abraço) ao amigo. Nindó ta crffíq.
360. Amplidão - Tompér
A amplidão (extensão) deste campo.
Tompér bagn.
361. Amputar - Câng
Amputar (cortar fora) um dedo, a perna,
o braço. - Nindó pon câng.
362. Amuado - Harêiquetúm
Ficar amuado (de mau humor) - Harêiquetúm.
363. Anão - Rôr (= baixa), chin fi)
Mulher anã (pequena, baixa) - Rôr fi
364. Analogia - Cur hê (= roupa, vestido bom )
Esse vestido tem analogia (se parece) com
aquele. - Cur hê tav í.
365. Análogo - Ta hê
A coisa análoga (parecida, semelhante) à
outra. - Ta hê tavín.
366. Anca - Dú ing
A parte traseira do boi (nádegas) é a anca.
- Bôin dúing.
367. Ancestral - Vovó fagn
Os meus ancestrais (pais, avós) já morreram. - Vovó con têr iá fagn.
368. Ânsia - Tu n tu
Estou com ânsia (vont.<1de de vomitar) -
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Tun tu iân (nhân)
369. Ancião - Cofá
O meu avô já é um ancião (velho) - Vo.,.,
cofá.
.370. Andar - T in, hatín, teniamá
Vou andar (caminhar) até o rio. - Tin gói
rá.
371. Andorinha - Crin crir
A andorinha é uma ave.
Crin crir nhéchin.
372. Andrajo - Co~ (ruin)
Roupa velha, rasgada, é um andrajo (um
farrapo) - Cur corég.
373. Anel - Ningué coní
Ela ganhou o anel de noiva. - Ningué conf.
374. Anemia - Crói
Criança pálida, com sangue fraco, está
com anemia. - Cavéi crói.
375. Anexo - Cacó
A minha casa é anexa (está perto) à do
pai. - lgn in cacó páin t.u ti.
376. Angariar- Nhan~bo (ian~bo = dinheiro)
Vou angariar (conseguir, arranjar) dinheiro para comprar uma casa. - Nhancábo
(iancábo) v{}q.
377. Angu - Coré
Dar o angu (mingau de farinha com água)
para a criança. - Gu ir ma coré nim.
378. Ângulo - lágn ron finq
Duas linhas que se cruzam fazem quatro
ângulos. lágn ron finq.
379. Angústia - Harêiquetúm
Quando ele vai embora fico com angústia
(aflita) - Ti tfnca harêiquetúm.
380. Anil - Anir
É uma substância azul para lavar roupa.
Usando anil a roupa fica mais branca. Curta cuprí quêi fón.
381. Animal- Dédn um
O cavalo é um animal de quatro pernas. Dtkin um pón tá véiquengrá.
382. Animalesco - üói hê hat camó
Ser grosseiro e bruto é ser animalesco. üói hê hat camó.
383. Animo - Tarmó
Dar ânimo (entusiasmo) aos que vão para a
guerra. - Tarm6 hat.
384. Animar - üon crór
Animar (gritar, entusiasmar) os que estão
na festa. - Fest qui üon crór.
387. Aniquilado - Dédn un
Perdi tudo e estou aniquilado (arruinado,
sem dinheiro) - Dédn un tu.
386. Aniquilar - Tá tun
Aniquilar o inimi[/o é destrui-lo, é acabar
com ele. - Ta tun quêq.
387. Anjo - Güirchin (Guirchi)
Criança vestida de anjo. O anjo bom está
no céu. - Guir chin fér.
388. Ano - Prân
O ano tem doze meses. - Prân ta que chá
tá doze.
389. Anoitecer - Cutân
O dia vai ficando escuro. Vai anoitecer. - ·
Cutânrór.
390. Anojar - lnhông rá (nhông rá)
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Elta sujeira causa nojo. Ela vai enojar a todos. - Cavéi nhông rá.
391. Anormal - Tá um
Ele é diferente dos outros. E anormal. Hagn tá um.
392. Anônimo - Quicantín
Uma pessoa desconhecida me deu um presente. Ela é anônima. - Quicantín dén
nimq.
393. Anotar - Cónínq
Marcar a folha do livro é anotar a página.
- üóirê cónfnq.
394. Anseio - Móng
Anseio (desejo) este perfume. - Guer hê
móng.
395. Anta - Óiiôr, oiór, oiúr
A anta é um aninal muito perigoso. Oiór iânguê (nhânguê)
396. Antagónico - Tar
O forte é antagônico do fraco. (o contrário) - Crói confór.
397. Antanho - üáicha
Tempos antanhos (que já passaram, antigamente) - üáicha.
398. Ante-ontem - Raqué unty
Um dia antes de ontem se chama Anteontem (que vem antes) - Raqué u nty.
399. Antebraço - Nindó
É aquilo que está antes do braço. - Nindó
bagn.
400. Antecedente - lú (nhút)
Ele chegou antes de mi.r:n. E um antecedente. - lú út (nhúiut)
401. Antecipar - Tóvét 1
Contar a verdade antes que o pai saiba é
antecipar a verdade. - Mó túnqui tóvét.
402. Anterior - lú
Quem está adiante é anterior ao que vem
depois. - lú nhó.
403. Antes - lút, iú
Quem chegar antes ganha um doce. - lút
vétca dédn gr6inguê mont.
404. Antever - Venvét
Antever (prever) um desastre é enchergar
antes. - Venvét.
405. Antigo - üáicha
Era costume antigo dos índios andar nus.
- ü<licha caingâng catôr tin.
406. Anú - Chê
Pássaro de cor preta que d<l azar. Nhéchin châm
407. Anular - Ningué
O dedo em que se usa o anel se chama anular. - N ingué con í n in fén.
408. Anular - Cuchá (frio)
Vou anular (acabar) o frio da casa com o
fogo. - Pin tá chuchá t<l tun queq.
409. Anunciar- lá prórq
Vou anunciar (avisar) a todos que vamos
casar. - Ti car i;J prórq prúngue iú.
410. Anzol - ~nfi
Uso o anzol para pescar no rio do Mel.
Enfi tá crf!ncuf§r iúiát.
411. Aonde - Hê ti
Aonde você mora? Aonde você vai? - Hê
ti nim hê tinq.
412. Apagar - Cúcufng

Apagar o rastro da onça atrapalha o caçador. - Min tin iá cúcuíng.
·
413. Apaixonado - Tu hê
Namorado apaixonado pela n1ulher que
gosta muito. - Fi tu hê.
414. Apalpar - Ouén mi
Apalpar (tocar, procurar) com a mão alguma coisa (que não vejo) - Ningué tá
quén mi.
415. Apalpar - Ouén mi
Apalpar a perna dela. - F i pén quén mi.
416. Apanhar - Róng
Levar uma surra é apanhar. Juntar lenha
no mato é a mesma coisa que apanhar lenha no mato. - Ti róng pin guéiq.
41 7. Aparecer - üó ivêt
Quando vai aparecer (chegar) lá em casa?
- ln ta üóivêt.
418. Aparecido - üóivêt
Aquilo que apareceu (chegou) depois de
tanto tempo. - üóivêt vaiát.
419. Aparelho - Dédn un
O rádio de pilhas é um aparelho. - Dédn
um car fa.
420. Aparição - Dédn grú
Um fogo em cima do pinheiro é uma aparição chamada "boitatá" - Dédn um corégn grú.
421. Apartar - lág tung váiq
Separar os dois galos que brigam é apartar
os galos. - Gáru rarân iágn tugn vai hat.
422. Apatia- Tu hê tum
Tenho apatia (desinteresse) pelo marido. Bédn tu hê tum.
423. Apático - Dédn un
Coisa que não é interessante se chama apático. - Dédn úm iágn gon tum.
424. APavorar - Camóng
Causar medo a uma criança é apavorá-la. Guir dédn um camóng.
425. Apaziguar - Tóing
Acalmar-se, não deixar brigar é apaziguar.
- Tóinca móng.
426. Apear '.- Tarêg
Descer do cavalo em que viajo._ se chama
apear. - Convorú qui tarêg (convarú)
427. Apedrejar - Pó vonp
Jogar pedras em alguém é apedrejar. Pó ta cri vonp.
428. Apegar - Tu hê
Ter afeição ou carinho por alguém é ape·
gar·se a ele. - Tu hê car.
429. APelido - lân iâng (nhanhân)
Juca, Zeca e Chico são apelidos de João,
José e Francisco, respectivamente. - lân
iang co~gn (nhanhân).
430 Apenas - Tá vin
Esta noite dormi apenas (so1nente) duas
horas. - Úri nur tá vin.
431. Apenas - Tá vin
Hoje comi apenas cinco pinhões. - Úri
fâng ta cinco côg
432. Aperceber- Vêq
Enxergar o papagaio no meio do mato é
perceber o papagaio - lóguió (/ógn ió)
vêq non cônte.
433. Aperceber - Rúgn rá

Se aperceber do· dinheiro falso no meio do
dinheiro autêntico. - Rúgn rá quêq um
hê côrqui nh§ncábo.
434. Aperfeiçoar - Hê
Fazer a boneca com capricho, moldando·
a, é aperfeiçoá-la. - Bunko ta oré hê hat.
435. Aperfeiçoada - Hê ta vin
A boneca mais bonita, mais enfeitada, é
aperfeiçoada. - Bunéco hê ta vin hat.
436. Apertar - Cônmú ng
Apertar a mão. Apertar o cinto, apertar o
nó da corda. - Ningué cônmúng. üóichóg
fínia cônmung.
437. Apetecer - Ta hê quêq
Os agrados e os beijos animam o homem,
isso é apetecer, estimular os apetites. - Ti
tá hêquêq.
438. Apetecer - Co hê
As frutas maduras apetecem (alimentam) o
seu prazer. - Cacanó co hê tá vin.
439. Apetite - Côi hê
Tenho muito apetite (vontade de comer)
- Côi hê ta vin hon.
440. Apiedar-se - Tin ma hê
Ter pena de alguém é apiedar-se dessa pessoa. - Ti ta harêiquetúm.
441. Apimentado - Piménta
Almoço apimentado (com muita pimenta).
- üónhón pimtJnta bagn.
442. Apitar - Ta ten que
O chefe vai apitar na hora certa. - Pon i
ta ten quêi hora cón.
443. Aplacar - Ta chin
Diminuir a sede com água é aplacar (matar) a sede. - Cron hê ta tun quêi.
444. Abrandar - Ta chin quêq
Abrandar, diminuir a fogueira, é abrandar
o fogo. - Pin grun ta chin quêq.
445. Aplaudir - Dógn dógn
Bater palmas (aplaudir) {J aplaudir a vitória. - Ningué ta dogn dogn quêq ma hê cá.
446. Aplicado - Cri hê
Estudar as lições é ser aplicado no estudo.
- üóirá qui cri hê.
447. Apodrecer - Córég
A fruta que caiu no chão vai apodrecer. Cacanó cutónca córtJg.
448. Apoio -·- Criná
A pingue/a se apóia nos dois lados do rio.
- Pinguera gôi criná.
449. Apoio - Crón
Os pés são o apoio do meu corpo. - Ningué crón pón ni.
450. APontar - Ni iúq
Apontar com o dedo o lugar certo. Oüar to ni iúq.
451. Apostar - Tu iú ga quêq
Eu aposto que o João {J mais forte. Jogo
vinte cruzeiros nele. - Go ha ga hê qu{Jiq
vint tu iúngá quêiq.
452. Após - car
Após (depois) o dia de hoje, vou trabalhar
mais. - úri car chá rânrái tin.
453. Apossar-se - - Cónmíng
Pegar alguma coisa para mim, é apossar-se
dela. - Cónmíng ign má.
454. Aposta - Caióm
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Se eu ganhar na corrida, você paga a aposta. - Gánha quêtca caióm.
455. Aprazível - Hê
A noite que é agradável para dormir é
aprazlvel. - Nur hê úri cúty tó con.
456. Apreciar - Tu ma haq
Apreciar a tua beleza (admirar) - Fi hê
tu ma haq.
457. Aprecio - Co hê
Aprecio (gosto) uma boa comida. üóión co hê.
458. Aprender - Quicarón
Aprender a fazer cestas, arcos e flechas. Quicarón üái, dô, cheita bré.
459. Aprendiz - Cairón
Aquele que estuda na escola é um aprendiz. - Cairón nhó.
460. Apresentar - Vêt
Vou apresentar (mostrar) os meus cadernos ao pai e depois à professora. - Caderno vêt páin ma car professor má.
461. Apressado - Caná iur
Andar, correr ligeiro é ser apressado.
Conq, tinq tu furúng.
462. Apressar - Furung
Andar mais ligeiro é apressar a caminhada.
- Tfnca furung.
463. Aprimorar - Chinuí (chindví)
Deixar mais bonito, melhor acabado, é
aprimorar a sua beleza. - Tá eh inu í quêq.
464. Aprisionar - Conming
Prender o passarinho na gaiola é aprisio·
nll·lo. - Nhéchin conming gaiora cônco
nim.
465. Aproar - Ta crân quêq
Encostar a canoa no barranco do rio '
aproar. - Canuá ta baranco tu ta gron
quêq.
466. Apronto - Vit hat
Arrumar o lugar em que durmo é fazer o
apronto. - Nur fan vit hat.
467. Apronto - Cóng
Juntar o tempero na com ida é fazer o seu
apronto (acabamento) üóión cóng
(üáión)
468. Aprovar - Ma hê
Concordar com o casamento da filha é
aprovar - Coachfd prun cá mA hê.
469. Aprovado - Passá
Fui aprovado (passei) nos exames da esco·
la. - Téste qui passá quêq.
470. Aproveitar - Proveita
Aproveitar o sol para secar a roupa que la·
vei. - Rarír proveita quêq cur cóngôn ié.
471. Aproveitador - /ámón caty
Ele come muito e não trabalha. t um
aproveitador. - üoión iámón caty.
472. Aproveitador - lámón caty
Vive às custas da mulher. tum aproveitador. - Ti prun fi iámón caty.
473. Aproximar - Tô hon
Sentar mais perto dele é se aproximar.
Ti to hon hinq.
474. Apunhalar - Cónin tón
Matar alguém com uma faca é apunhalar.
- Rongrô ta cónin tón.
475. Apupar - Hanrê

Caçoar, vaiar alguém que leva um tombo.
- Cuton üón cher hanrê.
476. Apurar - Cur tó
Descobrir quem mentiu é apurar a verdade. - Cur tó um ta hon iá ty.
477. Aquecer - Havéi
Se esquentar perto do fogo é se aquecer. Havéia guir chi, tónty cAión hon, tónty
guir (?)
478. Aquela - Tónte hon
Aquela criança, aquela árvore, aquele guri.
- Tónte hon nMn, tónte hon ca, tónte
hon guir ti.
479. Aqui- T;Jqui
Plante aqui, neste campo. - Táqui con
nim, táqui renqui. Táqui cron, táqui renqui.
480. Aquietar - Tót
Ficar quieto, não fazer barulho, é se aquietar. - Pin tu tót.
481 . Aquilo - Dêno
Lá longe, aquilo é mais fácil de achar. Dêno tónty nin. (tónte)
482. Aquilo - Tóntê
Aquilo ali é mais bonito. - Tónte nin hon
chinuí (chindvi)
483. Aquoso - Cronq mé
Que tem gosto de água é aquoso. - Ta
gôi cronq mé.
484. ·Ar-Ar
Ar que respiro não tem fumaça nem poeira - Nhon guerga futfur tu ar ty (tê)
485. Araçá - léniógn
Araça é uma fruta de cor amarela e cheia
de sementes. - léniógn marér.
486. Aranha - Chucrin
A aranha pega moscas em sua teia. - Chucrín ca tagn tái con ming.
487. Araponga - Ponga
Araponga é uma ave branca com o bico
azulado. - Nhéchin pónga nhó azur.
488. Arapuca - Rapúca
Arapuca é um objeto feito de taquara para
pegar passarinhos. - Nhéchin . .. ?
489. Arara - lógn ió, ióguió
Papagaio grande com lindas penas. - lógn
ió bagn fêr chinuf (chindvi)
490. Araribá - Cá (arvore)
Araribá é uma árvore do mato. Ela dá madeira boa e forte. - Cd hê car cá tar.
491. Ariticum - Cucrei
Ariticum é uma fruta do mato. Suas folhas
dão bom remédio. - Cucrêi féi üoicantá
hê.
492. Arbusto - ca chin
Uma pequena árvore se chama arbusto.
Ca chin
493. Arco - Dô
O meu arco é bom. Atira longe a flecha.
- Dô hê üáinbré.
494. Arco-lris- Tá dô
Aparece no céu e t~ todas as cores. t
bonito. - Tá dô cor chinuí (chindvi)
495. Arder - Quitái quêq
Muita pimenta na comida faz arder a boca.
- Piménta ionquê quitái quêq.
496. Ardor - Pun
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Cachaça forte faz ardor na barriga (quei·
ma) - Goifá dugn punt.
497. Árduo - Rânr;Ji
Vida difícil, com muito trabalho, é árdua.
·- Rânrái taví.
498. Areal - Areia
Lugar que tem bastante areia é o areal. Areia taví.
499. Areia - Areia
Deitar na areia; fazer montinhos de areia.
- Areia cri naq;areia ta cadlr.
500. Arejar - Rugn róp
Abrir portas e janelas para arejar (trocar o
ar) a casa. - Nhan (ian) có rugn róp conq
501. Argumento - Mó hê
O cheiro da cachaça é argumento (prova)
que ele bebeu. - Ti til goifá crodn iá mó
hê.
502. Arguto - lonmó
Ser esperto quando se fala e se pergunta é
ser arguto. - Dédn um ionmó camó.
503. Arma - üói quêi fón, üili
Arco, flecha e o tacape são armas dos ín·
dios. - üái (üói), dô, c;J féni caingâng üói
quêi fón.
504. Armadilha - On créi fón
O buraco escondido, a arapuca, são arma·
dilhas de caça dos índios. - Ga, dor, ripú·
ca, caingOng oncréi fon.
505. Armado - üói guéiq (quéiq)
Carregar arma é andar armado. - üói guéi
fon guéi ca ti.
506. Aroma - Guêr hê
As flores tem um bom aroma (cheiro, per·
fume) - Cafêi guêr hê.
501. Aromatizante - Guêr hê
As flores são aromatizantes, que deixam
seu cheiro na casa. - Cafêi guêr in cônqui
n1.
508. Arpão - Ênfi (?)
Arpão é uma vara forte e com dentes para
pegar peixes grandes.
~nfí iú hat crén·
cufêr.
509. Arquear - Pón dót
~
Arquear (vergar) para ficar com a forma de
arco. - Pón dót ca ta vêívê.
510. Arrancar - Cunúíng
Arrancar (tirar) uma árvore da terra. Ar·
rancar o rabo do pássaro com uma flechada. - C;J cunúfng g;J qui, nhéchin b;J
cunúing (ban).
511. Arranhar - Prói
Arranhar o rosto com unhas ou com es·
pinhos. - Ningrú ta fêr ta prói quêq.
512. Arranjar - Préita
Vou arranjar (emprestar) fogo no vizinho.
- Pí préita quêq un qui (pin).
513. Arrastar - Rarilt
O que não posso levantar, arrasto pelo
chão. - Ta it que córégn ca rarát.
514. Arrebentar - Bráiq
Arrebentar (quebrar com violência) esta
porta. - Nhóncô br:íiq.
515. Arreaar - Ouigânq
Vamos arredar (afastar/ esta pedra. - Pó
qui gâng.
516. Arredondar - Tá rôr qu&,
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Arredondar é dar a forma redonda a esta
bola de barro. Oré ta bola rôr hon.
511. Arredor - Pénin
Arredor (em torno de) da casa está limpo.
I n pénin prur.
518. Arrefecer - Cuchóng
Água quente arrefece (esfria) - Gôi
cuchóng.
519. Arregaçar - Nannâng
Arregaçar (dobrar e puxar para cima) a
manga da blusa. - Cur nindó nannâng
quêimá.
520. Arregalar - Canó cuprí
Arregalar (abrir bem) os olhos na hora do
espanto. - Camónca canó tá cuprí quêq.
521. Arreganhar - Vêt
O cachorro brabo arreganha (mostra) os
dentes). - Cachór ty nhó vbt.
522. Arremedo - Ta un
Isso é um arremedo (imitação) de ouro.
t falso. - Ór ta un ótca ór.
523. Arrependido - Harêique
Estou arrependido (com dor) pelo mal
que fiz a ele. - Harêique túm.
524. Arrepiar - lâniân, nhân nhân
Ele vai se arrepiar (estremecer) de medo.
- Dédn um camónca iâniân quêq.
525. Arrepio - Cuch;J quêq
Com medo ou com frio eu me arrepio (tre·
mo, estremecimento do corpo todo) lgn car mi cuchá quêq.
526. Arrimo - Un pir
Arrimo é o filho único que cuida dospais
j;J velhos e pobres. - Cóchídn pir ta pa/n
vêq.
521. Arriscado - Cutóin i;Jmó.
Subir lá em cima é arriscado. Pode cair. Ouêima iônca cutói iámó.
528. Arriscar - Tatúm quêq
Sei que é perigoso, mas vou me arriscar e
subir lá em cima. - Mumón tatúm quêq.
529. Arrogância - Cairó
Ele é muito arrogante (orgulhoso) e não
mais que um bobo. - Cairó taví ti.
530. Arroio - Gôi chin
Um rio bem pequeno se chama arroio.
Gôi chin.
531. Arrojado - Mumón tun
Para fazer isso é preciso ser arrojado (corajoso) - Tagn hat chór cá mumón tun.
532. Arrojo - Mumón tun
Ter bastante arrojo (coragem) para andar
de noite. - Cutê (Cuty) te tínca mumón
tun.
533. Arroz - Aroi
O arroz é bom para comer com feijão.
Aroi réngrô bré co hê.
534. Arrozal - Aroi
Grande arrozal (plantação de arroz) Aroi cré bagn.
535. Arruda - Aruda
t uma planta que tem mau cheiro e uma
flor miúda e amarela. - Aruda guer guê,
fêi marér.
536. Arruinar - Coquét
A vaca no meio da plantação vai arruinar
(estragar) tudo. - Bôin fi oncré cóquét
con.

537. Arruinado - DMn um tum
A casa queimou e não tenho nada. Estou
arruinado. - ln pur carta dMn um tum.
538. Arrulhar - Bréting
O pombo macho arrulha para a sua femea.
- Pombo prun breting.
539. Arrumar - Hê hat
Vou arrumar a minha casa. Fica mais bonita. - ln hê hatca tá chinuí (chindvi)
540. Arvore- Cá
A palmeira é uma árvore. - Cá ti hê.
541. Arvoredo - Cá é
No mato tem um arvoredo grande e velho.
- Nón c6me cá é.
542. Am, asas- Fór
O passarinho voa porque tem asas. - Nhé·
chin fór ca tótin.
543. Asneira - Vin
Fazer isso é uma asneira (bobagem) - Vin
üóimân hat.
544. Asno - Múra
O asno (burro) é um animal de orelhas
grandes. - Múra ningrón bagn.
545. Aspirar - Mó
Desejar alguma coisa' aspirar. - D«ln um
mó chórq.
546. Aspirar - lon guér (nhôn guêr)
Encher o pulmão de ar é aspirar o ar para
dentro. - lon gu~r.
547. Assado - Chunt
Tatu assado no fogo é muito gostoso. Fénfén chuntca pínqui co hê.
548. Assar - Chur
Assar a carne em cma do fogo fraco é de·
morado. - Tudni (Carne) chur pin gru
chin qui.
549. Assaltante - Dédn um péiú
Aquele que entra na casa do outro para
roubar é um assaltante. - Dédn um péiú
fón.
550. Assalto - Péiú
Atacar alguém, roubar a sua bolsa e sair
correndo, isto se chama assalto. - Bolsa
péiú ca üóivlq.
551. Assassinar - Tén (Tét?)
Matar um amigo é assassinar. - Bré hê
tén (tét?)
552. Assassino - üói chét camó
Aquele que matou meu amigo é um as·
sassino. - üói conté tin.
553. Asseado - lói cri (nhói cri)
Tomar banho e usar roupas limpas é ser
asseado. - Brôcar cur tu iói cri.
554. Assear - Cur nhéi criq.
Assear a roupa que u«J ' lmpá-/a. - Cur
nhéi criq fón.
555. Assentar - Rêdq
Assentar (tomar nota) no cadtlfno para
não esquecer. - Coniá tu tínca r&Jq.
556. Assenta - Ou i hê
Esta saia assenta (fica bem) no corpo dela.
- Chaia fi qui hê.
557. Assíduo - Ti hê
Sou assídua (vou todos os dias) à escola. Escola tu tin hê.
558. Assim - Guê
Fazer a comida assim (desse jeito e não da·
que/e) - üóion ta guê.
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559. Assm - Guê ra
Eu vou assim, assim (nem bem nem ma/) Gue ra chá tin.
560. Assistir - VAQ
Vou levantar cedo para assistir o nascer do
sol. - Cuchónqui rir chá ron ve ié.
561. Assobiar - Quêr
Imitar o passarinho com o assobio é asso·
biar. - Nhéchín quêr hat.
562. Assobio - lút, üinq
O assobio é mais fácil com o apito. - lút
ta hat hâna.
563. Assombração - üói cuprín
Fiquei com muito medo com o boitatá
que me apareceu no mato. - Non cônty
üói cuprin camóng.
564. Assombro - üoivêt
Vi o homem e foi aquele assombro (espanto) - Ti üóivêt car tum quêq.
565. Assoprar- Duiúm
Assoprar no fogo para que não se apague.
- Pin quiúm quêq diAr tun itJ.
566. Assunto - DMn um tum
Não tenho mais assunto para falar com ela.
- Dtkin um t6ique tum.
567. Assustado - Camôn
Estou assustado (com medo) - fcha cam6n.
568. Assustar - Canó iút
As1Ustar (causar medo) a Maria no escuro.
- Maria fi canói iút cuty iá que.
569. Astro - Crin, crign
O astro (estrela) brilha no ~u. - Caicón
tê crin.
570. Astúcia - üói iú am6
A raposa tem muita astúcia e não se deixa
pegar. Con mi üái raposa t i.
571. Altuto - Rin fin gâng
A raposa é um bicho astuto (ladino, esperto) Grôquin boc6 (Raposa) rin fin gâng
572. Atacar - látin
Atacar (avançar) o inimigo no escuro.
Túi uiatínga tóing.
573. Atado - Ché caní
O bicho foi atado (amarrado) com uma
corda forte. - Bicho ché canf pr6n ta.
574. Atar - Chêq
Amarrar (atar) o bicho com uma coroa de
cipó. - Bicho chêca prónta.
575. Atalaia - /nhó üóiq
Esperar no escuro, vigisr, é ficar de atalaia
(88ntinela) - Cute i'qui inh6 üóiq.
576. Atalhar - Crân quêq
Atalhar (parar) a doença, interromper o
sangue que corre. - üói ca~ crin quêq.
577. Atalhar - Nin féig (F,iq)
Atalhllr o caminho • ningutlm passa (fechar o caminho) Ómin nin féig, (féiq)
578. Ataque - lân rónq
Os cachorros perseguem a onça. Isso é um
ataque. - Cachór nin iân rónq.
579. Atacar - lân rónq
O João quis atacar (avançar em cma dele)
o Pedro com uma faca. - João rongrô ta
Pedro iân r6nq.
580. Atar - Cânié
Atar (amarrar) esta coroa no galho da ár·
rore e me balançar. - Prón cânié iág ié.
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581. Atarefado - Con chór
Estou muito atarefado (ocupado) com o
trabalho. - Rânrái con chór.
582. Atear - Grug (glug)
A tear (acenderJ o fogo no campim do
campo. - Pin bru grug (glug) ~ cônqui.
583. Atenção - lá tu
Para aprender o que o professor ensina, é
preciso prestar atenção na aula. - Escola
tu iá tu cairón ié.
584. Atender - Tóg
t preciso atender esse pedido. Ele é tão
pobre ! - Ti ta tóg iângontár (nhângontár)
585. Atender - Vêi tin
Vá atender a porta e veja quem está batendo. - lancó ty vêi tin.
586. Atenuar - Chin quêq
Atenuar (diminuir) o sofrimento com remédios. üóicantá ta cangá tá chin quêq.
587. Atestar - Tó hê
Afirmar por escrito ou por palavras que is·
so aconteceu, é a mesma coisa que atestar
ou garantir. - Tó hê hat on vi ti.
588. Atiçar - Tóg
Atiçar o cachorro para pegar a raposa. Cachór ma tóg ti ta raposa con mi ié.
589. Atitude- Hat
Ficar em pé, sentado ou deitado são três
atitudes diferentes - Nhônq, nanq, ninq.
590. Atolar - Pur
Pisando na lama, atola os pés (enterrar na
lama) - Pón ta púr quêq
591. Atoleiro - Condó
Lugar com bastante lama e funda, é um atoleiro (por exemplo o banhado) - Condó
ianguê (nhânguê)
592. Atorar - Cuiúqui
Cortar pelo meio, di vidir pelo meio (cortei
o dedo
pelo
,,,.
., .meio) é atorar. - lgn ningué
quep cu1uqu1.
593. Atordoar - Ranrár
Atordoar (ficar tonto) com muita gritaria.
- Crin ranrár prór conta v Inca.
594. Atração - Tu hê
Tenho muita atração (simpatia) por esta
moça. - Ti tén ta fi tu hê.
595. Atracar - Cheng
Amarrar a canoa no barranco do rio é
atracar. - Canúa chêg chór tu.
596. Atraiçoar - Ouepón
Enganar, ser infiel ao marido é atraiçoar Bédn quepón.
597. Atrair - Tá üóigatin guêq
Pôr milho na arapuca para atrair a caça. Gór ta ripúca.
598. Atracar - Niféig
Fechar a porta com trancas é atrancar. I n nhâncá niféig.
599. Atrapalhar - Cutóng
Atrapalhar o professor. - Professor cutóng.
600. Atrapalhar - Can nhéng guêq
Embaraçar o barbante e não achar a ponta
é atrapalhar-se. Barbante can nhéngnhêng.
601. Atrás - Dón
Atrás do rato vern o gato (aquilo que vem
depois) - Cachín dón gátu cotín.
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602. Atrás - · Mónt in, (dónt in), dón
Planto flores atrás da minha casa. - Cafêi
crônq in mónt (in dónt)
603. Atrasar - Cartu
Corra, senão vamos atrasar a festa. - Fest
conqué tun.
604. Atrasado - Cómú vái iát
Chegamos à festa bastante atrasados : duas
horas. - Festa tu iún vái iát.
605. Através - Cuiúque (cuiúqui)
Através (por meio) do correio eu mando a
carta. - Correio mi üóirê hat.
606. Jgn batíng (broting)
Vou atravessar o rio nadando. - lgn brot íng gôi cap.
607. Atrevido - Von camó
O moço é atrevido (provocador) com as
meninas. - Fâng von camó.
608. Atrevimento - Cuchêg
Ele teve o atrevimento de me beliscar a
perna. - /gn pón cuchêg.
609. Atribulado - Harêiquetúm
O futuro de meus filhos me deixa atribula·
do (preocupado) - /gn cóchín ta harêiquetúm (cóchídn)
610. Atrito - Má vinq
Discussão entre dois amigos é um atrito. /gn iâng má vinq.
611. Atritar - Pin rêq
Atritar um pau de lenha no outro produz
o fogo. - Pin rêq grun ié.
612. Atroar - Prân
Fazer barulho como um trovão é atroar
(trovejar) - Prân ta cón.
613. Atualidade - Tân rarân
Notícias de coisas que aconteceram há
pouco, é atualidade. - Tá tân rarân que
ti.
614. Atucanar - Chêp chêp
Cutucar com o dedo, com a agulha, com
uma notícia ruim é atucanar a paciência. Ningué ta chép chêp.
615. Aturar Não posso aturar (aguentar) tanto sofri·
mento. - üóncharêi aguentá que tu üó
cangá ti.
616. Audacioso - Mumón tun
Um homem audacioso (corajoso) - Ti mu·
món tun.
617. A udição - Món
Ouvir bem é ter boa audição. - Mó hê hat.
618. Audí vel - Ningrón (= orelha, ouvido)
Aquilo que a gente escuta é audível. Ningrón hê.
619. Auferir - Lucro hê
Vendendo bastante eu vou auferir bom lu·
cro. - Lucro he hat.
620. Aumento - Bagn
Fazer a cesta mais funda é fazer um aumento. - Condó bagn.
621. Aur eo - Cócô
Uma coisa com cor de ouro se chama áureo. a. - Côcô.
622. Aurora - Curôn hê
A luz que surge no horizonte antes do sol
nascer é a aurora. - Curôn que rón.
623. Ausência - Hon vêi hê.
A

•

Quando você estava longe, senti a sua ausência (falta} - Hon ta qui t únca vêi hê.
624 . Ausente - Qu i tum
O irmão q ue morreu é um ausente (que
não está aq ui} - Titêrca quitum.
625. Autorizar - Camp
Autorizar (permitir} o corte do cabelo.
Camp hê ha t.
626. Auxiliar - Judá
A uxiliar {ajudar} a levantar o peso. - Ti
judá.
627. Auxílio - Prêita
Me d~ auxílio (ajuda} em dinheiro para a
viagem. lancábo prêita. (nhâncabo prêita}
628. Avaliar - Nin crét
Vou avaliar (calcular} quantos bois tem no
campo. - Bô inq nin crét.
629. Avalio - Ratíng
Avalio que ele tem mais de cem bois no
campo. - To ratíng.
630. Avançar - ? Tu vét
Caminhar para a frente á avançar. Avancei
contra o inimigo.
631. Avante - lú (nhú}
Ir avante (ir a frente de todos} - Fan iú
tin (Fan nhú tin}
632. Avarento - Cái corégn
Ele não ajuda aos pobres. É um avarento
(pão -duro} - Cái corégn uma dédn um
nim üái.
633. Avariar - Con·cá
Esta ventania tão forte vai avariar (estragar} a nossa casa. - Concá on in cóquét.
634. Averiguar - Úné
Vou averiguar (saber} quem comeu o meu
doce. - Úné dédn gróinguê cónq.
635 . Aversão - Córégn
Tenho aversão (não tolero, não gosto) por
este homem e por sua roupa. - Cur córégn
636. Avesso - üóimânt
Vestiu a saia pelo lado avesso (contrário)
- Cur üóimant túq.
637. Avidez - Hê taví
Desejar muito, sempre mais, é desejar com
avidez. - H ê tav í.

638. Ávido - Ti tun
Ele é ávido (ga nancioso, tem cobiça} pois
quer tudo e sempre - Ti tun hê taví.
639. Avigorar - lón (nhón}
Fortalecer esta criança com bom alimento,
é avigorar a criança. - lón hê hat (nhón hê
hat}
640. A viltar - Mó hón
Fazer vergonha, desonrar a família é aviltar os pais e os irmãos. - Jgn réngrê vêca
mó hong.
641. Avisar - Tóg
Vou avisar (dar a notícia} que a casa está
queimando. - ln pur tóg ti car ma.
6 42 . Aviso - Úit
Eu te a viso que cheguei com um assobio.
- Úit ca iúiá tóq.
643. Avivar - Qui funq
Soprar para avivar o fogo. Estes sinais avivam a lembrança. - Pin qui funq quêq.
644. Avizinhar - Titô hê
Sentar perto dele é se avizinhar do lugar
em que ele está. - Ti t ô hê ninq.
645. Avô - .lgn vovô, pái páid, páin nhón
O pai de meu pai ou de minha mãe é meu
avô. - Páin mâin fita ign vovô.
646. Avô - ign vovô, páin na
A mãe de meu pai ou de minhã mãe é minha avó. - Mâin páin ta ign vovó.
647. Avoadeira - Ton camó
Galinha que voa muito é avoadeira. - Garín ton camó.
648. Axila - Nhoró
Em baixo do braço está a axila (sovaco} N indó crón nhoró.
649. Azar - Dédn um
Ando com um azar daqueles (sem sorte}
Perdi a bolsa com dinheiro. Que azar! Dédn um ta hon ta que.
650. Azedo - Cá in nhóiguê
Não é doce nem amargo. É azedo como
um limão. - Cái nhóiguê ta limão comé.
651. Azul - Azul, quiguty, quigutê
Esta flor tem a cor azul. Azul como a cor
do céu. - Cafêi azul. Ta caicón azul hon.
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01. Baba - Nhonrá. Nhorá
O cachorro se baba quando fica brabo (espuma a boca) - Cachór iúnca nhorón.
02. Babá - Guir veifón
A velha que cuida da criança é a babá. Cofá fi guir vêffdn fi.
03. Babar - Nhorá
Com ida boa e cheirosa faz babar (água na
boca) - üónhon hê nhorón hat.
04. Sacana - H8
Esta casa é muito bacana (bonita, agradável) - ln hê.
05. Bacia - Bachia
Ponha água na bacia e se lave. - Gôi ta bachia qui nfmca üóiquepê.
06. Bafejar - üóiveia
Se você bafejar no espelho, ele fica fosco.
- üóiveia qui üóiv&,.
07. Bafo - Rang
Bafo é o ar morno e úmido que sai dos
pulmões quando expiramos. - Hóng
nhónguêr üân ráiganf.
08. Baforada - Ni i;J
Quem fuma, solta baforadas de fumaça
morna. - Chingá côca ni i;J üân cutôn.
09. Baga - Bó
As bagas do ingaiseiro (frutas) parecem vagem. Dentro dela tem várias sementes. Caca nó bó ta fanta vinf.
10. Bagaço - Ti fêr
Aquilo que sobra de uma laranja esprimida
é o bagaço. - Có guca ti fêr tav fn cóni.
11. Bagagem - Cúgnguê
Vou viajar e a minha bagagem estd no saco. - lgn cúgnguê nfm hdtca ni.
12. Bago - Tim bó canó
Cada fruta de um cacho de uva se chama
bago. - Caca nó bó ta canó.
13. Sagre - Rydn
No rio Uruguai existe o peixe bagre. Gôi báqui crencufêr bagn (rydn bagn)
14. Bagunça - Quirfr tu
A casa em desordem, desarrumada é uma
bagunça. - ln quirfr túnca corégn.
15. Baía - Crân que fó
O lugar em que o mar penetra pela terra
adentro e onde os navios são carregados de
diversos produtos, se chama baía. - Navi
ta crân que ca dégn túq.
16. Bailado - Ti car
A moça dança um bailado (samba, vaisa,
tango) - Tan tógn fi üóin grét hê.
17. Baile - Báiri
Baile é uma reunião de pessoas (moças e
rapazes) para dançar. - Tê tong querú
báiri.
18. Baínha - Brái
A baínha desta saia se descosturou (a do
bra) - Brái cur quevár itl.
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19. Baio - Pur
O cavalo é de cor baía (amarelo) - Conüarú pur iá v~ (convarú)
20. Baixar - Tarêp
Vou baixar (descer) a madeira lá do morro. - a ta berqui tarlp.
21. Baixar - Tarêp
~preciso baixar (descer, deixar mais comprida) esta saia e o vestido. - Cur br~ita
téi quêq.
22. Baixo - Rôre. Em baixo - Crôm
O rapaz é n11Jito baixo (pequeno) e por isso não vou casar com ele. - Querúm rôr
cam bré ión guetú n.
23. Bajulador - Nan nâng
Aquele que puxa o saco (adula) é um bajulador. - Borcha nan nâng.
24. Bajular - Nan n6ng
Adular, puxar o saco, é bajular - Borcha
nan nâng.
25. Bala - Caramela
As balas de chocolate são muito gostosas.
- Chocolate tá caramela co hê.
26. Bala - Canó
As balas do revólver são perigosas. - Bócon canó hogn td camó.
27. Balaio - Chêita, cheita bagn, quilli, üônfân
O cesto de cipó ou de taquara (grande) se
chama balaio. - Chêita bagn.
28. Balançar - Hit
Vou balançar neste cipó (embalar o corpo). Ele é forte e me aguenta . -Mrurta hit
pi cái.
29. Balança - Cónbut
Subo na balança para ver o meu peso. üói cónbut.
30. Balanço - Hit
Me agarro neste cipó e balanço (embalo) o
meu corpo. - Hit iá tu hit.
31. Balbuciar - üfnchór (vinchór ?)
A criança que inicia a falar, se atrapalha.
Isto se chama balbuciar.
Vll üfnchór ti
(Vê vinchór)
32. Balbuciar - Cumér hê
Falar baixinho também é balbuciar. Cumer hê vinq.
33. Balsa - Cáta canúa
Quem não tem canoa, atravessa o rio de
balsa. ~ feita de troncos de árvores, amarrados com corda de cipó, uns aos outros.
Cáta canúa proínq próin cá.
34. Balde - Bárde
Balde é um vaso de metal ou de madeira,
usado para tirar água do poço ou do rio . Bárde qui gdi vyt (vêt)
35. Balear - Cónfng
Ferir com bala de revólver é balear.
Bócon canó um cónfng.
36. Balseiro - Vóq fón
O homem que conduz a balsa se chama
balseiro. - cata canúa vóq fón.
37. Baliza - Quinf tú
O marco de pedra que marca o limite da
terra dos fndios é a baliza. - Quiní iú fón
gáqui.
38. Bambu - üón üócha
Do bambu partido em tiras faço cestas e

60. Barbado - lúüó bagn.
61. Bárbaro - Vi oor*.Jn
Quem é bruto, grosseiro, sem civilização, é
um bárbaro. - Ti vi cort§gn.
62. Barbear - lúüó quyp
Cortar o cabelo do rosto oom gilete, é
barbear-se. - Ti lúüó quyp.
63. Barbudo - lúüó bagn
Aquele que tem barba grande é um barbudo. - lúüó bagn.
64. Barca - Barca
Uma canoa larga e pouco funda é a barca.
- Bárca tómper bagn.
65. Barra - Cur bréi
A barra da saia estA feia e rasgada. - Cur
bréi i<Jr.
66. Barraca - Baraca
Vou me esconder da chuva debaixo da barraca. - fcha tá iú baraca cróm nin.
61. Barracão - Baraca bagn
Barracão é um grande abrigo onde dormem os tropeiros. - Baraca bagn trapeiro
agn in.
68. Barragem - la ró
Barragem é um cerco de pedras ou de paus
para os peixes não passarem, ou um cerco
feito com a rede. - Crencufêr iá ró.
69. Barranco - Ga chór
As margens do rio se chamam barrancos. Gôi cri ga chór.
70. Barrar - Nhânquê (iânquê)
A porta fechada barra a paSS8gem da gente. - lân- (nhân) qu§ on hê ió.
71. Barreira - lagn rtl nhé
A porta fechada t1 uma barreira e ninguém
pode passar por ela. - lágn ré nhé.
72. Barreiro - Óré
f o lugar onde se tira barro para fazer tijo los. Lugar de barro onde o s animais lambém o chão. - Oré nú in fón.
73. Barrento - T inguê
As dguas do rio, depo is da chuva, são bar·
rentas. - Gôi ta cutón car tinguê.
74. Barriga - Dúgn (ndugn)
A barriga fica grande durante a gravidez. Dúgn rôr (ndugn r ôr)
75. Barrigudo - Dúgn bagn
A m ulher que espera o bebê é barriguda. Dúgn bagn.
76. Barro - Óré (conglor)
Sujei os pés no barro da estrada. - Oré ign
p én cavéiq 6m ín qui.
11. Barulho - lágn bré üi (mon cocrô tungrá)
Quando todos falam ao mesmo tempo, fa zem muito barulho. - lágn hon bré hon
üi. Barulho - prón prór
78. Barulheira - Pron prór
Muita gritaria faz aquela barulheira.
Pron prór cá ningrón.
79 . Base - Pón (p é)
Os pés da mesa ou do nosso corpo, são sua
base. - On pón ta rengrê ni.
80. Basta de comida é o m esmo que chega de
co m ida. - üóión cocar hêná. Basta - hêna
81. Bastante - Ró tav l
Hoje estou bastante (muito) cansado. Úri cha ró tav í n í.

balaios. - üón üócha ta chêita hat.
39. Bambuzal - üón cré
O mato de bambu se chama bambuzal.
üón cré.
40. Banal - Hené
Uma coisa muito frequente, vulgar, é banal. Comer feijão todos os dias é coisa ba·
na/. - Henén guê vêr.
41. Banana - Banana
A fruta da bananeira se chama banana. Banana cré.
42. Bananal - Banana
O lugar em que t em m uita banana se cha·
ma bananal. - Banana cré bagn.
43. Banco - Banco
Gosto de sentar neste banco de madeira. Cáta banco cuiní hê.
44. Banda' - Cafón
Naquela banda (naquele lado) do rio. Cafón te gôi cafón tê.
45. Bandeira - Bandera
A bandeira do Brasil é de cor verde a amarela. - Bandera tá mar er Brasil tun t i.
46. Bandido - Bandido
Aquele que rouba, mata e foge é um bandido. - Dédn um péiú car um tét.
41. Bandoleiro - Ti cá mi ti
t o bandido q ue anda m u ito e mata em
toda parte - Bandido t i car mi tí.
48. Banha - Tungá
O porco gordo va i dar muita banha. - Porcô tungá ta vin.
49. Banhar - üóicrl üón
Tomar banho no rio é se banhar. - Gôi ta
üóicrí üón.
50. Banho - Quypêq, quêpêq
No dia de calor, o banho no r io refresca a
gente. - Ráinguê ca üói q u ypêq.
51 . Banhado - Óré
O terreno sempre úmido, com água parada
e sapos cantando, é um banhado. - Oré
cónqui pipo quêr n i.
52. Banir - Quirón
Tocar alguém de sua casa, de sua terra, é
banir. - Gá un quirón.
53. Banido - Cutón (?)), quirón ta
Aquele que foi expulso de wa terra é um
banido. - Gáqui cutón.
54. Banzé - Cutón
Fazer muito barulho e desordem é fazer
banzé. - Ningrón cutón hat p rór prór.
55. Baque - Cutón
O barulho de alguém que cai, é um baque
(tombo) - Cutóng.
56. Barata - Barata
f um bicho que mora em casas velhas ou
na madeira podre. f escuro, feio e desa gradável. - ln corfjgn qui barata.
51. Baratear - Caiá p fr
Quando se tem grande produção, baixa o
preço. Isso é baratear. - Ti caiá remp.
58. Barato - CaiA p ir
Isto custa menos. f mais barato. - Tagn
cai<J chin.
59. Barba - lúüó, nhüüó
O rosto cheio de cabelos. ~ a barba do ho·
mem. - Hagn iúüó (nhúüó)
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82. Bastão - Cá cân

105. Beira - Fêrqui

Um pedaço de pau forte que serve como
arma é um bastão. - Cd cân.
83. Batalha - lágn tu rê
A guerra entre dois povos é uma batalha.
- Hágn ta iágn tu rê.
84. Batalhar - Turêq
Guerrear é o mesmo que batalhar. - Turêq ia mó.
85. Batata - Batata, cadndyd, cadndid
A batata cresce na terra. Quando cozida é
muito gostosa para comer. - Batata gáqui
bogn car déi ca cô hê.
86. Batata-doce - Batata, Cadndid gróingue
A batata-doce é um bom alimento. - Batata gróingu~. Cadndid grôin gue
87. Bate-boca - l;Jgn tu iúm (nhum)
Discutir com algutJm é bater a boca. Um bié iágn tu iúm (nhum).
88. Bater - Tóiq
Dar pancadas com um pau em alguém, é
bater. - Cáta um tóinq.
89. Batismo - Quypêq
Logo depois do nsscimento, a criança foi
batizada na Igreja. - Ti tóica quypêq.
90. Batoque- üói hat
E um pedaço de madeira que os índios colocam nos lábios furados. - Caigâng üói
hat fón.
91. Bebê- Guir chin
A criança que nasceu ontem é um bebê. Gu ir chin cónén.
92. Bebedeira êrôt, clôd
O homem bêbado fez uma bebedeira. Gôifá crót cá pén bé.
93. Bebado - Pén bé
Bebeu muita cachaça e está bêbado. Não
pode ficar de pé. - Gôi fá crôt ca pén bé.
94. Bebedouro - Crôt fón, clôd fón
E o lugar onde a gente ou os animais bebem água. - Crôt fôn.
95. Bebedor - Crôt camó, clôd camó
Aquele que bebe muito é um bebedor. Crôt camó.
96. Beber - Crôt, clôd iamá
Vou beber água na fonte. - lgn gôi crôt.
97. Bebericar - Crót
Beber aos goles pequenos. - Crôt chin hat.
98. Beberrão - Crôt camó
E o mesmo que bebedor. - Crôt camó.
99. Bebida - Bibida
A coca-cola e a cachaça são bebidas.
cocá car gôifá tá bibida.
100. Beiço - nhândquD fêr (iônquy fêr)
Os lábios são o beiço de cima e o de baixo. - (Tônquyfêr) nhândquê fêr
101 . Beijar - Quídiút, (Quindiut) .
Vou beijar a mão de meu pai. - Páin nin·
gué quindiút quêq.
102. Beijo - Ouindiút
Ganhei um beijo do namorado. - lgn chu n
quindiút qu&,.
103. Beijador - Ou indiút
Ele beija muito. E um beijador. - Ouindiút quê camó.
104. Beija-flor- Cócô i
O be1Ja·flor é o menor dos passarinhos. Cócôi iénchi conén (cócôi nhéchin conén)

O rio tem duas beiras : a d ireit:a e a esquerda. - Gôi fêr qui.
106. Beira-rio - Gôi fêr qui
O pescador fica a beira-rio (na margem) Gôi fêr qui. Nhúiút crtJncufêr gôi flr qui
107. Beldade- Téntê
A mulher muito bonita é uma beldade. Téntê chinuí (chindvi)
108. Beleza - Caféi (flor)
Na nossa praça as flores são uma beleza. Cafêi chinuí (chindvi)
109. Beliscar - Cuchêq
Apertar a pele de alguém com as unhas dos
dedos polegar e indicador. - Cuchlq ningué ta.
110. Belo - Hê (chinuí, ch indvi)
Esta criança é bela (linda). Um belo sonho.
- Guir hê chinuf (chindvi)
111. Bem - Tu hê
Quero bem a meus pais. - Páin tu hê.
112. Bem-amado - Bré iông
Aquele com com quem eu casar será o
meu bem-amado. - Um bré iô ng cabré hê
ny1
113. Bem-aventurado - Ti ma hê.
Aquele que é muito feliz tJ um bem-aventurado. - Ti ma hê.
114. Bem-te-vi - Re!ár quir to h~, quir to hl
E um pássaro de cor amarela e preta e que
canta e diz bem-te-vi - Rerár nhéchin
marer.
115. Bem-vindo - Cótfn hê
Aquele que chegou bem é um bem vindo.
- Cor ín hê hat.
116. Benção - Padre
O padre dá a benção. E um favor do céu.
Padre vi tupén ma.
117. Benzer - Tu iông
Dar a benção é benzer, abençoar. - Tu
iông.
118. Benefício - lúdá que tin
Fazer um favor é fazer um benefício.
lúdá que tin.
119. Bengala - üôntó, üôn tó
O pau que ajuda o velho a caminhar é uma
bengala. - Cófa üôntó. ..
120. Berço - Guir nur fón
A caminha em que o bebé dorme é o berço. - Guir cônqui nur fón.
121. Berne- Quitú
O bicho da bicheira dos animais é o berne.
- Ouitún.
122. Berrar - Prór
Chamar alguém aos gritos muito fortes é
berrar. - Prór bagn hat.
123. Berro - Ouêr
E o grito forte d e certos animais; de uma
pessoa ou do berro da cabra. - Ouêr
124. Berreiro - Pro nprórq
Que berreiro (gritaria) vocês estão fazend o. - Pron prórq tu n ra.
125. Besouro - Oédn chám
E um bicho de cor preta, que voa e que
mora na madeira. - Dedn chám.
126. Besta -- Vin corég
Ele é besta (estúpido, grosseiro) - Vin
corég.
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127. Besteira - ótca vi
Sair na chuva sem roupa é uma besteira.
(tolice, bobagem) - ótca vi.
128. Bestial - Vin cor~
Ele é muito bestial (bruta/) - Vin corey
tavl tá ni.
129. Besuntar - Rânrtlt
Besuntar (enlambuzar, esfregar) o rosto
com e$te creme. - Dédn ta rânrtlt.
130. Beterraba - Dtkin dign
A raiz de beterraba é uma batata de cor
rocha. - Dtkin dign rôcha.
131. Bexiga - lóin dé
A bexiga está cheia de urina. - lóin dé.
132. Bezerro - Bôin chin
A vaca deu cria a um bezerro muito for·
te. - Bôin fi chin hat iá.
133. Bica - Vén dôr
A tlgua da fonte corre por uma bica (um
tubo de bambu) - Vén dôr qui gôi ta grói
quêq.
134. Bicha - ló quêi
O garotinho evacuou uma bicha com as
fezes. - Guir qui ió quêi.
135. Bichado - Caión fá
A carne estava cheia de bichas (bichada) Tudni (Carne) qui caión fá.
136. Bicheira - Caión fá
Uma porção de bichos numa ferida é uma
bicheira. - Que cry qui caión fá.
137. Bicho - Raposa
A raposa é um bicho do mato. - Raposa
nén quém i bichu.
138. Bicho cabeludo - Quequ i bagn
Quando encosta na pele da gente, queima.
- Hogpúq.
139. Bicho da fruta - Góiava (?)
A fruta da gaviroveira tem bicho da fru ta. - Góiava qui bichu.
140. Bicho da terra - miióca
A minhoca é um bicho da terra. - Gd qui
ióquêi.
141. Bicho de pé - Bichu
O bicho-de-pé causa dor e coceira em bai·
xo da unha do pé. - Pón qui bichu cangái
guê.
142. Bicho da taquara - üónqui
Quando cresce vira uma borboleta. - üónqui bichuta tôtô hat.
143. Bico - ló, nhó
O passarinho come com a ajuda do bico. O
tucano tem um grande bico. - Nhéchin
ió. (nhó)
144. Bigode - lúüó
Meu pai tem um bigode (cabelos em baixo
do nariz) - Páin ta iúüó ni.
145. 8 !pede - r{!ngrê
A galinha tem duas pernas. tum bipede.
- Garin pén réngrê
146. Birra-birrento - vincamó
Estou birrento (com grande birra, zangado, teima) - Vincamó.
147. Biruta - V{! vi nin
Velho biruta (abobado, esquece e confun·
de tudo) - Cofá v{! vi camó.
148. Bisavó - lgn vovô
O pai de meu avô é meu bisavô. - lgn
vovô.

-
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149. Bisavó - lgn vovó
A mãe de minha avó é minha bisavó.
lgn vovó fi mâin fi.
150. Biscate - Rânrái
Pequeno trabalho que faço para ganha1; um
dinheirinho é um biscate. - Rânrtli chin.
151. Biscoito - Bigncôit
O biscoito é feito de farinha, açúcar e
ovos. J; gostoso. - Bigncôit farln garln on
(ô) ta hê.
152. Blasfemar - Féfet (f{!tfét)
Ofender alguém com palavrões é blasfemar. - Uma féfét.
153. Blefar - Ganhân
No jogo de cartas blefei a todos (enganei,
logrei) - Ganhân que cógn iógn.
154. Bloco - Pó bagn
Uma pedra grande é um bloco de pedra. Póbagn.
155. Blusa - Brusa
A roupa que as mulheres usam em cima da
saia {!a blusa. - Chaia cri túi fá.
156. Boa - Hê
Ele é bom. · Ela é boa. Os dois são bons
amigos. - Fi cdr ti fagn vi hê.
157. Boa noite - Cuty cd
À noite, ao me despedir, digo boa noite. Cutyn cá chatfn cd.
158. Boas fest.as - Fest hê
No nata/, todos se desejam boas festas. Natár con fest hê hat' nin.
159. Boa tarde- Rôncóinca hê
Depois do meio dia, cumprimento dizendo
Boa tarde. - Rôncóinca hê quêq.
160. Boas vindas - CótírÍg
Quando chega um amigo, lhe desejo boas
vindas. - Cótlng hê hat ra.
161. Boa vida - Tin hê
Pessoa que vive sem trabalhar{! um boa vida. - Rânrái hê tin hê hat tin.
162. Bobalhão - üóican tín
Pessoa muito boba é um bobalhão
üóicantín.
163. Bobo, boba - üóicantfn
Homem idiota é um bobo. A mulher {!
boba. - Fi üóicantín. Ti üóicantin.
164. Boca - /ónquê, nhónquê
Comer pela boca. Pôr com ida na boca. Nhónquê td üóión côq.
1G5. Boca aberta - Nhónquê bagn
Ele ficou de boca aberta diante do medo.
- Mumónca nhónquê bagn.
166. Boca fechada - Nhónquê nffê
Ele é um boca fechada e não diz nada. üi (vi) üdi.
167. Bocado - Nhonquê riquê.
Um pedaço de pão que se põe na boca {!
um bocado. - Pun hon nhónquê riquê.
168. Boca - Garafa dôr
Pelo bocal da garrafa sai a cerveja. - Garafa dôr qui cerveja üói cúiónt.
169. Boçal - Quêrú n
Rapaz bobo e estúpido é um boçal. Querún üóicántin.
170. Bocejar - Han quêq (Hagn)
Abrir a boca quando está com sono {! bocejar. - Nur chórca hag quêq.
171. Boda - üóiprung

A festa do casamento se chama boda. üói prung.
172. Bode - Cabrito
O marido da cabra é o bode. - Cabra fin
bédn cabrito.
173 Bodejar - Quêr
Imitar a voz do bode é bodejar. - Ta cabra
quêr hon hat.
174. Bofetada - Cacôn
Bater com a mão na cara do outro é dar
bofetada. - Cacôn qui tóing.
175. Boi - Bôin, nicá
O macho da vaca é o boi. - Bôin fi bédn
bôinq.
176. Bóia - Criy ty
Uma lata fechada ou um pedaço de madeira que não afunda na água é uma bóia. Ráta gôi criy
177. Bóia - üónhón
Quem comeu a minha bóia (alimento) do
almoço ? - Una ig üóinhón cóq.
178. Boiada - Bôin é
Uma porção de bois no campo é uma boiada. - Bôin é tavf.
179. Boiadeiro - Bôin vêi fón.
O homem que cuida da boiada é o boiadéiro. - Bôin vêi fón.
180. Boitatá - Dédn corégn
O boitatá (bola de fogo) apareceu no ma·
to, em cima do pinheiro. - Dédn corégn
fâng ca cri üói vêt.
181. Bola - Tónguê.
E gordo e redondo como uma bola. - Tôn
bagn (tonguê bagn)
182. Bola - Bóra
Chutar a bola no campo. Bola de couro. Bóra qu i fôn.
183. Bolacha - Borachinha
.
A bolacha é feita de farinha e açúcar, é fininha e redonda. - Farín ta hat canf.
184. Bolada - Bóra tá con/m
Receber uma pancada com bola é levar
uma bolada. - Bóra tá coním.
185. Bolada - lâncábo (nhâncabo) = dinheiro
Ganhei uma bolada (um monte) de dinheiro no jogo. - Nhâncábo bagn.
186. Bolha - lônguéi
Bolha (balãozinho) de sabão. - Chomú
iônguéi.
187. Bolo - Pun
Massa de farinha, ovos, açúcar, assada no
forno. - Pínqui pún hat.
188. Bolsa - Carteira
Carteira ou saquinho de couro para guardar dinheiro, lenço, baton, lápis. - Rápi
récho vint hat fôn.
189. Bolso - lú bêro
O bolso da calça é pequeno. - Carcha iú
bêro.
190. Bom - Vin hê
Ela me deu este presente. Tem bom coração. - Vin hê taví fi.
191. Bondade- Hê
Aquilo que é bom, tem bondade. - Hê
taví.
192. Boneca - Bonéca
Minha boneca é de pano e tem olhosazuis.
- lgn bonéca cané azur.

193. Bonita - Chinuf (chindvi)
Minha boneca é muito bonfta. Limpa e
limpinha. - Chindví (Chinuf) car nhôi cri.
194. Bonito - Chinuf (chindvf)
O rosto de minha mãe é bonito. - Ti ia mé
ná chinuf (chindví)
195. Bom d1ã - Curôn hê
Pela manhã digo bom dia para meus vizinhos. - Cuchôn qui curôn hê.
196. Borboleta - Tot6
A borboleta voa de uma flor para outra. ~
linda. - Totô cafêi cri ti,
197. Bordado - Cafêi (flor)
O bordado enfeita os meus vestidos. - Cúr
qui cafêi chinuí (chindví)
198. Borrachudo - Téi fén
A picada do bo"achudo coça muito. - Tt!i
fén hogn prá ca.
199. Borrão - Cutóng
Borrão de tinta em minha roupa. Fica feio.
- T/nta cur cutônca corégn.
200. Borifar - Créi créi
Jogar gotinhas de água nas flores é borifar.
- Gôi ta créi créi quêq.
201. Bosquejar - Ta iôiq
Fazer os prroeiros traços de um desenho é
fazer o esboço. - Ta iói quêq.
202. Bosta - Nhófá
Fezes de vaca, de cavalo e de animais são a
bosta. - Bôin nhofá, convarú nhofá.
203. Bota - Bóta, pontorô
Sapato de couro que cobre o pé e a perna.
- Pontorô tan téi.
204. Botão - Butú
Abotoar a blusa com os seus botões. - Cur
que butú.
205. Botar - Mt!nq (mónq)
A galinha canta e avisa que vai botar ovo.
- Garín ti ô món.
206. Botar - Fat
Botar a sujeira para fora de casa. Fica limpo. - üôfêr fa retê.
207. Bote - Canúa
E uma canoa pequena movida a remos. Canúa vóg ton.
208. Bote - Criron
O salto de uma onça sobre o cachorro é
um bote. - Min cachór criron.
209. Brabo - Praq, nhun
O cachorro ataca e morde. Ele é brabo. Cachôr ti praq.
210. Braço - Nindó
Quem trabalha tem os braços fortes. Nindó tar.
211. Bradar - Vi tar
Falar, chamar aos gritos, em voz alta é bradar. - Vi tar hat.
212. Brado - Vi téi
Um grito forte, alto, para ser ouvido longe
- é o brado. - Vi téi hat.
213. Brarnido - Quêr
O grito, o rugido forte da onça é o bramido - Min quêr.
214. Branco - Cuprí
Galo de penas brancas. Meu vestido é
branco. - Gáru cuprí. Cur cuprí.
215. Brando - Ténéi
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231. Broca - Cá nón fón

O pão é macio, mole e leve - é brando. Pele do rosto é macia, delicada - é branda. Pun ténéi. /amé ténéi.
216. Brasa - Préing, práing
A lenha que queima vira brasa. A picada
da formiga queima como uma brasa. Pi grúca préi hat.
217. Braseiro - Gru tar
Brasas que queimam fazem um braseiro. Pin gru tar.
218. Brasileiro - Fógn.
Quem nasce no Brasil é brasileiro. (Brasirero) - ún ta Brasil qui téica tá brasire·
. ro- Fógn
219. Brasino - Prâng
Aquilo que tem cor de brasa é brasino. Ta prái hon.
220. Bravio - Ninfê
Mato fechado, sem picadas, perigoso - é
bravio. - Nón ninfê cáta.
221. Bravo - lú
O rapaz enfrentou a onça. ,; um bravo. Querú n m in iú bré herêq.
222. Bravura - /ú, taví, nhú taví
Ser valente e corajoso é ter bravura. - iú
taví (nhú taví)
223. Brecha - Turó
Esta fenda, abertura na madeira da parede
é uma brecha. ln turó.
224. Brejo - Nó hér, oré
Terreno úmido, banhado onde moram os
sapos é um brejo. - Ga nó hér.
225. Breve - Coinbár
Em breve (logo) vou me casar. - Coinbár
chá bédn má.
226. Briga - lágn turê
A briga de dois cachorros é muito feia.
Cachór iágn turê.
227. Brigador - Rânrái
O galo de briga é um brigador. - Gáru
rânrái fón.
228. Brigão - Rânrái
Por qualquer coisa ele briga. ,; um brigão.
- Rânrái fón.
229. Brilhante - iongró, crign (== estrela)
A estrela lá no céu é brilhante. - Crin caicón ta iongró.
230. Brilhante - Cóco
O anel dela tem um brilhante. - Ningué
coni cóco.
231. Brilho - lon gró
A luz forte tem um brilho que cega. Luz ion gró tav 1.
.232. Brilhar - Hê
Com sua beleza ela vai brilhar entre suas
amigas. - Fagn cônqui hê.
233. Brincadeira - Cádirq
O divertimento entre as crianças é uma
brincadeira. - Quir cádirq dirq.
234. Brinwdeira - Cádirq
Brinwr com bonew é brincadeira de menina. - Bureca bré cádirq.
235. Brinco - Ningrén
Uso brinco na orelha. Fico mais bonita. - Ningrén tu chá.
236. Brinquedo - Cad ír fón
A boneca e a bola são brinquedos. - Bora
bunoca cadfr fón.

A broca é um bichinho que faz buraco na
madeira. - Ca nón fón.
238. Broa - Bloa
Um pão grande (de trigo ou de milho) é
uma broa. - Gór ta bloa.
239. Brotar - Téig
Plante a semente na terra e ela vai brotar.
- Oncré ttJig.
240. Brotar - Gôi (água)
Depois da chuva a água vai brotar da terra. - Tá cutói gôi ga chóqui ni.
241. Brotinho - Condêng, conéng
Esta menina é um brotinho muito lindo Guir condéng (conéng)
242. Broto - Fêi
Os brotos no ramo das plantas falam da
primavera. - Cafêi cho pa natf.
243. Bruaca - Mára
A mala de couro cru dos tropeiros se chama bruaca. - Bóin ter ta mára.
244. Bruma- Crúi
A bruma (nevoeiro) da manhã esconde as
montanhas. - Crúi rân péiúq.
245. Brunir - Cóco
Brunir (deixar brilhante) o meu espelho. VtJn vêia ta cóco quêq.
246. Brusco - Gógn
Dia nublado, cheio de nuvens tJ um dia
brusco. - Caicón gógn.
247. Brusca - Vatêi
Ele chegou de manei ra brusca (imprevista). - Vatêi te iút.
248. Brutal - Tar
I
Sujeito bruto, violento e grosseiro é brutal.
- Tar taví ti.
249. Brutalidade - Dédn
Com bru~a/idade nada se arranja. ,; preciso ter boas maneira. - DMn um hat hê.
250. Brutamonte - Corégn
Homem estúpido e mal educado é um brutamonte. - Ti cordgn.
251. Bruto, bruta - Tar
Pedra bruta (assim como foi encontrada
na terra) - Pó tar guê.
252. Bruxo, a - Brúcha
A feiticeira lá do mato tJ uma bruxa. Brúcha fi nón cônte ti.
253. Bruxaria - Dédn um cordg
Aquilo que os bruxos e as bruxas fazem é
a bruxaria. - Dédn um corégn hat fón.
254. Bucha - Nin féiq
Fazer uma bucha de pano e cera para fechar o buraco da canoa. - Canúa dôr quí
nin féiq.
255. Bugio - Cáiór.
O bugio é uma espécie de macaco. - Cáiór.
256. Bugre - Caingâng
Índio selvagem, ruim e safado se chama
bugre. - Caingâng iún (nhun)
251. Bulir - Tu é quêq
Quem bulir com as abelhas será picado por
elas. - Mân bung che tu chêq.
258. Bunda - Dégn nó, ndér
Nádegas grandes tornam a bunda grande.
- Ndér (Dégn) nó bagn.
259. Buraco - Dôr
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O nariz tem dois buracos. Levei um tombo
e ca f num buraco. - Nhó dôr réngrê. Dôr
qui cutónq.
260. Buraqueira - Dógn dôr
O terreno cheio de buracos é uma buraqueira. - Dógn dôr camó.
261. Buraqueira - Dógn dôr
Terreno com buraqueira torna difícil o tra balho de plantação. - Dógn dôr qui rânrái corégn.
262. Burra - Tar (= forte), convarú fi
A fêmea do burro se chama burra. O burro
é mais forte que o cavalo. - Convarú fita
murá. Conüarú tarmó (convarú tarmó).
263. Burrada - üóicantfn
Fazer coisas erradas é fazer burrada.
Dédn um hat corég.
264. Burrica - Conüarú (convarú} chin
A burra recém -nascida, pequena, se chama
burrica. - Conüarú chin fi.
265. Burrinho - Conüarú (convarú)
O filho recém-nascido da burra é o burrinho. - Conüarú chin t1:
266. Burrinho - üóicantin
O aluno da escola é tão burrinho (bobinho) - Guir üóicantin.
261. Buscar - Guéiq

Duas ge rações - mãe e filha
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Vou buscar lenha no mato para fazer fogo. - Pin guéiq tin-non cônte.
268. Busto - Fê
A metade superior do corpo humano é o
busto. - F ê ponró
269. Butiá - Bó
As palmeiras dão frutos em cachos de butiá. - Tóin bó.
210. Butié1 - tó in bó, tain bó
O butiá é fruta de cor amarela e tem semente (coquinho) muito dura. - Tóin bó
fê.
211. Butuca - Catân táin
A picada d a butuca (mosca grande) coça
muito. - Catân táin bagn.
212. Buzina - Ouyr fón
A minha buzina foi feita no chifre do boi.
Soprando nela, produz um som forte. S
usada para chamar alguém. - Bôin ian
prór fón.
273. Buzina - Camiun
O automóvel tem buzina. - Camiun quyr
fôn.
2 74. Buzinar - Bôin (boi), ian prór
Soprar na buzina para chamar o gado é buzinar. - Bôin iân prór fón.

20. Cabra - Capúr

01. Caatinga - Cré péi
Mato baixo com muitas trepadeiras, espinhos e grav_a_tds. - Nón cré péi tav í.
02. Cabana - Uórê
Pequena casa simples - uma choupana
como a minha casa. - Requí üórê.
03. Cabeça - Crin
Estou com dor de cabeça. A cabeça do galo. - lgn crin cangd. Gdru crin.
04. Cabeçada - lgn crin
Dei uma cabeçada (bati com a cabeça) na
barriga dele. - lgn crin ta tin dugn coním.
05. Cabeçada - Crin
Fiz uma cabeçada (asneira) e perdi dinheiro. - Crin ta tanquêca nhâncabo fat.
06, Cabeça-dura - Crin tar
Guri que não aprende a lição porque é de
cabeça-dura. (pouco inteligente) - Crin tar
07. Cabeça-dura - Crin tum
Pessoa teimosa, que não muda de op inião
é um cabeça-dura. - Crin corégn.
08. Cabeça de porco - Porcô crin
A prostituta é chamada cabeça de porco.
- Porcô crin t i.
09. Cabeçudo - Crin
Aquele que tem a cabeça grande, aquele
que é te imoso. - Crin bagn.
10. Cabeleira - Góin
Os cabelos compridos da cabeça fazem a
minha cabeleira muito bonita. - Góin téi.
11. Cabeleira - Góin
A minha cabeleira é de cabelos pretos e
compridos. - Góin ché1 téi (châm)
12. Cabelo - Góin
O bigode e a barba de meu pai é de cabelos
curtos. - lúüo rôr.
13. Cabeludo - Quêqui
Aquele que tem muitos cabelos pelo corpo
é um cabeludo. - Quêqui.
14. Cabeluda - N hangue. corégn
Coisa cabeluda é diffcil de resolver, assim
como pentear um cabelo comprido. Góin t(}i rêp corégn.
15. Caber - R iquê
Os meus sapatos vão caber nesta caixa. Pontoró tlln riquê.
16. Cabo - Pón
O cabo da faca é bonito. O cabo da enxada(} forte. - Rongró pón b(}n pón tar.
17. Caboclo - Fóng chin
O filho de lndio com branco se chama caboclo. - Fóng cré fóng chin
18. Caboclo - Fóng
Sou caboclo (sertanejo) do mato. - Nón
cóme fóng.
19. Cabra - Nincá, nicá (= chifre)
A mulher do bode se chama cabra. - Nincá.
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O filho de uma cabocla com negro se chama cabra. - Capúr chin.
21. Cabresto - convarú (convan.í, canüarú)
t feito de tiras de couro e põe na cabeca
do cavalo para dirigi-lo. - Convorú cheiá:
22. Cabrocha - Nhon ié1
Jovem filha de mestiços (cabras) - Nhon
iá.
23. Cabuloso, a - Quepón
Gente ou coisa que dá azar (azarento) que
aborrece. - üói vatêite quêq.
24. Caca - Tu ioitl
A criança fez caca em suas fraldas. - Tu
ioiA tu nhoftJ
25. Caça - Oncréiq
No mato tem muita caça (animais para caçar) - Oncréiq fón.
26. Caçadeira - Bócon téi
Espingarda para caçar - é a caçadeira. 86con téi.
2 7. Caçador - Oncréi fón
Aquele que caça se chama caçador. - Oncréi fón.
28. Caçador - Oncréi fón
O caçador usa faca, espingarda e arapucas.
- Oncréi fón ta róngrô ripúca bócon téi
29. Çaçar - Oncréiq, encrég, engrég
A noite vou ao mato caçar tatu. - Cutêra
oncréi ti.
30. Caçador - Oncréiq
O meu cachorro é o melhor caçador de onça. - Cachór oncréi hê.
31. Cacarejar - Cócót, cllt cót
A galinha, depois de botar o ovo vai ca'
carejar (cantar) - Cócót quêq.
32. Cacaréus - Pt!t quê
Jogue fora estes cacaréus (louça quebrada) - Pét quê gó fat.
33. Caçarola - Cucrú, cucrún
Panela com cabo e tampa é boa para cozinhar. - Cucrú pón téi.
34. Cacau - Canó
Do ca:au se faz o gostoso chocolate. - Canó che cô hê.
35. Cacetada - lúg
Ele me deu uma pancada com cacete.
!chú iúg quêq.
36. Cacete - Cé1
t uma vara grossa e forte de madeira.
Cll t(}i.
37. Cacete - Tóing
Ele levou uma surra de cacete. - Cá ta
tóing.
38. Cachaça - Gôifd
t feita de caldo de cana fermentado.
Quem bebe a cachaça fica tonto e bêbado.
- Gôifá crôt cé1 pén béi.
39. Cachace1ro - Gôifá
Aquelf! que sempre bebe cachaça é um cachacetro. - Gôifá crôt camó.
40. Cachaço - Quêp
Porco reprodutor (não capado) é um cachaço. - Ouêp iá tum.
41. Cachear - lúm iót
Fazer_ cachos no cabelo. - Gôin iúm iót.
42. Cachmbo - Chingar

Gosto de fumar o meu cachimbo. - Chingar bagn côg.
43. Cacho - Bó
Cacho de banana. Cacho de cabelo. - Banana bó. Góin bó
44. Cachoeira - Grói quêq
No rio do Mel tem uma pequena cachoeira (queda d'água) - Grói que ió.
45. Cachorra ,- Cachór fi
A femea do cachorro é a cachorra (cadela)
- Cachór fi.
46. Cachorrinho - Cachór chin
A cachorra tem cinco filhotes (cachorrinhos) - Cachór fi cré chinco nhé.
41. Cacho"º - Cachór, quyrfó, quêrfó
O meu cachorro -(cão) é muito brabo e valente. - Cá ta tóing.
48. Caco - Gó
Cortei meu pé num cabo de garrafa. - Garafa gó ign pon quêp.
49. Caçoada - Vóq
Zombar de alguém, caçoar, é fazer caçoada. - Um vóq.
50. Caçoar - Ma v inq
Caçoar, zombar, gozar a custa de alguém
não é correto. - Ma vinq vét.
51. Caçula - ~ndo
O menor de meus irmãos é o caçula da fa- ·
mília. - En guén qui êndo.
52. Cacunda - Didn
O velho é um cacunda, veja como suas costas são tortas. - Didn pén dô.
53. Cada - Ta um
Cada coisa tem que ficar no seu lugar. Ta um que ni.
54. Cadáver - Ti fat
· O cadáver do homem ou do animal morto
deve ser enterrado. - Ti fat.
55. Cadeado - Nin féi
A minha mala é fechada por um cadeado.
- N in féi fón.
56. Cadeia - N in féiq
Ele roubou e foi para a cadeia. Estd preso.
- Ti nin féiq.
57. Cadeia - lân nó ró
Uma montanha atrás de outra fazem uma
cadeia de montanhas. - lân nó ró ió.
58. Cadeira - Nin fón
A vovó gosta de sua cadeira. E la aí descansa. - Vovó nin fón.
59. Cadela - Cachór fi
A fêmea do cachorro (a cadela) é muito
bonita. - Cachór fi chinuí (chindví)
60. Caderno - üóin rê
Uma porção de folhas de papel para fazer
apontamentos, é o meu caderno . .- üói
rân fón.
61. Codorna - Dérni
t uma ave de carne saborosa. t caçada
no campo. - Dérni cô hê.
62. Caduco - Vé ni (ou üé ni)
A pessoa velha fica caduca (esquecida,
abobada, menos inteligente) - Vé vini
(üé üini)
63. Cafajeste - Vé tin
Homem sem boas maneiras, safado, moleque · é um cafajeste. - Vé tin dédn um hat
váin (üáin)
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64. Café - Caf
Gosto de café com pouco açúcar e sem leite. - Caf crôn hê.
65. Cafeeiro - Caf pón
A árvore em que cresce o café se chama
cafeeiro. - Caf pón.
66. Cafezal - caf pón é
Lugar em que se plantou muitos cafeeiros.
- Caf cré.
67. Cafundó - Bêr
Na baixada estreita entre dois montes (no
cafundó) quase não bate sol) - Bêr tê.
68. Cafuzo - Chê
O filho do negro com a índia se chama cafuzo. - Chê cré.
69. Cagaço - Camó
Estou com cagaço (medo) de andar -a
noite pelo mato. - Cuty tê tin camó.
70. Cágado - Péni
Pequena tartaruga de água doce. ~ o cágado. - Péni chin
71. Cagado - Nhófá
O bebê está todo cagado (sujo de fezes) Guir nhófai iá
72. Caganeira - Préi préi
Estou com dor de barriga e caganeira
(diarréia) - Dugn cangtl préi préi ign.
13. Caiar - Tu tinq
Vou caiar (pintar) a minha casa com cal e
água. - ln tu tinq.
74. Caiçara - Nha (iá) rónt
Espécie de cerca feita de varas e ramos
trançados. - lá rót.
75. Caída - Ven rá
O terreno tem uma calda (inclinação) muito forte. - ln prur ven rá qu~.
76. Caída - Cutôn
Levar ou dar um tombo, uma queda, é
uma caída. - Cutôn câna.
77. Caimento - Tu hê
Estou com grande caimento (caída) por
esta garota. E la é linda. - F i tu hê tav í.
78. Caipira - Cur córégn
O caboclo do campo ou do mato se chama caipira. - Ti cur córégn.
79. Caipora - Qu§nqui (?)
Ando muito caipora (azarado) - Ou§qui
bagn.
80. Caipora - Dédn corégn
Encontrei o caipora no mato (ente de diversas lendas). Ora uma mulher com uma
só perna, ora uma criança de cabeça grande, um caboclinho encantado. - Dédn córégn quêqu i bagn.
81 . Cair - Cutói
Você vai cair da árvore. Não suba nela: Cá cri cutói mú.
82. Caixa - Cácha
Ganhei uma caixa de doces. - Cácha
gróinguê mónq.
83. Caixa - Cácha
Guardo minha roupa na caixa. - Cácha
cônqui cur vit hat.
84. Cajado - Vén tó
Uma vara de madeira pesada e forte ajuda
o velho a andar. - Cofá ven tó cá ta.
85. Calada, o - Vin üái.
Ele está doente e não fala. Fica calado o

dia inteiro. - Ti cangá vin üái.
86. Calafetar - féiq ..
Calafetar a canoa (fechar com breu, cera e
pano para não entrar água para dentro} Canúa dôr qu i ni féiq.
87. Calafrio - Cuchá
Arrepio, tremor e bater os dentes quando
estou com febre ou frio. - lgn ma cuchá.
88. Calamidade - Ma vêt
Grande desgraça para todo o povo da tribo. - Hon ma vêt.
89. Calar - Omóca ni
Não dizer nada é calar a boca. - Vi (üí} ·
mé ni.
90. Calado - üi üái (vi vái)
Ele é calado para sempre, pois é mudo. - Ti vi üái (Ti üi üái}
91. Calça - Carcha
Roupa que esconde a barriga e as pernas.
- Carcha.
92. Calçada - Rua
As ruas da cidade são calçadas de pedra Rua mi pó.
93. Calçado - Péntoró (pontoró}
Os pés estão dentro do calçado (sapato} Pén péntoró quénqui nhé.
94. Calcanhar - Fé
A porção traseira do pé se chama calcanhar. De tanto andar, fiz bolhas no calcanhar. - lgn fê mi côin páro (pônra}
95. Calção - Carcha
Meu calção está muito apertado. - Carcha
tu guêr.
96. Calcar - Cri chônt
Calcar (pisar} com os pés na lama. - Cri
chônt pón ta.
97. Calçar - Raróng
Calçar o sapato é bom. - Póntoró raróng.
98. Calças - · Carcha
A calça dele está rasgada atrás. - Ti cárcha
iar dér ti.
99. Calcinar - Punq
Queimar a pedra até ela ficar vermelha é
calcinar. - Pó punca ta chu chúm quêq.
100. Calcinha - Carcha chin
A calcinha da mulher é de cor vermelha.
~ bonita. - Carcha chin chinuí (chindvi)
101. Calcular - Vêq
Calculo (prevejo} que amanhã vai chover.
- Ta contíng.
102. Calcular - Ti nhâncábo
Eu calculo que ele tem muito dinheiro na
bolsa. - Ti nhâncábo bagn.
103. Cálculo - Conta hat
Fazer contas com número é lição da escola. - Conta hat escola ty.
104. Caldo, a - Cunbe
A água onde se cozinhou a carne - é o caldo da carne. - Carne cunbe.
105. Caldo - Cana qui
Caldo de cana, caldo de açúcar com abacaxi. - Cana qui gôi, car choembó qui gôi.
106. Calejar - Fób
Fazer calos na mão (calejar} de tanto trabalhar. - lgn ningué fóbn rânrái cá
107. Calha - lan iái
A água corre pela calha (rego, sulco feito
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de barro, na madeira ou na pedra) - lan
iái pó crin gôi.
108. Calhar - Tu ting
Pintar a casa com água e cal é calhar. - ln
tu ting.
109. Calhar - Ti curôn
Isto aconteceu na hora certa. Veio a calhar. - Ti curôn côn cr6nq.
110. Caliça - Tijór
Caliça (tijolo e cal quebrados) da casa derrubada. - Tijóro brái brái in cutónca.
111. Cálice - Crôn
Meu irmão bebeu um cálice de vinho.
lgn réngrê vinho crônq.
112. Calmo,a - Niutún (nhutún)
Ele é muito calmo (paciente}. Não fica
brabo. - Ti niutún ni.
113. Calmo - Curôn hê
O tempo está calmo, sem vento. Não vai
chover. - Curôn hê ta contóin vai.
114. Calo - Fô
Sapato apertado faz calos nos pés. - Póntoró tu guêr pén fô hat.
115. Calombo -- Dân
O boi de raça zebu tem um calombo nas
costas. - - Bôin din dân.
116. Calor - Rainguê
No verão faz muito calor. - Rân co
rafnguê.
117. Calor - Rân
O calor do fogão aquece a casa no inverno. - Pi rân ráinguê.
118. Caluniar - Ód
'
Inventar que ele é mentiroso é caluniar.
Ele sempre fala ;/ verdade. - Ódn bé
quíhon t6 üái.
·
119. Calvo - Góin pir
O doutor é calvo. Tem pouco cabelo na
cabeça. - Dotar góin pir.
120. Cama - cama, nur
Durmo na cama. Ela é muito macia e
quentinha. - Cama cri nur hê ti tanéi.
121. Camarada - bré
Trabalhamos juntos e somos camaradas.
Os colegas da escola, da fábrica e do exército são camaradas. - Bré rânrái mu. E scola t§. chêr co ty.
122. Cambalear - cutóng
Caminhar sem firmeza, como bêbado é
cambalear. - Cutón chór tin.
123. Caminhada - tin
Fiz um longo passeio e a caminhada me
cansou. - Tin conta vinq.
124. Caminhador - tin cam6
Aquele que caminha é um caminhador. Tin cam6.
125. Caminhar - tin
Caminhar bastante faz bem para a saúde.
126. Caminho - cacó ómin
Indo por aqui, o caminho é mais curto. Tagn mi tínca cac6.
127. Camisa - · cam icha
Ganhei uma camisa de manga curta. - Camicha pôn rór.
128. Camisa - camicha
Camisa de lã é quente. Camisa de algodão
é leve e mais fresca. - Camicha rân. Cami-

cha ráinguê.
129. Camomila - üói cangta, üóicantá
Chá de flor da camomila acalma a dor de
barriga. - üóicangta dúdn cangá ta tu
quêq (üóicantá)
129. Campeão - um pi ign cutón
Na luta sou campeão. - Um pi ign cutón.
130. Campainha - ta quêr fón vê
Certas flores tem a forma de campainha. Cafêi ta quêr fón vê.
130. Campestre - rê cóme, rêcóme
A codorna é ave campestre, vive no campo. - Rê cómi tyn fón.
131. Campo - Rê mi
O campo tem boa pastagem para o gado. Rê eóme caf(Ji tl.
132. Camponês - RAnrái
Aquele que mora e trabalha no campo ~
um camponês. - Rê cóme. rânrái fón.
133. Camuflar - Tt1i
Quem anda com roupa verde no mato fica camuflado. (é menos visto) - Nón cóme tínca cur téi.
134. Cana - Câna
A cana é muito doce. Ela vai dar muito
açúcar. - Câna gróinguê. Achucre nim
bagn.
135. Canal - Var
Fazer um canal (valo) para secar o banhado. - Var hat gôi tarém nhé.
136. Canalizar - Dôr qui tarêp
Fazer a água do riacho passar num cano é
canalizar o riacho. - Gôi ta dôr qui tarêp.
137. Canário - lt!chin (nMchin)
Um passarinho de cor amarela que canta
no mato, (! o ranário. - lt!chim (nhéchin)
non cónte der ti.
138. Canário - léchin (nMchin)
O cantJrio fez o seu ninho e nele já tem
três ovinhos. - ltJchin (nMchin) iân fê
ty ô tentúm.
139. Canção - Táing
Ele canta uma canção para o bebé dormir.
- Guir táing nur ié.
,
140. Cancelar - Tân iúnt
Vai chover e por isso vou cancelar esta
visita - Tân iúnt vét.
141. Cancha - Pé tóng
Lugar plano e preparado para os exercícios desportivos. Cancha de coffida. - Pé
tói fón.
142. Candeia - Verân
Pequena lâmpada que queina azeite ou
vela de cera, usada na iluminação da cozinha. - Curôn quêi fón.
143. Candura - üóimân
Quanta candura (inocência) no rosto desta moça. - lamé üóimân.
144. Caneco - Cópo
Caneco tl um vaso pequeno, com asinha,
usado para beber água e líquidos. - Cópo
ta gôi grôt fón.
145. Canela - Ca néra
Arroz cozido com açúcar e canela(! muito
saboroso. Machuquei a canela e está doendo muito. - Canéra co hê. lânto rái cangd
ním.
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146. Caneta - üt1nrêd fón (üdir&J)
Caneta com pena para escrever a carta ao
amigo. - Bré hê ma üóirêdq.
147. Canhoto -- lân cóing
O canhoto escreve com a mão esquerda. lân cóing üóirêd.
148. Caniço - lú iân fón
O meu caniço (vara de pescar) é muito leve
e forte. - lú iân fón quêi va.
149. Canja - Hat hê
Isso é muito canja (fácil) de fazer. - Hat
hê tavf.
150. Canja - Cumbê
O caldo de galinha com arroz se chama
canja. - Garfn cumbê co hê.
151. Canjica - Cafcá
Papinha de milho verde com açúcar, lei te
e canela. - Caicá bré canéra cô hê.
152. Cano - Dédn dôr
A água que corre por dentro do cano é
fresca e limpa. - DMn dôr cóme gôi crôn
hê.
153. Canoa - Canúa
A canoa (embarcação) é feita de madeira
leve e forte. - Canuá tarmó.
154. Canoa - Canuá
Gosto de passear de canoa no rio Uruguai.
- Canuá cóme tin hê.
155. Canoeiro - üónfôn
O canoeiro conduz a canoa remando ora a
direita ora a esquerda. - Canuá üónfón.
156. Cansaço - Rô
Estou com grande cansaço de tanto trabalhar. - lgn rânrái cá rô.
157. Cansado - Rô
Andei muito e estou cansado. Vou parar
por aqui. - lgn rô táqui nin.
158. Cansar - Rôd
O preparo para os exames vai me cansar
um pouco. - üóirá ign rô hat ma.
159. Cantada - lé né
Tapiar e seduzir uma moça, por maneiras
ou palavras é dar uma cantada. - F i ié
nénq.
160. Cantar - Têiq (tânnhê), táin, téiq, tangrá
Escute : o passarinho vai cantar. - Nhéchin quêr ma.
161. Canto - Pé dô
Naquele canto do meu quarto está a m inha
cama. - Pé dô ta ign câma ná.
162. Canto - Can fón
Eu canto e meu namorado me acompa·
nha no violão. - Can fón.
163. Cantor - Tai'n fón
Aquele que canta é um cantor. - Tai'n
fón.
164. Canudo - Dédn téi
Gosto de tomar a Coca-Cola pelo canudo
(tubo) - Dédn téi.
165. Capado - Tóng (= gordo)
Porco capado não é reprodutor. Ele engorda muito. - Tónguê.
166. Capa - Vt!i qué tôr
Uso a capa nos dias de chuva para não me
molhar. - Brf!r túnca véi quen tór.
167. Capa - Pón iá
A capa de meu caderno tem a bandeira do
Brasil. - üóirê pón iá.

/
'1 68. Capanga - Catú
E o valentão que protege o homem a troco
de dinheiro. - Tim ma catú ním.
169. Capão - Ném
É um pequeno mato isolado no meio do
campo. -· Ném chin.
170. Capar - Capón
Capar (castrar) o porco para engordar m ais
depressa. - Porcô capón coinbár tóng
ié.
171. Capaz - Tém
Ele é muito brabo. É capaz de matar o
meu namorado. - Tém chór ti.
172. Capim - Caféi
O capim é o alimento do cavalo, da vaca
e da cabra. O campo está cheio de capim
verde. - Caféi con bôin t i.
173. Capinar - Carpi qu§q
Arrancar qualquer erva que cresce no meio
da plantação. Capinar com a enxada. B{!gn châm ta carp I quêq.
174. Capitão - Pôn i
Capitão é o chefe dos soldados. O chefe da
tribo támbém · é chamado " capitão". Hon p(Jn i vón.
175. Capivara - Grandy, crigndy, orygndyd
A capivara tem carne gostosa. - Grândy
co hê.
176 Capoeira - Nón
Depois de queimar o mato virgem, cresce
a capoeira. - Nón chin
177. Captar - Crffí
Captar (atrair) a confiança de meus pais. Crifí üi páin
178. Captor - lgn réngrê.
Meu irmão é um captor (faz a captura) de
periquitos. - lgn réngrê hê.
179. Captor - Óncréi
Aquele que vive caçando, se torna um cap·
tor sabido e esperto. - óncréi hê taví.
180. Caprichar - Hê hat
Costurar bem e fazer um bom acabamento
é caprichar. - Che hê hat.
181. Caprichar - Hat hê
Caprichar nas lições da escola para ganhar
" boas notas. - üóirê hat hê.
182. Capricho - Hat hê
Ela cozinha muito bem. Faz tudo com ca·
pricho. - Ón déiq hê hat.
183. Cara - Cácón
A cara dela (o rosto) é simpática. O cabelo
é lindo. - Fi cácón hê. Góin chinul (chindví)
184. Cara - Cácón tó ing
·
Ela meteu a mão na cara dele. Que coisa
feia! - Cácon qui tó ing corégn taví.
185. Cará - Totôr
É uma espécie de batata. Cozida ou frita
é gostosa. - Batata totôr cô hê.
186. Caradura - Mó on vái
Um indivíduo e/nico, sem vergonha é um
caradura. - Mó ón vái.
187. Caraguatá - Cáiéi.
O gravatá cresce em cima das árvores. É o
caraguatá. - Cáiéi ta cácri bôn bóq.
188. Caramujo - Dúgn (barriga)
Dentro do caramujo tem um bicho mole e
feio. O caramujo p equeno cresce na horta

e em lugar úmido. - Dúgn cônquítá tonói
189. Caranguejo - /ongué
O caranguejo rouba a isca do anzol. - lóngué én'fi côq.
190. Caravana - Munq
Uma porção de pessoas que viajam juntas
formam uma caravana. - lân bré munq.
191. Caravana - Recóme
A caravana vai viajar por imensos campos.
- Recóme munq.
192. Cárcere - Niféiq
O ladrão foi preso e fechado no cárcere
(cadeia) - Dtkin um péiúq fón niféiq.
193. Careca - Catôr
O velho sem cabelos na cabeça é um care·
ca. - Cri catôr.
194. Cardume - Créncufêr é .
O cardume de peixes era tão grande que
escureceu o fundo do rio. - Créncufêr
ébagn
195. Careço - ió vóiq (nhó vóiq)
Os filhos carecem (precisam) do amor de
seus pais. - Tu hê ió vóiq (nhó vóiq)
196. Careiro - Cáiámó
O comerciante que vende muito caro é
careiro. - Cáiamó taví.
197. Carência - lóvói conta vint
Em nosso toldo hé1 muita carência (necessidade) da orientação de um médico.
Táqui ônty dotor ióvói conta vint.
198. Carestia - Caiámó
O preço de tudo sobe todos os dias. E
uma carestia. - Dédn um car cáiân ión
pryq.
199. Careta - Câcôn cóquét
Vou pintar a cara e com a careta vou assus·
tar a todos. - Cácôn cóquét ti car canó
iúnt.
200. Carga - Dédn um
O cavalo não aguenta tanto peso. A carga é
grande. Convorú dédn um é tucôn véiq
(convaru)
201. Carícia - Qui hê
A mãoz inha da criança faz caricia no rosto
de sua mãe. - N ingué chin ta t i mâin
qui hê (ná = mâin)
202. Caridade - Vê nm
Dar comida aos pobres é fazer caridade. Vê uma üónhón n ím .
203. Carne - Cô hê, tudni
Carne de boi assada na brasa é muito sabo·
rosa . - Carne chur p ínqui cô hê.
204. Carne - Cunbê (= caldo)
Cozinhando a carne de galinha sai um caldo que al imenta e fortalece. - Garín déica ti cunbê cron hê.
205. Carneiro - Ovêio
A lã do carneiro é m uito útil no inverno. Ovêio üóirân.
206. Carneir o - Ovêio
A carne do carneiro capado é muito gorda.
- Ovêio nim tonguê.
207. Carniça - .Cóncré
Os corvos comem a carniça d o bo i que
morreu lá no campo. - látan bôin (cóncrt!
côq)
208. Carniceiro - Táing
O tigre é carniceiro. Vive só de carne. A
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coruja tambiJm. - Mi dédn um ním táing
cocámó.
209. Carnívoro - Cocamó
O animal que vive de carne se chama carnívoro. - Ni tavi coty.
210. Caro - Caiamó
Isto é muito caro. Não vou comprar. lgn pi món caiamó nim.
211. Caro - Vi hê
Gosto muito de minha amiga. Ela é muito
cara para mim. - Fi tu hê vi hê ti ié.
212. Caroço - Fê
Esta fruta tem um caroço (semente) muito
grande. - Fê bagn.
213. Carpi, ranréli bégn
Vou carpir (arrancar o mato) a plantação
de milho. - Carp í que guer crôn ié.
214. Carranca - Corégn
Esta velha tem uma carranca (rosto feio)
que dá medo. - Cofá fi cacon cor(Jgn.
215. Carrada - For
A carroça tras uma carrada de madeira para casa. - Caminhum for cóting.
216. Carrapato - Crôn fó
O carrapato suga o sangue dos animais.
um bicho danado. - Cafêi (?) crôn fó.
217. Carrapicho - Tú grén quêi fó
t uma semente com espinhos que gruda na
roupa de quem passa. - Tu grtJn quêi fé
cur tu.
218. Carregadeira - Ring
Esta formiga é carregadeira. Seu ninho é
difícil de achar. - Pégn crign dédn um ring
camó.
219. Carregador - Ring fó
aquele que carrega fardos (malas) a troco de dinheir9. - Dédn um t.atln fó.
220. Carregador - Ring fó
O carregador prefere trabalhar com um
carro. - R ing fó caminhum bré que chór
tin.
221. Carregar - Vatíng
Vou carregar a minha mala até a estação
rodoviária. - lgn mélra vatíng tação rân.
222. Carreira - Pétong
Vamos fazer uma carreira até aquela pedra. Vamos ver quem é mais ligeiro. - lân
nó bré pétong.
223. Carrinho - Ti fé
t um carro pequeno para princadeira de
crianças. - Guir ti fé.
224. Carroça - Carocha
Esta carroça é puxada por dois bois.
Bôin rengrê carocha nân nânq.
225. Carta - üóirê
Vou escrever uma carta a meus amigos. Na
carta contarei as novidades. .- lgn bré hê
ma üóirê hat.
226. Carteira - Cartêra
Uso a carteira para guardar dinheiro. Nhâncábo nim fón
227. Caruncho - Cá (= madeira, lenha), dôn dôr
A madeira está cheia de buraqu inhos feita pelos carunchas. Ficou inútil. - Cá dôn
dôr.
228. Carvão - Prái
O carvão é bem preto. - Práin chê.

t
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229. Casa - ln
A minha casa é pequena e pobre. É coberta de palha. - ln corégn chin
230. Casal - Prún
Homem e mulher fazem um par (casal). A
pomba e o pombo também são um casal.
- Bédnprún.
231. Casamento - Prún
No meu casamento vou usar vestido brancoe véu. - lgn bédn ca cur téi túi.
232. Casar - Bré ion
Vou casar com o Manoel. Ele é o grande
amor de minha vida. - Mân vé bré ion ign.
233. Casca - Fêr
A casca da banana não é boa para comer.
Casca do pinheiro faz muita fumaça no fogo. - Banana fêr co corégn. Fâng fêr nim
iá út (iá iút).
234. Cascavel- Pan
A cascavel é uma cobra muito venenosa. Pan iún.
235. Cascudo - üón
No rio do Mel dá muito peixe cascudo. üón é gôi cóme.
236. Cascudo - Fêr
Arvore de casca grossa é cascuda. O pinheiro é cascudo. - 'Fêr bagn ca ti.
237. Casinha - ln chin
A minha casa é pequena. E uma casinha. lgn in chin.
238. Caseiro - ln
Aquele que gosta de viver em sua casa é
caseiro. - ln cóni on.
239. Caso - Vi
Não faça caso disso. Ele não quis te ofender. - Vi tun rá.
240. Caso - Dédn um
Se o caso (acontecimento) se complicar,
peça ajuda. Dédn um ta quêca iúdndá
quêi vi.
241. Castanheiro - Dédn um
E a árvore que dá castanhas. As castanhas do Pará. - Dédn um canó hat fón
242. Castidade - Têr (?)
Ser puro, morrer virgem, é a virtude da
castidade. Renúncia à prática sexual por
amor. - Têr hê hat.
243. Castiçal - Fónfo
Objeto em que se firma a vela para a iluminação. - Véla fónfo grúca.
244. Castigar - Tóing
A professora vai te castigar. Tua lição está feia. - üóirê corégn ho tóing.
245. Castigo - Fóm
A professora me deixou uma hora no canto da sala. Esse foi o castigo. - Professora
pén dôt ign fóm.
246. Casto - Tupén ríquê
O padre é casto por amor a Deus. E um sacrifício voluntário. - Tupen ríquêi fón.
247. Castrar - Cairón fón
Ele vai castrar o bezerro. Este vai ficar boi
manso. - Bôin cairó hat.
248. Casual - Van téi té
O meu encontro com ela foi casual (por
acaso) - Catú tóng.
249. Casulo - Cangá (?)
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~a casinha feita pelo bicho cabeludo. Daí

Este animal é de raça cavalar. - Conüorú
hon.
271. Cavalaria - Conüorú (convarú, convaru)
Muita gente (solda.dos) viajando a cavalo.
- Sordado conüorú cri ti.
272. Cavaleiro - Conüorú (convarú)
O bom cavaleiro (que anda a cavalo) cuida bem do seu animal. ~ Conüorú cri ti
fón.
2 73. Cavalheiro - Ti
É o homem bem educado, distinto e gentil. - üóinân mó tum.
274. Cavalinho - Conüorú chin
Cavalinho é um cavalo pequeno. As crianças gostam de passear no cavalinho. Conüorú chin guir ti cry ninq.
275 Cavalo - Conüorú (conüaru), penlor
Cavalo é um animal forte e manso. Ajuda
o homem no trabalho pesado. - Conüarú
rânrái hê.
276. Cavar - ló, üóiq
Vou cavar (arranjar) um emprego. - Rânrái ió üóiq.
277. Cavar- Gá dódn
Aqui vou cavar um buraco e enterrar ocavalo morto. ·- Conüarú ta ga dôr cónte
finq.
278. Caveira - Cucá (= osso)
Cabeça do boi sem carne ·- fica só a caveira do boi. - Crin cucá
279. Caveira - Crin cucá (= cabeça osso)
A caveira de gente assdsta a muita gente. Crin cucá üóicar canó iút.
280, Caverna - Pó dôr I
É uma gruta grande dentro da terra. É
uma caverna escura e nela vivem aranhas
e morcegos. - Pó dôr cuty cónty chucrím.
281. Cavidade - lônguê (nhônguê)
A boca é uma cavidade; nela estão a língua
e os dentes. lônca nuné ió (Nhôn ca nuné
nhó)
282. Caxumba - Cóipar
Ele está com a cara inchada. Está doente
de caxumba. - lamó cóipar.
283. Cebola - Chimbóra
Comér churrasco com salada de cebola.
ela abre o apetite. - Chimbóra charada hat
284. Cebolinha - Chimbóra
Uso as folhas de cebolinha verde para temperar a carne. - Chimbóra féi (chimbora
caféi)
285. Cedo - Cuchónqui
Levanto bem cedo e vou caçar com o
meu irmão. - Cuchónqui rir oncréi tin
rengrê bré.
286. Cedro - Cá
O cedro cresce no mato e dá madeira muito boa. - Nón cóme cá hê.
287. Cego - Ouêüó, quêvó, canó tum
O Pedro é cego. Nada enxerga com os dois
olhos. - Quêüó oüói corégn.
288. Cegueira - Canó cangá
Quem é cego sofre da cegueira. Esta doença é muito ruim e triste. - Canó ta oüói
corégn.
289. Ceder - N íng
Vou ceder (dar) o meu lugar para esta cri-

sairá a borboleta. - Cangá cúming.
250. Catador - Cupréng
Aquele que limpa o feijão, que tira o cisco,
é um catador. - Réngrô cu p~ng fé.
251. Catapla$/Tla - To tô
Cataplasma de mostarda moída tira a dor.
- To tô cré vé bogn ié.
252. Catar - Cupréng
Catar piolhos na cabeça da menina. Catar
os grãos de milho no meio do cisco. Guér cupréng.
253. Catarro - Cuhúr
Quando tusso, sai catarro dos pulmões. lgn cuhúr ca cutông.
254. Catinga - Guer gu~
A aruda tem uma catinga (cheiro) muito
ruim. - Aruda guer guê.
255. Cativar - Tu hê
Estudando bem, cativo, (ganho a simpatia)
dos professores. - Professor fi ign chu hê.
256. Cativeiro - Nimféiq
Estou no cativeiro (prisão) pelo mal que
fiz. - Nimféica nhó dédn um corégn hat.
257. Cativo - Hê
Me sinto cativo (atrafdo) de sua beleza. Hê hetaví.
258. Cauda - Bê, bên, bân
A cauda (rabo) do galo é muito bonita. A
cauda de gato é comprida. - Gáru bên
chinuí - gátu bên téi.
259. Caudaloso - Gôi
O rio Uruguai é caudaloso (nele corre muita água) - Gôi bagn taví.
260. Cauim - Ménióca
O cauim é feito de mandioca cozida e fermentada. - Ménióca grón.
261. Caule- Pón
Pelo caule (haste das plantas) corre a seiva
que alimenta a planta. - Pónqui ty féi
com paq.
262.. Causa - Cuchá (= frio)
Por causa do frio o passarinho morreu. Cuchá nhéchin tenq
263. Cautela - Vé hê hat
Tenho cautela (cuidado) com este falso
amigo. Não é boa companhia. - Fi vé hê
bré tin ca.
264. Cava - Dôr
Tirando a areia da terra fica uma cava (buraco) bem grande. - Dôr ga bagn.
265. Cavação - Dógn
Vou arranjar a profissão. Com jeitinho fa ço a cavação. - Gá dôgn.
266. Cavaco - Rang
Quando racho lenha faço muito cavaco
(lascas) - Ran rang.
267. Cavador - Hê
O trabahador esforçado vai para a frente.
É um cavador. - Rânrái hê.
268. Cavalão - Conüorú bagn (convarú bagn)
O cavalo grande é um cavalão. - Conüorú
bagn.
269. Cavalão - üói hê hat
Esse indivíduo é um cavalão (grosseiro, estúpido) - üói hê hat camó.
270. Cavalar - Hon
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ança. - lgn rungár níng guir má.
290. Ceia - Ouêchó
A última ceia {jantar) de Jesus. - Ouêchô
cha tón.
291. Ceifar - Que,>
A morte vai ceifar (cortar) a nossa vida. Ón que,>.
292. Celeiro - V it hat
A casa onde se guardam os cereais (milho,
trigo) é o celeiro. - Gar vit hat.
293. Célere - Coinbár
Esta viagem foi célere (rápida, ligeira) Coinbdr tá iút.
294. Celeste - Cáicôn
Os anjos são seres celestes (estão no céu).
O canto era dos anjos celestes. - Cáicôn
tá téi fôn.
295. Cem - Crém
Ganhei cem laranjas bem doces. - Cacanó
tá crém mónt.
296 Cemitério - üôiquêi
As pessoas que morrem são enterradas no
cemitério. - Um têrca üóiquêi tê fat.
297. Cenoura - Dén (dedn)
Planta que dá uma batata comprida e de
cor amarela. - Dédn marér.
298. Cenoura - Dédn
Comer cenoura cru é remédio para os
olhos. - Dédn ta üóicantá.
299. Central - Cuiú
O eixo da roda está no centro. É central. Roda cuiú coní.
300. Centro - Cuiú
O ponto central de uma roda é o seu centro. - Roda cuiú.
301. Cepo - Cá rôr
Ela põe a cabeça da galinha no cepo (tora
de madeira) e a corta com um machado. Garfn dúin quêp ca rôr cri.
302. Cera - Déi
A cera é produzida pelas abelhas. Da cera
se fazem velas. - Cóprân chê déi.
303. Cerca - Ró
A cerca em volta do jardim protege as
plantas e as flores que lá crescem. - óncré iân (iâ) ró.
304. Cercado - llnrô
Terreno cercado de palanques e de arame
não deixa o gado fugir. - lânró cáta.
305. Cerco - lânrô
Fazer uma cerca dentro do rio para pegar
o peixe é fazer o cerco do peixe. - Créncufêr iânrô.
306. Cerco - M in (= onça)
Está feito o cerco. A onça não pode mais
fugir. - M i n iânró.
30 7. Cereja - Cacané
É o fruto vermelho escuro da cerejeira. Cacané cuchúm chá.
308. Cerne - Cu iô
É a parte do meio e maus dura da madeira.
O cerne tem lindos desenhos. - Cá cuiô.
309. Cerrado - Cacamó
Mato com muita árvore, difícil de passar
é o cerrado. - Cacamô.
310. Certo - Ouíhon
Estou certa de que vou casar com este rapaz. - Ou íhon quê.

311. Cerveja - Cherv~ia
Gosto de cerveja bem fria. - Chervêia cuchá.
312. Cerração - Crú i
Pela manhã faz muita cerração (nevoeiro).
- Cuchôn qui crúi.
313. Certeza - Ouíhon
Aquilo que é exato, verdadeiro, certo. Tenho certeza de que Deus não me abando·
na. - Ou lhon quê.
314. Cesteiro - Chêita (= cesta)
Pessoa que faz cestas se chama cesteiro. É
a sua profissão. Chêita hat fôn
315. Cesta - Chêita
Se faz cestas de cipó e de taquara. - Chêi·
ta üônta car mrur
316. Cesta - Chêita
Cesta pintada é mais bonita que a simples.
- Chêita chinu í.
317. Chá - üôicantá
Chá de folhas de laranja é um bom cal·
mante. - üóicantá déi.
318. Chá - üóicantá
Gosto mais de chá de mete que do café.
üóicantiJ dêi crôn hê.
319. Céu - Cáicôn
À noite, as estrelas brilham no céu.
Cáicôn ta crin.
319. Chacina - Côntén
Os soldados fizeram uma chacina (mata·
ram todos os bandidos) - üôicóntén.
320. Chafurdar - Nant
O porco gosta de chafurdar (se deitar) na
lama. - Porro ma nah hê vê.
321 . Chaga - Câncrê (Cângrê)
E /e está doente - tem uma chaga (ferida)
na perna. - Pon (Pén) qui câncrê
322. Chaleira - Charêra
Fervo a água na chaleira. E la é de ferro.
- Charêra quin gôi üónvar ni.
323. Chama - Grú
A chama (o fogo) da vela está se apagando. - Céra grú ió.
324. Chama - lâmprór
Alguém, Já longe, me chama e pede so·
corro. - Um iâmprôr ió.
325. Chamada - Prôr
A chamada vem de longe (ato de cha·
mar) - Oüar hat üói prôr.
326. Chamar - Prôr
Vou chamar o pai para falar com o vizi·
nho. - Páin i§mprôr úmbré vi nhé.
327. Chamejar - Pôn fi
Vou juntar lenha para chamejar (atear fo·
go) a noite. - Pin pôn fin.
328. Chaminé - Pin dôr
A fumaça do fogão sai da casa pela cham iné. - Pin dôr qui ni a cutónq.
329. Chamuscar - Cumér hê
Vou chamuscar (queimar de leve) os pelos
do braço. - Cumér hê nindô quê qui pun.
330. Chamuscada - Pur
A carne tem gosto de chamuscada. - Carne cô nim hê guêr.
331. Chão - GiJ cri
Durmo nas esteiras. Estendo-as no chão da
casa. - Gá cri nanq.
332. Chão - GiJ cri
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A caneca caiu no chão e se quebrou. Cópo chin g6cri cuton goq.
333. Chapa - CrintJ
A chapa do fogão é de ferro. - Fogão cri·
ná ta quifé
334. Chapéu - Chompê
Sei fazer chapéus leves e bonitos. No dia
de sol muito quente, use chapéu na cabeça. - Chompê hat hê car üóicri nim.
335. Charco - Gôi, gôi oré, nMnró
A água parada e fedida do banhado é um
charco. - Gôi cran quêca nim, ta oré
336. Charque ....: Chárqui
O charque é feito de carne muito salgada.
- Carne ta chái guê.
337. Charuto - Chingar, caiorê
Folhas de fumo enroladas para fumar. t
grosso, e, quando aceso, faz muita fumaça. - Chingar bagn.
338. Chatear - Vinq
Vou chatear (incomodar) o meu namora·
do. - Ti ma vinq.
339. Chato - Bo que
Vou fazer um bolinho bem chato. Assa
melhor. - Emi chin bó. Bóqu&,.
340. Chato, a - Fân (?)
Que criança chata (amolante, que incomoda) Não pára de chorar. - Fân car üáin.
341. Chave - Róp fón
Perdi a chave da minha mala. Vai ficar
aberta. - Mara rôp fón.
342. Chefe - Pón i
Meu pai é o chefe dos índios de tra í. Paln ta pón i.
343. Chefiar - Ma que quêq.
Vou chefiar (dirigir) a minha turma de colegas da escola. - lgn ma que quéq
344. Chegar - lút
Ao fim do dia vamos chegar em nossa ca·
sa. - Cu tê mar in tê iút.
345. Cheia - Fór
A panela está cheia de comida. O rio está
cheio de água. Lua cheia. - Cucrún (Cu·
crú) fór üóión. Ta gôi fór.
346. Cheirar - Cóing
Vou cheirar este perfume. Quero ver se é
gostoso. - Cafê i cóing (flor cheirar)
341. Cheiro - Guêr, quêr
O cheiro das flores é muito agradável. Cafêi guêr hê.
348. Cheiroso - Guêr, quêr
O mel é feito das flores do mato e por isso
é muito cheiroso. - Mân guêr hê.
349. Chio - lúnq
O passarinho chia quando está apavorado.
- Nhéchin iúnq.
350. Chio - quêr
A roda da carroça sem graxa faz um chio
que irrita. - Carrôcha roda quêr.
351. Chicote - Bôin (?)
O vaqu eiro surra o boi da carreta com o
chicote. - Bô in tói fón.
352. Chifrada - F in quêq
O boi estava brabo e deu uma chifrada
no toureiro. - Bôin iún fin quêq.
353. Chifre - Quêr, nicá
O boi, o bode e o veado, cada um tem dois
chifres. - Bôin cambê quêr um.

354. Chilique - Harêi
Quando ela viu seu namorado, teve um
chilique (desmaio) - Harêiquetúm.
355. Chimarrão - Mate
Tomo chimarrão na minha cuia. Gosto dele amargo. - Mate crôn cú ia qu i.
356. Chinelo - Chinéra
Em casa, tiro o sapato e ando de chinelo.
- Chinéra cunúi car pontoró rarói.
357. Chio - üónvar
A velha é doente. Te1n catarro e chio no
peito. - Cofá üónvar.
358. Chique - Chinuí (chindvi)
Ela se veste muito bem e bonito. É chique
(elegante) - Fi cur chinuí taví.
359. Chiqueiro - lânró
Lugar cercado onde engordam os porcos.
- Porcô iânró.
360. Chispa - Gógn
Mexendo na lenha que queima no fogo,
saem chispas (fagulhas) - Pi gógn.
361. Chispar - üói péiú
Vou chispar (fugir a toda) deste lugar.
Ele mete médo. - üói péiúq
362. Choça - lângântar (nhângontdr)
Casa simples, rústica e pobre é uma cho·
ça. - ln nhângôntar.
363. Choça - Têr {=morreu)
O morador desta choça abandonada jd
morreu. - ln cóni fón têr iá.
364. Chocalho - Grân gr~
Um coco com pedrinhas dentro é um cho·
calho. Agitado, acompanha os cantos e
danças dos índios. - 1Grân grêp quêi fón.
365. Chocar - Tântái
A galinha vai chocar seus ovos. - Garín fi
ô tântái.
366. Choco - Tântái
Os ovinhos do ninho estão chocos. Vão
nascer os filhotes. - Fi ô tantái ró.
367. Choque - Cóning
Esbarrei nele com muita força. Foi um
choque violento. - Ti cóning.
368. Choradeira - Fambé
As três crianças choram muito e fazem
aquela choradeira. - Gu ir fambé.
369. Chorão - Fambé
Bebê que chora muito é um chorão.
Guir chin fambé.
370. Chorar - Fânra, fân
Dê a chupeta para o bebê senão ele vai
chorar. - Guir ma pafáia nim ti fái.
371. Choro - Fân
O choro desta criança é causado pela dor
de dente. - ló cangá ti fân tin (nhó).
372. Chover - Ta cutói
Nuvens escuras avisam que vai chover. Ta üó cutói que tin.
373. Chuchu - Didn rôr
Vou comer o chuchu com a carne. Salada
de chuchu. Oidn rôr côi crân cél.
314. Chumaço - Curchl (cur ch in)
Lave a ferida com um chumaço (pedaço)
de algodão. - Curchí ta quecrân cupêi.
315. Chumbo - Café (quêfé)
É preciso pôr bolinha de chumbo na linha
de pescar. - Ca fé ta on fi tu chá.
376. Chupar - Nhúi, quiúi, quinhú1:
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Vo u chupar o caldo de laranja. Não gosto
do bagaço. - Caca nó que nhúi quêq.
377. Chupar - Qui ú i (qu inhú i)
Chµpar ovos é bom para ficar forte e sadio. O lagarto também chupa ovos. - Ragarto garín ô qui ú i quêq (nhúi quéq)
378. Churrasco - Dédn nim
Pedaços de carne assada bem devagar sobre brasas. É o churrasco dos gaúchos. Déd n nim chur cô hê.
379. Chutar - Oui tóing
Os garotos vão no campo chutar a bola de
couro. - Guir bóra qui tóing
380. Chuva - Cutón, ta, ta cutón
A noite caíu muita chuva com trovões. Foi
uma tempestade. - Ta cutón conta vint.
381. Chuvisco - Ta cutón
Uma chuvinha fina, de gatinhas miúdas,
molhou a minha roupa. - Ta cutón chin
cur brónt.
382. Cicatriz - Cávén
A ferida sarou mas ficou a cicatriz (o sinal
dela) - Cancrl} hat cavent cóni.
383. Ciciar - Quéquét
Dizer as palavras bem baixinho, levemente,
no ouvido do namorado é c iciar. - Ningrén qui quéquét.
384. Cidade - Cidade
Vou morar na cidade de Curitiba durante
algum tempo. - Cidade cônta nin.
385. Cidade - Cidade
Na cidade tem muitas casas, ruas e gente.
A cidade de lraí é pequem. - Cidade fógn
é Irai qui cidade chin.
386. Cigarra - Dógndó ho (dóndó ho)
A cigarra é um bichinho que canta na primavera e no verão. - Dóndó ho quêr.
387. Cigarro - Chingar, caiorê
É feito de fumo. Fumar cigarro faz mal à
saúde. - Chingar côca hón cóquét.
388. Cigarro - Chingar, caiorê
Uma carteira tem vinte cigarros. - Chingar
dé cônqui vinte nhó.
389. Cilada - Contén
Fazer uma armadilha para mata'r o inimigo é uma cilada. - Non guê tutón contén.
390. Cilada - Cum m ing, Cum ing
Fazer cilada (armadilha, traição, emboscada) para pegar os bandidos. - Bandido
cu'*m1ng.
391. Cílio - Cané ióqui
Pelos que crescem nas pálpebras. São pretos e longos, - Cané ióqui. Châm bfe ta
téi.
392. Cima - Cri
Vou dormir em cima do colchão. É mais
macio. - Corchão cri nânq ténéi.
393. Cinco - Chinco, véiquengrá cri um pir
Oubtro mais um são cinco. Cinco dedos
da mão. - Ningué féi ch i nco nhé.
394. Cingir - lânrót (nhân rót)
Vou cingir (rodear, enfeitar) o m eu corpo
com esta fita. ·- Cur iar ta ign iânrót.
395. C inquenta - Chinquénta
Cinquenta bananas, é a m etade de um cento de bananas. - Banana tá chinq,u énta
quéq.
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396. Cinta - Véichón fínia
Meu pai prende a calça com a cinta de
couro com fivela. - Páin carcha véichón
f ín ia (f inta)
397. Ci nza - Mrói
Depois que a lenha queima no fogo, só fi·
ca a cinza. - Pin gru car mrói cóni.
398. Cipó - Mrur
Faço chapéus e cestos d e cipó descascado e pintado. - Mrur ta chompê hat.
399. Cipoal - Mrur
Lugar onde tem muito cpó é u m cipoal.
O meu cipoal fica perto daqui. - Mrur
quêp fón.
400. Circular - Pénín
Andar ao redor da praça é c ircular. Vamos
circular (caminhar) um pouco pelas ruas
de Irai. - lraí pénín tin.
401. Circular - Ticár
As notícias vão circular (andar) de boca
em boca. - üóivi ticár mi mu.
402. Círculo - Dédn
Fazer uma roda é fazer um c írcu lo no caderno da escola. - . Dédn rôr.
403. Ciscar - Cóncong
A galinha costuma ciscar (revolver) o lix o
à prucura do alimento. - Garfn f i üonfêr
cóncong.
404. Cisco - üó fêr
O vento soprou e entrou um cisco no meu
olho. - Câncá üófl}r ign cané qu i vónq.
405. Cisco - Mrur (cipó)
No lugar em que preparo o cpó, sobra
muito cisco. É preciso queimá-lo. - Mrur
fAr.
406. Cismar - üói péti
Ele vai cismar (sonhar com os olhos abertos) acordado. Est;J apaixonado. - üói pét ica vi nél.
407. Ciúme - Déiq
E la não quer que o namorado fale com outra garota. Tem ciúme dele. - Fi tu déi bé. ·
408. Clamar - lân prór (nhân prór)
Clamar alguém em altas vozes porque está
perdido é clamar. - /ân prór qüar hê tê.
409. Clamor - Côre
Me socorra! É o clamor de quem estél pedindo ajuda. É seu grito de desesperado. Côre ign harêi ma.
410. Clarão - Cúrochi (curo n chin)
Clarão da madrugada. É a luz solar muito
forte pela manhã. - Cúrochi (curon chin)
411. Clarear - lóngró
Vou clarear (iluminar) a minha casa com
esta vela. lgn cónqui ióngró.
412. C lareza - Ouíhon tóg
Eu disse isso com muita clareza. Até cri·
a nça entenderia. - Ou íhon tóg.
413. Clareza - Nhópré i ·
I sso é tão claro como a·água da fonte. Tem
clareza de sobra. - Gô i nhópréi.
414. Claro - Curôn (=d ia), ióngró
Isso é tão claro como a luz do sol. - Rón
curôn.
415. Clima - Prâng
No verão o clima é quente e no inverno é
muito frio. - Cúch;J guér rélinguê.

436. Cochilar - Tu é quêq
Cochileí (me descuidei) por um instante e
caí no rio. - Gôi tu é quêca qui cutôn.
437. Cocho - Côcho
Ponha a comida para o gado no cocho. Ponha também um pouco de sal. - Bôin
nhón fón.
438. Coco - Tóing (= palmeira)
O coco é o fruto de certa espécie de palmeira. - Tóing fê.
439. Cocô - Nhófá (nh6fá)
O bebê fez cocô em sua caminha. - Guir
nhófá.
440. Codorna - Dédn dit
t uma ave que vive no campo. -E muito
procurada pelos caçadores. - Dédn dit.
441. Coelho - Dit chú
O coelho do mato tem carne saborosa. Ele
sempre tem muitos filhos. - Dit chú crén

416. Coador - Caf (?)
Uso o coador (um saquinho de algodão)
para fazer café. - Caf hat fón.
417. Coagir - Tóg
Vou coagir (obrigar) o meu irmão para dar
uma surra naquele garoto. - Rengrê ta
tôg.
418.Coágulo- Tóg
O sangue não sai mais da ferida. Já coagulou (secou)..,.. Cancrê cavéi tóg iá.
419. Coalho - Cáiông
O leite azedou. Quem quer comer o coalho ? t bom para a saúde. - Reite cáióng
iá.
420. Coar - Pat
Passar o café pelo coador é coar (o pó fica
no saquinho) - Caf fat pat.
421. Cobarde - Crói
O medroso, o frouxo, é um marica, é um
cobarde. Não luta por nada. - Crói dédn
um camón camó.
422. Cobardia - Ta (forte)
Surrar este garotinho fraco foi uma cobar·
dia. Por que não vem brigar com um homem. - Cróira guir hônqui tarmó.
423. Coberta - Cri in
A coberta da minha casa foi feita de capim. - ln cri in tarê.
424. Coberta - Cri in
A coberta da minha cama é de lã e é bem
quentinha. - ln cri in rân.
425. Cobertura - Cri ná
Aquilo que cobre alguma coisa é a cober·
tura. - Dédn um cri nti.
425. Cobertura (da casa) - incri na
426. Cobiça - Tu vi
Ela cobiça (deseja, quer possuir, inveja) o
meu namorado. - Un tu vi camó .
42 7. Cobra - Pân
A jararaca é uma cobra venenosa. - Pân
,..
iúm.
428. Cobrar - Cobrá
Fui ao negócio cobrar as cestas que ven di. - Chêita fat ca cobrá quêi.
429. Cobrir - Pénq
O sol queima e por isso vou cobrir a minha
cabeça com este chapéu. - Ráingrê ti crin
pénq.
430. Coçar - Cunbré
O mosquito me picou e vai coçar muito
neste lugar. - Cá ign praq cubréi má.
431. Cócegas - Câncrá
Sinto cócegas em baixo do braço e em
baixo do pé. - Pón cróm câncrá.
432. Coceira - Cângrái guê
A coceira causada pelo bicho de pé é insu portável. - Pón qui bicho cângrái guê.
433. Cochar - Pir ring
É enrolar os fios de lã em cima da coxa. Torcer os fios para fazer uma linha d e pesca.
- Vénfê p iring
434. Cochicho - Cumér hé
A fala de quem está morrendo é muito baixa. Ê um cochicho difícil de escutar. Cu~r hé· vi ná.
435. Cochichar - LJu~ quén
Falar bem baixinho para não ser ouvido
por outros. - Níngrén quiqué quén.

é.
442. Coice - /ú quê
O cavalo dá coices muito fortes com sua
pata. - Conüoru iú quê (convarú)
443. Coisa - Dédn um
Esta coisa não me pertence. Alguém perdeu. - Dédn um fat iá.
444. Coivara - Gógn
Depois da fogueira no mato, sobrou a lenha que não queimou. t a coivara - Pi
gôgn.
445. Cola - Côra
A cola (resina) tirada da casca da árvore é
muito útil. - Cá qui côra hê
446. Colado - Tut6n I
Isto está colado e não desgruda. A cola era
muito boa. - Tutón bat ca chá.
441. Colado - Cugn mi
Andarn sempre colados um no outro e
não se largam. - Cugn mi camú.
448. Colar - lóncá
O meu colar é feito de pedrinhas bem re·
dondas. - /gn ióncá pó chin ta hê.
449. Cólera - lún (nhún)
Ele está com uma cólera (raiva, brabo)
muito grande. - tum cachorro de guarda.
- Cachór iún (nhún)
450. Colheita - Gu'f!iq
Colheita de frutos do feijão, quando estiverem maduros. - Rânró guéiq.
451. Colher - Guéiq
O lavrador vai colher os frutos da terra. Oncré guéiq.
452. Colher - Cu ié
Ponho açúcar no café com uma colher. Tomo a sopa com uma colher maior. - Cuié
ta chopa crôn.
453. Cólica - Cún iót
Tenho muita cólica (pontadas) na barriga.
- Cún iór.
454. Colidir - Cóni
Eles beberam muito. Vão colidir (bater)
seu$ carros. - lágn cóninq.
455. Colisão - Cóni
A batida de um carro com outro é uma co·
lisão. - Camiun ign cóni.
456. Colméia - Fávo
A colméia (casa das abelhas) está cheia de
mel. - Mân fávo.
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Vou comparar a minha roupa com a dela.
A minha é mais limpa. - lgn cur bré fitu
ichún cuprí.
418. Comparecer - üóivêt
Comparecer às aulas é obrigação de seus
alunos. - Escola tê üóivêt.
479. Comparecer - Tá iút
No dia de teu casamento, vou comparecer
à festa. - üói prúnca tá iút.
480. Compensação - Ti riquê
Perdi cincoenta cruzeiros mas achei cem. E
uma boa compensação. - Nhâncábo fat ti
riquê vêq.
481. Compensar - Cátu hê
Em troca do mal recebido, fazer um bem,
é compensar. - Cátu hê hat.
482. Competente - Hê
As aulas são boas e o professor é competente (eficiente) - Escola tê professor hê.
483. Completar - Ta crân
Vou completar (concluir) a lição que ainda
estudo. - üóirê ta crâng.
484. Completo - Ta crân
A carga da canoa est<1 completa. Nada mais
cabe nela. - Canúa tá crân hê.
485. Comportamento - Corégn hat
O comportamento desta menina na escola
é sempre exemplar. - Escola ta nhântu
(iântu) corégn hat üái.
486. Compra - Dédn um. Comprar - dedn um
mont. Faço as minhas compras no mercado que está mais perto. - Dédn um mont
cacó qui
487. Compressa - Ton finq
Ponho uma compressa no joelho doente. Nhá (iá) crin ton finq .
488. Compressão - Grór
Ele caiu e sua perna foi apertada entre
duas pedras. A perna sofre uma compressão. - Cutónca pôn grór iá.
489. Comprido - Téi
Este caminho é mais comprido do que
aquele. Cipó comprido. Ómín téi mrur
téi confór.
490. Comprovar - Ve hê hat
Vou até lá para comprovar (ajudar a provar) a culpa dele. - Tu h ê ve hê hat.
491 . Consertar - Oui hat
Entra chuva na casa. E preciso consertar
sua coberta. - ln qui hat.
492. Concha - Cunhé bagn
A concha é uma colher grande e redonda.
- Cunhé bagn.
493. Concha - Pér
A lesma mora dentro de sua concha. Pér ti in cônqui ni.
494. Conchavar - Vénbén
E preciso conchavar (combinar) a hora da
nossa viagem. Ninguém vai saber - só eu e
ele. - Tu vénbén hê hat múi que tu.
495. Conchavar - Caiân
Vou conchavar (ajustar) o dia e o preço do
trabalho. - Ti caiân hat rânrái ti.
496. Conchegar - Tô hê
Fui chegando, chegando, até ficar bem
pertinho dele. Isso se chama conchegar ou
aconchegar. - Ti tô hê ien.
497. Conciliar - Caiân

451. Colo - Crê, cryi
A criança está no colo da sua mãe. - Guir
mâin crê cri ni (máin = na)
458. Colocar - Cônqui
Vou colocar (pôr) os livros na bolsa. Vou
colocar a panela no fogo. - üóirân tá cônqui vit.
459. Colorido ,- lôn i<1
Combinando as cores faz um colorido mais
bonito na pintura da casa. - lon iá in chinuf (chindvf)
460. Cor - Côr
O meu cabelo é de cor preta. O vestido é
verde. - lgn góin chlJm cur téi.
461. Colosso - Ti
Este homem é um colosso. Ele é muito
grande e forte. - Ti tarmó.
462. Coluna - Nun dá
A coberta da igreja é sustentada por colunas altas e redondas. - Igreja nun dá bagn
463. Comandante - lúió
Aquele é o comandante. - Agn iú ió.
464. Comandar - Hat
O chefe vai comandar (dirigir) este jogo.
Vamos ver quem é mais esperto. - Jogo
hat um tadê ié tar.
465. Combater - Tédq
E preciso combater (destruir, matar) as
formigas, senão elas acabam com a plantação. - Pédn crin tédq.
466. Combinação - Oui hê
Saia branca e blusa amarela fazem uma bonita combinação de cores. - Chaia cuprí
brusa marérqui hê.
467. Combinar - Tó hê
E preciso combinar a hora da viagem. T fngue tó hê hat.
468. Comedor - loncamó, nhón camó
Ele come demais. Vai ficar gordo. - Nhor
camó (/óncamó) tónguê quêi.
469. Comer - Cô bagn
Vou comer muito pinhão. Fâng cô bagn.
470. Comércio - Dédn um
Aquele que cqmpra e vende realiza o comércio. - Dédn um üóndê quêq. ~
471. Comida - üóión (üónhón)
Vou levar comida para viagem. Não quero
passar fome. - Tínca üóión batín. Que
tu mar c6Quir
472. Harê, harneca, harê, riquê, hanrêca
Açúcar é tão doce como o mel de abelha.
- Achucre côg mân coní mé.
413. Comover - Bédn (marido), prun
Na hora do casamento vou me comover
(emocionar) muito. Vou chorar de alegria.
- Bédn quêca ma hêca fái ign.
414. Compaixão - Harêiquetúm
Tenho muita compaixão (pena) por minha
gente sem escola. - Harêíquetúm ign rén grê tanó iran có réca.
415. Compaixão - Harêiquetúm
Crianças pobres, com fome e mal vestidas,
1ne causam muita compaixão (pena, mágua) - Guir cur corégn.
476. Compania - Bré
Vou viajar em compania de meus pais.
Páin bré tíng.
477. Comparar- Vég

\
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Hoje vou conciliar (fazer acordo, ajustar)
os preços da mercadoria com o comprador. - Caiân hat hê hat.
498. Concluir- Cógn
Com mais de uma hora de trabalho, vou
concluir a costura. Amanhã meu pai va i
concluir a canoa que estél fazendo. - Paln
canúa cógn.
499. Concordar - Bré
Eles semprem discutem e agora não vão
concordar (ter a mesma opinião) - lagn
nó bré hat hê hat.
500. Condenado - Hat.
O bandido foi condenado a cinco anos de
prisão. - Bandido chinco pran hat niféica
iông.
591, Condenar - Cónmi
Isso não se faz. O guarda vai te condenar
a pagar uma multa. - On cónmi mú.
502. Condição - Tu hái (üdi)
Ele tem que largar a bebida. Está é a minha condição. Caso contrário, não caso
com ele. - Gôifá crot tu üéli.
503. Condição - Crin hê
Ela tem condição mais alta. t mais rica e
mais sabida. - F i crin hê.
504. Condimentar - Hê iágn
Vou condimentar (pôr os temperos) com
pimenta e cebola. - üóión iágn.
505. Condimento - lón iá
Aquilo que se usa para temperar a comida
- sal, pimenta, cravo, canela, salsa. üôiiôn ión iá.
506. Conduta - Rânrái
A conduta (comportamento) dele sempre
foi correto. É um bom trabalhador. - Ti
rbnrái hê taví.
507. Conduto - Ómín
A ;Jgua corre por esta bambu. É o seu conduto (caminho d irigido) - Gôi ômín.
508. Conferir - Qu ihó
Vou conferir a lição (ver de está tudo certo) - Quihó que véi.
.509. Conferir - C6nf6r
Vou conferir o dinheiro. Quero saber o
que sobra na bolsa. - Ti cónfór véq.
510. Confessar - Tó hê
Vou confessar (revelar) a verdade e dizer
tudo o que vi. - Tó hê hat.
511. Confessar - Tuví
Vou confessar e pedir a Deus perdão pelos
pecados. - Tupén ma tuví
512. Confiado - Vog
Ela foi mexendo nas minhas coisas sem pedir licença. - É confiada. - Tuví mó vog.
513. Confiança - Ouicaró
Tenho confiança (certeza) nesta profissão.
Vou ficar rica e útil. - Quicaró hê nin.
514. Confiar - Tivi
Vou confiar no amigo. Ele é bom e correto. Ele não vai me enganar. - Ti vi hat.
515. Confiar - Tó hê
Vou confiar meus segredo só a meus pais e
irmãos. - Rengrê ma tó hê hat.
516. Confins- lânguê (nhânguê)
Cheguei até aqueles confins (no encontro
do rio do Mel com o rio Uruguai) - Gôi
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iân guêi iúr.
517. Confirmar - üóirê
Pela carta, vou confirmar a hora certa da
partida. - üóirê qui tinguê tó hê hat.
518. Conforme - Hê ta tôia
Conforme (de acordo) com o combinado,
você me deve um bom pesente. - Hê ta
tôia que ápi ign ma nim.
519. Conflito - Turêq
O conflito (discussão, briga) entre marido
e mulher é muito feia. - Fi bédn brd iân
tur&, corégn.
520. Confluência - Qui iúrq
A confluência de dois rios (lugar de encontro) - lân qui iúrq gôi t i.
521. Confortar - lân gântânq (nhân gântâng)
É bonito confortar (consolar) a mãe que
perdeu um filho. - lân gântâng.
522. Confundir - Ti hó
Eles vão pensar isso, mas o certo é aquilo.
Vão tomar uma coisa pela outra. Eles vão
confundir tudo. - Ti hó hôn quêq ign.
523. Confusão - Quicarôn tum
Foi aquela confusão e ninguém entendeu
qualquer coisa. - Quicarón tum.
524. Confusão - Hônq
Ele falou tanto e disse tanta mentira que
fez aquela confusão. Ninguém sabe a verdade. - Vinca hônq cônta vint.
525. Conhecedor - Quicaró
E /e sabe o nome de todas as élrvores. t
conhecedor do mato. - Car iâniân quicarô car (nhânhân)
526. Conhecer - Qu icarónq
Vou conhecer os amigos e a cidade de
Curitiba. - lgn bré hê quicarónq.
527. Conhecimento - Quicaró
São bons os meus conhecimentos sobre a
terra em que nasci. - lgn châ iél quicaró.
528. Cônjuge - B'dn
O marido ' o cônjuge de sua esposa e vice-versa. - Fi bédn.
529. Conjunto - üóimón
O conjunto (a reunião) das casas da cidade
é bonito. - ln üóimón caní chinuí (chindvi)
530. Conjuntos - Bré
Se trabalharmos conjuntos (unidos) chegaremos ao fim mais depressa. - lân no bré
rânrái ca coinbár ti iún.
531. Conquista - Món
O Brasil fez esta conquista pelo trabalho
de sua gente. - Tingá môn rânrái cá.
532. Conquistar- Tê crân
Estudando muito vou conquistar o respeito de meus colegas e professores. - üóirân
quicarôn ca tê crân.
533. Conseguir - üóirân
Vou conseguir o diploma se fizer o traba·
lho da prova. - üóirân hat cá môn.
534. Conselho - lú vón (üón)
O conselho de meus pais vai decidir o
meu caminho. - PtJin ign iú von (üón) cá
ti hê hat.
535. Consentir - Êin
Se meu pai consentir (permitir) eu caso
com o João. - Páin ta lin quêca João bré

ión.
536. Consertar - Qui hat
Vou consertar (arrumar) esta sacola fura·
da. - Chacola dôr qui hat.
537. Conserto - Quêrún (rapaz, jovem)
O rapaz consertou a arapuca e a rede de
caçar. - QuDrún rapúca qui hat.
538. Conservar - Tarír
Conservar -carne com bastante sal não es·
traga. - Ti ni tarfr hê hat chil brtl.
539. Conservar - Tó túng
Nada direi. Vou conservar este segredo só
para min. - üóivi tói que tun ign ni.
540. Consolar - Ti riquê
Meu irmão perdeu a bola. Para consolar,
vou lhe dar outra. - Réngrê bóra fat iá ti
riquê nim.
541. Consolar - Má cangá
Não sei como consolar a mãe que perdeu
um filho. Sua dor é muito grande. - Mâin
fi coachldn têrca ma cangá bagn.
542. Consolo - üóirê
No meio de tanta coisa ruim, veio uma no·
tícia boa. Fu i aprovado nos exames. E o
meu consolo. - üóirê hê hat ign.
543. Construção - ln
A construção da nossa casa é demorada. ln hat mú coinbár car má.
544. Construir - Hat
Vou construir (fazer) a minha cama e a
mesa. - fcha ign câma hat.
545. Conta - Nincrét
O menino já conta os dedos da mão.
Un chín üói nincrét hê.
546. Contas - Nincrét
Não gosto de fazer contas, mas gosto de
contar o dinheiro que ganho com o traba·
lho. - Nhâncábo nincrét hê.
547. Conto - Gufé
Diga um conto (uma história) bem bonita.
Eu não sei contar. - Gufé tóra.
548. Contagiar - üóicangá
Estou com gripe e vou contagiar (passar
a doença) aos colegas. - üóicangá ta cur
cavéi.
549. ConttJgio - Bré nang
Dormi com ele na mesma cama e peguei
uma sarna. Isso é contágio. - T i bré nang.
550 Contaminar - Rânn1r(trabalho)
Ele contaminou (passou a doença) a todos.
Todos ficaram doentes e não vieram ao
trabalho. - Rânrai que tu cangá na (ma)
tínca.
551. Contemplar - Vénió
Fico triste ao contemplar o pôr do sol.
Rôn iúrca Vf}nió
552. Contentar - Tu hê
Se trabalhar direito, vou contentar a meus
pais. - lgn rânrtJi cá ptJin ichú hê.
553. Contente - Ma hê
Estou contente (alegre) porque vou via·
jar de carro. - lgn ma hê camium cóme
tinguê.
554. Conterraneo - lá nombré
Somos conterraneos pois nascemos na
mesma terra. - ltJ nombré ga pir cônqu i
têgn tái ié.

131

555. Conteúdo - Cônqui
O conteúdo (o que está dentro) desta sa·
cola me pertence. - Cônqui ni ta ichún.
556. Continuar - Bré quê
E preciso continuar o trabalho que inicia·
mos. - Bré quê ti mun.
557. Continuar - M i ti
Vamos continuar por este caminho. E
mais curto. - Ómín tan iân bati cacó.
558. Continuo - Bré
Continuo os meus estudos do 2'? grau.
Bré que ti mú üóirê bré.
559. Contradizer - Détóq
t preciso contradizer (dizer o contrário)
aquele que fa lou mal de minha amiga. Hê détóq fi tu.
560. Contraluz - longró
A luz é forte e vem direto nos meus olhos.
Nada enxergo contra a luz. longró catú
óüói corégn.
561. Contrário - Catú
O preto é o contrtJrio do branco. O frio é o
contrário do calor. - Cuprí catú chê
(châm)
562. Contraste - Corégn
Um é preto e outro é branco. Um é bom e
outro é mau. Um é contraste do outro.
Catú corégn.
563. Contra-veneno - üóicantá
Remédio contra veneno se chama contra-veneno. - Venéno ta tum quêi fón
üóicantá.
564. Contudo - Vi
Contudo (apesar disso) eu gosto dele. Vi mar fi tu hê.
565. Conversar - Vi
Gosto de conversar com as minhas amigas
(prosear, falar) - lgn bré hê fagn bré vi.
566. Converter - Tu tin
E preciso se converter (mudar) p ara a reli·
gião de Cristo. - Tupen tun tu t in.
567. Convidar - lânprór
Vou convidar as amigas para a festa do
meu casamento. - Bré hê fagn iânprór
bédn qu~ca.
568. Copiar - Ta hon
Vou copiar o desenho.~ mais fácil do que
fazer outro. - Ta hon hat.
569. Copiar - Ta hon hat.
O vestido dela é elegante. Vou copiar o seu
modelo. - Ta fi cur hon hat.
570. Copo - Cópo chin
Me dê um copo de tJgua - de água frescã.
- Cópo chin qui gôi fén.
571. Cor - · Tin rân
Seus cabelos tem a cor preta. O sol tem a
cor amarela. - Góin châm ró marer.
572. Coração - F~
O coração bate enquanto a gente vive. O
coração está do lado esquerdo do peito. On fêr rir cM .
573. Corado - Cuchúm (vermelho) '
Rosto corado, avermelhado e sem pintura
é lindo. - lámé cuchúm.
574. Coragem - Róngrô (faca)
E te tem coragem e matou a anta com seu
facão. - Róngrô ta dédn ténq.
575. Corar - Tinta

Corar a roupa com cores diferentes. Depois parece novo. - Tinta qu i fat ca tén ni
vén. ·
576. Corcunda - Dân
O boi zebu tem uma corcunda nas costas.
- Din dân bôin.
577. Corda - Bê, moafêr
Amarrar o cavalo com esta corda de crina
(cabelos do rabo) :- Conüarú bê qui chêq
(conüarú bê qui chêq).
578. Cordão - Can ié
Preciso de um cordão para fechar este pacote. (barbante) - Oui can iéi fón.
5 79. Cordeiro - Ovêio
É o carneiro. Tem lã muito útil para o
tempo fr(o do inverno. - Ovêio cáqui rái
gá.

580. Corja - Fór
Esta corja (multidão) de vagabundos e
ladrões. - lón iór fór.
581. Corneta - Hon
Pode ser feita com o chifre do boi. É usada para chamar o gado e os tropeiros. Hon quêi fón bôin ia prór ié.
582. Corno - Ninal, ni~
O boi tem dois cornos (chifres).na cabeça.
- Bôin ninai rengrl.
583. Coroa - Rôr
O rei tem umq coroa na cabeça. - Crin
uidédn rôr.
584. Corpo - Hê, htJn hê
O corpo desta mulher é muito bonito. O
marido dela é barrigudo. - Chin hê fi
BMn dugn bagn.
584. Corte - eiquêp
585. Corredeira - Gôi
Porção do rio onde suas águas correm mais
depressa. (cachoeira) - Gôi ta on quê.
586. Corredor - üóinvtJ
Ele corre muito e depressa. É um bom corredor. - üó invá hê ti.
587. Córrego - Vêr
As dguas da chuva escavam um sulco na
terra e ai correm as águas. É um córrego.
- Gôi vêr tá cutónca.
588. Corrente - Gôi
A corrente do rio é muito ligeira e perigosa. - Gôi üóivá mó.
589. Corrente- Fê
E la usa uma corrente de ouro no pescoço.
É bonita. - Fê tu chái fón.
590. Correr - üóinvá
Vou correr para chegar lá mais depressa. üóinvá ca tân iúd.
591. Correto - Hê
Fazer o bem é muito correto (certo)
Agrada a Deus. - Tupén lchu hê.
592. Corrida - üóinv<I
A corrida pelo mato é muito difícil. Non
cóme üóinva ca iân guê.
593. Corrigir- Qufhon
É preciso corrigir seu trabalho. Tem muitos erros. - üóirân qufhon que tum.
594. Corruíra - ld chin
A corruíra (passarinho) tem um bico comprido. - lân chin ió téi.
595. Cortadeira - Pá
O homem faz buraco na terra com a corta-
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deira (apá) - Pá ta gá cum.
596. Cortado - Ouêp
O pão foi cortado pela faca e jtl está na
mesa. - Rongrô ta pun quêp.
597. Coruja - Dôrco hôn.
A coruja é uma ave noturna. Ela enxerga
no escuro da noite. - Dôrco con cutôn
qui oüói hê.
598. Corvo - Nhóton
O corvo come a carne fedida dos aimais
mortos. - Nhóton dédn cocré côq.
599. Coceira - Cancrê
A sarna causa muita coceira e não deixa
dormir. - Cancrêi guê.
600. Costas - Din
Tenho uma dor nas costas. Me incomoda
bastante. - lgn din cang<I.
601. Costela - Convá
Os ossos do peito, chamados costelas, são
longos e curvos. - Convá tantéi car ronrôr.
602. Costumar - Quicarôn
Costumar (acostumar) de não comer à noite. - Cutânta ión quicarôn.
603. Costume- Chingar, caiorb (fumar).
Tenho o mau costume (vicio) de fumar. Chingar côca mó ign.
604. Costura - Qu ichê
A costura desta saia não é fácil. - Cur quichê iânguê.
605. Costureira - üó inchê
A costureira (mulher~ que sabe costurar)
tem bom gosto. - ijóinchêi fón fi.
606. Cotovelo - Capé dúdn
Quando cal, machuquei o cotovelo e não
posso estender o braço. - lgn capé dudn
rái ign.
607. Couro - Flr
O meu sapato foi feito de couro de boi. Pontoró bôin fêr ta hê.
608. Couve - Côvé
Couve cozida é um bom alimento. É uma
verdura da nossa horta. - CtJvé cô hê.
609. Cova- Dôr
O defunto foi ente"ado nesta cova (buraco) - Ga dôr cónqui um tê fat.
610. Coxa - Cri, cryi
É a parte alta da perna. Desde a virilha até
o joelho se chama coxa. - Hon crê.
611. Cozimento - Crôn. Cozinhar- déin
O cozimento da carne deve ser feito com
os temperos. - Carne crôn cá.
612. Cozinha - Cucrún (= panela)
Minha mãe vai cozinhar na cozinha nova.
Até as panelas são novas. - Cucrún tón.
613. Cravo - Dédn camó
É um tempero para doces e para carnes. É
Muito perfumado. - Dédn camó guer guê.
614. Crendice - Vé vin
Dizer que h;J fantasmas no mato é crendice
de gente boba. - Vé vín camó.
615. Crer - Cri fi
Vou crer (acreditar) na grande bondade de
Deus. - Cri fi Tupén vi.
616. Crescer - Bô, bôq
Quando ele crescer, vai sustentar os seus
velhos pais. - Ti bô ca.
517. Crescido - Bagn

Meu irmão já está crescido (grande) R#Jngrê bagn.
618. Crespo - lón iór (nhóniór)
O cabelo daquela garota negra é bem crespo (encaracolado) - Gôfn ión (nhóniór)
619. Cria - ló hê
A vaca deu cria. Nasceu uma bezerra bem
bonita. Já está mamando - Bôin ió hê.
620. Criação - Bôn
A criação de galinhas não é difícil. A gali·
nha choca faz tudo. - Garín chin bôn
bôn.
620. Criança - nhén, nhiJnhem
620. Criança (recém -nascida) - coadném
621. Criar - lóng hê
Criar os nossos filhos iJ muito complicado
e exige muita dedicação. - Ti crê ióng hê.
622. Crime- Ninféiq
Ele matou seu amigo e foi preso pie/o crime que cometeu. - üónchét ca ti ninféiq.
623. Crina - Góin
O cabelo de rabo e do pescoço do cavalo
se chama crina. - Conüorú dugn góin.
624. Crioulo - Qui quê
Sou crioulo (nascido) deste lugar. Nasci
em lraí. - Ouiquêpén.
625. Crista - Ninch6gn
O galo tem uma crista vermelha na cabeça. - G;Jru crin cri ninch6gn.
626. Cristal - Pó
O cristal ~ de cor roxa. Se chama ametis·
ta. - Pó tó ing.
627. Crível - Crifi
O que me contas iJ crível (dá para acredi·
tar) - Tini cri fi.
628. Cruel - Tén
Matou o amigo a pau/adas e sem piedade.
Foi muito cruél. - Ti brê hê ténq.
629. Cruz - Cru&
Na igreja existe uma cruz sobre o altar. É
triste o que ela nos conta de Jesus. lgn bagn cónte crúi chá.
630. Cruzar -Miting
Cruzar (atravessar) este caminho. Cruzar
(casar) este touro com esta vaca. ~ Mi ting
631. Cu- Dédn nó
Fica entre as nádegas. Por ele saem as fezes
(ânus) - Ti dédn nó.
632. Cuia - Cuiá
Uso a cuia para tomar chimarrão (mate) Cuiá qui mate quêq.
633. Cuidado - Canó, criJ
Tenha cuidado. t perigoso andar sozinho
de noite. - Cutêta tínca mumó.
634. Cuidar - V~. cré vê
t preciso cuidar bem dos filhos. Eles precisam da proteção de seus pais. - Cré vê hê
hat.
635. Culpa - Ti
A casa queimou pur culpa dela. Deixou a
vela acesa. - Ti hê dê in pun iâm (pu nhâm)
636. Cultivar - Crôn crónq.
Este ano vamos cultivar (plantar) melhor
a nossa terra. - Caféi crón crónq.
637 Cultivar (plantar) o milho, a mandioca e o feijão. São os nossos alimentos.
dioca e o feijão. São os nossos alimentos.
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- Réngrô crénq.
638. Culto - Tôiq.
O culto (adoração) de Maria (mãe de Jesus) é muito lindo. - Tôica hê.
639. Cume - lú rar
O cume (o alto) da montanha é muito ai·
to. - R ânrór iú rar.
640. Cúmplice - Bré
Ele não fez este crime sozinho. Ele tinha
um cúmplice (ajudante). - Tim bré tin
quengué.
641. Cumprir - Hat
t preciso cumprir a promessa feita àquela
moça. - Tóia hat.
642. Cunha - Cupón
Bater a cunha na madeira ajuda a rach;J-/a.
Facilita o trabalho. - C;J cupón.
643. Cupim - Dédn (dén)
O cupim cresce na madeira e a estraga. t
um bichinho ruim. - Dédn chin corégn.
644. Curador - Ta hê
O médico sabe curar a doença. t um bom
curador. - üói cangá ta hê quêq.
645. Curar - Hat
Curar a doençf:! do pai traz muita alegria
para todos. - P;Jin cangá hat üóicar má hê.
646. Curiosidade - Móg
Aquele que mete o nariz em tudo, quer sa·
ber e perguntar tudo tem curiosidade. Dédn um m6g chór camó.
647. Curioso - Dédn car
Aquele que tem curiosidade é um curioso
(especula tudo). - Dédn car quicaró.
648. Curral - lân ró
O lugar cercado em que fica o gado (por·
cos, bois) é o curral (mangueirão) - Bôin
iân ró bagn.
649. Curtir - Hat
Preparar e limpar o couro para não apodre·
cer se chama curtir. - Oui rir hê hat.
650. Curto - Rôr
O cabelo do homem não é comprido. É
curto. - Cácôn cri. Rôr
651. Curupira - Ómín iôr
Assim se chama um fantasma que mora no
mato e tem os p#Js virados para trás. - ?
652. Curva - üóirân rá tum
O caminho não é direito. Depois do rio,
faz uma curva para o lado esquerdo. lôn rá ta üóirân rá ómln nhâncóita
653. Cuspir - Chuq
Jogar para fora da boca o cuspo (saliva,
catarro) - Nhón rá ta chúq (ión rá ta
chuq)
654. Custo - Ca iá
O custo do pão é cada vez maior. Não há
dinheiro suficiente. - Pun caiá mó.
655. Cutia - Quê chógn
É um bicho do mato. Ela come milho nas
plantações. - Quê chógn gor cocamó.
656. Cutucar - Cuchóng
Cutucar com o dedo. Cutucar o tatu no
buraco com uma vara. Cáta dédn
cuchóng.

O rato é um animal daninho (que causa dano) - Cachlm dédn um coqut!n camó.
21 . Dano - Gôm
Quebrei a tua cuia e causei um dano (preju(zo) - Cúia gôm ign.
22. Dantes - üóinch;J
Dantes (antigamente) a vida era mais fácil e simples. - üóicha hlJ tin.
23. Daquele - Tin corég
Não gosto de andar daquele jei to. Tão mal
penteada. - üóirlJp mó tin corég.
24. Daquilo - lgn pi cói
Daquilo eu não como. É muito azedo.
Cainhó i ga co corég.
25. Dar - Nim
Pelo bom comportamento, vou dar alegria
a meu pai. - lgn páin ma hlJ ign.
26. Data - Curôn
A data de hoje é 6 de janeiro. - Curôn tag.
27. Data - Curôn
Ponha a data na carta para dizer quando a
escreveu. - Curôn ta üóirá coním.
28 De - HIJ ta
De onde voei} vem? Eu venho de Irai: HIJ ta cótinq? Irai tan.
29. DIJ - Fên
DIJ o leite para a criança. Ela está com fome. - Rei te ta guir ma fon.
30. Debaixo - Crém
Debaixo da drvore chove menos. - Ca
crém ta cutôn chin hat.
31. Debalde - Vê
Espero debalde (em vão). Ele não vem
mais. - VIJ nhóvóiq (üóiq)
32. Debandar - Cren crbq
Os inimigos fugiram para todos os lados.
Isso é debandar. - üóinpin iúca cren cr&,
33. Debandaram - Nôn
Debandaram para o campo e para o mato.
Se dispersaram apavorados. - Nón cónra
pé ton.
34. Debater - Ma tóq
Vou debater (discutir) este assunto com o
professor. - Professor ma üóinvf tân tói.
35. Debelar - üóincangá
Debelar (acabar) com a doença e o sofrimento. - üóicangá hat.
36. Debelar - Ta tum
Debelar (apagar) as chamas deste amor,
deste fogo. - Bré he t§n ta tum quei.
37. Débil - Crói
A criancinha que nasceu é mui to déb il
(fraquinha) - Guir chin crói.
38. Débil - Crói
Ele é dt!b il (fraco) da cabeça. É um déb il
mental. - Crin crói.
39. Debilidade - üóirá
A debilidade (fraqueza) dele nos estudos é
grande. - üóirá ta crói.
40. Debilitar - Crói qulJq
Sem alimento ele vai se debilitar (enfraquecer) - Crói quei.
41 . Débito - Déve
O débito dele (dívida) é muito alto. - Ti
déve bagn.
42. Débito - Dévi
Por causa dos débitos que tenho, não posso viajar, - Dévi tun nim tin üáin.

01. Dado - Dtln (dMn)
Este dado (elemento) não tem qualquer
valor. - Dén tómpt!r tum .
02. Dado - lúgá queq
Este dado é de osso. É usado para jogar. lúgá qul}i fón.
03. Dada - Tóq
Esta notícia me foi dada pelo vizinho. VIJi vi tóq.
04. Dado - Nim
O presente me foi dado pelo pai. - Páin
ign ma dt!n nim.
05. Dador - Nim fón
Aquele que d;J t! um dador (doador) Dédn um nim fón.
06. Dtldiva - Nim
A saúde é uma dddiva do Criador (Deus) Nimpenq.
07. Daí - On qui
Tire sua mão daí. - Ningut! on qui cunúiq
(cunfnq)
08. Dali - Tôn qui
Dali é que vem o vento e a chuva. - Tôn
quita contín.
09. Ddlia - Cafl}i
A d;Jlia t! uma flor grande mas o cheiro não
agrada. - Cafbi guêr chin.
10. Dama - Tanton. Un tentân
A mulher do presidente é uma dama elegante. - Tanton hlJ. Un tentân chinuf
(chindvf)
11 . Danação - Dén hat (dMn hat)
Este guri fez aquela danação (trapalhada,
agitação) - Un chin dén hat.
12. Danado - Dédn um
Este ladrão f! danado como um demônio
(endiabrado) - Dédn um pf!iúi fón corég.
13. Danar - Nhum
Se minha . . .. souber dissso, vai se danar
(irritar) - F i ta móca nhum .
14. Dança - üói grén (üôigr§n)
A dança dos fndios t! acompanhada de música. - Caing~ng üóigran grt!n vô car brt!
15. Dançador - üóigrén camó (üóigrOn camó)
Ele dança muito e não cansa. É um bom
dançador (dançarino) - üóigrén camó.
16. Dançar - üóigrén, maingrá, üóingra
Vou dançar com meu noivo. Vamos ao
baile. - Bédn gulJ bré üôigrén btliri tan.
17. Dançarino - üó igrén hlJ
Ele dança muito bem . É um bom dançarino. - üóigrt!n hlJ.
18. Danificador - Coquét
Aquele que causa dano (estrago, prejuízo)
é um dan ificador. - Dédn um coquét
camó.
19. Danificar - Coquét
Esta chuvtJ vai danificar (estragar) as plantações. - Ta oncré coquét.
20. Daninho - Cachin ( = rato)
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43. Debochar - Nh6ngAntdr (nhôngôntár)
Indo com esta roupa, ela vai debochar
(zombar) de mim. - NhAngAntár.
44. Debochar - Tur
Debochar do pobre é prova de mau caráter. - lchú vi md.
45. Debruçar - üó ivlJq
Inclinar o peito e a cabeça para frente e se
olhar na <lgua parada da fonte é se debruçar sobre a fonte. - Gôí quí üóívlJq.
46. Debulhar - Grôí
Debulhar (tirar os grãos) a espiga de milho. - Gor canó gróiq.
47. Decadência - Crói
Ele está em decadência. Cada dia mais pobre e mais fraco. - Curónca cróí que ní.
48. DecadlJncía - üóincrlJt
Ele se perde no jogo e na cachaça. Está em
decad{}ncía. - lungá qulJca üóincrlJt.
49. Decad{}ncía - Nhôngóntár
Estar em decad{}ncia (arruinado) - Nhôngôntár tav1:
50. DecakJa - lôn iór
Esta mulher é uma decaída (prostituta,
vagabunda) - lôn iór taví fi.
51. Decaído - Pé pô
Velho decaído (arruinado, empobrecido)
- Cofápépô.
52. Decair - üóríng hlJ
Não sai de casa senão a saúde vai decair.
(piorar) - üói cangá tu üorln món.
53. Decalcar - Óré (= barro)
Pisei no barro e meu pé ficou decalcado
nele (desenhado). Isso é decalcar. - ln
pón óré qui pur.
54. Decapitação - Crin qulJp
Cortaram a cabeça do condenado. Morreu
por decapitação. - Ti crin qu§p.
55. Decapitar .,,. Ti cri
Decapitar o criminoso (cortar a cabeça) Ti crin qu{}p.
5 6. DeclJncia - Cur
Se vestir com dec{}ncia (asseio, limpo) Cur ióicrí tuQ.
57. Decente - üóibén
Ele foi decente (correto, honesto) comigo .
_
- üóibén h{} hat.
58. Decepar - Ningué (• mão)
Voe{} vai decepar (cortar fora) o dedo. Largue essa faca. - Róngrô ta hon ningué
qu§p.
59. Decepção - Vatéiq
Que decepção (desilusão, surpresa). NaÕ
passei no exame e era tão fácil. - lgn va téiq.
60. Decepcionar - Quíhon
Dizendo a verdade, talvez vou decepcionar
muita gente. - Quíhon tóq.
61. Decidido - Quicaró
Já está decidido (resolvido). Vou me casar
logo. - lgn béngue ta chá quicaró ta.
62. Decidir - Quicaró
Hoje vou decidir (resolver) se viajo ou não.
Úri quicaró nim ma.
63. Décimo - Tun
É o décimo (10) namorado que ela arranja.
Tem sorte. - Tun ta déi fi.
64. Decisão - Chá hângue
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A minha 'decisão (resolução) é ser enfermeira. Quero cuidar dos doentes. - Chd
hAngue td üói cangá v{}i que.
65. Decisivo - Úri
1-foje é um dia decisivo para minha vida. Uri ta ign ma hlJ tin.
66. Declaração - Vi hlJ hat
O João fez uma declaração de amor para
mim. - João ti ign ma vi hlJ hat.
67. Declarar - Tóq
Vou declarar (dizer) a verdade que conheço. - Cha v{}ia tói ogn.
68. Declive - BIJr
Na parte em declive (inclinada) do terreno
é mais fdcil escorregar. - BIJr qui prói qulJi
h{}.
69. Declive - BIJr tavl
Desse lado da montanha tem um declive
(inclinação) forte. - Ranró qui blJr tav1:
70. Decompor - Vêrma
Devo compor (separar) esta lição em partes e estudar cada uma em separado.
VIJrma üóird nim.
71. Decoração - Turó
A decoração (ornamentação, enfeite) da
igreja é bonita. - ln turó chinu( (chindvi)
72. Decorar - Crin
Decorar este exercfcio (para ficar na memória) - Crin cont{} nim.
73. Decorrente - Únri (úri =- hoje)
Este fé}tO é decorrente (se origina) daquele. - Unri có cutónq.
7 4. Decorrente - Ta que pón
Este crime é decorrente da falta de educação. - Ti tédn pón.
75. Decotar - N im hat
Vou decotar um pouco m ais o meu vestido. - Cur nim hat.
76. Decote - Tira
O decote deste vestido é demasiado. Mostra demais. - Cur ra ve h§ tin.
7 7. Decrépito - Cutú
O velho está bem decrépito (caduco) e surdo. - Cóf;J cutú ónca vi bé.
78. Decrescer - TartJ conta vin.
Ele decresceu (diminuiu) muito na minha
opinião. - TarlJ cónta vinq.
79. Decúbito - Pón id
Decúbito lateral direito (posição de quem
está deitado do lado direito) - Pón iá ta
nd.
80. Decurso - Hôn iácre
No decurso (decorrer) da nossa vida tem
muitas lutas. - Hôn iácre é tavt'.
81. Dedal - Ningué cri nim fón (ningué "" mão
O dedal ajuda o trabalho da costureira para empurrar a agulha. - Ningud cri nim
fôn qui gâng hê.
82. Dedicação - Tu hê
Ela tem muita dedicação (devoção, carinho) pelo estudo. - üóinrá tu hê fi.
83. Dedicar - Bédn
Quem casa vai dedicar toda a sua vida à fami'lia. - Ún bédn rnúnta üón chá rir
(bédn - n7arido; prun = casamento)
84. Dedilhar - Vunvóq
Fazer vibrar as cordas do violão com os
dedos é dedilhar. - N eiuá vunvóq cân ca.

85. Dedo -

106. Deflorada - Tu hê
Aquela garota foi deflorada pelo namorado. - Fi tu hê tu hê.
101. Deflorar - Fi tu cadír
Com tanta brincadeira, ele vai deflorar (tirar a virgindade) a garota. -- Fi tü cadt'r
cônta vint.
108. Deformado - üar
Levou uma pancada e ficou com o nanz
deformado - üar ninhôn cutón car.
109. Defrontar - Bré hê
Hoje vou defrontar-me (encarar) com o
falso amigo. - Bré hê.
11 O. Defronte - ln ré
Defronte (em frente) de minha casa morrt!u uma criança. - fn ré guir têr.
111. Defumação - Pin nim iá
Fazer fumaça (defumação) para espantar
os mosquitos. - Pin nim iá.
112. Defumar - Nim
Defumar a carne de peixe. Isso conserva a
carne. - Ti nim nim hat.
113. Defunto - üóchêr
O defunto (cadáver) era muito feio. Estava
com a boca bem aberta. - üóchêr nhónquê dôr hat cá ma.
114 Degas - Pón contíng
O degas aqui (eu) não anda a pt!. Só de
carro ou a cavalo. - Conüorú cri ting.
115. Degenerado - Crôn camó
Ele está viciado na cachaça. Já está degenerado (corrompido) - Gôifá crôn camó.
116. Degenerado - Brt!! ting ç
Vive em mi!/ companhia. Está degenerado
(corrompido, depra~ado) - Bré ting corégn.
111. Degenerar - üóin cóquêt
Com esta mulher perdida, vou degenerarme (corromper) - üóin cóquêt.
118. Degenerar - Ta um quêq
Cruzando uma vaca de raça com um boi
vagabundo, sua raça vai degenerar. - Ta
um quêq.
119. Deglutir - Róq
Deglutir (engolir) o alimento. - Dédn um
róq.
120. Degolar - Crin quêp
Degolar a cobra (cortar sua cabeça) - Pân
crin quêp
121. Degolado - Crin quêp
Já cortei a cabeça do frango . Ele foi degolado. - Garln crin quêp
122. Degradar - Um tt!d
Pelos crimes que comete, ele vai degradar
(aviltar) muito. - Um tt!d ca üói cóquêt.
123. Degrau - lân batíng fón
A escada tem vinte degraus. É alta. - lân
batíng fón téi.
124. Degustar - Co móng
Vocl' pode degustar (provar) o bolo e o
café. - Caf côq co móng.
125. Deitado - Nai, náiamá
Estou deitado
na rede e ao ar livre , na
.
sombra. - Fón iôn iá co náq.
126. Deitar - Nalamd (nur ?)
Ja· é noite e vou deitar na cama. Estou com
sono. - Cama cônqui nur.
121. Deixa - Tó car

Neiu~

Tenho cinco d.wos em cada mão. - Ningué féi ta chinco neiuá
86. Dedução - Caiá pir hat
O comerciante fez uma dedução (desconto) e vendeu mais barato. - Dédn um caiá
pir hat.
87. Deduzir - Un tdng tun
Deduzir tr§s de cinco, sobram dois. Isso
é deduzir (subtrair) - Un téng tun um regré confór.
88. Deduzir - Contár
Se ele souber de nosso encontro, vai deduzir que nos amamos: - Ti contár.
89. Defecação - Catú iúrca
Expelir as fezes pelo ânus. É uma defecação as vezes bem difícil. - Catú iúrca.
90. Defecar - Tu iaímá (nhalmá)
A criancinha vai defecar em suas fraldas. Guir ti cur tu ialma (nhaímá)
91. Defeito - Brái
Ele quebrou a perna e esta ficou com defeito . - Ti pon braiá.
92. Defeito - Praq
Faltam dois dentes e a dentadura está com
defeito. - Praq co nón canl
93. Defeituoso - Tónga
O corpo da mamãe é defeituoso. Ela t!
muito gorda. - Mâin fi tónga taví (Mãe
= na, mâin)
94. Defender - Catú iôn
Defender a vida com armas na mão. Defender o lar é obrigação do chefe da casa.
- Catú iónq.
95. Defensor - ln tarír fón
O cachorro · é defensor da minha casa. É
um cão de guarda. - Cachór in tarír fón.
96. Defesa - üóiiá
Faço a minha defesa dizendo a verdade. üóiiá tó hê hat.
91. Defesa - Cáta
Ele faz sua defesa com um pau de lenha. Cáta üóiiá fi can1:
.
98. Deficiente - Rânrái corégn
Ele trabalha de modo deficiente (imperfeito,. falho) - Rânrái corégn.
99. Definhado - Quéio
Se comer tão pouco vai ficar definhado
(fraco, magro) - Nhón chin hatínca quêio
100. Definhado - Qul'io
Esteve doente e ficou definhado (sem forças, magro) - Cangá car quêio.
101. Definhar - üóicantá (vóicantá)
Beba o fortificante para não definhar (en fraquecer) - üóicantá crôt fân tar queit!.
102. Definição - Bré iôn
Hoje quero uina definição. Você casa ou
não casa comigo? - On má ign brt! iôn
vân.
103. Definir - Hon tum
Vamos definir (decidir) o que é meu e o
que é teu. - Hon tum ta var má nim.
104. Deflagrar - Cônte
Se acender o pavio, vai deflagrar (explodir)
a bomba. - Cônte grúca tôi
105. Deflagração - Pin
Deflagrou uma grande fogueira e queimouse tudo. - Pin bagn grun nim.
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Deixa de dizer asneiras {páre de dizer) Guenca tó car.
128. Deixar - Tuváiq
Deixar o cabelo crescer até ficar bem com prido. - Gôin tuvdiq ti tl1 il1.
129. Dela - Ti tung
Este vestido é dela. O chapéu é dele. - Ti
cur. Ti chompê.
130. Delatar - Pón i
Eu vi e por isso vou delatar (denunciar) o
ladrão à pollcia. - Pón i ma tóq.
131. Delator - Ónbé
Esse delator (aquele que denunciou) é
um mentiroso. - ónca vi camó.
132. Deleitar - Guêr he
Com esse perfume vou deleitar (causar
prazer) ao namorado. - Dédn um guêr hê.
133. Deletério - Dédn guer
Esta fedentina de carniça é deletdria. Estraga o ar que respiramos. - Dédn um têr
guêr.
134. Delgado - Queiô
O corpo dela é delgado (fino, alto e magro) - Queiô t'i.
135. Deliberação - Tinq
Tomei a Sl!guinte deliberação (decisão).
Vou viajar. - Caminhão cómi tinq.
136. Delicado - Cafêi (= flor)
Ele sempre foi delicado (atencioso) comigo. - Cafêi guêr hê (?)
131. Delicadeza - Ning
O rapaz me deu o seu lugar no ônibus. Foi
uma delicadeza. - Ning fón.
138. De/leia - Cô hê
Aquilo que causa prazer duma de/leia. Cô hê
139. Delicioso - Gupr hê (= cheiro bom)
Que coisa deliciosa (gostosa) - Guêr hê cô
hê.
140. Delimitar - R3nráq
É preciso delimitar (marcar o limite) o
nosso terreno. - Ga rânráq.
141. Delimitado - Rân
O terreno da reserva indlgena j;J foi delimitado. - Ga rân ca ni cher.
142. Delinear - Côngrêt
Delinear (fazer o esboço) o desenho da
nossa casa. - ln côngrat.
143. Delinquente - Ti con ming
Ele é um delinquente. Cometeu um crime
e deve ser preso. - üónchón ti con ming,
144. Delirante - Rêq
A febre est;l muito alta. Ele fala, grita e se
agita. É um delirante. - Rân ca vi na
145. Delirar - Ti ma hê
Ele vai delirar de tanto contentamento. A
sua alegria é muito grande. - Ti ma hê.
146. Delírio - üóingrá
Ele canta, dança, pula, ri e abraça todo
mundo. /sso é um dellrio - üóingrá téiq
châm.
147 Delito ·- lôn món tún
Ele cometeu um delito e a lei exige que ele
seja castigada. - Hagn vi iôn món tún.
148. Delonga - Cótín üái (vai)
Que delonga (demora) aborrecida. - Cót{n
üái (vai)
149. Demais - Dédn hat

Tanta coisa para mim. /no é demais. - Vê
dédn hat.
150. Demarcar - Nin iúq
Ele vai demarcar (marcar) o lugar da nova
estrada. - Ti qui nin itlq.
151. Demarcação - ómln (=estrada, caminho)
Estão fazendo a demarcação da nova estrada. - Ómln rânráq.
152. Demarcado - Ómln (= caminho)
O novo caminho já foi demarcado dentro
do mato. - Nón cônqui ómln hat.
15 3. Demasiado - Ha~iquetúm (?)
Não aguento tanto sofrimento. Isso é demasiado. - Harêiquetúm.
15 4. Demasia - Có conta vint
Comeu em demasia (demais) e estd com
dor de barriga. - Dédn um có conta vint.
155. Demência - Cutáu
Andar no mato à noite 11 uma demência
(loucura) - Cut;Ju rd non cómi ti.
156. Demente - üói cang tin
Quem faz tanta asneira (burrice) é um de mente (louco) - Uói cagn tin.
157. Demolir - ln guêq
Meu pai vai demolir (derrubar) a nossa casa e fazer uma rrova. - ln gânca um tón
hat.
158. Demónio - Dédn corégn
Ele é muito ruim. P9rece um demônio
(diabo) - Dédn um coregn.
159. Demonstrar - Vêt
Primeiro você vai demonstrar (provar) que
isto est;l certo. - Vêt vét.
160. Demora - Contín ü;lin
Estou cansado de esperar e ele não vem .
Que demora ! - Contln üdi hat.
161. Demora - Contín
Para o bebé nascer, demotra nove meses. Guir contín ié.
162. Demonstrar - Chaquê hê ~
Vou demonstrar (provar) que estou certo
e que tenho razão. - lgn vlnca quinhê tóq.
163. Denegrir - Tu vinq
Falar mal (denegrir) da vida de outra pessoa. - Um tu vinq .
164. Dengosa - Fi tlnca
Dengosa. Veja como ela balança o corpo
quando anda. Fi tlnca.
165. Denôdo· - Camóng
Lutar com denôdo (coragem, com lmpeto)
- Camóng tum.
166. Denominação - lân id (nhân nhá, nhân id)
A denominação (o nome) da nossa cidade
é Irai: - lân id.
161. Denso - Túi
O caldo de feijão está muito denso (grosso) Ponha mais água. - Réngró cunbé tu1:
Gôi táqui nim
168. Dentada - Prag
O cachorro deu uma dentada (mordida)
na perna dele. - Cachór pón qui prag.
169. Dente - Nhó
Caí e quebrei um dente. Agora não posso
assobiar. - Cutónca nhón pir bráiq.
170. D entição - Nhó
A dentição (nascimento dos dentes) causa
dor para a criança. - Guir nhó com pa tón
171. D entre - Um é
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Depositar o dinheiro nas mãos dele. Nhâncábo ta ti ma nim.
193. Depósito - /âncábo (Nhânctlbo)
Neste depósito (lugar) guardo o meu te·
souro. - Nhâncábo nim fón.
194. Depravado - Dê ié
Ele é um depravado. (corrompido, que não
presta) - Dê ié hê tum. ·
195. Depravar - Cóquét
Depravar (corromper) os bons costumes da
escola. - Uói côquét.
196. Deprecar - Tu vinq
Deprecar (suplicar, pedir) um pedaço de
pão. - Pum tu vinq.
197. Depreciador - Rânrái (;trabalho)
Ele não dá valor ao meu trabalho. É um
depreciador. - Rânrái coré. (cor{!gn?)
198. D~preciar - Um tu vinq.
Ele costuma depreciar (não dar valor) ao
trabalho dos outros. - Um tu vin camó.
199. Depredar - Côquét
Esta tempestade vai depredar (devastar,
destruir) toda a plantação.
Ta oncré
cóquét.
200. Depreender - Ti cri
Daquilo que foi dito, vai se depreender
que ele não tem culpa. - Ti cri üóin vi fiq.
201 . Depressa - Furún
Estou atrasada. Vou andar mais depressa
{ligeiro) - Furún rá.
202. Depressão - Ga dôr
Esta depressão (buraco p a terra) não é tão
funda. - Ga dôr téi tum.
203. Deprimido - üóimá et
Ele ficou deprimido (abatido, triste) com a
morte da mulher. - Prum fi têrca tim ma
üóim;J et.
·
204. Depurar - Cupêq
Este mel está muito sujo. É preciso depurá-lo (limpar) antes de comer. - Co túnqui
cupêq
205. Depurativo - Dugn
É preciw tomar depurativo (purgante) pa ra limpar as tripas. - Dugn cupêi fón.
206. Derivar - Ta hon
A palavra cavaleiro deriva de cavalo. - Ta
iân nó hon.
20 7. Derivam - Ti na
Os filhos derivam (se originam) de seus
pais. - Ti na cron.
208. Derradeiro - Éndô
Este é o meu filho derradeiro (o último) Éndô.
209. Derramado - Cuiôn
O leite foi derramado. Estava estragado. Reite cuiônq.
210. Derramar - Cuiôn
Derramar (jogar fora) o leite estragado.
/
Não prestá - Reite corégn cuiônq.
211. Derrapar - Prói quêq
Nesta descida o carro va·i derrapar. - Camium prói quêq cadér táqui.
212. Derrapar - Prói quêq
Derrapar (escorregar) na lama e· cair.
Cadér qui prói quêq.
213. Derredor - Pénin
Correr ern derredor (em vo l ta. ao redor) da
casa. -· ln pénin üóin vaq

Dentre (entre) tantas mulheres, escolhi a
m inha esposa. - Um cônqui um pir fi bré
ión.
172. Dentro - Cônqui
Dentro do meu peito bate o coração. Den·
tro de casa. - ign fê cônqui uón chá. ln
cônqui.
173. Denudar - Catógn
Vou denudar (deixar nu) o bebé para tirar
sua roupa. - Guir catógn cá fiq.
174. Denudar - Catógn
Vou denudar o bebe para lhe dar o banho
no rio. - Catógn ca canpêq.
175. Denunciar - Tó hê hat
Vou denunciar (dizer quem é) o verdadei·
ro ladr5o. - Dédn um peiuiá tó hê hat.
176. Deparar - Catutóng
Indo l;J, vai deparar (encontrar) com gente
amiga, - Bré hê fân catutóng.
177. Depauperador - Rânnli
Este trabalho é depauperador da saúde (tira a saúde) - Rânrái hon gó quét.
178. Depauperado - Tar tum
Me sinto depauperado (esgotado, sem forças) - Crói.
179. Depenador - Cân núinq
É aquele que tira as penas do galo. O la dr5o que roubou o dinheiro, também é
um depenador. - Garín cân núinq.
180. Depenar - Garín
É preciso depenar o frango antes de assar. - Garín catóq.
181. Dependência - Vônchóqui, üónchóqui
Vivo na dependência (às custas) da famt'lia. - Vôn· (üôn) chóqui ni ign.
182. Dependência-Hê
Vou trabalhar para acabar com esta dependência. - Hê que ié
183. Depender - Pfrma
Ganhando a vida sozinho, não vou depender deles. - Pírma rânrái.
184. Dependurado - ló iân
A roupa está dependurada na parede. - ló
iânca chd.
18d':' Dependurar - lô idtq
Vou dependurar o chapéu neste galho.
Chômpll ió iiJtq.
186. Deplorar - Fêq
Ele vai deplorar (chorar) a nossa separação. - Tfnca fêq.
187. Deplorável - Ma é
Que acontecimento triste. É deplorável
(digno de ser lamentado) - Ma é ti cárma.
188. Depoente - Tótin
O depoente (aquele que informa) deve fa·
lar a verdade. - Tótin on ma quíhon tóq.
189. Depoimento - üóirê
Os depoi1nentos (informação) das testemunhas foram escritas no livro. - üóirê rân
rêtq.
190. Depois - Car
Depois do almoço eu vou dormir. - lón
car nur (nhón car nur)
191. Depor - Pon f
Vou depor (prestar declarações) ao delega·
do. - Pon í ma vôn -(üôn) bétq.
192. Depositar - lâncdbo (nhâncábo = dinheiro)
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214. Derretido - Grói quêq
O toicinho de porco jd foi derretido. Deu
bastante banha. -Porcd tón grói quêq (tóng)
215. Derreter - Véla ta tum
Quando derreter o restinho da vela, fica
escuro. - Véla ta gruca tun qu§i.
216. Derribar - H6 ta cont
Voe§ vai derribar (deixar cair) este caneco.
Quebra e não tem outro. -Hôtac6pocoma
217. Derribar - /llgn gu tón
Vence a luta aquele que derribar (derrubar) ao outro. - lílgn gu tón glcri.
218. Derrota - ü6incrét
Apanhamos de seis a zero no jogo. Foi
· uma derrota feia. - Jogo qui üóincrét conta vinq.
219. Derrotado - Congrón
Eles foram de"otados. Levaram aquela
surra. - Hagn congrón cónq.
220. Derrotar - Múna üóincr§ tum ié
Vamos derrotar os adversários. Os nossos
jogam bem melhor. - Múna üóicrê tum ié.
221. Derrubada - Dédn tá ai, Btlgn td ai
Esta drvore foi derrubada com o machado.
- Dédn ta ca g6n g6n (Bégn ta ca g6ngu§)
222. Derrubar - Cutôn, cutóng
É preciso derrubar (Pôr por terra) a nossa
casa. Est;J muito velha e podre. - ln corég
cutón.
223. Desabar - ln ta ri
A casa vai desabar (desmoronar). Estd atacada pelo cupim. - ln ta
qui déd (dédn)
234. Desabafar - fcha har§iquetúm
Não aguento mais. Preciso desabafar (dizer o que sinto) os meus aborrecimentos.
- fcha harbiquetúm.
225. Desabitado - lgn cuprón
Ninguém mora na casa. Esta desabitada
(vazia, sem gente) - ln cuprón.
226. Desabituar - Tu víliq
O quanto antes deve-se desabituar (perder
o costume) do cigarro. Faz mal à saúde. Chingar cô tu v;Jiq (C;Jiorê cô tu v;Jiq)
227. Desabrigado - Brér ti
Ando na chuva desabrigada (sem capa e
sem guarda-chuva) - Ta cômi brér tin ign.
228. Desabrigo - üóin (vóin) pón cân
Não tenho capa nem casa. Vivo em desabrigo (sem abrigo) - Hat üóin (vóin) pón
cân guê tum.
229. Desabrochado - üóng
O botão de rosa estd desabrochado (aberto) - Caf§i üón que ió (nh6)
230. Desabrochar - Úri (hoje)
Esta flor vai desabrochar (se abrir) ainda
hoje - Úri cafbi uón (von) quêi.
231. Desacatar - Ca tutón
O guarda foi desrespeitado. O João costuma desacatar as autoridades. - Pôn i ca
tutón camó.
232. Desacerto - üóimân
Que frio no ver§ol O tempo anda em desacerto (errado) - Curôn úri üóimân.
233. Desacordo - lân
O marido e a mulher .sempre discutem. Estão sempre em desacordo. - lân tu iú camó.
234. Desacostumar - Tu vái (üáiq)
Tenho que me desacostumar do cigarro e

esquecer o vicio. - Chingar co tu váiq
(üáiq), ctJiore = cigarro.
235. Desacreditar - Vincrí fi tum
De tanto enganar, vai desacreditar (perder o crédito) na cidade inteira. - nn vincri fi tum.
236. Desacreditado - Úm pi ti vi
Homem desacreditado (sem crédito) Ninguém acredita nele. - Úm pi ti vi cri fiq ti
237. Desafiado - Timbre
Fui desafiado a brigar com ele (provocado)
- Tim bre iAntú iúm.
238. Desafiar - Ti c~q
Voce vai desafiar o Tonico e lhe meter a
mão na cara. - Ti tóimar cret.
239. Desafinado - Vi bagn
A minha voz, quando canto, é desafinada
(que não afina) - Tóica vi bagn.
240. Desafinar - Quer fon
Mexeu nas clavilhas e vai desafinar o violão. - Quer fon tachím queq.
241. Desafio - Tim bré
Eu te desafio para uma briga. - Tim bré
iúng.
242. Desafogar - Quéive
É preciso desafogar (aliviar) a mala. Est;J
muito cheia. - Quéi~ quechím hat.
243. Desaforado - lún chór camó
Que sujeito desaforado! (atrevido, insolente) - Um tu iún chór camó.
244. Desaforo - ln ra iúm
Não levo desaforo (insulto) para casa.
lgn in ra iúm tingue tum.
245. Desafortunado - Sorte tum
Indivíduo desafortunado (sem sorte, sem
fortuna) - Sorte tum.
246. Desagradar - H§ hat tum ra
Não faça isso, senão vai desagradar a seus
amigos. - Hê hat tum ra.
247. Desagradar - üoión, vónhón (= comida)
Comida ruim vai desagradar (desconten·
tar) a visita. - üóión cô corégn.
248. Desagradável - Ma chér tum
A brincadeira dele é desagradável (que não
agrada) - Ti cadír ma chér tum hat.
249. Desaguadouro - Gôi tarêi fón
Por esta valeta correm as águas do banhado. É o seu desaguadouro. - Gôi tarêi fón
ga cómi.
250. Desaguar - Gôi iAn
As ;Jguas do banhado vão desaguar (escoar)
no rio. - Gôi iân gui tarbq.
251. Desairoso - Corég hat
É desairos:o (inconveniente) fazer mal e
mentir aos amigos. - Bré hê ma cor~ hat.
252. Desajeitado - üói querír
Como ele é desajeitado! Veste-se mal, anda
sujo e não se penteia. - üói querír cor~n
ti.
253. Desajeitado - Bran bríli
Nas mãos dele tudo .se quebra. É um desajeitado molôide. - Brân brcli taví ti.
254 Desajeitar - Quer/r üAin (v6in)
Desajeitar (desarrumar) esta sala. Fica uma
bagunça. - Quer/r ü<lin (v6in) ca coregn
255. Desajuntar -· Quêr fón
Desajuntar (desligar) os fios do meu rádio.
- Quêr fón coquét.
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256. Desajustar - Ouíhon que tum
Desajustar a hora do relógio de casa com o
da escola. Cada um marca hora diferente.
- Tá uni uni que.
257. Desalinho - Cur querlr tum
Que desalinho (desordem, falta de cuidado) em tua roupa. - Cur quen'r tum.
258. Desalmado - Qüar h~ tó ió
Que homem desalmado (cruel). Quero ficar longe dele. - Ti qüar h~ t~ iói.
259. Desalojar - Ti cutón
Vou desalojar (fazer sair) este malandro da
nossa casa. Ele não paga nada para ficar. ln quí ti cutón.
260. Desamarrar - Ou~ von (üón)
Vou desamarrar (desmanchar os nós) do
cordio do sapato. - Pontoró dn iêia qu~
von (üón)
261. Desamarrar - Bôin qu~ vón (üón)
Vou desamarrar o laço que prende o boi à
ilrvore. - Bôin ché ia qu~ üón (vón)
262. Desamor - Tu hê tum
Isto é desamor (não ter amor por seus irmãos e pais) - Ti nritu h~ tum.
263. Desamparado - Cofél (velho)
Velho desamparado (sem ajuda, abandonado) por seus filhos - Cofll üói charén.
264. Desamparo - ln plrma tin
Nada mais me interessa. Viro ao desampa ro (abandono) - lgn plrma tin ign.
265. Desandar - Cutóng
Vai desandar (cair) aquela tempestade. Caicôn corégn cutói má.
266. Desandar - Cutói mú
Vai desandar (cair daí). Cuidado! - Ónqui
cutói mú.
·
267. Desanimação - Cad(r corégn
A festa foi aquela desanimàção (falta dear.imaÇão) - üói cadír corogn hat.
268. Desalento - Cat6n
Tudo estava quieto, parado, sem alegria.
Um desalento geral - CatAn car tin hat.
269. Desanimado - RAnrái (trabalho)
Ando muito desanimado com meu trabàlho. li difícil e não chego ao fim. - Rânrdi
iAn gáta vi.
270. Desânimo - Hanrêt
Que desânimo (falta de vontade) é esse?
Levante e vamos trabalhar. - Hanrêt ca
rânrdi que tum.
2 71. Desanuviar - Caicó cu tê
As nuvens se foram. Vai desanuviar e ela·
rtJar o dia. - Caicó gógn cutê tum que ron.
272. Desaparecer - lgn cur tum, üônfôr
A minha roupa desapareceu (sumiu) da sacola. Onde está? - lgn üônfôr iá.
273. Desaparecido - üónfôr
Ele anda desparecido. Todos o procuram.
- Ti üónfôr iá.
274. Desapego - Tu üóiprél
Sinto um desapego (falta de interesse) pelos livros. - üóin rat tu üóiprá ign.
275. Desapercebido - Côiátun
Ando desapercebido (desprevenido) e .não
ttouxe o presente para você. - Côiátun iá
ign.
2 76. DeS<Jpertar - Corón crô
Desapertar (afrouxar) o cinto. - üói chon

fin iA corôn crô.
211. Desapiedado - üóiá hat camó
Ela f! desapiedado (cruel, desumana) e não
tem pena dos pobres - üóiá hat camó.
218. Desapontado - lgn ma hê
Fiquei desapontado (envergonhado) com
o que ela fez. - Fi ~ca ign ma hê.
279. Desapontado - üóirêt fón
Lilpis desapontado (sem ponta) não escreve: - üóirbt fón lú rér tum.
280. Desapontado - Harêiquetúm (= triste,
aborrecido)
Não esperava que isso acontecesse. Fiquei
desapontada. - lgn pi ti hê guéi que ti
üó (vó)
281. Oesaprazível - Nin fón corégn
Lugar desaparezlvel (desagradável, feio) Nin fón corégn tav1:
282. Desapreço - Hárêi que
Não esperava tanto desapreço (desprezo,
menosprezo) - Harêi que tin üó (vó)
283. Desaprovar - Tu nhái
A mãe vai desaprovar (censurar) o nosso
passeio. - Mâin fi lchu nhúi vé tlnca.
284. Desarborizar · Cá tân
É 12reciso desarborizar (tirar as llrvores)
esttt terreno. - Cá tân núinq.
285. Desarmar - Guéiq.
Vamos desarmar (tirar as armas) o nosso
adver!Jélrio. - Múna um hê bócon guéiq.
286. Desarmonia - lân turê camó
Este casal vive em desarmonia (brigam e
não se entendem} - lân nó tu iún camó.
287. Desarranja~, - üói pénf bé
.
Ele esUI bebado e vai desarran1ar (Por em
desordem toda a casa) - üói pén bé in rarôn corégn.
288. Desarrolhar - Garafa
Pode desarrolhar (tirar a rolha) a garrafa.
- Garafa critân cunutnq.
289. Desarrumàção - ón in
Que desarrumação (desordem) em tua casa. Que bagunça! - Ón in quir(r cortíg.
290. Desarvorado - Canúa
Caíu o remo no rio e a canoa ficou desarvorada (andava arrastada pelas élguas) Canúa tân quêca chá.
291. Desarvorado - Canúa tar
Ando desarvorado (sem rumo e sem desti·
no). como a canoa. - Canúa tar ca chá.
292. Desasseiado - Pírma tin
lndi.víduo desasseiado (sujo, sem asseio)
não arranja amigos. - lgn pírma tin.
293. Oesassociar - lân gon póq.
Vamos desassociar (separar) esta coisa da·
que/a. - lân nó. gon póq,
294. Desassombrado - lón gró
Luaar claro e desassombrado (sem sombra) - /ón gró car.
295. Desassombrado - Tarmó
Sujeito desassombrado (franco, corajoso)
Enfrentou a todos. - Tarmó hagn turD
(turân) cónq.
296. DeSãssossegado - Harêiquetúm
Estou desassossegado (inquieto, aflito)
quando penso no futuro ·- Oncrét ca harniquetúm.
297. Desastrado - Dédn um tar(r
A
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318. Descabido - ló mong
Que p ergunta descabida (inconveniente)
- Dédn um iôn mong camó.
319. Descadeirado - Dér
.
Meu pai estd descadeirado (doente das cadeiras) - Dér cangd.
320. Descalabro - lânguê
Foi um enorme descalabro (perda, desgraça) a morte dela. - F i têr iânguê hat.
321. Descalçar - Pón
Vou descalçar os pés (tirar o sapato, a
meia) - Pontoró cunuínq pén hatca ti.
322. Descalço - Pén
Gosto de andar descalço (sem sapato, sem
chinelo) - Pén hatca t i hê.
32 3. Descambar - Cá cutó i
A árvore vai descambar (cair de lado) para
a esquerda. - Cá pón iá cônte cutói.
324. Descamisado - Camlcha
Com este calor t1 preferl vel trabalhar descamisado (sem camisa) - Rainguê cami'cha
tum hatca t in.
325. Descampado - Prur
Neste lugar descampado (sem mato) vou
fazer o rancho. - Prur qui in hat.
326. Descansar - üóicân
É gostoso descansar na sombra depois desta caminhada. - üónhón iáqu i üóicân hê.
327. Descanso - üóicAn
Depis de u m dia de trabalho, mereço descanso. - Rânrái car üóicân.
328. Descarado - Mó onq
Ele é um descarado (atrevido, insolente) Mó onq vái.
329. Descarga - Bócôn (arma, espingarda, revolver)
Descarga (explosão) causada pelo dinam ite. Tiro de revólver - Bócôn n i.
330. Descarnado - Quêiôn (caiôn)
Por causa da doença, f icou muito descarnado (magrinho) - Cangá car quêiôn
330 a - Descarnar - Ti nin
Tirar a carne de cima do osso é descarnar.
- Ti cuc8 ni nuíng.
330. b - Descarregar - Cri vi't fó n
Vamos descarregar (tirar a carga) o cava lo. Ele precisa descansar. - Conüorú cr i ·
vít fón (convarú)
330. c - Descascar - Con fónq
Eu K>U descascar (tirar a casa) as bata tas. - Dédn far con fónq.
331. Descendência - Pá in (pai)
A descendência (filhos e fi lhas) de meus
pais é grande. - Páin cron é .
332. Descend er - lgn cóchldn
Os meus filhos vão descender de mim e de
meu marido. - lgn cóchldn.
333. Descente - Gâng
Parou a cheia no rio. Suas águas agora são
descentes (abaixam) - Gô i guê cM.
334. Descer - Tarêg
Vou d escer da cadeira. Suas pernas balançam. - Bancu qui tarê cutóin ión.
335. Descida - Bêr
A descida (terreno) que se inclina desta
rua é p erigosa. Nos dias de chuva é fácil
escorregar. - Bêr taqui cutô10 ne.
336. Descoberta - Vêq

Que sujei to desastrado (sem jeito). Em
suas mãos tudo se estraga. - D6dn um tarlr corégn.
298. Desastre - Gôi qui cutông
Aconteceu um desastre (desgraça). Um homem ca lu no rio e m orreu afogado. - Gô i
qui cutânea têrq.
299. Desastroso - Rânrái
Este serviço é desastroso. Muita gente al
perdeu a mão ou o braço. - Rânrtli iân
gue.
300. Desatar - Quê üónq
Pode desatar (desamarrar) a canoa, Vamos
embora. - Quê üónq.
301. Desatado - Que üónca cM
A canoa já foi desatada. Pode remar. Canúa üônra quê üôn chll.
302. Desatento - Vé tin
Anda desatento (distraldo) como um apaixonado. - Fa ni ma tin.
303. Desatino - Crin corégn
Fazer isso é um desatino (loucura) - Crin
corégn ti.
304. Desatolado - Camion
Com nossa força o carro foi d11satolado
(saiu da lama) - Camion qui g5nq.
305. Desatolar - Gá condó
Vamos desatolar (tirar do atoleiro) aquele
boi. - Gá condó bôin cutón id.
306. Desavença - Bré hê
Ele está sempre em desavença (nimizade)
com seus vizinhos - Bré hê t i car bré.
301. Desavergonhado - Mó ông
Que sujeito desavergonhado (descarado,
sem vergonha) - Mó ông vái.
308. Desbancar - Confór
Ele desbancou (levou vantagem) a todo
mundo. É esperto. - Confór car.
309. Desbaratar - Conténq.
Vamos desbaratar (derrotar, destruir) os
inimigos da piitria. - Contdnq cónqui.
310. Desbarrancar - Ga chór
Desbarráncar (tirar os barrancos) a margem do rio . - Gá chór cóquét gôi fêr qui.
311. Desbocado - Vicamó, ülcamó
Indivíduo desbocado (inconveniente). Não
tem freio na língua. Só diz palavrões. Ótca ü i- (vi) camó.
312. Desbotar - Prói
Deixando no sol, o vestido vai desbotar
(perder as cores) - Rônrir i;J con cur cMtca pró i.
313. Desbragado - Confór
Sujeito desbragado (faz tudo o que q uer)
Só ele manda. - Confór ni chórq.
314. Desbravar - Cáirônq
Vou desbravar (tornar manso) este cavalo.
- Conüorú cáirônq.
315. Desbravar - Prunq
Vou desbravar (preparar, t irar a capoeira) este terreno para a plantação. - üói
tân prúnca.
316. Descabeçar - Cap
Descabeçar (cortar fora a cabeça) este galo. - Garín cri quêp.
311. Descabelado - Pói
Descabelar (tirar,, cortar) o s cabelos da cabeça. - Góin pói.
A
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A descoberta de uma mina de ouro causou
alegria. - Den cócô odca ma he car.
337. Descoberto - Ga
O Brasil foi descoberto (achado) pelos índios. - Caing§ng ga ve vét.
338. Descobrir - Vt!q
Vou descobrir (achar) quem tira frutas do
meu quintal. - Cacanó pt!iúi fón vêi ba.
339. Descolar - lân tu tóq
Para descolar (separar) as duas folhas po ·
nha-as na ilgua. - Pape i6n tu tóq
340. Descolar - Ta
A chuva vai descolar o couro da mala. Vai
ficar feia. - Ta mala mrónca cort!g que.
341. Descolorir - lângontón tonq, nhângontón
Lavando com sabão forte, vai descolorir
(tirar a cor) a roupa. - Cur fdtca iângon tón tonq.
342. Descompaixãó - Tu hê tum
O que fizeram ao pobre foi uma descom paixão (falta de paixão) - Nh6ngontár tu
hê tum.
343. Descompor- üói-(vói) ma mó
Vou descompor (repreender) ao menino
mal-educado. - Guir üói-(vói) ma mó.
344. Descompostura - Con ming
O professor fez aquela descompostura
(passou um sabão nos alunos que não estudam) - üóirê quicantlng con ming profes·
sor.
345. Descomunal - Fór
A enchente do Uruguai foi descomunal
(colossal) Nunca houve igual - Gôi üái fór
cônta vinq
346. Desconsertar - Coquét
Não mexa aí senão vai desconsertar (desarranjar) o relógio. - Rerógio coquét
,
mu.
347. Desconfiado - Vi (üi) quíca ting
Ele desconfia (duvida) de tudo e de todos.
É desconfiado. - üi (vi) quíca ting.
348. Desconforto - Ma hê tum
Dormir na cama dura é um desconforto
(que não agrada) - Nur fón tdr que cri
nur cort!gn.
349. Desconforti1vel - Cuchil ( = frio , inverno)
No inverno, o frio t! muito desconfortável
(causa incômodo não agrada) - Cuchá con
corég tavl
350. Desconhecer - Mong
Voctl não pode desconhecer (ignorar, não
saber) a verdade. - üóiví mói hê ni.
351. Df!sconhecido - Quiciln_tíng
.
Ninguém o conhece. E um desconhecido
que bateu na porta. - lân có cônió quicdntíng.
352. Descontar - Tachín
Descontando quatro de dez sobram seis
(diminuir) - Tachín quêq.
353. Descontentar - Ma hê tum
Se não fôr aprovada nos exames, vou d escontentar a meus pais. - Passá que túnca
páin hê tum.
354. Descontente - Ma hê tum
Estou descontente com os estudos. Nada
aprendi este ano. - Pran ta cô ign ma hê
tum.
355. Desconto - Tarêp

O vendedor me fez um desconto (abatimento). Paguei menos. - Ti caid tarêp
caiôm chin hat.
356. Descorado - Cumpri
rosto da menina está descorado (pil/ido) Falta sangue. - /amé cumpri um chin fi.
35 7. Descarar - Ti rân
Lavando a roupa com sabão forte, o pano
vai descarar (perder a cor) - Cur rân prói
fat ca.
358. Descornar - Bôin (nicá ~ chifre)
Descarnar (tirar o chifre) o boi brado. Bôin quêr fón.
359. Descorosoar - Ti tu itJn
Vou descorosoar (desanimar) o rapaz. Assim ele não vai mais me procurar. - Ti tu
iún car contín que tun.
360. Descoser - Ca vón
É preciso d~scoser (desmanchar a costura)
a roupa e fazer tudo de novo. - Cur quevón (üón) car hê mónq.
361. Descrença - Cri fi váin
Ele tem descrença (não acredita) nos médicos depois que perdeu o filho. - Dotor
vi (üi) cri fi váin.
362. Descrer - Cri fi vilin
Descrer (não acreditar) em milagre. üóinvi cri fi vilin.
363. Descrever - Rânrêtq
Vou descrever (contar) como foi o desastre. - Déden um rânrêtq.
364. Descrito - Dédn cutôn id
O que aconteceu jil foi descrito (contado)
por mim. - Dédn um cutôn iáhon rânrêtca.
365. Descruzar - Var ma
Descruzar (separar) as pernas. Uma estava
em cima da outra - Var ma vit.
366. Descuidado - Vê corégn
Ela é muito descuidada (não cuida). Deixa
o bebê perto do fogo. - Dédn um vê corégn.
367. Descuido - Vonchóqui
Foi meu descuido (falta de cuidado) e por
isso não reclamo - Vonchóqui que hânca
vi tum ign.
368. Descuido - Dédn um
As vezes, um pequeno descuido pode custar a vida. - Dedn um vê túnca corégn.
369. Desculpa - lcha que pón
Peço desculpas (perdão) porque lhe dou
tanto incómodo. - lcha que pón pi é.
370. Desculpilvel - Que pón
Esse erro não é desculpável (perdodvel). O
prejuízo foi grande. - Que pón.
371. Desde - Rânquéte
Desde ontem não como e nem bebo. Nem
ilgua. - Rânquéte gôi cron tum.
372. Desdentado - Nhó tum
O pobre homem, de tão velho que é, já está desdentado. - Cofá nhó tum.
373. Desdizar - Hónq
Ele vai desdizer (negar, desmentir) o que
me disse ontem. - ón hônq nha tâma.
374. Desdobrar - Pín ca quêp
Desdobrar (dividir) esta madeira em peda·
ços para depois fazer o fogo. - Pín ca
quêp ta pin hat ié.
375. Desdobre - Ca tómpér

o
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Desdobre esta <frvore em t<fbuas. É madeira
de boa qualidade. - Ca tómpér hê hat.
376. Desdourar - Chin ? (:: pequeno)
Desdourar (diminuir o sucesso, o brilho)
do teu estudo que foi fora de série. - üóira ta chin quêq.
377. Desejar - Pum
No almoço de hoje, vou desejar um bom
pedaço de carne. - Pum cup<fr côi.
378. Desejo - úri (:: hoje)
Hoje desejo (quero) comer um bom prato
de feijão e arroz. - Úri réngrô bré arôi côi.
379. Deselegante - Cur
Esta roupa é deselegante (não é bonita e
não tem graça) - Cur tân hê tum.
380. Deselegante - Un ón (ódn)
Dizer tantas mentirar é deselegante (feio,
desairoso) - Un ón camó.
381. Deselegância - Vói (üói) hat
Andar mal vestido, mal arrumado é deselegOncia (relaxamento) - Vói (üói) hat c<f
tin.
382. Desemaranhar - Crinq
É preciso desemaranhar (desembaraçar) este novelo de lã. - Cur cuiêi crfnq.
383. Desembainhar - Róngrô
Tirar a faca da ba{nha (estojo) é desembainhar. - Róngrô cunúi pón iél cônqui.
384. Desembaraçar - Rêp
Com o pente vou desembaraçar o meu cabelo. - üói cúria ta góin rêp.
385. Desembarcar - Canúa
Chegando naquela volta do rio, vou desembarcar (sair) da canoa. - Canúa qui
cutóq.
386. Desembocadura - lângui iúrq
Lugar onde o rio desemboca em outro
maior. - Gôi tJ iângui iúr iá.
38 7. Desembocar - Gôi
Este rio vat&esembocar no Uruguai. - Gôi
tt1n gôi váin qui cutôn.
388. Desembrulhar - Ti pón id
É preciso desembrulhar (tirar do embrulho) este pacote. - Ti pón id cunúinq.
389. Desembrulho - Pón id
,
Eu o desembrulho. Quero ver o que tem
dentro. - Pón iá cuninq cônqui ni v&J.
390. Desembuchar - Quicaró
Você vai ou não vai desembuchar (contar
a verdade) - Quicaró tóra.
391. Desemburrar - Cacôn
É preciso desemburrar (deixar da méigoa)
logo. Ninguém gosta de ver esta cara. Cacôn üóimá hat ca tin.
392. Desempalhar - Colchão núinq
Desempalhar (tirar a palha) o colchão
que está velho. - Colchão núinq cônqui
na ti fón. (ndtin fón ?)
393. Desempatar - Confór
Hoje empatamos (uma a um) no jogo. Vamos ganhar no outro e ·assim desempatar.
- Confór hat chór.
394. Desempeço - Ómfn (caminho)
Desempeço (desobstruo) este caminho.
Vai ser mais fdcil a passagem. - Ómín hat
hê hat.
395. Desempenhar - Hê hat
Aqui, neste lugar, vou desempenhar um

trabalho útil com a enfermeira. - Rânrái
hê hat.
396. Desemperrar - Mi ting
Ponha óleo na dobradiça da mala para desemperrá-la. Ser<f mais fácil abrir. - Mala
mi ting róm hê quêi.
397. Desempilhar - /ângrê vit
Desempilhar (dessarrumar) os livros que
estavam empilhados um em cima do outro.
- üóirá tá iângrê vit.
398. Desemprego - Rânrái
Estou desempregado (sem emprego, sem
trabalho) - Rânrái mó tin.
399. Desencabeçar - Md vinq
Falou tanto que desencabeçou (tirou a cabeça) a garota e ela foi embora. - Fi md
v1nq .
400. Desencabeçou - Fi ómln
Com seus conselhos e maus exemplos, de sencabeçou-o. - Ómfn cri fi fonq.
401. Desencadear - üói-(vói) ón (ódn)
Estas mentiras vão desencadear (provocar) muita briga. - üóion ón ca iân tu rdi.
402. Desencadear - Cônca
Esta ventania vai desencadear muita chuva. - Côncat cór>ta vint
403. Desencadernação - Ti cápa
Vou desencadernar (tirar a capa) o livro
e fazer outra - üoirân cápa cunúica ta um
hat.
404. Desencalhar - Ga dôr
Vamos ajudar a desencalhar (tirar do buraco) este carro. - Ga dôr cônqui ómfn cunúinq.
405. Desencalhar - Múna
Vamos desencalhar (sair do encalhe) o estudo. Estamos muito parados e atrasados.
- Múna furún run ié.
406. Desencaminhar - Ómín cri
Estimulando os vlcios, vamos desencaminhar (pôr no mau caminho) os nossos amigos. - Ómín cri hon bré hê vit.
407. Desencanto - Ti ta, tin ta
Que desencanto! (desilusão) Pensei que
eram meus amigos. - /gn bré hê nan ti que
mu vó (üó)
408. Desencanto - Ti ta, tin ta
Vendo tudo isso, ele, sentirá o desencanto
(desengano) e não vai voltar mais. - Tinta
harêiquetúm.
409. Desencarnar - Célicôn
Quando ele desencarnar (o esp lrito deixar
o corpo) irá para o céu e serd feliz. - Ct1icôn ra iân prOnq.
41 O. Desencarregar - lgn hê na hat
Vou me desencarregar (desobrigar) desta
tarefa. É muito diflcil. - lgn hê na hat
411. Desencaminhar - Ómfn
Desencaminhar (desviar do bom caminho)
aos jovens é um crime - Ómin hê cri vit.
412. Desencavar - Ga cônqui
Vou desencavar (tirar da cova) o tesouro
guardado - Ga cônqui dédn hê món.
413. Desencerrar - Cutóm
Desencerrar (libertar) este passarinho preso na gaiola. - Nhéchin cutóm gaiola.
414. Desencerrar -· Crifan iá
Desencerrar (descobrir) este pano para
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mostrar a imagem da santa que ele cobria.
- Cur ta crifan id.
415. Desencher - Cuprônq
Desencher (esvaziar) o balde. - Barde
cuprônq.
416. Desencher - Cuprôn
Vou desencher (despejar) a água do balde
e trazer outra mais fresca. - 8<1rde cuprôn
car gfJi cuchd ved.
417. Desencobrir - Cri fadn iá
Desencobrir (descobrir) o corpo. Está muito quente. - Ti cri fadn iá ta tônta fadn.
418. Desencontrar - Ómín
Indo por este caminho errado, vai se de sencontrar com as amigas. - Ómfn üóimân mi tínca fadn vêi que tum.
419. Desencorajar - Mumón
Ele disse isso só para te desencorajar (tirar
a coragem, desanimar) - Mumón hat vét
vét.
420. Desencostar - Jôntân
Voce deve se .desencostar (afastar) do namorado. Espere o casamento. - Ti iôn tân
ni t i.
421. Desencravar - Núinq
Desencravar (tirar) os pregos desta parede.
- Prégo núinq cd qui.
422. Desenfeitiçar - Dtldn cortlgn
Com estas rezas, vai desenfeitiçar (tirar o
feitiço) - Tu iôn ca dédn corégn ta tum
que.
423. Desenferrujar - üón chum iôn faq
Desenferrujar (tirar a ferrugem) desta
tesoura (faca) - Róngrô üón chum iún
faq car üórêia.
424. Desenfrerrujar - üáinvét
Vou andar para desenferrujar (fazer exercício) as pernas - lgn fá ta üáin chú üánvét.
425. Desenfileirar - üói crinq
Ele está tonto e va i desenfileirar (sair da
fila) - üoi crinq qui cutóng.
426. Desenforcar - Ta üon
Vá desenforcar (tirar da forca) o condenado. Ele j;J esta morto. - Tá üón qui c
chêiá cunúinq.
427. Desenfornar - Forno (?)
Pode desenfornar (tirar do forno). O bolo
j;J está assado. - Forno cônqui cunúinq.
428. Desenganado - Hêquêiváin
O doente jlJ foi desenganado (desiludido).
O médico disse que ele não tem cura. Hêquêiváin gue mar chér.
429. Desenganado - Harêiquetúm
Eu me sinto desenganado (sem esperanças)
de melhorar a vida. - Harêiquetúm
430. Desenganar - Dédn um
Vou desenganar (desiludir) esta amiga.
Ninguém acredita em seu noivo. Ele não
presta. - Dédn um quic§ntfn.
431. Desengano - Ma ót
Que d esengano (desilusão) Fui enganada
pelo namorado. - /chúm ign ma ót.
432. Desengonçado - Quêrum
Que rapaz desengonçado (desajeitado , sem
graça) - Quêrum corég
433. Desengordar - Quêiót
É preciso desengordar (emagrecer) um

434.
435.

436.

437.

438.
439.

pouco. - Quêiót chin hat ra.
Desen.qordurar - Cúr ta chin quêq
Vá desengordurar (tirar a gordura) a tua
roupa. - Cúr ta chin quêi hai:.
Desenhar . . :. . Dédn um
Ele vai desenhar (fazer o desenho) na areia
com um pauzinho. - Dédn um con gradn
hat.
Desenho - ln
O desenho dele mostra a nossa casa. É bonito. - ln congrê chinuí (chindví)
Desenlaçar - Conüorú (convarú)
Desenlaçar (tirar o laço) o cavalo. Assim
ele pode ir ao campo para pastar. - Co nüorú cheia que üón.
Desenlace - Ti curôn
A morte é um triste desenlace (fim) da vida. - Ti curôn congratq.
Desenlace - Fi tun
O namoro deles teve um triste desenlace
(fim). Ele se matou. - Fi tun üón chên

ia.
440. Desenlamear - Ti hê
Devo desenlamear (tirar a lama, tirar da
má fama) a minha maneira de viver. - Ti
hé_ hat ti.
441. Desenlear - Cring
Desenlear (desenrolar) este novelo de lã. Dédn téi cring.
442. Desenlear - lângd
Devo desenlear (tirar das dificuldades) as
lutas da minha existência. - /ânguê ta
vi ón.
443. Desenraizar - lórê (nhórê)
Desenraizar (arrancar as razízes) o mal que
tanto nos prejudica - Ti iór{} núinq.
444. Desenraizar - lorê
Desenraizar (tirar as rafzes) esta árvore para que não brote mais. - Ca iorê cunúinq
bogn tun ié.
445. Desenredar - Tóg
É preciso desenredar estas coisas (esclare cer) - Tó hê hat.
446. Desenredo - üóinrê
Os meus estudos tiveram um lamentável
desenredo (desfecho) Não passei nos exames. - üóinrê quicarôn hê hat tum.
441. Desenrolar - Quê üónq
Desenrolar este novelo de corda. - Dédn
téi que üónq.
448. Desenrolar - Ti car
Vou desenrolar (esclarecer) esta encrenca,
para que todos vejam a verdade. - Ti car
ta veié.
449. Desenrugar - Já mé
Desenrugar (tirar as rugas) o rosto com este creme. - la mé fêr ta hê que ié.
450. Desensaboar - Chó mú
Lavo na água do riacho 2 ou 3 vezes para
desensaboar (tirar o sabão) a roupa. - Chó
mú iói guéi ta tum que ié.
451. Desensacar - Dédn cantl
Desensacar (tirar do saco) as sementes de
milho. - Dédn cané quêi borcha cônqui.
452. Desensebar - Bôin
Desensebar (tirar o sebo) a carne. - Bôin
tón núinq (tong = gordura)
453. Desensinar (fazer esquecer) a lição comes-
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471. Desfalecer - Cóinbar

te barulho. - Quicantln quêi.
453. Desensinar - Quicantín
Desensinar (fazer esquecer) a lição comeste barulho. - Quicatin quêi.
454. Desentender - Quic<Jrón
Com 1tanta lição vou desentender (não entender) tudo. - Quicarón cón üái.
455. Desentendido - Quicaró tum
Ele se finge de desentendido (que não entende) - Quicaró tum guê tin.
456. Desenterrado - Dédn cucá
O cachorro está roendo o osso desenterrado (tirado da terra por ele mesmo). Dédn cucá coná cachór ti.
457. Desenterrar - Ga cônqui
Desenterrar (tirar da terra) o tesouro nele guardado. - Ga cônqui dédn món.
458. Desenterrar - Ta tum quêi
Desenterrar (tirar do esquecimento) a vida
dos nossos antepassados. - üóinchá que
on ta tum quêi.
459. Desentocar - Fénfen, fdfen
Desentocar (tirar da toca) o tatú de rabo
mole. - Fénfen caná iút.
460. Desentortar - Qudff!
Devo desentortar (endireitar) este ferro
com uma só mão. - Quêff! üáin ninguf!
pir ta.
461. Desentulhar - Cá pón
Estou tirando estes galhos para desentulhar (desobstruir) o rio. - Gôi cônqui capón fat.
461 Desentupir - Gôi
É preciso desentupir este cano para a água
chegar - Gôi nán nán fón.
462. Desensolver - Quicarón
Com o estudo desenvolvemos (aumentamos) os nossos conhecimentos. - Quicarón hat.
,,
463. Desenvolver - Oncré
Devemos desenvolver (aumentar, fazer
crescer) as plantações de todos os índios.
Oncré ta bagn quêi.
464. Desenvolvimento - On povo
A nossa cidade está em grande desenvolvimento (progresso) - On povo bagn qui ni.
465. Desequilíbrio - Dédn um conbut fón
A balança está em desequilíbrio. Nesta
ponta tem um peso maior. Ponha mais peso no outro. - Dédn um cónbut fón rânrái ni.
466. Desequilíbrio - Pén bé
Bebeu cachaça e ficou tonto (ficou em desequillbrio) - Pén bé ca cutônq.
467. Deserto - ln
Casa deserta (vazia, sem gente) - ln
cuprôn.
468. Deserto - Dédn um
Grandes campos, sem gente, sem árvores e
sem animais é um deserto. Viver al é im possível. - Dédn um tum cá ty car.
469. Desesperado - Harêiquetúm
Estou desesperado (sem esperança). Perdi
o emprego. - Rânrái crêt harêiquetúm.
470. Desesperado - lânturêq, nhânturêq
Lutaram como desesperados e ninguem
parecia vencer. - lânturêca iân tá ra ré
tum.

Ele é velho e vai desfalecer (enfraquecer)
bem depressa. - Cófá.
472. Desfavorável - Dédn um
Este negócio (} desfavorável (prejudicial)
para mim. - Dédn um üóndêi que corégn,
473. Desfavorável - Ti üí (vi)
A opinião dele é desfavorável (não faz favor) para todos. - Ti üí (vi) hê tum ti carma.
474. Desfazer - Cóquét
É preciso desfazer (anular) este negócio. Dédn um üón déique coqudt.
475. Desfazer - üóivi quíhon tóq.
Contando a verdade, você vai desfazer o
engano. - üóivi qulhon tóca hê tum.
476. Desfechar - Catutón
Vamos desfechar (desencadear) um ataque
violento. - Múna catutóin ié.
471. Desfechar - Ti con/nq
Desfechar (descarregar) um tiro. - Ti
conínq
418. Desfecho - lânturê (Nhânturê)
O desfecho (resultado, desenlace) desta briga foi a morte de um deles. - lânturêca
um têr iá.
419. Desfeito - Cóqudt
A nossa combinação está desfeita (desmanchada) - lagn nó bré vi hê cóqudt ca
ná.
480. Desferir - Crin
Para matar o galo, desferiu uma paulada
em sua cabeça. - Crin qui pénúnca têr iá.
481. Desfiado - Cur cuiêi
O pano foi desfiado (desfeito em fios) Cur cuiêi.
482. Desfiar - Cur cuiêi
Desfiar esta blusa bordada e com os fios
vou fazer um gorro quentinho. - Cur
cuiêi ta cur dúin hat.
483. Desfiar - üéi (véi) vi
Desfiar (contar tudo em miúdos) em detalhes. - üéi (véi) vi chi
484. Desfigurar - Tá um quêq
Desfigurar (alterar) a cara, a figura da boneca. - Bunéca cacôn ta um quêq.
485. Desfilar - Marcha
Vamos desfilar (marchar em filas) no dia
da festa. - Festa con marcha que ié.
486. Desflorar - Cafêi
Desflorar (tirar as flores) desta árvore. Cafêi nú inq.
48 7. Desflorestar - Cá gângá
Desflorestar (derrubar o mato) o terreno
e depois fazer a plantação.
Cá gângá
côna.
488. Desfolhar - Cáff!i
No outono as árvores desfolham· (perdem
as folhas) - Cuchá con tafdi vêrq.
489. Desfolhar - Caféi
É preciso desfolhar as árvores de erva-mate
- Caféi núinq.
490. Desforrar - Dédn um
Pelo mal que me fizeram. vou me desforrar
(vingar) - Dédn u1n corégn hat.
491 . Desfrutar - ln
Desfrutar (gozar) o conforto desta casa.
ln cônqui ni hê.
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492. Desfrutar - üói-(vói) quêt

513. Desinflamar - Cancrê

Após o trabaho é justo desfrutar (gozar) o
descanso. - Rânrái car üóiquêt. ·
493. Desgarrar - üóiquêt nó
· O boi se desgarrou da manada (tropa) e se
perdeu. - Bôin üóincân nóti.
494. Desgarrar - üón fôrq
O filho se desgarrou (se desviou) do lar e
ficou perdido. - Fi coachíd üón fôrq.
495. Desgostar - Pássa
Se não passar nos exames, vou desgostai
(causar tristeza) aos pais. - Pássa que tún·
ca páin ma hê tum.
496. Desgovernar - Canúa
Perdi o remo e a canoa ficou sem governo
(sem direção, sem comando) - Canúa tân
quêca chá.
491. Desgraça - Púnta bráinq
A ponte caiu e todos se afogaram no rio.
Que desgraça! Púnta bráinca contér con iá.
498. Desgraçado - Corégn
Sujeito desgraçado (infeliz, desprezível.
miserável) - Corégn taví.
499, Desgracioso - Quêrúm
Rapaz desgracioso (sem graça, feio) Roupa
desgraciosa. - Quêrúm cur corégn
500. Desgrenhado - Góin
Cabelo desgrenhado (despenteado) ·- Góin
um
501. Desguarnecer - Povo
Cidade desguarnecida (sem guardas. sem
polícia, desprotegida) - Povo tarír tum.
502. Designar - Fiq
Vamos designar (indicar) o lugar da nossa
passagem. - Curõn fi ié.
503. Designar - Tu tóq
Vamos designar (apontar) aqueles que vão
viajar. - Muíque on tug tóq.
504. Desígnio - lúquê
O desígnio (intenção . projeto) mais sério
de minha vida é ser útil ao próximo. lúquê bré hê.
505. Desigual - Ta um
Isso é desigual (diferente) daquilo. - Ta
um n1m.
506. Desigualdade - Ta um
Os ricos e os pobres vivem em desigualdade,
de acordo com suas posses. - Ta um car.
507. Desiludido - /chúm fi
Estou desiludido (perdi as ilusões) com a
namorada. Ela não gosta de mim. ·- lchúm
fita hê tum.
508. Desilusão - lgn bré hê
Que desilusão! Fui tapeado pelos amigos
- Jgn bré hê.
509. Desimpedir - Cuprôn ra
Tire isso daí para desimpedir o caminho, ·Ómín t§n cuprôn rá.
510. Desinchar - Gân gân
Com este remédio. a ferida vai desinchar.
- Coínpar gân guêq (coinbár?)
511 . Desinfetar - Cancrê
Limpar a ferida com água e sabão .ft desinfetar com mertiolato (remédio) ·- Cancré
üóincantá ta mi tin
512. Desinfetante - Alco
O álcool é um bom desinfetante. (mata os
micróbios) - Alco dédn car ma hê.

Desinflamar (acabar com a inflação) as feridas. - Cancrê hê que nin.
514. Desinquietar - Cóquét
Desinquietar (perturbar a paz) a vida da
minha famllia. - Ti car cóquét.
515. Desinquieto - Ómó con/
Desinquieto (inquieto) a famflia com as
b_urrices q11e faço: Vivo desinquieto.
Om6 conl tum.
516. Desinteligência - Tu iúq
Ele tove uma desinteligência (divergência,
discussão) muito feia com sua mulher. Ti prúnfi tu iúq.
511. Desintencional - Dédn um
Foi um acontecimento desintencional (involuntário) - Dédn um üóimân.
518. Desinteressado - Tu hê tum
Ele é desinteressado (sem interesse) pelo
dinheiro. - · Nhdncábo tu hê tum.
519. Desinteressar - Tu hê tum
Se isso acontecer, vou me desinteressar por
seu futuro . - Dédn um ta hon requêtca ó
tum hê tum.
520. Desinteresse - Rânrái
Ele mostra total desinteresse por sua profissão . - Rânrái tu hê tum.
521 . Desistência - Ta cran
Houve desistência de candidatos e sobraram três vagas. - Ta cran tum.
522. Desistir - Múna
Vamos desistir do passrJo, vai chover muito. - Múna hon muntân tu üái ié.
523. Deslavo - 01véi
1
Indivíduo deslavado (descarado, atrevido)
e sujo. Não quero sua amizade. - Cur cavéi tu hê tum.
524. Desleal - üátéig
Mulher desleal (infiel). Ela engana seu marido - Fim bédn üatéig camó.
525. Deslealdade - Jânguê
A deslealdade (infidelidade) é qualidade
muito perigosa. - Dédn um iânguê.
526. Desleixado - üóirê
Caderno sujo, rasgado e borrado é de aluno desleixado (negligente, descuidado)
üóirá cavéi iân iár.
521. Desligar - lân (nhân) gón pôn
Os amigos se desligaram (separaram). Um
para cá e outro para lá. - lân nombré hê
iân nó con pónq.
528. Desligar - Ninféiq
Desligar o fio, desligar a luz, desligar (separar) os nossos negócios. - Dédn um üón·
dêque ninféiq,
529. Deslizar - Prói quêq
Ela deslizou (escorregou) na lama e calu.
- Prói quêca cutóng.
530. Deslizar - Cumér hê
Vamos deslizar (passar quietinho) por aqui
e chegaremos lá sem . ninguém nos ver. Múna cumér hê.
531. Deslocação - üóimân til
A deslocação (mudança de lugar) destapedra vai ser diffcil. Ela é tão grande. - üóimân ta nimónq.
532. Deslocado - üóimân ta
Torci o pé e o osso ficou deslocado (saiu
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do lugar) - üóimân ta ign cucá ni.
533. Deslocar - üóimân
Deslocar (mudar de lugar) a vida de uma
cidade para outra. - üóimêra tinq.
534. Deslustrar - Gd futfur
Com tanta poeira, vai deslustrar (tirar o
brilho) os teus móveis que são tão bonitos.
- Gá futfur banco coquét
535. Desmaiado - Vói (uói} m§n
Ele bateu a cabeça, ca(u e ficou desmaiado
(sem sentidos) durante muito tempo. Crin ta taq quêca üóimânq.
536 Desmaiar - Ter crêt
Ela está tonta, pálida e suando. Vai desmaiar (perder os sentidos, desfalecer) Ter crêt.
537. Desmanchar - Cóquét
Desmanchar (desfazer) o noivado. Desmanchar (demolir) a casa. - üóiprun guê
cóquét.
538. Desmancha-prazer - · ln(?)
Ele é um desmancha-prazer (estorva, atrapalha) -· ln üóimân hat.
539. Desmandar - Tu vinq
Você se desmandou (excedeu-se, foi aftlm
do mandado ou do pedido) - Tu vinq
dédn um tu.
540. Desmantelado - Cret crêt
Nos negócios estou desmantelado (arruinado). Perdi tudo. - Ícha dédn um crêt crêt
cónq.
541. Desmantelado - lóntóng
O exército inimigo foi desmantelado (destroçado) - Ti ióntóng.
542. Desmantelar - ln (casa)
Vamos desmantelar (desmanchar, demolir)
a nossa casa. - ln ióntóng.
543. Desmarcar ·- Fi món
Vou desmarcar (mudar) o dia do meu casamento. - Prún gue fi mônq.
544. Desmarcar - Cóquét
Desn1arcar (tirar os marcos) os sinais dos
nossos passos na areia.
On pón náti iá
cóquét.
545. Desmatamento - · Cá
'
Destruir a mata é o desmatamento e isso
tira a vida de n1uitos animais. - Non brái
brái
546. Des1natar - lóng fón
Desmatar a terra é provocar a fome da gente e dos animais que nela vivem. - lóng
fón ta tum quêq.
547. Desmazelado - Guir
Garoto desmazelado (descuidado, negligente). - Guir üóiquirfr corégn.
548. Desmedida - Cómbur tum
Esta coisa é desmedida (sem medida. muito grande) - Cómbur túnca bagn.
549. Desmentido - Tó um hat
Provei o contrário e ele foi desmentido na
presença de todos. - Tó um hat.
550. Desmentir - Tó hê hat
É preciso desmentir o que dissera a teu respeito. - Hagn ma tó hê hat.
551. Desmentir - Ón bé
Desmentir, é dizer e provar que alguém
não diz a verdade - Quíhon to üái.
552. Desmerecer - Ón tu vi
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Ele desmerece (é indigno) os elogios que
disseram a seu respeito - Ón tu vinq (óng)
553. Desmiolado - Vi corégn
É um sujeito muito burro (desmiolado,
sem miolos) - Vi hê tum.
554. Desmontar - Rêq
Lá adiante vamos desmontar (descer). Os
cavalos estão cansados. - Conüorú rêq ti
ró tê.
555. Desmontar - Cri ning
Desmontar (tirar de cima) um por um elevar a carga naquele lugar. - Cri ni hôn
ta rêq
556. Desmoronamento - ln vêr (üer)
A explosão provocou o desmoronamento
queda) de v<lrias casas. - Dédn in vat
551. Desmoronar - Cutông
Esta casa está muito velha e logo vai desmoronar (cair) - ln cofá cutông.
558. Desnatado - Tóng tum
Leite desnatado (sem nata} não alimenta a
criança. - Reite tong tum gu(r ma hê tu1n. ·
559. Desnatar - Tóng
Vamos desnatar (tirar a nata) o leite e depois fazer manteiga. - Reite tóng núinq.
560. Desnaturado - üón (von) hê
Filho desnaturado (não nasceu de sua
mãe) provém de outra mulher. - Fi üón
hê.
561. Desnaturado - Tu hê tum
Filho desnaturado (cruel, ru im) maltratata
seus pais. - Ti pdin tu hê tum.
562. Desnecessário - Qui vatfng hon
É desnecessélrio (não precisa) levar o guarda-chuva. Não vai chover. - Qui vat(ng
hon pi cutói.
563. Desnivel - Téi
A coberta da casa está em desnfvel este
lado está mais alto que aquele. - Ín téi
guê.
564. Desnorteado - Hanra tfngue tum
Dentro do mato fiquei desnorteado (sem
rumo, sem direção} - Nón cómi hanra
(hara) tingue turn
565. Desnorteado - Cutân cá
De noite fico desnorteado (perdido} . Não
sei para onde ir. - Cutân cá üói cân nó tin.
566. Desnublado - Cáicôn (céu)
O céu está desnublado (sem nuvens claro
limpo) - Caicôn ién (nhén) cri.
·
·
567. Desnublar - Concá
O vento vai desnublar (limpar. clarear} o
céu. - Concá caicôn ta ióicri quêq.
568. Desnudar - Cátôr
Antes de en trar na água do rio. vou me
desnudar (ficar nu, sen1 roupa/ - üói cânpê car catôr tin.
569 Desnutrição - Caniô
A criança está com desnutrição (mal nutri·
da, magra) - Guir caniô
510. Desnutrir - Caniôq
Comendo tão pouco assim, vai se desnutrir
(emagrecer) - Cô (ion) chin hat ínca cânion
511. Desobedecer - Vi (üí) io mó üái
Desobedecor (não obedecer) aos pais é
1nuito feio - Páin vi (üi) ío mó üái
512. Desobediente ·- Vi (üi) io mó üái
O filho desobediente (que não obedece} é

ingrato para seus pais. - Páin má corégn
573. Desobrigado - D4ve tum
Paguei minhas dívidas e estou desobrigado
(não devo obrigação) - Déve tum chér.
5 7 4. Desobscurecer - Curôn
Acendendo a fogueira. vou desobscurecer
(clarer) este lugar. - Pin gruca curôn quêi
575. Desobstrução - lân rong
Fazer a desobstrução (desempedimento)
do caminho. - Ómin cri iân rong.
576. Desobstruir ómin
Vamos desobstruir (abrir passagem) o caminho. - ómin róp.
571. Desocupação ·- Rânrái
Aqui, a desocupação é grande. Ninguém
trabalha. - Rânrái üái
578. Desocupado - Rânrái
Amanhã estou desocupado (sem trabalho)
e podemos pescar. - Rânrái um váica pescá quêi mui.
579. Desolação - Cóquét
Que desolação (ruína, estrago) depois da
ventania toda a plantação foi destruída. -ConcA oncr(! coquét con iá.
580. Desonesto - Dédn um
Indivíduo desonesto (ladrão. tapeador) Dédn um péiúca mó.
581. Desonra - On hê tum
O seu comportamento cínico. sua vadiação
é desonra para a familia, (perde a honra) On hê tum crêt
582. Desonrar - Hê tum
Desonrar (ofender a honra) o bom nome
da família. - Jgn mOin car paín hê tum car
583. Desonroso - Hê tum
Vocf! vive no meio de vadios e de viciados.
Isso é desonroso para a fam/lia. - Hê tum
cônqui nhó.
584. Desoprimir - üóncha
Pelo trabalho honesto vou desoprimir (/i·
vrar aliviar) as minhas necessidades. ·'
üóncha
hê quêq.
585. Desordeiro - Dédn um cort!!g
Aquele desordeiro (que faz desordem) foi
parar na cadeia. - Dédn um corég hat ca·
deia quirónq
586. Desordem - ln (casa)
Que desordem (falta de ordem) em tua ca·
sa. - ln cómi üáimân.
587. Desordem - Povo
Na rua está aquela desordem. Todo mundo
está brigando e ninguém se entende. - Povo cómi iânturânq,
588. Desordenado - Povo
A vida da cidade está desordenada (sem
ordem) Falta policia. - Povo cómi tarír
tum.
589. Desorganização - Páin
O pai morreu e a vida da família vai se desorganizar (ficar sem organização) - Páin
têrca pá in tum
590. Desorientado - Haréiquetúm
Nâo sei o que fazer na falte do pai Estou
desorientado ·- Hara tíngue tum.
591. Desorientar ·- Harêi tfngue tum
Na cidade grande. no começo vou me desorientar (ficar sem rumo) - Povo có mi
harf!i tíngue tum.

592. Desorientar - Cong rê
Tirar os marcos do caminho para desorientar aqueles que nos perseguem. - Cong rê
ca múinq (núinq)
593. Desovar - Crêncufêr
Os peixes estão subindo o rio para desovar
no lugar de águas mansas. Créncufêr crin
ma compa natin.
594. Desova - Créncutêr
A desova (botar ovos) foi grande e vai nascer muito peixe. - Créncufêr hê.
595. Despachado - Hat camó
Ele é despachado (vivo, rápido). Resolve
tudo com rapidez. - Dédn um ar camó.
596. Despachado - Mala
A mala e o saco já foram despachados. O
ônibus vai levar a carga nesta viagem. - Ri
iá mala rêp .
597. Despachar - Con têt
Ele vai despachar (matar) seus inimigos
para o outro mundo. - Ti bré hê tum con
t/}t.
'
598. Despachar - Hat
Ele vai despachar (resolver) o meu pedido
sem demora. - Dédn um tu vinq hat.
599. Despedaçar - Gó gon
Ele está louco e vai despedaçar (quebrar
em pedaços) toda a louça. - Pétca gó gon
conq.
600. Despedaçar - /ón iông
Ela despedaçou (rasgou em pedaços) o
vestido mais bonito. - Fi cur ión iông.
601. Despedida - Tíngue tóq
No fim do ano, a despedida do professor
com os alunos é muito triste. - Ti tingue
tóca i3nguê.
602. Despedida - Fést bagn
Na despedida (conclusão) deste ano houve
muita festa. - Fest bagn hat ti tinguênca.
603. Despedir - Chá tin má
Vou me despedir do amigo e dizer o boa
noite. - Bré hê ma chá tin má.
604. Despedir - Chá tin ma
Ao me despedir digo: adeus, até-logo, boanoite. - Chá tin ma quêi ticar má.
605. Despedido - Hat guê
Fui despedido do emprego. Estou sem o
que fazer. - De hat guê tum.
606. Despedida - Fi tin guêt ca
Na hora da despedida, ela me deu um beijo - Fi tin guêt ca ign quidiút quêq.
607. Despegar - Fi tu üáiq (váiq)
Vou me despegar (desafeiçoar) dela se não
acabo apaixonado. - Fi tu váiq (üáiq).
608. Despeitado - Dédn um mónq
Ele não ganhou presente e ficou despeitado (ressentido) - Dédn um mónq túnca
ma hê tum.
609. Despeitar - Coinbár
Causar desgosto, ressentimento. - Coinbár
ma hê tum.
610. Despeitar - Fi réngrê fi
Se vai agradar só a Maria, suas irmãs vão se
despeitar. - Fi réngrê fi tavín ma hê.
611. Despejar - Cuiónq
Despejar (derramar) a água do balde. Barde qui gôi cuiónq.
612. Despejo - Cuiónq
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Fazer o despejo (jogar, tirar para fora) do
lixo e da gente que mora na casa. - Lixo
cuióna.
613. Despenar - Cân núinq
Vou despenar (tirar as penas) do galo morto para assar. - Garín cân núing.
614. Despenhadeiro - Conüorú (convarú)
O cavalo caiu no despenhadeiro {precipí·
cio) - Conüorú cutóng.
615. Despenhar - Cútóng
O homem despenhou (caiu) de lá de cima.
É muito alto. - Câima iônca cutóng.
616. Despentear - Concá
O vento vai despentear (desmanchar) o
penteado que fiz. - Concá ign góin ta hê
tum.
617. Desperceber - Dédn um nim
Despercebeu (não notou) o presente que
lhe dei. - Dédn um nim iá hê tum.
618. Despercebido - Vég tum
Passei despercebido (ninguém notou) Um ign vég tum.
619. Desperdiçado - üóión (comida)
Toda essa comida foi desperdiçada (nin ·
guérn aproveitou) - üóión cô tum.
620. Desperdiçar - Nhâncábo (dinheiro)
Desperdiçar o tempo e o dinheiro (gastar
sem proveito) - Nhâncábo gasta quêq.
621. Desperdício - üóión
Por que tanto desperdício de comida (esbanjamento) - üóión corégn
622. Despertar - Rir
Quando o bebê despertar (acordarJ,,V'ai reclamar cornida. - Guir rir ca üóión quêi.
623. Despertar - üón chón
É preciso despertar as forças (at ivar) e trabalhar. - üón chónca rânrái.
624. Despesa - Nhâncábo
A despesa (gastos) com a família é muito
grande. - Nhâncábo fat conta vint.
625. Despesa - NMncábo
Tudo é tão caro e a despesa sempre
amaior. - Nhâncábo fat bagn.
626. Despido - Cátôr
A criancinha anda despida (sem ro upa) l
não sente frio. - Guir catôr ma cuchéi
guê tum .
627. Despir - Cur (roupa, vestes)
Quando vai dormir, é preciso despir (tirar)
a roupa. - Nur quê cur cunúinq.
628. Despojar - Péiúg
Os ladrões despojararn (roubaram ) o João
e todos os bens que tinha no bolso. /Vhâncábo péiúg.
629. Despontar - üóin (vóin) vêt
O sol vai despontar (aparecer) no horizonte. - Rón üóin (vóin) v~t cuchónqui.
630. Despontar - Dô
Vou despontar (tirar a ponta) esta flecha .
- Dô nhurâr cunúiq (cunúinq)
631. Desposar - Prunq
A Maria vai desposar (casar corn) o Maneco. - M aria fi Manéco bré ión.
632. Déspota - Fi páin
O pai da Júlia é un1 déspota. Só ele que
manda, que decide e resolve tudo. - Júlia
fi páin hat con chórq.
633. Despovoar - Cuprón

Todos indo embora do nosso toldo, ele vai
se despovoar (ficar sem gente, sem povo)
- Mun contca cuprón quêi.
634. Desprazer - Bré tinq
A presença dele me causa desprazer (desagrado). Não gosto da sua companhia. Bré tinq corégn t i.
635. Despregado - Prégo
A madeira já foi despregada (está sem pregos) - Ca tompér qui prégo tum .
636. Despregado - Tuváiq
A bandeira já foi despregada (solta). Estd
se agitando. - Bandeira tuvái cáin má.
637. Despregar - Núinq, nuiq
Despregar (arrancar) os botões da calça. Carcha butún núinq.
638. Despregar - lôn iânca, iôn nhânca chá
Despregar (arrancar) as portas e janelas da
casa. - · lânca tu iôn iédn ca chá (nhanca,
nhoncon. nhânauê)
639. Despregar - Nun núinq
Despregar (desmanchar as pregas) da saia.
E la está amassada. - Cur nun nú inq coquf!t.
640. Desprender - Que üônq (vônq)
Desprender (soltar, desligar) o cavalo que
estava preso no laço - Conüoru chêia que
üónq (vônq)
641. Desprendido - Uma dédn um vit
Ele é desprendido. Nada quer para si e dd
tudo para os outros. - Uma dédn um vit
camó.
642. Despreocupar - Nhâncábo
Este ano vou me despreocupar (não me in·
terresar) do dinheiro. Já tenho o sufi·
ciente para viver. - Nhâncábo bagn ign.
643. Despreparar - üóirê
Não estudando vou me despreparar (não
se preparar) para os exan1es. - lgn pi üóirê
vêi.
644. Desprevenido - Cóqu ir
Quem viaja sem levar dinheiro é desprevenido e pode passar fome. - Nhâncábo tum
ca cóquir.
645. Desprezada - Món
Fui desprezado (não me aceitou, não deu
importância) - Mó n tung.
646. Desprezar - lchú iúnq
Se ela 1ne desprezar (não fazer caso, me
rejeitar) eu n1e 111ato. - lchú iúnca üói
chêt.
647. Desprezível - Dédn corégn
Aquilo que rnerece repulsa, que causa no·
jo, é desprezível. - Dédn corégn tav1:
648. Desprezo - ón ca
O desprezo dela (respulsa, não n1e aceitar1
me feriu. - ón ca ichúi hê.
649. Desprirnor - Hfl hat
O que ele fez foi um desprimor (indelica deza) - lgn ma hê hat.
650. Desprimoroso - Dédn um
Foi uma atitude desprirnorosa (grosseira,
indelicada) - Dédn um hê tun1 .
651 . Desproteção - Povo
A desproteção (falta de proteção) da cidade terá rnaus resultados. - Povo cónJi hê
tu1n.
652. Desproteger - Uóichét
Desproteger (não proteger) a fan11'fia é un1
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crime. - Um tédn riquê.
653. Desproteger - Cron
Desproteger (não amparar, abandonar) os
filhos é um pecado grave. - Ti cron réca
tin.
654. Despudor - Mó ón
O despudor (falta de pudor) é muito feio.
- Mó ón üáin (váin)
655. Despudorado - Mó ón
Jovem despudorado (sem vergonha) é horrível. - Mó ón üéJica corégn
656. Desqualificado - Deié hê tum
Sujeito desqualificado não tem valor algum. - Oeié hê tum.
651. Desqualificado - OeitJ hê tum
João é um desqualificado (não tem qualidade) - João deié hê tum.
658. Desrespeitar -- Páin
Desrespeitar (desacatar, responder com
grosseria) aos pais é falta de educação e de
uma surra. - P;Jin catú vincamó.
659. Oessalgar - Cupêq
Lavar a carne na água para dessalgar (tirar
o sal) - Cupêq chá cutôi ié.
650. Desse ~ Pun
Desse pão eu não gosto. - Pun ta có que
rtJg.
651. Oessecar - Cur cóngón
Oessecar - (secar bem, enxugar ao sol) a
minha roupa. - Cur cóngón rânr(r tá.
652. Oessedentar - Gôi cronq
Com bastante água, o cavalo vai dessedentar (matar a sede) - · Gôi cronq bagn conüarú ti.
65 3. Oessemelhante - Tá um
Este passarinho é dessemelhante (diferente) daquele. - Nhf!chin tá um.
654. Desservir - Rânr;Ji
Oesservir (fazer mau serviço) à fam11ia. Rânrái corégn hat.
655. Destacar - Chinuí (chindvf)
Com vestido tão lindo, ela vai se destacar
(aparecer mais) entre as amigas. - Fagn
cônqui chinuf (chindví)
656. Destacar - üói (vôi) he hat
Com tanta inteligência, ela vai se destacar
(aparecer) na escola. - Escola ta üói hê
hat.
651. Desta/ar - Caféi
Tirar o talo das folhas é desta/ar. - Caféi
núinq.
(;58. Destampar - Cungrú
Tirar a tampa da chaleira ou da panela e
destampar. - · Cungrú critân cunurnq
668. Oeste - Gôi
O nome deste rio é Uruguai. - Gôi tê iân
nMn (nhânnhân) gôi üáin (v;Jin)
669. Destemido - Mumón
Os índios são gente destenJida (sem medo,
arrojados) - Caingâng mumón üáin.
610. Destemperar-· Crônq
Assando demais, a carne vai destemperar
(mudar o gosto). - Crôn con tá vinq,
611. Destempero - Caf
Eu destempero (mudo o gosto) o café forte, juntando mais água quente. - Caf
crô hê que hat.
612. Desterrar - Cachór
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O cachorro vai desterrar (tirar a terra) o
osso que aí guardou - Cachór ga cont
dédn cueé1 cunúinq.
613. Destinar - üóión
Vou destinar esta comida para os pobres.
- Uóión ta iânguê tar ma nim.
614. Destinar - üóicân
Vou destinar (reservar) duas horas por dia
para descansar. - Chá üóicân curôn ta.
615. Destino - · Dédn um
O meu destino (sorte, fim) é viver e lutar
por minha gente. - Dédn um hê hat ign
caicôn má.
616. Destino - Ntitin fon
O destino (fim, lugar) da nossa viagem é a
cidade de lraí. - On nátin fón táta lraí ni
611. Destituído - Tu üáinq (váinq)
Ele foi destituído (despachado) de seu emprego. - Rânrái tu üáinq (vainq)
679. Destacar - On crônq
Antes de plantar, é preciso destacar (arrancar os tacos) o terreno. - On crônq pruq
car.
680. Oestorcer - üoirân
Destorcer. - üoirân fónq prégo ti.
681. Oestratar - Fi ma vinq
O moleque destratou (insultou, disse palavrões) aquela mulher velha. - Fi má vin có nonq.
682. Destreza - Hê hat
Ele luta com destreza (agilidade, esperteza) - Hê hat ti.
,,.
683. Oestripar - Ougn fat

~;i~rip8!,j~~~~;,s;~,:%~ºpeixe que pes684. Destroçar - Conténq
Os nossos guerreiros vão destroçar (destruir) aos assaltantes. - Hê conténq.
685. Destroçar - Braiq
Ele vai destroçar (quebrar) esta caixa com
um ponta-pé. - Caxa bráiq tu iúnque quêq
686. Destroncado - Cueé1 (osso)
Com o tombo, ele ficou com a perna destrancada (os ossos fora do lugar) - Pón
cucá üóimânca nhó.
687. Destrancar - Cutônca
Se cair, pode destrancar (t;rar do lugar) os
ossos da perna. - Cutônca pón cucá
üóimân ca ió.
688. Destruição - ln (casa)
A ventania fez destruição (desmanchou)
nas nossas casas. - Coneé1 in coquét
689. Destruir - Cóquét
Vamos destruir (desmanchar) esta ponte
podre e fazer uma nova. - Púnte cóquét.
690. Desnunião - lânturéq (nhântu réq)
A desunião (falta de união) entre marido e
mulher tem triste fim. - r idn bf!dn bré
iânturéq (nhânturéq)
691. Desunir - Bré iông
Namorando a mulher, vai desunir (separar)
um casal com filhos pequenos. - Um prun
bré iong corégn hat.
692. Desuso - üóimân
O modelo deste vestido está em desuso
(fora de moda) e ninguém mais usa. - Cur
üóimân.
693. Desvairado - Crêt

Ele ficou desvairado (perdeu o ju/zo). Ti hê hon crét.
694. Desvairar - üóncharéig.
Com tanto sofrimento, é de desvairar (alucinar, enddide.cer) - üóncharéig tin.
695. Desvalido - Vale
Pobre desvalido (sen~ valor). - Vale tum_
696. Desvalorizar (não dar valor) o trabalho que
realizamos. - Rânrái hê hat tum.
691. Desvanecedor - Pássa
Passar nos exames desvanece (orgulha) aos
alunos. - Pássa quêca ma hê car.
698. Desvanece - Dédn um hê hat
Com tanto sucesso você se desvanece (orgulha, envaidece) -· Dédn um hê hat ca ticar ma hê_
699. Desvantagem - Tum quéq
Se tenho 3 laranjas e você come duas eu fico em desvantagem (preju/zo) - Ta tum
que crêt.
700. Desvantajoso ·- Ti corégn
E,ssa· troca. ganhar roupa velha pela nova. é
desvantajosa (prejudicial) para mim_ - Ti
corégn cátu um hê vit.
101. Desvelo - Mâin fi
A mãe tem desvelo (cuidado . dedicação.
carinho) pelos filhos - Mâin fi cré tu hê
702. Desvendar ·- Tum mang
Vou desvendar (descobrir) quem comeu o
meu doce - Únta côia hê tu n1ang
703 Desvendar - Tó hê hat
Vou desvendar (contar a verdade) quem
fez isso. - Ou íhon tóq
704 Desventura - Maêt
A morte do pai foí uma grande desventura
(desgraça. infelicidade) para todos - Ti
car maêt hét I
705 Desventurar - Má hê tum
Desventurar.,.(tornar infeliz) a toda fam ília.
- Má hê tum
706 Desvestir - Cur cunúinq
Desvestir (tirar a roupa) antes do banho no
rio - Brôi quêca cur cunliinq.
707 Desviado - Ómín
Ela foi desviada (afastada) do bom cami
nho - Ômín hê cri fi fón tung
708 Desviar -- Qü;:tr mi
Vamos desviar (se afastra) por este cami·
nho É mais perto - Múna óm1n qüar mi
709 Desvio - Ómín
Por este desvio (mudança de caminho)
chegaremos antes -- Ómt'n cacó mi múnca
tá iun
710 Desvirar - Tinq
Vamos desvirar esta página e ler mais uma
vez a lição - üóin rê tínca vê mon
711 Desvirtuar - Rânrái
Ele quer desvirtuar (julgar mal. tirar o va·
for) o meu trabalho - Rânr<Ji cóquét.
712 Detalhar -· To quénq
Detalhar aquilo que aconteceu (em deta lhes, em miudos) -- Tó quénq
713 Detalhe - Cháia (saia)
Este detalhe (pormenor) deixa a s;Jia mais
bonita - Cháia ta chin quêca chinul
(chindv/}
714 De.tenção - Dédn um
A detenção (aprisionamento) do bandido

151

foi perigosa, - Dédn um ibnguê (nhAnguê)
115. Detenção - Nin féiq
Ele foi trancafiado (fechado) na casa de
detenção (cadeia) - Ti nin féiq cadeia cônqu1.
716 Deter - · Gôi
Vamos deter (fazer parar) os inimigos neste rio. - Gôi cri crân crân que hat.
711 Deterioração - Con nói
Corpo humano em deterioração (apodreci·
mentol foi mal enterrado ·- Con nóica ma
ti
718 Deteriorar ._ Tá cônqui
Se não cuidar bem . o brinquedo vai deteriorar (estragar) aí na chuva . - Ta cônqui
co'régn cadír fón ti.
719 Determinação - Professor
A determinação (ordem) do professor foi
bem clara Devemos estudar mais. - Professor vi hat,
720 Determinar - üóicantá
Vou determinar (mandar. ordenar) aos
doentes que usem os remédios que receberam . - üóicantá crônt crôt.
721 . Detestar - Hê tu hê tum
Pelo que você fez à Luíza, ela vai te detestar (odiar) - Hê tu hê tum nin má.
722 Detestável - Tan hátca
Fazer isso é detestavel (indigno. repelente)
- Tan hátca hê tum tyi
723 Detido - Ti com ming
Ele foi detido (preso) pelos soldados, - Ti
con1 m1ng
724. Detonação - Ninq
A detonação (explosão) do dinamite é pf!·
rigosa - Dédn um nínca íânguê (nh~ngu~)
725 Detonar - · /\!inq
Vou detonar (fazer explodir) este _
d inami·
te. - Dédn un ninq.
726. Detrás -- Mónt
Detrás da mata o sol se esconde. Detrás da
casa está o mato. - ln mónt nón, nón iá ró
purq,
727. Detratar - Um tu vinq.
Detratar (falar mal) a vida da amiga é muito feio . ·- · Fi tu vlnca corégn.
728 Detrito - lôn iá quêq
Os detritos (restos) do almoço eu dou para
as galinhas. - lôn iá que ta garín nJa üónq.
729. Deturpação - Uóimânca tóq.
Deturpar (manchar, torcer, inverter} a verdade em prejut'zo do anúgo. - üóimânca
tóq.
7 30. Deu - Nimq
Ele deu urn presente ao irmão. - Ti réngrê ma dédn nimq.
731. Deus - Tupén
Deus foi quem fez o céu e a terra e tudo o
que nela existe. - Tupén dédn car hat.
7 32. Devagar - C11mér
Van1os devagar, pois não posso caminhar
tão depressa. - Múna cumér hê.
733. Devaneio - üói (vói) pética
En1 devaneio, (fantasia, sonho) penso no
dia de amanhã. - iióipética.
7 34. Deva.stão - D{}dn un1 cóquét
Que devastação (destruição) foi causada
pela ventania. - Concá dédn urn cóquét
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quét.
735. Devastar - Oncré
Eles são muitos ruins. Foram devastar
(destruir) todas as plantações do vizinho .
- Oncré cóquét q uét.
736. Deve - Deve bagn
Ele me deve muito dinheiro. - Jgn ma deve bagn.
731. Devedor - Deve hat camó
Aquele que me deve ~ o devedor. - Deve
hat camó.
738. Dever - üôndêiquêi
A cesta custa cem cruzeiros. Ele dando setenta, vai dever trinta cruzeiros. - Cesta
setenta tu üôndêiquêi.
7 39. Dever - lgn páin
É meu dever (obrigação) ajudar aos pais
em sua velhice. - lgn pdin iúda quOi.
740. Devido - Cofá (velho)
Devemos tratar os velhos com o devido
amor e carinho. - Cofá tu hê natyi.
741. Devoção - Tupén
A mãe de Deus é a Santa de minha devo ção. (adoração) - Tupén mâin ti fa on mil
int.
742. Devolução - üónrlnq (vónrinq)
Devolver ao dono o que não me pertence é
devolução. - Dddn um dono ma üónrlnq
(vónrínq)
742a) Devolução - Dédn um üónfórq (vónfôra)
A devolução das coisas perdidas é um ato
correto e honesto. - Dédn um üónfôrq
(vônfôrq) vét
743. Devolver - üônrínq (vônrinq)
Vou devolver o que não me pertence. - Tá
ichúm tum üôn-(vôn)-rínq hat.
144. Devorador - /ón (nhón)
Ele estil com muita fome. Ele não come
mas devora (come com pressa) é devorador. - lôn tu fur(Jnq (Nhón tu furúnq)
7 45. Devorado - ln pur
A casa foi devorada (consumida) pelo fogo. - ln pur.
746. Devorado - Côq
O rato foi devorado (engolido) pela cobra.
- Pân cach ín côq
7 47. Devorar - Rugn côq
Estou com muita fome. Vou devorar (en·
golir sem mastigar) tudo. - üóiôn rugn
rôq.
748. Devotado - Rânrili hê
Meu irmão é muito devotado (dedicado)
ao trabalho. - Rânrái hê ign rtJngrê.
749. Devotar - Prân tácon
Neste ano vou me devotar (dedicar) mais
aos estudos. - Prân tácon chá üóir;J hê
hat.
750. Dia - Curôn, curé
O d ia está lindo e cheio de sol. O dia de
hoje. O dia de amanhã. - Úri curónca
vilica.
751. Diabo - Dédn corégri
O diabo é um esplrito do mal que fica feliz
com a desgraça dos homens. - Dédn um
corégn.
.
752. Diabo - Dédn corégn
Por culpa dos diabos, vivo na infelicidade.
- Dédn corégn tu ni ti cóné ti.

753. Diabólico - Dédn um
Este acontecimento é diabólico (obra do
diabo) - Df!dn um üóimân.
754. Dialogar - Vinq
Na hora do descanso, vamos dialogar (con versar) um pouco. - Atfúna iân nombré v1
chin hat.
755. Diamante - Ningué (=mão)
Anel de diamante é uma jóia muito cara. Ningué coní câniilmó. (caiamó)
156. Diante - ln (casa)
Diante (em frente) da nossa casa fizemos a
fogueira. - ln ro pin bagn hat.
157. Dianteira - lú
Na nossa dianteira (frente) caminhava o
pai e a mãe. - On iú pdin car matn fi mú.
758. Diarréia - lôn fá. nhónfá, nhóf;J
O bebê està com diarréia (caganeira) hil
mais de um mês. - Guir iôn f;J (nhônfil)
ti.
759. Dieta - üóión
Para sarar, ele precisa de uma dieta (comida especial). Aquela que o médico ensinar.
·_ üóión hê côq.
760 Difamação - On ót
Isso é uma difamação (calúnia) Inventar
mentiras sobre outra pessoa. - Um tu on
ót.
761 . Difamar - Tu vinq
Difamar (calunir) transforma os amigos em
inimigos. - Um tu vinq.
762. Diferença - Góin quêp
Quanta diferença depois que cortou o ca·
belo. Ficou mais bonita ·- Góin quêp ca
chinuí (chindvíJ
763. Diferença - Sacola
Quanta diferença entre a tua sacola e a mi
nha A tua é mais bonita. - On chêita tá
um ho tum chinul (chindví)
764. Diferente - Ta um quêia
A saia _ depois de lavada. ficou tão diferen te (alterada) - Chaia fat car ta um quêia.
765. Diffcil - lânguê (nh§nguê)
Como é diflcil ganhar o pão de cada dia.
Tudo está t5o difícil - lânguê taví on.
766. Difícil - lânguê (nhânguê)
Como é diflcil passar nos exames. - Pássa
quéiá iângue.
767. Dificuldade - Dédn um é
.
As dificuldades (obstáculos) para vencer
na vida são muitas. - Dédn um é mi tin.
768. Digestão - lôn
A digestão da com ida se faz no estômago.
- lôn ta ign có quén.
769. Digital - Ningué (= mão). Neimá ~dedo.
Este trabaho é digital (feito pelos dedos) - ·
üóire ninguê ta hat ca nin.
770. Dignar-se - Hê quêca
Queira dignar-se (ter a bondade) de responder a minha carta - Hê quêca ign ma
üóivf ió nó.
711. Dignidade - Pón i
Meu pai tem suficiente dignidade (autoridade) para falar com o presidente. - Páin
pón i bagn bré vyi.
772. Digno -- Pón i
O presidente lf muito digno (merecedor,
honrado) do Brasil - Pón i bagn üt (vl) hê.
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773. Dilacerara - Cachór
O cachorro é muito brabo. Dilacerou (rasgou em pedaços) a calça do homem. - Cachór iún carcha pón nhónq.
774. Dilatar - Curôn
Voce poderia dilatar (aumentar o tempo)
o prazo para pagamento daquilo que lhe
devo. - Curôn bagn.
775. Dilema - Quicantín
Estou num dilema (dúvida). Não sei se vou
p~ c;J ou prá IA. - Hêra tíngue tum.
776. Dileto - Cochídn
Ele é o meu filho dileto (preferido, muito
querido) - Cochldn chin vi.
777. Diligenciar - üónchónq
Vou diligenciar (esforçar-se, empregar tudo) para descobrir quem fez isso. - üónchónq üóichór ca.
778. Diluir - Crói
Faça o favor de diluir (deixar mais fraco,
juntar mais água) o café. Ele está muito
forte. - Caf crói hat.
779. Dimensão - Combur
A dimensão (medida) daqui até lá é de vinte passos e d,ois palmos. - Ti combur tinta
vint ni.
780. Diminuição - Chin hat
Diminuindo (tirando, sobtraindo) 4 de 8,
sobram 4. Isso é fazer a diminuição. Ta
chin queq.
781. Diminuir - Cacó
Indo por aqui, vamos diminuir a distância.
E mais perto. - Tágn mi cacó.
782. Direção - Táqui (=- nesta)
Nesta direção, e atras do mato, nasce o sol.
- Ta contê vonta üóivét ti.
783. Direção - üói~e
Vou nesta direção. Não viro nem para adireita nem para a esquerda. - üóirê chá ti.
784. Direitinho - Ong (hon)
O filho é direitinho a cara do pai. - Guir
ta ti pdin hon.
785. Direto - Uô chim bt!r. üóirân ra
Vou direto à CéJfB dos pais. Não pároem lugar algum. - Uó chim bf!r chd # üôirân ra
bdr chd ti Pôndô tun
786. Dirigir - Vóq
Ele vai remar e voce vai dirigir a canoa. Canúa vóq.
787. Dirigir - On i(J
O pai vai dirigir o nosso passeio. Ele sabe o
caminho. - P<Jin ómln quicaró on iú ti.
788. Discordância - Bré hdt üdin
Os pais dela vivem em discordância (desarmonia) - lân nó bré hat üáin.
789. Discordar - Bré hat üdin
Fazendo isso, ele vai discordar (não concordar) - Hagn bré hat üdin.
790. Discorrer - ló mónq
Na aula, o professor vai discorrer (tratar)
sobre a vida dos índios brasileiros. - Caingâng hagn ió mónq professor.
791 . Discreto - üónbén
Ele é muito discreto (reservado, não fala
da vida alheia) - üónbén üáin.
792. Discussão - Vi conóng
A discussão (debate) foi muito feia. - lân
nómd vi conóng.

793. Discutir - Vi camó
Vou discutir (debater) com ela para acabar
com as fofocas. - Fim bré chá vyi vi camó
tan ti.
794. Disfarçado - Cur tdinq
O caçador anda no mato disfarçado com
roupa verde, para não espantar a caça. Cur tAinq túca nón cómi ti.
795. Disfarçar - Ón
Vou disfarçar (gingir, simular) que não
gosto dele. - Ón ca ti vêi üáin.
796. Disfarce - Cacôn
Vou usar esta máscara. Com este disfarce
ningut!m me conhece. - Cacôn tu df!dn chái
797. Disparar - Camiún
Disparar um tiro na onça. O carro, nadescida, disparou e ninguém pôde segurá-lo. Camiún cutônq.
798. Disparar - üóiváq
O cavalo disparou (correu como nunca)
com o susto que levou. - Conuarú üóiváq
conta vint.
799. Disparada - Pé tong
A disparada dos cavalos durante a corrida
foi bonita. - Conüarú pé tónca chinu(
800. Disparo - Bócon
O disparo de espingarda fez muito barulho. - Bócon car bága.
801 . Dispensa - Rânrái
Pedi dispensa (isenção) do trabalho. Estou
doente. - Rânn1i üái ign cangél.
802. Dispersar - Nhéchin
Com o barulho, os passarinhos se dispersaram (voaram) para todos os lados. Nhéchin pétôn cónta vint dédn um camon
803. Disponível - üóiôn
A comida está dispont'vel (pode se servir}
em cima da mesa. - üóiôn car chêr.
804. Dispor - Dédn hat hê hat
Nesta casa, você pode se dispor como quiser (se amodar} - lgn cônqui dédn hat hê
hat ra .
805. Disposto - Ti món üáin
Estou cansado e não estou disposto a caminhar mais. Vou para a cama. - Ti mon
üáin chêr ign.
806. Disputa - Gâniân (ganhân)
Quem joga, disputa (concorre} à vitória. Ganhân que chórq.
807. Disputar - Múna
Vamos disputar uma corrida e saber quem
é o mais ligeiro. - Múna pétói ié únta
gânhân que ven ié.
808. Dissabor - Harêiquetúm
Tive um grande dissabor (desgosto}. Morreu a amiga. - Harêiquetúm bré hê fi têrca
809. Disseminar - Crôn cron
Disseminar (espalhar) a notícia. Disseminar (semear} as sementes. - Dédn cané
crôn cron.
81 O. Dissimular - Péniúq, péiuq
Dissimular (esconder) a verdade. Dissimular (fingir} que não gosto do namorado. üóiví péniúq (péiúq}
811. Dissipar - P<Jin dédn um ·
Dissipar (desperdiçar} tudo que ganhou do
pai, se1n se preocupar com o futuro. Páin dédn um ninq.
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812. Disso - ón

ganham um pedaço - Pum quêp cuiúqui.
834. Divisa - lânchd
A divisa (/imite) do nosso toldo é o rio do
Mel. - ón iânchd ta gôi bagn ni.
835. Divisão - Nim nim quêp
Meu pai faz a divisão dos presentes entre
os índios. - Ticdr ma nim quêq
8 36. Divisar - Rân
Subindo esse morro, vamos divisar (ver) o
rio Uruguai. - Ran tân criónca gôi bagn
vêi.
837. Divulgar - Tuq tóq
Vamos divulgar (tornar conhecido) os nossos costumes e a nossa língua. - ón vi tuq
tóq ié.
838. Dizer - Tóq
Dizer as nossas preces. Dizer onde nasci.
Dizer quem é o meu namorado. - lchún
tôq, ichdia tóq.
8 39. Doar - Vé fiq
Vou doar (dar de presente) a cesta mais
bonita. - Vé chêita fyi.
840. Doação - Dédn um bagn
A doação (a coisa dada) dos pais para os
nC?ivos foi grande. - Nêima dédn um bagn
n1m.
8 41. Dobra - Nunnúi
Nessa dobra (prega) da saia, escondo o
meu dinheirinho. - Châia nunnúi nhâncábo nim.
8 42. Dobra - Condó
Nessa dobra (vale) do terreno corre um riacho. - Cônqui gôi tarê chd.
8 43. Dobrar - Bagn guêq 1
Dobrar (duplicar) a plantação. Amansar
cavalo bravio. - Oncré ta bagn guêq.
Conüorú cáirônq.

Disso aí eu não como porque não gosto. Jgn pi ón cónti
813. Dissolver - Nhóiáq
Pondo sal na água e mexendo bém, ele vai
se dissolver. - Chá bré gôi üóicón nhóiáq.
814. Distância - Cuar, Qüar (?)
A distância daqui até lá é de vinte passos.
- Ti qüar tân conínca guê.
815. Distante - Qüar
A lua é distante da terra. É muito longe.
Quechô ga qüar tê chá.
816. Distender - Chêq
Vamos distender (estender) esta corda daqui até lá. Puxe com força! - Múna dén
tân che ié.
81 7. Distinção - Cur hê
Se veste com muita distinção (elegância,
correção) - Cur hê rig ti.
818. Disto - Tân
Disto eu não tenho medo. Disto aí se faz
uma boa comida. - Tân camón üáin ign.
819. Distraído - üóiquirírüai
Na aula, ele anda muito distraído (descuidado, com a cuca na lua) - üói quirír üái.
820. Distrair - üóicân chin
Vou me distrair (divertir. recrear) com o
canto dos passarinhos - üóicân chin hátca
nhéchim vêi
821 . Distratar - Bré vyi iá
Devo distratar (anular. desmanchar) o tra·
to com ele. - Bré vyi iá coquét.
822. Distribuição - Nim nim quêq
A distribuição (repartição) da comida para
os pobres. Dédn um ta guir ma nim nim.
823. Distribuir -- üóión
Distribuir (repartir) os presentes que vie ram para as crianças. - Nhôngontár üóiôn nim
824. Distúrbio - üói pénbé
O distúrbio (perturbação) que os bêbados
fizeram. - üói pénbe rânrdi corég.
825. Dito - Tó chó ôr
Isso j<1 foi dito. Não precisa repetir. - Tó
chó ôr ign pi tomén.
826. Divergir - Mâ hê tum
Meu pai vai divergir (não concordar) com
a viagem. - Pdin ma hê tum tíngue ti.
82 7. Divergente - Com pó
Este caminho é divergente daquele. Um vai
para lá e outro para cá. - óm/n compó iá.
828. Diversão - Cad ír
Vivo isolado. No sertão não tem diversão
(distração) - Cad/r fón tum.
829. Diverso - Chingar, cáiorê
Este cigarro é diverso (diferente) daquele.
É melhor - Chingar ta um tân co hê.
830. Divertimento - üóbén. vóbén
Nas horas de divertimento (recreio) gosto
de boa prosa - üôicangá üóbén chér
831 . Divertir - Ma hê
Vou me divertir (distrair) com a tua visi·
ta. - Um contínca ma hê.
832. Dívida - Déve
Tenho uma grande d/vida. De vo cem cruzeiros para ela. ·- Fi mdcha déve ni.
833. Dividir - Pum
Vou dividir (partir, cortar) o pão e todos

844. Dobro - Rânrdi
No novo emprego, ganho o dobro daquilo
que me pagavam. - Rânrái ca ganhân
quéia hon r~ngrê vêq
845 Doce - Gróingué
É tão doce como o mel ou como o açúcar
- Gróinguê tavi'.
846. Doceira - Dédn um
A doceira (mulher que faz doces) é muito
caprichosa, - Dédn um gróinguê hat fón f i
hat hê.
847. Dócil - Conüorú (convarú)
Este cavalo é muito dócil (obediente,
submisso) - Conüorú cairó.
848. Doçura - Cacanó (fruta)
Esta fruta é uma doçura (gosto muito do·
ce) - Cacanó gróinguê.
849. Doçura - Tétém
Esta garota é uma doçura (meiga, suave,
delicada) - Tétém chinu/ car hê.
850. Doença - Cangd
A doença (falta de saúde) jud(a a meu
pai. - üóicangd tân ign páin cóquét.
851 . Doença - Cangá
A doença se com bate com b ons remédios.
- Quêifón üôicantd.
8 5 2. Doente - Cangá
Ando cansado e doente (corn falta de
saúde) - /gn cangá.
853. Doentio - Cangá
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A criança anda doentia (adoece com facilidade, é fraquinha} - Guir chin caiô cangd camtJ.
854. Doer - Cangd chin
A picada de injeção vai doer um pouco.
- Préi quinh§n iá cangd chin
855. Doer - Cangd
Se surrar você com este chicote, vai doer
(causar dor} - Dita ón tôinca cangái.
856. Doer - Harêiquetúm
O sofrimento dele vai me doer (causar dó,
pena} muito. - Ti üón charêica ícha harêiquetúm.
851. Doido - Cri üóimân
Ele só faz besteiras. É um doido (louco) Cri üóimân.
858. Dolorido - Cangá ni
O lugar em que me bati ficou dolorido
(com dor} - lgn conyi iá cangd ni.
859. Doloroso - Harêiquetúm
A morte do avô foi dolorosa (sentida, causou mdgoa} para toda a família. - lgn vovô têrca (cha hareiquett.Jm .
860. Domar - Min
Vou domar (domesticar} o filhote desta
onça. - Min cré cairóng.
861. Domesticado - Cairóng
O boi, e o papagaio são domesticados.
(amansados}
Bôin iôgnhó (iónhó}
cairóng ronca ndtin}
862. Doméstico - ln quiquê
As galinhas e os marrecos são aves domésticas (vivem na casa da gente} - Garín maréco in quiquê vé.
863. D,.ominar - Ma vinq
O chefe, com a. força e a inteligência que
tem, vai dominar todos os que são contra. - Ma vin con pón i ti.
864. Domínio - Pdin
O pai tem domínio (autoridade, mando}
sobre sua família. - Páin ta ta ón pón i ni.
865. Dono, a - ln tarír
O senhor ou a senhora é a dona {proprietdria} desta casa? - Fita in tarír ti in tarfr
866. Donde - Hê tê
··
Donde vem esta ventania? Donde vem este
homem? Donde vem o sol ea lua?- Hânte cônca contfng? Hânte ron ti contín?
861. Donzela - Tetón, tentan chin.
A donzela (mulher virgem} vai ser uma linda noiva. - Têtón fi chinu1:
868. Dorme - Nurq
O papagaio dorme na gaiola. O bebê dorme na caminha. - iognhó (iónhó} gaióra
cônqui nur, Guir nur.
869. Dormida - Nur hê
Com esta chuvinha, a dormida foi gostosa
e não me acordei. - Ta cônte nur hê rir tu
ign.
870. Dorminhoco - Nurbé
Ele é um dorminhoco. Dorme dia e noit e. - Nur camó. Ti curôn bré hon.
8 71. Dormir - Nur, nuriamá
Já é tarde e hora de dormir. Vou para cama. - Nur que côncha chêr. Nur que ná.
8 72. Dorso - Didn
O dorso (costas} inteiro me doe de tanto
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carregar peso. - lgn didn cangá cofái guê
batfn co.
87 3. Dorso - Didn
O dorso do boi zebu tem uma elevação, o
cupim. - Bôin didn dân.
874. Dorso - Ningué (= mão}
O dorso da mão. O dorso do pé. - Ninguê
dân, pôn dân.
815. Dose - Tá grân
Uma colher de chá cheia de açúcar é a dose (quantia} certa para a caneca de café. Cuié fór hê hat.
8 76. Dote - Bédn, bén
O dote que a noiva ganhou (presentes, casa, roupa} era muito rico e bonito. - Fi
bén ca ign gânhân quêq.
877. Dourado - Créncufêr, pirempé
O peixe chamado dourado, tem carne saborosa e muito boa. - Créncufêr cõ hê.
878. Dourado - Cócô
O meu anel não é de ouro. É de metal dou·
rado (com a cor do ouro}. - Ningué conl
cocô.
8 79. Doutor - Dotor
O doutor, com os remédios que recomenda, cura os doentes. - Dotor üóicangd hat
880: Droga - Dédn um
Esta droga (coisa de pouco valor} é uma
porcaria. - Dédn um corég
881. Droga - üóincântd
Misturando esta droga (substância química} com aquela, dá um bom remédio, um
remédio para dor de barriga. - üóincântá
hê.
882. Duelo - /ânturêq, nhânturêq
Eu vi o duelo dos rapazes. Brigaram até
que um matou o outro. - Nhânturânca
(l§nturânca} iân nó tétq.
883. Duelo - lânturêq (nhânturêq}
Os que brigam em duelo, usam armas
iguais. - /ânturân camó.
884. Dulcificado - Mân
O chá foi dulcificado (adoçado) com o mel
de abelhas. - Mân gróinguê.
885. Dulcificar - Mân
Hoje só temos mel para dulcificar (adoçar}
o café. - Mân ta caf hat.
886. Duplicar - Bagn quêq
Vou duplicar (dobrar} a área cultivada
{plantada} - Oncré ta bagn quêq.
887. Duplicar- Hê mong
Vou duplicar o número de filhos. Tenho
dois, mas quero quatro - Um réngrê úm
at mónq.
888. Duração - Curôn
A duraçaõ (quantidade de tempo} da gravidez é de nove meses - Mun rôr fan curôn
ta nove ni.
889. Duração - Chinguê
A duração desta viagem maltrata até os
mais fortes. - Chinguê tagn corég.
89. Durão - Bré vi corégn
O professor é durão (muito duro}. Com ele
não tem conversa mole. - Professor bré vi
corégn
891. Duro - Tar
Água mole em pedra dura, bate tanto até

que fura. - Gôi tonó pó tar coning
892. Duro - Tar
Esta lenha é muito dura. Não racha nem
com o machado. - Pi tar tav(rêque üái (vái)
893. Dúvida - Quicantín
Tenho dúvidas (incertezas). NaÕ sei se ele
gosta de mim de fato. - Quicaró tum.
894. Duvidar - Quíhon tó bé
Ninguém pode duvidar de mim. Sempre falo a verdade. - Vinca quihon tó bé ign.
895. Duvidoso - Bré hat
Qualquer negócio com ele é duvidoso (incerto) NaÕ dá para confiar muito. - Bré
dédn um hat corég.
896. Duvidosa - Quihon tó üáin
Ela é duvidosa. Nunca sei se ela fala a ver-

dade. - Fi vinca quihon tó üáin.
897. Duzentos - Duzentos
Meu pai comprou duzentos bois. -· Páin
bôin ta duzentos món.
898. Dúzia - Doze
A galinha botou uma dúzia de ovos.
Garín ô t ta doze hat iá.
899. Durar - Cutôn bagn
Esta chuva vai durar (prolongar-se) até a
mudança da lua. - Ta cutôn bagn cân cha
tén.
900. Durar - Rânrái (trabalho}
O trabalho da roça ainda vai durar vinte
dias n-:ais ou menos. - Rânrái cóinbár car
üain (váin}
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A esposa do Chefe e suas filhas
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Muito amor e zelo só por coisas da gente
é egoísmo. - lân nó bré hê car
19. Egoísta - Ti tu tavln
Aquele que cuida só de seus assuntos e coisas é egoísta. - Ti tu tavl tarlrq.
20. Egresso - Cútông
Ele é um egresso (saiu) de Irai: Egresso da
cadeia. - Ira í tê cutông
21. Égua - Conüarú (convorú) fi
A femea (mulher) do cavalo se chama égua
- Conüarú tén ta fi
22. Eixo - Virín fón
A roda gira em torno do seu eixo. - Tiroda virín fón
23. Ejacular - Cutôn
Ejacular (jogar com força, derramar um jato forte) a água pela mangueira. - lân ma
har cutón
24. Ejacular - Ti
Ejacular o esperma (semente masculina) Ti tavín
25. Ela - Fi
Ela é tão boa e tão bonita. - Fi he car chinuí (chindvi)
26. Elaborar - Hê hê hat
.
É preciso elaborar (organizar) o trabalho
para render mais e melhor. - Hat hê hat
rânrái hê nim ié
21. Elástico - Pói
A borracha é elástica. Puxando, ela estica
- Dédn um pói. Nân nânca pói qu{}q
28. Ele - Ti
Ele é menino. Ela é menina. São parecidos
porque são gemeos. - Ti car fita. lân nó

01. Ébrio - Pédn bé
Aquele que vive sempre bêbado é um
ébrio. - Crôt ca pédn bé.
02. Ebulição - üónvár
A água que ferve na chaleira está em ebulição. - Gôi üónvár charera qui.
03. Eclipse - Quêiô
No eclipse da lua ela escurece, mas logo
clareia. - Qu{}iô iônpór
04. Eclipse - Rôn
Dizem que o eclipse do sol é aviso de desgraça. -· Rôn iônpór
05. Eco - Qu{}r
Se eu grito nas montanhas, elas repetem o
meu grito. Isso se chama eco. - Dédn um
quêr.
06. Ecoar - ón vinq
Falando alto dentro da igreja, a voz da
gente vai ecoar (ressoar, repetir) - Igreja
cônqui vínca gân quêq
01. Edificar - ln
Vou edificar (construir) a minha casa. Ele
tonstruiu (fez) o edifício (casa) em que
mora. - lgn in hat
08. Edifício - ln
Ele construiu (fez) o edifício em que mora. - ln hat t4i hat
09. Educação - Cairó
Os mais velhos educam (ensinam) os mais
jovens. - éofá um chin cairôn
10. Educação - Cairôn
Os professores ajudam a educação dos nossos filhos. - Professor ón gró cairôn
11. Educador - Cairôn fón
O professor ensina com paciência. Ele é
um educador. - Guir cairôn rôn fón
12. Educar - Ongró
Educar (ensinar) os filhos para a vida, nem
sempre é fácil. - Ongró ma que tum ni
quêq
13. Efeito - Ti cárca
O efeito (resultado) do trabalho é o nosso
progresso. - Rânrái cárca ón ma hê
14. Efetuar - Rátinq
Vou efetuar (realizar) minha mudança para Irai: - Ícha Ira/ rátinq hê
15. Eficaz - üóicântá (remédio)
Esse remédio é eficaz (bom, que dá resulon gur ta tum quêq (cuhur, guhur = tosse)
on gur ta tum quêq
16. Eficiente - üóirân
O aluno é eficiente (aproveita bem) nos estudos. - üóirân hat hê
17. Efici{}ncia - Cairôn fón
Não discuto a eficiência (capacidade) do
professor. As alunas dele são muito boas.
- Cairôn fón vi hê
18. Egoísmo - Bré hê

h{}

29. Elefante - Elefante
Elefante é um animal grande e tem uma
tromba comprida. - Elefante ninhó téi
30. Elegância - Cur
Ela se veste com muita elegância - (graça,
bom gosto) - Cur rin hê fi
31. Elegante - Ti
É um rapaz elegante. (gracioso, bonito,
bem vestido) - Ti cur rín hê car chinui
(chindvi)
32. Elementar - Rânrái
Este trabaho é muito elementar (simples).
É fácil de fazer. - Rânrái tân hat hê
33. Elevação - Rân téi ·
Aquela elevação (lugar, ponto) da montanha é mais alta. - Rân hon téi guê
34. Elevar - lôn fat
O comerciante vai elevar (aumentar) o preço do sal e da farinha. - Dédn um cá iá
iôn fêt
35. Eliminar - üóicântá
Dando veneno, vou eliminar (matar) os ratos que andam em casa. - üóicântá ta cachin ma nim têr in é
36. Elo - Ningué
Cada anel de uma corrente é ul7) elo. Ningué cón ni
31. Elo - Ta iân nó hon
Entre isso e aquilo tem um elo (ligação, relação) - Tá iân nó hon
38. Elogiar - Rânrái
Não gosto de elogiar (gabar, enaltecer) o
meu trabalho. - Rânrái ta üói hê hat üái
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19. Elogiar - Hat hb hat
Caprichei muito e o professor vai elogiar o
meu trabalho. - Rânrdi hat ca professor
mahb
40. Elogio - Vínca
Quando elogio (enalteço) falo a verdade. Vínca quíhon tóq
41. Elucidar - Tóq
O Pedro Vai elucidar (explicar, esclarecer)
onde arranjou tanto dinheiro. - Pedro ti
nhdncábo vbia tói
42. Emagrecer- Nhón chin hat
Se comer tão pouco vai emagrecer (ficar
magro e fraco) - Nhón chin hatca que ión
crói quêi
43. Emancipar - Pré1n tagn cran cá
Quando completar vinte anos, vou me
emancipar. O pai não manda mais em
mim. - Pré1n ta cran. /gn páin quirfr tum
44. Emaranhar - Ti iúndun
Vou emaranhar (embaraçar) este barbante.
Ninguém vai achar a ponta. - Un pi ti
iúndun quicaró ny/
45. Embaciar - Gôi iônguéi
Se o vapor d'água cai no espelho, ele vai
embaciar (ficar sem brilho) - Gôi iônguéi
cóp que ch;J
46. Embaciar - Confér
O Sereno vai embaciar o vidro das janelas
e não vou poder enxergar o que está lá fora. - Confér ioncó rór ta cú tê guêi
47. Embainhar - Róngrô
Meter o facão na baínha (estojo de couro)
- Róngrô pón iá
48. Embalado - Rânrái hat camó
Estou embalado (fazendo ligeiro) nos trabalhos de casa. - Rânrái hat camó tav/ hat
ti
49. Embalar - Rân raq
Embalar (balançar) o berço da criancinha.
- Guir rân raq
50. Embalar - Hitq
Ela vai se embalar (balançar) na corda
amarrada na árvore. - Fi hitn guê fón in
iá cri
51. Embalo - lgn hitca (itca)
Quando me embalo (balanço) tenho vontade de cantar. - lgn hitca ichái hi
52. Embaraçar - Cavdrq (que vdrq, quevdr)
Para não embaraçar o barbante, enrole-o
direitinho. - Ti quevár iámónca cânié hê
hat
53. Embaraçar - Honq ón
Com tantas mentiras, você vai eml;>araçar
a vida do casal. - üói honq ón tu iân nó
btln côquen
54. Embaraço - lgn
Na minha vida tive muitos embaraços
(dificuldades) - /gn vida ta üóimân ná.
55. Embaralhar - lôniáq
Vou embaralhar (misturar, confundir)
todas essas coisas. - üói con iôniáq
56. Embarcar - Quirôhg
Para viajar, vou embarcar na canoa. Pelo
rio t1 mais ligeiro - Tinguétca canúa qui·
rói
51. Embarque - Rinha (?Linha?)
A estação é o lugar de embarque dos ôni·

bus. - Rinha qui rói fón
58. Embarrear - Cupbq
Embarrear (revestir) a panela antes de pôr
no fogo. - Cucrún cupêq pin cri nim túngu1
59. Embarricar- Créncufêr
Depois da pesca vamos embarricar (guardar na barrica) a carne. - Créncufêr vit
hat
60. Embarrigar - Dugn bagn guéi (quêi)
A mulher grávida vai embarrigar (criar
barriga
. grande) - Chd fin .dugn ta bagn
gue1
61. Embarrigando -Porcô
O porco esta comendo muito e está embarrigando (ficando com a barriga grande, gorda) - Porcô iôn cónta vínca dugn
bagn guéi
62. Embate - /ângá tu tônq
Os embates (enconstros) da vida nem sempre são fdceis. - /angá tu tónca pi hê ná
63. Embebedar ..... Crôt tlnca
Se ele continuar bebendo, vai se embebedar (ficar bêbado) - Crôt t/nca pédn bé
quêi
64. Emb_fJbido - Argodão
Este algodão está embebido (ensopado, enxarcado) de álcool. - Argodão tu arco tavín
65. Embelezamento - üoin hat
A mulher que se enfeita de jóias e perfumes, faz o seu embelezamento. - Fi üôin
hat fón dtJdn guêr hê ni
66. Embelezar - Góin (cab,elo)
Vou embelezar (enfeitar) meus cabelos
com estas flores. - Góin qui cafêi vit
67. Embestar - Quicarôn
Ele embestou (teimou) comigo e pensa
que só ele entende. - Quicarôn car ni chór
68. Embevecido - Rô
Diante da beleza do sol que nasce, fico embevecido (empolgado, enlevado) - Rô iúrca harêiquetúm
69. Embira - Qué vén fê
A cordinha feita da casca da embira (uma
planta) é forte. - Qué vén fê ta tóin ga ni
70. Embirar - Borcha
Amarrar o saco com cordinha de embira é
embirar o saco. - Qué vén fê ta borcha
con iénq
71. Embirrar - Fi ign bré hê tum
Ela embirrou (antipatizou, não vai com a
minha cara) por causa do namorado dela
- Fi turn tu nin ign bré hê tum
72. Embirrar - lchín camon
Ele vai embirrar (teimar com raiva) e não
me deixc,rá ir à festa. - /chá fest tu tin camón
73. Embocadura (na foz) deste rio, tem muito peixe. - Gõiqui créncufêr é
74. Embolar - lân tu rânq (nhân turânq)
Durante a briga os dois embolaram (rolaram) no chão. - /ân tu rânca gácri vir vir
quêq.
75. Embolsar - Bôin
Vendi um boi e vou embolsar (meter no
bolso) muito dinheiro
Bôin vondê
nhdncábo bagn
~

•
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16. Embora - ícha tóncar
EmiJora (apesar de) eu tenha dito isso, hoje me arrependo. - Harêiquetúm
76a. Embora - mucón
Eu vou embora. - lgn úra mucón
11. Emboscada - Nón cónqui
Ele está emboscado (escondido na capoeira) e espera o inimigo. - Nón cónqui üói
péiúq
18. Emboscada - Ti iân rônq
Ele prepara uma emboscada (cilada, traição) ao inimigo. - Tim bré hê iân rônq tin
19. Embrabecer - lúnq
Só porque fizemos isso, ele vai embrabecer
(ficar brabo) - Dédn um hatca iúi
80. Embranquecer - Cupríq
Lavando a roupa com sabão, ela vai embranquecer (ficar mais branca) - Cur fatca
cupríq quêi
81. Embrenhar - Nón côn ra
Vou me embrenhar (meter, esconder) no
mato e procurar o pinhão - Nón cónt fân
ióüó i t in
82. Embriagado - Crôt
Bebeu a cachaça e ficou embriagado (bêbado, ébrio, tonto)
Gôifá crôtca pédn
béq
83. Embriagar - Crôt
Não beba, senão vai se embriagar (ficar
tonto, no porre) - Crôt ca gôifá cri üóimân
84. Embriaguez - Crôt camó
A embriaguez (bebedeira, uso da cachaça) é um vício feio. - Crôt camó corégn
85. Embrulhado - Ponq
A minha roupa foi embrulhada (empaco tada) com papel bonito. - lgn cur pónca
côtíng
86. Embru lhar - Ti ma ót
Vou embrulhar (enganar) este moço e ensi·
nar o caminho errado - ícha ti ma ót
81. Embrutecer - lôn iór
Vivendo com vagabundos, ele na certa vai
embrutecer (ficar bruto, estúpido) - Ti
iôn iór taví
88. Embuçar - Cacón
Eu vou me embuçar (esconder o rosto )
com este pano colorido. - Cacón péiúq
curta
89. Embude - Venéno
Pondo o embute (substância venenosa) na
água do rio, o peixe vem para cima. - Venéno ta gôi qui fatca
90. Emburrado - Mâ in
A mãe discutiu comigo e ficou emburrada (zangada) - Mâin fi ichú iúng
91. Embuste - ón bé
O que fizeram foi um. embuste (mentira,
ardil para enganar) - On bé tav/ ti
92. Embusteiro - Ón bé, ódn bé
O embusteiro (mentiro, impostor) não me
serve de amigo. - ó n bé tu hê tum ign
93. Embutir - Hat hê
Ele sabe embutir (encravar) esta pedra jóia no anel. - Ningué coní hat fón
94. Emenda - Conf
Esta emenda (remenda) na saia não ficou
bem feita. - Chaia con/ hê tum

95. Emendar - Gón pón
Vou emendar (ligar) este barbante com
aquele. - l§n gón pón fonq.
96. Emendar - óncrét
Ela precisa se emendar (corrigir). Anda
mal comportada. - óncrét rá üón chú
91. Emendar - Crôt váin
Vou me emendar (corrigir). Não mais porei a cachaça na boca. - lgn pi crôn món
má
98. Emergencia - lúr fón
A emergência (nascimento) do sol fica
atrás das montanhas. - Rô iúr fón
99. Emergência - üóicântá
Nesta emergência (momento de apuro, de
dificuldade) eu dei um remédio para o do ente. - Cang<l ma üóicântá nimq
100. Emergir - üói conbút
Ele mergulhou aqui e vai emergir (aparecer, sair) lá longe. - üói conbút ca tônte
iútquêq
102. Emersão - lút quem;Jr
No momento da emersão, (saída d 'água) a
canoa bateu na cabeça dele. - Titã iút
quemár ti tagn quêq
103. Emigração - Oüar hê ra
Vou viver na Argentina, deixar o Brasil onde nasci. Isso é emigração. - Qüar hê rátin ign
104. Emigrar - Povo úra
Mudar de pais para o outro e /;J ficar. Isso
é emigrar. - Povo úra ting
105. Eminência - Rân cri
Na eminência (altura, elevação) desta montanha, cresce uma linda palmeira. - Rân
cri tóin bur nhó
106. Emissário - ón bagn
Vou mandar o meu emissário (aquele que
vai em missão) falar com o p residente. Ón bagn bré vinq
107 Emitir - lgn iân cre (nhân crê)
Vou emitir (lançar fora, dizer, contar para todos) a minha opinião. - /gn iân cre
tóin ti cárma.
108. Emoção - lchú
Quando vejo meu narnorado fico com tanta emoção (pertubada, comovida) que qua se desmaio! - /chú vêca /cha harêiquetúm
109. Emocionar - Oédn um guéi ca
Com tantos presentes, ela vai se emocio nar (comover) - Oédn um gufli ca fi ma hê
110. Emotivo - Fanq
Por qualquer coisa ela chora. É muito
emotiva . - Dédn um vétca fan bé
111 . Empacar - C6nüarú (cônvorú)
Na subida. esse cavalo va i empacar. Não
vai nem para fren te nem para trás. - Côn·
üarú grêt quêca iôn
112. Empachar - /ôn bagn cá
se comer demais, o meu estômago vai em pachar (ficar cheio) - lôn bagn cá fon
q uéi
113. Empalidecer - Cuprí
Perdeu muito sangue e ficou pálido (sem
cor, quase branco) - Cavéi cônta vlnca cu·
pri qoêq
114. Empalidecer - Ninhó
Ele perdeu muito sangue p elo nariz. Vai
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hagn gu~ cunúi
135. Empreender - Tinq
Devo empreender (pôr em execução) a minha viagem sem demora. - lchln guê
côinbar
136. Empregada - Hotér (?)
Ela é empregada (funcionária, que traba lha) do hotel. - Hotér qui rânrái fón fi
137. Empregar - üóirân
Depois dos estudos vou me empregar no
hospital de Jral. Jgn üóira ta crân ca hospitar qui rânrái
138. Emprego - lgn rânrái
O meu emprego (trabalho, ocupação) rende muito pouco. - /gn rânrái cónêm tavl
139. Emprenhar - Ti cadír
Com essa brincadeira ele vai emprenhar
(engravidaf) a namorada. - Ti cad ír ca ti
tun fi üóimân hat
140. Emprestar - Prestá
Vou emprestar o meu cavalo ao amigo.
Jgn bré hâma cônüarú prestá quêq
141. Empréstimo - Prest~ quêq
Hoje fiz o empréstimo do cavalo ao amigo.
- Cônüarú prestd quêq
141. Emprestado - Prest<l
tomei empres.tado o cavalo do meu amigo. - Ti qui cônüarú prestá quêq
142. Empunhar - Ningué
Vamos empunhar (segurar com as mãos) as
armas. - Ningué ta bocón queiq
143. Empurrar - Qui gâng ,,.
Ajude a empurrar esta pedra. É muito pesada. - lgn bré pó tfl qui guê
144. Emudecer - Vi üdin
Ela levou um susto e emudeceu (ficou
muda, sem ..-oz) - Fi mumón ca vi üáin
145. Enamorar - Fi tun
Ele está enamorado (apaixonado) pel8/'arota. - Fi tu hê ni chór tin
/
146. Enamorar - Fi tu
Gosto muito dela. Vou me enamorar por
ela. - - Ta fi tu ió chór tin
147. Encab'f!çar - Quirír
Ele vai encabeçar (chefiar, comandar) abagunça dos alunos. - Aluno quirírq
148. Encabelado - Fê pon ró
O peito dele é encabelado (cheio de cabelo) - Ti fe pon ró que quí
149. Encabelar - Búneca (?)
Vamos encabelar (cobrir de cabelo) a cabeça da boneca. - Múna bunéca góin
hat ié
150. Encabrestar - - Crivit
Encabrestar o cavalar (pôr o cabresto) antes de montar. - Cônüarú crivit
151. Encabulação - Dé nó cher
Que encabulação (acanhamento) é essa? Dé nó cherha
152. Encélbular - Mó on
A menina vai encabular · (se envergonhar)
- Fi mó ong
153. Encadernar - üóirân
É preciso encadernar (fazer a capa) os
meus livros. - üóirân cápa hat
154. Encaixar - Cadír fôn
Encaixar (pôr na caixa) os meus brinquedos. - Cadír fón ta caixa cônqui

empalidecer.
Fi ninhó cavéi conta
vindq
115. Empalmar - Bá nhó
Vai empalmar (guardar na palma) o presente que ganhou. - Fi presente bá nhó
116. Empanturrar - Festa con
Na festa vou empanturrar (encher o estómago de comida) - Festa con ign üónhón ta üóivon
117. Empapar -- Argodon
Empapar o algodão (embeber) de álcool.
- Ardogon área qui iún queq
118. Empapelar - Cur pónq
Empapelar (emburlhar no papel) a minha
roupa. - Papé ta cur pónq
119. Emparelhar - Cônüarú pé ton
Na hora da corrida os cavalos tem que emparelhar (ficar um ao lado do outro) Cônüarú iân bré pé tónq
120. Empatar - lân nó bré hat
No jogo eu fiz dois pontos e você também .
Empatamos (tudo igual) - lân nó bré qulhon tóq
121. Empate - Empata quêq
O nosso empate foi justo. Jogamos de modo igual. - Jân nó bré empata quêq
122. Empedrar - Pó
Por causa da lama, vou empedrar (calçar,
cobrir de pedras) Pó ta óm/n hat
123. Empenhar - üóirân hat
vou me empenhar (dedicar, aplicar) no
trabalho com muito amor. - üóirân hat hê
hat
124. Empenho - üóirédq
Eu me empenho (dou tudo, com afinco)
nos estudos. Preciso aproveitar a juventude. - üóirân ti hôn
125. Empestar - guêr guê
Este rato morto está fedendo e isso vai empestar (contaminar) a casa inteira. - Cach ln ter gu~r gue
127. Empilhar - üóir5n vit hat
Devo empilhar (pôr em pilha, amontoar)
os meus livros. - üóirân iân norón vit
128. Emplastro - Ménióca
Um emplastro (cataplasma) de pirão de
mandioca ajuda a t irar a inflamação. Ménióca co hê
129. Emplastro - Vi camó
João é igual a um emplastro. Fala, fala e
não larga da gente (não desgruda, como
um emplastro) - João vi camó
130. Empoar - Tu tidq
Empoar (espalhar o pó-de-arroz perfumado) o rosto. - Tarco caqu~ mi tidq
131. Empoar - Tu tidq
Empoar o bebê com o talco depois doba nho. - Guir chin tu tarco tidq
132. Empobrecer - Nhâncdbo tum
Gastando tanto, todos os dias, a fam1'lia
vai empobrecer. - Nhâncábo tún ca iJn gontdr (nhângontár)
133. Empo leirar - Garín
As galinhas vão se empoleirar (sentar no
poleiro) - Garln iá prórq
134. Empossar - Caingâng
Os índios vão se empossar (tomar posse)
das terras que lhes pertenctm . Ca1ngang

1'60

155. Encaixotar - üóchón
Encaixotar as bonecas e a merenda (comida)-· üóchón vit hat
156. Encalço - Tin fón
Ir no encalço (pegadas, pista) da capivara.
- Ti tin fón nhó váiq
157. Encaminhar - Ómín vêt
' Depois vou encaminhar (mostrar o caminho) o viajante. - Ti má ómín vét
158. Encamisado -- Camicha
Por causa do frio ele anda encamisado
(com a camisa) -- Cuchóin guê ca camicha tuq
159. Encanado - · Gôi
O rio largo foi encanado (passa por um canal) neste lugar estreito. - Gôi tompér
bagn
160. Encantado - Ha hê
Esou encantado (seduzido, cativado) por
sua beleza. - Fi ha hê vêq
161. Encantar - Ve chórq
Com estes enfeites e esta roupa nova, orapaz vai se encantar (cativar) por minha irmã. - Cur tén nínca fi vé chórq
162. Encantador - Hê ta nhó
Este jovem é encantador (sedutor, atraente) - Ti hê nhó
163. Encantar - Bré hê nyi
Com tanta beleza, ele vai encantar (seduzir) a todos). - Ti car tu hê
164. Encapar - üói cri fat
Encapar (cobrir, proteger com capa) o
bebê. Esta chovendo - üói cri fat túnca
brér
165. Encapotado - üói cantor
Ele anda sempre encapotado (com capa)
Parece sentir muito frio. - Cur nói hôn ca
1
üói contor
166. Encarado - Cacón corég
Ele é mal-ehcarado (com má cara). Parece
muito ruim. - Ti cacón corég
167. Encarado - Cacón hê
Ele é bem-encarado (com boa cara) Todos
falam bem dele. - Ti cacón hê. üóicar ti tu
hê
168. Encarangado - ·Ti corég
Tão encarangado (encolhido) que não pode andar. - Ti tin corégn
169. Encarangar - üóicângá
O reumatismo vai encarangar (prender)
todas as juntas do corpo. - üóicangá üóimân
170. Encarar - vói iú
Devo encarar (olhar de frente) a todos os·
perigos. - Vói iú vêq dédn um iân gân iú
171. Encarcerar - Cugn minq
É preciso encarcerar (prender, encerrar) na
cadeia aos vagabundos. - Um iôniór cugn
minq (iônhór)
172. Encargo - Ónta hê ié
O meu encargo. _(obrigação, . deveres) não
me dá alegria. - Onta hê ifl. Onta hê ni
173. Encarnado - Cuchúm
A minha saia é de cor encarnada (vermelha) - Cháia cuchúm
114. Encarniçado - lânturânq (Nhânturânq)
A luta entre os dois foi encarniçada {feroz, sanguinária) - lânturânca iân cavéi
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175 Encarregar - lân fá
Ele vai se enc_arrega_r (ocupar , incumbir)
desse trabalho. - /gn mn fat hat rânrái
176. Encarregado - Cachór
Este cachorro é o encarregado (incumbi·
do) pela nossa proteção. - Cachór dédn
um tarirq
171. Encartuchar - Dédn um guêiq
Encartuchar (guardar no cartucho) as compras que fizemos na feira. - Dédn uni
guéia vit hat
178. Encasquetar - Ti crin confiq
Ele precisa encasquetar (meter na cabeça)
que está certo. - Ti crin confiq dédn um
hê tá
179. Encerar - Dédn um tá
É preciso encerar (passar cera) a cordinha
do arco. Assim ela dura mais tempo. Dédn um tá ni tínq dô mi
180. Encerrar - Con
Aqui vou encerrar (concluir, terminar) o
meu trabalho. - /gn rânrái conq
181. Encerrar - Nhân<:Abo
Vou encerrar (guardar, pôr em lugar seguro) nesta caixa o nosso dinheiro. - Nhancábo nim hat
182. Encestar - Gór
Encestar (guardar na cesta) a colheita do
milho. - Gór vit hat üónfê cônqui
183. Encharcar - Var
·
Com tanta chuva, a nossa estrada vai encharcar (ficar alagada, com muita lama) Ómín iânbéJ var taví
184. Encher - Fón
Encher a cesta de frutas. - Chêita fón cacanó tá
185. Enchimento - Gôi fórq
O enchimento do rio , com tanta chuva, é
ligeiro. - Ta cutónca gôi fór
186. Encilhar - Cônüarú (cônvorú)
Encilhar (pôr os arreios) o cavalo para a
viagem. - Cônüarú cri vit crin ti ié
1R7. Encobertar - Péiú tunq
Nunca se deve encobertar, (esconder) a verdade. - üóivi hê péiú tunq
188. Encoberto - Cucrér
O campo está encoberto (escondido) pela
geada. - Caféi péiúca na cucrér tá
189. Encobrir - Dédn um péiúq
Encobrir (esconder) o culpado pelo roubo .
- Dédn um péiúq tó tunq
190. Encolher - Rôr quêq
Se molhar a roupa, ela vai encolher (encurtar, ditninuir) - Cur faca rôr quêi
191. Encolhido - Fi má ió
Ela vive encolhida {timida, sem energia
e sem vontade) em sua casa. - Fi má in
co nhó corég
192. Encomenda - Dédn um mónq
Vou viajar. O que encomenda {incumbe)
para eu trazer de lá ? - lú dédn um mónq
n1

193. Encontrado - Nhéchin
O passarinho foi encontrado fora de seu
ninho. - Nhéchin ti iâng fe ro ná
194. Encontrar - Vtlq
Nesse mato vou encontrar {achar) lindas

flores. - Non cómi cafêi chinuí vêq
195. Encontro - Cátutói
Ele faltou ao encontro combinado. É um
ingrato. - Catutói tin tun
196. Encorujado - Harêiquetúm
Com a notícia, ele ficou encorujado (mui·
to triste) - üóivl mónca harêiquetúm
197. Encorujar - Nhéchín
O passarinho, de tanto frio, vai encorujar·
se (ficar triste e embolado} - Nhéchin cu·
chá ménq
198. Encostado - Tu nd
Fiquei encostado (apoiado) na árvore. Cd tu nái ign
199. Encostar - Fen iân iá
Vou me encostar aqui na sombra e dormir
um pouco. - ícha fén iân ia qui nur
200. Encostar - Nhâncábo
Vou me encostar (pedir dinheiro) pois não
posso trabalhar - Nhâncábo tuvínq
201. Encosto - Cadeira
O encosto (lugar de apoio das costas) desta
cadeira. - Cadeira tu naq
202. Encovar - Gá condó
Ele ficou encovado (escondido nesta covaJ
neste lugar. - Gá condó cônqui ná
203. Encravar - Cáta
Encravar (fixar, pregar) esta vara no bar·
ranco do rio. - Cáta ga cuchót cafônq
204. Encravado - Pón
Espinho encravado na planta do pé. - Pón
qui chóin
205. Encrenca - Ti prun
Em encrenca (briga) de marido com mu·
lher eu não me meto. - Ti prum fin bré
iânturânq (nhânturânq)
206. Encrenca - lânturânca (Nhânturânca)
Essa encrenca (intriga, briga) vai dar muita
complicação. - lânturânca iOn guê
207. Encrencar - lântú tu Ira( (Nhânturái)
Não quero encrencar (brigar) com os meus
amigos por causa da garota. - lântúrái
que tun fi tu (Nhânturái)
208. Encrenqueiro - lún chór camó
Aquele que faz encrencas é um conhecido
encrenqueiro. - lú vét camó
209. Encrespado - lótiôr
O cabelo, na cabeça do negro, é sempre en·
crespado. - Gôin iótiôr
210. Encrespar - Góin
Vou encrespar (tornar crespo) o cabelo. lgn góin iútiót
211. Encrespar- lútiót
Não faça isso, senão ele vai encrespar (ficar
irritado) - Quir iútiót hon quemár ti núi
212. Encruar - Rópca
Abrindo o forno, o pão não vai assar direi·
to. Vai encruar (ficar cru por dentro) Rópca pum grói que tum
213. Encurtado - Cacó
Indo por aqui é mais perto. O caminho é
encurtado. - Tagn mi ómín cacó
214. Encurtar - Chaia
Tirando um pedaço da saia, ela vai ficar
mais curta. - Chaia capca rôr quêi
215. Encurtar - Cárcha
Lavando a calça, ela vai encurtar (ficar
menor) - Cárcha fát ca rôr quêi

216. Encurvar - Póndô
Encurvar (entortar) esta vara para fazer o
arco. - Váin póndô
217. Endiabrado - lângá (nhAngll)
Este cavalo é endiabrado (mau, furioso,
perigoso) - Cônüarú iún
218. Endireitar - Cranq
Estique o cipó para ficar direito (reto) Mrurcranq
219. Endireitar - Dédn um póndô
É preciso endireitar o que anda torto na
minha vida. - Dédn um póndô tá cran
quêi
220. Endividar - ln hat cd
Para fazer a casa, vou me endividar (fazer
dívida de dinheiro) - ln hat ca deve nyi
md
221. Endoidecer - Dédn um vó
Com tanto barulho, vou endoidecer (ficar
doido} - Df!dn um vó cá cri corégn hat
222. Endurecer - Rôn
Com o sol tão forte, a lama vai endurecer e
o caminho ficar seco. - Rônrír ómfn ta
tógn quêi
223. Enegrecer - Chat
Na fumaça da cozinha a roupa vai enegre·
cer (escurecer) - Ni a curta ch§m quêi
224. Enegrecer - Tu vinq
Enegrecer (caluniar, falar mal) a vida da tua
famllia. - üanchú vincamó
225. Enegrecer- Cutár
A casa enegreceu (escureceu) com tanta
gente - ln cutár taví
226. Energia - Tarmó
Na vida, é preciso lutar com energia (vigor,
firmeza) - üónchót
227. Enérgico - Pón i
O chefe é muito enérgico (firme, sabe
mandar e decidir) - Pón i dédn um quica·
ró
228. Enfarinhou - Farln
Você enfarinhou (sujou com farinha) toda
a roupa. Nem sabe como comer. - Farfn
ta cur cavéiq.
229. Enfeitado - Hê hat
O vestido já foi enfeitado com lindas fitas.
- Cur hê hat hê hat
230. Enfeitar - üói hat
Vou me enfeitar e ficar bem bonita. Hoje
vem meu noivo. - úri üói hat ign ichui
contln
231. Enfeitiçar - üóimân hat
Com tanta beleza, ela vai enfeitiçar (en·
cantar, seduzir) o namorado. - Fi ha hê
nlnca ti üóimân
232. Enfermo- Cangá
Meu pai está enfermo (doente) mas logo
estará curado. - lgn páin cangá coinbdr hê
quêi
233. Enferrujar - Róngró
Cuide para não enferrujar o facão na dgua.
- Róngró brér camón ti corégn
234. Enfezado - Ti harêiquetúm
Eie anda muito enfezado (irritado, aborre·
cido) - Ti harêiquetúm
235. Enfiar - Préi
Enfiar o fio no buraco da agulha. - üón fé
ta préi tucháq
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236. Enfiar - Ninhó
Ele tem o costume de enfiar o dedo no nariz. - Ningué ta ninhó dôr rarônq
237. Enfiar - Rarônq
Enfiar a vara na lama - Cáta congrór rarônq
238. Enfim - /út
Enfim (finalmente) chegamos em casa. ln qui iút iút
239. Enfileirar - Jân nó don
Enfileirar (ficar um atrás do outro) e caminhar. - /ân nó don mi
240. Enforcado -·· üói ióiát
Ninguém conhece o enforcado (aquele que
se enforcou) - üói ióiélt
241. Enforcar - Ct1tu
Ele disse que vai se enforcar com esta corda e naquela árvore. - Cátu üó nhóiat (ióiát)
242. Enfornar - Tini chút
Ela vai enfornar (pôr no forno) a carne para assar_ - Fi forno qui chút
243. Enfraquecer - lôn hê
Se não se alimentar bem. vai enfraquecer
- lôn hê hat túnca crói nyi
244. Enfraquecido - Quêiô
Ele andou muito doente e ficou enfraquecido (magro) - Cangá tínca quêiô
245. Enfronhar - Hat hê hat
Vou enfronhar (instruir-se) neste assunto
para receber o aumento do ordenado. Hat hê hat chór ign
246. Enfrentar - Catú
Sempre enfrentar (atacar de frente) os inimigos. Só o medroso deles foge. - Catú
tin
241. Enfurecer - Cachór
Não mexa co"! o cachon:o. Ele vai se enfurecer (ficar furioso) - Cachór üón tun rá
248. Enfurecido ,,- Min
A onça enfurecida (tornada furiosa) é mui·
to perigosa. - Min iún (nhún)
24[}. Engaiolar - Gáru
É preciso engaiolar (pôr na gaiola) este galo. Ele atrapalha a vida da galinha choca. Gáru tt1 gaiola cônco fón
··
250. Engajar - Rânrái
Fui engajado (contratado) para este tra·
balho. - Rânrái tagn hat ié
251. Engajar - Bré vyi
Vou me engajar (contratar) para trabalhar
nesta ft1brica. - Bré vyi ign bré rânrái ié
252. Enganado - Dédn um câniá
Fui enganado. Comprei mercadoria que de
nada vale. - Dédn um câniél tum mónq
253. Enganar - /gn ma ót c;J
Se esta garota me enganar (tapear, iludir)
ficarei muito aborrecido. - Fi tá ót cá ign
harêiquetúm
254. Engano - lân cá iódn cél
Hoje cometi um engano (erro, logro) Vesti
a saia pelo lado avesso. - /gn cháia üóimân cá túi i;J
255. Engarrafar - Mân
Hoje vamos engarrafar (pôr em garrafa) o
mel que achamos. - Mân ta garafa qui
fonq
256. Engasgar - Ta vón
O galo quis engolir o pão muito depressa e
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ficou engasgado (parado na garganta) Garín ta vón con ni pân ti
251. Engasgar - Tá danq
Para não engasgar, mastigue bem e engula
devagar os alimentos. - üóiónd ta danq
hat
258. Engatado - larq (rasgou)
Ele foi passar a cerca e engatou (prendeu)
as calças no arame. Rasgou tudo. - Ti
cárcha ró íarq
259. Engatar - Barbante
Engatar este barbante com um nó bem feito. - Barbante qui iândanq
260. Engatar - Cônvarú
Engatar (atrelar) o cava/O à cárroça. - Carocha tu cônvarú chélq
261. Engatinhar - Nin téq
A criança vai engatinhar (andar como gatinho) bem depressa. Ela é forte. - Guir nin
té tin
262. Engodar - Créncufer
Antes de iniciar a pesca, é preciso engodar (atrair) os peixes. - Créncufêr iú
nhant
263. Engodo - Farín
A isca, a quirera de milhaõ t! um bom
engodo para juntar os peixes no pesqueiro. - Farín ta gôi qui von créncufer má
264. Engolir - Róq
É gostoso engolir a água bem fresca. Gôi cuchél róq hê
265. Engorda - Tóng
A engorda (ato de engordar) do porco dá
muito trabalho. - Porcô tóng chórca rânrái bagn
266. Engordar - Tónca
Engordar demais, faz muito mal a saúde
da gente. - Tóncon ta vínca
267. Engraçado - Chómpê
Com este chapéu vermelho, você ficou
muito engraçada. - Chompe cuchúm chinu í (chindvi)
268. Engraçado - Tóq
O que ele conta é tão engraçado que faz rir
a todos. - Ti ta toca üóndiAn hê
269. Engrandecer - Cró camó
Com mais este filho, a família vai engrandecer. (crescer) - Cro camónca é
270. Engrandecer - Ti
Seja sempre um homem correto para engrandecer (dignificar, elevar) o nome que tens. Ti üi hê
271. Engrandecido - Cáiró
Com tanto sucesso nos estudo ela se sente
engrandecida. - (elevada) - üóirân quicaró bagn c;Jiró
272. Engrandecimento - Dédn um hê
O engrandecimento (dignificação, eleva·
ção) se faz pelas ações correta e honestas.
- Dédn um hê tavín
273. Engraxar - Tutínq
Engraxar (esfregar a graxa) com. gordura
de capivara é bom no tratamento das
juntas inflamadas. - Dédn um tôn te tu·
tfnq
274. Engrossar - Con nim
Engrossar (tornar mais grosso) o caldo
com farinha. - Farín ta quivônca con nim

275. Enguiçar - Córgn

Com tanta confusão e trabalho, a gente vai
enlouquecer (ficar doido, louco) - Ti crin
corégn rânrdi contavinq
295. Enlutar - Pdin têr
A morte do pai vai enlutar (causar grande
mágua) à famllia inteira. - Pdin têrca ha-

Usando sem parar o meu rádio, ele vai
enguiçar (se dessaranjar bem depressa) .Rlldio can cônta vlnca corf1gn
276. Enigma - Quicântln
Não entendo como isso aconteceu. É um
enigma (coisa obscura) - Ouicantfn. Ha·
rênca quihon
277. Enjeitado - Ti pdin
Ele é um enjeitado (filho de pais desconhe·
cidos) - Ti pdin quicântln
278. Enjeitado - Ti nhó hê
Estou criando esse enjeiado. Ele não tem
ninguf1m por ele. - Ti nhó hê
279. Enjicar - lgn üóimân
Isso está me enjicando (aborrecendo, irri·
tando) - lgn üóimân
280. Enjoado - Cacanó
Essa fruta tem um gosto enjoado (que pro·
vaca enjôo) - Cacanó ca córégn
281. Enjoar - Tun tunq
No começo da gravidez a mulher costuma
enjoar (ter vômitos) - Fi dugn rôr nldca
tun tunq
282. Enjôo - üóniód
Depois desta comida, fiquei com enjôo
(nllusea, vontade de vomitar) - Ícha üón·
iód cocllr tun tui hê
283. Enlaçar - Chêq
Enlaçar (atar, prender) o boi com esta cor·
da. - Bô in chêca óga td
284. Enlaçar .-- Nhón ming
Hoje vou enlaçar (abraçar) o meu noivo. lgn ningué nhón ming
285. Enlace - Fest
A festa do meu enlace (casamento) foi
muito bonita. - lgn bf1dn mucon fest chi·
nuí
286. Enlambuzar - Gavéi
A criancinha enlambuzou (sujou, emporcalhou) o rost.o e a roupinha com a comida.
- Cur cavéi üdión td
287. Enlameado - lgn pón
O meu pf1 está enlameado (sujo de lama) lgn pón cavéi
288. Enlamear - lâniin (nhânhân)
Enlamear (sujar o bom nome) com mentiras
e assaltos o bom nome de sua família - Ti
ilJniân corégn hat (Ti nhânhân corég hat)
289. Enfeado - Mrur
O cipó jd foi eneleado (entrelaçado, emaranhado). Não acho a sua ponta. - Mrur
iúdun quicantíng
290. Enlear - Rêtq
O comerciante vai enfear (envolver) com
papel a nossa compra. - Dédn um comprá
quêca papé rêtq
291. Enlear - Ti cri hat
Ele é um sabido e vai enlear (confundir a
todos. - üóiiin cré hat
292. Enlevo - lchún
Com o namorado, estou em permanente
enlevo (encanto, êxtase) - lchún tu hê ign
293. Enlevo - ü6inpf1tiq
Viver em enlevo, sonhando acordado, é
um prazer maravilhoso - Curônte üóinpétiq
?94. Enlouquecer·- Crin corP.gn

r~iquetúm

296. Enorme - Bagn
Esta criança tem uma cabeça enorme (muito grande) - Guir crin bagn
297. Enorme - Cá bagn
Que árvore enorme! Ela dá uma sombra
muito gostosa. - Cá bagn fón iá bagn
298..Enovelado - Grin grinq
Este fio de lâ estd enovelado (novelos feitos) - üónfê grin grinca ndtin
299. Enovelar - Grinq
É preciso enovelar (fazer novelos) este fio
de lã. - üónfê grinq
300. Enquanto - /gn nur (eu durmo)
Enquanto eu durmo, você trabalha. Assim
não estd certo. - lgn núr mu iú rânrái tin
301. Enraivecido - Gachór
O cachorro est.;J enraivecido (irado, brabo)
Cu idada com ele! - Cachór nhú nlltin vê h§ra
302. Enraizado - Cá
Esta llrvore esta bem enraizada (bem plantada, com muitas rafzes) - Cá crôn hê
hatca nhórê 11
303. Enraizar - Cá
Depois que a planta criar r.alzes, v1rao as
flores e as frutas. - Cá nhórê compaca canón nón
'
304. Enrascada - lânguê (nhânguê)
Estou metido num' enrascada (dificuldade) - lânguê mi tin ign (nMnguê)
305, Enredado - Créncufêr
O peixe ficou enredado (preso na rede) e
não pode fugir. - Créncufêr rede tu chá
306, Enredar - Rânrdi é
Com tantos trabalhos e complicações você
vai se enredar (embaraçar, enfear) - Rânr;Ji conta vínca üóicân nó
307. Enredo - lân tu iúnq
Os enredos da vida (intrigas, confusões)
às vezes são muito diflceis de resolver.
Jân tu iúnca ta harêiquetúm
308. Enriquecer - Rânrlli ca
Com trabalho eficiente, vou enriquecer (fi·
.car rico) - Rânrlli ca nhâncábo bagn quêi
309. Enriquecer - Nhân cábo
Vou enriquecer (me tornar rico) para descansar na velhice. - Nhâncdbo bagn guêca
confódca conyi
310. Enriquecer - Jgn iân crê
Enriquecer a minha vida com boas ações.
Isso me dá felicidade - Jgn iân crê hê
311. Enrodilhar - Grinq
Vamos enrodilhar (enrolar) este cipó para nâ'o secar demais. - Mrur grlnca cáti
tógnguetúm
312. Enrolado - Fi gri
O cipo enrolado (feito rolo) vai ficar na
sombra. - Mrur gri fon iôn iá cónyi
313. Enrolar - Grinq
Enrolar bem direitinho a corda do laço (fa zer o rolo) - Grin hê hat
314. Enrugado - Cacôn (face, rosto)
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A testa do meu pai, quando ele se preocupa, fica enrugada. - Páin cacôn üóimân
qu§i ti iúnca.
315. Ensaboado - Chomú
Quando tomo banho, meu corpo é ensaboado primeiro pelo sabonete perfumado.
- Chomú ta üóimítinq
316. Ensacar, - Réngrõ (Réngró)
Ensacar (guardar no saco) a colheita de
feijão. - RtJngrô ta borcha qui fón
317. Ensaio - Hat cómonq
Hoje vou aprender a remar. É meu primeiro ensaio (exercício) - Canúa vonq hat
cómonq
318. Ensanguentar- Cavéiq
Ele bateu o nariz e vai ensanguentar (sujar com sangue) toda a sua roupa. - Ti
ninhó rdin ca cávl}iq
319. Ensanguentado - Cutónq
Ele caiu e ficou todo ensanguentado (sujo
de sangue) - Ti cutónca cavéiq
320. Ensinar - tgn ma gu§ quêq
O pai vai me ensinar (instruir) como se deve pescar. - Pdin ign ma guê qul}p
321 . Ensino - Ma gul} quêi fón
O ensino (instrução) nas escolas de lraí é
muito bom. - Ma guê quêi fón hê taví
322. Ensopar - Ta cómi tin
Se andar nessa chuva vai ensopar (ficar
muito molhado) - Ta cómi tfnca brér mú
323. Ensurdecer - Cutú
Com tanto barulho todos vão ensurdecer
(ficar surdos) - Cutú quêi
324. Entanto - Quíhón
No entanto (nesse meio tempo) eu cheguei
em casa na hora certa. - Ouíhon iú t
325. Então - tan tu iúnq, nhAn tu nhunq
Briguei com o namorado e então (nesse
momento) "chorei. - Ícha bré iân tu iúnca
ign fánq
326. Entardecer - Cutân rónca
Ao entardecer (no fim do dia) o sol se esconde atrás do mato. - Cutân rónca ró
pur nón ié
327. Entender - üóir5n corégn
Ele escreve tão feio. Será que vou entender o que ele diz na carta? - Ti üóirân
coregn
328. Entendido - Tómú hón ti
Aquilo que expliquei foi entendido por
todos. - Tómú hon ti ticdr qui carônq
329. Enternecer - Fi üócharéiq
O sofrimento dela me enternece (causa dó,
co1npaixão) - Fi üócharéica fita harêiquetúm
330. Enternece - Hon hat
A tua bondade e beleza me enternecem
(causam ternura) e por isso choro. - Hon
hânca ign fáin
331. Enternecido - lgn üócharéi
Ele ficou enternecido (com dó, com pena)
diante do meu sofrimento. - lgn üóchareica ti ícha harl}iquetúm
332. Enterrar - Cringat, péiúq
Hoje à tarde vamos enterrar o defunto
cádaver, morto) - Úri üóichér péiúq
333. Enterro - Un têr ia
No enterro (funeral) do vizinho tinha mui-

ta gente amiga. - Un t§r nu con hon brt!
hê é taví
334. Entoar - Têi
Vamos, juntos, entoar (exercfcio cantado)
esta canção. - Têin chin vi hat
335. Entocar- FeMn (tatú) , fenftJn
Não deixe o tatu entocar (entrar na toca)
- (fenfén) Fefén ta ti cré rarôn camôn rd
336. Entontecer - Cri üóimân
Girando o corpo muitas vezes, você vai entontecer (ficar tonto) - Virínca hon cri
üóimân
337. Entornar - Café cuchón
Entornar (derramar em cima da mesa) a
chícara de café. - Café cuchôn mesa cri
338. Entorpecer - Cân nhê
Se amarra tão forte o barbante na perna
ela vai entorpecer (ficar adormecida) Barbante can nhênca fi pond.
339. Entorpecimento - lgn pond cangá (meu
pé doente)
Sinto um entorpecimento nesta perna. Será por causa do barbante ? - lgn pond qui
chêia cang;Ji guê
340. Entrada - ln (casa)
Na entrada de nossa casa (por onde se entra) tem uma porta. - I n rarói fón ta nhâncá
341. Entrada - Igreja
A entrada da igreja é grande e muito enfeitada. É linda! - Igreja nhâncá bagn car chinuí (chindvi)
342. Entranha - Dugn
Nas entranhas (barriga) maternas cresce o
seu filho. - Fi dugn cônte fi crê tôgn na
343. Entranhas - Ga cônte
Nas entranhas (profundidades, dentro ) da
terra é n1uito quente - Ga cônte niiguê
344. Entranhas - Róngrô
Com a facada, as entranhas (tudo que tem
na barriga) do bicho se espalharam pelo
chão. - Róngrô ta ti dugn qui tóiq
345. Entrar - Rarônq
Vou entrar na escola. Acabou-se a folga. Escola rárônq
346. Entrar - Igreja
Vamos entrar na igreja para rezar um pou·
co. - Igreja rarônq tupén bré vind ié
347. Entrar - ln rarônq
Ele entrou na nossa casa sem pedir /icen·
ça. - ln rarônq tuví nó
348. Entrave - Ómín
Esta pedra no caminho é um entrave (estorvo) - Óm/n cri pó canó
349. Entre - Cuiú
Entre (no meio de) as nossas casas, tem
um rio de água limpa - ln cuiúqui gôi iencr/ chá
350. Entreaberto - Róq
Pela porta entreaberta (mal aberta, aberta
apenas um pouco) - ln róq chin hat canhó
351. Entrega - Vit
O professor fez a entrega dos prDmios aos
melhores alunos. - Professor prêmio vitq
aluno má
352. Entregador - Vit
Aquele que entrega as coisas é o entregador. - · Vit fôn
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353. Entregue - Presente
O presente jd foi entregue a quem o mere·
ceu. - Presente vit
354. Entregar - Ta ichún tum
Devo entregar o que não me pertence. Ta ichún tunca emanlm
355. Entrelaçado - Mrur
O cipó estd entrelaçado (enrolado) nos galhos da drvore. - Mrur ca nón üóigrlnca
mú
356. Entrelaçar - lgn bédn guê
Vou entrelaçar (envolver) com meus abraços ao noivo. - /gn b(Jdn guê cri ign nindó
fiq
357. Entretém - Cadlr ni
Ela se entretem (se distrai, se diverte) com
a boneca. - Bunéca bré cadfr ni
358. Entrevado - Cófd
O velho esté1 entrevado (não pode se mover, paralítico) - Cófd tin corég
359. Entrevar - Caicôn gógn
O ctJu vai entrevar (cobrir-se de trevas, de
nuvens escuras) - Caicôn gógn chd
360. Entrever - Tdqui ovó in
Olhe por aqui e voe~ vai entrever (enxergar mal e mal) um negro naquela sombra.
- Táqui fón ionié1 qui ovóin
361. Entristecer - Ti contfn túnca
Se ele não vier, vou me t::ntristecer (ficar
triste) muito. - Ti contfm túnca ign ma é
362. Entroncado - Quêrún
O rapagão t! forte e entroncado (corpulento, robusto) - Qullrún bagn
363. Entronizar - Ninq
O chefe (o rei) vai se entronizar (sentar no
trono) - Rei banco cri nyi
364. Entrosar - lân nó bré
Devemos entrosar (engrenar) as nossas
forças. - lân nó bre rânrdi
365. Entusiasmo - Professora
Tenho grande entusiasmo (admiração) pela professora. - Professora fi tu hê
366. Envelhecer - Cofá quêi
Com o passar dos anos a gente vai envelhecer (ficar velho) - Prân tin mun iú con fón
367. Envelhecimento - Có fón
O envelhecimento é muito triste. - Có fón
ca coreg t i
368. Envolver - Guir banfm
Envolver nos meus braços a criancinha que
adoro. - Guir banfm ign
369. Envolver - Curta
Envolver (enrolar) o m eu corpo com esta
toalha. - Curta üóípón ign
370. Envolver - üóirarân
Não quero me envolver (intrometer} com
a briga do casal. - lgn pi üóirarân qui ró i
371. Enxada - Bégn cren, bégn chep
Uso a enxada no preparo da terra para a
planração. - Bégn crlln ta ga hat
372. Enxaguar - Fá coném
Ao menos vd enxaguar (lavar bem depressa) a roupa. - Fát ca cur fa conl!m tin
373. Enxame - Mân in
O enxame (conjunto das abelhas) desta
colmt!ia é muito grande - Mân bagn chân
in
374. Enxame - Mân bagn chân
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O enxame de abelhas desta drvore está de
mudança. - M6n bagn chân úra ti
375. Enxergar - Ovói corégn
O velho não pode enxergar. Estd com a vista muito fraca. - Cofd ovói corégn
376. Enxotar - Vóq
Salete, vá enxotar esse gato de dentro da
casa. - Sarete, fi gátu vóq
377. Enxoval - Cur
O enxoval (roupas da noiva) era uma beleza. - Um btkln gue fan cur chinuí (chindvi )
378. Enxovalhar - Fi pdin
Ele disse que vai enxovalhar (injuriar, manchar) a vida da fam l lia que não o quer. Fi páin car mâin coreg hat
379. Enxugado - Cóngôn
A roupa já estd enxugada (seca) - Cur
cóngông
380. Enxugar - Cur côngông hat
Vou ficar perto do fogo para enxugar a
roupa do corpo. - Pin tu iói cur cóngông
hat
381. Enxuto - Pin cóngông
A lenha jd extd enxuta (seca, sem umidade} e pode pôr no fogo - Pin cóngông
grun hê
382. Epidemia - Fin fir
Em /raí todos estSo doentes. Na cidade
tem uma epidemia. (muitos doentes ao
mesmo tempo} de gripe. - üóicar fin fir
nur
383. Equilíbrio - Ti tar cónfor
A nossa força se equilibra (tJ igual). Eu levanto o mesmo peso que ele. - Ti tar cónfor
384. Equivale - lân nó riquê
Um cruzeiro de papel e um de metal se
equi valem (tem o mesmo valor) - Nhâncdbo iân nó riquê
385. Equivale - /ân nó riqull
A minha cesta e a dela se equivalem (são
iguais) no tamanho. - üonfd iân nó riquê
386. Equívoco - üóicân nónq (mónq?)
Hoje fiz um equí voco (engano) - Úri
üóicân nónq (mónq ?)
387. Ereção - Tá gân quêq
A ereção (levantamento} desta casa foi demorada. - ln tá gân qullq
388. Erguer - Ta i t quêi
Vo u erguer (levantar) esta pedra com a
mão direita. - Pó td it quêi
389. Erguer - Bôin chin
Vocll vai erguer (levantar) este bezerro e
carregá-lo. - Bôin chin ta it quêq
390. Eriçado - Cátu
O gato se assustou e f icou com o pelo eriçado (em pé) - Cátu mumóncd
391. Erigir - Páin
O pai vai erigir (co nstruir) a casa nova à
beira do rio. - lgn páin in tónt hat
392. Ermo - Ga cuprôn
Lugar ermo (vazio , deserto) não serve para
a vida dos (ndios - Ga cuprôn corég
393. Errado - Omin (= caminho)
Este caminho e!(d errado (não segue a direção certa)- · Omfn qulhon que tun
394. Errado - üóiprun (= casamento)
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Este casamento foi errado. O marido e a
mulher não se acertam. - üóiprun quíhon
que tum
395. Errada - üóiví
Você disse uma coisa errada (não é certa) e
perigosa. - üóiví qulhon que tum tóq
396. Errar -- Quíhon que tum
Se você fizer isto vai errar e ter muito prejulzo. - Quíhon hat túnca hê tum ti
397. Erro - üóivá téi tan
Fiz um erro (engano). D isse bom dia para
pessoa que nunca vi - üóivd tt!i tan un bré
v1nq
398. Erva - Cóachid
As etvas do mato (plantas) as vezes são
úteis para a nossa saúde. - Coachidn non
cómi caféi
399. Ervas - Cdiór§
Os chds de folhas, flores e ralzes de muitas
ervas s§o bons remédios. -· Cdiorê ta üóicantá
400. Erva-mate - Cóquín
A erva-mate é usada como chimarrão. Dá
força e saúde! ,... Cóqu ín crod hê
401. Esbaforido - üóinváq
Corri tanto que fiquei esbaforido (cansado, ofegante) - üóinvá ca rótq
402. Esbanjar - Gôifá (= cachaça)
Ele esbanja (gasta, derperdiça) tudo o que
ganha na cachaça. - Gôifd tu nhâncábo fat
403. Esbarrar - Cut6n
Nesta escuridão ele vai esbarrar (tropeçar)
nas pedras do caminho. - Cut6nca ómln
cri pó góninq (cóninq)
404. Esbarr6o - /6n gonlnq
Foi tão forte o esbarr5o (encontrão) que
os dois caíram no chão. - /§n gonfnq ga
cri vêr
405. Esboçar - "Dédn um
Esboçar (traçar os contornos, os traços iniciais) do desenho. - Dédn um congrcJ hat
406. Esboço - Dédn um
O esboço (os primeiros traços) promete
um desenho bem bonito - Dédn um congrd chinul hat
407. Esbodegado - Rô
Estou esbodegado (cansado, estragado) de
tanto que já trabalhei. - Rânrdi cónta
vlnca ign rô
408. Esboroar - Gá
Vou esboroar (reduzir a pó) este pedaço
de terra tão duro. - Ga tar guê
409. Esbugalhar - Vêq
Quando ele enxergar o que foi feito, vaiesbugalhar (abrir muito) os seus olhos. /gn vên ca ign canó rôp
410. Esbu/har - Gôr pet7úq
Esbulhar (roubar) o milho da roça do vizinho. -- Gór péiúq
411 . Esburacado - Curdundódn
Moça elegante não usa roupa esburacada
(com buracos) - Cur don dódn tu üain
412. Esburacar - Ti cur dun dódn
Vou esburacar (encher de buracos) toda a
roupa dele. Assim ele fica em casa. - Ti
cur dun dódn cá ti in conyi
413. Escada - Escada
Subir na átvore com a ajuda desta escada

t! mais fácil. - Escada cri ton prêq
414. Escaldado - Gátu mumónq
O gato escaldado (sentiu a dor causada pela dgua quente) tem medo de dgua fria. Gátu gôi cuchá camó
415. Escaldar - Gdru
Antes de tirar as penas, é preciso escaldar
(banhar com água quente) o galo. - Gáru
td gôi ra raronq
416. Escama - Créncufêr
Tiro a escama do peixe com esta faca.
Crêncufêr ca tông róngrô td
417. Escamar - Créncufêr
Escamar (tirar as escamas) o peixe.
Créncufêr cá póng
418 Escancarar - ln
Escancarar (abrir completamente) a porta
e a janela da casa. - ln i§nca rugn róq
(nh§nca)
419. Esctindalo - A'1ó onq
Que escândalo (vergonha) foi a briga do
casal. Todo munto fala do sucedido. - Fi
bédn bré mó ong
420. Escangalhar - üónfê
Ele escangalhou (desmanchou) a cesta
mais bonita que fiz para você. - üónfê cd
üonq
421 . Escangalhar - Chaia
Ela escangalhou (estragou) toda a saia. Chaia cân üónq
422. Escapada - Crêt
Dei uma escapada (ninguém me viu fugir)
pela janela. - lâncd rôr qui crêt (nhtincá)
423. Escapar - Crêt
Ningut!m cuida e a anta vai escapar (fugir))
do cercado. - Tun nan túnca crêt
424. Escapar - Nhéchln
O pas'sarinho vai escapar da gaiola. Nhéchln crêt gaiola cônqui
425. Escarcéu - Guir cadír
As crianças, quando brincam, fazem muito
escarcéu (gritaria) - Guir cadírca pron
prórq
426. Escarlate - Concón
A blusa é de cor escarlate (vermelho muito
vivo) - Blusa concón tav l
427. Escarnecedor - Nh§ngontdr
Ele é um escarnecedor (zomba, faz gozaç5o) dos pobres e dos fracos. - Nhângontdr ma vinq
428. E_scarnecer - üóicang;J
E um ato de covardia escarnecer (zombar)
dos fracos e doentes. - üóicangd ma vinq
429. Escarnecido - Cofá
O velho foi escarnecido (zombado, desaca tado) por aqueles moleques - Cofá rónq
430. Escarrador - Chingar (fumar), caiorê
Aquele que fuma é um escarrador (vive
cuspindo) - Chingar cocanó chunq que ni
431 . Escarrar- Cuhurq
Tossir e escarrar (expelir com a tosse, expectorar o catarro) - Cuhur ti
432. Escarro - Cu hurca
O escarro sai de dentro com a ajuda da tosse. É muito feio. - Cu hurca i6n gân
433. Escassez - üónhón tum
Muitas vezes existe escassez (falta) de alimentos na casa dos fndios. - Caingâng in
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cônqui üónhón tum
434. Escasso -Aroi
O arroz está escasso (tem pouco, IJ raro)
em Irai. Aroi véi üói tav1:
435. Escavar - Gá voüónq
Aqui é preciso escavar (tirar bastante terra) para ficar plano. - Gá voüonq i§n nó
riqu§ hat
436. Esclarecer - Tó he hat
Voce deve esclarecer aquilo que quer (ex plicar) - Tó he hat
437. Esclarecer - Tó chór tin
Voce deve esclarecer (orientar, dizer o que
quer) melhor. Senão vai sair tudo errado.
- · Tó chór t i on tóra
438. Esclarecimento - üóiiôn hat
A mãe faz o esclarecimento (explicação) e
ensina às suas filhas a cozinhar. - Mâin
üóiôn hat quicarôn hat.
439. Escoadouro - Gôi tarê
A valeta por onde escoam (corerem) as
águas do banhado se chama escoadouro.
- Gôi tare chá
440. Escoar - Tá qui gôi
As águas da chuva escoam (correm, fogem)
pelo rio do Mel. - Tá qui gôi tare chá
441. Escola - Escola
Na escola (casa onde se estuda) tenho muitas amigas. - Escola tan bré hê fan é
442. Escola - Escola
Na escola tem professores e alunos. - Escola tê professor car aluno
443. Escolado - Cri hê
Esse menino é muito escalado (ladino, sabido, ensinado) - Um chin cri hê
444. Escolha - Cuprông
Faço a escolha (a preferência) das sementes que vamos plantar. - Crôn que cuprông
445. Escolher - Cuprông
É difícil, mas devo escolher (dar preferên cia) logo àquele com quem vou casar. úm bré iônguê on cuprông
446. Escolhido - Cuprónca
O escolhido (o preferido) deve ser um ra paz inteligente, forte, trabalhador e sadio
(sem doença) - Cuprónca um rânrái camó
ón
447. Escombro - ln
Depois da fogueira, ficaram só os escombros (restos, ruínas) - ln pur chinul rá.
448. Esconder - üói plJiúq
O caçador foi se esconder (ocultar) no mato. - Non cónqui üói péiuq
449. Esconderijo - üôi ~iúi fón
O lugar onde se esconde nara esperar a caça, 11 o seu esconderijo. - üói péiúi fón
450. Escondido - FênMn, fêftln (= tatu)
O tatu está escondido em sua toca. Fêfén üói péiúi fón
451. Escoar - Cá cutói
Para que a drvore não caia, I! preciso escorar (segurar) o seu tronco com escoras. a cutói chór nhó
452. Escorchar - Ti cur
Os malandros disseram que vão escorchar
(roubar) as roupas dele. Vai ficar nu no
mato. - Ti cur péiúq ti catór hátca ti

453. Escória - ló tó
Os corvos se alimentam da escória (restos
podres) do cavalo morto. - ló tó dédn um
ter comu
454. Escória - Nhodnhór
Os vagabundos e assassinos são a escória da
espécie humana - Um nhodnhór
455. Escorraçar - Ti cutônq
O meu pai disse que vai escorraçar (afu gentar, expulsar) este malandro do nosso
toldo. - Páin ti cutón táqui
456. Escorregadio - Cadl!r
Depois da chuva o chão fica escorregadio
(liso) - Ta cuton carga cadér
457 Escorregar - Cadér
Se não caminhar com cuidado na lama ' vai
escorregar e cair - C;Jdér g3nca cutóin
458. Escorrer - Nhó minq
Deixe .a dgua escorrer (fazer correr) da
roupa. Torcendo a roupa escorre mais depressa. - Cur nhó minq
459 Escravizar - Úm pi
/Venhum homem tem o direito de escravizar o outro - úm pi iân nó iún iá quêi
460. Escravizar - Úm pi iúd iá quêi
Escravizar é um crime contra os direitos
do homem. - Úm pi ian nó iun iá quêi
461. Escravo - üóincha
Antigamente os lndios eram aprisionados e
trabalhavam como escravos de um senhor.
- üóincha caingâng td ve rânrái ti
462. Escravo - Rânrái tunq
Os índios nunca quiseram ser eséravos. Lutaram contra a escravidão e venceram.
Caingâng vê rânrái tunq
463. Escravo - Caingâng
O índio nasceu para ser livre e nunca um
escravo. - Caingâng dédn um hat gue tum
464. Escrever - üóinrânq (üóirânq)
Hoje à tarde vou escrever uma carta ao
meu amigo. - Úri ign bré he ma üóinrân ió
nó (üóirân)
465. Escrever - üóinrânq, üóir§n
Na escola de lraí, aprendi a ler e escrever.
- üóinrânq quicarôn ign Irai tân
466. Escrita - lgn üóinr§nq, üóirân
A minha escrita (caligrafia) é bonita, menos quando escrevo com pressa. - tgn
üóinr§n hê miti
467. Escritor - üóinr§nq, üóirân
Aquele que escreve muitos livros é o escritor. - üóinr§n han hat fón
468. Escroto - · Bôrcha chin
O saquinho de pele que envolve os testículos do garotinho se chama escroto. - Bôrcha chin guir tun
469. Escrúpulo - Má tin ma ha
Ele não tem escrúpulo (remorso, vergonha) com seus amigos. Pega tudo para ele.
- Ma tin ma ha tum ti hon
410. Escudo - Fêr tar
O meu escudo (proteção) é feito de madeira e de couro de anta. A flecha do inimigo
não o atravessa. - Fêr tárca dô rarôn tum
471. Escuras - Cutân
Vivo na sombra da noite. Sem qualquer
luz. - Cutân iá quicarôn tum
472. Escurecer - Cutân ró
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O dia está acabando e vai escurecer (anoitecer) - Cu~n ró cher
413. Escuro - Re tln
De noite, lá fora de casa, está muito escuro
(sem luz) - Rê tAn cutln
474. Escuro - Cutân tá tin
Quem anda no escuro pode cair num buraco - - Cután ta tínca camónca condó qui
cutói
475. Escusar - ónbré hê que món
Vou escusar (perdoa.r) desta vez. Mas não
faça isso nunca mais. - ónbré hê que món
416. Escusdvel - óntu hê tum nyima
Essa mentira é escusdvel (desculpdve/).
Não estou mais zangado. - Ónbré hê tum
nyima ign
411. Escutador - Nhéchin
Sou um bom escutador (aquele que escuta) do canto dos passarinhos. - Nhéchin
quêr mónq
418. Escutar-· Mónq
Vamos escutar (ouvir) o canto das crianças. É tão bonito! - Guir táin mónq
chinuí
419. Esfarrapado - NMnguent;Jr, nhôngontár
(= pobre)
1
O pobre só tem roupa esfarrapada (rasgada,
em trapos) - Um nhénguentár cur corégn
480. Esfarrapar - Cachór
O cachorro esfarrapou (rasgou em pedaços) a roupa do homem. - Cachór ti cu ón
iá
481. lisfera - Gá rôr
Dizem que a terra é uma esfera (um globo,
uma bola) - Gd ita rôr ni
482. Esfera - üóinrdn, üóirln
Os livros da escola mostram a terra com a
forma de uma esfera. - üóinr5n qui ga rôr
ni
~
483. Esférico - Bóra
A bola de brincar é esférica (redonda) Bóra ti ror nim
484. Esfolador - Canhamó
Este comerciante d um esfolado( (tira até a
pele). Cobra tudo mais caro. - Dédn um
üóndê quêi fon canhamó
485. Esfolador - Fêr (= couro, pele)
O esfolador tira o couro do boi e do porco
Ele vai esfolar com a faca afiada. - Porcô
fêr cufón
486. Esfoladura - Cutónca
Caí no chão e fiz uma esfoladura nos joe. lhos. - Cutónca i§ncri ráiq
487. Esfomeado - Ti cóchir
Este homem anda esfomeado (com fome).
Vou dar lhe um pedaço de pão e de carne.
- Ti cóchir ti ma pun nim
488. Esforçado - Ti tar
Ele é um esforçado (faz força) na luta pelo
pão de cada dia - Ti tarmó
489. Esforçar - üóchónq
É preciso se esforçar para vencer na vida.
- üóchónca rânrdi
490. Esforço - Rânrdi
De tanto esforço (força) que meu pai fez,
está agora corn dor nas costas. - Rânrái
ca páin din cangá
491. Esfrega -- Mâin fi
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Levei aquela esfrega (castigo) de minha
mãe. - Mâin fi ign md castigo nimq
492. Esfregar - Rânrdiq
Para lavar bem a roupa, é preciso esfregar
sabão de boa qualidade. - Cur fá ca rânraiq
493. Esfregar - Mânq
Esfregar mel no pão fica mais gostoso. Mânq ta tum min tinq
494. Esfriar - Cuchôn rá
Abra a janela e tire a tampa para a água
quente esfriar. - Gói ra cuchôn ra
495. Esfriar - Carne rAn
f.Jão dá para comer carne muito quente senão queima a boca. - Carne r6n cuiôn rd
496. Esganar - Cógunq
Esganou (apertou) o · pescoço dele e acabou afogando-o - Ti cógunq
497. Esganar - Nân nânq
Esganar (estrangular) o pescoço do galo
até ele morrer. - Garfn dúin nân nânq
498. Esgotar - Crôt fón
A bebida vai se esgotar (acabar). Estão bebendo as últimas gotas. - · Crôt fón tun
querón
499. Esgueirar - 01cri
Neste caminho, você deve se esgueirar
(desviar) daquela árvore. Nela tem um ninho de vespas. - D1 cri nhéchín nhân fê
n1m
500. Esguinchar - Garafa
Sacudindo a garrafa aberta, a Coca-cola vai
esguichar lá de dentro. - Garafa rópca coprói quêq
501. Esguicho - Crôt fón
O esguicho (jato) da bebida foi bastante
longe - Crôt fón
502. Esmagado - Pó ti cri cutônq
A pt!dra grande rolou lá de cima e ele,
aqui em baixo, foi esmagado por ela. Pó ti cri cutónca ti grónq.
503. Esmagar - Grót
Emagar a laranja para tirar todo o caldo de
dentro. - Raráin grótca qui cunbé mónq
504. Esmero - lgn réngrê (=- meu irmão)
O irmão trabalha com esmero (com muito
cuidado) - lgn n!ngrê rânrdi hê
505. Esmigalhar - Pó
É difícil esmigalhar (quebrar em pedaços)
a pedra. - Pó gó gom
506. Esmiuçado - NhAncábo
O dinheiro que tenho é muito esmiuçado
(muito dividido, notas de pouco valor) Nh§ncábo bad chin
507. Esmiuçado - Mé hê hat
Gosto de saber tudo esmiuçado (em detalhes, com pormenor) - Mé hê hat chórq
508. Esmo - Pónq
Ele deu um tiro a esmo (por acaso, sem
erteza) - Bócôn pónq
509. Esmola - Ti üinq
O mendigo pede esmolas (ajuda) na porta
da igreja. - Dédn um tu ü ínq curi car
üóiiôn
510. Esmolar - Dt:dn um tu vinq
Se uma pessoa jovem e corn saúde esmolar
(pedir esmolas) deve ser castigada. - Dédn
um tu vinq fón

511. Esmoleiro - Tu cyi fón
Aquele que pede esmolas se chama esmoleiro. - ~dn um tu vyi fón
512. Esmorecer - Rlnrái
Trabalho, e o que ganho t! pouco. Se continuar assim vou esmorecer (perder o ânimo) - Rlnrái nar nhlncábo chin mon
513. Espaço - Rón
O sol. a lua, a terra e as estrelas giram no
espaço. - Rón, quêchó, gtJ cring
514. Espaço - Gátu
No espaço desta caixa só dorme o meu gatinho. - Gatu nur fón
515. Espaçoso - ln
A minha casa é espaçosa (grande por dentro.) - ln cônqui bagn
516. Espada - Róngrô
A espada do soldado é grande. Parece uma
faca bem comprida. - Róngrô téi
517. Espádua - lonbóin
De tanto trabalhar fazendo cestas, me
doem as espdduas (os ombros) - üónfân
Mt tfnca iônbóin cangd
518. Espairecer - Passear
Vou passear um pouco para espairecer
(me distrair, recrear) - Pácha que chin hat
519. Espalhado - Gór (milho)
O milho está espalhado no chão para secar. - Gór gácri nátin
520. Espalhar - Gór (milho)
Espalhar o milho no chão. Espalhar a noticia do meu noivado - Gór ta gdcri vit
521. Espancador - Ránrln camó
O espancador (brigão) que batia em todos,
acabou apanhando - Rilnrln camó tóinq
522. Espancar - Fi tóiq
Espancar (dar pancadas) a mulher t! uma
covardia. - Fi pón qui tóiq
523. Espancar - Cafei (flor)
Não se deve espancar a mulher nem com
flores. -- Fi tóin que it! tum ni
524. Espantado - Mumónq
Todo mundo ficou espantado (admirado)
com a notícia. - üóicár mumónq hat
525. Espantar - Nur
Antes de ir dormir, t! preciso espantar
(afugentar, tocar) os mosquitos. - lgn nur
tunq catân tln run vót (vôq)
526. Espanto - Mumónq
O trov5o, durante a tempestade, causa espanto (suto) - Tá üóicár mumónq hat
527. Espargir - Cafei
A flor, quando se abrir, vai espargir (espalhar) o seu perfume. - Cafei bur nhó
528. Esparramado - NMncábo
O dinheiro foi esparramado (espalhado)
pelo chão. - Nhlncábo gácri nú
529. Esparramar - Nhéchin
Vou esparramar (espalhar) o arroz para os
passarinhos comerem. - Nhéchin ma aroi
vonq
530. Esparso - Povo cárma
A notícia foi esparsa (espalhada) pela cidade inteira. - Povo cárma tuq tóq
531. Espavorir - Mumónq
Com este tiro você vai espavorir (assustar)
a todos - Bocôn ta pónca üóicdr mumónq
532. Especial - Dédn um grôiguê (gróingânJ

Vou fazer um doce especial (fora de st!rie)
para voce. - Dédn um gróin guê
533. Especial - Tupén
Peço um favor especial a Deus: saúde e
longa vida para meus pais e irmãos. - Tupén bré vinq
534. Especialidade - · üóión hat fón
A especialidade do cozinheiro é cozinhar.
Do caçador, caçar. - üóión hat fón fi
535. Especialidade - Fi hon contá
Uma coisa que só esta ou aquela pessoa
pode fazer, t! a sua especialidade. - Fi hon
contd ná
536. Especialidade - Pintar
A especialidade do pintor é pintar. - Pinta
qul}i fón
537. Espécie - Gôi
No rio Uruguai, não tem muitas espécies
(qualidades) de peixes. - Gôi üáin qui
crt!ncufl}r pir
538. Especular - Tin caid
Antes de comprar é bom especular (observar) os preços em outras casas. - Tin caiá
nhómonq
539. Especular - Caid pir
Para comprar mais barato t! preciso especular. - Tin caiá pir nhón monrá
540. Espelho - üóiveía
Para arrumar meu cabelo, me penteio em
frente do espelho. - üóivêia qui ign gôin
rem
541. Espera - Nhóüóiq (nhôvôiq)
A espera jd está demais. A hora combinada
jd passou há tempo. - /gn nhóvóiq ra ver
542. Esperar - Nhf>vóiq
Vou esperar o meu avô perto da 'ponte. /gn vo nhóvóin
543. Esperdiçar - Gdtu
Esperdiçar (perder) o gato no mato. - ·
Gdtu ta nón cônqui fat
5 44. Espernear - Broca
Quando vai nadar, t! preciso espernear (agitar as pernas) - Broca pón vunvóq
545. Espertalhão - Caing6ng
O espertalhão (astuto, malicioso) tapiou
a todos os índios. - Caingâng coqut!t
546. Espertalhão - Guéiq
O espertalhão comprou tudo e não pagou
o que ficou devendo. - Guéi car car nhón
tum
547. Esperto - lgn réngrê
O meu irmãozinho é muito esperto (inteligente, ladino) - lgn réngrê crin hê
548. Espesso - Cubê, cunbb (= caldo)
Este caldo estd muito espesso (denso, grosso). Junte mais água. - Tin cubê (cunbê)
qui gôi min món
549. Espetar - Ningrên
Vou espetar (furar) a orelha para pôr os
brincos. - Ningrên dugn dón ca tu ningrên tu chd
550. Espeto - Carne (tudni)
Assar a carne no espeto (vara de ferro ou
um pau afilado) para fazer o churrasco Carne chút
551. Espia - Ovóiq
O espia (aquele que olha, que observa) estd
em cima da árvore. - Cá cri nfnca ovóin

170

1

513. Esplendor - Úri

n1m
552. Espiada - Nhóncôn rôr
Dar uma espiada (olhar depressa) pela ja nela. -· l\fhóncôn rór qui ovóinq
553. Espiada .... Vê chin hat
Passei por lá e dei uma espiada para ver
quem morreu. - Mi tlnca ven chin hat têr
id on veié
554. Espião - üóipéiúq
Aquele que se esconde para olhar escondi·
do é o espião. - Un üóipéiúca nin on veié
555. Espiar - Nhâncá
Vd espiar (ver, olhar) quem estd batendo
na porta. - Nhâncá ta ovóin tin
556. Espicaçar - Róngrô
Espicaçar (ferir, machucar) com a ponta
da faca, da agulha. - Róngrô ta ti cuchót
551. Espichar - Conúinq
É preciso espichar (estender, esticar) o
couro para secar. - Convira tin congôn ié
558. Espiga - Gór tain
A espiga de milho, quando é verde, é boa
para C(imer cozida. - Gór ta ln cô hê.
559. Espiga - Gór tógn
A espiga de milho seca é útil para a engor·
da dos porcos. - Gor tógn porcô ma hê
560. Espingarda - Bócôn téi (= arma longa)
A espingarda é uma arma perigosa. - 86·
côn tf1i
561. Espinha - Din
O meu pai tem muitas dores na espinha. Din cangá
562. Espinhei- Ên fi
Linha de pescar com uma porção de an·
zóis chama-se espinhei. - Ênfi é
563. Espinho - Chóin
Esta drvore tem muitos espinhos. - Cá
tagn qui chóin
564. Espinho - Porcô
O porco-espinho mata cobra com os seus
espinhos. - Porcô qui chóin pan tén
565. Espinhoso - Qui chóin
A minha vida f1 muito espinhosa (difícil,
cheia de tormentos) - Qui chóin
566. Espírito - Coinbf1g
Quando morre uma pessoa boa, o seu esplrito (alma) vai para o céu. - Un têrca
caicôn ra tin
561. Espírito - Coinbég
Existem os esplritos bons e os espíritos
maus: os anjos e os diabos. - Coinbég htl
coinbég corégn
568. Esplrito - Coinbég
O mau espírito entrou no corpo dele. Por
isso está louco. - Coinbég corégn ti cón
raron ti crin corf1g
569. Espirrar - Garafa
Sacudindo a garrafa, a Coca-cola espirra
para fora. - Garafa cupróin quêq
510. Espirrar - Hachlg
Quando vou espirrar, protejo o nariz com
um lenço. - Hachlnca lenço ta com minq
511. Espirro - Hachím
Quando estou com gripe, espirro a cada
instante, - Fin fir ca hachlm camó
512. Espirro - Hachlm bag
Quando o papai espirra é tão forte que levanta poeira. - Hachlm bag

A aurora de hoje foi um esplendor (brilhante, linda) - Úri curôn hê
514. Espoliar - Péiúq
Esse ladrão vai espoliar (roubar) tudo daquele coitado. - Cofd ta dédn um peiúq
515. Esponsais - Fest
Hoje vai sera festadosmeusesponsais (noivado) - lgn fest bagh
516. Espora - Préi
O galo tem uma espora em cada perna.
Gáru préi
511. Esporada - Préi
Aquele que anda a cavalo usa esporas de
ferro. - Convorú cri tyi fón
518. Esporada - Gdru
O galo mais forte deu uma esporada no gato e este não gostou. - Gdru préi cdtu confór
519. Esposa - Prun fi, eitprô
A minha esposa (mulher) é muito dedicada à fam11ia. - lgn prun fi ichú hê
580. Esposa - Prun fi
Meu pai estd casado com sua esposa (mi·
nha mãe) hd 20 anos - /gn páin ign mâin
fita prun
581 . Esposo - Bédn
O meu pai é o esposo de minha mãe. Main fi bf1dn
582. Esposar - Bré nhônq
A Joaninha vai esposar (casar) com o Ma·
neco. - Joaninha fi Manéco bré nhôn
583. Espreguiçar - üóicrân
Depois do almoço gosto de me espreguiçar
(esticar o corpo na cama) - Nhôncar üói·
cr6n
584. Espreguiçar - üóincatq
Vou me deitar nesta sombra para espreguiçar (descansar) um pouco. - Nai
tínca üóincânq
585. Espreitar - Nhancá
Espreitar (olhar escondido) pela fresta da
porta. - Nhancá qui ovói
586. Espremer - Mónq
Espremer o abacaxi para tirar o caldo. Bacaxi qui gôi mónq
581. Espremer - Tin chêq
Vou espremer (encostar na parede) o malandro, até que ele conte a verdade. - Tin
chtlca ti ta to hat
588. Espremido - Rânrái
A laranja já foi espremida e só sobrou o
bagaço. - Rânrdi .;ogúnca ti fêr fat
589. Espuma - Nhóra
Da boca de cachorro brabo sai espuma.
Cachor nhun nhórs compaq
590. Espuma - Convorú (convarúJ
Da boca do cavalo que correu muito também sai espuma. - Convorú nhóra cutông
ti üóivdca
591. Espumante - Nhôn guéi
A bebida fermentada é espumante (faz
muita espuma) - Nhôn guéi
592. Esquecer - Coiatúnq (coniíltum)
Preciso escrever as coisas para não esquecer. - Coiatún gue tum
593. Esquecer - Conidtum
Quando a gente fica velho, vai esquecer
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tudo. A memória é fraca. - Cofónca dt!dn
um conidtum c<1
594. Esquecimento - üóicantá
Preciso de remédio para acabar com o meu
esquecimento. - üóicantá crôn coniatúm
tum ié
595. Esqueleto - Cuc<l
O corpo da gente tem um esqueleto. É
feito de ossos bem fortes. - ón cut2
596. Esquentar - Banca
Vou esquentar a água para fazer o chi·
marr6o, o café e cozinhar o pinhão. - Gôi
· rânca mate han
597. Esquerda - Nhâncóin
Tenho duas mãos: uma esquerda e outra
direita. - Ningué nhâncóin ningué pón iá
598. Esquerda - Nhâncói ta
A minha casa fica do lado esquerdo desta
estrada. - lgn in ómín nhâncói ta nhó
599. Esquilo - Bân téi
Um animalzinho que pula de galho em galho, tem rabo comprido, grosso e bonito.
- Bân téi
600. Esquilo - Fâng (pinhão)
O esquilo gosta de pinhão e de outras sementes. - Fan cacanó
601 . Esquisito -·- Cacanó (= fruta )
Esta fruta não é doce nem an;arga. Tem
um gosto esquisito. - Cacanó co üóiman
602. Esquisito - Nhtkhín
Nunca vi este passarinho. O seu canto é
tão esquisito. - (diferente dos outros) Nhéchín car um
603. Esquivar - lgn nhudd quêq
Ele vai se esquivar (evitar) só para não me
ajudar. - lgn nhudá que tunq
604. Esquiva - Fi ign bré hê tum
É uma garota esquiva (que evita, se afasta)
- Fi onbré vi üain
605. Essa - Tân
Essa ponte sobre o rio do Mel. - Gôi tangrí punta ná
606. Esse - Tân
Esse homem, e não aquele, é meu bom
amigo. - Tân pi ign bré hê nin
607. Essência - Tupén
A essencia (idéia principal, superior) da
verdade é Deus. - Tupén ti car quicaró
608. Essencia - Cafêi
A essência (óleo fino e cheiroso que se extrai de certas plantas) de rosas. d;J casca de
laranja é bem perfumada. - Cafêi guêr
hê
609. Essencial - üónhón (= comida), üóión
O essencial (indispensável, necessário) é
que tenhamos comida. - üónhón
610. Esta-· Tân
Esta flor tem a cor amarela e, essa outra,
daquela árvore, é de cor azul. - Cafêi
tân marér car unt azul
611. Este - Cachór
Este bicho se chama bicho-cachorrinho.
Ele queima a pele com o fogo. - Cachór
chin
612. Estabelecer - Nur
Vamos estabelecer (fixar) o seguinte: vamos dormir todos os dias às oito horas. !t4úna curôn c<lrmi nun nur ié

613. Estabelecimento - ln
Neste estabelecimento (casa de comércio)
tem de tudo. - ln tánqui dédn um car (taqui)
614. Estaca - Cá
Esta estaca (pau que se finca na terra) é o
marco da terra dos índios. - Cá ta gáqui
guêq
615. Estação - Cran quêifon
Na estação rodoviária, os ônibus partem a
toda hora. -- Ti nhá grân quêifon
616. Estacionar-· Fond iôn id
Vou estacionar (permanecer, demorar) na
sombra para descansar. - Fond iôn iá qui
üóicân
·
617. Estadia - Nig ia
A . minha estadia (permanencia) em Ira í
nunca será esquecida - lgn nig id coiat(/m
gu{} tum
618. Estado - Dédn um
No estado (situação) em que me encontro,
nada posso comprar - Dédn um món guê
tum
619. Estado - Povo
Estado do Rio Grande do Sul, estado do
Paran;J etc - Povo bagn tân
620. Estafa - üóirân
Estou com uma grande estafa (canseira)
de tanto estudar. - üóirân cónta vint
621. Estagnar - Ti têr
É preciso estagnar (não deixar correr) o
sangue senão o homem' morre. - Ti vera
quem;Jr ti têr
622. Estalar - Ran quêq I
Quando ponho bambu verde no fogo, eu
sei que ele vai estalar. - üón ta pin confíca ranq quêi
623. Estalar - Bôin
Estalar o chicote no lombo do boi que puxa a carreta. - Bôin dédn nân nânq
624. Estalar - Nuné
Estalar com a língua nos dentes. - Nuné
ta nhó con dan qu{}i
625. Estalo - Oüar hê ta
O estalo do chicote é muito forte. Ouve-se
de longe. - Oüar h{} ta mó hê
626. Estampido - Mó hê
Este estampido (estouro) foi de um foguete que soltaram perto da praça da igreja. Qüar hê ta mó hê
627. Estancar - Ta crân qué
É preciso estancar (fazer parar) o sangue.
- Tin ta crân qué
628. Estar - Guecôn
Amanhã, a esta hora, vou estar em Curitiba. - Guecôn Curitiba tân nhói ign
629. Estardalhaço - Agn ta de hat nó
Que estardalhaço (barulho) os garotos da
nossa escola fizeram! - Agn ta de hat nhá
nóchér
630. Estatelar - üóirá tunrá
Não corra. senão você vai se estatelar (cair
de comprido no chão) - üóirá tunrá quemár cutóin
631. Estatura - lgn chéi
Tenho oito palmos de estatura (tamanho,
altura ) - lgn chéita ta oito palma
632. Este · · Bêr ta pur
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No este {leste) nasce o sol e no oeste ele se
esconde. - Bêr ta ron pur
633. Este - Ron
No este surge a aurora (o nascer do Sol) e
no oeste . .. - Ron iúr fón
634. Este - Tagn. Este dedo - neiuá tagn
Este dedo tem um anel muito caro e boni·
to. - Ningué conl chinuí canbamó
635. Esteio - ln
O esteio (viga, tronco) da nossa casa é forte. - ln tar
636. Esteira - Crinái fón
Sei fazer esteiras muito macias e coloridas.
- Crinái f6n hat hê
637. Estender - Conviq
Vou estender a roupa no sol para secar. Cur conviq congôn ié
638. Estender - Mrur
Estender a corda de cipó para pendurar a
roupa no sol. - Mrur cur ta tu nhôn ié
nhfin
639. Esterco - Oncré, nhofá
O esterco (estrume) de gado ajuda o crescimento das plantas - Oncré hê conpái
640. Est~ril - Canó
Este cavalo é estéril (não tem sementes) e
não serve para reprodutor. - Ti can6 cron
mar conpal üáin
641. Estiagem - Seca
A estiagem (tempo seco, sem chuva) deste
ano já está muito longa. - Pran táncon seca bagn tavín
642. Esticar - lgn briJ
Me ajude a esticar esta corda. Ela é
comprida. - lgn bré n§n nân
643. Estilete - róngrô
Estilete (punhal fino e comprido) é usado
para matar bofi. - Bôin tén fón
644. Estima - Nh§n tu hê
A estima (afeição, respeito) do marido pela
sua esposa deve ser constante. - Nhân nó
tu hê fang (?)
645. Estimar - Ti crón
Os. filhos devem estimar (apreciar, amar,
respeitar) a seus pais. - Ti t itú h~
646. Estimulante - Nur hê
O caffJ 11 uma bebida estimulante (excitante) - Caf on nur hê tatúm quêi
641. Estimular - Torcê quêq
Estimular (torcer, animar) os jogadores da
nossa equipe. - On time ma torcê quêi
648. Estímulo - Professor
O elogio do professor é um estlmulo (in ·
centivo) - Professor aluno ma hê
649. Estio/ar - Cafêi
Estas flores, sempre na sombra, vão estiolar (enfraquecer, murchar, definhar) - Ca·
fêi fond iôn iáqui
650. Estiva - Púnta chin
Apodreceu a estiva (ponte feita de um só
pau, montada sobre forquilhas) e não dá
para atravessar o banhado. - Púnta chin
gôi cri
651. Estojo - Lapis dé
Perdi o estojo (caixinha onde se guarda as
miudezas) de lápis - Lapis dé fan iá ign
652. Estômago - lgn f6r
Comi demais e estou com o estômago

(pança) cheio. - Jgn nhón cônta vlnca fÓr
653. Estonteado - üóirân
De tanto estudar, ficou estonteado (aturdido) - üóirân vê cônta vlnca ign crin üói·

m6n

654. Estorvar - · Pó (=- pedra)
Esta pedra no caminho vai estorvar (difi·
cultar) a passagem. - Pó ó1t11Í1 cri ni nitfn
corégn
655. Estorvo - Ta corégn
A chuva é um estorvo. Não me deixa sair
para o trabalho. - Ta corégn tân rânrái
camón ti
656, Estouro - Ti tô
O estouro (a explosão do trovão) - Ti tó
651. Estourar -- Pin gru bagn
Neste fogo tão forte a panela vai estourar
(explodir) - Pin gru bagn cucrún tô hat
658. Estourado - Um chin
Garoto estourado (que pensa pouco, im·
prudente, que não mede consequências)
- Um chin nhâncrén
659. Estraçalhar -- Cur nhônq
Estraçalhar o vestido (rasgar em pedaços)
- Cur iód nhônq
660. Estrada - Ómfn
Caminhando por esta estrada (caminho)
chego em minha casa - Ómfn nhân bat(n
1n ra
661. Estragar - Róngrô
Estragar (destruir) o facão cortando lenha
muito dura. - Róngrô ta pin quêp
662. Estrangeiro - Qüar hê ta
O estrangeiro (pessoa de outro pais) veio
de longe. - Qüar hê contln
663. Estrangular · Congúnq
Estrangular (apertar o pescoço) do galo att!
ele morrer. - Gáru dú in congúnq tin têr
hê hat
664. Estrangular - Ti prun fi
O criminoso estrangulou (apertou o pescoço) e matou a própria mulher. - Ti prun fi
dúin congúnq
665. Estranhar - Povo
Tenho medo de estranhar (o contrário dos
costumes) a vida na cidade. - Povo cônqui
ta um
666. Estrear - Cur tén
Hoje vou estrear (usar pela primeira vez) o
vestido novo. - Cur tiJn túin ign
661. Estreitar - Ta chin quêq
É preciso estreitar (diminuir a largura) o
vestido na cintura. - Chaia ta chin quêi
668. Estreitar - Tu hê
Vamos estreitar (tornar mais forte, mais
Intima) a amizade com os vizinhos. - Ro
nátin tu hê
669. Estreito - Tompér chin
O rio do Mel é mais estreito (menos largo)
que o Uruguai. - Gôi tdgn tom{Jdr chin
670. Estrela - Cring
À noite, vejo muitas. estrelas no cl1u. São
brilhantes. - Cring c:aicôn tan f!
611. Estrela D'alva - Cring
Antes do amanhecer, a última estrela que
se apaga f! a estrela D'alva (seu nove)
Cring ondô tan pur fón
672. Estremecer - Nhân nhâng quêq
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Estremecer de frio e de medo! - Mumón·
ca nh6n nMng quêq
673. Estremecimento - Concá
O vento fez um grande estremcimento
(tremor) nas casas. - Concd in td nhâng
guêq
674. Estrepar - Chóin
Quem anda sem calçado pode estrepar (ferir) o pé com os espinhos do mato. - Pontoró túnca chóin qui nhAng
675. Estrépido - Jogo queca
Durante o jogo, o povo faz um grandeestrt!pido (gritaria, grande barulho) - Jogo quêca prond prórq
676. Estribo - Convarú
Quem viaja a cavalo pôe os pés nos estribo
(é de ferro) - Convarú cri tin
677. Estripar - Créncufer
Estripar (tirar as tripas) do peixe. - Créncufêr dugn cunúing
678. Estro - Bôin fi
O estro (desejo sexual) do touro reclama a
vaca. - Bôin fi cron
679. Estrondo - Tóq
O estrondo (grande explosão) do trovão
me causa medo. - Dédn tóq ca camón
680. Estrumar - Ga
Pôr estrume (esterco) na terra antes da
plantação rende mais. - Ga qui ón crônq
681 . Estrumar - Ga
Estrumar a terra é trabalho muito importante na lavoura. - Ga cumq
682. Estrume - Ga
Aquilo que se mistura à terra para torná-la
mais produtiva se chama estrume. - Ga
nhód iáq
683. Estudado - üóirân
Isto já foi estudado (que jd estudou) üóirân quicarónq
684. Estudar - üôirân
Hoje vou estudar mais um pouco. - üóirân
vêq úri
685 Estudo - üóirân
O estudo exige muita dedicação. - üôirân
hê
686. Estupefato - Harêiquetúm
Estou estupefato (assombrado, aturdido)
com este acontecimento. - Harêiquetúm
módca
687. Estupendo - Curôn hê
Que dia estupendo (admirável) para um
passeio. - Curôn hê úri
688. Estupidez - Cótím
Que estupidez (grosseria, falta de educação) com a visita. - Cót/m tón brê hê tum
689. Estúpido - Nhúdiá (?)
Aquele que maltrata os animais é estúpido
(bruto) - üói nhúdiá quecamó
690. Esvaziar - Chêita
Esvaziar (tornar vazia) a sacola. - Sacola
(chêita) cuprôn
691. Esverdeado - Cacanó
A fruta ainda não estd madura. Está esverdeada (crua) - Cacanõ táin
692. Esverdear - Cur
Esverdear (tingir de cor verde) a saia com
tinta quase verde. - Cur ta un táin ta qui·
fát

693. Esvoaçar - Tóinq
Os urubus esvoaçam (voam) fazendo rodas. - Nhóton tonq ton mú
694. Esvoaçam - Nhóton
Os corvos esvoaçam (voam sem bater as
asas). Parece que ld tem bicho morto. Nhóton câima ton ton mú
695. Eterno - Tupén
Deus é eterno (não tem começo nem fim).
Sempre existiu. - Tupén bagn taví
696. Eu - lgn
Eu gosto de meus amigos. Gosto também
de frutas do mato. - lgn cacanó tu hê
697. Eu - lgn
Eu tenho pai, mãe, cinco irmãos e sete irmãs. - lgn pdin car mâin fi régre fdn
698. Evacuação - Nhofá
A evacuação (pôr as fezes para fora do corpo) é as vezes bem dif/cil. - Nhofá cort!g
taví
699. Evacuar - Curôn car ni
Toda pessoa deve evacuar ao menos uma
vez por dia. - Curôn car ni nhofdi
700. Evadir - Crêt
Os vagabundos vão se evadir (fugir) da
cadeia. - Cun mínca nátin on crêt
701. Evaporar - üónvár
Fervendo a dgua demais ela evapora (desaparece sob a forma de vapor) - Gôi üonvdr ni
702. Evasão - Crêt crêt
A evasão (a fuga) dos garotos da escola. Guir hagn crêt crêt iá
703. Evento - Nhangân, nhânguê
Este evento (acontecimento) é muito importante. - Nhangân tavl
704. Evidente - Tómón üáin
Isto é t5o evidente que não precisa dizer
mais nada. - Pin tómón hê na
705. Evitar - Tuvdinq
Evitar (afastar-se do que naõ presta) o perigo : a cachaça e o fumo. - Gôifá crót
tuváinq
706. Evolução - Ira/
A evolução (desenvolvimento) de Ira/ é
bem grande. - Ira/ ti hê ni
707. Evolução - Quicarônq
A minha evolução nos estudos é boa. Todo
dia aprendo mais. - lgn üóirân quicarônq
708. Evolução - Bagn querôn
A evolução do nosso toldo é grande. Éramos 60 pessoas e hoje somos mais de cem.
- Tâqui caingâng ti é querôn
709. Exagerar - Ta bagn quêi
Você costuma exagerar (aumentar) tudo o
que isso vale. Não é tanto assim. - Ta
bagn quêi
710. Exagero - Hat chin hat
Que exagero é este. O que eu fiz foi tão
pouco.! - Úri hat chin hat
711 . Exalar - Cafêi
Na primavera as flores vão exalar (espalhar) seus perfumes - Cafêi é quêi
712. Exalar - Guêrguê
A podridão do boi morto exala (espalha)
um fedor dif/cil de suportar. - Bôin corég
713. Exaltar - Nhân má har
Exaltar (falar alto, engrandecer) a beleza
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da moça. - Nh6n má har vinq
714. Exame - üóirfin
Passei nos exames e vou começar a segunda st!rie. - üóirân qui passá qut!n ign
715. Exasperar - lgn rt!ngrê
O pai vai se exasperar (irritar, enfurecer)
porque meu irmão não passou nos exames. - lgn réngrê passa que tum
716, Exatidão - Qufhon contfn
Gosto da tua exatidão (pontualidade)
Quíhon contín
717. Exato - Quíhon contfn
Gosto de ser exato (certo, correto, pontal) em tudo. - Ouíhon contín
718. Exausto - Conüarú, convorú
O cavalo ficou exausto (esgotado, muito
cansado) com o trabalho - Conüarú rôt
rânrA i ca
719. Exceção - Hon
Você é uma exceção (fora de st!rie, sem
comparação) - Hon ta um ta üi.
720. Exceder - Ti nhônqui
Ningut!m vai te exceder (superar) no traba lho. - Ti nhônqui rônq
721. Excesso - Cur
Vesti roupa em excesso (demais) e agor;J
estou com calor. - Cur ricónta vinq
722. Exceto - Conüarú
Exceto (fora) esta vez, nunca mais andei a
cavalo. - Conüarú cri nyi tum
723. Excitar - Dén
Excitar (animar, provocar) o animal para
ele avançar. - Dén üoimân
724. Excitar - Mate crôt
Tomo chimarrão para me excitar (estimular, despertar) - lgn n7ate crôt
725. Exclamação - Prórq
A tua exclamação (voz, grito) foi ouvida
muito longe. - Ti prórq qüar hê ta mó han
726. Exclamar - ' Nh6n ma har
Deve exclamar (gritar) bem alto para eles
escutarem. - Nhân ma har prórq
727. Excluída - Bré hê tum
A Joana foi excluída (afastada) da nossa
escola. Ela não respeita ningut!m. - Joana
fi bré hê tum
728. Exclusão - iun camó
A exclusão da Joana era necessária. Ela era
bagunceira. - Joana fi iún camó
729. Exclusivo - T6n pi
Esta coisa é exclusiva (somente minha) e
de ninguém mais. - Tân ta taichúm ni
7 30. Excreção - Retân
A excreção (eliminação) da urina e das fezes. - Retân fat
731. Excreção - Cutônq
Urinar é fazer a excreção (eliminação ) da
urina. - Tar ra cutônq
732. Excreção - !Vhofáq
A excreção das fezes se faz pelo ânus. Nhófdq cutônq
733. Excremento - Nhófd
Excrementos (tudo aue o animal joga fora,
urina, fezes) tem muito mau cheiro. Nhófd guêr guê
734. Excrementos - Dédn nhófd
Os excrernentos de animais são muito fedidos. - Dédn nhófá guêr guê

735. Excursão - Canúa
Amanhã vou fazer uma excursão (passeio)
de canoa pelo rio Uruguai. - Canúa quirônq
736. Execução - R6nrái
A execução (realização) do trabalho foi
bastante fácil. - Rânrdi tân hat hê
737. Executado - Têr
O criminoso foi executado (morto) na forca. - Ti têrq
738. Executar - Curôn corégn
Ele vai executar (realizar) esta viagem com
mau tempo. - Curôn corégn ra tin
739. Exemplar - Fi (ela)
Ela tem um comportamento exemplar
(rnodelo para os outros) - Fi ticdr ma hê
740. Exemplo - Ti crôn
Cs bons exemplos (modelo) dos pais são
importantes para os filhos. - Ti crôn ti
hê riquê
741. Exercer - Hosp ital
Vou exercer o trabalho no hospital (realizar, fazer) - Hospital tân rânrtJi tin
742. Exerclcio - Enfermeira
O exercício aperfeiçoa tudo. - Enfermeira
ta hê ni
743. Exibida - Cur rôr
Ela é muito exibida. Anda de saia curta
para mostrar as pernas. - Fi cur rôr ta
üói hê hat tin
744. Exibir - üói hê hat camó
Ele gosta de exibir (mostrar, apresentar)
aqui. - Fi üói hê hat camó
745. Exigir - /chún üón
Vd exigir (reclamar) o que te pertence.
/chún üón quêi tin
746. Ex igente - R§nrdi
~Teu pai é exigente (reclama) e auer que
todos trabalhem. - Pdin ti car r6nrái hat
747. Existência - ón tun nh6ngue
A nossa existência é muito difícil mas t!
livre. - ón tu nh6ngue
748. Existir - lgn bré ti
Se minha mãe existir (viver) mais vinte
anos, serei feliz. - Miin fita ign brt! t lnqui
20 anos hat ca ign ma hê
749. txito - üóirân
O êxito (resultado) dos meus estudos me
causa alegria. - üóirân ta crânca
750. Exoneração - R6nrái
O Paulo pediu exoneração (dispensa, salda) do trabalho. - R6nrdi qui cutónq
751. Exorbitar - quêimân, câimân
Você não deve exorbitar (aumentar, colocar muito alto) as qualidades. Sou apenas
uma índia. - C§iman vit
742. Expandir - Bagn quêi
Pelo estudo, devemos expandir (aumentar,
ampliar) os nossos conhecimentos sobre o
mundo. - üóirân hat ca bagn quêi
753. Expansivo - Vin hê hat
Ele é muito expansivo (comunicativo) e
alegre. - Fi vin flê hat camó
754. Expectativa - Nhóvóinq
Vivemos na expectativa (esperança ) de
bons acontecimentos. - Ti nhóvóinq
755. Espectoração - Cuhúrca
Quando tenho tosse, a expectoração (o
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catarro) que sai é bastante. - lgn cuhúr
bagn
756. Espectorar - Cuhúr
É preciso expectorar (eliminar o catarro)
para respirar melhor. - Cuhúr cutónq
751. Expedir - Nhó nónq
Amanhã vou expedir a carta (enviar, mandar pelo correio) - Váica üóirân nhó nói
758. Expelir - üóicantá
Tomando o remédio ele vai expelir (botar
para fora do corpo) muitas bichas (/om brigas) - üóicantá ta crôt
759. Expensas - Fi bédn
Ela vive às expensas (as custas) de seu marido . - Fi bédn üin nhómónq
760. Experiência - Hat comónq
As experiências (práticas, lições aprendidas) da vida são muito necessárias. - Hat
comónq ra
761. Experiente - Hat hê
Ele é um guia experiente (prático) e conhece os caminhos. - Hat quicaró
762. Experimentar - Cómónq
Vou experimentar a comida do almoço.
Talvez j~ esteja cozida. - üói on comónq
763. .
764. Esperto - Cairó
Ele é um garoto esperto (sabido, inteligente, perspicaz) - Guir cairó crin hê
765. Espirrar - Ach/nq (hachinq)
Se puser fumo em pó no nariz, vai espirrar
sem parar. - Fumo ta ti ninhó tu vêtca
766. Espirrar - Finfir
Quem está resfriado também espirra muito. - Finfir ca achln
761. Explicação - /gn tóca
A explicação (lição) que ela me deu foi
boa. Aprendi tudo. - /gn ma tóca quicarôn
768. Explicar - Tómon
Vou explicar mais uma vez como se diz a
palavra. - ôn ma chã tómon
769 Explodir - Bomba
Fazer explodir (causar explosão) esta bomba. - Bomba tôq
710. Exploração - Min
Vou explorar (estudar, pesquisar) este mato . Quero ver se acho a onça tão falada. Min nhóüói nón cómi
711. Explorador - Nhón mon
O explorador, assim como o caçador, percorre e estuda o mato inteiro. - Nón cómi
tin
712. Explorar - Caféi
Vou explorar (estudar, percorrer e procu rar) este mato. - !Von cómi caféi nhóü. óiq
713. Explosão - Camónq
A explosão (estouro) do trovão me assustou bastante. - Dédn tôca camónq
714. Expor - Ronrir
Vou expor (exibir ) o m eu corpo ao so l.
Ronrir qui ná
715. Exportação - OncrlJ
A produção da lavoura sendo grande, a
exportação (mandar para fora d e traí) será grande. - Oncré hê car bagn
776. Exportar - Tar ra

Vamos exportar (mandar para fora) por
eio de caminhões. - Tar ra nhónonq
717. Expressão - Ti cacôn
A expressão (aquilo que a cara mostra) da
cara dele não me agrada. - Ti cacôn hê
tum
718. Exprimir - Ti canó (= seus olhos)
Exprimir alegria pelos olhos. Seus olhos e
sua cara só sabem expressar raiva e m;Jgua.
- Ti canó üóimân
719. Expressivo - Ti nhamé
O rosto e o olhar da criança são tão expressivos (revelam inocência e pureza)
ti nhamé hê
780. Expulsar - Munq
Vou expulsar (tocar para fora) estes malandros. Entraram no mato do toldo sem
pedir licença. - Agn múnq qüar hê ra
781 . Extensão - Tim bagn
A extensão (tamanho) do toldo indlgena
é de 200 alqueires. - Caingâng ga bagn
chin
782. Extenso - Téi
O toldo indlgena é muito extenso (com prido, largo) - Caingâng ga téi guê
783. Externo - Tárqui
C> que está fora de nossa casa é externo e o
que est<1 dentro é interno. - Tarqui contê
784. Extenuado - Rânrái
Estou extenuado (cansado, enfraquecido)
de tanto trabalhar. - Rânrái conta vínca
ign rô
785. Exterminar - Pén crirÍg (pétcring, pêtgring
formiga)
É preciso extermidar (eliminar, matar) estas formigas. - Péncrign conténq
786. Extermlnio - Conténq
O exterm(nio (matança) das formigas do
formigueiro . - PIJncrign crlJ conttJnq
781. Extinguir - Diânq
Já {J hora de dormir e vou extinguir (apa·
gar) o fogo. - Pin gru diânq
788. Extinguir - · Conténq
Extinguir (matar, exterminar) as cobras e
aranhas. - Pân car chucrím conténq
789. Extinguir - Ta tum quêi
Incendiando o campo, ajuda a extinguir
(matar) com as cobras. - Rê pund ta tum
quêi
790. Extinto - Diér
O fogo já foi extinto (apagado) - Pin d itJr
iá
791. Extinto - üóigrét
O costume de descansar nos sábados foi
extinto (saiu da moda, acabou) - üóigrét sabado car mi
792. Extirpar - Nhó
Extirpar (arrancar com a raiz) os dentes é
muito doído. - Nhó nhorê cunúinq
793. Extirpar - Caféi
Extirpar (arrancar com as raízes) as plantas venenosas do campo. - Caféi nhór{}
794. Extorqu ir - Nhânctibo
Extorquir (tirar a força ou por tapeação)
o dinheiro que pertence ao outro. - Nhân cábo ta um túni
795. Extra - Rânrái
Trabalh ei m uitas horas extras (extraordiA
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ndrias, além da hora de costume) - R6n·
r<Ji cónta vinq
796. Extração - Ga cônte
A extração (tirar, arrancar) do ouro de
dentro da terra. - Ga cônte cunúinq

797.
798. Extrair - Nhó cunúinq
Extrair (tirar) um dente. Extrair o mel das
abelhas. - lgn nhó cunúinq
799. Extra-natural - Bôin chin
O bezerrinho que nasceu tem dois rabos.
Isso é extra-natural. - Bôin chin conf!g
800. Extraordindrio - üóim6n
Isso é extraordindrio (fora de série)
Dt!dn üóimân taví
801. Extrato - Dédn guêr
O extrato (perfume, e~ncia) de certas
flores é muito agraddvel. - Caf§i guêr hê
802. Extravagância - Ningué conín
Enfeitar-se com muitos colares e anéis t!
uma extravagância. - Ninguf! coní chinuí
(chindví)
803. Extravasar - l?eite (gfJi cuprf = llgua bran·
ca)
Se ferver o leite em demasia, ele vai extra·
vassr (sair fora, transbordarJ - Reite üón·

var (gôi cupri)
804. Extraviado - Guir
O gurizinho anda extraviado (perdido) Guir chin ómín nhânbd tin
805. Extraviar - Querún
Na compania desse rapaz, ela vai se extraviar (se perder) - Querún ómín crin nhó
806. Extremo - C'
No extremo (na ponta) desta vara. - Cd
nhudún
807. Extremo - ómín
No extremo (no final) deste caminho.
Ómín f~r
808. Extremo - F§r
Nos extremos (últimos) anos da vida, meu
avô era tão quietinho. - üó cofll qu~ca
nhantú
809. Exuberante - Mó
Esta jaboticabeira é exuberante (deu muitos frutos) - Mó canó é.
810. Exultação - lgn ma hê
A minha exultação (alegria, contentamen·
to) é grande. - /gn ma h§ tavl
811 . Exumar - üóncht!r
Eles vão exumar (desenterrar) o caddver.
- üóncht1r cunúinq

f

177

As fagulhas podem provocar o incéndio. Pin gógn in pun.
21. Faísca - tli (?)
Quando chove com trovlJes, M muitas
fa/scas brilhantes. - TA cutânea tânrer
quei.
22. Faíscas - cóbcób queq
As faíscas parecem cobras brilhantes que
cortam o céu. - Ta cóbcdb qu&:a ta pln
ve.
23. Faixa - cân nhbq
A faixa larga ajuda a sustentar a barriga da
mulher grdvida. - Dugn rôr fi dugn cri
tonfín fón.
24. Fala - cumdr he
A fala (conversa) deles era muito baixa.
Não pude escutar. - Cumdr hb v/nca mén
tum
25. Fala - nhéchln
A fala (conversa) entre os passarinhos é
muito bonita. - nhdchln vi chinu/ (chindví)
26. Falação - vi
A fa/ação (o discurso, a pregação) do padre foi importante. - Padre vi hb tavl
27. Falador - vin camó
Este rapaz é só um falador (conversador)
preguiçoso. - Nhln nhór rA vin camó.
28. Falador - vin camó
O falador (conversador) não tem tempo
para trabalhar. - Vin camónca ranrlii tum.
29. Falar - br~ vinq, vinca
Vou falar com o namorado para marcar o
dia do casamento. - Jchún bré v/nca bédn
gue fyi (bédn gue)
30. Falecer - cofll (velho)
O velhinho vai falecer (morrer). Esta muito fraco. - Cofá ter que nll. Crói taví.
31. Falecido - ter id
O falecido era o mais velho dos lndios. Um ter ili ta cof' taví mi.
32. Falecimento - ter mucon
O falecimento (a morte) do velho me
causou tristeza. - Cofll ter mucon nhAngue (nh6ng4n) taví hat.
33. Falha - concát
A falha (o defeito) na coberta da casa deixa passar a chuva. - ln concát qu§ia qui
ta gôi (grôi) que tin.
34. Falha - quíhon hat
Pou causa desta falha (erro) errei a conta.
- Conta qu/hon hat ili tum.
35. Falha - cAdn nó
Por causa desta falha (defeito) a cesta ficou feia. - üónfân c6dn nó cá cordgn.
36. Falhar - tóiá
Não vou falhar (decepcionar, faltar com a
promessa). Farei tudo o que foi combinado. - Ícha tóiá hat ign.
37. Falsear - vat§iq
Falsear (enganar, atraçoar) os amigos f! ato
indigno. - /gn bré h§ vatei.
38. Falsear - pf!iúq
Falsear (adulterar, desvituar) a verdade para esconder o criminoso.
üóicontédn
fón péiúq.
39. Falsidade - ódn, ón
O que disseram dele foi uma falsidade

01. Fllbrica - Mn hat fón
Meu pai tem uma f4brica de cestos e chapéus. - /gn pdin uónfân Mn hat fón.
02. Fabricar - Hln hat
Vamos fabric.ar (produzir) vasos e panelas
de barro. - Múna oréta cucrún hb (h6n)
hat nhé.
03. Fabrico - hat
Eu fabrico (produzo) chap'1us e sacolas de
cipó. - Mrúr ta chomp'1 hln hat ti.
04. Fabuloso, a - he
O que voce disse é fabuloso (imaginlirio,
incrível). - Hôn üí (vi) he tav1:
05. Faca - róngrô, rógulô
Esta faca serve para cortar carne. - Róngrô ta dtkln um qubp.
06. Facada - róngrô
Ele deu uma facada bem no coração da onça. - Róngrô ta min te confônq
07. Façanha - tén M hat
Matar a onça - Min tén he hat.
08. Facão - róngrô bagn
Com o facão ele abriu a picada no mato. Róngrô bagn ta cá cAn quep
09. Facão - róngrô bagn
Afiar o facão na pedra para cortar melhor.
- Róngrô bagn nhuquét.
10. Face - caqué
A face (o rosto) da criança é tão lindal Guir caqub chinuí.
11. Faceiro, a - ma hb
João é faceiro. A Salete é faceira. - João
ma he. Salete fi ma hb.
12. Fachada - nhAncón
A fachada (a frente) da igreja t! bonita e
alta. - Igreja nMncónqui chinul
13. Fachada - Rin ill
A fachada (a frente, o rosto) da moça fala
de bondade. - Fi rin iá mi tinq.
14. Filei/ - Mn hat
Não é flicil ganhar a vida . É muito difícil.
- Pi hat he tin nhlngue (nhlng4n) ta tin.
15. Filei/ - hat he
A lição t! f;Jcil: não é diffcil. - Hat hb hat
ti.
16. Facilidade - cri hb
Tenho boa memória. Aprendo com facilidade. - Cri he coinbllr quicarôn.
17. Facilitar - brtl hat
Vou ajudar e assim facilitar o trabalho da
mamãe. - Mâin brt! hat.
18. Facínora - üóicontédq
O fac/nora (grande criminoso) foi morto a
bala. - üóicontl1d fón tbr iá bó chân ta
(bócôn?)
19. Fagulha - gógn
Mexendo nas brasas saem as fagulhas (chispa, centelha). - Pin gógn.
20. Fagulhas - pin gógn
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40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

48.
49
50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

5 7.
58.

chórq.
59. Fandango - üóigrédq
Você sabe dançar o fandango? Não é o
samba nem o tango. - Hôma üóigrédn hê
ni.
60. Fanhoso - vin
Aquele cuja voz e fala é nasalada. Parece
que o som sai pelo nariz. - Ninhón ta vi·
nlmó.
61. Fantasia - cur chinuí (chindv11
No dia da festa, vou usar uma bonita fan·
tasia (roupa usada no carnaval). - Festa
con cur chinuí túi.
62. Fantasma - üóiconbén
Quando alguém diz que viu um morto, diz
que viu um fantasma. - üóiconbén vên ign
63. Fantasma - ningrón bagn
O lobisomen, o saci, o boitatá, são fantasmas que vivem no mato. - Ningrón bagn
nón cómi tin
64. Fantástico - hê taví
O que eu vi foi fantástico (incrlvel, extraordinário). - Dédn vêia ón he tavt:
65. Faquinha - róngrô chin
Uso esta faquinha na bolsa. Pode ser útil
em viagem. - R6ngrô chin vatyi tlnca.
66. Farejar - min
Soltando o cachorro de caça, ele vai farejar
as pegadas (sinais) da onça. - Cachór ming
guêr mónca con ming.
67. Farejando - guêr móng
Farejando (cheirando o caminho) ele descobre o esconderijo da caça. - ómln qui
dédn um guêr mónca con ming.
68. Farfalhar - cafêi
O vento causa o fartalhar da folhagem das
árvores. Farfalhar é o barulho das folhas
agitadas pelo vento - Caféi cancar cJnca.
69. Faringite - nhâncân (nMnquê)
Inflamação no fundo da boca se chama fa·
ringite. - Nhâncâ (nhanquê) cangá.
70. Farinha - farln
A farinha de mandioca é boa companhia
para a feijoada. - Farín réngrô cúri h~.
11. Farinha - far/n
Conheço a farinha de trigo bem branqui·
nha. A de milho, chamada fubá, é amarelinha. - Farín cúprí; farín marér.
12. Farinha - pun {pão)
O pão e o macarrão são feitos de farinha.
Pun farín ta hê.
72a. Farinha de mandioca - moadfú
73. Farinha - farín pur
A farinha queimada, bem torrada, acompanha o bom churrasco gaúcho. - Farín
pur carne chur tu cô hê.
14. Farinha Seca - farln tógn
Tem que estar bem seca, senão estraga. Far/n tógn pi córegn
75. Farnel - üónhún (vónhún)
A sacola ou bolsa com a comida para a via·
gem se chama farnel. - üónhú dé (üónhu
dé)
76. Farofa - farofa
A farinha de mandioca misturada com
gordura, ovos, carne picada e temperos,
se chama farofa. - Farín bré garln ô faro·
fa ni.

(mentira, calúnia). - Ti tu ódn.
Falsificador - ü6nchú 6dn bé
Aquele que falsifica é falsificador. Cuidado
com ele! - üónchú ódn ót tin.
Falsificar-· nhó iáq
Alterando o vinho pondo água na garrafa,
é falsificar o vinho. - Gôi ta vinhú món
fat.
Falsificar - hân üáin
Assinar o nome do pai num documento,
sem o seu consentimento, é falsificar a as·
sinatura. - Páin nMn nMn (iânhân) hat
üáin (vâin) re hat.
Falsificar - péhô
Fazer doce de bananas misturada com abó·
boras, é falsificar o verdadeiro doce de bananas. - Péhô ta banana món fat.
Falso, a - ónbé (ódn bé)
Ele é muito falso (fingido). Ela é também
muito fingida. - ónbé fi (odn bé fi)
Falso, a - pó (pedra)
Não é pedra, é vidro. - Pó pié vidro üó.
Falso - ódca (ódn ca)
Este anel não é de ouro. É falso. - Ódca
(ódnca) ü6 cócô pié
Falta - tum
.
Na vida da gente falta muito amor. - on
br~ hê tum.
Faltar - Nhâncábo
Se não ganhar dinheiro, em casa vai fal·
taro sal - Nhâncábo tunquêca chá tum.
Faltar - ón bé, ódn bd
É muito feio faltar com a verdade. - Ón
bé ca corég.
Fama - professor
A fama (renome, reputação, importância)
do professor é, grande. - Professor ta hê
tavl ni.
Fama - páin
A fama (renome) de meu pai é grande. Ele
é o melhor chefe dos lndios. - Páin cai·
gâng confór car.
Fam/lia - é hon ta nátin. cron é, uné
A nossa famflia é grande. Ao todo somos
quinze pessoas. O pai, a mãe e - treze ir·
mãos. - Páin car mâin fi é nátin.
Familiar - lgn bré hê
Isso para mim é muito familiar (conhecido, lntimo). - lgn bré hê é nátin.
Familiar - ônbré nyi fi
Ela mora há muitos anos; é de casa, da fa·
mllia. É familiar. - Fi ta ônbré ni ta chin
hê tavín ta.
Familiaridade - ti crôn
Entre os pais e os filhos deve haver familiaridade, (franqueza, confiança, intimidade).
- Páin bré ti crôn é tavín.
Faminto - cachór fi
A cadela está faminta (com fome). Ela tem
três filhotes. - Cachór fi cren cóchlr (có quir) nátin
Famoso - - Pón /(chefe)
O chefe dos caingângues é famoso por sua
valentia e bondade. - Caingâng pón {vi hê
Fanático - confór
Aquele que julga representante de uma di·
vindade, que fala em nome dela, tem n1uito zelo religioso. É fanático. - Confór ni

179

77. Farpa - pin rân
Lasca de madeira que enfiei no pé se cham a farpa. - Pin rân ign pón qui nhânnhAnq.
78. Farpa - dô rér (dô == flecha)
É a arma do caçador. - Caft! (quêfé} ta dô
rér dédn um tt!n hê.
dédn um tén hê.
79. Farpão - dô (flecha)
Esta arma se chama farpão. É muito perigosa. - Dô nhângân (nhânguê).
80. Farra - (cutfin) cutl}i ti
Passou a noite fora de casa fazendo farra
(folia) com mulheres. - Rêty (Rête) tin
cutê cómi.
81. Farrapo - cur iár
O cachorro deixou a calça dele em farrapos (rasgada, em pedaços). - Cachór tin
carcha nhón iá (iár)
82. Farrear - cutê cómi tin
Esta mulher vai farrear todas as noites. É
fora de série. - Cutl} cómi tin fi.
83. Farsante - bré tin corégn
Pessoa farsante (ridícula, que não é st!ria,
tapiador) é má companhia. - Fi brt! tin
corégn
84. Fartar - conquír
É preciso fartar (saciar, satisfazer) a minha
sede. - Conquír car gôi crôn hê.
85. Farto - côcar
Estou farto (satisfeito). Comi e bebi o suficiente. Chega. - Ícha côcar hê na.
86. Farto - tu üôiprá tfn (vóiprá tln)
Estou farto (cheio, saturado) da tua amolação. Não te aguento mais. - lcha on tu
üôiprá tfn.
87. Fascinação - tân (tê) tén tântén (têttín)
Esta garota me causa fascinação (deslumbramento, atração) - Ttltén (tân) taq fita
harêiquetúm.
88. Fascinado - fi
Estou fascinado (atraído, enfeado, deslumbrado) por ela. - Fita harêiquetúm.
89. Fascinar - uói hat
Enfeitada com esta roupa tão linda, com
estas jóias, vou fascinar (atrair, deslumbrar) a todos. - Cur hê car dt!dn um chinul nhói.
90. Fase - prân
O ano tem quatro fases: primavera, verão,
outono e inverno. - Prân cafêi fón : raingue, cafêi, varfón, cuchá.
91. Fase - quêchón
A lua tem quatro fases: a cheia, minguante, nova e crescente. - Quechón cha tón
pur.
92. Fatal - têr
O acidente foi fatal para ele (funesto, prejudlcial, irrevogável). Ele morreu de desgosto. - Cainhon nhângô n/nca têr iá.
93. Fatalidade - cutônq
Que fatalidade! (desgraça). Caí da ponte e
quebrei a perna. - Púnta qui cutónca pón
brâiq (brâinq)
94. Fatia - pun (pão)
Corto o pão em fatias para passar a margarina. - Pun capcân car dtídn mitlnq.
95. Fatia - Cap
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Dou uma fatia de melancia para todos. Barchia capca nim.
96. Fatídico - curôn cort!g
Que dia fatldico (azarado). Saiu tudo errado. - Úri curôn cortígn tavtn.
97. Fatigante - rôq, rônq
Esta caminhada é fatigante (cansativa). Ómin inhân batfnca rônq (rônq)
98. Fatigar - qüar guê (gân)
A viagem é longa e voe(} vai se fatigar (cansar). - · Ótíngue qüar guê (gân) ôüón má
(óvón ma)
99. Fauna - caça
A fauna (conjunto de animais) do nosso
mato é pobre. - Caça pir nón cômi.
100. Fava - réngrô bó
A fava (vagem) do feijão é um bom alimento. - Réngrô bó ta üóión hê
101. Favo - Favo (?) Mân bagn chân
O favo está cheio de mel. - Mân favo fór
102. Favo - mân bagn
O favo é feito pelos bichinhos que produzem o mel. - Mân bagn chân rnân hat tin.
103. Favor - ign ma tó
Faça-me um favor: Que horas são? - Chiquêca ign ma hora tó.
104. Favorável - créncufêr
O tempo não é favorável (que favorece,
ajuda) para pescar. - Créncufêr nhunhân
fón ón pit1 (iuiân)
105. Favorecer - üóirân
Você poderia me favorecer (me ajudar, ser
favorável) nos exames. - üóirân hat eiqul}ca.
1
106. Faxina - nhóncrfq
A gente deve fazer a faxina (limpeza) da
casa todos os dias - ln nhóncrfq.
107. Fazedor - congrân
Ele é fazedor (aquele que faz) de brinquedos de barro. - Oré ta dédn um congrân
hat.
108. Fazenda - cur
A minha roupa é feita de fazenda de algodão. - lgn cur algodão ta hê.
109. Fazenda - cur
A fazenda pode ser feita de seda, algodão,
de linho ou de lã. - Cur ta seda ta hê.
110. Fazendeiro - bôin
O dono da fazenda (com muito gado e terra) é fazendeiro. - Bôin nhó hê (h§n) ni.
111. Fazer - hê hat
Hoje vou fazer muitas cestas e sacolas de
cipó. - Úri üónfân hê hat bagn.
112. Fazer - Pdin (pai)
Se meu pai souber, vai fazer barulho em
casa. - Pdin ta qui carónca hat ign cómi.
113. Fé - tu hê
Eu tenho ft1 (crença religiosa) e Deus me
ajuda. - Tupén tu hl} chanf.
114. Fé - üóirân
Tenho fé (confiança) nos meus conhecimentos. Vou passar nos exames. - üóirân
tu hê chanf ca ign passa quêi.
115. Fealdade - vêi túm
Nunca vi tanta fealdade (que é muito feio)
- Oédn tadn v{}i túm ign.
116. Febre - rê (r§n)
A criança está doente e tem muita febre

(calor no corpo). - Guir râncon taví na.
111. Fechado, a - ninfê
A porta e janela da casa estão fechadas. ln iâncô ninfê (nhâncô)
118. Fechado- dédn um üóndêque
O negócio está fechado (concluído, terminado) e 11ão se discute mais. - Dédn um
üóndê que corég.
119. Fechar - ninféi, nhôncón rôr
Vá fechar a janela da casa. Está ventando
muito. - Nhoncôn (/ôncon) rôr ninféi ti.
120. Fecho - in ninféi
O fecho (ferrolho) da porta é difícil de
abrir. - ln ninféi fón róp corég.
121. Fechadura - ninféi
A fechadura da mala foi destruída. Não
posso fechá-la. - Mala róp fón ninféi
corégn.
122. Fecundar - Dédn quénch(r
Os bichinhos ajudam a fecundar (reprodu zir) as flores. - Dédn quénch/r cafêi tu mú
123. Fecunda - Dun rôr, dugnrôr
A mulher foi fecundada por seu marido.
Está grávida. - Fi bédn car dun rôr (dugn
rôr)
124. Fecundidade - prân car
Esta mulher é de grande fecundidade (reprodutividade). Tem filhos todos os anos.
- Prân car con dugn rôr.
125. Fecundo - ga h{} (terra boa)
Esta terra é muito fecunda (produz bem o
uqe nela se planta). - Dédn um crónca
bunbur hê hat.
126. Fecunda - cá
Esta árvore é muito fecunda. Dá muitos
frutos. - Ca canón camó.
121. Fedelho - guir
Criança que éheira a cueiros (garotinho,
criançola). - Guir chin.
128. Fedelho - -ignpiguir
Não vou namorar este fedelho (criançola)
tão bobinho. - /gn pi guir üóicant/ng tán
vêi.
129. Fedentina - guêr guê
O vento traz uma fedentina (cheiro horrlvel) de carniça. - Cônca dédn- guêr guê
(gân) bacontíng.
130. Feder - guêr guê
Com tanta sujeira você vai feder (ficar com
mau cheiro). - Cavéica guér gu{} nyi.
131 . Fedido- guêrguê
Esta carne está fedida (com mau cheiro).
Está estragada. - Carne tán guêr guê.
132. Fedor_, dédn guér guê
Este fedor (mau cheiro) vem do mato.
Dédn guér tán nón conta cont/n.
133. Fedorento - guêr
Que carne fedorenta (fedida). Tem até o
bicho da mosca. _, Carne guér qui bicho
n/na.
134. Feijão - rf!ngrô
Gosto do feijão preto com arroz e carne
de porco. - Réngrô châm arôi porcô.
135. Feição - Tóg fin
tógn fin bagn.
136. Feijão - réngrô
Conheço o feijão preto. o amarelo e o
branquinho. - Réngrô chám réngrô marér,
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réngrô cupr/ chin
131. Feijoada - réngrô
Caldo grosso de feijão, carne e gordura t! a
feijoada. - Réngró tóng bagn cunbê carne
bré.
138. Feio, a - corég
Ele é muito feio. Ela é muito feia. - Ti
corég fi corég.
139. Feiticeiro, a - dédn um corégn
Mulher que faz feitiço é a feiticeira (bru·
xa). - Dédn um corégn hat fón fi.
140. Feitiço - Dédn um co~gn
O feitiço foi feito pelo feiticeiro. É preciso benzer o doente, se não ele nunca vai
sarar. - Tu dédn corégn hat ca ni.
141. Feitio - ti hê
O feitio (o jeito de fazer) desta cesta não
é dif/cil. - Ti hat hê.
142. Feito - côn
O trabalho já está feito (conc/u/do) e agora vou dormir. - /gn rânrái car chêr núr
ma.
143. Feixe - mrur - (cipó)
O pai trouxe um feixe (uma braçada) grande de cipó. - Mrur chê bacont/ng páin ti.
144. Felicidade - ign ma hê
Sinto uma grande felicidade (contentamento). Vou casar. - /gn bédnguê. lónca
ign ma hê.
145. Felicitar - hê tav/
Vou felicitar (dar parabéns) aos noivos. Um bédn fagn vi hê tav/ hat.
146. Felicitar - ma hê
Você, ajudando aos pobres, vai felicitar
(tornar feliz) a si mesmo. - Nhangôntár
iudá quêca ma hê üónguê.
141. Felino - iân nó hon (nhân nó hon)
A onça e a jaguatirica são animais felinos
(parecem com o gato) - Min bré grun ta
iân nó hon.
148. Feliz - ign ma hê
Sou feliz. Passei nos exames. Graças a
Deus! - üóirân qui passá quêca ign ma hê.
149. Fêmea - téntân
A fêmea do galo é a galinha. Do cachorro é
a cadela. - Gar/n fi - cachór fi.
150. Feminino - um téntân
Todos os animais fêmeos, são do gênero
feminino. - Um téntân fân.
151. Feminino - téntân
A avó, a mãe, a irmã, a menina são femininas. - Vó fi, mâin fi, rengré fi, um chin fi,
un cónén fi.
152. Fémur - cucá (osso)
O osso da coxa se chama fêmur. É o maior
osso do corpo. - Pón cucá bagn (perna osso grande)
153. Fenda - fin
Olhei pela fenda (fresta) da parede. - Con
nhón fi óüóinq (óvóinq)
154. Fender - prói
Fender (rachar) a tábua. - Tábu ta próiq
quêq.
155. Fenecer - cógur
Sem água as flores vão fenecer (morrer,
murchar).
- Cafêi gôi ta bron túnca cógur
.
que1.
156. Feno - rê tón (tóng)
~

O feno (capim seco) é um bom alimento
para certos animais. - RD tón (tóng)
157. Fenomenal - hat
Foi um acontecimento fenomenal (espan·
toso, admirdve/). - Dédn um vêia tum hat.
158. Fenômeno - cri hl}
Esta jovem é um fenômeno (fora de série,
rara inteligl}ncia). - Cri hê taví fi.
159. Fenômeno - gá (terra)
Muitos fenômenos (coisas extraordindrias)
acontecem no céu e na terra. - Ga tán cai·
côn tán dédn um hônriqu{}q.
16Q. Fera - Dédn um nhú
As feras (animais cruéis, bravios) são peri·
gosos. - Dédn um nhú nhângu{} (nMngân)
161. Férias - uóiqu§t (üóicAnt)
Nas férias (dias e semanas sem trabalho)
vou visitar o amigo de Curitiba. - lgn
üóiqu{}t ca Curitiba ra tin.
162. Ferida - raiq, quêgli
A ferida (ferimento, úlcera, machucadura)
dói muito. - lgn rái cangái gul} (gân).
163. Ferida - ign pón qu{}gli
Cortei o pé nesta pedra e a ferida está in·
chada. - lgn pón côinbár ti ráica.
164. Ferido - dô (flecha)
Acertei a flechada no gavião. Ele está ferirido. - 06 ta nhéch/n penúng ign.
165. Ferir - róngrô (= faca)
Largue a faca. Ela pode ferir (cortar) os
dedos. - Róngrô chingué cAn.
166. Ferir - bré hê tum
Voei} vai ferir (maguar, entristecer) o cora·
ção do noivo se lhe contar que não gosta
dele. - Bédn gul} ma ômbré h{} tum gu{}ca
tin ma hl} tum.
167. Fermentar - ferménto
O caldo de cana deve fermentar para fazer
cachaça. - Cana qui gôi ta gôifd hat.
168. Fermento - ferménto
O fermento faz crescer a massa de farinha
que vai no forno. - Ferménto far/n ta bó·
bó que hD.
169. Fermento - rlnrân canó
O fermento (causador, provocador) de to·
das as brigas é ele. - Ti hóna rdnrân camó
ning.
170. Ferocidade-· cachór iú (nhú)
A ferocidade (que é feroz, bravio) deste
cachorro me assusta. - Cachór nhú ign
nhút (iút) - Cachór iú (nhú) ign camó iút
(nhút).
171. Ferraz - min (onça)
A onça e a anta são animais ferozes (bra vios, cruéis). - Min bré óiór iú (nhú) nátin
(ôiúr)
172. Ferrado - pón (pé, pata)
O cavalo jd foi ferrado (tem ferradura) nas
patas. - Convorú pón qui qul}fé ión.
173. Ferramenta - ti qul}fé
A ferramenta do trabalhador varia com a
sua profissão. - RlnnJi fón quêfé ti.
174. Ferramenta - rOnrái fón, rânrai quefé
A ferramenta do marceneiro tem serra,
martelo, torqueza pregos. - Ránrdi fón
martélo, ti prégu.
115. Ferramenta - rlnrdi fón
A ferramenta do lavrador tem foice, a en-
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xada, o apd, a cortadeira, a pedra de amo·
lar. - ROnrdi fón bégn, chém, nhópon,
quequl}p fón.
176. Ferramenta - pin guéi fón, quêi fon, fon
A ferramenta do lenhador (que corta a lenha) é o machado. - Pin quéi fón bégn.
177. Ferramenta - cur hat fón, quefé, curquefé
As ferramentas do alfaite são a agulha e a
tesoura. - Cur hat fón préi, car üónr{}ia.
178. Ferramenta - cuprlgn prign fón (qi.Jefé)
As ferramentas do pintor são o pincel, a
escada e as tintas. - Cuprígn prign fón escada, car tinta.
179. Ferrar - qul}fé
É preciso ferrar (por ferradura) no cavalo.
Assim ele trabalha melhor. - Qu{}fé ta
convorú
180. Ferrão - dúi (pescoço)
A vespa enfiou o ferrão no meu pescoço.
- lgn dúi tuchdq.
181. Ferreiro - convorú pon (=cavalo pata)
Aquele que ptfe a ferradura no cavalo se
chama ferreiro. - Convorú pón quivínt
fón hat.
182. Ferro - qu{}fé
O machado e o facão são feitos de ferro.
O ferro é duro. - Bégn car róngrô bagn ta
qu{}fé ndtin.
183. Ferrugem - cóbógn
O facão ficou na dgua e está amarelo de
tanta ferrugem . - Róngrô gôi cônqui
nânca cóbógn.
184. Fértil - crén pir
"
A mulher é fértil (fecunda). Ganha um fi·
lho por ano. - Fi ·dren. Pir prân car con.
185. Fértil - ga hê
A terra do nosso toldo é fértil (produz
bem, rende muito). - On nátin táq ti ta ga
hê.
186. Fértil - nunié (nunhé = seio)
O seio da mãe é fértil. Produz muito leite. - Ma~ fi nunié (nhé). Qui reite bagn.
187. Fertilidade - crôn camó
A fertilidade (fecundidade) desta vaca é
fora de série. Tem um bezerro atrás do outro. - Bôin tdgn fi crôn camó.
188. Fervedouro - Péncrig
Desmanchei o ninho das formigas. Parece
um fervedouro (se agitam tanto que parecem estar fervendo). - Péncríg ign üónca
üónvár ni vê.
189. Fervedouro - üónvdr, vónvdr
Tanta gente na praça. Andam prá cá e prá
ld. Parece um fervedouro. - Um é múna
rua mi üónvár ni ve.
190. Ferver - üónvdr, vónvár
A água vai ferver daqui há pouco. - Gôi
coinbdr üônvár ma.
191. Fervido, a - üóivdr, vônvdr
O palmito j<l foi vervido na água com sal.
- Palmito gôi car cha bré üonvár.
192. Fervor - rânrái
Ele trabalha com muito fervor (dedicação,
ímpeto, ardor). - Rânrái canó tavt
193. Fervor - bré vinq
Ele reza com muito fervor (ardencia , dedicação, zelo, com fé). - Ti Tupén bré vínca
tu hê.

Fazer figa (com os dedos da mão) para espantar o azar. - Ningué ta ilngron fint.
216. Figa - dMn um congrân
Carregar a figa (amuleto) na correntinha
do pescoço. - Dúi tu dtJdn um congrân
chaq.
21 7. Fígado - tamó
O fígado de boi tJ um alimento, tJ rico em
ferro. - Bôin tamó ~ h8.
218. Figo - figo
O fruto da figueira se chama figo. São
muito doces. - Figo canó grdinguê (gln).
219. Figura - fógn
A figura (aspecto, forma, exterior, vulto)
desta pessoa t! bonita. - Fógn congrân
chinuí.
220. Fila - iln (nhln) nón dón
Os índios costumam andar em fila - um
atrtls do outro. - tân nón dón náti.
221. Filha - cóchldn fi, coachídn fi, coachld
tent6n
Como vai a minha " filha " Salete? - lgn
cóchldn fi Salete f i?
222. Filho - coachid ti, coachidn ti
Quando casar quero arranjar dois filhos e
seis filhas. Vai ser uma família bonita e
grande. - lgn bédn c• crtJn ta seis nyi.
223. Filhot6o - DtJdn crf
O filhot5o (filhote grande) já saiu do ninho e est' voando. - Dedn cré ttJn té mú.
224. Filhotinho - có~i
O filhotinho do beija-flor ainda está no ninho. - Cócôi crén ti ilnfê qu8nqui nátin.
225. Filtro - caftJ (?)
O coador de caftJ, feito de pano tJ filtro.
- Café hat fón cur ta hê.
226. Fim - ti car
A Agua da fonte está no fim. No fim tudo
estar;J certo. - Gôi tun quin 1:
227. Finado - têr iá
O finado (falecido, morto) marido da Joana. - Têr ili Joana fi bMn.
228. Final - ti con
Ponto final (último arremate). No final do
ano. - Prân cdrca ti hat con.
229. Finalizar - con
Vamos finalizar (acabar, concluir) o nosso
trabalho. - Múna ôn rlnnli con ~.
230. F incar - rarônq
F incar (enfiar) um prego na parede. Fincar
o palanque no chão. - Prégo ta ca rarônq.
231. Fincar - chóin
Fincar o espinho no dedo. - Chóin ign
pón qui nMnq.
232. Findar - Úri (hoje)
Aqui vai findar (terminar, acabar) o novo
caminho. - Úri ichún bré vínca ti tu ü;Jin
233. Findar - Semana car (?)
Hoje vou findar o namoro com o rapaz.
- Semana cdrca núr.
234. Fingido - ón ca, ódn ca
Ele é muito fingido (mostra ser o que não
é , aparenta). - Ódn ca vi camó, ón ca vi
camó.
235. Fingido - Ódn ca vi hê
Aquele que é fingido, não serve para ser
meu amigo. - Ódn ca brt'! hê ti vê
236. Fingimento - ódn ca

194. Fervoroso - fi crén
Ela é muito fervorosa (dedicada, zelosa)
no amor aos f ilhos. - Fi crén tu hê fi.
195. Fervura - batata üónvdr (vónvár)
A fervura (ebulição) da batata não t! demorada. - Batata üónvár coinbár grói.
196. Festa - fest
Dia de festa (de solenidade, de regozijo,
de comemoração). - Festa chin.
197. Festa - /gn bédn ca (= meu casamento)
O meu casamento vai ser um dia de festa
para os índios. - lgn bl!dnca festa bagn
hat caiglng má.
198. Festejar - cad ígn d irq
Vamos festejar (fazer festa) o casamento
com muita alegria. - üóiprúnca cád1gn
dirq hê hat.
199. Feto - guir
Enquanto n6o s: i da barriga da mãe, o
bebê se chama feto. - Guir chin.
200. Fezes - i6n (nMn) fáq, nhlnM, nháfá.
Todas as pessoas devem evacuar (cagar) as
fezes (merda). - Ti car ilnf;J (nMnfá) ti.
201 . Fiação - curcuiDi
A fiação (preparo do fio) de lã é demorada. - Cur cuiêi hat ianguê (iangân).
200. Fezes - i6n (nhin) flq, nhânfá, nhófll.
A mulher que faz o f io se chama fiadeira
ou fiandeira. - Dédn hê hat fón.
203. Fiar - cur cuiêi
Fiar (fazer fio de lã ou de algodão). - Cur
cuiêi hat fón.
204. Fiar - iúnhór (nhúnhór, iúiór).
O índio vai fiar (fazer fio) com o fio que
t irou das folhas. - Ti iúnhor hat cainglng
t i (ti iúiór hat caigAng ti).
205. Ficar - ign p i tin
Hoje não vou sair. Vou ficar em casa. lgn pi tin. Jn cônqui nhói (ió i).
206. Ficar - fón iA
·vamos ficar nesta sombra para descansar.
Múna fón i;J qui üóic6n ié (vóicân ié)
207. Ficar - ta cônqui
Vou ficar na chuva para refrescar o corpo.
- Ta cônqui nhói ign ma cuchá quêia.
208. Ficar - Connhói
Vou ficar mais tempo na dgua do rio. Ela
está limpa e morna. - Gôi cônqui nhó i
nht!prí ni.
209. Fieira - ênfi (anzol)
A fieira (linha de pescar) d o meu anzol é
forte. - Ênfi túi guê (gln).
210. Fieira - Créncuter (peixe)
A fieira (cordinha en que apendura os peixes) está grande e bonita. - Cr~ncufêr
nhen iln fón.
211. Fieira - barbante
A fieira é um barbante forte. - Barbante
tar guê (gln)
212. Fiel - hê, tu hê
Ela é uma mulher fiel. - Um téntln hê f i.
213. Fiel - bré hê
Este amigo é fiel. (leal, que não furta, não
engana) - Bré hê vi hê.
214. Fiel - tu hê
O cachorro é um amigo fiel de seu dono.
Cachór ti dono tu hê.
215. Figa - ilngron fint (nMngron fin)
1

f
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O fingimento (simulação, aparência que
engana) não é boa qualidade. - ódn ca vyi
tínca corég.
237. Fingir - ign pí
Não gosto de fingir (simular, aparentar).
Sou o que sou. - /gn pi vyi camó nin.
238. Fininho - cónín
Esta linha é muito fininha (não é grossa).
- Créncufêr nhunhân (nhuiân) fon cónín.
239. Fino - conén
Esta flecha é muito fina (aguda, afilada)
em sua ponta. - Dô temptlr chin.
240. Fino - cur hê (pano bom)
Este pano tJ usado para fazer roupa fina
(superior, delicada) - Cur hê hat fón.
241. Fino - ti üí (vi) hê
Este moço recebeu uma educação fina (es·
merada, superior). - Ti üí hê.
242. Fio - argodão
O fio de algodão tJ usado para costurar. Argodão tempér chi.
243. Fio - cur (roupa, tecido)
Esta roupa foi feita com fios de algodão.
- Cur argodão ta hê.
244. F io - ~nfi (anzol)
Esta linha de pescar foi feita de fios de fo·
lha de palmeira. - Ênfi créncufêr nhunMn
(nhuiAn) fón.
245. Firmar - tón fanq
Para levantar um pese é preciso firmar
(apoiar bem) os pés. - Ênfí táin ftli ta hê.
246. Firmar - üóirân
Hoje vou firmar (assinar, confirmar com a
assinatura) estes documentos. - Ton fân
dédn bagn. üóirân hat úri.
247. Firmar - üóirân
Em garantia da nossa combinação, vou f ir ·
mar (assinar) estas folhas. - üóirân hat úri.
248. Firme - Tar
A nossa casa está bem firme no chão. üóirân rânré1t (tar)
249. Firme - ti vi
Estou firme (seguro, certo) de que ele fa·
/ou a verdade. - lgn ga cônqui tar.
250. Firme - üóirân nhó
Pode confiar nele. Ele é firme (certo, leal,
seguro) - Ti vi tó hê hat ign.
251. F irme - Cur {= pano, vestido, roupa)
Este vestido tem cores firmes. Não desbo·
ta. - Cur pr§n prói üáin.
252. Firmeza - tin hê hat
Caminhe com firmeza (com segurança,
confiança, constância). Você vai vencer na
vida. - ón guê tim ni. Hon tin hê hat.
253. Fisgar - ên fí (anzol)
Pescar com a fisga (arpão) é fisgar. - Ênfí
pu.
254. Fisgar - fi tun tuváin
Ela sabe fisgar {pescar, atrair) os namora·
dos. - Fi tun tuváin camó.
255. F isionomia - fi caquê
A fisionomia (as feições, a cara, o rosto)
da moça é muito simpática. - Fi caquê vi
hê ni.
256. Fita - góin (cabelos)
Use fitas de cor para enfeitar os meus ca·
belos. - Góin tonfín fón.
251. Fitar - Vêq

Vocé deve fitar (olhar) nesta direção. Tantê (tdntan) oüóin (ovóin)
258. Fitar - ti canó
Ele vai fitar você o dia inteiro (não tira os
olhos de você). - Ti canó hon honcôn ni.
259 Fiteiro - namonl quecamó
O moço é muito fiteiro (namorador menti·
rose, que provoca mas nada rende). - Na·
mord quecamó ón btl.
260. Fiteiro - Uma ón túm ni
O fiteiro diz sempre o que não tl, para im·
pressionar e enganar. - Uma ón túm ni.
261. Fito - nhangli tutônq . . . . .
O fito (alvo, objetivo, intuito) do nosso
encontro foi para esclarecer as nossas dúvidas - Nhangá tutôn ca nMn nó bré vinq.
262. Fiuza - nhóüóinq (nhóvóinq)
Eu fui na fiuza (confiança, esperança).
Nhan nho üóinq
263. Fiuza - tim brtJ tinq
Eu fui na fiuza dele e hoje me arrependo.
- Tim bré tincar harêiquetúm.
264. Fivela - fivera
Prende a saia com uma cinta que tem five·
la. - üónchóng fín iá vivéra ni.
265. Fivela - pdin fivera
A cinta de meu pai também tem uma fivela. - Pélin üónchông fin id vivtlra.
266. Fixar - pin
Vou fixar (firmar) esta lenha com coroa de
cipó. - Mrur fêr ta pin c:An nhêq.
267. Fixar - Côniatútq; cônhOntinq
Fixar isse na lembrança para nunca mais
esquecer. - Coniântút üdin, cônhântúnq
vdin
268. Fixo - ga (=chão)
Isto está bem fixo (firme, seguro, imóvel)
no chão. - Ga con nhó.
269. Flácido, a - tin dúgn
A barriga do gordo é fldcida (mole, frouxa ,
caída). - Tin dugn tarê.
270. Flagelo - ta corég
Esta tempestade foi um flagelo (castigo,
calamidade) enviado pelo demônio. - Ta
corég cutôn nd.
211. Flagrante - üóivá têiq (vóinvá têig)
Eu os vi em flagrante (em surpresa). Eles
não pensaram que eu estava tão perto. üóinvâ têi ta catutônq.
2 72, Flamejar - pin
Este fogo tão grande vai flamejar (lançar,
expedir chamas) pela chaminé. - Pin grur
tar.
273. Flanco - nMncóiq
Pode viajar tanto pelo flanco (lado) esquerdo como pelo flanco direito da montanha. - Nhâncói cônte tin.
274 Flanquear - rôn tinq
Flanquear (passar por um lado) a monta·
nha. - R_ôn t inq.
275. Flatulência - dugn
Estou com flatulência (muito vento na
barriga) desagradável. - Dugn qui concá.
216. Flauta - con fó
Instrumento musical de sopro. A flauta é
um exemplo. - lóncân ta can fón nhón'
c:An ta can fón
2 77. Flauta - vêr conéng
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mina muito pouco. - Vela gru chin.
299. Fogão - Câima pi
A mamãe faz o almoço no fogão. - Mâin
fi cAima p11
300. Fogo - pin
Fujam, porque o mato está pegando fogo.
- Nón pur na pétón ra.
301. Fogoso - ti mó
Este cavalo é muito fogoso (ardoroso, irrequieto, violento) - Convorú ti mó.
302. Fogueira - Pin bagn
No dia da festa fizemos uma grande fogueira. - Festa con pin bagn hat.
303. Foguete - foguete
Soltamos muitos foguetes que estouravam
no ar. - Foguete ta pón pónq.
304. Fogueteiro - foguete
O homem que acendia e soltava os foguetes era o fogueteiro. - Foguete ta pón fón.
305. Foiçada - nhópón
Com a foiçada (golpe de foice) derrubo esta árvore. - Nhópón ta ca gânq.
306. Foiçar - nhópón
Cortar o capim com a foice é foiçar. Nhópón ta óm p§nq.
307. Fôlego - nhónguér
Corri muito e estou sem fôlego (quase não
posso respirar) - Nhóngut!r cori!gn üóivaca
308. Folga - dumingo
Este domingo estou de folga (não tenho
trabalho). E descanso. - Dumingo con
dédn hat guê túm.
309. Folgar - rânrái tum ié.
Vamos folgar do trabalho (ficar sem trabalho), são férias. - Múna rânrái tum ié.
310. Folgazão - rânrái
Ele é um fo/gazão (só pensa no descanso).
Sempre atrasado. - Ranrái car üáin (váin)
311. Folguedo - cadlr
Este folguedo (brincadeira) é agradável e
diverte a gente. - üói cadfr tagn hê.
312. Folha - féi, ca féi, caféi
A árvore está cheia de folhas verdes. - Ca
ta féi é .
313. Folhagem - caféi
A samambaia e a avenca são folhagens
(plantas que enfeitam a casa). - Caféi
chinví (chindvf )
314. Fome - cóqufr
O bebé está chorando porque tem fome
(quer comer). - Guir chin cóqufr fâna.
315. Fonte - gôi rôr
A ~ua brota da fonte. É fresca e gostosa.
- Gôí rôr cuchá.
316. Fôr - tinq
Se eu fôr (ir) à cidade, compro um doce
para você. - Chá povo ratlnca, gróinguê
(gân) món.
317. Fora - rêtân (rêtê)
Fora de casa faz muito frio . - R{}tân (R~
tê) cuchóin guê (gân).
311. a - Fora - fat
Jogar para fora este lixo. - Rêtê (rêtan)
dêdn tagn fat.
318. Foragido - üói peiú camo
Ele é um foragido (fugitivo, escondido,
perseguido). - üói péiú camó (nhúcamó)
319. Forca - (nhó) ióiântq

Ele vive nessa flauta (vadiação, indolência). - Vêr conéng.
278. Flautear - cân
Tocar na flauta é flautear. - lón cAn ta
cân (NhóncAn)
279. Flecha - dô
É uma 'arma do t'ndio. É atirada por meio
do arco. - Dô ta üáin confónca t§n pónq
(váin)
280. Flecha - dô
A flecha, de um lado tem a ponta e do outro tem penas. - Dô iudún car dô fér.
281. Flechada - dô
Acertei uma flechada no peito da capivara.
- Dô ta fé qui pénúng.
282. Flertar - dédn um
Flertar (namoricar) sem maior compromisso ou consequência - Dédn um tu
oncrét tum.
283. Flexão - pón ta nufnq.
A flexão (dobrar a perna sobre a coxa)
causa dores no joelho. - Pón ta nutnq
quêca iancrfn cangá.
284. Flexão - ningué (mão)
A flexão do punho, do ante-braço sobre o
braço é dofda. - Ningué bré nindó.
285. Flexível - tandêr
O arco tem que ser feito de madeira flex fvel (que se pode vergar, dobrar). - üáin
(Vâin) tandêr náin quêi ié.
286. Flor - cafêi
No mato tem flores perfumadas e de diversas cores. - Cáfêi feiféi é.
287. Floresta - ca
Que linda floresta! (bosque, mato1. - Ca
ta cafêi hat
288. Florido - Cafêi é
O campo está cheio de flores: está florido.
- Caf{}i é ta rê chá (?) Rê mi caf{}i é fór
289. Florescer - üóirAn
As árvores vão florescer (produzir flores)
na primavera. - üóirân vi hê.
290. Fluído - Gôifá (cachaça)
A cachaça é um fluído (corre na garrafa
como um liquido). - Gôif;J qúi gôi.
291. Fluir - banha, tógn, tungá
A banha derretida vai fluir (correr) como
um líquido. - Banha rânca qui gôi.
292. Flutuação - nhótôn
O corvo, lá no alto, flutua (voa sem bater
as asas) no espaço. - Nhótôn cAima tônti.
293. Flutuar - gôi
A rolha não afunda. Ela flutua (bóia) so·
bre a água. - Gôi cri tin qui pur üáin.
294. Fluvial - var
Este peixe é fluvial (é do rio, foi pescado
no rio). - Gôi var.
295. Focinho - Nhâncân
O focinho do cachorro (boca, nariz e queixo). - Cachór nMncân, ninhô, ra.
296. Focinho - nMncAn
O porco vira a terra com o focinho. - Porcô nMncAn ta ga cum.
297. Fofo - pum (pão)
Este pão esta bem fofo (macio, leve) porque é fresco . - Pum tenéi.
298. Fogacho - gru chin (chama pequena)
O fogacho da vela (pequena chama) ilu-
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A forca tinha um laço de corda que foi colocada ao redor do pescoço do condenado.
- (nh6) iói§nt f6n dúi qui.
320. Forca - ti ióilntq (nh6 nhânq)
Este assassino foi condenado a morrer na
forca. - Ti taü6n qui can nh(}ia.
321. Força - tarmó
Bati na cara dele com toda a minha força.
- Cacôn qui tóiq tarmó te.
322. Força - bôin vint
Ele levanta até um boi. Tem muita força.
- Bôin ta in qu6q.
323. Forçado - h6ra qu(}q
Fui forçado (obrigado, compelido) a fazer
isso. - lgn ma hDra quDq.
324. Forçar - qui g4nq
Eles forçaram (arrombaram) esta janela. Nhlnca rôr cutónq.
325. Forçar - tin fón
Forçar (conseguir à força) esta passagem.
- Tin fón ninf(}i.
326. Forçar - tó mu
Vamos forçar (convencer) dizendo isso até
que acreditem. - Múna tó mu id.
327. Forçoso - rinrái
É forçoso (necess;Jrio) fazer este trabalho
ainda hoje. - Rânrlli, tan hat úri.
328. Forçudo - ti tarmó
O homem é forçudo. Tem braço forte, duro e grande! - Ti tarmónca nindó bagn.
329. Forma - chompê (chapeu)
A forma deste chapt!u se ajusta na minha
cabeça. - Chomp§ ign crin riquê.
330. Forma - bora(?)
A forma da bola d redonda e a caixa d quadrada. - Bora rôr caxa tdi.
331 Forma - fi corpo
A forma do corpo desta mulher f! bem feita. - Fi corpo hê.
332. A forma - fi vi
A forma (o jeito) dela falar parece que vai
morrer logo. - Fi vlnca t(}r na mó.
333. Forma - dédn um
Não uso forma (modelo de madeira) para
fazer as cestas. - lgn pi dddn um v(}ca hat
ti.
334. Formação - ga (terra)
Na formação da nossa terra, existe muita
terra, pedras e água. - ón ga cômi, pó,
gôi, tav1:
335. Formar - qui carón chór
Eu quiz me formar (instruir, educar,
aprender) no curso de enfermagem. - Enfermagem. - Enfermeira qui üói carón
chór ign.
336. Formar - h,(} hat fón
Vou formar (organizar) uma fdbrica . Dédn um hê hat fón h§.
337. Formar - Ícha dddn hat.
Vou formar (organizar) um conjunto para
cantar e tocar músicas. - Ícha ign bré tantdi que hat.
338. Formiddvel - gôi ütJin (váin)
O rio Uruguai d formidável (admir;Jvel,
majestoso). - Gôi üdin vóimân.
339. Formiga - péncrign, pétcrign, pdtgrig
A picada da formiga d muito doída . -· Pén crign ign praq.

340. Formiga - péncrign, pdtcrig, pétgrig
A formiga faz seu ninho dentro da terra,
ou em cima das drvores. - Péncrign ti
crD vyi ga cônqui.
341. Formiga - pt!n crign ô, péncrign, pdtgrign
No ninho das forrnigas tem muitos ovinhos
brancos. - Péncrign ô cupri nát1:
342. Fonnigueiro - pt!ncrign, petcrign, pdtgrign
O ninho das formigas se chama formigueiro - Pdcrign crt!.
343. Formigueiro - pdncrign, pétcrign, pdtgrign
H;J formigas que fazem ninho diferente,
em cima da terra, que se chama cupim. PtJncrign cré ta um.
344. Formigueiro - péncrign, pdtgrign,
Dentro do cupim, tem um formigueiro. PtJncrig crd cônqui t!.
345. Formosa - fi caqu(} hê
Ela é formosa. - Fi clirmi h§.
346. Formosura - hê
Aquilo que é formoso, que tem beleza,
tem formosura. - Hê tavl.
347. Fornada · pum hat fón
Numa fornada (a quantidade de pães que
se assam no forno) eu faço pão para a semana inteira. - Pum·h(} hat fón.
348. Fornecedor - mrur túi fón.
O fornecedor (aquele que fornece, arranja)
de cipó está demorando e o meu trabalho
parado. - Mrur túi fón côntín váin.
349. Fornecer - pin
Fornecer (abastecedor, dar) lenha para
o vizinho. - Pin vit um~.
350. Fornecimento - pin
O fornecimento (abastecimento) é mais
importante no inverno. O fogo da lenha esquenta a casa. - Cuch;J con pin ign ta rân
quêq
351. Fornicar - f i cutônq
Fornicar (incomodar, importunar, amolar)
a paci§ncia dela. - Fi cutônq tin.
352. Fornicar - fi bt!dn
Marido e mulher v5o fornicar (praticar a
relação sexual). - Fi bédn nhônq
353. Forno - · chun fón
O forno é usado para assar o pão e a carne.
- Carne chun (chudn) fón.
354. Forquilha - üóndln (vóndln)
Uma vara que se divide em dois. - Ca üóndln.
355. Forte - Tarmó
O soldado é forte (tem força, t! robusto).
- Soldado tarm<J.
356. Fortificante - üóicangnt;J, üóicangta, üóicantá
Este remt!dio t! um fortificante (fortifica
ao fraco). - üóicanta tar hat fón.
357. Forti ficar - ión (nhón) h(} hat.
Coma bem para se fortificar (ficar forte) .
- lón (nhón) hê hátca tarmó nyi.
458. For tuna - Nhâncábo bagn
Ele tem uma grande fortuna (riqueza, muito dinheiro). - Ti nhâncábo bagn
359. Fortuna - món.
que recebi é para mim uma grande fortuna (sorte) . - Cha món mu ta ign ma
bagn nyi.
360. Fosco - cut(} (cutân) .

e
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O vidro está fosco (não 11 transparente, em-
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baciado, sem brilho). - Vicro cutê (cutân)
361. Fósforo - fórfê
Me empresta o fósforo. Quero acender o
fogo da cozinha. - Fórfê fi chún hat pin
grun ié.
362. Fossa - condó
Na fossa (cova, buraco no chão) da privada
cai toda sujeira. - Condó cônqui üóin camó (vóin)
363. Fossar - porcô
O porco costuma fossar (revolver a ten-a)
com o focinho. - Porcô ga cum iá
364. Fosso - cutê (cutân)
Andando no escuro, ca( no fosso (cova,
buraco, valeta) . - Cutânea condó qui
cutói.
365. Foz - gôi
A foz (lugar onde o rio termina) do rio
é larga. - Gôi ta iânguerói i;J (nhângueróin)
366. Fração - cupár
Comi só uma fração (pedaço) de pão. Pun cupár côi.
367. Fracassar - crêt
Não podemos fracassar (ser mal sucedidos,
falhar) nesse trabalho. - ón i üóirá crêt
(vóirá)
368. Fracasso - üóincrêt (vóincrêt)
1
Foi um grand~ fracasso (desastre, ru(na).
Perdemos o jogo. - lungá (nhungá) quêca
üóicrêt.
369. Fracionar -- cumpénq
Vamos fracionar (dividir) esta fruta. Todos
ganham um pedaço. - /ân (nhân) nóma
cacané cumpl1nq.
370. Fraco - crói
Estou fraco ~ doente. _Ela está fraca e magra. - Can~ tlnca cró1.
311. Frágil - ca
Esta mad!Jira é frágil (fraca, quebradiça). Ca brdi camó.
312. Frágil - crói
A criancinha está muito frágil (fraca) . Guir fi crói.
373. Fragilidade - crói
,
Com tanta fragilidade (fraqueza) ele não
pode caminhar - Crói ca tin córeg.
374. Fralda - péfín
A fralda do bebê estd molhada. Ele se urinou (mijou). - Gt:ir péfín cônpê tu iân ia
(nhân iá)
315. Franco - v ínca
Ele é muito franco (sincero) e diz tudo o
que deve contar. - Vinca quíhon tóq.
316. Franga - gar1n fi
A galinha nova se chama franga. - Gar/n
frangu fi.
371. Frango - ~ru
O galo novo se chama frango. Ele ainda
não sabe cantar. - Gáru frangu. Ti quêr
corégn
318. Franja - ca fê
A franja (cabelo puxado para a testa) enfeita o teu rosto. - Ca fê quê (cân) chinuí
379. Franquear --- óm(n
É preciso franquear (desimpedir) o caminho bem depressa. - Ómín ninféiq.
380. Franqueza - tó hê hat
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Falar com franqueza (sinceridade, sem
mentira, sem esconder) - - Vlnca tó hê hat.
381. Franzino - Fi corpo
O corpinho dela t! tão franzino (débil, delicado). - Fi corpo témpér chin.
382. Franzir - páin vinca
Se o pai se aborrecer, ele vai franzir (enrrugar) a testa. - Páin vlnca ti caquê vónq.
383. Fraqueza - iôn (nhôn) corég.
A fraqueza dele t! tanto que não pode ficar
em pé. - üóir6n iôn cort!gn
384. Frasco - ti dt!
O frasco (garrafinha) de perfume t! bonito.
- Dédn guér dé.
385. Fraternal - iân nó brt! hê (nhln)
A nossa amizade é como a de dois irmãos.
É fraternal. - Ta iOn nó rt!ngrê vê
386. Fraternidade - rt!ngrê
Viver na fraternidade (como dois irmãos).
- /An nó réngrê.
381. Fraterno - fi tu hê
A minha amizade por ela é fraterna (como
de irmão). - Fi tu hê taví.
388. Fratricida -- ti réngrê ténq
Aquele que mata o irmão ou irmã é fratricida. - Ti réngrê tt!nq.
389 Fratura - nindó brain
A fratura (quebra) dos ossos do braço me
deixou aleijado. - Nindó cucá bráinq
390. Fraudar - üóivá têiq (vóivá)
Fraudar (cometer fraude, engano) é um
ato condenável. - üóivd têiq tê (tân) hat.
391. Fraude- rugrá qu&, (rugnrá)
Realizar a fraude (engano, o logro) pode
dar cadeia. - · Rugnrá quêca ti con minq.
392. Fraudulento - Dédn um hat
Esta coisa é fraudulenta, d coisa feita por
um falsário. - Dédn um hat.
393. Frege - dt!dn um vóq
Que frege (arrelia, barulho, desordem) é
essa? - Dédn um vun vóq.
394. Freguês - Chêita hat
Aquele que compra as cestas que faço ~
meu freguês. - Chêita hat fón.
395. Freira - rt!ngrê (irmã)
A freira usa roupas especiais. - Réngrê
(irmã) fi cur hê.
396. Frente - iú (nhú)
/\la frente da nossa casa. - ln iú (nhú)
391. Frequência - ón vêq
Ela nos visita com frequência (repetidas
vezes) .. - ón vêi contín camó.
398. Frequentador - igreja tu hê
Ele é frequentador (aquele que frequenta)
da nossa igreja. - Igreja ra tin camó . .
399. Frequentar -- crôn camó
Eu não costumo frequentar (visitar repetidas vezes) o botequim. Ld só vão. os que
bP.bem. - Crôn camó gôif;J crôn ti.
400. Freqüente - cuchd (= inverno, frio)
Estas coisas são freqüentes (acontecem
muitas vezes) no in'lf!rno. - Cuchá móng.
401 . Fresco, a - cuchá
O tempo estd fresco. A água está fresca e
gostosa. - Gôi cuchá crôn hê.
402. Fresta -- iâncá (nhlncá)
Pela fresta (abertura estreita) .da janela
olhei para tJentro. - Nhâncli rôrquiovóinq.

403. Friagem -

404.

405.

406.

401.
408.

409.
410.
411.
412.
413.
414.

415.
416.

411.
418.

419.
420.

421.
422.

423.

Banana bó.
424. Fubd - Farín
A farinha de milho se chama fubá. - Farín
425. Fuça - Ninhó
A fuça (focinho) do cavalo é bem grande.
- Convorú ninhó bagn.
426. Fuga - nhéchin
A fuga (ato de fugir) do passarinho da
gaiola me deixou triste. - Nhéchin crên.
421. Fugir - crêt, üóipéiúq
·
Os namorados vão fugir de casa. - Fi fi
túm bré üói pêiúq (vói pt!iúq)
428. Fugir - üór péiúq, üôipéiúq
Se a moça fugir, seus pais vão ficar muito
tristes. - Fi üôi péiúca fi pái harêiquetúm .
429. Fugitivo - üôipéiúq
O passarinho que fugiu é um fugitivo. Nhéchín crên crên.
430. Fulgir - Nhóngrón
Na luz, esta coisa vai fulgir (brilhar) mais
ainda. - Oedn grúnqui nhóngrón quêi.
431. Fulgor - curôn
O fulgor (clarão, brilho, esplendor) da aurora é lindo. - Curôn chinv1:
432. Fuligem - fur
chaminé está cheio de fuligem (pó preto que se deposita nas paredes da casa e
por dentro do chaminé - Pi grúca nin iá
(nhid) fur hat.
433. Fulminado - têrq
Morreu fulminado (ferido pelo raio). Ta ti têrq.
434. Fumaça - nin iá (nhid)
A fumaça que sai do fogão encheu a casa.
Fiquei com muita tosse. - Nhiá (nin iá)
ign cuhúr hat.
435. Fumaça - pi conpé
A lenha molhada dá mais fumaça que a lenha seca. - Pi conpé nin iá (nhid) hat camó.
436. Fumaceira - Nhid (nin iá)
A fumaceira (muita fumaça) encheu a casa
- Nhiá (nin id) bagn tavt
431. Fumante - chingar côq (caiorê)
O fumante (aquele que fuma) anda sempre
com tosse. - Chingar côca cuhúr.
438. Fumar - chingar côq, caio rê
Fumar cigarro, não faz bem à saúde.
Chingar côq ca cangái.
439. Fumo - fumo, caiorê
O meu vizinho é fumante e sempre carrega
o fumo no bolso. - lgn róni fumo vátyi.
440. Fumo - fumo grin, caiorê
Um rolo de fumo em corda, dura para gastar, muitos anos. - Fumo grin tun quêi
üáin.
441. Função - Enfermeira
A função (atividade, trabalho, ocupação)
da enfermeira é cuidar dos doentes. - Enfermeira üói cangá tarírq.
442. Funcionar - curôn
A nossa escola funciona de dia: O hospital
vai funcionar dia e noite sem parar.
Curôn ta escola tu tin.
443. Fundilho - carcha
O fundilho da calça (a parte que corresponde ao assento) - · Carcha

cuchóin guê (Gân). (cuchóin

guê gân).
Quanta friagem (frio) vem com este vento
de inverno . - Ta cuchói guê (gân).
Fricção - pomada
A fricção (esfrega) desta pomada alivia as
dores. - Pomada ta cuchd quéq.
Frieira - cuchd hông câncrê.
As trieiras (inflamação causada pelo frio)
coçam e doem muito. - Cuchá hông câncrê cangdi guê.
Frieza - cuchóin guê
A frieza é qualidade daquele ou daquilo
que é frio. - Cuchóin guê (gOn).
Friorento - cuchd mó camó
O friorento é aquele que sente muito frio.
- Cu chá mó camó.
Frigideira - cachoróra. cucrún
Frigideira é a panela de barro ou de metal
usada para fritar. - Cacharóra dédn um to tót fén.
Frigir - tini
Frigir ou fritar a carne com banha ou azeite. - Tini tóton banha bré.
Fritos - totór
Os ovos foram fritos na frigideira. - Garín ô totór.
Frio - cuchói guê
Estou com bastante frio . Vou me esquentar junto ao fogo. - Cuchói guê ign tón tin
Frontal - nhérír
A nossa casa é frontal (fica em frente) à do
vizinho. - Hong in nhérlr ca nhó.
Fronte - ign caquê, ign cacon
A minha fronte (testa) está quente e dói
muito. - · Jgn caquê cangár guêi.
Fronteira - gôi vdin
Na fronteira (limite) entre o Brasil e Argentina, está o rio Uruguai. - Gôi váin
cuiú concha.
Frouxidão - convorú crói.
O cavalo está com muita frouxidão (mole za, falta de energia). - Convorú crói
Frouxo - üónchón finfón
O cinto está frouxo {pouco apertado). üónchón finfón crói.
Frouxo - crói
Estou frouxo (mole, indolente, incapaz,
sem energia). - lgn crói.
Frustrar - harêiquetúm
Se eu não for ao encontro, ela vai se frus·
trar (se sentir enganada, desiludida). - Fi
catú tóití túnca fi harêiquetúm.
Fruta - cacanó
As frutas do mato são gostosas. - Nón cómtcaca nó co hê.
Fruta - cacanó
A pitanga, a jaboticaba, a guavirova são
frutas do mato. - lambi, mó, pénva, nón
cómi cacanó (nhamb/, mó, penuá)
Frut/fera - mó
A jaboticabeira é muito frutlfera (dá muitas frutas). - Mó canó
Frutificar - canón
As drvores estão com flores. Logo vira-o as
frutas. Elas vão frutificar. - - Canón rón.
Fruto - banana
O fruto da bananeira se chama banana.

o-
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Vou furtar (roubar) as frutas no quintal do
vizinho. - Cacanó péiúq.
459. Furtivo - iút.
Chegou até aqui como um furtivo (escondido, às ocultas, ninguém viu como nem
quando). - Tân quiút
460. Furto - Dédn um péiúq.
Aqueles malandros fizeram um furto (roubo) muito grande. - Dédn um péiúq conta
vint.
461. Fusco, a - cutân ron
A cor fusca (escura, de cor cinzenta) do
fim do dia é triste. - Cutân ronca ón ma ê
(hê)
462. Fútil - ti iâncré (nhâncré)
A opinião dele é fútil (sem importância, leviana). - Ti iâncrê.
463. Futilidade - vé dédn um
Não gosto de futilidade (ninharias, coisa
sem importância ) - Vé dédn um t u hê
tum.
464. Futricar - vi camó
Lá vem ele de novo futricar (encher, fuxicar, intrigar) nossa paciência). - Um vi camó üóchón tin (vóchón)
465. Futuro - ign ta dê
O que será do meu futuro? (tempo que há
de vir). - lgn ta dê nyi mú hon.
466. Fuxicar - iân tu vinq
É muito feio fuxicar (mexericar, intrigar).
- /ân tu vínca corégn.
461. Fuxiqueiro - vincamó
Aquele camarada é muito fuxiqueiro (intrigante, mexeriqueiro). - Ti víncamó.
468. Fuzarca - bré vinq.
Amanhã vou fazer aquela fuzarca (farra)
com minhas amigas - /gn bré hê fagn bré
vy1.
469. Fuzarqueiro - üóchédn (vóchédn)
O fuzarqueiro (farrista) está se matando de
tanto farrear. - üóchédn tin.
410. Fuzil - ign bócôn
O meu fuzi/ (espingarda, carabina) é muito
pesado. - /gn bócôn cofái guê (gân ).

444. Fundir - banha gui gôi
l=undir (derreter) a banha antes de fritar a
carne. - Banha qui gôi.
445. F undir - iân nórôn (nhân nórôn)
Vamos fundir {juntar, unir) os nossos interesses. - lân nórôn vit.
446. Fundo - din, dyn.
O rio Uruguai é muito fundo e perigoso. Gôi üáin din.
441. Fundo - ga dôr
Este buraco é muito fundo. - Ga dôr téi.
448. Fúnebre - üónchér
Trago nott'cias fúnebres (de morte). - üónchér tóq .
449. Fúnebre - üóiquêi
O cemitério é um lugar fúnebre (dos mortos). - Um têr üóiquêi.
450. Funesto, a - voiví
Este acontecimento foi funesto (cruel, desventurado). - Voivá tan hê tum
451. Furado - dôr
O sapato tem sola furada (tem buraco). -·
Póntoró dôr.
452. Furar - tábu
Vou furar (abrir buraco) esta tábua. - Táf(u tagn dón.
453. Furacão - concá (Ventania)
O furacão (ventania violenta e ligeira) arrancou a cobertura de todas as casas. Concá bagn.
454. Fúria - Bráin (quebrar)
Naquela fúria (raiva, ira, violência) ele quebrou tudo. - üói bráin bráiq.
455. Furioso - Oédn um
Com animal furioso (irritado, raivoso, que
tem fúria) não se brinca. - Dédn um nhún
ôn ta camó.
456. Furo - dón
Fez um furo na orelha para pôr o brinco.
- AJingrén dónq.
451. Furor - prón prór
A gritaria foi um furor (dei/rio, grande
exaltação). - üói prón prór bagn.
458. Furtar - péiúq.

Triste imagem de crianças Caingângues.
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ratlng.
19. Galhada - pong pón
A galhada das árvores está cheia de flores.
- 01 pong pón tu cafêi.
20. Galho - ti pón
Quebrou o galho com o peso de tanta fru·
ta. - 01 pón bráinq.
21. Galinha - garín cumbê (puid pir)
Gosto de caldo de galinha. - Garín cum·
bê crôn hê.
22. Galinha choca - garín choca
A galinha choca tem quinze ovos em seu
ninho. - Garín choca fi ô quinze ni.
23. Galinha de angola - garín quêr
Esta galinha de angola sempre canta e diz:
to fraca, to fraca, to fraca, etc. .. - Garín
quêr bé
24. Galinha do mato - nón cómi
A galinha do mato tem carne muito saborosa. - Nón cómi garín.
25. Galinheiro - garln in
A casa onde dormem as galinhas se chama
galinheiro. - Garín in garín nur fên.
26. Galo - gáru, ingrf1
Aquele galo de rabo bonito canta a noite
inteira. - Gáru bê chinuí quêr nhóqui
'
curông.
27. Galo do campo - remí gáru
O galo do campo tem lindas penas. - Ré·
mi gáru chinuí.
28. Galo de mato - nón cómi (garu cá)
O galo de mato é muito arisco. - Nón
cómi gáru.
29. Galopar - convarú
O cavalo hoje vai galopar (andar depressa)
muito. - Convarú tin tu furún tin.
30. Galope - ti furún
Ele anda a cavalo sempre a galope (depres·
sa). - Ti furún tin.
31. Gambá - ti mumóng?, Gruquin bocó
O gambá, qaando em perigo, solta um fedor que ninguém aguenta. - Ti mumónca
guer guê ha t.
32. Gambá - grugn (?), gruquin bocó
O gambá dum ladrão de ovos e de galinha.
- Grugn garín ô côcamó.
33. Gamela - cáta bachia
A gamela é uma bacia grande de madeira.
- Cá ta bachia.
34. Gamela - cá ta bachia
Na gamela também f1 dada a comida para
os porcos. - Porcô vóiónd (üóiónd)
35. Cana - tu nhún
Estou com uma gana (raiva, vontade de fazer mal) daquela garota. - ícha fi tu nhún
tin.
36. Gancho - gânchu
A rede está apendurada em dois ganchos.
Um em cada ponta. - Gânchu tu rede chá.
37. Gancho - gânchu
Apenduro a minha roupa no gáncho. - ·
Gânchu tu car chái fón.
38. Gandaia - · fi üó iman
Ela vive na gandaia (vadiação, vida sem responsabilidade}. - Fi üóiman tav1~
39. Ganhador - · ganhân quêq
Eu fui o ganhador (aquele que ganhou) do
jogo - Ganhân quêq ign.

01. Gabar - alunos tu hê
Ele gosta de gabar os alunos (elogiar, louvar). - Alunos bré vi hê.
02. Gabo/a - dt1dn um pi fón
O caçador e o pescador são gabo/as (sempre contam vantagem). - Dédn um nhúian (iuiân) fón.
03. Gado - bôin
O gado estd pastando no campo. - Cotfn
04. Gafanhoto - opén,
O gafanhoto é um bichinho que voa e pula longe. - Opén châm téi(?) châm = preto
Opén torén téi
05. Gafanhoto - opén
O gafanhoto fez muitos estragos nas plantações. - Opén oncré cdq
06. Gago - vin câncAn
A pessoa gaga fala com muita dificuldade.
A palavra demora para sair da boca. - Vi
cAncân coinbdr vi üáin.
'17. Gaiola - gaiola, ninféiq
Prendo os passarinhos (chopin, sabiá, canário) na gaiola. - Gaiola cdnqui nhéchín
08. Gaioleiro - gaiola, nin~iq
Aquele que faz gaiola se chama gaioleiro.
- Gaiola hat fón.
09. Gaiola - gaiola, ninféiq
Eu sei fazer gaiolas com taquara ou bambú lascado. - lgn üdnd ta gaiola hat hê.
10. Gaita - gaita
A gaita é um instrumento musical. - Gaita
üônquêr tói fón (vônquêr)
1 f. Gaiteiro - gaita quêdn (când) fón
Gosto de escutar as músicas tocadas pelo
gaiteiro. - Gaita quêdn fón mé chdr.
12. Gajo - cofd (= velho)
Aquele gajo (pessoa de maneiras grosseiras, velhaco, sujeito qualquer, um tipinho)
é safado. - Cofá hen.
13. Galadura - garín fi
A galadura do galo torna o ovo de galinha
capaz de gerar. - Garín fi ô qui garín chin
14. Galadura - garín fi
O ovo de galinha sem a galadura do galo,
não presta para chocar. Não dá pinto. Garln fi ô corégn.
15. Galante - vi hê
Ele é um sujeito galante (gentil, distinto,
gracioso). - Ti vi hê.
16. Galantear - tim bré üóigret
Galantear a moça (ser amável, gentil, namorar) enquanto dança com ela. - Tim
bré üó1gretín que vinq.
17. Galanteio - fi tu tu hê
A moça adora o galanteio (namoro, ama·
bilidade) de seu noivo. - Fi tu tu fí.
18. Galgar - ti cafón
Hoje vou galgar (transpor, passar para o
outro lado) esta montanha. - Ti cafón
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40. Ganhar - rlnrt/i (mdng)
Quem trabalha direito, vai ganhar (receber) um presente. - Rlnrdi he hatca presente mó.
41. Ganir - cachór
O cachorro estd sofrendo. Vai ganir (gemer) a noite inteira. - Cachór fan tin.
42. Ganso - ganso
Voce jd viu o ganso (pato grande de pescoço comprido) nadando no lago? - Ganso
brôtin gôi qui.
43. Garantia - iógn ió (iógnhó)
Em garantia da nossa combinação, deixo
aqui o meu papagaio. - lógn ió (iognhó)
cónfm car tin.
·
44. Garantir - ign pi quicarón
Eu não posso garantir (afiançar, afirmar)
mas acho que foi ele quem fez isso. - l~n
pi quicaró ni.
45. Garapa - cana cumbê
A garapa (caldo de cana) t! muito doce. Cana cumbê gróigue (gAn).
46. Garatuja - iún ióq
Fazer garatujas (rabiscos) no papel. - Papt1 iún ióiq.
47 Graveto - p in brun (grun)
O graveto (pedacinho de lenha miúda) t!
bom para acender o fogo. - Pin brun ta
pin hat he.
48. Garbo - tin he
Ela caminha com muito garbo (elegincia,
pose). - Cumdr he tin.
49. Garça - nhtJch fn
A garça tJ uma ave de perna comprida e de
penas brancas. - Nhéchín pónd tt!i.
50. Garfo - gárfu
Para comer uso o garfo. O bebe ganha comida na colher. - lgn gdrfu ta iónd. Guir
chin cuié vlnt.
51. Gargalhada - vôndian
Ele dd cada gargalhada (riso em voz alta)
que sacode todo. - Vôndian tt!i fin.
52 Gargalhar - iin ma hêr
Gosto muito de gargalhar (rir em voz ai-ta). - /ln ma her vôndianq.
~
53. Gargalo - garafa dôr
O leite sai da garrafa pelo gargalo (boca da
garrafa). - Garafa dôr qui reite cutónq.
54. Garganta - taüónd
Quase não posso falar. Estou com dor de
garganta. - Taüónd cangdiguê (g6n).
55. Gargantear - vincamó
O João só sabe gargantear (contar vantagem ) mas não trabalha. - Vincamó ra
rAnrdi üdid .
56. Gargarejar - chum chum gueq
Gargarejar (agitar a dgua com remt!dio dentro da boca) par:J sarar a dor de garganta.
- Gôi brt1 üóicantd taüond.
57. Garimpeiro - pó (pedra)
O garimpeiro (que procura diamante na
areia do r io) anda sem sorte. - Pó brf! rânr<li tin.
58. Garnisé - Garié
O garnistJ (galinha da raça pequena) tJ mui·
to valente. - Garit! gar(n.
59. Garoa - crúi
A garoa (nevoeiro, chuva fina) caíu a tarde

inteira. - Crúi vêr ni.
60. Garoar - crúi
Hoje vai garoar o dia inteiro. - Crúi úri
vêr.
61. Garoto - guir
O garoto (cr iança) anda pela rua vadiando.
- Guir vê t in.
62. Garra - nigru, ningrú
O gavião tem uma garra (unhas tortas e
afiadas) forte. - NhtJchín nigrú (ningrú)
tdi.
63. Garra - ningru, nigru
A garra da onça é mais forte ainda. Ming nigrú (ni ngrú) téi.
64. Garrafa - garafa
Ele foi comprar uma garrafa de cachaça. Garafa qui gôifll vatlnq.
65. Garupa - ndér côní
Quando ele passeia a cavalo, leva um filho
na garupa (na anca do cavalo). - Convarú
ndtJr cfJmf.
66. Agasalho ou gasalho - côtlng téng
Dar agasalho (hospedagem, boa acolhida)
ao visitante. - Côtfng tt!ng nur hê hat.
67. Gastador - NhAnc<lbo (dinheiro)
O Maneco t! um gastador (gasta tudo que
recebe) e sempre anda liso (sem dinheiro)
- Nhlncábo coqutJt camó.
68. Gastar - Nhlncábo (:.. dinheiro)
Vou gastar o meu dinheiro e comprar roupas. - Nhlncábo tu cur móndq.
69. Gasto - · Nhancábo (• dinheiro)
O gasto (despesa) com a manutenção da
fam11ia t! grande. - Nhancábo túnque bl!.
70. Gata - Gdtu f i
A gata tem três fi lhotes. São tres gatinhos.
- · Gdtu f i crt!n tfJng tun nhl!.
71. Gataria - gátu
A gataria (a gata e os filhotes juntos) fazem muito miado. (miau, miau, miau... ).
- Glltu t! ca clnd quêr nátin.
72. Gato - gátu
O gato, o pai dos gatinhos, - Gdtu, gátu
chin páin
7 3. Gato do mato - gátu
O gato do mato t1 muito arisco (chucro) Nón cómi gátu nhún
74. Gato preto - gdtu chlm (chê, chô)
D izem que gato preto dá azar. Serd verdade? - Glltu chlm hê tum. Mt! ht!n?
75. Gatunagem - dtkin um pdiú
Essa gatunagem (bando de ladr'1es) deve
ser presa. - Dedn um ~iú bil.
76. Gatuno - piliú
Aquele que furta, que rouba, t1 um gatuno.
- Dildn um pt!iú bil.
77. Gaúcho - gaucho
Os que moram no Rio Grande do Sul, se
chamam gatJchos. - Gaucho dgn.
78. Gavião - chi hyi iôn góg
O gavião rouba os filhinhos de passarinhos
e os come. - Chi hyi (iôn góg), nhdch(n
crtJn côtln
79. Geada - cucrer
Neste inverno a geada foi muito grande.
Queimou todas as plantações. - Cucrêr
oncrt1 tt!dn
80. Geada - cucrêr
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Entre os lndios é geral (comum) o fabrico
de cestas. - Cáingâng üónfê hat.
102. Gerar - táinq
No fim deste ano vou gerar (dar a luz,
criar, nascer) um filho. - Fi crê tdin quêq.
103. Gestação - dugn rôr
A gestação (gravidez) da mulher demora
nove meses. Nove luas cheias. - F i dugn
rôr nove mês hat.
104. Gesticular - ti vlnca
Quando ele falar, veja como vai gesticular
(mexer) com as mãos. - Ti vinca ti ningud
vóq.
105. Gesto - vân quêq
Fazer um gesto: virar a cabeça para a direita e a esquerda quer dizer não. - Cri ta
vân quêca h/in quêq.
106. Gesto - vân v6n quêq
O gesto (movimento) que ele faz com a cabeça, quer dizer sim. - Cri ta vân vân guêca ei quêq
107. Gigante - fâng pón (pinheiro)
Este pinheiro é um gigante do mato (de
tamanho grande). - Fâng téi guê (gân).
108. Gigante - ti téi guê (gtin)
Este homem, tão alto e forte, é um gigan-re. - Ti tdi guê (gân) tavl.
109. Gigante - fâng (pinhão)
Do pinheiro grande, calram muitos pinhões. - F/ing vêrq.
110. Girar - guidq
Vamos girar (andar ao redor de) em torno
desta árvore. - Cá món üóin guidq.
111. Girasol - vira ró, guidq ró
O pé de girasol d;J lima flor grande amarela
e com sementes. - guid ró ta cafêi ni ma·
rér.
112. Giro - praça mi
Vamos dar um giro (uma volta) pela praça
de Irai: - Múna praça mi múi ié.
113. Globo - ga rôr
A terra inteira tem a forma de um globo
(bola, corpo esfdrico). - Ga rôr ni.
114. Glória - rânrdi (trabalho)
A maior glória (fama, renome) dos lndios
é trabalhar e viver em paz. - Rânrdi caingâng nhatúm má.
115. Glorioso, a - ti contlng
Ele voltou da luta muito glorioso (com
fama, vitorioso). - Ti contlnca hê ti.
116. Glutão - nhôn camó
Glutão é aquele que come muito e sempre
quer mais. - Ti nhón camó.
117. Goela - cachór
Na goela (garganta) do cachorro tem um
osso pontudo. - Cachór taüond dén
cúca nhó.
118. Goiaba - goiaba
Tem goiaba (fruta) vermelha. - Goiaba
cacanó cuchún.
119. Gola - dúin
A gola do meu vestido tem lindos bordados. - Cur dúin chinul (chindvi)
120. Gole - Gôi crôt
Vou tomar um gole (uma pequena porção)
de água. - Gôi crôt chin hatq
121. Golpe - róngrô (faca) bagn
Com um golpe (pancada, corte) do facão,

As noites de geada são muito frias. -· Cu·
crer cuchá tav 1:
81. Gear - caicôn (céu)
O céu está limpo. Amanhã teremos geada
forte. - · Caicôn ióicrí. Cucrer nyi.
82. Gelada - cuchá
A dgua da fonte é muito fria. É quase ge·
/ada. - Gôi cuchá.
83. Gelada, o - cuchá
Suco de laranja gelado é gostoso para os
dias de verão. - Suco cuchá tav1:
8 4. Gelar - cuchá
Com tanto frio a água vai gelar (virar gelo)
- Gôi cuchá quêi.
85. Gelo - gelo
Fez tanto frio que a água virou gelo. - Gôi
üônchá gelo hat.
86. Gema - garln ô
O ovo tem, dentro da casca, duas partes: a
clara e a gema. - Garln ô cuiúng (galinha
ovo no meio)
87. Gemada - garln ô
A gema do ovo batida com açucar faz a
gemada (é alimento forte). - Garln ô ta
gemada co he.
88. Gemeo - vên dy
A mãe ganhou dois bebês ao mesmo tem ·
po. São bebês ~meos. - Crén vên dy hat
id.
89. Gemer - fânq
Ele geme (d;J gemidos, chora, se lastima)
porque a dor que sofre é grande. - Cangd
ca fânq.
90. Gênero - ong vi
Na nossa llngua tem dois géneros: masculino e feminino. - Ong vi rdngrê na.
91. Generosidade - · vi hê
A generosidade (bondade, coração bom) t1
uma boa qualidade do ser humano. - Vi
hê taví.
92. Generoso - üói iúdá quêq.
Ele é muito generoso (gosta de dar, ajudar)
com os pobres. - üóin iudd que hê tf.
93. Gengiva - iú grclinq
Os dentes da gente estão firmes na gengiva. - Ong (ongar) nhó iú gráinq con nhó.
94. Genitor - páin
O meu genitor (pai) é um gorducho muito
bom. - lgn páin tóngue h~
95. Genro - iâmbré
O meu marido é genro de meus pais. - Jgn
bédn ta páin iâmbré nyi.
96. Gente - caingâng
Os lndios são gente valente e amiga de trabalho. - Caingâng tarmó rânrdi hê
97. Gentil - ichúm
O namorado t1 muito gentil (delicado, amável) comigo. - lchúm ign bré hê.
98. Gentileza ign ma hê.
Essa gentileza (amabilidade, delicadeza) é
muito agradélvel. - Jgn ma hê um vi hê ti.
99. Geração - iân gdicôn
Eu e meus irmãos somos de uma geração.
- ·ong ta iân gáicôn.
100. Gerador - ron
O sol é gerador (que produz) de luz e calor. - Ron rórir hat.
101. Geral-· cáingâng
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143. Gozar - proveitá quêq
É preciso gozar (desfrutar, aproveitar,
usar) a juventude. - Proveitá que hê hat.
144. Gozar - üó in cad fr
Ela vai gozar (achar graça, rir) com a brincadeira. - Fi üóin cadfr tagn dêi.
145. Graça - tupén
A graça (favor, beneflcio) que Deus me
deu. - Tupén ign ma ió nónq.
146. Graça - fi vi hê
Ela tem muita graça (atrativo, agrado, elegOncia). - Fi vi hê tavt:
141. Graça - véquê
Ganhei isso de graça (de presente, não custou coisa alguma) - Véquê dddn um món.
148. Gracejar - tóq
Dizer gracejos, pilherias, sem ofender, é
gracejar. - Dédn um tóq.
149. Gracioso, a - ti vi hê
O jovem é muito gracioso (que tem graça,
delicadeza). - Ti vi hê tavl.
150. Grade - Nhóncón, nhânguê, nhódcón
Na porta e nas janelas da cadeia, tem grades de ferro. - Cadêia nhóncón rôr
151. Gradil - nhônró
É uma grade pequena usada para proteger
o jardim. - Cafêi nhânró.
152. Gradual - üóicá rónq
No Exército. a instrução é gradual.
Sordado qui üóicái rónq.
153. Graduado - üóirânq
O ensino também é graduado (feito em
graus). E.: curso primário, secundário, universitdrio, etc.). - üóirân qui, üóicái rónq.
154. Grã-fino - Nhâncábo (= dinheiro)
O homem metido a elegante, a rico e chique, diz-se grã-fino. - Nhâncdbo bagn
(muito dinheiro )
155. Gralha - nhéchín
Gralha é uma ave de cor azul e branca, bico preto e tem um tapete na cabeça. Nhéchfn cuprí bré azul.
156. Gralha - nhéch/n
A gralha é u1na ave que planta o pinhão.
Será verdade? - Nhéch/n fáng cr6ntq (mé
hen) bé hén?
151. Grama - rê gâin
A vaca e o cavalo gostam de grama (capim)
verde. - Bôin ré gâin côq
158. Gramado - rê gâin
Terreno onde crsce a grama é um terreno
gramado. - Rê gâin cré.
159. Grampo - ramúna
Prendo os cabelos com grampos. - Ramúna ta góin con fón
160. Grandalhão - Bagn
Aque grandalhão (muito grande) surrou o
pequenino. - Un bagn un cont1,ng tóinq.
161. Grande - Bagn
O mato onde moram os índios é muito
grande. - Non bagn tavt:
162. Grande - bagn
Este pinheiro é tão grande. - Fâng bagn
téi.
163. Grandeza - chin quêifón.
Tudo que pode a1unentar ou diminuir tem
1naior ou menor grandeza. - Chin qu{}ifón:
164. Grandeza - Fê (coração)

cortou a árvore. - Róngrô ta cd câm.
122. Golpear - bégn (machado)
Golpear (dar golpes) com o machado até
cortar a drvore. - Bégn ta cd cAm.
123. Goma - cola
A goma,(cola) que o /ndio usa, ele tira das
drvores (resina) - Caingâng cola cunúi cd
qui.
124. Gomo - rOn
A laranja se divide em oito a dez gomos. RarOinq ra ta oito quê.
125. Gorar - garln ô
A galinha choca saíu do ninho. Os ovos
vão gorar (não vão dar pintos). - Garln
fi ô tu üóinq
126. Gordinho - réngre chin (irmão pequeno)
O meu irmãozinho estd bem gordinho. Réngrê chin téngue (tóngue, tóng)
127. Gordo - tóngue (gué - fonema quase
inaudível)
O porco estd muito gordo. Vai dar bastante banha. - Porcô tóngue
128. Gordura - tóng
A gordura da capivara é um bom remédio
para reumatismo. - Déc'n tóng ta üóicantá hê.
129. Gorjear - cadn qubrq
Na primavera os passarinhos do mato vão
gorjear (cantar). - Nhéch/n cadn quêr mú
130. Gorjeio - nhéch/n quêr
Gosto do gorjeio (canto) dos passarinhos
- Nhéch/n quêr ign ma hê
131. Gorro - barete
O bebé usa um gorro (touca) na cabeça. Guir chin barete.
132. Gostar - tu hê, cô hê
Vou gostar do almoço. Está tão cheiroso.
- üóión cô hê.
133. Gosto - Cô hê
.,
O gosto desta carne está muito bom. Carne cô hê (carne = tudni)
134. Gostoso - hê
O almoço foi muito gostoso (muito saboroso). - üóiónd cô hê
135.Gota-ta
~
Caem as primeiras gotas de chuva. - Ta
néng néng guêna.
136. Gota - üóicantá (remédio)
Tome o remédio dez gotas, três vezes por
dia. - üóicantá crôn hê
131. Goteira - ta cutôn
Água que cai. gota a gota (do telhado, da
cobertura, da torneira) é uma goteira.
Ta cutôn néng néng guêna.
138. Gotejar - canó (olho)
Olho doente. - Canó cangá.
139. Governo - pón i (chefe)
O governo do Brasil (autoridade que governam) é trabalhador - Pón i ranrái camó.
140. Gozador - dédn um hat
Ele é um gozador (vive sem muito esforço
e tem de tudo). - Dédn um hat tavln üáin.
141. Gozador - üi tin (vi tin?J
Aquele que goza a vida é um gozador. - Ti
üi (vi?)
142. Gozar - rat/ng
Vou gozar as fl!rias deste ano na casa dos
parentes. - Féria con caicôn véi tin.
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Nunca vi tanta grandeza (generosidade) de
coração. Ele dtl tudo o que tem. - Fê tagn
vêia nin.
165. Granizo - nó fân
Chuva de granizo (chuva de pedra de gelo}
estraga tudo. - Nó f§n cá oncré cóqut1n.
166. Grão - fân
O grão (semente) de feijão , de milho, de
trigo , etc. - Rtlngrô fân, gór fân, trigu fân.
167. Grasnar - nhótó
O corvo, o pato, gritam (grasnam) com voz
que não t1 bonita. - Nhótón brt1 pato când
quêr ndtin.
168. Gratidão - ti ma hê
Aquele que sabe agradecer t1 grato , reconhecido, Tem gratidão para aqueles que o
ajudam. - Dtldn um nínca ti ma hê.
169. Gratificar - Câniôm, cânhóm
Devemos gratificar (pagar, remunerar, premiar} o serviço e os favores recebidos. Cânióm cônq.
170. Grtltis - cânitl túm
Pode pegar quanto quiser pois não custa
nada. É grtltis. - Gutlira pi câniá ma ni.
171. Gratuito - üóicagrón
O ensino (as aulas, o aprendizado) deve
ser gratuito. Assim todos poderão aprender. - üóicagrón câniân túm.
172. Graúdo - bagn
Que bebê graúdo (grande, crescido} - Guir
bagn taví.
173. Graúdo - bagn
Este pinheiro deu muito pinhão graúdo
(grande, crescido}. - Fâng bagn.
174. Gravar - rânq
Com a ponta da faca vou gravar (escrever)
o meu nome na casca desta drvore. - Cá
tagn qui iâni§n rânq (nhânhân rânq}
175. Gravatá - cá tt1i
Tambtlm chamado caraguat;J é uma planta
que cresce em cima das grandes árvores. 01 tagn ttli guê.
176. Grave - dt1dn um
Este acontecimento no toldo foi muito
grave (sério , importante) e triste. - · Dédn
um hônriquêq iânguê (nhânguê)
177. Gravidade - hônriquêq
A gravidade (seriedade) do que aconteceu
foi sentida por todos. - Hônriquêca iânguê (nhânguê)
178. Gravidez - dugn rôr
Durante a gravidez, a barriga da mulher fica grande. - Dugn rôr ca dugn bagn.
179. Gravidez - dugn rôr
A porca esttl barriguda. A sua gravidez
ainda vai demorar três meses. - Porcô
dugn rôr fi.
180. Graxa - tong
A graxa (gordura} de capivara é bom remt!dio co(1tra reumatismo. - Dédn um tong
ta üóicantd hê
181. Grelha - dédn um
Pequena grade de ferro sobre a qual assam
(grelhas} as carnes (churrasco}. - Dt1dn um
chút f6n.
182. Grilo - grin
O grilo canta. - Grin quêi fón.
183. Gripe - fid fir

e
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Estou doente. Peguei uma gripe forte. Fid fir iânguê (nhânguê}
184. Gritadeira - prór bé.
Esta galinha é gritadeira. - Garín prór bé.
185. Gritadeira - prór bé.
Mulher que fala e grita muito tambt!m é
gritadeira. - Prór bé fi.
186. Gritar - prond prórq
Vamos gritar bem alto e pedir socorro. Prond prór rá.
187. Gritar - prór
Se gritar bem alto, vai escutar o éco (o
som da palavra de volta}. - lamá hêr prór
188. Grito - prór
Escutei um grito cheio de dor. - üói prór
mónq ign.
189. Grosseiro, a - vi corég
O indivíduo grosseiro (mal educado, ordinário, redu} não faz amizade. - Vi corégn
ti.
190. Grosso, a - tompér bagn
A corda é grossa e forte. ·- Tompér bagn.
191 . Grudado - tutóq
Esta folha está grudada (ligada, colada,
com grude) na outra. - lân nó tutónca chá
192. Grudar - lân tucháq (nhân tuchdq}
Vou grudar estas duas taquaras com grude
tirado desta tlrvore. - Nhân nó tucháq.
193 Grude - cola
A cola, tiro desta árvore ou faço com a goma de mandioca. - lgn cola hat.
194. Grunhir - cóquir
, •
O porco vai grunhir. E assim que ele diz
que está com fome.. - Porcô cóqu/r nhé.
195. Grunhido - vi chihuí (chindv/}
O grunhido (soltar a voz) não t1 bonito. Vi chinuí túm.
196. Grupo - un é
Um grupo (reunião, vários) índios foi att!
a cidade vender cestos. - Cáingâng é povo
ra múnq.
197. Gruta - pó d6r (= pedra buraco}
A gruta (caverna) desta montanha t1 muito escura. - Pó dôr contân cutê (cutân}.
198. Guaiaca - Nhifncábo
A cinta com bolsa para guardar dinheiro
chama-se guaiaca. - Nhâncâbonim hat fón.
199. Guampa - nincá (chifre), nicá
O copo feito de chifre de boi, para beber
água. chama-se guampa. - Bôin nincá
(= boi chifre)
199a. Guajuvira - uüó ca
200. Guarani - güarni
Os índios guaran1s não são amigos dos Caingângues. - Güarni car caingâng iân bré hê
(nh8n bré hê)
201. Guardar - nim hatq
Vou guardar (esconder) o meu dinheiro na
sacola. - Nhânalbo nim hat.
202. Guarnecer - Sordado
Vão guarnecer (proteger, guardar) o nosso
toldo com soldados. - Sordado óng tarír.
203. Guarnecer - cur rânq
Vou guarnecer (enfeitar, adornar) os punhos e a gola desta blusa com esta linda
renda - Cur rfin r§nca chinu1:
204. Guerra - iânturânq (nhânturânq), vôiguêq
A guerra de diversas tribos de lndios jtl

·-

acabou - Caingãng nh§nturái fón tum
chêr
205. Guerra - iânturân (nhânturân), vóiguéq
A guerra já acabou. - Nhânturân üáin chér
206. Guerreiro - iânturânq (nhânturánq)
Os guerreiros (os homens que vão para a
guerra) dos índios são fortes e valentes. Nhânturái fón tarmó.
207. Guia - iú mú
Os que vão na frente são os guias - para
ensinar o caminho. - Agn iú múnq.
208. Guiar - ómín (caminho)
Aquele que vai guiar, mostra o caminho
para os guerreiros. - Ómín vêt.
209. Gula - iôn hê
Grande amor, muito apetite pela comida
se chama gula. - lôn hê ni.
210. Guloso - iôn camó
Aquele que come muito tem muita gula:

211.
212.

213.
214.
215.
216.

é guloso. - lôn camó.
Guloso - tónguê (gân)
O guloso quase sempre é gordo e tem uma
barriga grande. - Tóngânca dugn bagn.
Guloso - tóng üáin
Existem gulosos que comem muito, mas
são magros. Não engordam. - lón camó ra
tóng üáin.
Guri-guir
Este guri (menino) é muito sabido. - Guir
crin hê.
Guria - guir fi
Esta guria (menina) é muito bonita. Guir tágn fi chinuí.
Guri, gurizinho, gurizão - guir, guir chin,
guir bagn.
Guria, guriaz inha, guriasona - guir, fi, guir
chin fi, guir bagn fi.

.....l

Jovem caingâng se exercita no manejo do arco e da flecha
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18. Hastear - bandeira
Vou hastear (elevar ou prender) a bandeira. - Bandeira ióiátq
19. Hastear - bandeira cuchúm
É preciso hastear esta bandeira vermelha
(erguer alto) para que todos vejam o perigo. - Cáin ma bandeira cuchúm ión iátq.
20. Haurir - gôi crôn hê
Vou haurir (esgotar, beber, sorver) toda a
Agua da moringa. - Gói ta crôn công
21. Haurir - Gôi crôn
Tenho sede e vou haurir (sorver, beber)
toda a água da fonte. - Gôi crôn bagn.
22. Haver - ta dédn um chin
O meu haver (aquilo que tenho, que possuo) é pequeno. - Ta dédn um chin ign.
23. Haver - úri (hoje)
Hoje vai haver muita chuva e ventania. Úri ta cutói.
24. Haver - Eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. - "Não usamos
muito esses verbos, por isso não lembro"
sic.
25. Hediondo - üônchét
Que crime hediondo (horrível, imundo,
d~pravado). - üônchét iân guê (gân).
26. Hem - harêt
O que você disse hem? Por que fez isso,
hem? - Onde totín ma? Tân hat nó ma?
27. Hemiplegia - Fá crlng
Aquele que tem a metade do corpo paralisado (não pode funcionar, trabalhar). Ti fá iân tón crânq
28. Hemisfério - ti iântq n
A metade de uma esfera, de uma bola, é
um hemisfério. - Bóra iântón.
29. Hemoptise -- üói cangá
A hemoptise (escarro, com sangue) é sinal
de doença ruim. -- üói cangá iânguê.
30. Hepático,a - tamó cangél
Doença hepéftica (do fígado) é muito perigosa. - Tamó cangá iânguê.
31. Hep<Jtica, o - crôt camó
áuem bebe cachaça fica com doença hepática (do fígado). - Góifá crôt camón ca
cangái.
32. Herança - ti páin ta hat fón
Quando meu pai morrer, o meu irmão vai
ganhar de herança (aquilo que se transmite, passa de um para outro, de pai para filho) a chefia do toldo. - Ti páin ta hat fón
hatq.
33. Herbívoro - oncré
Animal herbívoro (aquele que vive as custas de plantas, de capin). - Oncré côcamó.
34. Herbívoro - Dédn um
O animal herblvoro não come carne de
qualquer espécie. - Animal dédn um ni
CÔ üai.
35. Herdar - páin
Depois da morte dos pais, vou herdar muitas terras. - Páin contêr ca.
36. Herdar - p;jin cangá
Os filhos herdam (recebem pelo sangue)
as doenças dos pais. - Guir ti p;Jin cangá
con m inq.
31. Herdeiro - guir (guri, filho)
Os filhos herdeiros (ganham, recebem para

O1. Hábil - dl!dn um hê
Ele é muito hábil (sabe fazer muitas coisas,
inteligente). - Dédn um he hat hê.
02. Habilidade - dl!dn car hat hê
Ele tem habilidade (capacidade, inteiigência) para diversas profissões. - Ti dédn car
hatú hê (hat hê?)
03. Habilitar - üóicái rônq
Vou me habilitar (tornar capaz) na profissão de enfermeira. - Rânrái qui üóicáirón.
04. Habitação - in
A nossa habitação (casa, lugar onde moramos) é pequena mas agradável. - (Óng) ón
in conl!ng (ongár in conéng)
05. Habitar - cuchá côn
Na primavera vamos habitar (morar) num
lugar mais frio. - Cuchá côn üóimân tân
nátyi.
06. Habitar - cuchá côn
No invernos vamos habitar (morar) num
lugar mais quente. - Cuchá côn rân iá tân
nátyi múi.
07. Habitável - in hat fón
Este lugar não é habitável (não serve para
moradia). - ln hat fón corég.
08. Habitável - gôi ré
O lugar perto do rio 11 mais habitável (melhor para morar). - Gôi ri! in hat hê.
09. Hábito - quita vê pon
O guri tem o hábito (costume) de pôr o
dedo no nariz. - Guir tê ninhó vóq qui ta
vêpon
1O. Habitual - hat fén pi!
Vou fazer as cestas de maneira habitual
(de maneira costumeira, usual, comum). - ·
Cá ta vé fân hat fén pi!.
11. Habituar - povo cônqui
Não sei se vou me acostumar (habituar) a
morar na cidade. - Povo cônqui ta vd pon.
12. Hálito - nhôndquê guêr
O rapaz tem um mau hálito {cheiro que sai
da boca). - Nhôndquê guêr guê (gân).
13. Harmonia - iân túm ma (nhân túm ma)
No toldo, tudo está em harmonia (em ordem, em paz). - Jân tum ma nátin.
14. Harmonioso - vé quêr
Esta música e o canto harmonioso (tem
harmonia, tem sons agradáveis ao ouvido)
- Vé quer chér.
15. Harmonioso - fi corpo
O corpo dela é harmonioso (bem proporcionado, tudo bem distribuído e bonito. Fi corpo chinvf.
·
16. Harmonizar - iân tu iúm (nhân tu nhum)
Vou harmonizar (conciliar, acabar com as
brigas) a vida dessa família. - (Nhân tu
nhum) /ân tu iúm ta tunquêi.
17. Haste - bandeira
Vou apendurar a bandeira nesta haste (vara, pau da bandeira) - Bandeira chái fón.
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eles) dos pais. - Guir ti páin qui iângân
(iânguD, nhânguê) qu~i.
38. Hermafrodita - fita un tentân
Ele é homem e mulher ao mesmo tempo.
Ela também tem os órgão genitais masculinos e femininos. - Fita un tentân nJ ta tin
quen!)ué.
39. Hermético, a - critán
Vaso hermético (completamente fechado).
- Vaso critán.
40. Hérnia - cofá (velho)
O velho tem uma hérnia (rendidura) na
barriga. - Cofá dugn üóimân.
41. Herói - tarmó
Este soldado é um herói (fora de série) pela coragem e pelo que fez na guerra. - Sordado tarmó.
42. Hesitação - ign ma hat mú üón
V~vo n'!ma constante hesitação (indecisão,
n~o sei o_ que fazer, se faço ou não faço,
sim ou nao). - /gn ma hat mú üón hê hân
ma üón.
43. Hesitar - de tói que tum.
Diante da dúvida, a gente vai hesitar (ficar
indeciso, inseguro). - icha de tói que tum.
44. Heterogéneo - gôi bré azeite
As duas coisas: o azeite e a água são heterogDneas (não se misturam). - Gôi bré
azeite üóicón nhó iá üáin.
45. Hibernação - animais (?)
Certos animais dormem durante o inverno
inteiro. Isso se chama hibernação. - Animais cuchá con nun nurq.
46. Hidratar - Ga brónq
Molhar a tera com água é hidratar o solo.
- Ga brónq gôi ta.
41. Hidropisia - coinpár (coinbár)
Quando o nosso corpo está inchado (cheio
de água) tpmos uma doença que se chama
hidropisia. - Coinpár qui gôi.
48. Higidez - guir (?)
A higidez (estado de saúde) desta criança é
muito boa. - Guir cavéi hê.
49. Hilariante - dédn um
Esta estória é hilariante (que produz a
alegria e riso). - Dédn um tó chinuí
(chindvl)
50. Hipismo - pétôn
O esporte de corridas de cavalos se chama
hipismo. - Convarú pétôn.
51. Hipnótico - caféi
Esta planta tem ação hipnótica (faz dormir). - Caféi nur bé.
52. Hipocrisia - ótca
Não acredite nessa hipocrisia (fingimento).
- Ótca quetân crifyi que tu1n
5 3 Hipócrita - hê ni vê
Ele parece bom. mas na verdade é muito
ruim É um hipócrita (fingido). - Hé ni
vê ra corégn.
54. Hipótese - hôn pié
Pode ser e pode não ser. É uma hipótese
(suposição provável). -· Hôn pié ót agn (ó
tágn?)
55. Hirsuto - gátu (?)
O gato está com medo. O cabelo dele está
todo em pé - hirsuto . - Gátu iún (nhun)
56. História - üóncha

197

A história (conto, narração da vida) dos
índios é triste. - üóncha caingâng iânguê
(nhânguê)
51. Hodierno - üóncha
Nos tempos hodiernos (atuais, de hoje) a
vid~ é befTl difícil - üóncha ian gá tin.
58. Ho1e - Uri curôn
Hoje é um dia lindo. - Úri curôn chinu/.
59. Homem - ti hê, ungré
Homem bom; homenzinho ruim; homenzarr§o forte. - Ti hé, ti chin corég; ti bogn
tarmó.
60. Homenagem - üóiví h{}
O chefe índio recebeu muitas homenagens
(felicitações, palavras de admiração). Pón i üóivl hê quén ni.
61. Homicida - üônchét camó
A pessoa que mata outra pessoa, se chama
homicida. - üônchét camó ti.
62. Homiziar - péiúq
Homiziar (esconder) o criminoso da polícia que o procura. - üónchét fón péiúq.
63. Homogénea - nhóiá hé
Misturar água com água, dá uma mistura
homogênea. Tudo igual. - Gôi ta iân no
bré nhóiáq.
64. Homogénea - üóicón nhóiáq
Misturar farinha de trigo com outra farinha de trigo, dá uma mistur homogênea.
Nada é diferente. - Farín ta iân no bré
üomp.
65. Homónimo - iân iân, nhân nhân, nhannân
Este José e o outro José são homónimos.
Tem nome igual. - Tav/ agn nó iân iân
(nhân nhan) ón.
66. Homossexual - ta nhân nó hê
Hornem que pratica ato sexual com outro
homem, é um homosexual. - Agn ta nhân
nó hon.
61. Homosexual - fagn tá
Mulher que pratica ato sexual com outra
mulher, é homosexual. - Fagn ta nhân nó
hon.
68. Honesto - ti
Ele é un1 sujeito honesto (correto, virtuoso, honrado, casto). - Ti üóirê hón quê.
69. Honesto - vateiq
Mulher ou homem que anda enganando o
esposo ou esposa, não é honesto. - Fi
bédn vatéi ti.
70. Honra - pón i
O chefe ten1 muita honra (virtude born
nom e, fama, dignidade). - Pón i ' nhân
nMn hê.
11. Honrado - pón i
q chefe com honra é respeitado por todos.
E honrado por todos. - Pón i ticár ma vi
n1.
12. Honrar - Vi mói
Os filhos devem sempre honrar (respeitar)
a len1brança e o nome de seus pais. - Guir
ti páin vi n?ói.
13. Hora - oito hora
São oito horas. Já vou dormir pois estou
corn rn uito sono. - Oi to hora côn chá
chér.
7 4. Horário - hora
O trem vem sen1pre no horário (hora certa
'

hotel de Irai: - Ira/~ (tân) hotel qui nur.
90. Hóspede - hotel
Fui hóspede (me alojei, me acomodei,
morei) no hotel de Irai: - Hotel quênqui
niq chin hat.
91. Hospital - üóirengd
Casa em que são tratados os doentes se
chama hospital. - üóicângd in.
92. Hostil - ti catutôn
Ele é muito hostil (contn1rio, do contra,
agressivo) como se eu fosse seu inimigo. Ti catutôn tu hê.
93. Hotel. - hotel
Em Ira( o hotel mais atencioso e gentil. - ·
Hotel que vi fagn vi hê.
94. Hoteleiro - Hotel
O proprietário do hotel d o hoteleiro. Hotel tarír fón.
95. Humanidade - iAn nó
A humanidade (todo o gênero, espécie humana) inteira está em perigo de uma guerra pavorosa. - l§n nó tu ránq.
96. Humanitário - lral tê (tan) pón i
O prefeito de Ira( é muito humanitário
(bondoso, benfeitor). - lrat'tê pón i hê.
97. Humano - agn
A inteligência caracteriza os seres humanos
(próprio do homem). - Agn rin rir.
98. Humano - pón i (chefe)
O chefe dos fndios é muito humano (bon doso, generoso). - Caing§ng agn pón i vi
hê.
99. Humilde - fi
Reconhecer a nossa fraqueza, modéstia, é
exemplo d e humildade. - Fi vi hê tavf
100. Humilde - i§n tú
Ela é tão humilde (simples, modesta, apa renta franqueza). - lân tú fi.
101. Humilhação - ti crói
Castigar ou rebaixar, tratar com desprezo
alguém que é pobre ou fraco, é um ato de
humilhação. - Ti crói tavt
102. Humilhar - fagn
Rebaixar, castigar, d esprezar ou tratar com
indiferença a qualquer pessoa, t! humilhar
essa pessoa. - Fagn castigá quêq.
103. Humor - Pón i (chefe)
O chefe hoje está de bom humor (boa disposição, alegre). - Úri pón i ma hê.
104. Humorado - üóndi§n t i
O bem humorado (disposto, alegre, risonho) é o contrário do mal humorado (bra bo, ranzinza, indisposto). - Ti ma hânca
üóndiân ti.

marcada antes). - Trem ti hora tavlnt qui
iún.
75. Horda - dfJdn um
Esta horda (bando) de bandidos deve ser
destrulda pela força. - Dédn um pin iúi
fón é.
76. Horizontal - üóirá
Lá onde parece que o sol se esconde no encontro do cfJu com a terra, está o horizonte. A linha horizontal. - üóirá na.
11. Horizontal - üóirá
O contrário da linha horizontal é a linha
vertical. - üóirá na tum.
18. Horrendo - üónchet
Que crime horrendo! (feio, cruel, medonho). - üónchdt.
19. Horrível - · üónchfJt
O que fizeram para o cachorrinho foi horrlvel (péssimo). - Cachór chin (cachorrinho) üónchét
80. Horror - iângue, nhânguê
O que f izeram foi um horror (crime bárbaro, coisa repelente) - Dédn um iânguê
(nh§nguê)
81. Horror - l§nguê, nh§nguê
Por que cortaram o rabo do cachorro? Isso
é um horror! - Cachór bê (b§n) quêq.
82. Horroroso,a - dédn tan hat
Fazer isso é horroroso (causa horror, pavor indignação). - Dédn tan hat tun ni.
83. Horta dédn um crfJ
Na hora (terreno perto da casa) planto
tomate, alface, cenoura, xuxu e beterraba.
- lú dédn um cren crengué.
84. H ortelã - hortelã
O chá de fo lhas de hortelã é bom para dor
de barriga. - Hortelã veicantá chin hê
(üóicantá)
85. Hortelão - encré, oncré
O homem que cu ida da horta se chama
hortelão. - En cré ta vir fén.
86. Horticultor - encle, oncré
A pessoa que se dedica a cultivar hortas e
jardins se chama horticultor. - Encré fén
81. Horto - encle, oncré
O nosso horto (jardim, pequena horta)
tem de tudo um pouco. - · Encré qui dén
car (dédn car)
88. Hospedagem - hotel qui nur
A hospedagem (alojam ento, acomodação)
no hotel é agradável. - Hotel qu í nur ta
hê ni.
89. Hospedagern - hotel
Vou me hospedar (alojar, acomodar) n o
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quirói üáin.
18. Idiotice - crin üáimân
O que o idiota faz, tudo é idiotice (coisa
maluca, tola). - Ti crin üóimân.
19. Idolatria - cafêi (flor)
Adorar, venerar um animal, um trovão,
uma árvore, é idolatria. - Cafêi tu hê.
20. f dolo - bora que hê.
O Pelé é o maior ídolo (pessoa muito considerada) do futebol. - Pelé bora que hê.
21. Idoneidade - dédn um hat
Ele tem idoneidade (competência, aptidão) para fazer isso. - Dédn um hat hê.
22. Idóneo - rânrái
Sujeito idóneo (capaz, competente, apto)
é útil no trabalho. - Rânrái hê ti.
23. Idoso - cofá
O avô é um homem bastante idoso (com
bastante idade, velho). - Cofá vi hê.
24. lgara -· ca fêr
O que é igara? (canoa pequena de casca de
árvore). - Ca fêr ta canúa ni?
25. lgnaro - escola tu tin üáin (üóincantín)
Ele é completamente ignaro (ignorante,
estúpido), não andou à escola. - Escola
tu tin üdin.
26. Ignição - pin gru
A lenha está em ignição, se queimando em
combustão. - Pin grug ni.
21. Ignóbil - Tim brê vi
Este rapaz é um ignóbil (vil, baixo), não
merece nossa companhia. - Tim bré vyi
que tun.
28. Ignorado - nyi fón
Este lugar é ignorado (desconhecido,
obscuro) por todos, mas é muito lindo. Nyi fón chinuí (chindv/)
29. Ignorância - guir
Estas crianças vivem na ignorância (sem
instrução e escola) - Guir üóncantín.
30. Ignorante - Nhângantár (nhângontar)
Este pobre é um ignorante (sem instru·
ção). Nada sabe fazer. - Nhângantár dédn
um hat corég.
31. Ignorar - dédn um iânguê.
Vou ignorar (não tomar conhecimento) estes males que fizeram. - Dédn um iângue
hat.
32. Igreja - · tupén in
Na igreja, aos don1ingos, todos vão rezar e
conversar com Deus. - Tupén bré vinq.
33. Igual - riquê
Este pinheiro (semelhante) é igual àquele
outro. - Fâng tân iânguê (riquê)
34. Igual - canó (olho)
O olho da direita é igual ao olho da esquerda. - Canó iân nó hón (riquê).
35. Igualar - ranquét
Esta semana vou igualar (tornar igual) a
produção de sacolas feitas na semana passada. - · Ranquét úri que hón.
36. Igualar - dô (flecha)
Vou igualar (tornar igual) todas as flechas
que faço. - Dô iân nó hón hadn.
37. Igualdade - pafn bré mâin fi.
Pai e mãe devem cuidar de sua família em
igualdade. Ninguém é mais que o outro. Páin bré mâin fi iân nó hón.

01. Içar - tóng t~t (fOnt)
Agora. eles vão içar (erguer, levantar) a
bandeira. - Bandeira tóng fêt.
02. Içar - Tong fêt (fânt)
Vamos içar esta canoa e deixá·la em cima
do barranco. - Canúa tóng fat (fânt).
03. Icterícia - marér
Ficou com icterlcia (corpo amarelo) porque tem doença de fígado. - Cang;J camarér ti.
04. Ida - tínca
Na ida vou parar na casa da vovó. - Tfnca vovó ign ra tin.
05. Ida - tinq
Ida e volta num dia é caminhar muito. - ·
Tin car üânt quêq.
06. Idade - prâng ni
Meu pai tem quarenta anos de idade. Eu
tenho 18 anos de idade. - Páin prâng 40
niign prâng 18 ni.
01. Ideal - um tentân
O meu ideal (o que imagino, o meu maior
desejo) é ser uma boa mulher. - lgn ta un
tentân hê nyi.
08. Idealismo - caingâng (índio)
A liberdade do índio é a coisa mais importante de seu idealismo (as maiores aspirações). - lgn in chinuí hat (chindví).
09. Idealizar - lgn in
Vou idealizar (imaginar) uma linda casa
para morar com meu marido. - Oncrét hê
hat ign.
10. ldéia - oncrét
Você teve uma idéia (projeto, imaginação,
opinião) muito feliz. - Cur iân nó hón (?) .
11. Idêntico ·- ign cur (= minha roupa)
A nossa roupa é de cor idêntica (igual, semelhante). Guir cur iân nó hón.
,
12. Identidade - gu ir ( = criança)
A identidade (semelhança, igualdade) da
roupa destas duas crianças. - Guir cur iân
nó hón.
13. Identificar - guir cur
Se as duas crianças vestirem a mesma rou pa, vão se identificar (igualar) mais ainda.
- Guir ta iân nó hón tútca iân hón nó.
14. Identificar - réngrô
Se misturar o feijão preto com feijão preto
de outro saco, vamos identificar (tornar
semelhante) os dois. - Réngró chân borcha qui nhó.
15. ldflio - iâng nó bré hê.
Os dois vivem em id llio (amor cheio de sonhos e poesia). - lâng nó bré hê tavl.
16. ldiorna - caingâng vi, üóivi, vóiví
O idioma (língua) dos índios é muito bonito. -- Caingâng vi chinul (chindvi).
17. Idiota - üóira quirói üáin.
Ele é um idiota (doente da cuca, maluco,
tolo). Não deve ir à escola. - Cri üóimân
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38. Igualdade - professor
O professor cuida de seus alunos com
igualdade (da mesma maneira). - Professor aluno cairông.
39. Iguaria - pétquê
Esta iguaria (comida especial, prato delicioso) está fora de série. - Pétquê qu i
üóión hê ni.
40. /laquear - fi tun
Ela vai ilaquear (fazer cair no laço, lograr)
ao seu namorado. - Fi tun üáteiq.
41. /legal- Tan hat hón.
·
Isso não se faz. É ilegal - Quir tan hat hón
42. /legítimo - fi cré pé
t filho ilegítimo (não tJ legítimo). O pai
não é o marido dela. - Fi cré ptJ pitJ.
43. Ilegível - üóirân córtJgn
Isso é ilégível (nã& dá para ler). A letra
ninguém entende. -· üóirOn corégn caqui
cantíng.
44. Ilha - gói üáin
No rio Uruguai tem ilhas (terra cercada
por águ.a de todos os lados) muito bonitas.
- Gôi üáin cuiúqui ga.
45. //feito - catutônq
Fazer coisas ilícitas (contra a lei, contra os
bons costumes) - Catutônq.
46. Ilimitado - caicôn
O céu é ilimitado (imenso, sem limites, indefinido). - Caicôn cran iá tum.
47. Ilimitável - cônbút
Essa coisa é ilimitável (que não dá para
medir, imensa). - Cônbút córégn.
48. Iludir - rugrá quêq (regrá quêq)
Iludir (enganar, lograr) a outra pessoa não
é correto. - Um rugrá quêca córégn.
49. Iluminação - rampião
A iluminação (distribuição da luz) da casa
se faz com velas ou com lampião a querosene. - Rampião gruq.
50. Iluminação - povo
A iluminação da cidade é elétrica. - Povo
iond grôn
51. Iluminar - iond grôn
Vou iluminar (tornar clara) o pátio com
uma grande fogueira. - Pin iond grôn quêi
52. Ilusão - üóicân tin
Pensei que encontrei um conhecido, mas
foi ilusão (engano, erro, era um estranho).
- Oui üóiquicân tinq.
53. /lustrado - professor
O professor é um homem ilustrado (instruído, sabe muitas coisas). - Professor
dédn car quicaró.
54. l lustrado, a - üóirân
Livro ou revista ilustrada (que tem muitas
fotografias, gravuras). - üóirân qui dédn
um congrân.
55. Imaculada - pecado tum (sem pecado)
Pessoa imaculada (sem mancha, sem pecado, pura, inocente). - Ti pecado tum.
56. Imagem - vovó fi
A imagem (a fisionomia, o rosto) de minha
avó não sai de minha lembrança. - Vovó fi
cacôn ign qui tum que ti.
57. Imagem - tupén
A imagem de Cristo na igreja é muito triste. - Tupén congra.

58. Imaginação - um chin (alg.o pequeno)
A imaginação {fantasia construtiva) desse
menino é fora de stJrie. - Um chim tagn
cri hê taví.
59. Imaginar - dédn um
Você deve imaginar (supor, conceber, fazer idtJia) que sempre é jovem. - Dédn um
tu iâncrét.
60. Imaginar - tu iâncrét
às vezes começo a imaginar (fantasiar, cis·
mar, supor) como será depois da morte. Têrca tu nhâncrén guê.
61. Imaterial- côinbtJgn
A inteligência, a alma, o espírito são ima teriais (sem matéria). - Coinbégn vê corégn.
62. Imaterial - péiú cortJgn
O que é imaterial não dá para pegar, apalpar ou esconder numa caixa. - Cacha cônqui ptJiú corégn.
63. Imaturo, a - rón tum
Fruta imatura (que não está madura). Cacamó ró tum.
64. Imbecil - üóicân tin
Sujeito imbecil (tolo, burro, sem instrução). - Ti üóicân tin.
65. Imbuía - cá
A imbuía é uma madeira muito dura - Cá
tar taví.
66. Imbuir 61. Imediação - ln tó hón
Na imediação (vizinhança, proximidade)
da nossa casa. - ln tó hón nhó.
68 Imediato (seguinte, o que vem depois) nesta fila sou eu. - Mónt ié hén ign.
69. Imediato - mónt
Depois de mim, segue o imediato (o próximo). - lgn mónt.
70. Imediatamente - ra ting
Irei até lá imediatamente (sem demora, a
seguir). - lgn ra tin.
11. Imemorial - üóicha
Isso é imemorial (muito antigo, do tempo
dos avós). - üóicha hab.
72. Imenso - bagn
Que montanha 1 (enorme, que não tem medida, sem limite). - Ga téi bagn.
73. /mensurável - cônbút
O céu é imensurável (não dá para medir,
ilimitado). - Caicôn cônbút cortJgn.
74. /merecido - ganhân quêq
Ganhei um presente imerecido (que não
mereci). !! gente boa. - /gn pi ign hân ganhân quêi que mu üón.
75. Imergir - gôi qui pur
Vou imergir (mergulhar) nas águas do rio.
Está muito quente. - Ráinguê ign gôi qui
pur.
76. Imersão - cuchá quêi
A imersão (mergulho) na água refrescou o
meu corpo. - Cu chá quêi gôi qui púrca.
71. Imerso - pó ("" pedra)
.
Esta pedra está imersa (mergulhada, coberta) na água do rio - Pó gôi cônqui ni.
78. Imerso - ti gôi cônqui
O corpo dele está imerso (dentro, no fundo da água) neste poço. - Ti gôi cônqui
cutóin iá.
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99. Impaciente - furúnca
O impaciente (apressado, precipitado)
muitas vezes faz coisas erradas. - Furúnca
dédn um hat.
100. Impacto - pó dén coním
O impacto (a batida) da pedrada foi muito
forte. Matou o bicho. - Pó ta dédn um
confnq.
101. Impagável - caiân tum
Isso não tem preço. t impagável. Não sei
como retribuir o favor que me fez. - Dédn
tln caiá tum.
102. lmpalpável - farín
O oó de farinha é impalpável de tão fino
que ele é. - Farín fi nó üáin.
103. lmpalpável- Cônming
Não dá para sentir no m~o dos dedos; não
dá para apalpar de tão fino que é o pozinho da farinha. - Cônming cor(Jgn.
104. fmpar - ián nó riqué
Aquilo que não dá para dividir em dois,
bem igualzinho, é /mpar. - lán nó riqu~
tum.
105. f mpar - par tum
Dois, quatro, seis são pares. Três, cinco, sete são ímpares. - Réngrê par ni tentúm
par tum.
106. Imparcial - quíhon hat bé.
Juiz imparcial (correto) não favorecenema
nós nem a eles. - Ouíhon hat bé ti.
107. lmpartível - cuiúquiquêp.
Aquilo que não dá para partir (dividir) é
impartfvel. - Cuiúqui quêp (câmp) corégn.
108. Impasse - Cutôn corégn
Não sei como sair desse impasse (embaraço). Que abacaxi. - Har§nca táqui cutóin
mu hôn.
109. lmpassfvel - prór üáin
Ele suporta a dor sem dar um gemido.
Cangáca prór üáin.
110. lmpasslvel - iânca rôr
Fica aí na janela, impassível (quieto, sereno) olhando para a estrada. Espera a volta da mulher. - lâncân rôr cânió.
111. Impávido - tin
Ele avançou impávido (com denodo, intrépido, destemido) contra o bandido. Tin dédn um péiú tu hê tum.
112. Impecável - cur rin hê
Ela se veste de modo impecável (correta,
sem defeitos). - F i cur rin hê.
113. Impedido - in cônqui ign ninféiq.
O pai me fechou em casa e fiquei impedido (com obstáculo, dificuldade) de sair. Páin ign ninféiq harênca cutóin que tum.
114. Impedir - rarôn camónq
O pai disse que vai impedir (não consentir,
estorvar, proibir) os nossos encontros. Pain rarôn camónq.
115. Impedimento - harecôn tum quêi
Não sei quanto tempo vai durar este impedimento. - Harecôn tum quêi mu hón.
116. Impelir - hân ganhân que hân
Devemos impelir (animar, estimular, inci·
tar, empurrar) os nossos jogadores para ga·
nharem a partida. - Agn ta ganhân que
hân.

79. Imigrar - ning iá ton
A família toda vai migrar (mudar-se e morar lá) para o Uruguai. - Ning id ton hat.
80. Iminente - caicôn cutê (cuty)
A tempestade está iminente (vai cair já). Caicôn cutê (coty) coinbár cutóin.
81. lm isc ível - cônhó iá corégn
O azeite e a água são imiscíveis (não se
misturam). - Cônhó íá corégn gôi bré
azeite.
82. Imiscuir-se - ti que dê tum
Não gosto de me imiscuir (intrometer, participar) na vida do casal. - Ti qu i dê tum.
83. Imitação - dédn guêr (algo cheira, cheiroroso)
Este perfume. - Dédn guêr hê (cheira
bem)
84. Imitador - quêr hat hê
Ele sabe imitar o canto dos passarinhos. Nhéchin quêr hat hê ti.
85. Imitar - üóirêp
Vou imitar o meu penteado com a ajuda
da minha amiga. - lgn bré hê fi üóirêp
hatq.
86. Imitável - riquê
Isso é imitável (dá para fazer bem igualzinho). r- Riquê hat.
87. Imobilizar - porcô chin chêq
Vou imobilizar (fazer parar, prender para
não se mexer) o porquinho com esta corda
de cipó. - Mrur ta porcô chin chêq.
88. Imoderação - ión bagn
Comi demais. - lón bagn hat,
89. Imodesto - ign hôn bagn ni
Este indivíduo é imodesto (orgulhoso,
presunçoso, pensa que é o maior). - lgn
hôn pagn nique tin.
90. Imolação - tupén têrq
Jesus foi imolado (morto e sacrificado) na
cruz. Fot"a sua imolação cruel. - Tupén
crú i tu cháca têrq.
91. Imolado, a - dúin tógn fint (tón fint?)
Ele foi imolado (sacrificado). Morreu afogado para salvar o amigo mais jovem. Tupén dúin tógn fint (tón fint?l~
92. Imoral - ón bé
A pessoa mentirosa, sem vergonha, desonesta, é imoral. - Ón bé.
93. Imoralidade - qui tavê pôn
A prática de maus costumes é uma imoral idade. Ou i ta vê pôn.
94. Imortal - · têr üáin
A alma da gente é imortal (nunca morre,
não tem fim). - Ón cônbégn têr üáin.
95. Imortalidade - üóiconbég
A imortalidade do espfrito humano é uma
verdade. - üóicônbegn têr üáin.
96. Imóvel - râng
Esta montanha é imó1·el (não tem movimento, parada no mesmo lugar) - Râng
téi t in üáin.
97. Impaciência - guir cóquír
A criança está com inpaciência (pressa,
desespero), Chora porque quer comer e
tem fome. - Gu ir cóqu ír ca fâna ni.
98. lrr1paciência - furúnq
Estou com impaciência (pressa). Preciso
voltar para casa. - lgn in ra furún tin.
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117. lmpenetnlvel - caqui veimân
A cara dele t1 impenetrllvel (não mostra o
que sente ou pensa). - Fi canquê veimân.
118. Impenitente - hân móndq
Ele t1 um impenitente (incorrigfvel). Sempre repete os erros e os crimes. - Honriquê hat móndq.
119. Impensado - hâ quê ti vó
O que fiz não foi de propósito. Foi uma
coisa impensada (imprevista, não pensada).
- Hagn guê tu iâncrén ti vó.
120. Imperar - tarfrq
Meu pai va i imperar (governar, dirigir, dominar) em todo o toldo de Irai. - Páin
caingâng car tarír.
121. lmpercebível- vêcorégn
Isso t1 impercebível (não dá para ver). Dédn tán v§ corégn.
122. lmpercebfvel- dédn conén
Isso é muito pequeno. É imperceblvel (invislvel, que não se destingue). - Dédn conén vê corégn.
123. Imperdível- üónfór üdin
Isso é imperdível (não se pode perder). üónfór üáin.
124. Imperdoável - bré hê que üdin
O que me fizeram é imperdodvel (que não
se perdoa). - Bré hê que mód üáin.
125. lmperecível - Cá tagn. Esta arvore é imperecível.
126. Imperfeito - quíhôn que tum
Isso é imperfeito (tem defeitos, incompleto, incorreto). - Tagn quíhôn que tum.
127. lmperfurado - dôr tum
Isso está imperfurado (que não foi furado,
não tem buraco). - Dór ca ni tum.
128. lmperfurável - dôr üáin.
Isso é imperfurdvel (que não se pode furar). - Dôr üáin.
129. Imperioso - hat car bé
É imperioso (impreterlvel, inadiável) fazer
isso sem demora. - Hat car bé.
130. Impermeável - cur tar
O pano dessa roupa é impermeável (a água
não atravessa). - Gôi findn rôm üáin.
131. Impermutável - cônvorú (convarú)
O meu cavalo é impermutável (não se pode
permutar, trocar). - Cônvorú tu üáin que
tum.
132. Impertinente - cofá (velho)
Este velho é um impertinente (rabugento,
insolente, que inromoda, chato). - Cofá
vicorégn.
133. lmpertubável - dédn um camónq
Ele é imperturbável (impassível, tranquilo,
que não se pertuba) diante dos perigos. Dédn um camón üáin.
134. Impessoal- ta fi hôn tum
Isso é impessoal (não tem relação com esta
ou aquela pessoa) é minha opinião geral. l!Jn ma f indê ta hôn tum nhó.
135. fmpeto - crirônq
De ímpeto (salto, repentino, impulso)
avancei sobre o bicho. - Dédn crirôn ign.
136. lmpetrar - pón i bré vinq
Vou mpetrar (rogar, suplicar, apelar) a
ajuda do chefe. - Pón i bré vyi ign.
137. Impetuosidade - qui gânq

202

Avançou com tanta impetuosidade (violência, fúria) que derrubou tudo. - lân ma
hbr qu i gânq.
138. Impiedoso - iângântar (nhângôntár = pobre)
Ele é impiedoso (sem coração, indiferente)
para com os pobres. - Nhângôntár tu hê
tum.
139. Impingem - prôiq
Bebê que não troca os panos molhados fica com impingem. - Guir chin conéng
prôiq.
140. Impingir - üói ó
Impingir (fazer acreditar, iludir) tantas
mentiras. - üói ó cri fiq.
141. fmpio - tupén (Deus)
Não ·acredita em Deus (não tem fé). - Tupén tu hê tum.
142. Implacável - tu catutôn
Ele é implacável (não perdoa, é durão)
com os inimigos. - Ti catutôn tu h§ tum.
143. Implantar - hôn vê pón.
Vou implantar (introduzir) este costume
na nossa família. - Hôn vê pón natfm.
144. Implicar - tinta cri fi hat
Isso vai implicar (fazer acreditar) que to dos são inocentes. - üóiví cri fi hat.
145. Implicância - ign brd hê tum (não entendo)
(Não entendo comigo. - lgn bre hê tum
~qn)

146. Imploração - tupán brd vinq
Vou à igreja fazer a minhã imploração (súplica, pedido) a Deus. - Igreja tan tupdn
bré vinq.
I
147. Implorar - ign páin tu
Vou implorar (suplicar, pedir) a saúde para
meus pais. - Tupén bré paín ma vinq.
148. lmplume - catôr
O filhote do passarinho ainda está implume (sem penas). Nhéchin crên catôr.
149. lmpolidez - f i tu vinq
A impolidez (indelicadeza, grosseria) fala
de pessoa mal educada. - Fi tu vinq.
150. Impoluto - hê tin
É um homem impoluto (virtuoso, sem
manchas, correto). - Harêi quetúm tin.
151. Imponente - vê hê hat
Que vista imponente (que exige admiração, magnífica, majestosa). - Vê hê hat.
152. lmpontual - atrasado (?)
O professor d impontual (não é pontual,
atrasa com frequência). - Atrasado iút.
Car tun iút
153. Impôr - fi bédn ma hê
O marido quer impor (obrigar a aceitar) a
sua vontade para a família. - F i bédn ma
hê.
154. Importância - bagn hê
Isso não tem importância (consideração,
grande valor). - Dédn um hê pié.
155. Importante - pón i
O chefe é pessoa muito importante (grande valor) no toldo. - Pón i bagn ni.
156. Importunar - hông comodá quêq (hông
un cutôn quêq)
Lá vem ela importunar (estorvar, incomodar) - Hông comodá quêq (hông un cutôn

quêq)
157. Imposição - hông ma hê
Isso é uma i'!'posição (ação de obrigação,
de impor). E contra a nossa vontade. Hóng ma hê catutônq.
158. Impossível - iânguê (iângân).
impossível arranjar dinheiro. Ninguém
tem. - Nhâncábo tu ca ianguê.
159. Imposto - hanrê quêq
Este trabalho nos foi imposto (exigido,
mandado fazer). - Rânrái tan nhonónca
ny1.
160. Impostura - bré hê hat
Quem usa a impostura (embuste, tapeação,
hipocrisia). - Bré hê hatq.
161. lmpotavel - gôi cavéi
Esta água é impotável (não dá para beber )
t muito suja. - Gôi tan crôt corégn cavéi.
162. Impotente - crói
.
O impotente é aquele que não pode. ..
(fraco para relações com mulheres). - Ti
crói.
163. lmpraticélvel - iângue (iângân). - t impra ticável (não é costume, não se pode fazer,
é impossfvel) fazer o burro voar. - Hông
pi convorú tón hê.
164. Impraticável - finróm
impraticável (imposs(vel) atravessar esse
banhado. - Hông pi finróm.
165. lmprecação - ti camónq
A imprecação (maldição, praga) dele não
me assusta, Deus me protege. - lgn pi ti
camón tupén ign ven nyi.
166. Impreciso - hânra quêq.
Isso foi feito de modo impreciso (de modo
inseguro, incerto, sem necessidade, sem
exatidão). - Hânra que túra hat.
161. Imprecisão - Hôn pi
A imprecisão (falta de rigor) não cria a
confiança. - Hônpitivincrifí.
168. Impreenchível- paln tum
A falta do pai é impreenchível (ninguém o
pode substituir). - Páin tum ca corégn.
169. Impregnar - tu iâncrét
Vou inpregnar (embeber, encharcar) a
terra com água. Ela ·está muito seca. - Úm
pi tu iâncrén mu.
170. Impremeditado - ióng tónq
O que aconteceu foi impremeditado (nin·
guém esperava, premeditou ou pensou). Pó ti cri cutânea ióng tónq.
171. Imprensado - iútca hê
Ele foi imprensado (esmagado, apertado)
entre duas pedras que rolaram da monta·
nha. - Hôn iútca hê.
172. Imprescindível - tán v&:ha hôr
A tua presença é imprescindível (indispensável). - üôncha chá tán vê hôr.
173. Impressão - üôncha mi tinq
Tenho a inpressão de que já vi este homem não sei onde. - üôncha ícha mi vêr.

t

t

114. ?
115. Impressionante - mâin fi
O encontro da mãe com a filha foi impressionante (me comoveu, me fez chorar, agitou o coração). - Mâin fi catutónca ign
fâin.
176. Impressionar - üóihat
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Vou me enfeitar para impressionar (causar
impressão, agitar o coração) o namorado.
- lgn üóihátca ichúm ma hê iói.
171. Impressionável - fânbé
Sou muito impressionável (me assusto, me
emociono, choro por qualquer coisa). Dédn um chin na fânbé.
178. lmprest<Jvel - üóiôn (comida)
Esta comida é imprestável (não presta, é
inútil}. - üóiôn nim ign.
179. Impreterível - car hat
Esse trabalho é inpreterível (não posso
deixar para depois) - lgn pi car hat úri
hân.
180. Imprevidente - cofá
O imprevidente (que não pensa no futuro)
sofre na velhice. - Cofá querôn chêr.
181. Imprevisão - üônión, üónhón
A imprevisão (falta de prevenção, de se
lembrar) do pai deixou a famflia sem co·
moa. - Páin üônión tum hatca ti cron
tum üáin.
182. Imprevisto - con minq
Isso foi imprevisto (ninguém previu, pensou) e nos pegou de surpresa. - Vatêitân
hôn con minq.
183. Improbidade - ta um hê tum
A improbidade (falta de honradez, de cará·
ter) ·não engrandece a pessoa. - Ta um hê
tum.
184. Improcedente - razão tum (sem razão)
Isso foi inprocedente (que não se justifica,
não tem razão). - Razão tum hôn.
185. Improdutível - garín
Essa galinha é improdutível (nada.,produz,
não bota ovo). Só come. - Garín iôn hára
ôd üáin.
186. Improferível - tói üáin
De tão feio que é, a notícia é improferí·
vel (que não se pode proferir, falar, dizer).
- Tói üáin corégn taví.
181. Improfícuo, a - üóicantá (remedia)
Este remédio é improfícuo (que não dá
proveito, inútil}. - üóicantá tan hê tum.
188. Impropério - vi bagn
Dizer um impropério (palavra ofensiva, in·
juriante). - Vi bagn hat.
189. Impróprio - guir üóiond (criança comida)
Esta comida é imprópria (não serve, é in·
conveniente) para bebês. - Guir üóiond
pié.
190. Improrrogável - Nhâncábo
O tempo de devolver o dinheiro é improrrogável (tem que ser no dia combinado). Nhâncábo üórín mónd guê.
191. Improrrogável - úri (hoje)
Tem que ser hoje, isso é improrrogável. Úrique üôn.
192. Improvável - ti contfn
É improvável (pouco provável, poss(vel)
que ele venha hoje. - Ti pi co,ntfn.
193. Improvidente - tó védn
E le é improvidente (desleixado, não providencia em tempo). - Tó v{!dn üáin.
194. lmprovisão - dédn um
Na falta de trabalho, vamos fazer uma ir.-i·
provisação. (inventar alguma coisa para encher o tempo.) - Dédn um tu iâncrét ca

ma banho) parece um porquinho. - Guir
üóicampê üáin ta porcô chin vê.
214. lmundo,a - üóipédn bé
A vida do cachaceiro é imunda. Vive rilan·
do na lama. - üóipédn bé cavéi.
215. lmundo,a - üóicôn tén
Aquele homem vive da prática do crime e
do roubo. Tem um coração imundo (cheio
de pecados). - üóicôn tén bé ti.
216. Imune - üóicangá
Esta doença eu não pego. Sou imune a
ela (tenho resistência contra ela). - lgn pi
üóicangá cón myi
217. Imutável - pó tan
Esta pedra é imutável (não muda). Sempre
tem a mesma cor e tamanho. - Pó tan iân
nó riquê.
218. Inabalável - cá iórê bagn
Esta árvore é inabaldvel, (fixa, ninguém
abala ou derruba) - Ela é forte e tem raízes profundas. - Cá iórê bagn cutóin üáin. .
219. Inábil - dédn um hat corégn
Ele sempre foi inábil (nada sabe fazer). ~
incapaz de fazer até um arco. - Dédn um
hat corégn dô bré hôn.
220. Inabilitado - passá que túm (não passou)
VÕcê foi julgado como inabilitado (incapaz, reprovado no exame). - Passá que
tum guêgué.
221. lnabitado,a - in cuprôn
Esta casa continua inabitada (sem mora·
dor, vazia) . ~ ln cuprôn cónqui tum.
222. Inabitável - pân (cobra)
Este lugar é inabitá'{el (não serve para habitar, morar). Tem muitas cobras. - Tacon
nyi üáin pân é.
223. Inacabado - in car tum
Esta casa continua inacabada (não concluída , não acabada). - ln tán car tum.
224. Inacabável - cá tur11
Ela é inacabável (não se pode concluir)
pois falta a madeira. - Cá tunca car üáin.
225. Inação - rânrái tum (trabalho sem)
Esta inação (falta de trabalho, de ocupa·
ção) me deixa doente. - Rânrái túnca
cângái.
226. Inaceitável - ign pi mónd (môn)
Isso é inaceitável (não posso aceitar).
Não mereço o presente. - lgn pi mónd
(món).
221. Inacessí vel - tá iú üáin
Aquele morro é inacessível (não se pode
chegar até lá). - Tá iún üáin podói tân.
228. Inacreditável - que hê pi é
O que aconteceu é inacreditável (não dá
para acreditar). - lgn pi cri üóiví tan ti.
229. Inacusável - ign pi crifyi
t uma pessoa inacusável (correta, que não
se pode acusar). - /gn pi fi vi crifyi.
230. Inadaptável - quicarôn üáin
Ele é inadaptável (que não se adapta, acostuma) a esse lugar. - Táqui quicarôn
üáin.
231. Inadequado - mrur corégn
Este cipó é inadequado (impróprio, não
serve) para o meu trabalho. - Mrur tán
ta rânrái corégn.
232. Inadiável - ign pi tu üáin

hê.
195. Improvisar - tu furún (às pressas)
Inventar na hora, arranjar às pressas, é improvisar. - Tu furún ta hat.
196. Improviso - üônquêr hat
Ele fez esta música de inproviso (de repente, na hora). - üónquêr hat üóivá téi
tan.
197. Imprudente - tó üáin
Imprudente é a pessoa que não tem pru·
dência, que não é precavida. - Dtldn um
tó üáin.
198. Impúbere - údn chin fi (un chin fi)
Menina impubere (que não teve ainda os
incômodos, as regras) - Údn chin fi üói·
cantln vêr (Un chin fi üôicantin v8r)
199. Impudência - mó ón
A falta de pudor, de vergonha, se chama
impudência. - üóimó ón.
200. Impudente - mó ón üáin
Impudente é o indivíduo sem vergonha,
sem pudor. - Mó ôn üáin.
201. Impudor- mó ón
O impudor (falta de pudor, vergonha, ci·
nismo) não enfeita a pessoa. - Mó ón bé
p i hê ná.
202. Impugnar-- Pi hê nái
Vamos impugnar (refutar, contestar, opor·
se) essa decisão. Não podemos aceitá-la Pi ón ma hê nái.
203. Impulso - rânrái mónd (món)
Vou fazer o último impulso (esforço, estí·
mulo) no meu trabalho. - Rânrái mónd
(món) bá.
204. Impulsivo - dédn um tu iâncrén
Ele é muito impulsivo (não pensa muito,
não reflete sobre a consequência, excitado.•
nervoso). - Oédn um tu iâncrén üáin.
205. Impune - Castigá que üáin
Ele vive impune (ninguém o castiga oure·
preende) na malandragem. - um pi ti castigá que tyi.
206. Impunidade - castigá tum
A impunidade (falta de punição) aumenta
o número de crim ino!XJs. - Castigá tum ca
üóicontén é.
207. Impunível - um pi ti conmyi
E le se julga impunível (ninguém é capaz de
castigá-lo) porque é forte. - Um pi ti tarmónca conmyi.
208. Impureza - gôi cavéi
Tem tanta impureza (sujeira) nesta água. Gôi tán cavéi taví.
209. Impureza - cavéi
Viver na impureza (na sujeira. no pecado,
no vício) é ajudar o diabo. - Cavéi mi tinca corégn.
210. Impuro - pecado bagn
A vida dele é impura (cheia de pecados, d e
vícios). - Pecado bagn ti.
211. lmputrecível - dóiüáin
Esta madeira é imputrect'vel (que não apodrece). - Cá tán dói üáin.
212. lmund/cia - üóicampê
Ela vive na imundície (falta de asseio, de
banho, de limpeza) - üóicampê üáin.
213. Imundo - guir üóicampê üáin
Aquela criança imunda (suja, que não to-
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Isto é inadiável (que não se pode deixar
para amanhã). - Úri cônd.
233. Inadmissível - p i quêi
Isso é inadmissível (que não se admite,
não pode acontecer) - Pi quêi mu.
234. Inadvertência - ign pôn bráin
Quebrei a perna por inadvertência (descuido). Pisei na tábua podre e cai no rio. Tábu qui cutónca pôn bráin ign.
235. Inalar - cafêi (flor)
Inalar (aspirar, receber) o perfume das flores. - Cafêi guêr hê (flor cheira bem).
236. Inalienável - - üóndê quêi
O nosso toldo é inalienável (não se pode
dar, vender, ceder, transferir para outro).
- ôn pf üóndê quêi.
237. Inalterado - hân mônd (món).
Tudo permanece inalterado (não foi mudado, modificado). - Pi hân mônd (món)
canf.
238. - lnambú - nhéchin
lnambú tem um canto bonito. - Nhéchín quêr (car) chinuí
239. lnanição - üóicângá (doente)
O doente está em i nanição (fraqueza por
fal ta de comida). - üóicângá crói üoiónd
tum ca.
240. Inanimado - pó têr
A pedra é uma co isa inanimada (sem alma,
sem vida, morta). - Pó têr ni.
241. Inapetência - nhón üáin
Estou com inapetência (sem apetite, sem
vontade de comer). - Úri ign nhón üáin.
242. Inaplicável - pi hat ti
O que voce diz é inaplicável aos índios de
lrá1. - CaingAng p i hat t i.
243. Inapreciável - cónén
É tão pequeno que é inapreciável (não se
pode apreciar). - Cónén tav f.
244. lnaproveitável - cur cofá (roupa velha)
Esta roupa é inaproveitável. Está muito velha. - Cur cofá tavf.
245. Inaptidão - rânrái hat
A inaptidão (falta d e capacidade, de aptidão) no trabalho precisa ser corrigida. Rânrái tán hat món hê.
246. Inapto - rânrái h ê tum (trabaho bom não)
Ele é inapto (sem capacidade, incapaz, ináb i l) para este trabalho. - Rânrái tán hat
m ónq.
247. Inatacável - iân ró üáin
Ele é inatacável (que não se pode atacar)
em tudo. É ótimo. - lân ró üáin.
248. Inatingível - quêchôn
A lua é inatingfvel (que não se pode atingir, alcançar). - Quêchôn tân crân üáin.
249. Inatividade - üóicângá
O doente ainda continua em inatividade
(sem atividade). - üóicângá rânrái tum.
250. Inati vo - rânrái üáin
Você é muito inativo (sem movimento,
sem trabalho, aposentado).
Rânrai
üáin chêr.
251. lnato,a - ti vi hê
Ele tem qual idades inatas (que nasceram
com ele). - Ti vi hê timbré côntín.
252. Inaudito, a - to mó üá in
Essa história é inaudita (nunca se ouviu di-

'
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zer). - Tó mó üáin.
253. Inaudível - cumér hé
Você fala muito baix i nho, sua voz é inau d ível (não se escuta). - Cumér hé vin.
254. Inaugurar - cur tén
Hoje vou inaugurar (usar pela primeira
vez) o meu vestido. - Cur tén túi.
255. Inavegável - gôi cónén
O rio tem pouca água e ficou inavegável
(que não dá para andar de canoa). - Gôi
cónén guêia.
256. / ncabivel - p i que n i
O que você diz é incabível (que não tem
cabimento, não pode ser). - Que tum n i.
257. Incalculável - crin ni ncrén
O número de estrelas no céu é inca/cu lável
(não se pode calc ular). - Crin nincrét corégn.
258. Incandescente - práin (préing)
A lenha está incandescente (em brasa).
Pi práin.
259. Incansável - rôn (rôdn) üáin
A mãe é incansável (não se cansa). Trabalha o dia inteiro. - Mâin f i rânrái. Cá rôn
üáin.
260. I ncapaz - dédn um hat
E le é um i ncapaz (inábil, ignorante). Nada
sabe fazer ou não quer. - Dédn um hat
corégn.
261. Incapaz - um iudá quêq
Ela é incapaz (não é capaz) de fazer um
favor ou ajudar a quem precisa. - Fi um
iudá que üáin (váin).
262. Incauto - cri fi bé
Ele é muito incauto (ingénuo, imprudente,
acredita em tudo). - üóiví cr i fi bé.
263. Incendiar - üónfêr
O pai va i incendiar (m eter fogo ) o mato
derrubado para depois fazer roça. - üónfêr pum oncrón ié.
264. Incêndio - in pur
O incêndio (o fogo) d estruiu a nossa casa.
Queimou-se tudo. - ln pur dédn um. Pur
cóndq.
265. Incensurável - combó tum
É pessoa incensurável (que não se pode
censurar, correto, sem manchas). - Combógn tum ti.
266. Incentivo - üóirê (üóirân) hat
Não tenho qualquer incentivo (e stím ulo,
ânimo) para estudar. - üóirê hat üóin
(vóin).
267. Incerteza - dédn um hat
Vivo na incerteza (dúvida). Não sei o que
fazer. - Dédn um hê guê quicantín.
268. Incerto - ma que na üón (vón)
Este resultado é incerto (duvidoso, inseguro, variável). - Ma que na vón (üón).
269. Incessante - dédn um üón
Este barulho é i ncessante (contínuo, não
pára). - Dédn um vó n (üón) vô.
2 70. In chado - có inpár cacô n ( co inbar)
Ele está com a cara inchada por causa d os
•
dentes estragados. - Nhó cângá ca cacôn
cóinpár.
2 71. Inchar - pón râin (pé bati)
Bati na pedra com o pé e logo ele vai inchar (aumentar). - Pón râin ca coinpár. .

Não quero incomodar (importunar, chatear) a ninguém. - lgn pi um cutôn.
293. Incomparável
- chinuí (chindví) bonito,
.
lindo.
Isso é incomparável (não dá e não se pode
comparar). t muito mais lindo. - Um
chinuf (chindvf) cônfór.
294. Incómodo - tentân fân cângá
Os incómodos (regras, menstrução) vem
todos os meses. - Tentân fân cangá quê·
chó (cânchó) car mi contín.
295. Incompetente - rânrái hat
Ele é um incompetente (inábil, incapaz)
no trabalho. - Rânrái hat quicantín.
296. Incompleto - car tum
Este serviço está incompleto (não acaba·
do). - Rânrái car tum.
297. Incompreensão - quicarôn tum.
298. Incomum - hê confór
Essa coisa é incomum (fora de série, fora
do comum). - Hê confór.
299. Incomunicável - nhântú
Ele é incomunicável (fechado, não fala
'
nao diz nada). - Nhântú vi üáin.
300. lnconcebfvel - tó corégn
Isso é inconcebível (que não se pode explicar). - Tó corégn.
301. Inconfessável - tói üáin
O que ele fez é inconfessável (não se pode
confessar). - üói v í tán tói üáin.
302. Inconfundível - ón cur chinuí (chindvi?)
Com este vestido lindo, você é inconfundível (não se confunde). - ón cur chinuí
quita um.
303. Inconsciente - cutônq
Caí inconsciente (sem sentido). - lgn
cutôn mar quicantfn.
304. Inconstante - fi vi üáin
A garota é muito inconstante (volúvel,
sempre muda, infiel). - üónbén üáin fi.
305. Inconstante - fi tum bré hê tum
Ela é muito inconstante. Muda de namorado todos os dias. Não sabe ser fiel a um deles. - F i tum camó.
306. Incontável - crin é
As estrelas do céu são incontáveis (que não
dá para contar, são muitas). - Crin é nincrén con üáin.
307. Incumbência - rânrdi
Você tem a incumbência (tarefa, atribuição, missão) de fazer este trabalho. - Rânrái hat guê ni.
308. Incurável - hê quêi üáin
Ele é um doente incurável (que não tem
cura). - üóincangá tan hê (cânta) tum.
309. lncurvar - tá nái quêq
Vou incurvar (entortar) este arco. - üdin
(hê) ta náin quêq.
31 O. Indagar - téi
Vou indagar (perguntar, saber) que altura
tenho. - Ti téi iómói bd (bagn).
311. Indecência - mó on
O que ela fez foi uma indecência (falta de
decência). - Mó on üáin.
312. Indecente - ti mó on
Ele é um sujeito indecente (sem vergonha,
sem decência). - Ti mó on üáin.
313. Indeciso - ign ma tóq

272. Incinerar - grói
Vou incinerar (queimar, reduzir a cinza)
estes papéis. - Papé grúnca grói hat.
273. Incipiente - rânrái (trabalho)
Neste trabalho sou um incipiente (principiante). - R§nrái hat.
274. Incisão - dédn gó
Ele fez uma incisão (um corte) grande com
um caco de vidro. - Dédn gó ign gâinq
(gâiq).
275. Incitação - cachór nhúnd
A incitação (atiçamento) do cachorro o
deixa mais brabo. - Cachór nhúnd.
276. Incitar - bré vinq
Vamos incitar (estimular, animar) os lutadores. Eu vou incitar aquele bonitão. Um (úd) hân hê bré vyi.
277. Inclemente - cuchói guê (gân).
O inverno estd inclemente (severo, rigoroso, forte) com a gente. - lgn ma cuchói

gue.
278. Inclemente - pôn i (chefe)
Este chefe é inclemente (não tem pena de
ninguém). Não perdoa ninguém. - Pôn i
vi corégn.
279. Inclinação - bbr
A inclinação (descaída, abaixamento) do
morro não é grande. - Rân qui bbr.
280. Inclinação - ti hê
Tenho certa inclinação (queda, tendência)
por este rapaz. - Ti vechór ti.
281. Inclinação - ti catú tónca
Ele me disse bom dia e fez uma inclinação
(abaixamento) com a cabeça. - Ti catú
tónca ign ma vinq.
282. Inclinar - tá nâin quêq
Vamos inclinar (abaixar) este galho. - tá
nâin quêq.
283. Incluir - cur vit hat
Vou incluir (juntar, reunir) mais esta roupa na mala de viagem. - Cur vit hat mára
cônqui.
284. Inclusão - cur üóimónq
A inclusão (juntada) desta roupa será útil.
- Cur üóimónq.
285. lncobnJvel - cuprá quêi que tum (não da
para cobrar)
Ele não paga. - Ti caióm.
286. lncogitável - tu iâncrét
Isso é incogitável (ninguém cogita, pensa).
Está longe das minhas possibilidades. lgn pi tu iâncrén.
287. Incógnito, o - dédn um quicântín
Isso é incógnito (quantidade ou coisa desconhecida). - Dédn um quicântín.
288. Incógnita - üóin péiú
Inimigo ou coisa ou bicho incógnito (oculto, escondido). - üóin péiú dédn córégn.
289. Incolor - gôi
A água é incolor (sem cor) quando estd
limpa. - Gôi cur tum (água roupa sem)
290. Incólume - pfnqui cutônq.
Caiu no fogo e saiu incólume (são e salvo,
ileso). - Pfnqui cutôn màr harêiquetúm.
291. Incomensurável - cônbút
O céu é incomensurável (não dá para medir, imenso). - Caicôn conbút.
292. Incomodar - um cutôn

-
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O que vocf! me contou me deixou indeciso
(duvidoso, hesi tante, inseguro). - lgn ma
tóia ón.
314. Indeclarável - tói üáin
Isso é indeclarável (que não se pode declarar, dizer). - Tói üáin.
315. Indeclinável - mónq
Isso é indeclinável (que não se pode evitar,
recusar). - Mónca üóimân.
316. Indecoroso - ón má a.
Isso t! indecoroso (indecente, vergonhoso) .
- ón máa.
31 7. Indefensável - in corégn.
O teu lar é indefensável (sem defesa, proteção). - ln corégn tán hê tum.
318. Indeferido - tu vinq
O teu pedido foi i ndeferido (não foi atendido). - Tu vinca hat tum.
319. Indefinido - crân iá tum
Os fim ites do nosso toldo são indefinidos
(incertos, vagos, não se sabe onde terminam). - G'<ln tán crân id tum .
320. lndelic;deza - dédn hê iá
O que você fez foi uma indelicadeza (ação
rude, grosseira). - Dédn hê iá on hê tum.
321. Indelicado - vi hê hat tum
E /e fo i indelicado (grosseiro, rude, bruto)
comigo. - üóiv í hê tum.
322. lndenizar - catú nim
Estraguei o brinquedo dela e agora vou indenizar (compensar, dar algo em troca). Catú nim guê tum.
323. Indescritível - dédn bagn
O que vi na cidade é indescritível (que não
dá para escrever, dizer ou contar) Tudo era
grande e lindo. - Dédn bagn ra chindví.
324. Indesculpável - vincht!r quêi
Isso é indesculplvel (que não merece desculpa, perdão). - vinch#Jr quêi üáin.
325. lndesejávél - hê t in
Pode ir embora. Você aqui tJ indesejável
(ninguém te quer). - Hê tin únpi ôntu hê
ni.
326. Indestrutível - in tarmó.
Esta casa iJ indestrutlvel (que não se pode
destruir, t! forte, firme). - ln tarmó pi cutóin.
327. Indeterminar - hê tum ni
Não se pode determinar, dizer que esse é
melhor ou pior. - lgn p i hê ta ni quêi.
328. Indeterminável - chinuí car (bonitos todos)
Todos são lindos e dizer qual o mais lindo
não é possfvel. - Chinu í car iânriquê car.
329. Indevido - vê ign ma nimq
Esse presente que me deu, considero indevido (não merecido). - Vé ign ma nim.
330. Indevido - cur üóimân (roupa vestir)
Ele se veste de modo indevido (inconveniente, impróprio). - Cur üóimân rarônca
tyi.
331. lndex - ni iúia
O dedo da mão. O indicador se chama
í'ndex. - Ni iúia.
332. lndez - in con nhó
Assim se chama o ovo que se deixa no ninho para chamar a galinha. - ôn in con
nhó.
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333. Indi car - vêt
t: preciso indicar (dar a conhecer, apontar,
mostrar) o caminho. - Tán vDt tinq.
334. Indicativo - cá p ón
Este galho quebrado é indicativo (mostra,
diz) de sua passagem por aqui. - Cá pón
bráinq.
335. Indício - cá bráin (galho quebrado)
Este galho quebrado é um indício (sinal,
vestfgio) de sua passagem por aqui. - Cá
pón bráin car var iá.
336. Indiferença - curôn car
A minha indiferença (desinteresse, apatia)
por ele aumenta todos os dias. - Curôn
car mi tin bré hê.
337. Indígena - caingâng
A comida é indígena (do índio). - Caingâng üóión.
338. Indígena - caingâng
A maneira indígena (do índio) de viver é
muito agradável. - Caingâng vivê(?) quêifón hê.
339. Indigente - üóión
Este indigente (pessoa pobre) está com
fome. - üóión tu vi tin.
340. Indigência - iânguê (iângân, nhânguê)
A indigência (pobreza, miséria, falta de
tudo para viver) é muito triste. - üóión
túnca iânguê (nhânguê)
341. Indigestão - dun cbngA (dugn)
Comi demais e estou com indigestão (dor
de barriga). - Nhódcar dun cânga (dugn).
342. Indigno - in cónhói
Ele é indigno (não merece, desprezível, ordinário) de estar em nossa casa. - ón in
cónhói.
343. Indignação - ti tu hê car
Todos sentem por ele muita indignação
(desprezo, repulsão, aversão). - Ti tu hê
car.
344. lndio - caingâng
O índio é forte, bonito e valente. - Cain gâng tarmó chinuf.
345. Indireta - ign vi món
Eu falei isso perto dele. De maneira indireta ele ficou sabendo. - lgn vi món ti.
346. Indireta - ign -vi
De maneira indireta ele ficou sabendo que
dele nada me interessa. - Ti tu vyi a món.
347. Indirigível - canuá
Esta canoa é indirig fvel (que não se pode
d irigir). Não tem leme nem remo para ajudar. - Canuá vógn fón tum.
348. Indisciplina - ign vi mónq
Esta indisciplina (desobediência, rebeldia)
não pode continuar. - lgn vi mo üáin.
349. Indiscreto, a - vincamó fi
Ela é muito indiscreta· (faladeira, imprudente, conta tudo que lhe dizem ou que
sabe). - Vi ncamó f i.
350. Indiscreto, - ma vi mar
O indiscreto não sabe guardar segredo.
Conta tudo a todos - Ma vi mar una tó
bé.
351. Indiscutível - que hê von
lssso é uma verdade indiscutível (que não
se discute, é incontestável). - Que hê von
üóiví ti.

bom)
Este perfume é inebriante (que embriaga,
entusiasma, delicia. - Dt!dn um guer hê ta
üóimítin.
373. Inédito - vêia tum
Por aqui esta coisa é inedita (nunca vista,
original). - Dtkín um vêia tum vôn.
374. Inefável- ign ma hê
Senti uma alegria inefdvel (que não se po·
de dizer por palavras, indizlvel, encantador). - Úri ign ma hê ti.
375. Ineficaz - professor
Professor ineficaz (que não tJ eficaz, eficiente, inútil). - Professor hê tav f.
376. Ineficiente - professor
O professor não conhece a matéria. E ineficiente. - Professor üóirân quicantín.
377. lneg;Jvel - chindvf (chinuí)
Mas é inegdvel (não se pode negar) que ele
é bonito e agradável. - Chindvf taví ti.
378. Inegociável- cachór
Esse cachorro é inegocídvel (que não se pode vender). E meu amigo. - Cachór tdgn
üóndê quêi.
379. Inenarrável - povo cónt
O .que vi na cidade é inenarrtlvel (não se
pode contar). - Povo cónt dédn vêia tó i
ign.
380. Inépcia - ti rânrdi
A inépcia (falta de aptidão, de competên·
eia, de inteligência) causou a perda do emprego que t inha. - Ti rânrd i tu üáiant.
381. Inércia - iândidr
A indrcia (falta de t,rabalho, preguiça, indolência) faz mal para a saúde. - lândiár
taví ti.
382. Inerte - cama cri n;J
Ele vive inerte (sem atividade) ai na cama.
Diz que está doente. - Cama cri na ti cangá ni quetf.
383. lnesgotdvel - gân üdin
Este poço é inesgotável (que não se pode
esgotar). Sempre tem água. - Gôi tdn
(tagn) gân (guê) üáin.
384. I nesperado - nhó üói tum
Este acontecimento foi inesperado (nin guém esperava, imprevisto). - Nhóüói túra
quêq.
385. lnesquecfvel - côniá tun üdin.
Os dias da infância são inesquecíveis (que
não se pode esquecer). - lgn cónén cón
côniátum üáin.
386. lnestinável - pdin ign vê nim
Para mim este presente tem valor inestimá·
vel (incalculilvel, que não tem preço). Ga·
nhei-o do pai. - Páin ign ma vê nimq.
387. Inevitável - iângó (nhângó) ni.
O acidente foi inevitável (que não se podia
evitar). - lângó nyi iá.
388. Inexato - cónta qulhon que tum
As contas estão inexatas (tem erro, não
são exatas). - Cónta tán (tagn) quíhon
que tum.
389. Inexaurível - gôi tágn
A água desse rio é ineuxaurível (inesgottlvel, que não acaba). - Gôi tagn gân (guê)
üáin.
390. lnexequivel- hat cor~

352. lndiscutlvel - üóivf hê von
Isso ti indiscutfvel (é certo, é correto, é
verdade). - üóivf hê von tan ti.
353. lndisfarçavel - ign fâin id
é indisfarçavel (não dd para disfarçar, esconder. Tudo estíl na cara e todos vão saber
que andei chorando. - lgn fâin ia vêi ma.
354. lndispensdvel - rânrái-trabalho)
Você é indispensAvel (necessdrio) neste trabalho. - Rânrdi mu hôn.
355. Indispor - quicarônca
Se ele souber, vai o indispor (fazer zangar-&e
irritar). - Ti ta quicarônca lg ma vyi.
356. Indisposto - ra tin üáin
Estou indisposto (sem vontade, incomo·
dado) de ir até ld. - fcha ra tin üáin ti.
357.?
358. lndistingufvel - vê hê hat tum
Para mim isto é indistingulvel (confuso,
não vejo bem). - Vê hê hat tum.
359. Individual - um pir hat
O exame é individua/ (uma a um). Cada
.. aluno responde a pergunta que lhe faço. üóirân hat um pir.
360. Indivíduo - quar hê
Este indiv !duo (pessoa, sujeito) é perigosc.
E bom andar longe dele. - Ouar hê mi tin.
361. lndivisfvel - cupón üdin
Isso é indivisível (que não se pode dividir.
- Conén cupón üáin.
362. Indócil - guir fi (criança, menina)
Esta criança -e indócil (indomável, incorri·
gfvel, não tJ meiga, carinhosa). - Guir fi vi
hê tum.
363. Indolência - bón rô
Com essa indolência (apatia, negligência,
falta de ânimo) não se pode vencer na vi·
da. - Bón rónca hê que rôn.
364. Indolor - cangá tum (doí não)
Esta ferida é indolor (não dói). - üóican·
crân (üóicancrê) tdn cangd tum.
365. Indomável - min itJm (onça braba)
Esse tigre é indomável (não se pode do·
mar, amansar, tirar a brabeza). - Min
nhun tum quêi üain.
366. Indomesticado - cachór
O cachorro do mato é indomesticado (bra·
vio, selvagem). - Nón cómi cachór.
367. Indubitável - que hân vôn
Isso é indubitdvel (que não se pode duvidar). E certo, verdadeiro. - üóiví tagn que
hân vôn.
368. Indulgência - üóiponte fat
Dar a indulgência (o perdão) dos pecados.
- Tim ma üóiponte fat üóiví ta.
369. Indulgente - vi hê f i
Ela é muito indulgente (perdoa tudo,
pronto a perdoar). - üóiví ta üóiponte fán
hê fi.
370. Indumentária - cur ryi fón
A minha indumentária (vestuário) conser·
vo bem limpa. - Cur ryi fón tán (tagn)
nhêicrí.
371. Induzir - pain ti
Vou induzir (sugerir, aconselhar, instigar )
o meu pai para fazer a viagem. - pafn quar
hê rar tinq.
372. Inebriante - dédn um guer hê (algo cheiro
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Isso é inexequível (que não se pode executar, fazer). - Dlkin hadn hat corégn.
391. Inexistência - créncufêr tum
A inexistência (falta) de peixe no rio. Gôi qui créncufêr tum (agua no peixe não)
392. lnexorAvel - pôn i tu fêt ü;Jin
O chefe é inexorável (durão, para ele não
adianta chorar, pedir). Quando ele promete castigar, castiga mesmo. - Pôn i agn tu
fêt üáin.
393. Inexperiência - canuá gôi qui
A inexperiência (falta de experiência, de
prAtica) de quem rema, pode virar a canoa. - Canúa gôi qu i pur.
394. lnexplii::ável - quicântln
O que aconteceu é inexplicável (que não se
entende, explica) - Hónriqêi ón tó quicântín.
395. Inexplorado - nón cómi
Esse mato ainda é inexplorado (que não
foi explorado, ninguém sabe o que tem
dentro dele). - Nón cómi dt!dn um ón
quicântín.
396. lnexpugndvel - caingâng tarmó (índio forte)
Este lndio é inexpugnAvel (invencfvel, corajoso). E o mais forte de todos. - Caingâng tágn tarmó tavf.
391. lnfalfvel- tupén
Só Deus é infalfve/ (não falha, nunca se engana). - Tupén od üáin dt!dn um tóca.
398. Infamante - mumón camó
A covardia do homem é infamante (causa
uma má fama, vergonha). - Mumón camón ca ón ma a.
399. Infame - ti hê tum
Este homem é 1 um infame (tem má fama,
pratica coisas vis, indignas). - Tagn ti hê
tum.
400. Infâmia - ign ma hat
O que fizeram para mim é uma infâmia.
(desonra, vergonha). - lgn ma hat i;J t;Jm
onma a.
401. lnf§ncia - ign conén quê
A minha infância (os primeiros aQOs de vida) foi linda. - lgn conén quê chinuf
(chindvf)
402. Infância - guir cooon
Na infância a criança só brinca e recebe
agrado de todos. - Guir cónén que cadír
camé.
403. Infantil - querún (canrum) tán
Este moço parece tão infantil (criança, bobinho). - Ouerún t;J véicân tin.
404. Infecção - cancré (câncrân)
A ferida do pé está com infecção (contaminada) causada pela mosca. - Câncrân
tán catán tá in hat.
405. Infelicitar - tetém fi ma vin
Infelicitar (causar a desgraça, deflorar)
uma moça. - Tetém fi ma vi véimân hat.
406. Infelicitar - rânrái túnca
Se ficar um vagabundo, sem trabalho, vou
infelicitar (tirar a felicidade) meus pais.
- Rânrái túnca páin ma hê tum.
401. Infelicitar - páin crôt camó
O pai que bebe cachaça vai infelicitar (tirar
a felicidade) sua fam/lia. - Páin gôifá

408.

409.
410.

crôt camó.
Infeliz - ti sorte tum
Ele é um homem infeliz (sem felicidade,
sem sorte). Perdeu tudo. - Ti sorte túnca
tin ma hê tum.
·
Inferior - crém na (cróin = em baixo)
O que está abaixo do outro é inferior. Crém nahén.
Inferior - ti crém nátyi
No toldo meu pai é o chefe. Os outros índios são inferio res (estão abaixo dele). Páin hê confór car
agn ti crém nátyi.
Inferior - dez crém na
Uma nota de cinco cruzeiros é inferior a
outra de dez cruzeiros. - Cinco dez crém

uin

411

na.
412. Infernal - dén hóngri quDia (dédn)
O que aconteceu no desastre foi infernal
(medonho, terrível, horrendo). - Dén
· hongri quê ia ón hê tum.
413. Inferno - dt!dn corégn in
A casa do diabo se chama inferno. - Dlkin
corégn in ta pí quet1:
414. Infiel - prún móndq
Marido infiel (desleal, traiçoeiro) procura
outra mulher. - Prún móndq chór tin.
415. Infiel - bt!dn guêio ·
A rioiva que namora outro rapaz, é infiel
para o seu noivo. - Bt!dn gueióra um vâ:J.
416. fnfimo, a - dédn rôr
Essa coisa fnfima {a mais baixa, que está
no último lugar) - Dédn rôr ondô tâna.
411. Infindável - tun quêi üáin
Esse amor é infindável (que não tem fim,
nunca vai terminar) - Hê (Amor) tagn
tum quêi üáin.
418. Infinito - crân iá tum
O céu é infinito (não tem fim). - Cáicôn
crân i;J tum.
419. Inflamação - pón cóinpár (coinbár ?)
A inflamação do pé está muito doída. Veja
como o pé estil inchado. - Pón cóinpar
cangái guê (gân).
·
420. Inflamável - gasulina
A gasolina e o álcool são inflamfJvels (pe·
gam fogo facilmente). - Gasulina pi côn
mibé.
421. Inflexível - cá tógn
Esta madeira é inflexível (não entorta, não
arqueia). Está seca. - Ca togn tagn bráin
üáin.
422. lnflex ível - páin dt!dn um tóq
o pai é inflexível (durão, não muda o que
disse ou o que mandou). - Páin dédn um
tócar coniântum üáin.
423.
424. Infligir - vi iomó üáin
Ele vai infligir (castigar, aplicar pena) aos
desobP.c/ientes. ·- Vi iomd (nhómd) üáin
castigá quêi.
425. Influência - rôn
O sol tem grande infiuência (força, faz
muita coisa) na nossa vida. - Rôn grun tar
426. Influir - ign vi nhomónca
Com os meus atos e palavras, vou influir
em sua vida. - lgn vi nhomónca tin hê
hat.
42 7. Informação - ign nhomóng
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A iniciação (começo) do trabalho da colheita é muito alegre. - Rânrái começo h~
verq.
447. Inicio - cutôn rôn
No inicio (começo) da noite os grilos começam a cantar. - Cutôn rónca crin crin
quêrquêr.
448. Inicio - üóiquepêq
No início (principio) do dia eu tomo um
banho no rio. - Gôi ta üóiquepêq.
449. Iniciativa - ranrân vtJt
A iniciativa (o primeiro que começou) dessa briga foi do José. - Um ranrân vén mu
tá ta José nhó.
450. Inigualável- iânriquê (nhânriquê)
Estas cestas são inigualáveis (que não pode
ser feita igual). - Cesta tán ianriquê tum.
451. Iniludível - rânr<Ji
Esse trabalho é iniludível (não admite dú·
vida). E só olhar e já sei quem o fez. Rânrái hat mu quicaró.
452. Inimigo - tu hê (chónhú, chonhúm)
Os índios não tem inimigos (não amigo,
adversdrios). Todos gostam deles. - Ticár
caingâng tu hê ndtyi.
453. Inimigo, - iân bré hê tum, chónhú.
A~ inimizade (falta de amizade) faz muito
mal para a saúde. - lân nó bré hê túnca
córég.
454. Ininterrupto, a - üóiváq
Correu cinco horas ininterruptas (sem in·
terrupção, sem parar). - üóivá tínqui cinco horas hat.
r
455. Injuriado - tóin
1
Fui injuriado (ofendido, insultado) por
aqueles moleques. - lgn chóing hat.
456. Injuriar - fi tum turânq
Ele disse que vai injuriar (ofender, insultar) a namorada e a famflia dela também.
- F i tum turan cónd.
457. Injustiça - hê tum
A injustiça (falta de justiça) causa prejuízo
ao direito de todos. - D«Jn um hê pié.
458. Injusto, a - catutón
Isso foi um ato injusto (contrário ao que 11
justo, ao direito). - Catutón vêr tón.
459. Injusto - caingâng g<J
E injusto (prejudica o direito) tirar as terras dos índios - CaingAng gá conúica hê
tum.
460. lnobediente - ti patn
O inobediente desrespeita a seus pais (é o
mesmo que desobediente). - Ti pdin vi
nhomó üáin.
461. Inocência - fi tatén
A inocência dela (virgindade) é duvidosa.
- Fi tatén quicantín.
462. Inocência - culpado tum
Quem tiver inocência (falta de culpa) não
será castigado. Culpado tumca castigd
que1.
463. Inocente - Ela é uma inocente (pura, inofensiva, sem manchas e sem pecados). Pecado tum. - Peca tum fi.
464. Inocente - guir pecado tum
As crianças são inocentes (puras, inofensivas). - Guir pecado tum ndtim.
465. Inócuo - chá tân crôn rá

Peço uma informação (orientação, opinião, explicação). Onde fica a tua casa? ln nhomóng tin.
428. Informar - óma tó hê hân
Vou informar bem direitinho e assim você
não erra. - àma tó hê hatca cân iêi quetún
429. Infortúnio - fi páin têr
Morreu o pai dela. - Fi páin ·têr id.
430. Infrator- únta lei(?) nhómó üdin
O infrator (aquele que não respeita as leis)
será castigado. - Unta lei (?) nhómó (ió·
mó) üdin castigá quêi.
431. Infringir- pôn i vi nhómónq
Se você infringir (não respeitar, não cum·
prir) as ordens do chefe, tamb~ será castigado. - Pôn i nhómónq tfnca castigá
quêi.
432. lnfrutffero - cá tagn
Esta árvore é infrutffera (não dd frutas).
Pode meter o machado. - Cd tdgn canón
üáin.
433. lnfrutlfero - r6nrái (trabalho)
Todo o nosso trabalho é infrutffero (não
dá frutos, resultado). - ón ;ânrái resultado tum (carca =resultado)
434. Infundado, a - cri fyi üáin
Noticia infundada (sem fundamento, sem
razão) não se pode acreditar. - üóivl tdgn
(tán) cri fyi üdin.
435. Infusão - üóicantá (rem«Jio)
A infusão (chá) de folhas de laranjeira, de
folhas de ervas, de erva-mate. - rânrái féi
ta ü6icantá.
436. lngente - rânrái (trabalho)
Fiz um trabalho ingente (muito grande,
enorme). - Rânrái bagn taví.
437. lngênua - üóivf cri fiq
Ela me parece ingénua (inocente, acredita
em tudo, simples) - üóivl cri fi bé fi.
438. Ingerência - ichd quicarôn chór
A minha ingerência (influência, intromissão) nessa discussão. - lchd quicarôn chór
pié.
439. Ingerir- café crôn
Vou ingerir (engolir) o café bem depressa.
Estou atrasado. - Café crôn tu furún ign
atrasd ni hêi.
440. Ingestão - g6t
A ingestão (ato de engolir, deglutição) do
alimento foi ligeira. - Gót tu furúnq.
441. Ingratidão - páin cofá (pai velho)
Que ingratidão (falta de gratidão).
Abandonaram o velho pai. - Pdin cofá fat.
442. Ingrato - ti crôn
Só os filhos ingratos (mal agradecidos)
abandonam os pais. - Ti crôn ti réq.
443. Ingredientes - bebida ión id
Os ingredientes (as coisas misturadas) dessa bebida eu não conto. - Bebida ión iá
tói que tund.
444. fngreme - rân tán téi guê (gân).
Esse morro é lngreme (difícil de subir,
muito inclinado). - Rân téi tdn tuton
prân córég (corégn).
445. Ingresso - iâncd
O ingresso (a entrada) na nossa casa se faz
pela porta. - ln iâncá (nhâncá)
446. Iniciação - começo quêq

A
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Este chazinho é inócuo (não faz dano inofensivo). Pode beber. - Chá tân crôn' ra pi
harêi.
466. Inodoro, a - guêr tum
Esta coisa é inodora (sem cheiro sem
odor). - Dédn tán guêr tum.
'
467. Inofensivo - crôn ra
Esta bebida é inofertsiva (não ofende, não
faz mal), pode dar até para criança. Crôn ra pi harêi.
468. Inolvidável - festa tdn
Esta festa sera inolvidável (que não se pode esquecer). - Festa tdn hê têi.
469. Inominado, a- nhâniá tum
Este lugar é inominado (não tem nome). Lugar tán nhânid tum.
410. Inoperante - rânrái (tum?)
Ele, no trabalho, é inoperante (não colabora, não produz). - Rânrái hê hat váin ti.
471. lnoperável - .câritá tum (cangá =doença)
Esta doença é inoperável (não dá para operar). Já tomou conta do corpo inteiro. üóicangá tagn cântá tum.
412. Inopinado - tu ôncrén tum
Isto aconteceu de modo inopinado (não
esperado, imprevisto). - Tu ôncrén tÚ ra
qu(}q.
473. Inoportuno, a - hora túnqui côntínq
A visita dele é inoportuna (não é oportu·
na, vem na hora erradf!). - Hora.tun iá qui
côntínq.
414. Inóspita - lugar tagn córégn
Este lugar é inóspito (não serve para hospedar, não serve para viver nele). - Lugar
tagn côni córl!!g.
475. Inovação - in cônqui
A. casa tem muita inovação (mudanças, novidades). - ln" cônqui dédn um camó.
476. Inovar - dédn tógn
Vou inovar (fazer alguma coisa nova, renovar, consertar) a casa. - Dédn um tógn
món.
417. Inqualificável - Hê tum
Sujeito inqualificável (sem qualidade). Dédn tagn hê tum.
478. lnquebrantdvel - gó üdin
Esta coisa é inquebrantável (que não dá
para quebrar). - Dédn tagn góm córl!!gn.
479. Inquietação - nhântúm ma
Vivo em permanente inquietação (falta de
sossego). - Nhântúm ma ni córégn.
480. Inquietar - páin cutón
Não devo inquietar (tirar o sossego, pertubar) os pais com as minhas coisas. - lgn pi
páin cutón.
481. Inquieto - nhântú
Ando muito inquieto (agitado, sem sossego, ;Jflito). - lgn nhântú úri.
482. Insaciável - ti ma hê tum
Ele é insacidvel (nunca esta satisfeito, sempre quer mais) - T i ma hê túnca tu vi
mónq.
483. Insaciável - ión (nhón) bagn
E le é insaciável (que não se farta, nunca
chega, con1e sem parar, até parece que tem
o estômago furado). - lón (nhón) bagn
üóión câncrái.
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484. Insalubre- lugar tagn hê tum
Este lugar é insalubre (não é bom para a
saúde, doente). - Lugar tagn üóicangá ma
hê tum.
485. Insanável - üóicantá tum.
Esta doença é insanável (não tem cura não
tem remédio para curar). - üóicantá' tagn
cantá tum.
486. Insano - crin cangá
Ele é um infeliz insano (doente da cabeça).
- Ti crin cangá camó.
487. Insano - rânrái
Este trabalho é insano (demasiado, excessivo, pesado). - Rânrái cufân (cufê).
488. Inscrever - cá qu i
Vou inscrever (gravar, escrever) o teu nome na casca da drvore. - Cá qulhon nhániân nim.
489. Inscrito - üóirân hê
Já estou inscrito (registrado, inclufdo) para fazer os exames. - üóirân he ié hê
guéió.
490. Insegurança - mumó
Vivo na insegurança (falta de segurança
com medo do amanhã). - lgn mumó tÍ
váica.
491. Inseguro - óm índ
Estou inseguro (não tenho certeza). Será
este o caminho certo? - lgn pi ómfnd hê
quicaró ni.
492. Insensato - catutôn
O que você fez é insensato (contrário à razão, ao bom senso). - An (hê) ié ónd catutôn ni.
493. Insensível- nhângontár (iângontár)
Ele é insensível (não se incomoda com a
pobreza dos outros). - Un nhângontár tu
hê tum.
494. Inseparável - iân nó conpóq.
Isso é inseparável (que não se pode separar
um do outro). - lân nó cónpóq üáin.
495. Inseparável - bt}dn fat
O casamento é inseparável. O marido não
pode se separar da mulher. O casamento é
para sempre. - Bédn fán üáin.
496. lnsepul to - üónchêr
O defunto (o morto) ainda permanece insep!!lto (não fo i enterrado). - üônchêr ga
raro n tum ver.
497. lnsepulto - cachór têr
Animal insepulto (não sepultado na terra)
apodrece e vira comida de corvos. - Cachór têr ga rarôn tum.
498. Inseto - dédn quênchír
O pernilongo, a mosca. o bezouro e a cigarra são insetos. - Dédn quênchír vê cátân tâi ti.
499. Insignificância - valor chin
O que ele me deu, é uma insignificância
(pouca coisa, d e pouco vàlor). - lgn ma
nim iá ôn valor chin ni.
500. l nsincero - ódn bé
Ele é insincero (não sincero, mentiroso).
- Ti ódn bé.
501. Insinuar - cri fi chór
Ele quer me insinuar (pretende provar fazer acreditar) que é bom e direito. - éri fi
hat chór.

502. Insípido - üóiónd (comida), üóión

522. Instrução - dédn um corégn (?)

Esta comida está insípida (sem sabor, sem
gosto, desagradável). - üóiónd co corégn.
503. lnsist§ncia - dódn ti
Ele me persegue com muita insistência
(teimosia, constância) - lgn dódn tin ti.
504. Insistir - ti cat(J vyi.
t: preciso insistir (teinar, continuar, perserverar) até aprender. - Ti catú vin hana
tum.
505. Insolação - rórir pun
Ficou muito no sol e ficou queimado na
pele. Está doente de insolação. - Rórir
fi pun.
506. Insolação - rórir fi pun
Doença causada pelo calor do sol se chama
insolação. - Rórir üóicangá nim.
507. lnsol§ncia - vin corég ti
Que insolência (desaforo) deste moleque.
Quando ele é grosseiro. - Vin corég ti.
508. Insolúvel - dédn tông
A gordura é insolúvel (não se desmancha)
na água. - Dédn tông gôi qui quetúm.
509. Insolúvel - deve
Esta divida é insolúvel (não tem solução
não serd cobrada). - Deve tói que túm. '
510. Insondável - dédn tagn
Este acontecimento é insondável (não dll
para explicar, é misterioso). - Dédn tagn
tôi üáin.
511. lnsônia - nur üáin
Passei a noite em claro. Estou com insônia
(não posso dormir). - lgn nur üáin ti.
512. /nsônia - nur üáin ign
Ando com insônia (não durmo, tenho dificuldade em dormir). - Harén hôn vé nur
üáin ign.
513. lnsôsso , a - üóión
Comida insôssa (sem sal, sem tempero).
Não tem gosto. - üôión qui cá tum cfJ
corég.
514. Inspirar - nhódquê (nhódcân)
Inspirar (puxar o ar para dentro dos pufmões) o ar da manhã. - Nhódquê ta har
na nânq.
515. Instalação -- fogão lugar qui
Vou fazer a instalação (alojar, colocar no
lugar) do fogão. - Fogão lugar côn fón.
516. Instante - ign bré hê fi
Neste instante (momento) vou até a casa
da amiga. - . lgn bré hê fi in ratln.
517. Instante - bomba ninq
Naquele instante (momento) explodiu a
bomba. - Bomba ninq.
518. Instável - gá tágn
Este terreno é instável (pouco firme, n1ovediço ). t: um banhado. - Gá tágn üôirân hôn natún.
519. Instigar - iânturânq (nhânturânq)
Instigar (incitar, estimular, animar, torcer)
a briga entre os dois rapazes. - Cânrú ré·
grê iânturânq.
520. Instinto ·- iânturân mú
Todos lutam pela vida por instinto (impulso natural, espontâneo). - lânturân mú ni.
521. Instinto - un nhâguê
Adivinho o perigo por instinto (pressentimento natural). - Um nhânguê tói ign.

Pela instrução (estudo, aprendizado, educação) conhecemos muitas novidades. Dédn um corégn hat üáin.
523. Instrução - escola tan
Procuro a instrução na escola. - Escola
tan nhóüóinq.
524. Instruir - dédn um
Preciso me instruir (receber o ensino, os
conhecimentos) para exercer uma profissão melhor. - Dédn um quicarón chór.
525. Instrumento - rânrái fôn
O facão, á enxada, o apá, o machado são
os instrumentos de trabalho do lavrador. Rânr~i fôn ta bégn, rôngró bagn, bégchen ni
526. Instrumento - üáin bré dô
O arco e a flecha são os instrumentos do
índio. - üdin bré dô caingâng tum.
527. Instrutivo - üóirân
Este livro é muito instrutivo (ensina muita
coisa, instruí). - üóirân qui dt!dn um car
ni.
528. Instrutor - üóicairôn fón
O instrutor (aquele que ensina, orienta) é
muito paciente. - üóicáirôn fón ti.
529. Insubstituível- pón i (chefe)
"Este chefe é insubstitulvel (não se troca
por outro). Ele é o maior. - Pôn i trocá
quêi. Ti bagn tavf.
530. Insuficiência - rânrái
A insuficiência (incapacidade, incompetêneia) no trabalho. - Rânrái üóimân.
531. Insuficiente - üóiónd
O que a criança comeu é insuficiente (é
muito pouco). - Guir üôiónd chin côq.
532. Insuficiente - ganhân quêq
O que ganhei hoje é insuficiente (não chega) para passar o dia de amanhã. - Úri
ganhân quêia pi vai ta crân.
533. Insultante - ónví
O que você diz, é insultante (ofensivo) para
min. t: desaforo. - Ónvl ign ma hê tum.
534. Insulto - vi üóinân vón
Isso é um insulto (ofensa, desaforo, injúria). - üóivi üóimân vón tagn ti.
535. Insuperável- tarmó (forte)
Ele na luta é insuperável (invenclvel, é o
mais forte). - Tarmó ti.
536. Insuspeito - um pi catutóin
Ele é insuspeito (ninguém suspeita dele,
ninguém duvida dele). - U1n pi ti catutóin
537. lntato - ónrá nim
Este objeto está aí, intato (ninguém tocou
nele, puro tal como estava ou era). - Um
pi ti concrân quêi ónrd nim.
538. f ntegra - üóirân ta crân hê ni.
Sei a lição na Integra (inteirinha, completa). - üóirân ta crân hê ni.
539. Inteirar - chá cônd
Vou inteirar (deixar inteiro, completar,
terminar) este balaio. - Chá cônd ma vé.
540. Inteiro - pum cângráq
Comi um p ão inteiro (completo, todinho).
- Pum cângrá cônd ign.
541. Inteiro - rânrái cônd
Muitos se machucaram, mas eu saí inteiro
do acidente. - Rânrái cônta vinq.
542. Inteligência - coinbár
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A garota tem muita inteligência (compreende facilmente, aprende depressa). Coinbár quicarôn crin hê
543. Inteligente - quicaró
Ela é muito inteligente (compreende fá cil, sabida). Ouicaró fi.
544. Intempérie - curôn
A intempérie (mau tempo) Vai demorar
muitos dias. - Curôn corégn qüar vêr.
545. Intenção - cuchónqui
.
A minha intenção (desejo, vontade) é viajar amanhã bem cedo. - Cuchónqui tin.
546. Intenso - rânrái
O trabalho, agora, é muito intenso (puxado, sem descanso). - Rânrái car tôn.
541. Intercalar - üóirân
No meio das folhas do livro vou intercalar
(colocar no meio) uma flor vermelha.
üóirân cuiúqui cafêi chái.
548.?
549. Interceder - timá tuvyi
Vou interceder (pedir, suplicar. por outra
pessoa) junto ao professor para que perdoe ao João. - Timá tuvyi tínta vin hê
que ié.
550. lnterceptar - ómínd ninféi
O pai vai interceptar (impedir, cortar, proibir) a passagem por este caminho. - Páin
ômínd ninféi.
551. Interdigital - ningué féi
Tenho uma coceira interdigital (no meio
dos dedos). - Ningué féi cuiúqui cancrân.
552. lhtercostal - cuchór
Tenho uma pontada intercostal (no meio
das costelas). - Convân qui cuchór ign.
553. Interesse - hê üáin
.
Não tenho qualquer interesse (lucro, negócio, proveito) nisso. - Ícha hê üáin ti.
554. lnteresseiroJ- ganhân quêq
Ele é muito interesseiro (só prqcura ganhar, tirar vantagem. - Tinta ganhân que
chôr rô.
555. Interferir - üóirân rân
Vou interferir (intervir, participar) nessa
briga. - üóirân rân qui rói ign.
556. Interino - rânrái (trabalho)
.
Nesse trabalho sou interino (provisório, fico aqui pouco tempo). - Rânrái con ión
chin hê.
551. Interior - in cônqui
No interior (por dentro) da casa está a minha cama. - I n cônqui cama ná.
558. Interior - ign cônqui
No interior (dentro) do meu corpo está o
coração e o estômago. - lgn cônqui fê
bré dugn chá.
559. Interlocutor - vi chinu'í
O interlocutor (áqueíe que fala em nome
do outro) fala bonito. - Vi chinuí tin.
560. Intermédio - canuá cómi
Por intermédio (por meio) da canoa vou
pescar longe daqui. - Canuá cómi crêncufér iúniân.
561. Interm inável - ómín crân iá tum.
Esse caminho 'parece interminável (que
não tem fim). - Ómín crân iá tum.
562. Interno - ign fê cônte
O coração está interno (está dentro) no

meu peito. - lgn fO cônte chá.
563. Internado - nyi vêrq
O doente ficou internado (ficou morando)
no hospital para tratamento. - Üóicângá
hospital rá nái vêr.
564. Interpelar - nhómónq
Vou ·interpelar (falar e perguntar isso) ao
professor. - Professor qui nhómónq ba.
565. Interpretar - üôirân hat quicantín
Não sei interpretar (traduzir, saber o signifi·
cado) essa pqlavra. - üôirân hat quicant(n.
566. Intérprete - ign vi
E la não sabe a minha I íngua e eu não sei a
dela. João' conhece as duas llnguas. Vai me
ajudar a explicar o que quero dizer para
ela. Ele é o nosso intérprete. - lgn vi qui·
cantín ficar fi vi quicantím ign.
567. Interrogação - hanrictJn cóntin
Faço uma interrogação (pergunta) ao bom
amigo. Quando vem à lraí? - Hànricôn
tagn côntín?
·
568. Interrogar - nhómónq
.
Vou interrogar rperguntar) o que é isso? Dêno há?
569. Interromper - tu üáinq
Vamos interromper (parar um pouco) o
trabalho para o almoço. - Rânrái tuváin
chin hat ión ié vêr. ·
510. Interrupção - cr§nquêi
A interrupção (parada, suspensão) .vai du·
rar uma hora. - Crânque canlnqui uma
hora hat.
511. Interromper - ign ta crânqt.iêi
Eu interrompo. Você interrompe. Nós interrompemos - Hon ta crânquêi. Hon ta
cranquêi mú.
512. Intervalo - crânquêi fón
O intervalo (parada entre o trabalho da
manhã e da tarde) é de uma hora. - Rân·
rái ca cranquêi fón uma hora ni.
513. Intervalo - cuprén
O intervalo (espaço vazio) entre essas duas
linhas é pequeno. - Linha cuprén tagn
cónén ni.
514. Intervalo - in prur
lntêrvalo (espaço, terreno vazio) entre as
duas ca5as é grande. - ln prur bagn ni.
515. Intervir - ganhân quêi
Vou intervir (tomar parte) nesse jogo para
ganhar: - Ganhân que chór ba.
576. Intestino - dugn (barriga)
O intestino (a tripa) da gente tem oito
metros de comprimento. - Dugn téi 8 metro nyi.
577. Intestino - dugn
O intestino está cheio de vento e de fezes.
- Dugn concá ta fór ni.
578. Intimidar - canó iút
Com' essa cara ela vai intimidar (assustar,
apavorar) todos os namorados. - Fi caquê ticár canó iút.
579. Íntimo =- bré hê
Ela é minha' amiga muito íntima (que está
no coração, querida). Não tenho segredos
para ela. - lgn bré hê fi vin hê.
580. Intolerável - tim bré tin
Este indivíduo é intolerável (insuportável,
ninguém aguenta a companhia dele). -
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Tin bré tin cor(Jgn.
581. Intoxicação - ventJno
Ele foi vitima de intoxicação (envenenamento). - VentJno crôt.
582. Intoxicação - pân
A intoxicação (envenenamento) foi causada pela picada de cobra - Pân venéno ti
praq.
583. lnstransferlvel - lugar iúnt
Esta casa (J intransferível (não dá para mudar para outro lugar, não se pode transferir). - Lugar iút tân fón cor(Jgn in ti.
584. lntragdvel - gódn cofffgn (gógn corégn)
Esta bebida é intragélvel (que não se pode
beber, engolir). - Bebida gógn cort!gn.
585. Intragável -- perfume guêr
Este perfume é intragável (que não pode
aspirar, cheirar), é muito ruim. - Perfume
gubr gu~ (gân). Caff!i guêr, cafêi guêr gue.
586. Intranquilo - ign ma tin
Ando muito intranquilo (sem sossego, sem
paz). - lgn ma tin cor(Jgn.
587. Intranquilidade - iân (nhân) túm ma
A falta de sossego, de paz, se chama intranquilidade. - lântún ma ni corég.
588. Intransitável - ómln
Este caminho é intransitável (que não se
pode transitar, caminhar por ele). - Ómln
iânbél tin.
589. Intransferível - gôi
Este rio é intransferível (que não se pode
transferir, mudar). - Gôi úntê (untân)
chá cor(Jgn.
590. Intransponível - gôi üáin
O rio Uruguai está intransponível (não se
pode transpor, atravessar, varar). Está muito cheio. - Gôi váin (üélin) fór taví.
591. Intra-ocular - canô
A dor que sinto é intra-ocular (dentro do
olho). - Canó cangá.
592. lntratélvel - vi cor(Jgn
Ele é intrat<Jvel (não se pode tratar com
ele, é grosseiro, estúpido, mal criado).
Vi hê tum.
593. lntr{!pido - mumón üáin
Ele é um soldado intrépido (corajoso, audacioso, sem medo). - Soldado mumón
üáin.
594. lntricado - quicarón
Que negócio intricado (obscuro, complicado, difícil de entender). - Ouicarón cor(Jgn quicantín.
595. Intriga - vi vét
Ela costuma fazer intriga (mexerico, encrenca) e depois fala que não tem culpa. Vi vétcamó.
596. Introdução - üóirân
Na introdução (no começo, na entrada) do
livro está o nome. - üóinrân iân-iân.
597. Introdução - dógndógn guêi
Na hora da introdução (da entrada) do
professor vamos bater palmas. - Professor
corônca tíma dógndógn guêi.
598. Introduzir - cá
Vou introduzir (fazer entrar) esta vara no
chão. - Cá tan ta gá rarôn
599. Intrometer - üóiví
E /e costuma se intrometer (tomar parte,
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participar) na conversa dos outros. - üóiv í mo chór camó.
600. Intrometer - iânprór
Ele costuma se intrometer onde não deve e
não (J chamado. - lânprór túnra contín.
601. Intrometido - ti tu hê tum
Ele é muito intrometido (atrevido, enxerido) e por isso ninguém gosta dele. - úm pí
ti tu hê ni.
602. Intruso - iânprór
Ele entrou na festa como um intruso (não
foi convidado, foi entrando sem pedir licença). - lânprór túnra corónq.
603. Intuição - qüar hê tê (tân).
Eu tenho intuição (preSSt1ntimento, ver
longe) de que aconteceu alguma coisa
ruim. - Qüar hê ta vêq.
604. Intuito - Irai ra tín
O meu intuito (propósito, plano, desejo) é
viajar até Irai. - lgn Irai ra tín tu óncrét.
605. lnumaçio - ga ra rônq
A inumação (enterro) do defunto foi mui. to triste. - üónchér ga ra rónca ianguê
hat.
606. Inumerável - ca camó
As élrvores do mato são inumeráveis (não
se pode contar). - Nón comi cá nincrét
córég.
607. Inúmeras - in é
As casas de Ira i são inúmeras (muitas). -lra í ta in camó.
608. Inundação - gôivar
A inundação (alagamento, tudo coberto de
água) fez muitos estragos. - Gôi var ga
cóquét.
609. Inundar - gôi fór
As águas do rio estão subindo e vão inundar (alagar) todas as nossas casas. - Gôi
fór rôn in núi ma.
610. Inusitado - ôn ta
Este acontecimento é inusitado (desconhecido, fora de comum). - ôn ta quicantín.
611. Inútil - üóncher
Dar remt!dio para defunto t! inútil (sem valor, sem préstimo). - üóncher ma üóicantá
nim hê tum.
612. Inútil - iândnhór
Ele é um inútil (não vale nada) para sua família. tum vadio. - lândnhór ti.
613. Inutilizar - préi
Vou inutilizar (tornar inútil, imprestável,
sem valor) esta agulha. Vou quebrar a sua
pontinha. - Préi bráin ign.
614. Invadir - in rarônq
Ele é ruim. Disse que vai invadir (entrar a
força) a casa. - Tuv( mó in rarônq .
615. Invalidar - agn rânrái
Vamos invalidar (tornar inválido, inutilizar, anular) o trabalho que eles fizeram. Agn rânrái cóquét ié.
616. Inválido - cangá
Ele é doente e inválido (fraco, não pode
trabalhar). Precisa sempre de ajuda. Cangá rânrái üáin.
617. Invariável - rânrái hat
Ele é invariável (não varia, não muda.
Rânrái
constante) no trabalho que faz.
ta um hat üáin.

'
618. Invasão - gôi fór
A invasão (a entrada) das águas da enchente foi grande. - Gôi fór bagn taví.
619. Invasão - ôn ga
Os vizinhos fizeram a invasão (ocupação,
dominação) das nossas terras. - ôn ga qui·
guêq.
620. Invasor - ú nta qu irôn vén
Mas o invasor (aquele que invadiu) maior
foi o filho do Antonio.
únta quirôn vén mu táta Antonio c6chid
n1.
621. Inveja - tivin
E la inveja (deseja, quer o que é dos outros)
o meu namorado. - Únchi tuvínq.
622. Invejoso - um tu hat
Quem quer aquilo que IJ dos outros é um
invtJjoso. - Um tum hat chór camô
623. Invejável - cur hê
Ele tem ,muita roupa invejável (que se pode invejar). - Cur camó fi.
624. lnvenc/vel - um pi ign ganhDn quêi .
No trabalho sou invencível (ninguém me
vence, ganha de min). - Um pi ign qui
ganh§n quêi.
625. lnvencfvel - tarmó bagn
Ele tJ invencível (ninguém o vence) Ele é o
maior e o mais forte. - Tarmó bagn um pi
ti cutôn.
626. Invendável - vendê quêi
O nosso terreno é invendável (não se pode
vender). - ôn pi vendê quêi.
627. Inverno - curân túq (curôn)
No inverno (tempo frio) uso roupa quente,
feita de lã. - Cuchá con cur§n túni ign.
628. lnverossfmil - ü6iví pié
Isso é inverosslmil (inacreditável, não é
verdadeiro). - üóivl pié.
...,
629. Inverso - CJ,Jprf car châm
O inverso de branco é preto. O inverso
(contrário) de bom é ruim. - HDn hê tum.
630. Invés - ôn tum ni
Ao invtJs (ao contrário) da mentira fale
sempre a verdade. - Qufhon tón ni
631. Investigar - nh6mónq
·Vou investigar (descobrir, achar, pergun·
tar) quem fez tanto mal. - Úm ta hagn iá
ôn nhómói.
632. Investir - ti catú i6n
Vou investir (atacar, me atirar, me jogar)
contra ele com todas as forças. - Ti catú
üónchón
633. lnvisfvel - vê c6r{Jg
No escuro isso tJ invisível (não se pode ver,
enxergar). - Cutân iá qui v§ c6r{Jgn.
634. lnvisfvel - U6j>éiúq
O caçador se esconde para ficar invislvel.
- üóipéiúq.
635. Invocação - tupén
Vou fazer uma invocação (chamar, pedir
ajuda, socorro) a Deus. - Tupén ma côre
quêi.
636. Involuntário - que pón pié
O que fiz foi involuntário (contrário à mi·
nha vontade). - f cha que pón pié.
637. Invulgar - páin hê
O meu pai IJ um homem invulgar (fora de
série, não é comum). - lgn páin hân ni.
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638. /pê - C;J tar
/pê é uma árvore que dá flor• amarelas. A
lenha é dura - Ca tar f§i marér nátin.
639. Ir - in úra tin
Ir de uma casa para a outra. Amanhã irei
viajar. Eu iria até a casa da vó mas a chuva
não deixa. - Vá.ica tin, ícha tinguê. Hôn
avô bráin ta contông.
640. Ira - har§iquetúm
Estou com aquela ira (raiva, cólera, desejo
de vingança). - fcha harêiquetúm ta tin.
641. Irá - fi tin
Ele irá (vai) amanhã bem cedo. - Fivalca
cuchónqui tin.
642. Irá - mân
Irá é uma esplJcie de abelha que faz ninho
no chão. - Mân bagchDm.
643. Irar - bóin
Irar (deixar brabo, irado, irritar) o boi é
perigoso. - Bf>in nhútca hônta camó.
644. Irmanar - festa
No dia da festa todos vão se irmanar (igua·
lar, ficar como irmãos). - Festa côn nhân·
tú h§ car.
645. Irmã - ign r§ngrê fi
A minha irmã se chama Salete. - lgn
r§ngrê fi Salete que tén.
646. Irmãs - ign rêngrê fi
Tenho cinco irmãs e oito irmãos. A famí·
lia é grande. - lgn réngrê fágn cinco nhó.
647. Irmão - ign rlJngrê chin
O meu irmão mais novo é bonito e bem
gordinho. - lgn réngrê chin bagn chin chi·
nuf.
648. Irradia - rôn rórfr quêi
O sol irradia (joga para fora de si, emite)
raios de luz e de calor. - RfJn rórír quêi.
649. Irreal - chinuí taví
Isso é tão lindo que parece irreal (uma fantasia, imaginário). - Dédn tágn chinuí
taví.
650. Irrealizável - had üáin
Isso é irrealizável (não se pode realizar, fazer). - Dédn tagn pi hat hê na
651. Irrecusável - ma hê nái
Esta oferta é irrecusdvel (não se pode recusar, tem que aceitar). - ôma hê nái.
652. Irrefletido - hat pén
O que ele fez foi irrefletido (não pensado,
sem querer). - Hat pén fén pié.
653. lrrefut;Jvel - tó tin
Esta informação é irrefutável (evidente,
clara, irrecusdve/). - Tó tin hôn.
654. Irreconhecível - úm pi
Com esta cara pintada você fica irreconhecível (ninguém te conhece), - um pi ti
quicarôn.
655. Irremediável - üóicantá
Isso é irremediável (não tem conserto, não
tem remédio). - üóicantá tum.
656. lrremovlvel- pó
Essa pedra é irremovfvel (não se pode remover, tirar do lugar, evitar). t muito pesada. - Pó cofái guê (gân).
657. Irremunerável - r§nrái
Esse trabalho é irremunerável (que não se
pode pagar, é impagável). - Rânrái caióm
üáin.

658. Irreparável - canuá
Essa canoa .é irreparável (não tem conserto). - Canuá qui hátca ma t um.
659. lrrepar tível- rânrái
Esse pão é irrepartível (não se pode partir). ~muito pequeno. - Rânrái hê corégn
tum.
660. Irrepreensível - pun
O meu trabalho é irrepreenslvel (é perfeito, não tem nada para corrigir, é correto).
- Pun cónén.
661. Irrequieto - convorú (convarú)
O cavalo está irrequieto (nervoso, assustado, não pára de se mexer). - Convorú
nhún nhó.
662. Irresponsável - guir hê
Ele é um irresponsável (não é r esponsável,
não leva nada a sério). - Ti guir hê.
663. Irrespirável - ga futfur
Este ar, cheio de poeira, é irrespirável (não
se pode respirar). - Ga futfur. ·
664. Irresponsável - vi catutói quêi
A pergunta dele é irrespondível (que não
se pode responder). - Vi catutóin quêi
üáin.
665. lrresistlvel - fi chíndví
Ela, de tão linda que é, é irresist/vel (ela
encanta, seduz, não dá para resistir a ela).
- Fi chindví taví.
666. Irritante - fânbé
Este choro, o dia inteiro, é irritante (irri-

ta, não se pode tolerar). - Fân tin curôn
car mi.
661. Irritar- guir chin
Com tanta choradeira, este bebê vai irri·
tar (deixar nervoso) a todos. - Guir chin
fânbé.
668. Irromper - nón cônte
Ele vai irromper (aparecer de repente) do
mato e assustar a todos. - Nón cônte
üóivêt.
669. Isca - ênfí tu mióca
A minhoca no anzol é a isca para chamar
o peixe. - tnfí tu mióca créncufêr iân·
prórq (nhân prórq?)
670. Isca - créncufêr
Um peixe menor engatado no anzol serve
também de isca. - Créncufêr chin.
67 1. Isentar - cutón vét
O professor vai me isentar (dispensar, ivrar) do exame final. Já tenho média em
tudo. - Passá quêca cutôn vét.
672. Isolar - nón cônte (contân). - Ele disse
que vai se isolar (ficar só, separar-se) e viver no mato. - Nón cônte (contân) tyi.
673. Isso - ign pi nim.
Isso eu não dou, mas aquilo pode levar de
lembrança. - Tagn hê món ra.
674. Itinerário - ómín
O meu itinerário (caminho de viagem) passa por Curitiba. - Óm ín Curitiba ra tin.

,
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J;§ - Tan (= agora), ma
Já vou embora. Fiz o meu trabalho. Já
vou dormir. - Tin iá má. lgn rânrái hat
hôr. Nur tin ma.
Jabuticaba - mó
A jabuticaba é uma fruta de cor preta.
CrEsce no mato. - Mó camó châm nón
cómi é.
Jabuticabeira - mó pón
A árvore que dá jabuticabas se chama ja·
buticabeira. - Mó pón.
Jacá - convorú (cavalo)
Jacá é uma espécie de cesto feito de taquara ou de cipó, para conduzir a carga
no dorso dos animais (xarque, etc). Convorú tu chái fôn.
Jacarandá - CaffJi (fol.ha, árvpre)
Jacarandá é uma árvore cuja madeira fJ
muito linda. - Caféi chindví.
Jacaré - jacar{J
O ./acarfJ parece um grande lagarto; vive
em rios, lagoas e banhados. - Jacaré ta
lagartu hôn gôi cómi tin.
Jacatirão - caféi (folha, t1rvore)
Jacatirão é uma árvore do mato. Dá fiores roxas que cobrem a árvore. - Nón
cómi caféi fêi chindvf.
Jacinto - caféi (?)=folha
O jacinto, .rle folhas estreitas, dá flores
muito cheirosas. - Cafêi guêr hê.
Já-começa - . hat hôr
A sarna foi apelidada pelo povo com o
nome de Jt§-começa. - Povo ta tu camt!
nátyi.
Jactância - tantén fi
Quanta jactância (v11idade, gabo, petulância) naquela moça! - Tantén fi hê.
Jactar-se - córég (córegn) (: feio, ruim)
É muito feio jactar-se (gabar-se, vangloriar-se, dizer que é o tal).
Jacto ou jato - gôi (água)
O jato (impulso, saída forte) da água da
torneira é forte. - Gôi tarmó.
Jacu - có hê (?), f)Din bagn, peinbagn
É un1a ave do tamanho da galinha, com
penas pretas. Vive no mato. - Có hê nón
cómi tin garín riquê.
Jacundá, Nhacundá - rân
É uma espéCie de peixe de rio. É parecido com o bagre e o jundiá. - Créncufêr
rân riquê.
Jacutinga - pêin
É uma ave do mato. Também é chamada
de jacuapeti, jacupará. - Pêin nón cómi
tin nhéchín bagn.
Jaguar - min bagn
É a maior de todas as onças. - Min bagn.
Jaguara - iódnhór
Este cachorro é um jaguara (vagabundo,
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preguiçoso). - Cachór iódnhór.
Jaguariaiva - cachór (cachorro)
É o nome que se dá ao cachorro que não
serve para caça. - Cachór ôncréi córég.
Jaguatirica - grun
É um animal carnívoro, também chamado gato do mato grande. - Grun carne
coca mó.
Janeiro - janéiro
Janeiro é o primeiro mês do ano. - Janéiro prân contín vét fón.
Janela - iâncân rôr (nhâncân rôr)
Pela janela entra a luz e o ar fresco para
dentro da casa. - lâncân rôr qui cónca
in cônra rônq
Janela - iâncân rôr
A noite fecho a janela por causa dos
mosquitos. - lâncân rôr ninféiq carígn
ring tun nin.
Jangada - gôi cri tin
Cinco ou seis paus grossos de lenha
amarrados uns aos outros bóiam na água
e, em cima deles, a gente pode viajar
longe. - Gôi cri cá tin.
Janta - iód (nhód).
A janta é servida ao fim do dia. - lód ré
púrca.
Jantar - iôn cárca
Depois do jantar, lavo a louça e vou dormir. - lôn cárca pétquê (pétcân) cupêi.
Japicahí - caféi
É a mistura de certas folhas que se usam
para atordoar e pescar os peixes. - Caféi
ta créncufêr quén myi fên.
Jaracatiá - mamún
É tambfJm chamado mamoeiro do mato.
É bom para fazer doce. - Mamún ta
dédn um grfJinguê.hat fón (gróinguê)
Jararaca - pân nhú
A jararaca t! uma cobra muito venenosa.
- Pân nhú taví.
Jararacuçú - Pân bagn
É também, outra variedade de cobra. É
maior que a jararaca. - Pân bagn taví.
Jardim - cafêi cré
No jardim da mínha casa tem muitas
plantas cheias de flores. - Cafdi cré
chindví.
Jardineiro - cafêi (flor)
Aquele que cuida do jardim se chama jardtneiro - Cafêi tarír fón.
Jardim - cafêi
No jardim (praça florida) de Irai trabalham dois jardineiros - Cafêi tarír fón
rêngrê nhó.
Jarro - vaso
O jarro (vaso alto, bojudo, cotn bico e
asa) está cheio de água. - Vaso gui gôi.
Jarro - vaso
A água do jarro derramo na bacia para lavar as mãos e o rosto. - ·Vaso qui gô · ti
caquê cupêq.
Jasmin - cafêi cuprí
A flor do j asmineiro se chama jasmim . É
branca e cheirosa. Cafêi cuprí guêr hê.
Jatobá - cá
O jatobá é uma árvore muito grande e de

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

sua casca o fndio faz sua canoa. - Ca fêr
ta canúa hat.
Jaú - crfJncuflr
Peixe grande que vive nos grandes rios.
- CrfJncufêr bagn gôi bagn cómi tin.
Javali- nón cómi (?)
t uma esp(Jcie de porco selvagem, grande
e muito perigo$0. - Nón cómi porcô (?).
Jazer - nãnq
Eles vão jazer (deitar) nesta cama. Elejaz
(está deitado) na terra. - Cama nân cri
nái ti tânqui nái.
Jeito - r§n~i (serviço, trabalho)
Ele não tem jeito para este serviço. Ela
tem o jeito (o modo) de uma pessoa bem
doente. - Ti rânrái i(J hê tum.
Jeito - chôd conónca (iôn ronónca?)
Dei um mau jeito e torci o pfJ. Não posso
andar. - lgn ponta ch6dfión?) conónca
tin córég.
Jeit0$0, a - üóihátca tin
Ela 6 uma moça bem jeitosa (tem boa
aparlncia). Sempre se enfeita com bom
gosto. - F i üóihátca fin fi.
Jejuar - nhôn guê tun
Esta semana vou jejuar (não comer e não
beber). Não sei se aguento. - Curôn côntfn ônro nhôn guê tum.
Jejum - nhón túntca
O jejum (não comer e não beber) me
deixou bastante fraco. - Nhón túntca
ign cró i.
Jequiá - v(J fân
t um cesto aberto, longo e mais fino de
um lado. t usado para pescar. - VfJ fân
qui c~ncuf6r nhui6nt
Jibóia - pân
t uma cobra grande. Mata sua vitima pelo esmagamento. - Pân bagn tavf cóigróndca tfJi.
Jiçara - tán
t uma esp(Jcie de palmeira. Suas folhas
são usadas para fazer a coberta da casa.
- Tán f(Ji ta in hat.
Jirau - cá
Trançado de varas e cobertas de folhas.
A f dorme o caboclo. - OJ prói próica
caf(Ji ta crinfn cá cônqui nur.
Jirau - pón pôn
Trançado de varas, sustentado por forquilhas. Fazem um estrado chamado jirau. pón pôn.
João-d~barro - nhfJchfn (passarinho)
t uma ave que faz seu ninho de barro. Nhkhfn or(J ta tin in hê.
João-bobo João-mole, João-magro, João-ningufJm.
- João ta órfJ, João üôicân tin, nón cónqui João.
Joça - dédn um córég
Que joça (co isa complicada, rum, sem
valor) você me arranjou. - D«ln um corégn tavf.
Jocoso - üóndiâi hê
O que você fez (J muito jocoso (alegre,
engraçado, faz rir). - üóndiâi hê tóq.
Joeira - grêdn (oeneira)
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A joeira (peneira grande) separa a palha
e o cisco das sementes. - Grêdn ta d«ln
um grêhê.
Joelho - iacrfn
Ca f e machuquei o j oelho (a junta da
perna rom a coxa). - lacrfn ta cutôn
ign.
Jogar - fat
Vou jogar (atirar fora) estas flores murchas. - Cafêi têr tagn fat ign.
Jogar - guir ágn
Os guris foram jogar (divertir-se) uma
partida de bola. - Agn quli c8n guêilJ
(glia).
Jogar - lcha iu ngá qu(J
Vou jogar (arriscar) algum dinheiro neste
sorteio do automóvel. - fcha iungá qufJi
ba.
Jogo - iúngá quêca - Durante o jogo me
deram uma canelada. - lungá quêca ign
iatô ráinq.
Jóia - ign vlin hat fên
Tenho uma jóia (um enfeite, feito de ouro). - lgn vêin hat fên ta ôro tavf.
Joio - cupr(Jnq
Separar o joio (a palha, o lixo, as pedrinhas) do trigo. - Pó qu(Jchór vévênq
cupr(Jnq.
Jorrar - ga qui
Fazendo este poço, a água vai jorrar (sair
com força) da terra. - Ga qui gôi hat.
Jovem - tagu Ir tav í
Ele (J ainda muito mÓço (jovem). Pode
esperar o dia de casar. - Taguír tavf
nh6d prun mar fadn.
Jovem - tagu ír tagn fi
Esta jovtJm (moça) promete ser uma dona de casa muito boa. - Tagu ír tagn fi in
nyi ch6r tin.
Jovial - cofá fi (velha)
E la IJ velha mas sempre tem aparência jovia I (parece moça). - Cofá ra tagu(r ve
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Juba- min
O cabe/o mais comprido que envolve o
pescoço do leio (J a juba. - Min gôin tf!i
Júbilo - ign ma hê (han).
Sinto um grande júbifo (grande alegria)
no coração. Passei nos exames. - lgn ma
hê tin fcha passtl que mar ign.
Juçana - nhfJchín
t uma armadilha, um laço para pegar
passarinhos. N~chín crtJn (qutJn)
myi ffJn.
Juçara - bJing f(Ji
t uma espkie de palmeira. De suas folhas se faz a coberta das casas dos índios.
- T'ing f(Ji ta in hat caingâng.
Judiação - iút ilJ quêq
Por que fazem tanta judiação (mau trato,
sevlcias) para este gatinho? Tiraram o
olho dele; que horrfvel ! - lút iá que tun
ra !}Atu canó cucúi.
Judiar - cofá (velho)
Judiar o velho (zombar, maltratar) tJ covardia. - Cofá iút ilJ que tun ra.
Jugo - tin vi hê tum

t
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difícil viver sob o jugo (opressão, autoridade) de um homem sem amor e sem
coração. - Tin vi hê tum.
Juiz- caingâng pôn i
Quem vai ser o juiz (aquele que julga,
que decide) é o chefe dos índios. - Caingang agn pon 1 ny1.
Juízo - tinta pôn i
Ele tem muito ju!zo (bom senso, tino) e
sabe decidir com acerto. - Tin ta pôn i
nyi hê.
Julgar- um rânrái
Não gosto de julgar (dar opinião, decidir)
sobre o trabalho dos outros. - Um rânrái tu vi üáin ign.
Julho - julho
No mês de julho começa o inverno - os
dias mais frios do ano. - Julho con cuchéi guê (gân) tavf.
Jumento - quénverú chin tarmó (convarú chin tarmó)
O jumento (o burro, o burrico) é pequeno mas é muito forte. - Quénverú chin
tarmó.
Jumef)to - cônvorú (convarú chin)
O jumento puxa mais carga que o cavalo. - Cônvorú tarmó.
Junco - pin bagn hat
Juntar o junco (ramos com folhas) e fazer uma fogueira. - Caféi ta pin bagn hat
Jundiá - gôi üáin qui, ryd, rêd
No rio Uruguai o pai pesca jundiás muito
grandes. - Gôi ü6in qui créncufêr.
Jungir - bôin pón chêq.
t preciso jungir (atar, ligar, prender) as
pernas do boi. Bôin pón cheq.
Junho - ju,n_ho
No mês de junho se faz muitas festas para São João e Santo Antônio. - Junho
côn fest bagn quêi.
Junta - pin guéi tinq.
Amarrei a junta (a parelha, dois, o par)
na carreta. Vou buscar a lenha. - Pin
guéi tin ma.
Juntar - garfn ô guéiq.
~
Vou juntar quinze ovos para pôr no ninho da choca. - Garín ô ta quinze ta
crôm nim.
Juntar- Nhâncábo (= dinheiro)
Vou juntar bastante dinheiro para fazer
a minha casa. - Nhâncábo nim hdtca ta
in hê.
Junto - fcho hé nimq (hê?)
Ele sentou bem junto (encostado, bem
pertinho, bem chegado) de mim. - Tin
fcho hé nimq tin.
Juquiá - üôn ta üônfân (üónfê).
t um cesto, mais fino r'e um lado, usado
para a pesca. é feito de taquara ou de
bambu. - üôn ta üônfân hat.
Jura- ônmajurá guêr
Você jura que me ama? Você jura que
fez isso? ônn1a íchu hê ni?
Juramento - jurá quêi
Quando alguém afirma: Eu juro por Deus
que não mais farei isso, está fazendo um
juramento. - Jurd quêca hat món guê
túna.
A
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Jururú - tin ma hê tum
Ele andou jururu (triste, aborrecido) porque a namorada brigou com ele. - Ti tun
fita tun hê tún,:;a tin harêiquetúm.
91. Juruti- nén quémi
A pomba rola e a paruru tambflm se chamam jurutis. - Nén quémi nhéchín
92. Justa, o - pôn i vi hê nyi
O chefe deve ser sempre muito justo (imparcial, igual para todos, agir com equilíbrio). - Pôn i vin hê nyi.
93. Justeza - hat hê hat
Fazer tudo com justeza (exato, correto,
justo, como deve ser) - Dédn um hat hê
hat.
94. Justiça - ma hat
Dar a cada um o que lhe cabe ou que merece, é fazer justiça. - Ma hat hl hat.
95. Justiça - quíhôn hat
Fazer tudo de acordo com a lei é também fazer justiça. - Qu íhôn hat ca hê
ndi.
96. Justiça - tupén vin
A justiça de Deus nunca falha. - Tupén
vin quíhôn quêq.
91. Justificar - hônriquê.
~ preciso justificar (provar, demonstrar)
a sua necessidade - Hônriquê hôn tóq.
98. Justificar - vêt
Vou justificar (provar, demonstrar) porque devemos fazer isso. - Vêt hê hat ma.
99. Justo - ti vin hê
Homem justo (correto, imparcial, sempre
de acordo com a justiça e com a razão. Ti vin hê tavf.
TOO. Juvenil - cofá tum
Não parece velho. - Ti cof6 tum.
T01. Juvenil - guircadír
Esta brincadeira é juvenil (de crianças, de
jovens). Guir cadír vé tân ti.
f02. Juventude- taguír
A juventude (a mocidade, idade moça) é
muito alegre e feliz. - Tagufr côn hê taví
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Lá - tân. tônte
Lá em casa. Lá em baixo. Lá, naquele lugar. Lá naquela árvore. - ln tân. Crôm.
Ton tân hê. Ci1 tónte
Labareda - pin gru
Uma labareda (grande chama) de fogo
saía pela coberta da casa. - Pin gru in
qui cutôn nhó.
Lábia - üónbétq
Ela tem boas l;Jbias (boa conversa, ladina, astuta) para tapiar, enganar. - Tin
üónbétca ta harêi üáin.
Labial - nhândquê fêr
Pintura labial (dQs lábios). Ferida Labial
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(nos ldbios). - Nhândquê fêr cuchúm.
Nhândquê fêr câncrân (câncrê).
Lábio - nhândquê fêr
Ao redor da boca estio os lábios. Nhândquê fêr.
Ldbio - cáingâng nhândquê
Certos índios furam os IAbios e aí botam
um pauzinho. - Nhândquê fêr dôr qui ca
quéchír.
Lábio - nhândquê fêr
Os índios caingângues não usam batoque
nos lábios. Por isso são mais bonitos.
Nhândquê fêr dôr tum ca chinuí.
Labor - ign rânrdi
O meu labor (trabalho) começa de manhã e só termina à noite - lgn cuchónqui rânrái car cutânea cónd.
Labor- rânrái
O meu labor (trabalho) me cansa e aborrece. Não tem futuro. - Rânrái tu üóiprá
Laborar - pdin rânrái
Meu pai prefere laborar (trabalhar, lidar) na plantação. - Páin rânr6i chór tin.
Labuta - ign rânrái
A minha labuta (trabalho, lida, faina)
consiste em fazer cestas. - lgn rânrái ta
üónfê hat fón nin.
Laçada - bôin nhúiât (iuiât)
Com uma laçada (jogar o laço) ele prendeu aquele boi brabo. - Bôin nhun iúiât.
Laço - iúiât fón
O laço é feito de corda de couro. E mais
forte. - lú iât fón túi guê.
Laço - iúiât
Para pegar passarinho o laço é feito de
crina (cabelo) do rabo do cavalo. - Nhéch ín iú iât fón convorú ba ta hân.
Lacónica-- üóirân (üóirê)
Esta carta é lacônica (muito resumida,
breve, sem amizade e fria) . ..,.. üóirân hê
tum.
Lactação - mâin fi
A lactação (produção de leite) da mãe é
svficiente para o bebê. - mâin fi nun iê
qui reite bagn (leite =gôi cupri)
Lactação - nun iê
Muitas mulheres não tl*'Tl lactação (produção de leite) para seus filhos. - Nunhf!
qui gôi cupr/ chin (nunhd = seio)
Lactante - cônfór (?)
Este seio é lactante. Tem mais no seio d ireito que no esquerdo. - Pón iá tân cha
ôn iâncôin ta cha cônfór.
L6cteo - reite (gôi cupri)
Este doce tem gosto lácteo (de leite).
Cor láctea (do leite). - Ta reire cô mê ta
reite cuprf hén.
Lactic/r1io - reire ta he
A manteiga e o queijo são lacticínios
(produtos feitos à base do leite. - Reire
ta hatca nyi.
Lacuna - cuprôn
Nesta lacuna (vão, vazio, falta) do meu
coração, ninguém mais entra. - lgn fê
cuprôn na um pi rarói ma.
Lacustre - gô i quém i tin.
Este peixe é lacustre (vive no lago). Esta ilha é lacustre (está no meio do lago).
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- Créncufêr gôi quémi t in.
Ladeira - bêr qui
Escorreguei nesta ladeira (terreno inclinado) e rolei lá de cma. - Bêr qui próin
quêq ign.
Ladino, a - cáingâng
Este índio é muito ladino (esperto, astuto, sabido, manhoso). - Cáingâng cri hê
ta harêi üáin.
Lado - cônte
Olho do lado direito. Pé do lado esquerdo. O rio tem dois lados. - Canó póniá
cônte ni iácóin cônte pón.
Ladra - fi péiú
Esta mulher é ladra (ela rouba). Roubou
o meu vestido. - F i dédn um péiú be.
lgn cur péiú iá f1:
Ladrão - convarú (cavalo)
O ladrão (aquele que rouba) de cavalos já
está preso. - Convarú péiú bé côn min
hag.
Ladrar - cachôr quêr
Ande quieto senão o cachorro vai ladrar
(latir). - Cumér hén t ini quetúmar cachór quêr.
Ladroeira - câniamó
Neste mercado tem muita ladroeira (roubalheira). Tudo é mais caro. - Dédn um
üôndê quéifôn tân caiámó.
Lagarto - lagártu, ban téi, iamu~é
O lagarto tem um rabo comprido. Rouba
os ovos da galinha. - L'8gártu garfn fi ô
péiú. Tin bân téi tin.
Lagarticha - lagártu r:h in
A lagarticha (um lagarto pequeno) gos·
ta de morar na casa da gente. - Lagártu
chin cônqui in cônqui nyi.
Lago - gôi
Este lago (grande extensão de água cercada de terra) é muito fundo. - Gôi dyn,din
Lagoa - gôi qui pépo
A lagoa (é um lago menor, cercado de
banhado, pântano) tem muitos sapos. Gôi qui pépo é.
Lágrima - canó var
A /ágrma sai dos olhos quando choro e
estou triste. - Canó var cutônq fând ca.
Lágrima - canó var
A lágrima também sai dos olhos, quando
entra um cisco. - Canó var d{Kfn um
quícu tônca.
Laia - dêia hê tum
Não sou desta laia (qualidade). Gente
desta laia (qualidade) não presta. ~bom
evitar. - Tagn dêia hê tum nân.
Laje-pôn ró
Esta laje (pedra, mais ou menos lisa) está
quente. Não dá para sentar em cima dela.
- Pôn ró cadér ráin guê nyi üé1in.
Lajeado - pônró
Riacho cujo fundo é de pedra, corre sobre um lajeado. - Pônró qui gô1:
Lama - ga var
Sujei meus pés de lama. Quando chove
tem lama na estrada. - lgn pôn cavéin'
ta cutônca ga var camó.
Lamaçal - ga var
O lugar que tem muita lama se chama la-
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maçai. Lamaçal do banhado. - Ga var bé
Lambada - tin din
Ele deu uma lambada (paulada, chicotada) nas costas dele. - Ti din qui tóinq.
Lambão - nhódq
Aquele que ao. comer, se lambuza (suja a
cara) se chama lambão. - Nhódca vóica
véi camó.
Lambari - créncufêr pé
No rio Irai pesco muitos lambaris. Irai tân (tê) gôi hénd qui créncufêr
péiú iât.
Lamber - cuié tân mónq.
O garotinho costuma lamber (passar a
língua) a colher. - Guir chin cuié tân
mónq camó.
Lambida - tun mónq
Ele deu urna lambida no doce. - Dén
gróinguê (gân) tun mónq.
Lambiscar - nhón chin
Na janta costuma lambiscar (comer pouco) o alimento. - Nhón chin hat camó.
Lambüzar - guir chin
O bebê vai lambuzar o seu rosto com a
comida. Ele não sabe usar a colher.
Guir chin üóiní tin má.
Lamentação - t i têrca
Com a morte dele, houve muita lamentação (queixa, lástima, choradeira). - Ti
têrca cân fânq.
Lamentar - fân páin
Todo mundo vai lamentar (chorar, lastimar) a morte do chefe da família. - Fân
páin têrca cân fâin fagn.
Lamento - üóifân
Que lamento (queixa, gemido, choro )
triste! - ütJifân nhâ~guê (gân).
Lâmina - dédn té~rá1
Tanto a lâmina (chapa bem fina) de metal como a de madeira são bem fortes. Dédn tén-rái ratar.
Lâmpada - rampião ti
A lâmpada (lampião) que ilumina a nossa
casa queima querosene. - Rampião ti
carusene ta pur nhó.
Lamparina - rampião chin
A lamparina também ilumina, mas nela
se queima o azeite. - Rampião chin azeite ta grú n nhó.
Lampejar - caním nim
À noite os vagalumes vão lampejar (luz
repentina e curta). - Canim nim gru.
Lampejo - caním nim gru
O lampejo dos vagalumes na escuridão
das noites quentes. - Cutê (cutân) iáqui
caním nim grú ti.
Lampi$o - rampião
O lampiio aceso é apendurado no meio
da casa. Não perto da coberta. - Rampião grúnca nhó iât.
Lamúria - guir cô nquír (coquir?)
A lamúria (choradeira, lamentação) da
criancinha que está com fome é n1uito
triste. - Guir cônquír fan nhânguê.
Lançar - pó ta pón
Vou lançar (atirar, jogar) esta pedra bem
longe. - Pó ta pón qüar hê tân.
Lançar - tum túnq
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Ele disse que vai lançar (vomitar) tudo
que comeu no almoço - Ti nhón iá ta
tum tunq.
Lancinante- ma hê quêi
A dor que sinto é lancinante (ela vem em
picadas, pontadas doidas, ora piora ora
melhora). - Ma hê quêi mu üón cangA ti.
Languidez - ign crói
Sinto uma languidez (estado de fraquesa,
de moleza) e não sei explicar o porqu~. lgn cróin ta tln harén hôn vé.
Lanfgero - ovêio quêqui (cânqui) .
O carneiro é um animal lanígero (coberto de lã). - Ovêio quêqui (cânqui) bagn.
Lanudo - quêqui
A ovelha está lanuda (tem muita lã). Ov§io quêqu i bagn tav í.
Lanugem - iúüó
O garotão está com a cara cheia de lanugem (pelo fino) e já quer cortar a barba.
Ti iúüó qulp.
?
Lapidar - pó cân quêp
Aprendi a lapidar (cortar diversas faces)
as pedras. - Pó cân quicarôn ign quêp.
Lapidar - pó ta begn
Os meus avós lapidavam pedras e assim
faziam facas e machados. - Pó ta bégn
hat ign vovô ti.
Lapidar - úri pó quêp fón
Antigamente, lapidar pedras era trabalhoso. Hoje, para isso, existem máqu inas.
- Úri pó cân fón é tin.
Lápis - ráp i
Escrevo no papel com o lápis preto.
Rápi châm ta üóirân ign.
Lapso - hora ti
Entre as doze horas e as quinze horas,
tem um lapso (espaço de tempo) de três
horas. - Hora doze bré quinze cuiúqui
cuprôn.
Lapso - cân nónq
Sem querer, cometi um lapso (engano,
erro). !E preciso corrigir. - Cân nón ign
hat món ign.
Lar - ign in
O nosso lar (casa em que moro) é pobre
mas é muito querido. - lgn in nhângôn-tár taví hêra hê.
Laranja - cacanó, rarâin
Esta laranja ainda está verde. t muito
azeda. - Cacanó táin ni quêi nhói guê.
Laranja - laranja amarga, laranja azeda,
laranja doce. - Rarâin cái, nhói guê, rarâin gróinguê.
Laranjada - rarâin
Vou tomar uma laranjada (suco de laranja) bem gelada. - Rarâi"n qui gói crôn ign
Laranjal - rarâin cré
O lugar onde crescem muitas laranjeiras se
chan1a laranjal. - Rarâin cré é.
Laranjeira - rarâin cá
A tlrvore em que crescem e amadurecem
as laranjas se chama laranjeira. - Rarâin
ca pón.
Larápio - tu üóin üáin
Este larápio (gatuno, ladrão) não se corrige. - Dédn um péiú tu üóin üáin.
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Largar - pédquê g6 (pedcân)
Largou (deixou cair) o prato no chão e
este se quebrou. - Pedquê cutôn cá góg.
Largar - tuvóin
Largar o cavalo (soltar) no campo para
pastar um pouco. - Convarú tuvóin ti
nhon ié.
Largar- tuváinq
Largar (deixar, parar) o trabalho para
descansar. - Rânrái tuváinq.
Largo - gôi üáin
O rio Uruguai é mais largo que o rio lraí
- GIJi üáin tompér bagn.
Largo - ign cur (meu vestido
Este vestido '1 muito largo para min.
Vou dar para a mãe. - lgn cur bagn.
Mâin fi ma nin.
Largura - pôn ti
A nossa ponte é estreita. Tem pouca largura. - Pôn ti tompér chin.
Larva - totô (borboleta)
A borboleta quando sai do ovo se chama
larva. Exemplo - bicho-cabeludo. - To·
tô co~n c/Jn ta bichu chin vê.
Lasca - pi tâin
Ao cortar a madeira com o machado, só
saem lascas. É muito dura. - Pi rânca ti
tâin quêq.
Lassidão - ign rô
Nos dias de calor sinto tanta lassidão
(cansaço, fadiga, tédio). - Rái gândca
ign rô taví.
Lástima - t§rca
Quanta lástima (compaixão, pena, má·
goa) causada por sua morte. - Têrca harêiquetúm.
Lastimas - bédn têr iá fi
Todos vão lastimar (chorar, lamentar, ter
pena) as tristezas da viúva. - Um bt1dn
têr iá fi tá harêiquetúm.
Lata - ráta cônqui
Dentro desta lata (vaso de folha de meta/) tem frutas em conserva. - Ráta côn·
quidén.
Latejar - cânaân
Quando a ferida latejar, é bom abrir com
uma agulha para sair o puz. - Câncrân
fón dogn.
Latido - cachór quêr
Escute o latido do cachorro no mato. Ele
achou caça. - Cachór quêr mó hê
Latir - quêr
Se o cachorro latir, é porque pegou ai·
guém estranho. - Cachór um tu quêr
nhó.
Latrina - guêr (cheiro)
Na latrina (privada) tem cheiro que não
é perfume. - Guêr üóimân
Latrocínio - dédn um peiúi fón
O ladrão me atacou com a arma na mão.
Cometeu o latrocínio. - Dédn um péiúi
fón ign catútóng.
Lavadeira - cur fái fón
A mulher que lava roupa se chama lava·
deira. - Cur fái fón fi.
Lavagem - üóicangá
t preciso fazer uma lavagem (clister)
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para o doente. üóicangá quêpf!q
(cânp{!q).
Lavagem - üóifJn que
Os restos de com ida que se dá aos porcos
se chama lavagem. - üóiiôn que.
Lavagem - in cupêq
A lavagem da casa faz a gente suar. - ln
cupêca corón.
Lavagem - üói cupêq (quepêq).
A lavagem do corpo tem que ser feita
com sabonete delicado. - üóin cupêca
(quep~CB) camú tân.
Lavar - cupêq
Lavar os pés antes de dormir. Lavar os
pratos. Lavar a roupa na água do rio. Pón Cupêq. PtJtcân cupêq. Cur fag gôi
qui.
Lavrado - lavrá quêq
O terreno jtl foi lavrado (arado, trabalha·
do). - Ga lavrá qufJ hôr.
Lavrador - Lavrá quêq
Aquele que trabalha na lavoura se chama
lavrador. - Lavrá quêi fón.
Lavrar - Lavrtl
Hoje vou lavrar a terra para começar a
plantaçfio. - Lavrá quêca óncrónd ign.

?

Leal - ign brê hê fi
Ela fJ minha amiga leal (sincera, franca,
honesta). - lgn bré hê fi vi (üi) hê.
107. Lealdade- vi hê ca
A lealdade (sinceridade, franqueza) faz
bons amigos. - Vi hê ca hê tyi.
108. Leão - ming (onça = mipJ
O leão fJ uma fera. ! o rei dos animais
selvagens. - Ming nhú bagn ti nhó.
109. Lebre- nón cómi
! uma variedade de coelho do mato. A
carne da lebre é gostosa. - Nón cómi
didn chú.
110. Lecionar - üóirân nin
Esta professora vai lecionar (dar aulas)
no ginásio de lraí. - üóirân hê ttln fi
üóirá nim Irai tê (tân).
111 . Ledor - üóirân
Aquele que vive lendo, dia e noite, é um
ledor. - üóirân tu ión camó.
112. Legftima - cóchfdn pén
Ela é filha legítima (autêntica, certa) do
João e Maria. - Fâgn cóchfdn pén f i vé.
113. Legível-üóirânhê
Esta carta é legível (pode-se ler). A letra
é bonita e bem feita. - üóirân tagn h&
tavf.
114. Legume - cumbê
Gosto de legumes (vagem, hortaliças) no
almoço. - Dédn um cumbê cô hê.
115. Lei - nhón nhór
Este é um vagabundo. Vive smepre fora
da lei (normas, obrigação). - Tagn nhón
nhór taví.
116. Leitão - porcô chin
O leitão (porco pequeno e jovem) está
gordinho. - Porcô chin tédn guê (gân).
117. Leite - reite (gôi cuprí)
A vaca tem muito leite (líquido branco
que sai do ubre.) - Bôin fi gôi cuprí bagn.
118. Leito - ígn nur fen
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O meu leito (cama) é bem quentinho. lgn nur fen rái guê (gân).
Leito - emprén núrq
Muitos lndios dormem no chio, perto do
fogo. Eles não tem camas. - Cáingâng
câma tum emprén nur tin.
Leitura - üóirân tu nhónq
A leitura de bons livros aumenta a sabedoria da gente. - üóirin tu nhónca cairó
nyi.
Lembrado - quincântín üáin
O avô é sempre lembrado (ficou na lembra,nça, ningu(Jm esquece.) - Vovô d(Jdn
um quicant{n üáin.
Lembrança - ign congrân
Dei para ele o meu retrato como lembrança (para ajudar sua memória). - lgn
congrân ta ti má nim ign.
Lembrar - ign ma tóia
Vou lembrar a ele a promessa que me
fez. Parece que já esqueceu. - lgn ma
tóia hat ti bá.
Leme- canúa
O leme, situado na parte traseira da canoa, ajuda a dirigi-la - Canuá vóin fón.
Lenço ....:. caqué
Use o meu lenço para tirar o suor do rosto. - Caqué cugn cúin fón.
Lenço - canó var
Use o lenço para enxugar as lágrimas. Canó var cugn cú in ign.
Lenha - pi, ca pi
Vou juntar lenha no mato: No fogo a
lenha, faço o almoço. - Nón cdnqui pi
nhoüóitin.
Lenitivo - ti cangá
Use este lenitivo (coisa que alivia, suaviza) contra as dores. - Ti cangá ta tum
quéi fón.
Lentidão - rfJnr;Ji (trabalho)
Ele trabalha com muita lentidão (lento,
devagar, demora). - Rânrái car üáin.
Lento - ónmúique
A nossa caminhada é lenta (vagarosa, demorada, prolongada) - Ón mui que
qüar guê (gân)
~
Lento - rânrái
Trabalho lento rende pouco. - Rânrái
car üáin hê tum.
Leoa - ming fi (min = onça)
A mulher do leão se chama leoa. Ela é
braba quando tem filhos. - Ming prun f i
nhún bé fi crén nancá.
Leonina - ming fi
A cara dele é leonina (se parece com a do
leão). - Ming fi cacôn.
Leopardo - nón cómi
O leopardo é uma fera muito perigosa. Nón cómi dédn.
Lépido - ionó
Este menino é lépido (sempre alegre,
pronto para ajudar, ligeiro). - Guir ionó
hê.
Leque - véin qu i inhé vét fen.
Os leques que sei fazer são os ma is ponitos. Vou fazer um para o doutor. - Dotôr ma véin qui nhén-vét fen hat.
Ler - véirân (üóiran)
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O meu irmiozinho está aprendendo a ler
e a escrever na escola. - lgn réngrê chin
üóirân quicarôn nhó.
Lerdo - cônvarú
Este cavalo é muito lerdo (pesadão, lento, grosseiro). - Cônvarú cofái guê (gân).
Lesado - úri h§ tum
Hoje fui lesado (prejudicado, tapeado) Úri ign ma hê tum.
Lesar - nhângontár
Lesar (prejudicar, ferir, tapear) aos pobres é grande pecado. - Um nhângontár
vóca hê tum.
Lesma - pér
Bicho mole e feio que se arrasta pelo
chão. - Pér gácri tin.
Lesma - pér
O rapaz é um molóide, indolente, vagaroso como uma lesma. Crói ta pér tin vê.
Leste - rón iur fón
O sol nasce no leste e se esconde no oeste. - Rón iúr fon rón púr fón.
Letal - cacanó (= fruta)
Não coma esta fruta. Ela é letal (pode
causar a morte, é venenosa.) - Cacanó
fat cô hê.
Letra - üóirân
A gente deve escrever com letra bonita.
üóirân hê hêra.
Letra - üóiran
O alfabeto brasileiro tem 23 letras. üóirá vinte cri téng tum ni.
üóirân
A li'ngua Caingâng se escreve com
quantas letras? - Cáingâng VI redn
(râdn).
Letra - üóirân
Quais são as letras da l(ngua caingâng?
- üóirán harê nhó.
Levantar - iông
Costumo levantar (sair da cama) bem ce·
do. - Cuchónqui iônt bé ign.
Levantar - ta gâ n quêq.
Tenho força até para levantar (erguer)
um balaio de milho. - Chêito fór ta gân
guêi ign.
Levar - batíng, batinq
Hoje vou levar um presente para meu
pai. - Páin rna dédn batíng ign.
Leve - guéi vá (üá), quéivan, quevá
O bebê é tão leve. Precisa comer mais. Und chin gué vá (üá) taví.
Leviano,a - guéivá (iiá) (guéi )
Ele é muito leviano (irresponsável. imprudente, não f! sério) - Guéivá ti.
Lhe - ninq
Vou dar-lhe (a ele) um beijo. Dar-lhe
uma surra. - Ti quidiút que. - Ti tói ign
Liame- iân nó bré hê
Os nossos liames (aquilo que une toda a
fam/lia: amor, arnizade) - são muito fortes. - nó bré hê car
:...iberdade - vê tin ón
Gost..; d e viver em liberdade (livre, sem
obrigações). - Fagn nyi rna tin ón.
Liberdade - pat
Vou libertar (tornar livre, soltar) os passarinhos que estão na gaiola. - Nhéchín

158.

178. Limpa - in i§ncrí (nMncri)
A casa está limpa (asseada , sem sujeira).
J;J varri tudo. - ln iâncrl prut carca.
179. Limpar - iâncróiq (nhâncrlq), iâncrl
Hoje vou limpar (tornar limpo, asseado,
sem sujeira) o meu sapato. - Póntoró ifincrlq hê.
180. Limpeza - i§ncrl (nhâncrf)
A limpeza (o asseio, qualidade do que é
limoo) faz bem à saúde. - lâncrl ca hê tyi.
181. L impo - iâncrí
Depois do banho meu corpo estd limpo. üóiquepêca iâncrí nyi.
182. L inda - chinul (chindvi, chinvi)
Que garota findai Que linda flor! Que presente lindo! - Cafêi chinuí - chinul fi.
183. Lindo - fê chinuí
É muito importante ter o coração lindo e
sem pecado. - Fê chinul ca hê.
184. Lindeza - fi chinul
Quanta lindeza (formosura, perfeição, beleza) no coração desta jovem. - Fi chinuí
taví.
185. L inear - crân
Faço um risco linear. - Dédn crân hê.
186. L fngua - nuné
A língua me ajuda a comer e a falar.
Nuné ign vi hê iândca quegué.
187. Língua de vaca - bôin nuné (bôin fi nu né)
.L fngua de vaca é o nome de uma planta
com folhas_ compridas e largas. - CaflJi
nhânhân ta bôin nuné que tin.
188. Lfngua de vaca - bôin fi nuné
A língua de vaca bem cozida e temperada
é gostosa. - Bôin fi nuné cô hê.
189. L inguagem - ón vi
A linguagem (a fala, o idioma) é muito bonita. - On vi chinu/.
190. Linguiça - rânvícha
A linguiça é feita d e carne, dentro da tripa
fina de porco. - Rânvlcha cô hê.
191. Linha - vônfê (üônfê)
Costuro a roupa com linha (fio) de algodão. - Vônfê ta cur que chêi ign.
192. Linha - üónfê
A linha que meu pai usa para pescar é forte e não rebenta. - üónfê ta crdncufêr
iúiân túi.
193. L inho - cur (roupa)
.
A roupa fei ta de f io de lin ho dura muito
tempo. - Vônfê ta cur tar guê.
194. Liquefaz - qui gôi
Pondo a cera na chapa quente ela se liquefaz (derrete, fica líquida). - Qui gôi
quêi.
195. Liquefaz - géro (?)
Esquentando o gelo ele se liquefaz (derrete, vira água). - Géro qui gôi quêi.
196. L iquidar - rânrái
Houe vou liquidar (acabar, term inar) o
meu traba lho de tradução. - Úri rânrái
cón ma.
191. Liquidar - tétq
Hoje vou liquidar (acabar, matar, arrasar)
este bandido. - Úri ti tén.
198. Líquido - qui gôi
A água e a cerveja são líquidos. Tomam a

pat ign.
Liberto - cutónq
O preso saiu da cadeia. Ele foi liberto
(solto, livre). - Ti cutón iá chér.
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Lição - tóca
Com esta explicação, aprendi a lição.
lgn ma tôca quicarôn ign.
161. Lição - ti cairón
Lhe dei uma lição (punição, castigo).
Agora ele vai se corrigir. - Ti cairôn ign.
162. Licenç,a - tu vyi
Vou pedir licença (permissão) ao pai para ir atd Curitiba. - Páin ma tu vyi Curitiba ratin ié.
163. L icenciar - tu vinq
O professor vai me licenciar (conceder licença) para siar mais cedo. - Tu vú1ca
cóinbár cutónq.
164. Lícito - ti ma vêt
Não é /feito (justo) castigar o inocente.
- Ti ma vêt tavínt.
165. Lícito - tupén catutónq
Não é lícito (justo, permitido) viver sem
respeito às leis de Deus. - Pi tupén catutó in hê tin.
166. Licor - achúcre
O licor (bebida alcoólica com açúcar) de
maracujá é gostoso. - Achúcre qui gôi
crôn hê.
167. Lida - curôn cármi
A mesma lida (trabalho, faina) de todos
os dias aborrece. - Curôn carmi rânrái
tlnca córégn.
168. Lidar - rânrái
Hoje vou lidar (trabalhar) com as formigas. Vou acabar com elas. - Péd crign tum
úri ign
169 L igar - iágn tuchêq
Vou ligar (atar, amarrar, dar um laço) esta
ponta com a outra. - lágn tuchêq ti iún ·
dúta
110. Ligar - iântucháq
Com esta cola vou ligar este papel com aquele. - Papé tágn ta iântucháq.
111 . Ligeiro, a - mrói mróiq
Eu ando rnuito ligeiro (depressa) . Nada r
bem ligeiro no rio. - Ti mrói mróiq.
172. Ligeireza - rânrái car bé
Fazer o traba lho com ligeireza (rapidamen ·
te, depressa). - Rânrái car bé.
113. Lilás - Cafêi (flor)
A flor tem a cor lilás. - Cafêi chindvi
(chinui) = flor bonita
114. Lima - Rfma
O fruto da limeira se chama lima.: é uma
laranja pouco doce. - R /ma canó gróinguê
chfn.
115. Limão - rimão
O limão é uma laranja muito azeda. - R imão caiói guê.
116. L imite - rân
O limite (linha que d emarca) das terras do
nosso toldo tem vários marcos. - Ga rânca
na.
111. Limonada - rimão
Gosto de limonada (refresco, gasosa) de
abacaxi ede limão. - Rimão quigôi crôthê.
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Irei logo (sem demora, em breve) à cidade.
Logo estremos em casa. - Coinbár povo ra
múi. Coinbár ta iúdn iún.
219. Logrador - rungrá quêq
Este malandro é um logrador (tapeador,
trapaceiro). Vive enganando. - üóin rungrá que camó.
220. Lograr - üóin rungrá quêq
Quem costuma lograr (tapiar, enganar,
trapaciar) não é correto. - üóin rungrá
que camónca córégn.
221. Logro - cônvarú cofá (cavalo velho)
Fui vítima de um logro (trapaça, tapiação). Comprei um cavalo velho. - Cônvarú cofá món ign.
222. Lombada - min tar
A lombada (as costas do boi) tem muita
carne dura. - Bôin min tar guê (gân).
22 3. Lombo - porcô
O lombo do porco tem carne bem macia e
boa de assar. - Porcô didn tonói cô hê.
224. Lombriga - nhó câin
As lombrigas (vermes) acabam com a saúde da gente. - Nhó câin ón góquét.
225. Lombrigueiro - nhó câin
Vou tomar um lonbrigueiro para acabar
com as bichas. - Nhón câin tán tum.
226. Longe - qüar guê (gân).
Estamos longe do fim do nosso trabalho.
- Qüar guê mi mu ón.
221. Longevidade - qüar
A longevidade (longa vida) de certos índios passa dos cem anos. - Qüar ta iúdq.
228. Longo - góin téi
O meu cabelo é longo (comprido) e dá trabalho para pentear. - Góin ttli rép corég.
229. Lontra - créncufêr (=peixe)
A lontra tem uma pele linda. Ela nada no
rio e pega peixes. - Créncufêr bagn téi
néi.
230. Louça - pédnquê
Ele quebrou toda louça (pratos, ch(caras)
de casa. - Pédnquê góm.
231. Louco - crin corégn.
O louco (doido, furioso, que perdeu a razão) quis matar a todos. - Um crin co·
rég um tén chór tin.
232. Loucura - crin corégn
Fazer tanta besteira é sinal de loucura
(doidice). - Crin corégn chór tin.
233. Loura - góin cuchúm
Esta menininha ten1 o cabelo louro (amarelo dourado). Sua mãe tem o cabelo bem
preto. - Góin cuchúm fi ti. Mâin fi góin
châm.
234. Louvar - tupén tu hê
Sempre devemos louvar (elogiar, exaltar,
bendizer) a Deus. - Tupén tu hê nim ni.
235. Louvável - tó hê hat
O que você fez é louvável (digno de lou vor, de elogio. de palmas). - Tó hê hat.
236. Lua - quêchó
Lua cheia. Lua minguante. Lua nova. Lua
crescente. - Ouêchó bagn. Quêchó chd
tón. Quêcho rôr. Quêchó pur.
231. Luar - quêchó
A claridade da lua, a luz que espalha sobre
a terra é o luar. - Quêchó curôn.

forma de garrafa em que estão. - Cerveja
ta qui gôi nhó.
199. Lírio - cafêi
O lírio é uma flor de cor branca. É muito
cheiroso. - Cafêi cupri guér hê.
200. Lírio - cafêi
Lírio do campo. - Rêmi cafêi.
201. Lisa, o - cadér
O chão está' liso. Cuidado para não escorregar. - ômprón cadér quir cutón.
202. Liso, a - ~n
Estou liso (sem dinheiro). A cobra é lisa:
escorrega facilmente quando anda. - Pân
cadér: iânnhân guetln.
203. Lisonja - professor
A lisonja (o elogio, o louvor) do professor
me agrada. - Professor vi hê.
204. Lista - ign bré hê.
Na lista (relação escrita) das amigas que
vou convidar, está também o nome do
meu amigo. - lgn bré hê fagn ma üóirân
hê.
205. Listão - ign bré hê.
No listão (lista grande) está também o nome do meu amigo. - /gn bré hê nhânnhân
conl que guê.
206. Litígio - iân ma vinq
Este litlgio (encrenca, disputa, demanda)
entre vizinhos não me agrada. - lân ma vi
tán hê tum.
201. Litoral - gôi fêr qui
No litoral (a beira mar) tem muitas palmeiras. ·- Gôi fêr qui táin é taví.
208. Livrar - quêcrân
Preciso me livrar (salvar, defender, ficar libre) dessa coceira. - Quêcrân tagn cón
myi chór tin. ,
209. Livre - cáin{}Jng
O índio goyta de viver livre (fazer o que
quer, solto, sem compromisso.) - Cáin{}Jng ré tin hôn.
210. Livro - üóirân
Gosto de ler bons livros. A gente aprende
bastante. - üóirá tu inhódca quicaró nyi.
211. Lixeiro - richo
Aquele que junta e carrega o lixo se chama
lixeiro. - Richo üón üón fón
212. Lixo - prúnq
Aquilo que se varre com a vasoura para fora de casa é o lixo. - Prúnca richo cutóin.
213. Lobisomem - nigrôn bagn
Dizem que tem gente que se transforma
em cachorro. AI então, se chama lobisomem. - Nigrôn bagn ta cachór vê.
214. Local - gôi to hén
Neste local (lugar) aí pertinho do rio, eu vi
o lobisomem. - Gôi to hén nigrôn bagn
vêq.
215. Lodo - ga var qui
Escorreguei e cal no lodo (lama). - · Próin
quêca ga -var qui cutói ign.
21'6. Lodo - cavéiq
Quem cai no lodo (lama) fica todo sujo. Cutónca cavéi cón.
211. Lodaçal - gavár
O lugar que tem bastante lama se chama
lodaçal. - Gavár ta vi.
218. Logo - coinbdr
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238. Luarenta - quêchó

250. Lustrar - cócô

Noite luarenta (noite que tem lua, o clarão da lua) é bonita. - Ouêchó curón chinuí
239. Lúcido - crin üóimân
Ele est;j lúcido (mostra estar consciente).
Não desmaiou. · Crin üóimân tun.
240. Lucrar - fân hê hed
Comprando por dez e vendendo por vinte,
vou lucrar dez cruzeiros. - Déi tu ménca
vinte tu fân.
241. Ludibriar - mó ón üáin
Ele é safado (sem vergonha) e vai ludibriar
(enganar) a menina. - Ti mó ón üáin ti.
242. Lufada - côncí1
A lufada (ventania) entrou forte pela janela aberta. - Côncá nhâncá rôr qui corónq.
243. Lugar - nátyi fón, nátín
No lugar (localidade) em que moram os
fndios tem um lindo mato. - Cáingâng
nátyi fón ta nón.
244. Lugar - cái iái
No lugar desta boneca prefiro comprar
uma blusa de lã. - Cái iái brusa món.
245. Lugar - fâng (pinhão)
Neste lugar tem muito pinhão caldo no
chão. É só juntar. - Fâng var é hat iá.
246. Lúgubre - üóiquêi
O cemi tério é um lugar lúgubre (triste, fú nebre, dá medo). - üóiquêi ón ta camó.
241. Lume - grun
O lume da fogueira é maior. - Pin grun
bagn n i.
248. Lumino so, a - rôn
O so l é um astro luminoso (espalha luz
própria ). - Rôn rir ti.
249. Lunar - qu~chón
Esta coisa é lunar (da lua, própria da lua).
- Qu~chón pón.

Passando cera na madeira lisa para lustrar
(tornar brilhante). - Cá mitínca cócô nái.
251. Lustrar - pontoró
Vou lustrar (fazer brilhar) o meu sapato
com graxa preta. - Pontoró cócô hân.
252. Luta - agn rarân
A luta (o combate, abriga) entre os dois
terminou na cadeia. - Agn rarân nim féiq
253. Lutador - tarmó (forte)
O chefe é um grande lutador (invencível,
o mais forte). - Pon i tarmó.
254. Lutar - gôin nân nânq
A mulher, quando vai lutar, urna puxa o
cabelo da outra, - üóigóin nân nânqcamó.
255. Luto - cur châm (roupa preta) f'
Quem está de luto (triste porque morreu
o parente) não vai à festa. - Fi cáicôn
têrca cur châm.
256. Luz - curôn, gru (curôn = dia, luz)
Tudo que produz claridade, ilumina, dá
luz. (a vela, a lâmpada dão a luz). - Vela
gru curôn hê.
251. Luz - guir cutómq
A mulher deu a luz (pariu, parto) a uma
criança. - ún fi guir cutómq.
258. Luzente - grúnca
A minha lâmpada é luzente (é luminosa,
brilha quando acende). - Vela grúnca
curôn quêi.
259. Luzir - üón cá
se apertar este botão, a lâmpada vai luzir
(emitir luz). - Tágn üóncd curôn qu~i.
260. Luzir - grun
Esta noite, a lua e as estrelas vão luzir
(brilhar). - Cutónca crin grun grun.

Tipo de mulher caingâng
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01 . Má - he tum
Homem mau e a mulher também é má.
Ti h~ tum car tin hê tum.
02. Maçã - macMn
A maçã (fruta) vermelha é melhor que a
maçã branca. - Machân cuchúm cô htl.
03. Macabra - üóiví
Esta conversa macabra (triste, fúnebre, sobre morte e cemitério), me deixa com medo. - üói quêi tóca ign mumó.
04. Macaca - canhór fi, caiór fi
A macaca (femea do macaco) tem dois filhinhos. - Canhór fi crén réngré nhó.
05. Macaco -- canhór, caiór fi
O macaco pula de galho ern galho no arvoredo do mato. - Canhór cá nhambá tin.
06. Macaco - canhór, caiór.
O macaco gosta de comer bananas. - Canhór banana cocamó.
01. Macaco - canhór, caiór
Macaco velho. - Canhór cofá.
08. Macaia, o - fúmu
Este fumo é macaio (de má qualidade).
Fúmu cô corégn.
09. Macambúzio - ti tóica
Ele apanhou e está macambúzio (carrancudo , triste. - Ti tóica ti ma é.
10. Maçante - üóimân
Que sujeito maçante (chato, amolante, insuportdvel). - üóimân ti.
11. Macaquear - canhór, caiór
Macaquear (imitar o macaco) nem todos
sabem. - Canhór quêr hat corégn.
12. Maçaroca - gó in grim
Maçaroca no cabelo (cabelo todo maçarocado, enrolado). - Góin grim. '
13. Maçaroca - cavónd
É diflcil desmanchar a maçaroca de cabelos. - Cavónd corégn.
14. Macarrão - mássa
Gosto de macarrão cozido com molho de
tomate - Mássa tumate bré cô hê.
15. Macarronada - massa dêi
A macarronada feita com macarrão e queijo ralado é gostosa. - Massa dOi cô hO.
16. Macega - caféi
Capim seco do campo que dificulta a cami nhada é macega. - Caféi tógn ca ti corégn.
11. Machadada - bégn ta bô in
Ele deu uma machadada (pancada com o
machado) na cabeça do boi. - Bégn ta
bôin ténq ,
18. Machadinha - bégn chin
Machadinha é um machado pequeno. Bégn chin conéng.
19. Machado - bégn
Os índios faziam machados de pedra. Hoje
usam os de ferro. - Pó ta bégn - bégn ta
quOfé.
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20. Machado - bégn
O pai usa o machado para derrubar o mato
- Pdin bégn ta ca gân.
21. Macho - gátu
O gato é macho. A gata é fOmea . - Gátu
ti - gátu fi.
22. Macho - ti
O boi é macho. A vaca é fémea. - Bôi n
ti - bôin fi.
23. Macho - ti
O cachorro é macho. A cadela é fémea . Cachór ti - cachór fi.
24. Macho - ti
O galo é macho. A galinha é fémea. - Garln ti - garln fi.
25. Macho - ti
O homem é macho. A mulher é fêmea. Ti. Fi.
26. Macho - ti car
Todo animal do sexo masculino lf macho.
Macho é ti - FOn1ea t! fi.
21. Machona - fi
A mulher que se parece com homem se
chama machona. - Fita ti hôn.
28. Machucar - ráing, ráinq
Errei e bati o dedo com a pedra. Isso t! machucar o dedo . - Ningué ráing ign.
29. Machucar - rái mu
Cuidado! Voce vai se machucar. Larga essa
faca tão afiada. - Róngrô ta tuva ln ran
hôn rái mu.
30. Maciça, o - pó
A pedra é maciça (compacta, sólida ) Não
é oca (vazia). - Pó cadér cuprôn tum.
31. A1acio - tenéi
O rostinho da criança é tão macio (suave
ao pegar, brando) - Guir nhamlf tenéi.
32. Macio - pun
O pão estd tão macio (suave. leve, fofinho). Parece um bolo. - Pun tonói.
33. Maço - chingar
Comprei um maço (pacote) de cigarros. Chingar dé mond ign.
34. Maço - ningué côn(
Nesse maço (pacote) encontrei um anel
lindo (uma jóia). - Ningué côn( vén ign.
35. Macuco - nMngfl}
Achei um ninho com cinco ovos de macuco. - Nhângfl} cônqui dédn ô vêq.
36. Macuco - nón cônqui, vô
A carne de macuco é melhor que de galinha. Ele mora no m ato. - Nón cônqui ga r /n cô hôn.
37. Macu lar - ó n hat ca
Se f izer isso voei} va i macular (manchar
sujar) o nome da fam llia . - ón ta hô~
hátca üói cavéi mu.
38. Macumba - dédn corég
A macumba (feitiçaria) é feita pela negra
velha que mora à beira do mato. - Capúr
cofd f i dédn corégn hat hê.
39. Macumbeiro - capúr
O feiticeiro dos negros se chama macumbeiro. - Capúr dédn corégn hat fón.
40. Madeira - cá ta fâng
A madeira (lenha de drvore) do pinheiro é
boa para fazer casa e rnóveis. - Cá ta fâng
ta in hat hê.
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41. Madrasta - páin prún fi

Não gosto de magoar (ferir, ofender) a ninguém. - Oédn um hat üóimân.
61. Magra, - qubio (qubnhó) fi
Vocll precisa comer mais pois está muito
magro. Está doente? - Nhon bagn ra
quêiô tav1:
62. Magro - quêiô ti
Ela é gordinha, mas o irmão é muito magro. - Fi bagn fi, réngrê quêiô.
63. Magreza - quêiô
Que magreza é essa? Esteve doente? Quêiô taví? Cangd taví?
64. Maior - cônfór
O rio Uruguai é maior que o rio traí. Gôi üáin gôi chin cônfór.
65. Mais - cônfór
Vou comer mais um doce. Vou trabalhar
mais um pouco. Isso é mais útil que aqui·
lo. - Cô mónd rânrái mónd.
66. Mal - corégn
Eu o conheço muito mal. A doença fez
muito mal à família. - Vê corégn üóicangá corégn
67. Mal - corl!gn
Devemos evitar o mal e viver para realizar
~ ºbem.-· Corégn camóng
68. Mal - corégn
Mal acabada. Cesta mal começada (que está no começo. Mal cheguei em casa e já tive que sair. - Car corég. üônfân corégn
ln te (tân) iút cónón ign.
"'
69. Mal - Corégn
Mal arrumada. Mal assado. - Hat cónónq
Grô cónónq.
/
70 Mal - sorte tum
Mal-aventurado (infeliz. sem sorte). - Sorte tum ign ,
71 . Malandra. o - nhâniór (nhânhór)
A malandra (vagabunda) me enganou.
Um nhânhór ninféiq.
72, Malbaratar - gastá
Não devemos malbaratar (gastar mal, dis·
sipar, empregar) a vida. - Gastá que conénq.
73. Malcheiroso - guêr guê (gân)
O teu sapato está malcheiroso (fedorento).
Pisou em algo. - Póntóró guêr guê (gân).
7 4. Ma/contente - ign ma
Estou ma/contente (descontente) com o
meu trabalho. - lgn ma hê tum.
15. Maldade - tóing
Quanta maldade (crueldade, ruindade).
Surraram o ceguinho. - Cané tum tóin
ágn.
76. Maldição - cofá fi ( = velha), vin corégn
A velha jogou uma maldição (praga) sobre aqueles que queimaram a sua casa. Cofá fi agn qui dédn corégn hat.
11. Maldizer - vin corégn
Ela costuma maldizer (amaldiçoar, praguejar) em todos. Só porque desconfia. - Vin
corégn fi.
78. Maldoso - vin corégn
Ele é muiro rnaldoso (tem maldade no coração, só faz o mal). - Vin corégn fi.
19. Maledicência - un1 tu vinq.
O costume de maledicência (falar mal dos
outros) é feio. - Urn tu vinca corégn.

Se meu pai casar depois da morte da minha mãe, a nova mulher serd a madrasta. Páin prún fi mdnca fita ign mâin ni.
42. Madre - réngre fi
A madre é a superiora (chefe) das irmãs de
traí. - Réngrê fi.
43. Madrinha - madrinha fi
A minha madrinha (aquela que me levou
para o batismo) é muito querida. - /gn
madrinha fi vi he.
44. Madrugada - curôn guê tê (tân).
O galo canta na madrugada (aurora, alvorada) do dia. - Curôn guê tê (tân) gáru
quêr.
45. Madrugar - curôn guê te (guêtân).
Amanhã vou madrugar (levantar da cama
bem cedo). Vou viajar - Curôn guê tê
(guêtân) coinbár.
46. Madurar - rôn rônq
Com o sol do verão as frutas do mato vão
madurar (amadurecer). - Cacanó rônrír ta
rôn rón.
47. Maduro - rôn hê
No começo do tempo mais frio , o pinhão
estará maduro. - Cuchónca fâng rôn tyi
ma.
48. Maduro - fâng rôn
Nas terras dos índios o pinhão maduro é
muito procurado. - Fâng rôn hê nhóüói
tav i'.
49. Mãe - mâin, na
A minha mãe é a melhor mulher do mundo. - Mâin fi hê confór.
50. Mãe - mâin fi, na
A minha mãe já morreu. Sofreu muito e
era cega. - Mâin fi cané tum ca têrq.
51. Mãe - Mâin, na
Mãe boa. Mãe d'água. Mãe do corpo.
Mâin hê fi. Gôi mâin fi. Nón mâin fi.
52. Maganão - dâin h{} hat
Ele é um maganão (faz muitas pândegas,
brincadeiras) alegre. - Oâin hê hat camó.
53. Magarefe - bôin f{}r
Aquele que mata e tira o couro dos bois e
dos porcos se chama magarefe. - Bôin f{}r
núi fan.
54. Mágica - dén üóimân (dédn)
Ele sabe fazer n1uitas mágicas (encanta mentos) fora de série. - Dén üóimân hat
camó.
55. Magnânimo - pón i vi hê
O chefe é magnânimo (generoso, muito
bom, perdoa tudo). - Pón i vi hê tavt:
56. Magnífico - Crôt (crôn) hê
Este vinho é magnlfico (muito bom, ex celente). - Vinhu crôt (crôn) hê.
51. Magno - fest bagn
O magno (grande, importante) acontecimento. A magna festa. - Fest bagn tavi'.
58. Mágoa - fê cônte
Sinto no coração uma grande mágoa (desgosto, tristeza). - Fê cônte üóimân.
59. Magôa - ráinq
O sapato apertado magôa os meus pés.
Vou tirá-los. -· Póntóró tun guêr. icha
cunúinq.
60. Magoar - dédn um ráinq

228

Você não pode e não deve malquerer (querer mal) a seus pais. - Páin tu hê tum.
100. Maltrapilho - cur corégn
A pessoa que anda mal vestida, com roupa
rasgada, se chama maltrapilho. - Cur córt}gn hátca t in .
101 . Maltratar - iút iá(?) qué hôn
Não devemos maltratar (tratar mal, judiar)
os animais. - Quir um iút iá(?) qué hôn.
102. Maluco - tij
Este homem é um maluco (doido , louco ,
perigoso). - Tin üóimân nó.
103. Maluco - fagn
Ele é um maluco por mulheres (gosta muito de mulheres). - Fagn veichór camó.
104. Maluquice - dédn üóim§n
Ele só faz maluquices (besteiras, nada sério). - Dédn üóimân hat camó.
105. Mama - nugnhê, nunM
A mulher tem duas mamas (seios). A galinha não tem mamas. - Nunhé réngrê.
Garln fi nugnhê tum (nunhé tum)
106. Mama - ágn nugnhé, nunhfl
A mama do homem se chama mam ica
porque são bem pequenas. - Agn nunhê'
que chir.
101. Mamãe - mâin f i
A mamãe é a mulher de meu pai. - Mâin
fi páin prun ni.
108. Mamar - pafáq
O bebe não quer mamar (chupar no seio
da mãe) porque não tem fome. - Guir pafái üáin.
109. Mameluco - fógn crên
O filho de uma lndia casada com homem
branco se chama de mameluco. - CaingAng fi brfl fógn codchln (coachidn) ta
fógn crên.
110. Mamlfero - pafái fón
Todos os animais (bichos) que tem mamas
(seios) são chamados de mam(feros. Dédn car nugnhê (nunhê) pafái tin.
111. Mamilo - nugnhê, nunhê
Tem mulheres com seios grandes mas sem
mamilos (bicos). - Nunhê (Nugnhé) crin
tun.
112. Maminha - nugnhé, nunhé chin
A mocinha tem maminhas (mas, seios pequenos). - Nugnhé chin, nunhé chin
113. Mana - ign réngrê
Tenho cinco manas (irmãs) e sete manos
(irmãos). - lgn réngrê fagn.
114. Manada - cônvarú
Uma manada (rebanho, grande quantidade) de bois, de cavalos de mulas. - Cônvarú é .
115. Manancial - gôi côntáre
O manancial (a fonte, o nascedouro) do
rio Irai: fica distante daqui. - Gôi côntarê
qüar guê.
116. Mancar - póntóró (= sapato)
Com o sapato apertado vou mancar (andar
manco, andar como aleijado). - Póntóró
tu guer tin corflg.
111. Mancar - ign bré hê
1Vão costumo mancar (falhar, decepcio·
nar) com meus amigos. - .lgn bré hê tin
cónón.

80. Mal-educado - cairó tum
Mal-criado não é compania agradável. Cairó tum ti.
81. Maléfico - ta cutónca
Este tempo com chuva e frio é maléfico
(faz mal, prejudicial). - Ta cutónca cuchei gue.
82. Maléfico - chingar
Fumar ou mastigar o fumo é costume maltlfico (faz mal à sua saúde). - Caiorê
(Chingar) côca corégn ni.
83. Mal-encarado - cacôn
O mal-educado (com cara de mau) é amigo
duvisoso. - Cacôn corégn.
84. Mal-entendido - üóin quicant/nq
O que aconteceu foi apenas um mal-entend ido (engano, equívoco). - Nhán nó quicAntín.
85. Mal-estar - dúgn cangá
Depois de almoçar, sinto um mal-estar (indisposição) na barriga. - Dúgn cangá
nhónd (nhód) car.
86. Mal-feito - corégn
Chapéu mal-feito (mal fabricado, disforme). - Chómpê corégn.
87. Mal-feito - quíhôn que tum
O que fizeram foi um mal-feito (injustiça
erro). - Quíhôn que tum.
'
88. Malfeitor - ti cón ming
O malfeitor (aquele que comete crimes fac/nora) deve ser preso. - Ti cón myf hê
taní.
89. Malhar - ti rônq
Eles vão malhar (espancar, bater, surrar) o
preso com paus e chicotes. - Ti rônq cáta.
90. Mal-humurado - ma hê tum
Hoje o pai está mal-humurado (aborrecido ,
zangado) - Páin ma hê tum úri.
91. Malícia - c9fá vi(?)
Aquele moleque tem muita malícia (má
índole, safado). - Cafá vi corégn.
92. Malicioso - ta harfli üáin (váin).
Ele é muito malicioso (finório, sagaz, esperto). Cuidado com ele. - Ti ta harêi
üáin (váin).
,
93. Maligna - câncrê (câncrân).
Ela tem uma ferida maligna (muito perigosa) no seio. - Câncrê corégn tav1:
94. Maligna - câncre (câncrân), queg/(
A ferida maligna não tem cura. Pouco a
pouco ela se espalha. - Cancrê cágta tum.
95. Mal-me-quer - ichú hê (bem-me-quer)
Mal-me-quer é o contrário de bem-mequer. - Jchú hê tum.
96. Malogrado - hê tum
Me sinto malogrado (sem sucesso) nos exames. - üóirân qui hê tum.
91. Ma/oca - cáing§ng in
A casa de tndios feita de bambu e coberta
de folhas de palmeira, se ':hama ma/oca. Caing§ng in ta üónd car tói féi.
98. Maloqueiro - dtldn urn
Quem mora na ma/oca se chama maloqueiro. Os meninos que andam pelas ruas, esmolando e fazendo pequenos roubos e safadezas, também se chamam maloqueiros.
- Dédn um péiú camó.
99. Malquerer - páin

-

229

118. Mancha - contónq
Caiu tinta no vestido, ele ficou com manchas. - Tinta cur contóin id.
119. Mancha - contónq
Mancha de tinta. Mancha de comida. Mancha de gordura. - Dédn tóng contônq.
120. Mancheia - ningué fór
Mancheia é o mesmo que mão cheia (tudo
o que cabe na mão) - Ningué fór.
121. A'1anco, a - tin corégn
Para ele falta um pé. - Pónd pir ningué
pir.
122. {l;fandaçaia - empéin, nhângátuchaia
E uma abelha pequena e miúda, que faz
mel dentro das árvores. - · Empéin mân hat
ca cônqui.
123. Mandachuva - pón i
O prefeito de/ralé o mandachuva (importante, chefe). - Fóng ágn pón i.
124. Mandachuva - pón i
O meu pai é o mandachuva (chefe, homem
mais importante) do toldo de Jra1: - Cain gâng ágn pón i.
125. Mandado - nhónónq
Ele foi mandado (ordenado) matar o inimigo do Maneco. -- Ti tén iá nhónónq.
126. Mandamento - tupén
A lei de Deus tem dez mandamentos.
Tupén vi (ui) déz na.
127. Mandante - nhónói fón
Aquele que manda é um mandante. Por
exemplo, o prefeito de /rat: - Fogn ágn
nhó fón.
128. Mandar - nhónónq
Vou mandar derrubar o mato e depois fazer as plantações. - Cá cutón il! nhónói.
129. Mandi - créncuf{}r
É um peixe de rio parecido com o bagre.
No rio Uruguai tem mandi. - Crl!ncufer
bagn gôi üáin cómi
130. Mandi - créncufllr
Tem mandi-amarelo e muitos outros peixes. -· Créncufêr marér car um é.
131. Mandlbula - ign nhó
Na mandlbula (osso do queixo) tenho den tes fortes e bonitos.
/gn nhó chinuí
(chindví).
132. Mandinga - capúr fi
Aquela preta velha sabe fazer mandinga
(feitiços). - Capúr cofá fi dédn hat hê.
133. Mandioca - mêniôca, cumin, mendiôca
Gosto de farinha feita da raiz da mandioca. Torradaémelhor. - Fart'nméniôcacôhê
134. Mandioca/ - ménióca
Terreno plantado, todo ele de mandioca.
- Ménióca cré
135. Maneira - góin (cabelo)
Esta maneira (modo. jeito, feição) de pentear o cabelo é fácil. - Góin rêp.
136. Maneira - ganhân
A maneira de ganhar a vida tem que ser
honesta e correta. - Ganhân que chórca
iântú nyi.
131. Manejar - canúa
Eu não sei manejar (mover, dirigir, trabalhar) com os remos da canoa. - /gn picanúa vógn hê.
138. Manejo - quicarónq

e.
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Para aprender o manejo (o uso) do remo
tem que praticar. - Canúa quicarón chór.
139. Maneta - nindó (braço), pir
Para a pessoa que falta um braço, se chama maneta. - Nindó pir (braço um)
140. Manga - camicha
A camisa tem duas mangas: a direita e a
esquerda. - Camicha nindó réngrê.
141. Mangue - gôi rll, oré
O terreno que é pântano, banhado, na
margem e foz dos rios, se chama mangue.
- Gôi rê hén.
142. Manha - cônvarú (cavalo)
Este cavalo tem a manha (habilidade, jeito) de derrubar a todos que nele sentam. Cônvarú cri ni corégn.
143. Manhã, váica (=amanhã), cuchónqui
Esta manhã (tempo que vai desde cedo até
o meio dia) é fresca. - Vdica cuchónqui
cuchd tyi.
144. Manhã - váica
Até na manhã de hoje, parecia que ia chover. - Váica ta cutôn chór na.
145. Manhã - cuchónqui
Esta manhã est.á linda, quente, cheia de
sol e do canto da passarada. - Cuchánqui
rônrlr chinul.
146. Mania - qu í ta vil pón
Ele tem a mania (mau costume, esquisitice) de se esconder. - Ti quí ta vê pón.
141. Mania - gôifá (cachaça)
Ele tem a mania de beber cachaça e ela a
de fumar cachimbo . ..!. Gôifd crôd qui ta
ve pón.
I
148. Maniçoba - méniôca féi.
Muita gente gosta de comer a maniçoba
(folha de mandioca). - Méniôca féi cocamó.
149.?
150. Manipular - ningué ta
Mamãe vai manipular (preparar com as
mãos) a carne para assar. - N'iâin ti ningué
ta nin chudn.
151. Manjar - üóiôn
Este manjar (coisa para comer, alimento)
está muito gostoso. - üóiôn cô hll.
152. Mano - ign réngrê.
Meu mano (irmão) é inteligente. Minha
mana é bonita. - /gn réngrê crin h{} - ign
réngr{} fi chinuí.
153. Manobrar - canúa, cáicô
Vou manobrar (dirigir, lidar) para que a
canoa encoste naquele barranco. - Canúa
vónq (vóg) guê tu tá grôn quêi
154. Manquejar - pón corégn
Com esta machucadura no pé, vou maquejar (andar manco). - Pón corégn ca tin
corégn.
155. Mansidão - nhântú
Viver na mansidão (ambiente calmo, manso, cheio de paz). - Nhântú ma nim hê.
156. Manso - cairó, cuml!rénque
Gosto de passear a cavalo manso (brando,
dócil). - Cônvarú cairó cri nim hê.
151. Manta - dúinq pón fón.
Um pano comprido, não muito largo para
agasalhar o pescoço. - Cuchá cón dúinq
pón fón ta üónchú chái.

158. Manteiga - reite tóng
A manteiga (gordura tirada do leite) está
uma de/leia. - Reite tóng crôn hê.
159 Manter-· bôin nhun (= boi brabo)
Devo manter o touro fechado no cercado.
Ele é muito brabo. - Bôin nhun ninféi ca
nhói.
160. Manter - in ninféi (= casa fechada)
Manter a casa fechada para a chuva e o
vento não entrarem - ln ninféi ra cônca ra
conrói.
161. Mantimento - üóiônd
O mantimento (a comida, o sustento, aquilo que mantém) está muito caro. - üóiôn
céiima mó taví.
162. Manto - dúin pônq
É uma manta grande. Cobre a cabeça, o
peito e as costas. - Dúin pônq fón bagn.
163. Manufatura - ningué ta
A manufatura (o que é feito à mão) da cesta e da sacola, não é dif/cil. Depende do
material. - Ningué tá vônfân (üónfân) hat
164. Mão - ningué
Tenho duas mãos. Uma esta aberta e a outra está fechada. - Ningué réngrê
165. Mão - ningué
Mão cheia. Mão vazia. Mão forte. Mão fraca. - Ningué fór. Ningué cuprôn. Ningué
tar. Ningué crói.
166. Mãozinha - Ningué chin.
O bebê tem as mãozinhas muito delicadas
(mão pequenina). - Guir chin ningué conén.
167. Máquina - cur curân fón
Vou comprar uma máquina de costura. Cur curân fón món ign.
168. Mar - gôi bagn
O mar é grande. O mar tem água salgada.
O navio está no mar. - Gôi bagn - Gôi ta
chá. Canúa bagn gôi cómi tin.
169. Maracá - cáingâng
Instrumento, um chocalho que os lndios
usavam nas festas. - Cáingâng üócân fón.
170. Maracá - üó<:An
O meu maracá é bonito. É pintado e enfeitado de penas. - lgn üócân fón chinul.
171. Maracujá - cacanó
O maracujá é uma fruta amarela e cheia de
sementes. É boa. - Cacanó cô hê tav1'.
172. Maravilha - rôn iúr
O nascer do sol é uma maravilha (causa
admiração pela beleza). - Rôn iúr chinul
(chindvi)
173. fl..1aravilhoso - curôn
Que dia maravilhoso! (extraordinário,
admirável). - Curôn hê.
174. Marca - ti iá
Esta marca (sinal) na areia diz que a onça
andou por aqui. - Fi ti iá vê hê ná.
175. Marcação - quêfé
A marcação (fazer o sinal) do gado é feita
com ferro quente. - Quêfé ta bôin rânq.
176. Marcado, a - bôin rânq
A boiada daquela pastagem já foi marcada
(ganhou o sinal). - Bôin nátin hôn rânq.
171. Marcar - rânq
Os meus livros vou marcar com a assinatura do meu nome. - üóirân cón ign iâniân

ním (nh§nhân)
178. Marcha - cri tin
A marcha (caminhada) morro acima é mais
difícil que morro abaixo. - Cri tin hê
crom tin cônfór.
179. Marco - pó ta
Este marco (sinal) de pedra, mostra o lugar em que terminam as terras do nosso
toldo. - Pó ta rân rânca ná.
180. Margem - gôi fêr
O rio tem duas margens (lados). Na margem direita está a minha casa. - Gôi fêr
réngrê ná.
181. Margem - ti fêr
Não devo escrever na margem das folhas
do caderno. - üóirân fêr qui rân guê tum.
182. Maria - Maria
Maria branca. Maria de barro. Maria faceira. - Maria cupn: Maria oré ta. Maria fi.
183. Maria - Maria
Maria mole. Maria vai com as outras.
Maria crôi. Maria fi um far bré tin.
184. Maricas - fagn
Marica é o homem medroso, homem que
faz o trabalho da -mulher. - Fagn rânrái
hat camó.
185. Marido - bédn
O meu pai é marido da minha mãe. O marido dela é trabalhador. - Fi bédn rânrái
camó.
186. Marido - bédn
Aquele com quem eu casar será meu marido (esposo) . - Um bré nhónca ta ign bédn
ny1.
181. Marimbondo - cóprâng
O marimbando (espécie de vespa grande)
fez sua casinha dentro da nossa casa (parece um cigarro de barro). - Cóprâng ign
cônqui hat iá.
188. Marmelada - dédn gróinguê (gân).
Gosto de pão com marmelada (doce de
abóbora, de goiaba, etc) - Goiava ta dédn
grôinguê pum bré cô hê.
189. Marmelada - cacanó (fruta)
É um doce feito de uma fruta chamada
marmelo. - Cacanó gróinguê.
190. Marmelada - um ganhân
Ninguém ganhou o jogo. Foi uma marmelada (os dois lados se combinaram para
empatar). - Um vé ganhân que. lân riquê.
191. Maroto - üó imân mó tum
Este malandro é um maroto (patife, ma licioso, não quer nada com nada). - üóimân mó ti.
192. Marreca, o - maréca
A marreca e o marreco estão nadando no
lago. - Maréca ti brog bromu(?)
193. 1~lfarreca - maréca
Marreca branca, marreca viúva. - Maréca
cuprí. Maréca bédn tum.
194. Marreco - maréco
Marrequinho do campo. Marrequinho do
banhado (brejo). - Maréco chin gôi quémi
tin.
195. Martelo - martéro
Vou enfiar este prego na tábua, batendo
com o martelo em sua cabecinha. - Mar·
téro prégu qui tóinq.
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196. Martim -pescador - créncrén
É uma ave que voa bem rentinho das dguas
do rio para apanhar o peixe. - Créncrén
gôi nhânbá ti.
197. Mds - corég
Ele veio e trouxe más (ruins) notícias.
üóiví corég bacôntín i6.
198. Mas - a(?)
Dizem que ele é feio mas mesmo assim eu
gosto dele. - Corég t i quemú guêr a ign ti
tu hê.
199. Mascar - tê (tân) dâdn nhd ta
O velho gosta de mascar (mastigar) o fumo. - Tê (tln) dldn n hó ta.
200. Mascar - chie/é(?)
Gosto de mascar a bala de goma (chicletes). - Jgn chie/é côcamó.
201. Mdscara - rud id
Ele fez uma máscara de porungo grande. A
mdscara é horrível. - Rud id ta cocón tuchdi fón hat iá.
202. Mascarado - t i quicarón tum
Com a máscara cobrindo o rosto, n inguém
conhece o mascarado. - Um ti quicarón
tum.
203. Masculino - dgn
O homem, o cachorro, o galo são do sexo
masculino (machos) - Ti cachór ti gáru
dgn üón.
204. Mdsculo - ti
Ele é um homem mllsculo (machão, enérgico, viril). - Ti tar hagn (agn)
205. Massa - pun
A massa (mistura de farinha com dgua)
estd crescendo e jd va i para o forno para
assar o pão. - Pun hat fón
206. Massa - pun gréiguê (gró inguê)
Pondo açúcar na massa, o pão fica doce. Pun grêiguê hat.
207. Massacrar - ti crin grót
Foi um massacre (carnificina, morte cruel)
moeram a cabeça do homem a custa de
pau/adas. - Cáta ti crin grót.
208. Massagem - rân rdiq
Papai vai fazer massagem (esfregar a pomada) na perna machucada. - Páin pumdda ta ti pón rân rdiq .
209. Mastigado, a - gót
Depois da comida estar bem mastigada,
p ode engolir. - üó ión gót.
210. Mastigar - bôin tavón
É difícil mastigar a carne do pescoço do
boi, ela é dura. - Bôin tavón tar guê.
211. Mastigar - cachór
O cachorro gosta de mastigar o osso. Cachór dédn cucá cô camó.
212. Mata - c;J
Nesta mata tem muita drvore que é reméd io para doenças. - Nón cómi c;J camó.
213. Mata - tét (ténq, téd)
A onça mata o cachorro com seus dentes e
suas garras fortes. - M in cachór tét t i nhó
ta.
214. Matado, a - tét (ténq, téd)
Esta onça foi matada por uma flechada em
seu coração. - Ming pénúnca dô ta tét.
214. a - Matar - cha tét (téd)

215. Matador - dtkln um tét (ténq)
O Pedro é um matador (caçador que mata)
de capivaras. - Dédn u m tét camó.
216. Matar - üónchét, cháted
O noivo ficou tão triste com a morte da
noiva e disse que vai se matar. - Ti prúique fi têrca üónchét chdr ti.
217. Matagal - nón cutê (cutân)
Este matagal (mato fechado, cerrado) é
perigoso. - Nón cutê ón ta camó.
218. AJ!ata bicho - bichu ténq
Mata boi. Mata cavalo. Mata cobra. - Bôin
ténq. Convdrú ténq. Pân ténq.
219. Mate - tén ra
Mate a onça. Mate a cobra. - M in tén ra.
Pân tén ra.
220. Mate - mdte
Ponho mate na cuia para tomar o chimarrão. - M;Jte crôn ign.
221. Mateiro - nón cómi
Aquele que sabe andar no mato e não erra
o caminho é um bom mateiro. - Nón cóm i tin camó.
222. Matéria - cadér
Qualquer coisa sólida (pedra), llquida
(água) ou gasosa (fumaça) é matéria. - Pó
cadér - ni s nhón guéi.
223. Material - c;J
O material de que é feito a nossa casa se
chama madeira. - Cá ta in.
224. Material - in
O material das casas da cidade são os tijo los de barro. - ôré ta pó ta in.
225. Maternal - fê m6in, fi Mn (ôn)
Ela tem um coração maternal (de mãe, como o de mãe). - Ta fê mâin fi hôn (ôn)
226. Materno - fê hê
Coração materno. Amor materno. - F ê
hê fi. Mâin f i ón.
227. Materno - dúdn rôr (dúgn rôr?)
O sorriso do b ebê enche o coração materno de alegria. - Um dugn rór fi rânrái
nMnquê.
228. Matinal - guir
Luz matinal (da manhã). A comida da manhã (refeição matinal). - Guir védiân.
229. Mato- cuchóqui(?), ca ~, ca bagn
Neste mato tem m uito p inheiro. Nossa ca sa fica no mato e perto do rio . - Cuchóqui
nhôndq.
230. Mato - nón cónqui
Mato sujo. Mato fechado. Caminhar na p icada do mato. Mato queimado. - Nôn cónqui in nhó.
231. Matreiro - nón pur
O caçador é matreiro (sabido, astuto, esperto, ladino). - Nón vé pur ná.
232. Matriz - óncréi fôn
A criança, antes de nascer, cresce na matriz (útero) da mulher. - óncréi fôn ta harêi ü;Jin .
233. Matungo - cônvar ú
Este cavalo é um matungo (velho, não
presta para trabalho). - Cônvarú cofá, rânrái córeg.
234. Maturar - cacanó (= fruta, ron ráinguê
As frutas do mato estão verdes. Vão maturar (amadurecer) no verão (tempo quente)
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- Cacanó rôn rliinguê cón.
2 35. Matutar - óncrét
Vou matutar (pensar, refletir) um pouco
antes de dar a resposta. - lgn óncrét chin
hat.
236. Matuto - nón cónqui
O caboclo é um matuto (vive no mato). Nón cónqui tin.
237. Matuto - ti hê tum
Aquele homem é um matuto (ignorante,
ingênuo, acredita em tudo). - Ti hê tum.
238. Mau - ti prun fi rôd camó, rôd.
239. Mau - curôn córégn
Tempo mau não d bom para pescar no rio.
Caminho mau tem muita lama. - Curôn
corégn crtJncufêr nhúi6t cortlgn (iuiat co·
regn)
240. Mau - pun córégn
Pão de gosto mau. Leite mau, esttl qualhado. - Pun cô córégn.
241. Mavioso - quêr
O canto da rola é mavioso (terno, afetuo·
so, suave, carinhoso). - Dédn quêr mé
chér.
242. Mavioso - mâin fi
O canto da mãe para seu bebê é mavioso
(carinhoso, terno). - MDin fi táin mé chér.
243. Maxilar - cucá (osso)
Tenho dois ossos maxilares. - lgn cucá
réngrê ni.
2 44. Maxilar - ra
A porção da frente do maxilar de baixo se
chama queixo. - Crôm na ón ign ra.
245. Mdximo - cônfór nim
No m<lx imo (aquilo que é maior ou mais
alto) posso pagar por esta porca cem cruzeiros e mais nada. - cônfór nim guê tum.
246. Max ixe - dédn canó
Max ixe é o mesmo que xuxu. Cresce no
max ixeiro. - Dédn canó quêima (câima).
247. Mazorca - guir <lgn
Os guris fazem aquela mazorca (tumulto,
desordem) na escola. - Guir ágn escola tê
(t8n) cadlr tin.
248. Me - ign ma
Dar·me um doce. Fazer-me (a mim) um favor. - lgn ma nim. lgn ma hadn.
249. Meação - üóicon pónq
A meação (divisão em duas partes iguais)
está certa. - üóicon pón ca quíhon que.
250. M eça - cônbút
Meça quantos metros tem daqui até ali
(medir). - Nincrédn ra cônbút.
251. Mecha - cur tu dédn
Esta mecha de pano com querosene, ponha no vespeiro para acabar com as ves·
pas. - Dédn cur r utóin i<l.
252. Mecha - góin cân nhé
Não posso desmanchar esta mecha (porção de cabelos embaraçados). - Góin cân
nhé cavó nd córég.
253. Medalha - Tupén
Quero que Deus me proteja sempre. Tupén ign vê hê hân.
254. Média - númbro
Somando 3 + 2+ 6+ 1 = 12. Dividindo
12 pelos 4 números, dá média de 3. Númbro réngrê car téng tun car und (um)

pir ténq, tum cônfór.
255. Mediano - Canó réngrê
Entre os dois olhos está o nariz. É mediano (situado no meio). - Canó réngrê
cuiúqui. Canó réngrê nim.
256. Mediano, a - téi hê
A altura dele é mediana. Nem alto nem
baixo. - Téi h§ ti.
251. Medicamento - üóicântá
Tomei o medicamento (remédio) e me sinto melhor. - üóicantA crôtca ign hê chér.
258. Medição - conbúr
A medição (ato de medir) é necessária para
saber quantos passos tem daqui até ltl. Táqui conbúr
259. Medicar - üfcantd
Se tiver remédio, vou medicar (dar remédios) os doentes. - üóicantd ta üóican!]A
ma vi.
260. Médico - dotôr
O médico é nosso bom amigo. - Dotôr ón
bré hê.
261. Medida - conbút
O palmo, o passo, a régua, a vara são usados para medir ' distância. - Conbút fón
ti téi.
262. Medida - conbút
O peso na balança serve para pesar. O qui·
lo de ferro é uma medida. - Conbút fón
ti cufê (cufân).
263. Medida - conbúr
O pano fJ medido em metros. O metro é
uma medida. - Ti téi conbur
264. Medida - ign bagn
O manequim da minha saia é 48. Este manequim é uma medida. - lgn bagn conbúr.
265. Medir - in conbúr
Vou medir a volta da nossa casa. Tem vin·
te e cinco passos. - ln conbúr.
266. M editar - óncrét
Vou meditar (pensar, estudar, refletir) se
aceito ou não a proposta. - Tu óncrét ign.
261. Medo - ign mumó, camó
Não tenho medo de marmanjo. Não tenho
medo de andar no mato. - lgn mumó tum ·
nón cómi tínca.
268. Megera - fi vi corégn
Esta mulher é uma megera (mulher de mau
gênio, ruim). - Fi vi corégn
269. M eio - cuill
Comi meio pão. - Pun cuiú cônq.
270. Meia - car p/n
Vou vestir as meias de lã. Estou com frio
nos pés. - Car p(n raguêi cuchóin guê.
271. Meia-lua - quêchó (canchó).
Meio-dia. Meia-noite. - Quêchó cuiú.
Cutân cuiú. Curôn cuiú
212. Meigo, a - mâin fi
Minha mãe é muito meiga (carinhosa, terna, suave). - Mâin fi vi hê.
213. Meiguice - guir
As crianças devem ser tratadas com meiguice (ternura, carinho, bondade). - Guir
vi hê fi.
274. Meio - cuiú
Agora já é meio-dia. Meia cesta de milho.
- Curôn cuiú. Cuiú gór ta.
215. Mel - mDn
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Gosto de mel feito por aquelas abelhas
bem pequenas. - Mân có hê.
276. Mel - pun bré m6n
Pão com mel é gostoso - Pun bré pun cô htf
277. Mel- mân
O mel é cheiroso. - Mân guêr hê.
278. Melancia - barchia
Na roça do nosso toldo tem bastante me·
lanci11 madura. - Barchia rôn é.
279. Melancia - barchia
Nos dias de calor, comer melancia madura
refresca a gente. - Barchia rôn cô hê.
280. Melancolia - catê (catân)
Quanta melancolia (triesteza, amargura)
tem nesta casa. - ln cónqui catê (catân).
281. Melancólico - rôn tum
O dia estA sem sol/, é melancólico - Úri
rôn tum.
282. Meleca - ninhó ("" nariz)
A meleca (catarro que sai do nariz, meio
seca, amarela) é feia. - Ninhó tón ninhó
marér córég.
283. Melhor - hb
Esta faca corta melhor. - Róngrô dédn
um quêp hê.
284. Melhor - pdin
O meu pai est;J melhor de saúde. - Páin hê
chér.
285. Melhorar - üóicantá (remédio)
Com este remtklio a vovó vai melhorar.
- üóicantá vovó fi hat.
286. Melindrar - üóiví
Ele pode se melindrar (se ofender, magoar)
com esta palavra - üóiví iânguê.
287. Melindrosa - fi üóim6n
Ela é muito melindrosa (com qualquer coi·
sa se ofende). - Fi üóimân.
288. Melodia - üón quêr
Conheço apenas a melodia. - üónquêr
tagn quicântín.
289. Melodia - quêr
Este canto tem muita n?elodia (suavidade,
beleza no som). - Quêr chinuí.
290. Melodioso - mó hê.
Este canto é melodioso (suave, agradável,
gostoso de ouvir). - Nhó mó hê.
291. Melodioso - gódvén (sabid)
O canto da sabiá é melodioso. - Gódvén
quêr mé chér.
292. Meloso, a - ta mân
Este llquido grosso é meloso (semelhante
ao mel). - Ta mân cô hê.
293. Membro - pón
A gente tem quatro membros. Dois em cima (os braços) e dois em baixo (as pernas).
- Ningué réngrê pón réngrê.
294. Membros - garín fór
As asas são os membros das aves. - Garín
fór ta mu.
295. Memória - crin h~
A minha memória (capacidade de guardar
dentro da cabeça, lembrança) é muito boa
- Crin cáirón.
296. Memória - quicântfn
A minha memória anda fraca. Esqueço tu·
do. Não guardo mais nada na cabeça.
Quicantín camó.
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297. Mendigar - cofá (= velha)
Esta velha é·muito pobre. - Cofá fi nhân·
gôntar.
298. Mendigo - ódn bé (= mentiroso)
Este mendigo é mentiroso. Vive pedindo
esmolas, mas é rico. - Ódn bé t i dtkln. um
tu vi camó.
299. Menina - guir fi, tentân chin
Esta menina (criança feminina) tem cabelos muito bonitos. - Guir fi góin fi chinuí
(chindvi)
300. Menino - guir ti
Este menino (criança masculina) é muito
brig3o e por isso vive apanhando. - Guir ti
rânmn camó.
301. Menor - pón chinuí
O meu pé é menor (mais pequeno) que o
pé do pai. - Pón chinuí páin pón cônfór.
302. Menos - cóchídn hat
Ande menos depressa. - Cóchidn hat.
303. Mensal - quêchón car
A regra é mensal (vem de mês em mês). Qubchôn (Cachón) car mi côntíng.
304. Menstruação - fagn cângá
A menstrução (corrimento com sangue) da
mulher vem cada 28 dias. - Fagn cângd.
305. Menstrução - fagn cântd (fag)
Menstruação quando não vem é sinal de
gravidez. - Fagn cângá cônti túnca dugn
rôr ni.
306. Mental - crin ta
O esforço mental (da cabeça) de quem es·
tuda, cansa muito. - Crin ta üóirân quicarônq.
307. Mente - crin
A minha mente (inteligência, cabeça) est;J
muito ocupada com estudos. - Crin hê ti.
308. Mentir - voió, odn ~, üóió
Mentir (afirmar coisas não verdadeiras)
não é correto nem bonito. - Voió (Ódn
bé) cá corégn.
309. Mentira - pón rôr (voió, üóió)
A mentira (ato de mentir, falsidade) será
descoberta. A mentira tem perna curta. Voió pón rôr.
310. Mentiroso - ódn bé
No mentiroso· (aquele que mente) ninguém
confia. - Ódnbé úmprí cri fyi.
311. Mentiroso - ódn bé
Todos evitam ao mentiroso (aquele que
mente). O mentiroso fica sem amigos. Ódn bé bré hê tum.
312. Mercadoria - c'1ingâng
A mercadoria (aquilo que se compra e ven·
de) dos índios é bem feita. - Cdingâng
rânr;Ji chinv/ (chindví).
313. Merda - nhofá
O cheiro de merda, não é perfume de flor.
- Nhófá guêr, ta cafêi guér tum.
314. Merecedor - ti hê
Ele é merecedor (aquele que merece) do
elogio do professor. - Professor ti tu hê.
315. Merecido - prémio ti
O prêmio foi dado ao vencedor merecido
(justo, devido). - Fi ma prémio nim.
316. Meretriz - mó ón üáin (váin?).
A meretriz (mulher que se entrega por di·
nheiro) não tem vergonha. - Mó ón üáin fi
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nMncábo tu üóifón ti.
311. Mergulhador - üóicónbút
O mergulhador (aquele que mergulha) nada em baixo d'Agua. - üóicónbút camó gôi
crón.
318. Mergulhar - üóicónbút
Vou mergulhar na água do rio para refrescar o corpo. - Gôi qui üóicónbút ign.
319. Mergulho - gôi dânq (= Agua funda)
O mergulho deve ser realizar em lugar com
água funda. - Gôi dânq qui üóicónbút.
320. Mês - quêchén
321. Mesa - mésa
Em cima da mesa está a comida do nosso
almoço. - Mésa cri üóión ni.
322. Mescla - ió iáq
Este pano com esta mescla (mistura) de
cores é bonito. - Cur i6 iáca chinuí (chindvi).
323. Mesmo - gué ra
Mesmo que chova eu vou te visitar. Isso
tem o mesmo gosto que o da gavirova. Ta cutón mar gué ra óüáin.
324. Mesmo - ón
Este homem é o mesmo que vi ontem perto da casa. - Ta ti ón rânquét vêia hôn.
325. Mesquinho 1- dédn nimq
Este presente é muito mesquinho (insignificante, pobre). - Réquê dtkfn um nímca
nhôngóntélr.
326. Mestiço - nhó ill
Este caboclo é um mestiço (filho de branco com mulher índia). - Ti páin ta fógn t i
mAin fi cáing§ng fi.
'
327. Mestre, a - professora
A minha mestra (professora) é muito dedicada a seus alunos. - Professora fi vi hê.
328. Metal - dô iúdúdn
A ponta da flecha feita com metal (ferro)
é melhor para caçar. - Dô iúdúdn ta ôncréi hê.
329. Metal - róngrô (= faca), quefé
A faca é feita de metal. - Róngrô quefé ta
hat ca ná.
330. Meter -- ninhó
~
O guri costuma meter (introduzir, por, enfiar) o dedo no nariz. - Guir ti ninhó ra
ómicamó.
331. Meter - rarônq
Meter (enfiar) um prego na parede de tllbuas. - Prégu ta tábu rarónq.
332. Metido - ti iánprór
Ele é muito metido (in trometido). Ninguém o convida e ele vem. - Ti iánprór
túnra côntíng.
333. Meu - ign chun
Meu dente é forte. Meus pais são bons para
os filhos. - lgn nhó hê. lgn páin vi hê.
334. Mexer - vóq
Vou mexer a farinha, os ovos e o açucar
para fazer bolo. - Farín bré garín ô vóca
émí had.
335. M exer - vóq
Mexer os olhos. Mexer a mão. Mexer os
pés. M exer no fogo. - Canó vóq. Ningué
vôq. Pônd vóq. Pin vóq.
336. Mexerico - vincamó
E la costuma mexericar. Conta tudo para o
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professor e isso dá briga. - Dédn um tóca
mó.
331. Miado - gátu quêr
O miado (a voz do gato) do gato. O miado
da onça assusta. - Gátu quêr. Min quêr.
338. Miar - quêr
Quando estiver com fome ele vai miar
(miau, miau). - Gátu côquír ca quêr ni.
339. Mica - canhór, caiôr
O macaquinho, é muito brincalhão. - Canhôr chin cadír camó.
340. Migalha - pun
As migalhas (pedacinhos de pão, de bolo)
eu dou aos passarinhos. - Pun tâin chin tá
nhéchfn me fat.
341. Mijada - nhânq, yigodín
Aquilo que urino de uma só vez, é uma
mijada. Mijada grande. - NhOn bagn.
342. Mijar - nhOnq, yigodín
Não posso mais segurar a urina. Vou mijar
(urinar). - lgn nhái hê tin.
343. Mil - mir
Mil índios. Mil árvores. Mais de mil pombas voaram aqui. - CáingOng ta mir. Cá ta
mir. Nhéchfn ta mir tó tin.
344. Milagre - tô côreg
A cura dele foi um milagre (coisa extraordinária, que não dá para explicar). - Fita
hê quêia tô corégn.
345. Milagroso - santu
Santo Antonio é muito milagroso (pedindo, ele faz coisas muito boas). - Santu tunho ma vi hê ti nhé.
346. Milharal - gór cré
O nosso milharal (terreno plantado de milho) é muito grande. - ón gór cré bagn
347. Milho - gór
Gosto mais do milho cozido que do milho
assado no fogo. - Gór dêi cô hê.
348. Milho - gór
A farinha de milho é de cor amarela. Gór ta farín querém ni.
349. Mim - lchú (?) - ign ma
A mim você não engana. - Um pi ichú hê
n1.
350. Mfmica - ni iúq
O mudo (aquele que não fala) fala por
meio de gestos. Isto se chama mlmica. Vi (üi) üóin ni iúq tin.
351. Mimo - ichúm
Este mimo (presente delicado) ganhei do
meu namorado. - lchúm ign ma vé dédn
nimq.
352. Mimo - ichu hê
Ele me trata com muito mimo (delicadeza,
carinho, meiguice). - lchu hê hat ca ign
ma nimq.
353. Mimoso - gátu chin
Este gatinho é muito mimoso (delicado
'
carinhoso). - Gátu chinuí (chindvi).
354. Mina - dédn côcô
Esta mina (lugar sobre a teria ou dentro da
terra) tem muito ouro. - Ga cómi dédn
côcô camó.
355. Mineiro - dédn côcô
Aquele que trabalha na mina e junta o ouro se chama mineiro. - Dt!dn cócô bré
rânrái tin.

356. Mingau - farín
O bebê gosta de mingau (papinha de farinha), - Guir chin farín qui gôi cocamé.
357. Mingo - ón ningué
O dedo mingo é o menorzinho. - Ón ningué chin.
358. Míngua - dédn um tum
Não stli como ele vive nessa mingua (falta
do necessdrio). - Ta dt!dn um tum .
359. Minguante - cha téng
A lua estd no minguante. No minguante
é bom pescar no rio. - Ouêché chatíng.
Cô créncufbr iúiân hê.
360. Minha - ign
M inha mãe. M inha saía. M inha roupa. M inha alegria. Minha tristeza. - /gn mâín fi.
lgn cur. lgn ma hê. lgn ma hê tum.
361. M inhoca - minhoca
Uso a minhoca como isca para pescar. A
minhoca é comprida. - Minhoca ênfí tu
chaq.
362. Mínima, o - dédn um chin, vóicar chin
cônfór
A coisa mfnima (a menor) que se pode fazer pelos pais é amá-los muito e sempre. Dédn um chin hat vóicar chin cônfór.
363. Mínimo - dédn um chin, voicar chin cônfôr - Mlnimo é o contrário de máximo (o
mais, o maior). - Vóicar chin cônfór
364. Minorar - côq
Para m inorar (diminuir, atenuar) a fome é
preciso c~mer. - Dédn um côq cóquír tun
que ié.
365. Minoria - é chin
Numa sala de aula tem trinta alunos. Vinte
no lado direito e dez no esquerdo. Deste
lado está a minoria. - Aluno é sala cônqui.
366. Minoria - é chin
Minoria é o contrário de maioria. - É chin
nátín.
367. Minuano - cônca
O vento frio e seco que vem do sul se chama minuano. - Cônca bêrtê (bêrtân) cóntín na.
368. Minú!i:ulo -- dédn um chin taví
Pesquei um peixe minúsculo (miúdo, pequeno, bem pequeno). - Créncufêr chin
conéng.
369. M iolo - cuiô
Dentro da cabeça está o miolo. - Crin
cuiô.
370. Mirar - vê hê hat
Vamos mirar (olhar, fixar os olhos) a lua.
- Ouêchó
hê hat.
371. Mirim - pédn crign
Abelha m irim (pequena) . Formiga mirim.
- Pédn crign chin conéng.
372. Mirrar - O velhinho vai mirrar (ficar magro, definhado) - Cofá chin quêiô.
373. Miscível - nhóiá corég
O azeite e a r1gua não são miscíveis (não se
misturam). - Gôi bré azeite nhóiá corég.
374. Miscíve l - nhóiá hê
A cachaça é miscível (se mistura) com a
água. - Gôifá bre gôi pen nhóiá hê.
375. Miserável - nim corég
Ele é um miserável (pão duro, avarento).
Não ajuda aos pobres. - Uma dédn um

ve
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nim corog.
376. Miserr1vel - nMnguê
A vida dele é tão miserável (digna de piedade, de compaixão) - Ti nhanguê mi tin.
377. Miserável - nhânguê
A saúde do avô é miserável (desgraçada,
lastimcJvel). - Vovó cangá nhânguê.
378 M iséria - nhôgontár, nhôngontár
Ele vive na miséria (como indigente, pobre
ao extremo, penúria.) - Ti nhôngontár
taví.
379. Misericordioso - tupén
Deus é misericordioso (tem compaixão da
miséria dos pobres) - Tupén un nhêngontár vén n i (nhôngontár)
380. Missa - missa
O padre vai rezar a mi$$a da manhã às sete
horas. - Padre missa had cuchón qui.
38 1. Mistério - dédn üóimân
O que aconteceu na beira do rio é um mistério (ninguém sabe explicar, ninguém entende). - Gôi fêr qui dédn uóimân ni.
382. Misterioso - tó coregn
Tudo o que aconteceu é misterioso (inexplicável). - Hadn ign ón tó corégn.
383. Misto - café pén
Tem- o café puro e o café misto (misturado com leite). - Café nhóiá.
384. Mistura - réngrô ("'- feijão)
A mistura d e feijão com arroz e com molho é gostosa, - Réngrô bré arói cô hê.
385. Misturada, o - cur
Toda a roupa está misturada dentro desta
mala. Aí tem roupa de todas as irmãs Cur vôicôn nhóiá mú. 1
386. Misturar - rânrái fón
Dentro da cesta vou misturar (juntar, reunir) a ferram enta que uso no trabalho.
Ta rânrr1i fón vit hê ign.
387. Mitigar - gôi crôt
Vou mitigar (diminu ir, suavizar) a sede tomando esta água. - Gôi cron ign.
388. Miudagem - Ofldn quénch/r.
Na mala, tem toda a nlinha miudagem
(coisa m1üda, de pouco valor). - Mára
cônqui dédn um quénchír ntJtin.
389. Moagem - Ta dânq
A moagem (ato de moer) do milho se faz
no pilão. - Gór ta dânq créi qui.
390. Mob/lia - povo cônqui
A cama, a mesa, a cadeira são mobílias
usadas na cidade. - Povo cônqui dédn um
câma, mésa, cadéra.
39 1. Mobília - cafngâng
Os lndios usam pouca mobl/ia : o banco e
cama. - Cáingâng tá dédn um pir câma bré
cadéra
392. Moça - tânténg fagn (téténg)
As moças (jovens) caingângues são bonitas
e gentis. Tem boas maneiras. - Tânténg
fagn chinu f car vi hê.
393 Moçada - tânténg fagn
A moçada (uma porção de moças)(} alegre
e barulhenta. - Tânténg fagn ma hê.
394. Mocho - bôin
Um boi sem chifres se chama mocho. Um
banco redondo ou quadrado sem encosto
também se chama mocho. - Bôin nincá

\

tum.
395. Mocidade - üóirân
A mocidade (juventude) luta e estuda por
um futuro feliz. - üóirân quicarôn chór
tin.
396. Mocinho - ti ta, querun chin
Este rapaz é muito mocinho (jovem). Não
serve para mim. - Ti taguír taví.
397. Moço - ti, querun.
Este moço é forte, bonito e inteligente.
Agarre para não fugir. - Ti tarmó chínuf
crin hé.
398. Moda - cur
Esta roupa está fora de moda (do costume,
do uso). - Cur üóimân.
399. Modalidade - in hê tum
Os fndios não fazem esta modalidade (qualidade, modo de ser) de casa para morar. ln hé tum cAittgâng ágn.
400. Modelar - óré ta in
Vou modelar (representar, reproduzir, fazer igual) uma casa de barro. - Óré ta in
hat.
401. Modelar - ôré (barro)
Vou modelar (moldar, fazer igual) no barro uma boneca igual ao meu irmãozinho.
- Óré ta bunéca hat.
402. Modelo - pôn i
O modelo (a forma, a qualidade) de casa
que eu gosto e que vou fazer, é igual à casa
de chefe Aristides. - Ta pôn i. ln hôn hat.
403. Moderação - iônq
Comer e beber com moderação (com cuidado, sem abusar). - lôn car crôt cónfónd
üáin.
404. Moderno - pontorô (sapato)
Comprei urr par de sapatos modernos (que
hoje se usa, atual). - Póntorô ton guéi ign.
405. ModestQ!, a - fi
Uma moça modesta (sern pretensões, sem
vaidade). - Têténg (tânténg) hê fi.
406. Modificar - ign cómí
É preciso modificar (mudar) a arrumação
da casa por dentro. - lgn cómi hat hê hat.
401. Modificar - üónfân (üónfê) ,
Modifiquei (múdei) a forma das cestas. As
novas são mais bonitas. - üónfân (üónfê)
téng chinuí.
408. Modo - tân iút
O modo (o jeito, a maneira) de chegar até
lá é canlinhar - Tê (tân) iút ca tyi ign.
409. Modo - óncrbndq
O 1nodo (a maneira) de fazer a roça e plan·
tar é esse que os índios praticam. - óncróndq camó cáingâng agn.
410. Moeda - Nhâncábo
Achei uma bolsinha cheia de 1noedas (dinheiro de metal). - Nhàncábo ron rôr vén
ign.
411. Moeda - Nhâncábo
Existe a moeda de metal e a moeda de papel especial (nota) - Nhâncábo rôr car
Nhâncábo ta papé.
412. Moedor - ón ta dânq
O moedor (aquele que vai mc.(<!r o milho)
trabalho no pilão. - ón ta dânq fón créi
qui,
413. Moer - Ta dânq

Trabalhando o dia inteiro, ele vai moer
(reduzir a farinha) um saco de milho) Gor ta farín hat.
414. Moer - Gór gróiq
É preciso moer o milho e o trigo para fazer
bastante farinha. - Gor grói cata farín hat
415. Mofar - cóbog (cónbóg)
A farinha vai mofar (criar bolor) e daí não
presta para comer. - Farín có cor{!gn
416. Mofar- cóbóg (cónbóg)
O pão mofado está coberto de um pó azulesverdeado. É o mofo (bolor). - Pun cóbóg co corég.
417. Moído - farín
O milho e o trigo já estão moídos. Agora
vou fazer o pão. - Farín ta pun hat.
418. Moído - ign rô
Estou moído (cansado) de tanto trabalhar.
Vou de$cansar um pouco. - lgn rô rânrái
tin ca.
419. Moita - ga chór
AtrAs daquela moita (matinho bem fechado) um homem se escondeu. - Ga chór
nhân üói péiúq.
420. Mole - tonói, tenéi
O barro é mole. Quando seca fica duro e
vira poeira. - Óré tonói.
421. Mole - Úri rânrái
Hoje estou muito mole (preguiçoso, sem
forças) e não vou trabalhar. - Uri ign ranrái üáin.
422. Moleca - capúr (negro, a)
Esta moleca (menina negrinha) é muito esperta e ligeira - Capúr 'chin fi mrói mrói.
423. Moleque - capúr (negro)
Estes moleques (negrinhos, garotos sapecas) foram buscar frutas -no quintal do vizinho. - Capur quechír agn dédn um vocamó.
424. Moléstia - cângá tum
A moMstia (doença) que ele sofre é incurável (não tem cura) - Ti cângá cânta tum.
425. Moleza - ign crói
Esta moleza (falta de forças, indolência) é
sinal de doença. - /gn crói tan ign cângá
tin.
426. Moleza - óncr(Jn (órlcréd?)
Esta n10/eza me agita os pensamentos e o
desejo de coisas que ainda não provei.
lgn oncr(Jt ca hê tu1n.
427. Molhado - cóng pé (cónpé?)
Andei na chuva e fiquei molhado. Agora
estou corn frio. - Ta cómí ti ca. lgn cóng
ptJ.
428. Molhar - mrónq
•
Vou molhar a roupa antes de esfregar o sabão. - Cur mrónca chamú ta mi tind (tin).
429. Molhar - n1rónq ·
Se o bebê urinar, vai mol/1iir a roupinha. Guir nhóica ti cur mrónq.
430. Molho - dédn dvn
Comer batata com molho cheiroso de tomate e cebola é bom - Dédn dyn cô hê.
431. Momento - tupén
Neste momento estou pensando em Deus.
Onde ele mora? - Tupén tu ónctéd ni ign.
432. Monstro - ga dôr (-::. terra buraco]
No buraco da rnontanha mora urn mons-
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tro, (animal grande e feio). - Ga dôr cónqui dédn coregn ni.
433. Monstro - cutânea (cutênca)
O monstro vem de noite roubar criancinhas. - Cutânea dt!dn corégn cônt{ng.
434. Montado - convarú
O chefe, montado no cavalo mais bonito,
foi viajar longe. - Pón í convarú cri pachél
quêi vêrq.
435. Montar - convarú
Os índios gostam de montar (sentar em cima) no cavalo para passear. - CélingAng
convarú cri ni camó.
436. Monte - ga chór
Este monte (morro, montanha) não é muito alto. - Ga chór téi tum.
437. Monte - ga chór, rbd
No buraco que tem em baixo deste monte
mora o monstro. - Ga chór crôm dédn corégn nyi.
438. Montinho - ga chór chin (réd chin)
Em baixo deste montinho de terra moram
as formigas. - Ga chór chin cônqui pédcrin néltin.
439. Montinho - ga chór chin, rbd chin
Em baixo deste montinho de terras as formigas guardam sua comida. - Ga chór
chin cron péncrign ti üóión.
440. Montão - in rô
Em frente da casa do vizinho, tem um
montão de lixo. - ln rô ga chór nhó.
441. Moquear - dédn ni
Hoje vou moquear (assar no espeto) a carne, sapecar um pouco para conservar. Dédn ni chúd ign.
442. Moquear - rônrir
Pode moquear (sapecar, queimar e secar)
com o calor do sol. - Rônrir ta chúdn.
443. Moquear - chá (sal)
Para moquear bem e conservar melhor, é
bom juntar sal. - Chél bré dédn ni cô hê.
444. Moquear - rônrir
Estes peixes limpos e com sal, vou moquear (secar, sapecar) no sol. - Rônrir qui
créncufêr chúdn
445. Morada - in crin
A nossa morada (lugar onde se mora) é pequena mas querida. - ông in crin ché.
446. Morada - in ta tábu
A nossa morada (habitação, domicílio)
nova vai ser de tábuas. - ln tông ta tábu
hat.
447. Morar - povo cônqui
Prefiro morar (residir, habitar) no toldo do
lraf. A cidade é barulhenta. - Povo cônqui
dédn um vôn vó camó.
448. Morcego - crânféi
O morcego voa de noite e dorme de dia. É
bicho feio. - Crânféi cutân (cutê) tân ti
camó.
449. Morcego - crânféi
O morcego chupa o sangue dos animais e
da gente. - Crânféi ü óin cavéi crôt camó.
450. Morder - praq
Mordi a língua. Vou morder (cortar com
os dentes) o pão. - lgn nuné qui praq ign.
4 5 1. Morder - práq cort/g
Não posso morder este doce. É rnuito du -

238

ro. - Tar gândca praq coreg.
452. Mordido - pân
O menino foi mordido pela cobra venenosa. - Pân guir prâq.
453. Morena - châm chin
A Salete é uma morena bonita. Eu sou
mais clara na pele. - Salete fi châm chin.
454. Moreno - ud châm
Não acho bonito aquele rapaz moreno. Ud châm coregn
455. Moribundo - cofá
O velhinho está moribundo (agonizante,
logo vai morrer). - Cofá têr ti.
456. Moringa - garafa
A água da moringa (garrafão de baffo, bilha) está bem fresca. - ( Garafa bagn qui
gôi cuchá.
457. Morno - rân mé
O café está morno: nem quente nem frio.
- Café rân mé ni.
458. Morno, a - rân mé
A água ainda está morna. Demora para ferver. - Vóndvár tum vêr (üónvár tum vêr)
459. Morosidade - rânrái (trabalho)
Quanta morosidade (lentidão, vagar) neste
trabalho. Assim nunca chega ao fim. Rânrái crói côn quetúm ni.
460. Moroso - ti rânrái
Ele é moroso (lento, não tem pressa) no
trabalho, mas o que ele faz é bem feito. Ti rânrái car üáin.
461. Morra - têr mónd
Desejo que ele morra. Ele é muito ruim e
não merece viver. - Ter mónd ti vi corégn.
462. Morrer - T~rca
Quando eu moffer, quero ser enterrado no
lindo mato de lraí. - lgn têrca non cônqui
ign péiú (iúi).
463. Morrer - têrca
Quando o vovô morrer, vou chorar muito.
Vovó têrca ign fân côntavínd.
464. Mortal - pân (cobra)
A picada dessa cobra é mortal. - Pând ón
prélca têr mú.
465. Morte - têrq
A morte (ato de morrer, fim da vida) enche o coração de tristeza. - Térq fón fé
coní.
466. Morto - üónchér, üócher
O morto foi enterrado (sepultado) no cemitério. - üónchér ta üóiquêi cônqui ti fig
467. Morto - üónchér
O morto (o defunto) estava enfeitado de
flores. - üonchér cafêi cônqui na.
468. Mosca - catân tâin
A mosca é um bichinho muito sujo. Vive
na porcaria, na sujeira. - Catân tâin dédn
corég cotín.
469. Mosca - catân tâin (catotói)
A mosca sentou no nariz do vovô que está
dormindo. - Catân tâin vo vó nur tu grând
quêq.
470. Mosqui to - catân chin. catotói chin rign
A picada do mosquito coça muito. - Catân (cátatói) chin rign on praq cancréi
guê
471. Mosquito - Catân chin, carinrign
No mato e perto do banhado. tem muitos

mosquitos. - Cá, to oré catân chin é
472. Mostrar - vêt
Vou mostrar as flores mais bonitas que
tem no mato. - Cafêi chinu í vêt ign.
473. Motivar - cur tón
Com este vestido novo, vou motivar (provocar) inveja. - Cur tón tuca üóicár vêi.
474. Motivo - bré hê
O motivo (a causa, a razão, o fim) da minha visita é conhecer os amigos. - Bré hê
vêi tinq.
475. Movediço - purq
O chão do lago é movediço (não é firme,
instável, afunda sem parar). - Gôi cri tonói cri nhónca pur.
476. Movediço - qui purq
O chão do banhado é movediço. Quem pisar nele se afunda e some na lama. - Oré
qui purq.
477. Móvel - nhó (=-- dente)
O dente já está móvel (se mexe para todos
os lados). Logo vai cair. - Nhó rân rá.
478. Movimento - convarú
O cavalo já está em movimento (caminha,
se desloca). - Convarú tin.
479. Mover - pó (pó · pedra).
Vou mover (deslocar, tirar. mexer) esta pe- .
dra daqui até ali. - Pó cunúica tónte nim.
480. Muar - múra
Este muar (mula, besta) tem a força de
dois cavalos. - Múra convarú tar cônfór.
481. Muda - crénd
Vou plantar algumas mudas desta planta
no terreno da minha casa. - Óncré tán
crénd in ré.
482. Muda - tin
Hoje ele se muda (se põe em outro lugar)
para a casa nova. - ln tóing ra tin.
483. Muda - vi üóid
Esta criança é muda (não fala). Nasceu surda e não aprendeu a falar. - Guir cutú car
vi üáin.
484. Muda - nh(}chín
Todos os anos, os pássaros mudam de pele.
- Nhéchín ti cânquí (quequi) tógn hat.
485. Mudar - cur
Vou mudar de roupa e vestir outra mais
quente. Está frio. - Cur um túi cuchói
guê
486. Mudança - chêita
Carrego o que tenho dentro da sacola. Chêita cônqui cur batín
487. Mudo - vi üáin
O coitado é mudo. Não fala, não canta e
vive aí quietinho. - Vi üáin ca en mé. Gué
nin nhângôntár.
488. Mugido - bôin nhún
O mugido do boi brabo. - Bôin nhún quêr
489. Mugir - bôin nhún
O touro. quando enxerga a vaca, vai mugir
bem nervoso. - Bôin nhún car bôin f i vêca
490. Muito - é, taví
Hoje está muito frio. Comi muito pinhão.
- Úri cuchóin guê. Cô fâng é.
491. ff.1ula - mura
Levei um coice da mula. - Múra ichú iúq
quêq.
492. Mulata - capúr fi
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A filha de pai branco e de mãe preta é
mulata. - Capúr fi cóchid
493. Muleta - ti pónd
Ele quebrou a perna e agora anda de muleta (é feita de madeira forte). - Ti pónd
brái iá.
494. A4ulher - in rê ni, tante, fi
A mulher do vizinho está esperando bebe. ln rê nin énd fi dugn rôr
495. Mulher - mâin fi, tantê
A mulher do chefe Aristides é minha mãe.
- Pón i prun fita ign mâin.
496. Mulher - ta un bâng (bagn)
A mulher que é e$p0$8 e mãe é a rainha da
casa. - Ta udn (un) bâng (bagn) fi in cônqui
497. Multidão - Un é (udn é)
No jardim do balneário tem uma multidão
(grande número) de gente. - Un é taví
(udn é taví)
498. Multidão - udn é, uné
No meio da multidão tem muita gente doente e velhos. - Un é (Udn é) cómi cof<l
mu.
499. Multípara - crôn é
A mulher que já teve muitos filhos, se ch;;r
ma multípara. - Crón ê fi.
500. Multiplicar - nin crét
Se multiplicar 5 vezes 2 vai dar dez.
Chinco bré un réngrêta tá déis ni.
501. Mundana - Vé tin
Mulher de vida mundana (disso/ata, corrompida, sem moral). - F i vé tin.
502. Mundial - ómó car
Esta doença é mundial (o mundo inteiro
tem a mesma doença) - üóicângá ti car mi
tin.
503. Mundo - ómó car
A terra inteira é o mundo de toda gente. Ómó car üón (von).
504. Mundo - ómó car
O céu, a terra e as estrelas, fazem parte do
nosso mundo. - Cring rón ga car ón tu car
riquê.
505. Munheca - purcheira
Uso na munheca (no pulso) uma pulseira
de ouro. É muito bonita. - Purcheira cócô
üóiconím catín.
506. Murchas - cóntêr nátin
Estas flores estão m urchas (sem beleza,
sem frescura). - Cafêi cóntêr nátin.
507. Murchas - contêr nátin
Estas frutas também estão murchas (envelhecidas, sem gosto). - Cacanó dói.
508. Murmurar - cumér
Vou murmurar (dizer em voz baixa, segredar) a notícia só para minha mãe. - Cu·
mér hén vinq rnâin fi ma.
509. Murmúrio - quêr
O murmúrio (barulh inho) da Agua que corre, das folhas que caem. - Gôi •quêr.
510. Murmúrio - mé hê
O murmúrio (ru ído) das pessoas que estão
rezando. - Fág vi mé hê (fágn üí).
511. Muro - ró
O muro (cercado) feito de pedras é forte e
dura mais tempo que o cercado de madeira. - Nhân ró ta caféi tarmó.

512. Música- üóncar, üónquêr, vôncar
Gosto da música tocada na flauta de bambu. - Vón ta üónquêr me chér.
513. Música - üônquêr, üóncar, vôncar
Todos os índios gostam de música e de
canto nos dias de festa. - Cáingâng üónquêr tu hê.

ço. Ficou mutilado (aleijado). - Nindó pir
ti.
516. Mutum - ta garín
O caçador matou um mutum (ave parecida
com galinha) bem pesado. - Ta garín vê
cofái guê (gân)
511. Mútuo - ôngar
O nosso interesse no negócio é mutuo (recíproco, teu_ e meu). É importante para
nós dois. - Ongar ma hê.
518. Muxoxo - tin guêca
Na despedida ela me deu um beijo barulhento. - Tin guêca quidiút quêi.

514. Música - üónquêr, vôncar
Aquele que toca flauta ou violão se chama
músico. - üónquêr fón.
515. Mutilado - nindó (= braço)
Ele foi à guerra e, na luta, perdeu um bra-

,

•

•

Tipo caingâng, arredio, mui to arisco, explosivo . . .
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18. Nanaü í - dédn bó
O que é o "nanauí"? É uma bebida fermentada, feita com abacaxi. - Dédn bó ta
crôt hat fón.
19. Nanico - rôr, rôre
Banana nanica (pequena). Homem nanico
(pequeno, anão). -· Banana bó rôr. Ti rôr.
20. Não - Tum, üá (üói), hê nim
Não vejo. Não quero. Não vou trabalhar.
Não dou. Não tenho. - Vêq tum. lgn pi
món. lgn pi rânrái tum. lgn pi nim.
21. Não - Tum, üá (üói), hê nim
Não me deixes. Não me toque. Não sei o
que dizer. Não te esqueças. - Guir ign chu
üói hón. Côncrán que hôn. Tóinque quicântín. Qui côiá tum hón.
22. Naquele - üóncha
Naquele tempo, tudo era mais sossegado.
Naquele dia choveu muito. - üóncha hê
taví. üóncha ta cutón côntavínq.
2 3. Naquilo - tóntê
Naquilo não vejo mal. Naquilo, lá longe,
tem muita beleza. - Tóntê vê corég Tóntê qüar te chinví (chindvi)
24. Narícula - ninhó dôr
O nariz tem duas narículas (buraco no nariz, venta, fossa nasal) - Ninhó dôr réngrê.
25. Narigão - ninhó bagn
O avô tem um narigão (nariz grande) /gn vovô ninhó bagn.
26. Narigudo - ninhó bagn
Quem t em nariz grande é narigudo. - Ninhó bagn.
27 Narina - ón ninhó (óng, ongar ninhó)
O nariz da gente tem duas narinas (buracos). - Ôn ninhó dôr réngrê.
28. Nariz - ninhó
Caí e bati no chão. Sem o nariz, não sentiria o cheiro das flores e da comida. - Ni·
nhó ta crân quêq - Ninhó ta cafêi gubr
mónq,
29. Narrar - tóq
Vou narrar (contar. expor, relatar) como
aconteceu o acidente. - Dédn um hónriquêi ón tôcón ign.
30. Nasal - ninhó
O som nasal (nasalado) é muito frequente
na li'ngua caingâng. - Ninhó ta vinq.
31. Nascente - rôn iúr fón
Lá onde nasce o sol, se chama nascente
(au rora). A nascen te (onde começa) do rio
do Mel é um olho d'água. - Rôn iúr fón.
Gôi canó tê (tân) côntín chá.
32. Nascer - rôn táica. tú i
Quando o sol nascer, vou passear. Quando
o bezerro nascer. a vaca vai ter bastante
leite. - Rôn tâ ica ign tin. Bôin fi núnhé
quir reite bagn.
33. Nascer - dugn rôr (grávida)
A mulher grávida disse: arnanhã vai nascer
meu prin1eiro filho. - Um dugn rôr fi vaica guir cóntín.

01. Na - qui
Na casa. Na roupa Na estrada. - ln qui.
Cur qui. Ómfn qui.
02. Nabo - dédn didn
Na horta da minha casa cresce nabo. Tem
gosto amargo. - Dédn didn fâinguê.
03. Nação - cafngâng
Os índios do Brasil fazem parte da Nação
brasileira. - Cáingâng car Brasil qui quecár.
04. Nacionalidade - brasileiro
Quem nasce no Brasil é de nacionalidade
brasileira. - Brasil qui tâinca ta brasileiro
tuní.
05. Naco - barchia
Comi um naco (pedaço grande) de melancia. Comi um naco de pão. - Barchia
cupár bagn côq. - Pún cupár bagn côq
06. Nada - qui dédn, tum
Eu nada tenho com a briga deles. Nada vejo e nada quero. - Nhân (/ân) turân qui
dédn. ln pi vénq.
01. Nadador - brô hê
Ele é um bom nadador e atravessa o rio a
nado com facilidade. - Ti brô hê gôi quêp
tin ti.
08. Nadar - brôi, brôq
Está muito quente. Vou nadar no rio para
refrescar o corpo. - Ráingub in brôi t in.
09. Nádega - ndér (bunda)
Ao sentar enfiei uma agulha na nádega
(bunda) - Préi in dédn nó qui iânq ndér.
10. Nadinha - un chin
Peguei um nadinha (quase nada) do doce
que a mãe fez. - Dédn grôinguê chin
mônq
11. Nado - gôi quêp
Atravessou o rio a nado (nadando). - Brô
tínqui gô i quêp
12. Nambu - dé, dédn um nhéchin
É uma ave de cor marron. - lgn chon fi
tu hê (?)
13. Namorada - ign chum fi (echon, chôu)
Adoro a minha namorada. A namorada do
Paulo é minha amiga. - lgn chum fi tu
hb. Paulo tun fi ign chum hê.
14. Namoradeira - namora quêq
A Maria tem namorado diferente todo dia.
- Maria fi namora quêcamó. Curôn car mi
15. Namorar - fi vêq
Parece que o Paulo quer namorar (cortejar,
arrastar a asa) com a Maria namoradeira
Fi vêi chór tin ti.
16. Namoro - fagn nhân nó vê
O namoro dos dois não passa de brincadei·
ra. - Fagn nhân nó vê tu üóicadír tum.
17. Namoro - nhéchín (passarinho)
O namoro entre os passarinhos é muito bu·
nito. - Nhéch ín nhâng nó bré hê chindví.

34.?
35. Nascido - guir
O bebê vai ser inteligente. - Guir crin hê.
36. Nascirnento - prânq, yinbur
A data do meu nascimento é 4 de agosto.
Dia do rneu aniversário. - ln prân curôn
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As necessidades (aquilo que é preciso, o
indispensável) dos pobres são maiores 'que
a dos ricos. - Nhóngôntár um nhâncábo
bagn riquê tum.
5 7. Necessitar - catcón
Vou necessitar da ajuda de todos os parentes. - lgn catcôn ma iudá quêra quêi.
58. Necessitar - gôi rân (água quente)
Vou necessitar água quente para dar o banho na criança. - Gôi rân ta guirquêpêq.
59. Néctar - côcôi
O beija-flor bebe o néctar (líquido doce)
das flores. - Cócôi cafêi qui gôi crón.
60. Néctar - mân
As abelhas fazem o mel do néctar das flo res. - Mân bâgn châm cafêi qui gôi ta mOn
hat
61. Nefando - dédn
Que crime nefando (abdominável, torpe,
horrível) foi cometido, - Dédn nh6nguê
hat iá.
62. Negar - ân quêi (hê quêi?)
Você não pode negar (dizer não, recusar)
ajuda aos que precisam. - üóiví pié quêi.
63. Negar - ân quêi (hê quêi)
EJe vai negar que fez isso comigo. - Ân
quêi mu.
64. Negativa - ónbé, ódn bê{= mentiroso)
A negativa (dizer o contrário) dele vai
mostrar que ele é um mentiroso. - Ti ónbé (ódb bé)
65. Negligência - nhóndiór
A negligência (preguiça, desleixo, descuido) causa muitos mples. - Nhóndiór ca corég.
66. Negligente - nhóndiór
Ele é muito negligente (preguiçoso, relaxado) no trabalho. - Nhóndiór rânrái
üáin.
67. Negociar - üóndê que hê
Para negociar (fazer o trato, comprar ou
vender) é preciso ser esperto. - üóndê que
hê.
68. Negociante - dédn um
Quem sabe negociar e tem bom lucro, se
chama negociante. - D é.dn um üóndê que
hê.
69. Negócio - budéga
O negócio (casa comercial) do João tem
tudo. - João budéga qui dédn um car.
70. Negócio - cá guéi
O negócio (a transação, o trato, a compra
ou a venda) daquela madeira, não sai mais.
- Cá guéi que ón quêi que túna.
71 Negra, o - capúr fi, capúr ti
A índia é mais bonita que a negra. O negro
é forte e gordo. - Cáingâng fi capúr fi
chinvi cônfôr. Capúr tônguê.
72. Negra - capúr fi
É negra (escura) como a noite. A negra é
preta. - Capúr fi cutân riquê. Capúr châm
13. Negror - cutân, cu tê
O n egror da noite (escuridão densa, intensa}. - Cutân ta cutân.
14. Negrinho - capúr chín
O filho da negra f! um negrinho muito alegre. - CfJp'úr fi cóachidn capúr chín.
15. Nele - ti

véiquéngrá cón.
37. Nascimento - gátu fi (gata)
O nascimento dos cinco gatinhos aumentou a família dos gatos. - Gátu crén quén·
chír é quêq.
38. Nata- reite tón (tóng)
A nata (gordura) do leite, é usada para fazer manteiga. - Reite ton (tóng) ta man.tega hat.
39. Nativo - quepén
O gaúcho é nativo (natural, nascido em)
do Rio Grande do Sul. - Rio Grande qui
quepén.
40. Nativa - quepén
Ela é nativa de lraí. - lraí qui quepén fi.
41. Nato - quepén
.
Sou nato (nascido em) de lraí. - Irai qui
tf!iq (tâinq).
42. Natural - · cuchá tân
Este refresco tem o gosto natural (próprio)
do maracujá. - Cuchá tágn ta um pén.
43. Natural - quepén
Sou natural (nascido em) do Rio Grande
do Sul. - lgn ta Rio Grande qui quepf!n.
44. Nau - canúa bagn
Esta nau (navio, grande embarcação) é de
guerra. - Canúa bagn cônqui rânrái fón.
45. Naufragar - gôi fór (rio cheio)
Com o rio tão cheio, todos vão naufragar
(morrer afogados) - Gôi fôr cônqui contêr.
46. Náufrago - gôi qui têrq
Um dos náufragos (um dos mortos que se
afogou) foi encontrado na beira do rio. Gôi qui têrq iá vêq gôi fêr qui.
41. Naufrágio - canúa purq
O naufrágio (a perda da canoa na água do
rio) me deixou triste. - Canúa gôi qui púrca harêiquetúm.
48. Náuseas - cô bagn
Comi demais e agora estou com náuseas
(enjôo). - Cô báca coiváin (coiüáin).
49. Nauseabundo - garín fi
A galinha morta é fedorenta e nauseabunIJá (produz náuseas). - Garín fi têr guêr
guê (gân).
50. Navalha - nhúüón, iúüô
O meu pai corta a barba com a navalha. Nhúüón (iúüó) quêp (cân) fin
51. Navegação - canúa
A navegação (viagem, passeio) de canoa
pelo rio é agradável. - Canúa quémi tin
chér.
52. Navio - canúa bagn
O navio navega (viaja) em rios com águas
mais profundas. - Canúa bagn gôi dign
(dân) mi tin.
53. Neblina - crufn
Com tanta neblina (nevoeiro, serração) é
perigoso navegar. - Crúin cómi tin córég.
54. Necessário - rônrír
É necessário (preciso, indispensável) viajar
em dia de sol. - Rônrír ón cómi hê ni.
55. Necessidade - rânrái
A necessidade (a precisão, obrigação) de
trabalhar para ganhar o sustento da famí·
lia. - Rânrái ca df!dn um món.
56. Necessidade- nhângôntár (nhôngôntár)
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Nele não tenho esperanças. Nele nada existe de sim~tico, e bom. - Ti hê tum.
76. Nem - tat I
Nem que chova, nem que faça frio, eu irei
à tua casa. - Tatí cutôn, tatí cuchôn, hânrá chá.. ti.
77. Nem - tatí
Nem que chova pedra eu não faltarei. Tatí pó ti var hânrá chá tin.
78. Nenê - guir chin
O nenê (criancinha, o bebê) nasceu forte e
com muita fome. - Guir chin cóquír.
79. Nenê - guir chin
Mal nasceu o nenê, já queria mamar. Guir chin pafá chór tin.
80. Nervosa - guir fânbé
A criança está muito nervosa. Chora muito
e não dorme. - Guir fânbé nur ütlin.
81. Nesga - ga chin
Esta nega (pedacinho de terra) fica entre
as terras do João e do Pedro. - Ga chin
tagn hagn ga cônqui ni.
82. Nesse - táqui
Nesse lugar faz muito frio. Téiqui
cuchóin guê taví.
83. Neste - tân
Neste lugar, as terras são do toldo dos índios. - Tân ta cáingâng ga.
84. Neto, a - ign cóchln
Os filhos dos meus filhos são meus netos
e netas. - lgn cóchín crén ta ign nétu.
85. Neutro - quicântín
Nessa briga eu sou neutro. Não me interessa se ganha este ou aquele. - Únta ganhân
quêi que ón quicantln.
86. Neve- cucrêr
No inverno, quando faz frio, às vezes cai
neve e todas as árvores ficam brancas. Cucrêr rétca caféi cuprí quêq.
87. Nevoeiro - crúing
Nas manhãs frias tem fortes nevoeiros (neblina forte). - Cuchónqui crúing camó.
88. Ninar - guir
Ninar (cantarolar e balançar) o bebê para
ele dormir. - Guir nur hat ca, tapónq póq
quêp.
89. Ninhada - nhânfê
Uma ninhada (ninho cheio de filhotes) de
pintinhos. - Garín nhanfe fôr ti grên ta.
90. Ninharia - caiá
Isto custa uma ninharia (quase nada, uma
insignificância) - Caiá chin taví.
91. Ninharia - dédn um
Isto é uma ninharia (coisa sem valor). Dédn um caiá tum.
92. Ninho - iagfê, nhânfê
O ninho do beija flor é muito delicado e
macio. - Cócôi nhânfê ténéi.
93. Nisso - tânqui
Nisso eu não acredito. Nisso eu não entro.
- lgn pi tânqui fyi.
94. Nisto - tân
Pisei nisto aí. Cortei o pé nisto ali. - Dédn
tân crichón.
95. Nível - gôi
As dguas do rio estão no nível (situação
em relação às suas margens) normal. - Gôi
véirtl hén cha.
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96. Nível - fágn
O João e a Maria são do mesmo nível: de
nada valem. - João brt! Maria fi nhân nó
riquê.
97. Nível- ign bré hê fagn
Os meus colegas tem conhecimento do
mesmo nível (igualdade). - lgn bré hê
fagn nhân nó riquê car.
98. N i velar - ga
Vou tirar esse monte de terra daqui para
nivelar o chão. - Ga tan cun nhânq.
99. N íveo - cupri bagn
Esta ovelha tem pelo níveo (branco como
a neve). É lindo! - Ovêio quêqui (cânqui)
cuprí chinuí (chinví).
100. No - énquê
No dia sete. Sentado no chão. Leite no café. Durmo na cama. - Curê énquê. Ga cri
ni. Reite ta café. Cama cri naq.
101. Nó - dân
Fazer um nó na corda. O nó no fio de costurar t! difícil de desmanchar. - üónfê dân
quêüónd corég.
102. Noção - üóiví
Não tive noção (conhecimento, idéia, informação) alguma sobre este assunto. üóiví tagn quicantín.
103. Nocivo - chingar cô hén
Não fume. É nocivo (prejudicial) à saúde.
- Chingar côca hón cóquén.
104. Nódoa - côn tónq
Esta nódoa (mancha) de tinta é difícil de
tirar da roupa. - Tinta ta cur cón tónca
córég.
105. Nódoa - côn tonq
106. Noitada - cutân tê (tân)
A noitada (festa, farra) me deixou cansado. - Cutân tê (tân) fést quetínca ign rôn.
107. Noite - cutân, cu tê, cuty
A noite está linda e o céu cheio de estrelas.
- Cutân hê crin nân
108. Noiva - bt!dn guê fi
A noiva estava bem vestida para o casamento. O noivo era um pouco mais velho
para ela. - Un bédn guê fi cur hê. Fi bédn
guê cofá.
109. Nojo - vêi üóin
Quando vejo uma galinha morta e cheia de
moscas, fico com nojo. - Gar/n têr tu catân táinca vêi üóin.
110. Nojo - dugn rôr (barriga redonda)
A mulher grávida tem nojo (náuseas, repulsa) por muita coisa. - Un dugn rôr fi dédn
um vêi üóin.
111. Nojento - bôin quecrê (quecrân)
Que coisa nojenta é a bicheira que deu na
ferida do boi Bôin quecrân qui bíchu
que iá.
112. Nomâde - cáingâng
Os índios que não tem moradia permanente e sempre mudam de lugar, tem a vida
nômade. - Cáingâng in pén tun.
113. Nômades. - Mumón camó
fndios nômades são aaueles que vagueiam
de um lugar para outro. Ctlingâng mumón
camó.
114. Nome - nhânhân, nhâniân, iânhân
O meu nome é Rosângela. O no1ne de mi-

nha mãe é . .. lgn nhânhân. Mâin fi nhânhân...
115. Nome - ignréngrê (meu irmão)
O nome (palavra que designa, como se chama) de meu irmãozinho é. .. - lgn réngrê
chin nhânhân.
116. Nono - guir tâin
No fim do nono mês da gravidez nasce o
bebê. Vai ser um guri. - Guir chin tâin
que turén.
117. Norte. - pón i<J
Se estendermos a mão direita para a nascente, na nossa frente fica o norte. - Pón
i<J ta rôn iúr fón ta fónca rind i<1 ta ni.
118. Norte - nhân nó hôn tun
A direção para o norte é o contrário da direção para o sul. - Norte bré sul ta nhón
nó ón tum.
119. Nos - ongár, on, ong
Nos caminhos da vida. Nos bancos da praça. Nos rios do Brasil. - Ómín nhânb<1.
Bâncu cri. Gôi nhânbá.
120. Nós - Ón, óng, ongár
Nós vamos. Nós amamos. Nós vivemos e
morremos. - Múi i<J hón tón. Cón têr hón
ta tin gué.
121. Nossa - ón, óng, ong<Jr
Nossa amizade. Nossa vida. Nossa riqueza
é a paz. - ón nhâncábo bagn taví.
122. Nosso - ón, óng, ongár
Nosso alimento. Nosso trabalho. Nosso
chefe. Nosso mato. - Ón üóion. Ón rânrái.
óo pón i. ón nón.
123. Nostalgia - qüar hê tân (tê)
Longe de casa a nostalgia (melancolia, tristeza) não me abandona. - Qüar hê ratínca
ign ma cângá taví.
124. Nota - cri rânt (rêt)
Faço esta nota, neste caminho (sinal para
fazer le1nbrar) - Óm(n cri rân vêi fón ié.
125. Nota - tó mu hôn
Tome nota do que disse. Ele não nota (não
enxerga) a minha presença. - Tó mu rânrá. Ti pi iún iá vêi.
126. Notar - úm pi vêi
Ningué1n vai notar (perceber, ver) esta
mancha na saia. - Úm pi ign chaia côntói
vêi.
127. Notável - ta um hê ti
Ele é um homem notável (importante), IS ·
so é notável (digno de ser notado). - Ti ta
um hê taví.
128. Notícia. - üóiví nhângân (nhanguê)
Esta no tícia (informação, nota, apontamento) é mui to ruim. - üóiví nhânguê ta ví.
129. Noticiar - dl1dn urn hónriquêq
O pai vai noticiar (informar, comunicar) o
que aconteceu no toldo . - Dédn um hónriquêca páin tói mú.
130. Noto - véq tum
Eu não noto qualquer defeito neste trabalho. Está bom. - Rânrái corégn véq tum.
131. Noturno - Cutân tân nhéch ín
A coruja é uma ave noturna (anda, voa e
caça de noite). - Cutân tân nhéchín tyi
fén.
132. Noturno, a - cutân tân

A beleza noturna (da noite) aumenta com
o luar. - Cutân tân quêchó cháca chinví
(chinui, chindvi)
133. Nova - tógn fi
Vou usar a roupa nova. Hoje é domingo.
A cidade é nova. A menina é nova. - Cur
tógn túi úri povo tógn.
134. Nova - ign nétu (?)
A boa-nova (notícia, novidade) chegou hoje. Nasceu o meu neto. - lgn nétu ign tén
hat úri.
135. Nova - nhúténq
Este homem é novato (novo, chegou há
ppuco) na cidade. - T<1qui nhuténq.
136. Novato - üóirân quirt!n tt!ng
Ele é um novato (aluno do primeiro ano)
da nossa escola. - ún chin tan üóirân quirt!n tt!nq.
137. Nove - dugn rôr fi
A gravidez da mulher dura nove meses. Dugn rôr fi crén ménd cá quechén ta nóvi
hat.
138. Novecentos - rnil ta crânguê
Novecentos. Falta cem para um mil. - Um
mil ta crân iá um pit tum.
139. Nove - nóvi
Sao nove horas e trinta minutos. - Nóvi
cuiú quêchón (cônchân) chér.
140. Novelo - üónfê grin
Estou fazenao roupa de lã. Já gastei cinco
novelos (bola feita de fio enrolado).
üónfê grin ta chinco ta ,tum quê hônr.
141. Novidade - garín crén
No meio das galin~as tem novidade. Nasceram pintinhos. - Garín crén quéchír.
142. Novidade - cur
Esta roupa é novidade. Ninguém tem igual.
- Cur tégn túnca tin.
143. Novilho - bôin crén
Boi ainda novo. Vaca nova que ainda não
tem filhos. - Bôin crén.
144. Novo - tógn
Chapéu novo. Sacola nova (ainda não usada). Machado novo. - Chompê tógn
chêita togn - bégn tógn.
145. Nu - catôr
Tem gente nu (despida, sem roupa) tomando banho no rio. - Catôr hátca brói
tínca.
146 Nu - guir catôr
O bebê anda nu (sem roupa, peladinha)
por causa do calor. - Guir catôr tin ráin
guê tínca.
141. Nubente - b~nguê nhó, bédn guê nhó
Aquela moça é nubente (é noiva, pessoa
que vai casar). - Bénguê nhó fi, bédn guê
nhó fi
148. N ublado - caicôn
O ternpc está nublado (coberto de nuvens)
Vai chover. - Caic.ô n gógn bagn ta cutóin.
149. Nublar - concá
Esse vento vai nublar (cóbrir de nuvens) o
céu. - Concá caicón gógn fágn.
150. Nuca -- tavón tô hôr:
Estou com dor na nuca {narte traseira do
pescoço) . - Tavón tõ hôn cângái guê.
151. Nuca - gáru
Quebrei a nuca do galo (pescoço) com
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uma pedrada. - Gáru tavón quipê nuca ign
152. Nudez - catôr
Aquela mocinha anda pelo mato em completa nudez (sem roupa). - Catôr hátca
nón cómi tin f1:
153. Nudez - cáingâng
Os índios antigos também andavam em
completa nudez. Era seu costume. - Cáingâng chin ágn catôr hátca mu.
154. Nulidade - dêié hê tum
Ele é completamente nulo (sem valor,
i'}epto, ignorante). Não sabe coisa alguma.
E uma nulidade. - Dêié hê tum.
155. Nulo - Tin dêié hê tum
Sujeito nulo (sem valor, inepto, sem talento). - Ti déié hê tum.
156. Numeração - üóirân
A numeração (por um número, os núm~
ros) das folhas de livro. - üôirân numbro.
151. Numeração - cáingâng in
Vou fazer a numeração das casas do toldo
indígena. - Vai ser mais fácil encontrar. Cáingâng in nincrét ign.
158. Número - pón i
O número da casa do chefe dos índios vai
ser o número um. - Pôn i numbro pir nhói
159. Nunca 1 hôn ricontín
Eu nunca (em tempo algum, jamais) viajei
até Curitiba. - /gn pi hôn ricontíng Curitiba tan.
160. Nunca - ign pi tin
Nunca vou abandonar os meus pais, os
meus irmãos, a minha família. - /gn pi
réngrê vóca tin.
161. Nutrição - üôicângá

162.

163.

164.

165.

166.
161.
168.

169.

A nutrição (ato de se nutrir, alimentar) do
doente está fraca. - üoicângá üóiónd hê
tum.
Nutrição - üóiónd
A nutrição dos índios varia muito. Depende do que eles plantam e do que caçam no
mato. - Cáingâng üóiônd bagn hat crôdn
crôdn cá.
Nutrição - tarmó nyi é
Para ser forte e ter saúde, boa nutrição
(alimentação) é importante. - Tarmó nyi
é nhôd hê hat.
Nutrido - ign réngrê chin
O meu irmãozinho é bem nutrido (alimentado) porque a mamãe cuida dele com
muito amor. - lgn réngrê chin nhód hê
hat tin.
Nutriz - guir péfón
A nutriz (mulher que dá de mamar) deve
ser forte e ter saúde. - Guir péfónca nhód
hê hat tyi.
Nuvem - cáicôn gógn
A nuvem preta promete muita chuva.
Cáicôn gógn chan ta cutóin.
Nuvens - cáicôn gógn
As nuvens brancas enfeitam o céu. - Cái·
côn gógn cuprí câicôn chinví hat.
Nutritivo - üóiônd hê.
O feijão e a carne são alimentos (comida)
muito nutritivos (dão sustento, nutrem
bem, são fortes). - üóiónd hê réngró ti.
Nutritivo - fal'/n ménióca
A farinha ele mandioca é pouco nutritiva
(comida fraca). - Far/n ménióca üóión
corégn.

A bondosa e paciente vovó dos caingângues do toldo de 1raí
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uma semana hadn
18. Obrar - Rânrái
Precisamos obrar (trabalhar) muito para
term'inar antes da noite. - Rânrái bagn in
cutê túnqui
19. Obra - Rânrái
A casa ainda está em obras (em construção) - ln vêr car tum
20 Obra - RAnrái
Aquilo foi obra do demônio. Obras atrasadas. Obras acabadas. - Rânrái car üáin.
Dédn um corég hat
21. Obrar - Ránrái
Vamos obrar (trabalhar, realizar) com dedicação e amor. - Rânrái hat hê hat chôr
22. Obreiro - Rânrái camó
O obreiro (trabalhador, operário, aquele
que realiza) merece a nossa ajuda. - Um
rânrái camó ón iundá quêi
23. Obrigação - üôicár
Todos, tem a obrigação de ajudar aos fracos e aos velhos. - üôicélr ta um cofá iundá quêi
24. Obrigação - Páin (= pai)
A obrigação do pai é sustentar a mulher e
os filhos. - Páin mâin fita vir ca ti crôn
25. Obrigado - Agn vâin
Fui obrigado (forçado) a fazer isso. Fo i
contra a minha vontade. - Agn vâin ra
hadn ign
26. Obrigado - Hê taví, hê taví
Para agradecer eu digo: muito obrigado
pelo favor recebido. - Hê tav l
27. Obrigar - Nhónônq
t mais fácil fazer do que obrigar (mandar,
forçar) alguém a fazer. - Nhónó confôr
28. Obrigar - Nhônônq
Obrigar alguém a mentir. Obrigar a trabalhar na lavoura. - Ti rânrái hat. Ti ôt hatq
29. Obrigatório - üôirê
t obrigatório (derer) ir à escola todos os
dias. - üôirê tu tin ta hâna
30. Obscurecer - Cutân quêq
O céu se cobre de nuvens escuras. Vai obscurecer a luz do sol. - Caicôn gôgn ta
cutân quêq
31. Obscuridade - Cutê
Com tanta nuvem preta, a obscuridade
(falta de luz, escuridão) parecia noite. Cutân na vê
32. Obscuro - Nhóndgrô
Que lugar obscuro (com pouca luz, sem
claridade) - Nhôndgrô tum táqui
33. Obscuro - Curén chin
Dia obscuro (com pouca claridade) Curén chin na
34. Obsequiar - T im bré hê
Ele gosta de obsequiar (dar presentes, fazer favores) aos amigos. - Tim bré hê ma
dédn um nim camô
35. Obséquio - Dédn um nim
Ele me fez um obséquio (um presente, um
favor) - lgn ma dédn um nim
36. Observador - Dédn um vêq
Ele é um bom observador (enxerga tudo)
- Dédn um vê hê ti
37. Observador - Tupén vi
Ele é um bom observador das leis de Deus

01.0 - lgn
O meu chapéu. O meu cesto. O anzol. O
arco. - lgn chompê. lgn chêita. lgn ênfí.
lgn ü6ind
02. Obcecar - Ou lhon que
Com tanta mentira ele vai se obcecar (não
ver a verdade, com a cabeça e o espírito
confuso) - üóivl qulhon que tum
03. Obedecer - üi nhéménq
é preciso obedecer (concordar a vontade
dele) ao pai. - Páin üi nhéménq
04. Obedecer - Canuá (= canoa)
Para remar e ir mais depressa, é preciso
obedecer a correnteza das águas do rio. Canuá cóm i quém i tin
05. Obedibncia - Pón i (= chefe)
Todos devem prestar obediência (submissão) ao chefe. - Pón i üi nhéménq
06. Obeso - Bagn (= grande)
O obeso (pessoa muito gorda) não pode
correr. - Um bagn üóivá córég
07. Obesidade- Nhén
A pessoa que sofre de obesidade (muita
gordura) deve comer menos. - Nhén chin
hb um bagn f§n
08. óbito - PiJin ~r (= pai morto)
O óbito (morte) de meu pai, aconteceu no
ano passado. - Prân ti mucôn têrq
09. Objeto- Dédn um
Este objeto (coisa) não me pertence.
Quem será o dono? Dédn um tagn ta
ichúm tum
10. Objeto - Ti
Este homem tem muitos objetos para vender. - Ti dédn um üóndê que tin
11. Objeto - Tó mu ónd
O que você disse não é objeto da nossa
conversa. - Ónta tó mu ónd
12. Obllquo - L inha (póndô)
Esta linha não cai reta sobre a outra. E la é
obliqua. - Linha tágn üóirê nátim tun
13. Obliterar - Canuá dôr
Vou obliterar (fechar) com barro e pano
este buraco da canoa. - Canúa dôr ninféiq
oré ta
14. Obliterado - Ninff!iq
O buraco no fundo da canoa já foi obliterado (fechado) - Canuá dôr qui ninféiq
caní
15. Obliterar - Nin~iq
O rio foi obliterado (entupido) pelas pedras. - Gôi chin ninféiq
16. Obra - Rânr6i
Para terminar esta obra (trabalho) preciso
mais vinte dias. - Rânr6i cônd ié curôn ta
vinte tuná
17. Obra - Rânrái
Para concluir a obra (trabalho) que escrevo, gastarei uma semana. - Rânrái cônd ié
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(cumpre as leis) - Tupén vi mô hê
38. Observar - Crign vlJq
A noite est<i tão linda e vou observar
(olhar com atenção) as estrelas. - fcha
crign vêi ba
39. Obstáculo - Ómfn
Esta pedra no caminho é um obstáculo. Ómfn nhânbá pô camô.
40. Obstáculo - fnha ootin
Este obstáculo (barreira, impedimento)
não me assusta. Passo por c ima. - fnha
nátin mar cri tin
41. Obstrução - Gôi fór - rio cheio
A obstrução (entupimento) do rio provocou a enchente. - Gõi fór taví.
42. Obstruir - ninféi
Vou obstruir (entupir) este cano. Daí a
água não passa. - Canó ninféi ca gôi cutónqui que tund
43. Obtenção - Curón car
A obtenção (conquista, consecução) do
pão de cada dia. - Curón car mi pun
44. Obter- Rânrái
Obter (conseguir) um emprego é meu grande desejo. - Rânrái vêca ign ma hê tyi
45. Obtido - Nhâncábo
O dinheiro obtido (ganho, conseguido)
vou entregar ao pai. - Nhâncábo ta paln
ma nim
46. Oca - Cáingâng in
Oca era uma casa coberta de palhas na
qual moravam os índios Tupis. - Cáingâng in caféi ta
47. Ocasão - car nur tin
Nesta ocasião (oportunidade) vou dormir.
- lgn car nur tin ign
48. Ocasionado - Ódn bé
O desastre ocasionado pelo motorista que
dirigia bêbado. - Ódn bé ra camiúm vóg
n1
49. Ocasionado - lgn bédca, bédnca
A alegria ocasionada (provocada) pelo meu
casamento foi grande. - /gn bédca ign ma
hê
50. Ocasionar - /gn páin ma hê
•
Vou ocasionar (causar, provocar) muita
alegria aos meus pais. - lgn páin ma hê hat
51. Ocaso - Rôn nur ti
Quando o sol dorm;, este momento se
chama ocaso. - Rôn nur tin
52. Ocaso - Rôn iúrq
O ocaso (o pôr do sol) é o contrário da aurora (nascer do sol) - Rôn iúrca
53. Oceano - Gôi bagn
Os rios jogam suas águas no oceano. A
água do oceano é salgada. - Gôi bagn taví.
54. Ocidente - Rôn
O sol se esconde no ocidente e nasce no
oriente. - Rôn iúr fôn rôn pur fôn
55. Ócio - Nhód nhór
Ele vive no ócio (sem trabalho) O ôcio (vadiação) não traz alegrias. - Nhód nhór
56. Ociosidade - LJ,71 nhód nhór
A ociosidade provOCl;I muitos males. - Um
nhód nhór córég taví.
57. Oclusão - ómín téi
A oclusão (fechamento) deste caminho
nos obriga a fazer uma longa volta. -

Ómín téi taví
58. Oclusão - Gôi vând fôn
A oclusão (entulhamento) deste poço nos
deixou sem água. - Gôi vând fón qui gôi
tum
59. Oco - Cá dôr
No tronco oco das árvores, as abelhas fazem os seus ninhos. - Mân cá dôr cônqui
n1
60. Oca - óncrét
Cabeça oca (vazia, que não pensa) - Óncrét üáin
61-. Ocorrência - Hê tavf
Esta ocorrência (acontecimento) foi muito
alegre e feliz. - Hê taví hat
62. Ocorrer - Que món
Se ocorrer (acontecer) a mesma coisa outra vez, vou fazer festa. - Que mônca ign
ma hê tyi
63. óculo - Ócru
O professor não enxerga direito e por isso
usa óculos. - ócru qui oüóin hê
64. ó culo - Ócru
O óculo é de vidro e ajuda a enxergar m~
lhor. - Ócru cavân
65. Ocultar - Nhâncábo
Vou ocultar (esconder) o meu dinheiro
nesta sacola - Nhâncábo péiúi chacóra
cónqui.
66. Ocultas - Cacanó (= fruta)
E /e vive oculto (escondido) As frutas
ocultas no meio das folhas. - Cacanó
üóipeiúca nátin
67. Oculto - Cá inhân nhô
Ele está oculto (escondido) atrás daquela
árvore. - Cá inhân nhó
68. Ocupação - lgn rânrái
A minha ocupação (trabalho, ofício) é
fazer cestas o dia inteiro. - lgn rânrái
ta ch~ita hê ni
69. Ocupação - Páin
A ocupação do pai é vender as cestas, arcos e flechas.
Pllin ta chêita car dô
üóndêi que ti
70. Ocupar - Úri
Hoje vou me ocupar (trabalhar) com os
estudos. - Úri üóirân h<in
71. Odiar- ó tunhúi
Por causa desse mal que você me fez, vov
te odiar (querer mal) a vida inteira. - O
tunhú nyi ign
72. Odiento - Um tunhú
Ela é muito odienta (rancorosa, guarda
a raiva) e não perdoa ninguém. - Um
tunhú camó
73. Ódio - Nhucamó
O ódio (raiva, repulsão) não faz bem ao
coração da gente. - Nhucamó ca hê tum
74. Odioso - Cané tum
O mal que fizeram tJquele pobre cego é
odioso (provoca ódio, indignação, respulsa). - Um cané tum vógn mu
75. Odor - Cafêi
O odor (perfume, cheiro) das flores é agradável. - Cafêi guêr hê
76. Oeste - Rón
Oeste (lado em que o sol desaparece no
horizonte) é o contrário de leste (onde o
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sol nasce) - Rôn pur fôn
71. Ofegante - Nhón guêrq
Estou ofegante (com falta de ar, respiro
com dificuldade} depois de tanto correr. Nhón guêr corégn üóimân quêca
78. Ofender - Ti tóinq
Se ela me ofender (injuriar) meto a mão na
cara dela. - Ti tóinca
79. Ofensa - Bré vi món
Esta ofensa (injúria, ultraje) eu não perdôo
- lgn pi ti bré vyi món
80. Oferecer - F i ma cafêi
Ele vai oferecer (dar) uma flor para a moça. - F i ma cafêi fiq
81. Oferecimento - Cafêi
O oferecimento da flor não foi aceito pela
moça. - Cafêivêd tun fi
82. Oferta - DtKJn chinuí
Ela prefere a oferta (dddiva, aquilo que se
oferece) de jóias - DtKJn eh inu í món chór
83. Ofertar - Bu néca
Eu vou ofertar (presentear, dar) uma bo·
neca. - Bunéca ta fi ma fyi
84. Oficio - Jgn rânrái
O meu ofício (profissãoj é trabalhar na lavoura. - lgn rânrdi ta oncrón ni
85. Ofício - Ti rânrái
O ofício dele é derrubar o mato e vender a
lenha. - Ti rânrái ta pin üondêi quêni
86. Ofuscar - Caicón gógn
As nuvens vão ofuscar (encobrir, esconder)
o sol. - Caicón gógn rón cri mu
87. Ofuscar - Rón
O excesso de luz solar ofusca (não deixa
.
ver) a visão. - Rón cátu óüóin corégn
88. Ofuscar - Ron cátu óüóinq (óvoinq)
Se olhar para o sol, sua luz vai ofuscar (fica tudo escuro e não se vê mais nada) a tua
visão. - Ró cátu óváinca canó cóqut§dn
89. Oitavo - Réngrê (irmão) chin
Nasceu mais um irmãozinho. to oitavo da
família. - Réngrê ta oitavo que cóntíng
90. Oitenta - Oitenta
Vendi uma cesta por oitenta cruzeiros. Chêita ta oitenta tu fat
91. Oitenta e oito - Oitenta bré oito
A outra cesta vou vender por oitenta e
oito cruzeiros. - Chêita um ta oitenta bré
oito tu fadn
92. Oito - Oito
Comi oito laranjas e dezoito pinhões.
Cacanó ta oito côgn ign fâng ta dexoito.
93. Olá - Óma hê
OkJ ! Como vai você? - Óma hê?
94. Oleado - tóng
Esta comida é oleada (tem óleo) - üóiónd
tóngguê
95. Óleo - Azeite
O óleo, também chamado azeite, usamos
na nossa alimentação. - Azeite üóión qui
faq ta cô hê
96. Óleo - Óleo
O óleo (azeite, gordura) também ilumina a
casa durante a noite. Dentro da lamparina
usamos óleo. - Óleo grugn hê
9 7 Óleo - Óleo
ô óleo também é usado na pintura das
casas. - ln mi tin óleo hê.
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98. O/fação - Dédn guêr
A o/fação (ato de cheirar) nem sempre
causa prazer. - Dédn guêr mói fón
99. Olfato - Ninhó (=nariz)
O nariz é o órgão do olfato (graças a ele,
sentimos cheiros) - Ninhó ta dtKJn .um
guêrmó·hê
100. Olhada - Óüóinq, óvôinq
Dei uma olhada (ato de olhar.} pela janela
e vi que era noite - Nhódcón rôr qui rête
óüóinq
101. Olhar- Vêq
Olhar as flores, as estrelas, o sol, as moças
bonitas. - Cafbi vbq, crign vêq, rón véq, um
chinuí vêq
102. Olhar - Vêq
Olhar o buraco da agulha e passar o fio.
Olhar com os olhos. - Préi dôr rá üónfê
rónq
103. Olho - Canó
Tenho dois olhos na cara. Um à esquerda e
outro à direita do nariz. - lgn canó réngre

ni.
103a. Olho d'água - üêncané, gôi rôr
104. O/vidar .:.. Cón iatúnq
Não vá olvidar (esquecer) a promessa que
f-ez. - Ou ir cón iatún hôn
105. Olvido - Cón iatú
Os nossos cantos já estão no olvido (esquecimento) - Cón iatú chêr
106. Ombro - Dúin {=- pescoço), ndúi, ndúnhi
Estou com muita dor no ombro direito de
tanto trabalhar. - lgn'élúin cângái guê
107. Ombros- Nhói bóin (?)
Tenho dois· ombros. - Nhói bóin réngrê
ign
108. Omissão - Cón iatútca
Esta omissão (falta, esquecimento) nos fez
muito mal. - Cón iatútca ma hê tum
109. Omitir - DtKJn nim guê
Não vá omitir (esquecer) o presente. Dédn nim guê côn iatún ón
110. Onça - Min
A onça é um animal selvagem e me causa
muito medo. - M in nhú camó ti
111. Onça - Min
A onça carregou a vaquinha, matou-a ecomeu-a. - Min bôin fi món iá
112. Onda - Gôi
Quando o Uruguai está cheio, suas águas
fazem ondas muito perigosas. - Gôi bagn
fór ca camó taví
112a. Onde vai? Onde mora ? - Hara tin no?
Anhó ta ni? Onde = hara, ta ni, han tan
113. Ondular - Góin
Hoje vou me pentear e ondular os cabelos.
Ficam ma is bonitos. - Gó in rêp ca eh inv í
nyi (chinui, chindvi)
114. Ondulação - Góin
A ondulação do cabelo enfeita a mulher. Góinchinví
115. Onipotente - Tupén
Deus é onipotente (sua força e seu poder
não tem fim, ele. tudo pode fazer) - Tupén vi quíhon quêi
116. Ontem - Raquétê (ranquétO, rânquétân)
Ontem choveu muito e hoje é dia de um
sol findo. - RaquétO ta cutónq.

..,

117. Oneroso - Câniamô
Isso é muito oneroso (que provoca muita
despesa) - Dédn um câniam6
118. Ónus - Rânrái
O ônus (encargo, peso) desse trabalho é de
todos. - Rânrái car vó
119. Onze - Garín fi
Dez mais um é igual a onze. A galinha tem
onze pintinhos. - Garln fi cré ta onze
120. Opaco - Cânva tum
Por esse vidro opaco (que não é transpa·
rente) não posso enxergar. - Dédn cânva
tum
121. Opalino - Fidn óüóin
Este vidro tem a cor opalina (leitosa).
Também é opaco. - Fidn ôüóin corégn
122. Opção - Tagn fi bré
A minha opção (escolha, preferência) é
ficar com esta garota. - Tagn fi bré
nhón ign
123. Operação - Cónta hat fôn
A operação de somar, diminuir, dividir e
multiplicar. São quatro as operações algébricas. - Cónta hat fón véiquégrá ni
(vêiquengrá)
124. Operação - Capông
O médico vai fazer a operação na barriga
do doente. - üôicangá capông
125. Operar - Rógnrô chin (Róngrô)
Ele vai operar (trabalhar) e cortar a barriga do doente com a tesoura e uma faca
bem pequena. - Rôngro (Rógnrô) chin ta
ti dugn cupóng
126. Operário - Ningué (mão)
Operário é aquele que trabalha com as
mãos para ganhar a vida e o sustento. N ingué ta r§nrái
121. Operário - Pó (pedra)
Operário .I/Uebra-pedras. - Pó cupónca ta
inhat
128. Operoso - Páin (pai)
O meu pai é muito operoso (trabalhador) e
não descansa de dia. - Páin rânrái camó
129. Opinar - Vinq
Não gosto de opinar (dar palpite) sobre
coisas que não entendo. - Um vin iáqui
vi tum
130. Opinião - Ti vi
A opinião (juízo, parecer) dele é muito
importante. - Ti vi hê taví.
131. Opor - Concá
Contra a força dessa tempestade. nenhu·
ma força pode se opor (ir contra, ser contra) - Concá nhânguê taví.
132. Oportunidade - Cón mi
Aproveito esta oportunidade (ocasião) pa·
ralhe mandar um fCJrte abraço. - Cón mi
nhónôi
133. Oportunidade - Nhâncábo (dinh6iro)
Não quero perder esta oportunidade
(ocasião) para ganhar um dinheirinho. Nhâncábo chin môn
134. Oposição - Cri.tuq
Em oposição (em contraste) da saia preta,
uso a saia branca. - Chaia châm cri brusa
cuprí túi
1.15. Oposição - Cutê
Em oposição à escuridão (lugar escuro)
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uso a claridade da luz. - Cu tê tavl
136. Oposto - Cur (roupa)
Vesti a roupa do lado oposto (contrário) Cur üóimân ca tuq
137. Oposto - Cutê
No lado oposto (em frente do lado que estou) está a canoa. - Canuá ign cutê chá
138. Opressão - üóicângá
O doente disse que sente uma opressão
(esmagamento) no peito - üóicangá nhon
guer corégn
139. Opressão - Nhónguêr
A opressão (aperto) no peito é muito doída. - Nhónguêr cortJgn
140. Oprimir - Cur ('-' roupa, blusa)
Se vestir esta blusa apertada, vai oprimir
(dificultar) a respiração (o fôlego) - Cur
tuguêr túca corégn
141. Optar- Nhómónq
Na hora de optar (escolher) vou preferir
você. - Ón vi ón nhómónq
142. Opulência - Un nhânc/Jbo
O rico vive naquela opulência, fartura Un nhâncábo bagn
143. Ora - üói pédn bé
Ele está bébado e caminha ora para a d í·
reira ora par a esquerda. - üói pédn bé pé
pé ti
144. Oração - Tupén
Faço a minha oração (reza) a Deus, agrade·
cendo a vida que me dá. - Tupén bré vi
tin.
146. Oral - Bré vinq
Fizemos uma combinação oral (falada).
Prova escrita e prova oral. - Bré vinq
145. Oral - Tupén (Deus)
Vou orar (rezar) a Deus pela saúde de minha família. - Tuén bré vin ign
141. Oral - Nhónquê
Na cavidade oral (boca) estão os dentes e a
língua. - Nhónquê cônqui nuné car nhó
148. Ordeiro - Nhânturêq
Os índios são gente ordeira {pacíficos, não
fazem brigas) - Caingâng nhânturân üáin
149. Ordeiro - Páin (pai)
O pai é muito ordeiro (amigo da ordem) e
gosta de tudo no lugar certo. - Páin ti car
tu hê
150. Ordem - üéinbré náti
Gosto da ordem. Tudo o que é meu tem
seu lugar certo e limpo - lgn cha dédn um
üéinbré náti
151. Ordem - Bandéra
Na bandeira do Brasil está escrito : Ordem
e Progresso. - Bandéra ra
152. Ordenado - Ganhân quêi fón
O meu ordenado (aquilo que ganho por
mês) é pequeno. - Ganhân quêi fón corégn
153. Ordenar - Nhónônq
E preciso ordenar (mandar, determinar) os
homens cortar lenha. - Pi tu ti nhónónq
154. Ordenhar - Bôin fi (vaca)
Pela manhã, a mulher vai ordenhar (tirar o
leite) a vaca. - Bôin fi nhón minq
155. Ordinário - Cur (roupa, vestido)
O pano desta roupa é ordinário (de má
qualidade, ruim) - Cur üóimân
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156. Ordinário - Vinhu
Tanto o homem como o vinho são ordinários. - V inhu corégn
157. Ordinário - Nurq
Comer e dormir é coisa ordinária {comum)
na vida de todos os animais. - Nhón car
nurq
158. Orelha - Ningrón
Estou com dor na orelha direita. - Ningrón cangá
159. Orelha - Ningrón
Uso brincos nas orelhas. Fica mais bonito.
- Ningrón tuchá chinví {chindvi)
160. Orelha - Ningrón
A orelha do burro é grande. O mosquito
picou a minha orelha. - Convarú ningrón
bagn
161. Orelha - Ningrón
A orelha ajuda a escutar o canto, a música
e o vento. - Ningrón dédn um mó hê
162. Órfão - Mâ in têr iá
Ele é órfão de pai {pai morto). Ele é órfão
de mãe (mãe morta). - Mâin têr iá fi. Páin
ter iá fi.
163. Orfandade - Mâin tum
Viver na orfandade {sem pai e sem mãe) é
muito triste. - Mâin tum {Min tum cacorég
164. Organizar - Óncrét
Vou organizar {arrumar, pôr em ordem) a
· minha vida um pouco melhor. - óncrét
bagn
165. Organizar - Rânrái
Se ele organizar o seu trabalho, a produção
vai aurnentar. - Rânrái hê hátca hê tin
166. Organismo - Ón corpo
O nosso organismo {corpo) se compõe de
muitos órgãos. - Ón corpo ta dédn um é
167. Orgia - Cur {roupa)
No carnaval, homens e mulheres fazem
aquela orgia (farra) - Carnaval cón cur
üôimân túca mu
·
168. Orgia - Fi pírma
Ele vive na orgia {farra) mas a mulher fica
em casa sozinha. - F i pírma in coní
169. Orgulhar- Páin ma hê
Os pais vão se orgulhar (ficar soberbos)
com o sucesso dos filhos. - Páin ma hê tin
170. Orgulho - Páin
Os filhos são o orgulho de seus pais. Páin ti crén tu hê
171. Orgulhoso - lgn ma hê
Me sinto orgulhoso (importante) pelo trabalho que realizei. - lgn rânrái ca hê
172. Orgulhosa - Um bré
Ela é muito orgulhosa {se julga muito grande) e não conversa com a gente - Um bré
vi üáin fi
173. Orientar - óm ín
Vou fazer estes sinais no caminho para
orientar aqueles que vem atrds de nós. Ómín vêtca chái
174. Orientar- ómín hdtca túnca
Se não orientar, eles se perdem no mato. Óm ln hat túnca üóifór nón cónqui
115. Oriente - Rón iúr fón
O sol nasce no oriente e desaparece no ocidente. - Rón iúr fón rór pur fón

116. Orifício - Ninhó
O nariz tem dois orifícios {buracos) - Ninhó dôr réngrê
177. Orifício - Dôr
A vovó não enxerga e não pode passar o
fio no orifício da agulha. - Vovó fi préi
dôr véq tum
178. Origem - Rânrái {trabalho)
O meu trabalho é a origem (lugar donde
veio) do dinheiro que guardei. - Rânrái
canhân hê
179. Origem - Tupén (Deus)
Deus é a origem (lugar de onde veio) de todas as coisas. - Tupén ta dédn car cómúnca nátin
180. Originar - lânbré hê {felicidade)
A felicidade vai se originar {começar) do
nosso amor. - lânbré hê ca hê tin
181. Originar - lgn cóachídn
A vida de meu filho vai se originar {ter o
começo) dentro de mim. - lgn cóachídn
ta ichún nhó
182. Orla - Gôi ré
Na orla (beira, margem) deste rio, estão
as nossas casas. - Gôi ré ign nátin
183. Ornamento - Nigrf!n tuchá
Os ·brincos são ornamentos (enfeites) usados pela mulher. - Nigrén tuch;J ta fi tun
n1.

184. Ornamentar - ln rón
Vou ornamentar {enfeitar) a minha casa
com um jardim cheio de flores. - ln rón
cafêi chinví crónq.
'
185. Orvalho - Ouén fér
As folhas do capim ficam bonitas com as
gatinhas de orvalho. - Caff!i tu quén fér
186. Orvalho - Rón
Quando o sol esquenta, as gotas de orvalho
caem no chão. - Rón iúrca quén fér
cutónq
181. Orvalho - Cafii (folha), cafDi = flor
Gotinhas de água espalhadas pelas flores e
folhas pela manhã se chamam gotas de orvalho. - Caff!i tu quén fér chin
188. Oscilação - Natn
A varinha oscila (balança) de um lado para
o outro. Isso se chama oscilação. - Capén
náinq nâinq guê nátin
189 Oscilar - Pédnbé
Se tomar muita cachaça, também vai oscilar (ficar tonto, balançar para um lado e
para outro) - Pédnbé ca nâinq nâinq quêi
190. Osso - Cuc;á
O osso é branco. - Dédn um cucá cuprí
191. Osso - Cucá
O cachorro gosta de roer o osso. - Cachór
dédn um cucá cocamó
192. Ossada - Dédn um cucá
No fundo do buraco feito no chão, encontrei uma ossada (muitos ossos juntos) Dédn um cucá ga dôr cônqui é
193. Ossudo - Bôin cucá (boi osso)
Este boi é muito ossudo. - Bôin cucá taví
194. Ótimo - lgn rânrái
O resultado do meu trabalho foi ótimo
(muito bom) - lgn rânrái hê taví.
195. ótimo - Cô hê
Este doce é ótimo. - Dtkln gróinguê cô
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hê
196. Ótimo - ôncréi
Este cachorro é ótimo. - Cachór ôncréi hA
197. Ou - lgn ma tin
Vou ou não vou. Fico ou não fico. - lgn
ma tin. lgn ma tin guA tum
198. Ouça - Mó rá hab
Ouça (escute) esse barulho. Alguém vem
chegando. Mó ra habn. Dédn quêr
199. Ouça - Gódnvén (sabi;J)
Ouça (escute) o canto do sabi;J. - Gódvén
quêr mó ra habn
200. Ouriço - Fóidn
Ouriço é um aninal que tem o corpo coberto de espinhos. - Fóidn cônqui qui
préi
201. Ouriço - Fóidn
O ouriço é muito inteligente para pegar
cobras. - Fóidn pând côn minq
202. Ouriço - Fóidn
O ouriço tem o seu ninho dentro daquela
árvore que é oca. - Fóidn nhânfê ca dôr
cônqui
203. Ouro - Ningué cônf
Ganhei um anel muito caro e bonito. t
feito de ouro. - N ingué côn í ta ôr ganhân
queq 1
204. Ousar - Ti pi had
Ele não vai ousar (ter coragem) de te provocar. - Ti pi had
205. Ousadia - Ti cacôn
Se ele tiver a ousadia (atrevinento) de mexer com você, meta a mão na cara dele. Ti cacôn tóing
206. Outono - Cuchá côn
Nos meses de outono, caem as folhas das
árvores. Depois do outono vem o inverno.
- Cuchá côn caféi vér
207. Outono - Cófônd
No outono (velhice) da vida, lembramos os
dias já vividos. - Cófôndca dédn um tu
nhâncrén ni
208. Outro - Gôi fêr (lado do rio)
No outro lado do rio. - Gôi fêr um ta
209. Outro - Cafêi
-A outra flor era mais bonita. - Cafêi um
chinvlum
210. Outrora - üóncha
Outrora (em outro tempo) os índios tinham muitos cantos. - üóncha caing§ng
télin ti

211. Ouvido - Ningrón dôr (orelha buraco)
Entrou um mosquito dentro do ouvido
(orelha) - Ningrôn dôr rarông caríng rign
212. Ouvido - Guir ningrôn (criança orelha)
A criança chora porque tem dor de ouvido. - Guir ningrón dôr cangá ni
213. Ouvido - Ningrôn
Minha avó é surda. - Vovó ningrón cutú
214. Ouvir - món, mónq
Não gosto de ouvir (escutar) o choro de
crianças. - Guir fân món corég
215. Ouvir - Nhéchín quêr
Gosto de ouvir o canto dos passarinhos e o
canto do meu namorado. - Nhéchfn quêr
món chêr
216. Ova - Créncufêr
As ovas (ovários) do peixe são gostosas pa·
ra comer depois de preparadas. - Créncu·
fêrcô hê
217. Oval - Ti crin
A cabeça dele é oval (tem a forma de um
ovo) - Ti crin ta garín ô vê
218. Ovário - F§gn
No ovário da mulher se desenvolvem as sementes femininas. - F5gn crén flH fêi
219. Ovário - Fi (ela, mulher)
E la está com inflamação no ovário do lado
direito. - F i crén dé cangá nin
220. Ovelha - Ovêia
A mulher do carneiro se chama ovelha. Ovêia fi
221. Ovíparo - ôdn ôdn fón
A galinha, o marreco e o jacu são aves ovíparas (que botam ovos) - Garín fi ôdn
ôdn fón
222. Ovo - Garfn
A galinha preta também bota ovo branco.
- Garfn châm fi ô cuprf
223. Ovos - Garín
No ninho da galinha encontrei oito ovos.
- Garfn ôdn fón qui ti ô ta oito
224. Ovos - ô é
Achei uma ninha de ovos (um ninho cheio
de ovos) - ô é taví
225. Ovos - Ti ô
Da ninhada de ovos nasceram cinco pintinhos. Três goraram (falharam) - Ti ô tán
táin i;J
226. Ovos - ô é
Quando a galinha está choca, ela não bota
ovos. - Garln fi crén tin ô tum.

~
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01. Pá - Apá
O lavrador usa a pá para virar a terra. A pá
é feita de ferro. - Apá ta ga guêi fón
02. Paca - Páca ti (crân)
A carne da paca é muito gostosa. O caçador matou duas pacas. - Páca nin cô hê.
Páca ré ngrê téd
03. Paciência - Cofd (velho)
É preciso ter muita paciência (tolerância)
com os velhos. - Cofd tunhún tung ni
04. Paciente - Mâin fi (mãe)
A mamãe é muito boa e paciente (toleran·
te) com os filhos. - Mâin fi crê tu hê
05. Pacificar - Fagn
Vou pacificar (acalmar) a vida daquele
casal. - Fagn ta nhân tu hat
06. Pacifico - Nhúm üáin
O João é muito pacífico (calmo, tranquilo) - João ti um tu nhún üáin
07. Paçoca - Ménióca (Méndióca)
A paçoca é feita de carne desfiada com farinha de mandioca. - Ménióca ta farín cô
hê
08. Pacote - Dédn pón
Achei um pacote (embrulho). O que terá
dentro dele? - Dédn pón de cónqui ni ónd
09. Pacto - Ti bré vinq
Fiz um pacto (um trato, um ajuste) com
ele. - Ti bré vinq
10. Padaria - Pun hat fón
O lugar onde se faz pão se chama padaria.
- Pun hat fón
11. Padecer - Cângá
Não é agradável padecer (sofrer) tantas dores sem remédio. - Cângá ca üóicantá tum
ca córégn
12. Padecimento - Cângd
Este padecimento (sofrimento) já tenho há
muito tempo. - lgn cângá tagn chi ha taví
chér
13. Padeiro - Pun
Aquele que faz ou vende o pão, se chama
padeiro. - Pun hat fón
14. Padrasto - Mâin fi (mãe)
Minha mãe casou duas vezes; o segundo
marido dela é meu padrasto. - Mâin fi
bédn; um ta ign páin um ni
15. Padrasto - Páin um, iógtum
Não gosto do padrasto. Sempre vou preferir o pai. - Páin um ign ma hê tum
16. Padre - Padre, pedér
O padre vai visitar um doente e rezar por
ele. - Padre üóicangd vêi ting
17. Padrinho - Padrinho
O meu padrinho de batizado se chama Manoel. Fui batizada na igreja de Irai: - Padrinho igreja qui ign quepêq
18. Paga - Vinte
Me dá vinte cruzeiros e estou paga pelo
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trabalho que fiz. - lgn ma vinte nim rânrái
iél tum
19. Pagador - Dédn um
Vá receber os seus vinte cruzeiros no pagador (aquele que paga) - Dédn um caióm
fón
20. Pagão - Rón tu hê (Rón = sol)
Aqueles que dizem e adoram o sol, a lua e
os deuses, se chamam pagãos. - Rón car
quechón tu hê
21. Pagão - Pin (fogo)
Aquele que adoram o trovão e o fogo são
pagãos. - Pin tu hê
22. Pagão - Tupén
Aqueles que adoram o Deus verdadeiro
não são pagãos. - Tupén tu hê
23. Pagar - Dévi
Hoje ganhei um pouco mais e vou pagar a
minha divida. -· Dévi caióm tin ign
24. Pagar - lgn vyi iél hat
Estou pagando a promessa. Aqui está o teu
presente. - Dédn tomú ón hat
25. Página - üóirá
Na quinta página do meu livro tem uma figura de anjo. - üóirá numbru ta chinco
26. Pago - Dév i
Eu pago tudo o que devo. - lgn dévi
caióm cón úri
27. Pai - Páin, iógn
O meu pai é um gorducho muito bom.
Gosto e adoro o meu pai. - Pilin tógn
guêbagn
28. Paiol - Pé ió
No paiol estão guardadas as ferramentas
que usamos na lavoura. - Pé ió ta rânrdi
fon nátin
29. Pairar - Crin (cabeça)
Sobre as nossas cabeças, sempre vai pairar
(balançar) o perigo da morte. - Crin qui
dédn
30. ?a Is - lgn ga
O país que nasci, o Brasil, é minha pátria.
- /gn ga ta Brasil ni
31. Paisagem - Pón dói cri
Lá de cima do morro vejo uma paisagem
(panorama) muito linda. - Pón dói cri
dédn chinvl ni (chindvi)
32. Paixão - Tu hê ign
A minha paixão .(grande amor, afeto ardente e intenso) nunca vai terminar. - Tu
hê tagn tu n guê tu n
33. Pajé - Pón i
Pajé é o chefe r eligioso dos índios (médico
e feiticeiro) Era muito estinado. - üónchá
caingâng hat pón i
34. Pajem - Guir vêifón
A mulher que cuida da criança da patroa
se chama pajem. - Guir vêi fón fi
35. Pala - üóincóntór
A minha pala (poncho) é feita de pano de
seda e é toda franjada - üóicóntor chinví
(chinul, chindvf)
36. Palácio - Prefeito in (Prefeito casa)
O prefeito mora num palácio (casa grande
e luxuosa) - Prefeito in bagn chinví
37. Paladar - üóiónd (comida)
Esta comida não agrada ao meu paladar
(gosto, sabor) - üóiónd cô corégn

f

em cacho. - Tóin canó é
58. Palmo - Téi (alto)
Tenho cinco palmos de altura. O pai tem
oito palmos de altura. - /gn téi ta chincu
parmu
59. Palmo - Canó (olho)
Ele está com a vista fraca. - Canó quêvó
ti
60. Palpar - Pón
t o mesmo que apalpar (palpar a perna da
moça) - Fipón
61. Palpitar - ón vêca
Quando ver você, garanto que o coração
vai palpitar (bater mais ligeiro) - Ón vêca
ign fê vôchá
62. Palpite - Úri
Tenho um palpite (presentimento) que hoje vai chover. - Úri ta cutóin
63. Pampa - Bôin
No pampa (grande plan(cie} a pastagem do
gado é muito boa. - Bt'Jin nho hêr é tavi
64. Pancada - Crin (cabeça)
Dei uma pancada (batida) na cabeça dele.
Fez aquele galo! - Ti crin qui tóin ign
65. Pancada - Úri (hoje)
Hoje vai cair aquela pancada de chuva com
trovões. - Úri ta cutóin cutón bagn ónd
66. Pancadaria - Nhân turêq
A pancadaria (as pau/adas) foi feia. Muita
gente ficou ferida - Nhân turânca um pé
tóin iá
67. Pançudo - Dugn bagn
Aquele velho é pançudo (tem barriga grande) - Cofá dugn bagn
68. Pândega - F i
Ela é muito pândega (engraçado, alegre).
Sabe distrair a todos - Fi üóndiân camó
69. Panela - Cucrón
A panela com o feijão já está no fogo. Cucrún qui réngrô ni
70. Panela - Cucrún
Tenho panela de barro e de ferro. - Oré
ta cucrún ign
71. Panelada - Cucrún
Hoje comemos uma panelada (panela
cheia) de pinhões. - Cucrún for fagn ta
con ón
72. Panelinha - Cucrún chin
A panelinha (panela pequena) serve para
cozinhar seis ovos. - Cucrún chin qui garln ô déiq
73. Pânico - lgn mumó
Estou em pânico (assustado) e vou fugir. lgn mumó ign üói péiú i
14. Pano - Cur iár
A minha boneca tem roupa de pano. E la
não anda pelada. - Jgn bunéca fi cur iár ta
cur
75. Panoram a - Rân cri
Do alto desse morro, o panorama (paisagem) é lindo. - Rân cri chinuí (chindví)
76. Pantanal - Nhéchín
Esta pantanal (grande banhado) tem muitas aves para caçar. - Nhéchín camó taví.
77. Pantanal - Pfln fágn (fégn)
As saracuras e os jacarfls vivem no pantanal
- Pén fâgn car jacaré mu
78. Pântano - Cônvorú (cônvarú = cavalo)

38. Paladar - Nhón fón
O meu paladar diz se isto é amargo ou doce, se é bom ou ruim para comer. - Nhón
fón côifón quicaró
39. Palanque - Cá
Estou firmando no chão este palanque para arrumar a cerca. - C;J ta ga rarônq
40. Palanque - Cá
O palanque da aroeira é forte. - Cá tar
41. Palavra - ón vi
Escuto as tuas palavras fT]as não entendo.
A gente fala pela boca - On vi quicantín
42. Palavra - Vi
Quem não tem língua não pode falar. Vou
falar com os índios, j;J sei um pouco. Nuné tunca ví corégn. Cáingâng vi tó hê
cher
43. Palavra - Ón vi
Quando a gente fala diz as palavras. Escreva as palavras bem bonito. - Ón vi r~n
rândq
44. Palerma - Nhóngóntar (= coit:ado, pobre}
Este coitado é um palerma (idiota, imbecil} - Nhóngóntar tagn
45. Palestra - Nhâng bré vi
A nossa palestra (conversa) foi demorada
e gostosa. - Nhâng bré vi car üáin hat
46. Paletó - Paritó
O paletó que o papai usa é muito quente.
- Páin paritó ráin guê
47. Palha - üónfêr, fflr
Vou queimar esta palha (capim seco}. Uso
a palha de milho para acender o fogo de
casa. - üónfêr punt
48. Palheiro - üónfêr, fêr
A casa em que se guarda a palha se chama
palheiro. - üónfêr vit hat fón
49. Paliativo - üóicantá
Este remtklio é apenas paliativo (não cura
mas alivia o sofrimento} - üóicantá cang;J
ta tum quêq
50. Palidez - Cacôn (rosto, face}
Com tanta palidez (descorada) no rosto
parece um doente. - Cacôn cuchún tum
cangá nivê
~
51. Piflido - Cacôn cuchún tum, cuchon tum
Você está pálido (descorado}. Precisa tomar remédio. - Cacôn cuchún tum üóicantá crfxi ta
52. Palitar - Nhón car
Depois de comer, deve palitar (limpar com
palito) os dentes. - Nhón car nhó cun iót
53. Palito - Fórfi
Comprei uma caixa de palitos de fósforos.
- Úri fórti v~t Í<)n
54. Palito - Fórfi
Com uma faquinha bem afiada, faço os
meus palitos. - Rongró (régrô) chin ta fórfi hat
55. Palma - Ningué
Estou com feridas na palma da mão. Cortei com a taquara. - Ningué dugn quêcrân
56. Palmeira - Tóin
t bonito quando o vento agita as folhas da
palmeira. - Tóin fêi concá ma vogn va
nátin
57. Palmeira - Tóin
A palmeira, quando já grande, dá frutas
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No pântano (banhado) tem muita lama na
qual atfJ cavalo afunda. - Cônvorú oré qui
purq
79. Pão - Pun (fJmi), emfn
O pão fJ feito de farinha de trigo, mas pode
ser feito de farinha de milho. - Farín ta
pun
80. Pão - Pun (fJmi), fJmín
Gosto de pão com marmelada e queijo. Pun ign ma c6 hê
81. Papa - Farín
A papa (mingau) é feita de farinha cozida
em água ou leite. - Farfn ta vl!ifJn gôi bré
82. Papagaio - lógn ió
O papagaio tem lindas penas verdes e azuis
- lógn ió f{Jnr azur
83. Papai - P;J in
O papai é um homem bom. Foi ele que me
deu a vida. - lgn parn ign hadn iá
84. Papar - Garín ô
Papar ovos (comer ovos). Papar mel. Papar
pinto. Papa mosca. - Garín ô côq
85. Papel - Papé
O papel do meu caderno {J muito branco.
Me d;J papel para fazer este embrulho. Papé cuprí
86. Papel - Papé
Papel de carta. Papel limpo. - PapfJ cavl!i.
Pap{J nhêncrf.
8 7. Papelão - PapfJ tar
O papelão {J usado para fazer caixas de papelão. - Pap{J bagn tar
88. Papo - Taüónd bagn
Quem tem um papo grande se chama papudo. - Taüón bagn gró
89.Paqueiro-Cachór
Este cachorro é um bom paqueiro (sabe
caçar pacas) - Cachór óncréi hê
90. Par - rêngrê
Um par de brincos. - Brincu rêngrê
91. Para - Hat
Leve esta luva para casa. Atire esta sujeira
para fora. - Dédn cavéi tagn fan ra vétân.
92. Para - Ouêra
Cuspa isso para fora da boca. J;J vou dormir. para levantar cedo. - Chuq quêra vétê.
Nur tin ma
93. Parab~ns - Hê tav í
Meus parab{Jns (felicitações) pelo teu aniversário. - Hê taví ón prânq cón
94. Parada - Cfan quêq.
Vamos dar uma parada nesta sombra para
descansar um pouco. - Fón iá qui üóicânq
95. Parado - Crân quêca
Estou parado neste lugar há tanto tempo e
ela não vem. - Crân quka nhó üóichá
96. Parado - Táqui
Neste lugar tão parado (quieto) d;J até medo. - T;Jqui cuprôn qui ign mumó
97. Paraísp - Táqui
Este lugar parece o paralso (lugar lindo,
aprazível) - Táqui chinví fchindvi)
98. Paraíso - Nátin iá hê
Adão e Eva moravam no paraíso feito por
Deus. - Adão bré Eva fi nátim iá hê
99. Paralelo - Curâin
Duas linhas que correm separadas sempre
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pela mesma distancia - Linha nhan nó riqul! curêin
100. Paralisia - Nindó
Ficou com paralisia no braço e na perna
(não pode mexer) - Nindó crói ti
101. Parar - Crân quêq, crân grá
Mande parar a canoa naquele lugar. - Crân
quêra quêq canúa ma
102. Parasita - Dédn um
O animal ou planta que vive às custas do
outro é um parasita - Dédn um tugn ni

nin.
103. Parasita - Dédn um hat
Ele é um preguiçoso. Vive às custas da
mulher. t um parasita - Dédn um hat
üáin ti
104. Parceria - Ti bré
Ela vive em parceria (amiga) com este homem. - Ti br{J tin camó fi
105. Parceria - Rânrái
Trabalhamos em parceria. Um por todos e
todos por um. - Rânrái hôn
106. Parcial - Borcha
Colhemos dez sacos. É o resultado parcial
(parte) da colheita. - Borcha ta dfJz hat
107. Pardieiro - ln
6.les moram num pardieiro (casa velha, em
ruínas, podre) - ln chi corégn nhânguê tar
108. Pardo - lóre, nhórê
Não é branco nem preto : é pardo (mistura
do preto com branco) - lórê châm bré
cuprí
109. Pardo - Capúr ti
'
Este mulato tem a pele de cor parda (escura) - capur ió rân I
110. Parecer - Cur
Com esta roupa, você vai parecer com uma
cabocla. - Cur tân túca ta fógn vi! nhói
111. Parecido - Hôn
Você é tão parecido com o Pedro. Este
passarinho é parecido com o sabi;J. - Ta
Pedro hôn nhó. Nhéchín gódnvén hôn
112. Parede- Parede
A parede de pedra {J mais forte do que a
parede de tdbuas. - Pó ta parede tarmó
113. Parelha - Cônvorú (convarú rengrê)
Os dois cavalos que pucham a carroça são
uma parelha forte. - Cônvarú nhân nó riquê
114. Parente - Caicôn
Ela {J minha parente. É filha de minha tia.
- lgn tia fi cóachíd fita ign caicôn
115. Páreo - Cônvorú (convarú)
Vou apostar neste páreo (corrida) de cavalos. - Cônvorú pé tôn
116. Páreo - Cônvorú (convarú)
Apostei neste pdreo e ganhei o maior prl!m io em dinheiro. - Cônvorú pétônca ganhân quêq
117. Parir - Bôin fi
A vaca vai parir (dar a luz, ter cria) amanhã. - Bôin fi crén üdin ca
118. Parque - Párqui
O parque (grande jardim com drvores e
flores) da cidade é bonito. - Pdrquichinví
(chindvi)
119. Parte - Nhâncábo (dinheiro)
Parte do meu dinheiro eu gasto e outra

parte guardo. - Nhâncábo cuiúi nim hadn
120. Parteira - Um tént5n
A parteira (mulher que ajuda o parto) é
muito sabida e prática. - Um téntân ficairó taví
121. Participar - lgn cadír
Eu também quero participar (tomar parte)
nesta brincadeira - üóicadír tán quêi
122. Partfcula - Pun cupar
A partícula (parte pequena) deste pão eu
dei para os pobres - Pu n cupar ta nhón·
gón tar ma nim
123. Partida - Tinguê
A hora da partida é as 3 horas da manhã.
- Tinguê cuchón qui
124. Partida - Tinguêtca
Na hora da partida ela chorou muito. Tinguê tu hôn fân cônte vind
125. Partido - Pun
Este pão foi partido em cinco pedaços
bem iguais. - Pun cupônd ta chincu hat
126. Parto - F i vóicharéiq
O parto fez a mulher sofrer muito. Mas o
bebê está bem. - Fi vóicharéiq
127. Pasmado - Festa hat
Fiquei pasmado (espantado) com tanta
festa e alegria. - Festa hatca fi ma hê
128. Pasmar - Chindví
Ele vai se pasmar (ficar surpreso) com tan·
ta beleza. - Chindví nhónca ti ma hê tyi
129. Passado - lgn cáicôn
Os meus parentes do passado (os antigos)
sabiam cantar na língua que falavam. lgn cáicôn chi agn tagn tâm hê
130. Passageiro - Canuá
Na canoa de meu pai, tinha dois passageiros. - Canúa cónqui um réngrê nhó
131. Pass3geiro - Um réngrê
As 11ezes os passageiros
ajudam a remar. A
.
Gane.ia chega mais depressa. - Um réngrê
canú,'J vóca coinbár iúd
132. Passa,gem - Um pi
Ninguém paga a passagem. Só dizem que
"Deus lhe pague" - Um pi caióm ti
133. Passar - Úri
~
Hoje vou passar por aquele caminho e falar
com a Joana. - Úri mi tínca fi bré vyi
134. Passarada - Nhéchín é
A passarada (porção de pássaros) está cantando no mato. - Nhéchín é cân quêr mu
135. Passarinho - Nhéchín
Aquele passarinho de cor verde e bico
comprido se chama beija-flor. - Nhéchín
nhó téi ta cócôi ni
136. Pássaro - N héch ln
Os pássaros fazem seus ninhos na primavera. - Nhéchln ti nhângfê hat tin
137. Passe - Chómu (= sabão)
Passe (esfregue) um pouco de sabão na cara antes de se lavar. - Chómu ta mitín cacón mi
138. Passe - lgn (eu)
Comprei um passe (entrada) e vou viajar.
- lgn qüar hê ra t in
139. Passeador - Pachá
O meu irmão é um passeador (vive passeando) - lgn réngrê pachá quecamó
140. Passeio - Pachá quêq

..
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O meu passeio de ontem, com as amigas,
foi muito lindo. - Rânquéte ign bré hê
fagn bré pachd quêq
141. Passinho - Ting chin
Os passinhos (passos de quem caminha)
dela são curtinhos. - Ting iá chin.
142. Passinhos- Ting iá
Os passinhos são curtos por causa da saia
apertada. - Châia tu guêr ca ting chin.
143. Passo - Agn ting
Os passos do homem são maiores que os
da menina. -Agn ting iá bagn
144. Pastagem - Rê
Os animais estão comendo a pastagem (ca·
pim do campo) - Bôin rê cô nátin
145. Pastar - Bôin (boi)
O gado vai pastar (comer capim) no campo. - Bôin caféi cô mu
146. Pasto - üônfêr
Neste campo tem bastante pasto (capim,
ervas que o gado come) - üônfêr é rê ta
141. Pastor - Bôin (boi)
O pastor (homem que cuida do gado no
campo) está dormindo embaixo das árvores. - Bôin vêi fón cá cróm nur na
'148. Pata - Pón
O cavalo tem quatro patas. - Convorú pón
üóicângrá (üóiquengrá)
149. Pata - Cônvorú pón
A pata do cavalo tem um cascão muito duro. No casco é que se prende a ferradura.
- Cônvorú pón tar
150. Paterno - Páin
O que pertence ao pai é paterno ou paternal. - Páin tun car
151. Patinha - Gátu pón
O gato tem quatro patinhas e nelas tem
unhas bem afiadas. - Gátu pón ta véi·
quéngrân
152. Pato - Pátu, pentempér
A mulher do pato se chama pata e seus fi·
lhinhos patinhos. - Pátu prun fi tá pátu ni
pátu quénch ír
153. Patinhos - Pátu quénchlr chin
Os patinhos são de cor amarela e gostam
de brincar na dgua. - Pátu quéncht'r brógn
brômu
154. Patrão - Rânrái fón
O patrão (chefe) é muito exigente. Quer
ver todos trabalhando. - Rânrái fón agn
pón i
155. Pátria - /gn ga (minha terra)
A minha pátria (terra em que nasci) se
chama Brasil. - lgn ga ta Brasil ni.
156. Pátria - lgn ga
Adoro a minha pátria e a toda sua gente,
meus patrícios. - lgn ga ign ma hê
151. Patrício - Nhân nó bré
Eu e ela nascemos na m esma pátria, e por
isso somos patrícios. - Nhân nó bré ga pir
158. Patriota - Tinga tu hê
Quem ama a terra em que nasceu é um patriota. - Tinga tu hê
159. Patroa - /gn prun fi
A minha patroa (dona da casa) é muito
braba. - lgn prun fi nhú camó
160. Pau - Cá rôr
Surrou a mulher co1n u1n pau (pedaço de

madeira) - Cil rôr ta ti tóing
161. Pau - Cd
Sou pau (serve para tudo) para qualquer
trabalho. - Ca vói rânr6i car ma hê
162. Pau - Ón cairón
Vou te ensinar com quantos paus se faz
uma canoa (dar uma lição) - Canúa hatqui
óncairón
163. Pau - Cd pôn
No pau desta ilrvore (tronco) tem um ninho de abelhas com bastante mel. - Cá
pôn qui mân ni
164. Pausa - Rânr;Ji
Nesta pausa (intervalo de trabalho) vou tomar um caftJ. - Rânrdi nínqui café crôn
165. Pausado - Canuil
Movimento pausado (lento, cadenciado)
do rBmador da canoa. - Canúa vóg fón
166. Pavão- Nhéchín
As penas do pavão (ave muito bonita) são
lindas. - Nhéchín bagn fór chindví.
167. Pavão - Nhéchfn
Vou enfeitar o meu chapéu com as penas
do pavão. - Nhéchín fór ta chompê mi
vidn
168. Pavio - Pavíu
O pavio (barbante que está dentro da vela)
está muito comprido - Pavíu grugn fôn téi
169. Pavio - Pavfu
Vou cortar o pavio senão a vela queima
muito ligeiro. - Pavíu quêp quetúmar
grugn cón
170. Pavor - Mumó
Tenho pavor (muito medo) de andar nas
picadas deste mato. Aí tem muito perigo.
- Nón cómi tin ié ign mumó
171. Pavor - Mumó
Quando vieram os trovões, fiquei com
muito pavor. - Ta côntínca ign camóng
con tavínq
172. Paz - Nhln túdma
Gosto de viver em paz (sem brigas, sem encrencas) - Nhân túdma tin hen ign ma hê
173. Paz - Nón cóntê
No mato se vive em paz. Ninguém vem incomodar a gente. - Nón cóntê nhatúm ma
nim
174. Paz - Fê i;J tu
Ter paz no coração é uma maneira de ser
feliz . - Fê qui nhatúm ón ma hê
115. Pé - Pón
Bati o dedão do pé numa pedra e agora está doendo muito. - lgn pón fêi bagn ta
crin quêq ign
176. Pé - Pón
Preciso lavar o pé machucado e depois
pôr o rem{Kiio.
Pón cangá cupêi car
üóicantá mitín
117. Pé - Pón
O índio anda a pé pelo mato e não se
cansa. - C6ingâng ti pón cón nón cómi tin
178. Pé - Pón
O saci, que anda no mato, só tem um pé.
- Capúr chin pón pir
179. Peão - Pón cón tin
Aquele que anda a pé se chama peão. O
peão cuida do gado do campo. - Pón cón
tin ón bôin tarír tin
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180. Peça - Relógio
As peças (partes que compõem uma coisa)
do meu relógio são bem pequenas. - Relógio ta dédn um corég
181. Pecado - Vóin ó
A mentira é um pecado. Os pecados (culpas) são muito grandes e feios. - Vóin ó
ta pecado ni
182. Pecador - Pecado
Aquele que peca muito se chama pecador.
O pecador é um amigo perigoso. - Pecado
hat camó hê tum
183. Pecar - Tupén ma ód
Prometi a Deus que não iria pecar mais,
mas sempre esqueço. - Tupén ma ód món
guê tum ra
184. Peçonha - Venénu, tedn fón, dedn tédn
fôn
·
A peçonha (veneno) da cobra e da aranha
mata attJ um boi. - Pân venénu bôin tédn
tin
185. Peçonhenta - Fi (ela, mulher)
Esta mulher é muito peçonhenta (venenosa) - Fi nhúnca mó taví
186. Pedaço - Cupdr
Vou comer um pedaço de pão. - Pun cup,rcôi ign
187. Pedaço - Cupdr
Vou dar um pedaço desta carne de veado
para o meu vizinho. - lgn ré ni én ma carne nim (túdni nim carne)
188. Pedestres - Rua mi
Os que andam a pé pelas ruas da cidade
são os pedestres. - Rua mi pón cón mú
189. Pedida - Tu vinq
A minha irmã foi pedida em casamento.
O pai disse que vai pensar. - lgn réngrê
tagn fi bédn guê tu vinq
190. Pedido - tu vinq
Fiz um pedido a Deus de todo o coração :
a saúde para meus pais. - Tupén ma tu
vinq
191. Pedir - vêi, guê vêi
Na outra oração (reza) vou pedir a Ele
que me arranje um bom marido. - Tupén
ma ign bédn guê vêi
192. Pedra - Pó
Tirar as pedras do meu caminho. Casa feita de pedras. - Ómín nhânba pó fad. ln ta
pó
193. Pedra - Pó
As pedras do rio são muito lisas. Escoffeguei e OBÍ na água. - Gôi cómi pó cadér
ign cutóin
194. Pedregulho - Pó chin
O pedregulho (pedra miúda) machuca o pé
de quem ande descalço. - Pó chin pón rân
ráínq
195. Pedreira - Pó
O lugar de onde tiram as pedras para fazer
casas St! chama pedreira. - Pó hat fón
196. Pedreiro - ln ta pó
O homem que faz casas de tijolos ou de
pedras se chama pedreiro. - ln ta pó hat
fôn
197. Pedreiro - Pó
A profissão de pedreiro machuca muito
suar mãos. - Pó ti ningué váinq

198. Pegadas - Ti cóngrê
No chão estão as pegadas (sinal das patas)
de muitas capivaras. - Ga cri ti cóngrê
199. Pegadas - Min
Tinha também as pegadas da onça que estava procuranpo a caça. - Min dédn um
nhóvói tin
200. Pegajoso - Cá grór
Este leite que sai da árvore é muito pegajoso (grudento) - Cá qui reite ca grór (reite
- gôi cuprf)
201. Pegar - Cón myi
Hoje vou pegar passarinhos com esta arapuca. - Úri nhéchfn cón myi tin
202. Pegar - Cón myi, cun minq
Vou pôr o covo na ;Jgua bem funda do
rio para pegar (apanhar) peixes grandes. Crkunfêr bagn cun minq
203. Pegar - Cón myi
Vou pegar um pouco de comida para a viagem. - Con myi üóión batln
204. Peitaria - nunié, nunh~
A peitaria (seios grandes) desta mulher vae
dar bastante leite. - Nunhé bagn qui reite
bagn.
205. Peitaria - Nunié, nunhé
A peitaria do homem é pequena e não tem
leite. - Nunhé tum agn
206. Peito - Nunhd, feboró
O peito é durinho e bem feito. Na mulher
velha fica caído. - Nunhé tar coM fi
num ié téi
207. Peitudo - Pón i, feboró bagn
O chefe é muito peitudo (tem peito grande
e forte) - Pón i feboró bagn
208. Peixada - Réngrô créncufêr
Assim como o feijão cozido se chama feijoada, peixe cozido se chama peixada. Réngrõ dêi
209. Peixe - Créncufêr
No rio Uruguai tem muito peixe de boa
qualidade. Peixe frito. - Créncufêr é gôi
qui
210. Pele - /gn cacón (fanr, fôr) =- f&r
A minha pele do rosto tem manehas. Me
manda um creme para tirar. - /gn cacón
tu dl!dn. /gn nhónó tun quêi ié
211. Pelego - Perêgo
Quem viaja, põe o pelego nas costas do cavalo. - Perêgo ta cônvorú cri nimq
212. fie/ego - Perêgo
O pelego é feito de couro com os pelos do
carneiro. - Perêgo dédn quêqui tá hátca
nim
213. Pelego - Per~o
Gosto de me deitar no pelego. t quentinho e macio. - Perêgo cri nur hê ign ma
214. Pelado - Catôr na
Tiraram o pelo do carneiro e ele ficou pelado (sem pelos) - Carneiro catôr na
215. Pelo - Ting
Pelo caminho da vida. - Vá pelo caminho
mais curto. - Ómín rôr miting
216. Pelos - Ti nhúüó
No rosto dos homens tem muitos pelos, é
a barba. - Ti cacón mi nhúüó
217. Peludo - Cachór (cachorro)
O cachorro é muito peludo (tem muito ca-
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belo) - Cachór quêqui bagn
218. Peludo - Cachór
~ preciso pentear o cabelo do cachorro peludo. Fica mais bonito. - Cachór quêqui
rém ra chinuí (chindví nhói)
219. Pena - Fór
Pena de rabo de galo é bonita para enfeitar
o arco e as flechas. - Garín bê (bân) chinuf dô mi vit ca
220. Pena - Fór
Uso a pena para escrever com tinta. Pena
mais linda é a do rabo do pavão. - Nhéch/n fór téi chinu/ (chindví)
221. Pena - Guir (= criança)
Tenha pena (dó, fico triste) destas crianças
tão magrinhas. - Guir tu hê ign
222. Penar - üóicharéin
Vou penar (padecer) o resultado dos meus
erros. - üóicharéin tin ign êrra quét ca
223. Penca - Banana
Ganhei uma penca (caxo) de bananas. lgn ma banana nimq
224. Pender - Cá
Quando esta árvore estiver caindo, ela vai
pender (se inclinar) para aquele lado. Saia
de lá. - Cá ónd cutônca bat quêca nái
225. Pender - lgn fê
Na hora de decisão, o meu coração vai
pender (se inclinar) para a melhor amiga.
- lgn fê ign bré hê fi tu ting
226. Pendurado - Um tét
O criminoso foi pendurado (enforcado)
nesta árvore. - Um tét fón nhóiât ca tu
22 7. Pendurado - /gn carcha
A minha calça foi pendurada (suspensa)
neste lugar e agora não está mais aqui. lgn carcha nhóiátca cha táqui
228. Peneira - Grêdn
Uso a peneira de taquara para limpar o feijão. - Grl}dn ta réngrô cupréng
229. Penetrar - Chóid
O espinho vai penetrar (entrar dentro) no
pé. - Chóid ign pén râréin
230. Penetrar - Rarónq
A ponta da faca vai penetrar (entrar dentro) no coração do boi. - Róngrô bôin fl}
rarónq
231. Penico - Qui nhâifón
A vovó usa um penico (vaso para urinar
dentro) de noite. - Vovó ti qui nhâifón
232. Pênis - Agn
O pênis é o órgão sexual do macho. - Agn
inhâifón
233. Penosa - Garín car
A galinha também se chama penosa. Todas
as aves são penosas. - Gar/n car ta fór ni
234. Penoso - nhânguê
Para mim isso é tão, penoso (doloroso, que
causa pena) - Tagn ign ma nhânguê
235. Pensar - Nhâncrét
Antes de fazer é preciso pensar bastante
(refletir) - At túnqui nhâncrét
236. Pensamento - Tu nhâncrét
Tenho os melhores pensamentos (idéias) a
respeito desta nova amizade. - Tu nhâncrét hê ign
237. Pente - üóincúriá
Para pentear o n1eu cabelo uso um pente

grande e bonito. - üóincúriá ta ign góin
r§/J
238. Pente - üôicúriá
Quem não usa pente anda despenteado
(com o cabelo mal arrumado) - üôicúriá
tum ca góin côr{Jgn
239. Penúltimo - Endô tó ht!n
Hoje é o penúltimo (que vem antes do último) dia do mês. - Endô tô hén que
240. Penúria - Nhôngônt6r
E la vive nesta penúria (pobreza). Precisa
de ajuda. - Nhôngônt;Jr fi
241. Pepino - Pipinu
O pepino novo é mais gostoso que o pepino velho. - Pip lnu t{Jgn cô hê
242. Pequenino - Cônt!ng, coadnem chin, chin
O bebé que nasceu na casa da vizinha é pequenino (muito pequeno) - Guir cônéng
tavl
243. Pequeno - lgn réngrê, coadnem chin
Meu irmãozinho é pequeno, mas é bonito
e gordinho. - lgn réngrê chin chinuí bagn
chin ti
244. Pera - Pira
A pera não é muito doce. - Pêra gróinguê
chin
245. Peralta - crin cair6
Este guri é inteligente mas muito peralta
(travesso) - Guir tagn crin cair6
246. Perceber- lgn vêi
Ele não vai perceber (notar) que estou
aqui. - Ti pi ign vêi
247. Perceber - Quicarônca
Quando voei perceber (conhecer) o erro,
vai ver que eu tinha razão. - Errá quêi
v§tca quicarón
248. Percevejo - N;Ji fón
A cama dela estava cheia de percevejo. Fita cri nur fôn
249. Percorrer- Nón cômi (?)
Vamos percorrer (investigar) o mato até
encontrar o porquinho. - Nón comi por·
cô chin nhóüôi ié
250. Percurso - Batfn
O percurso (trajeto, caminho) daqui até
16 nio é muito grande - Nhân batín iá
bagn tum
251. Percurso - Pôndcón tin, Batín
Faço este percurso (caminho) a pé e não
demora. - lgn pónd côn tin
252. Perda - Fadn, voiv;J
A morte da vovó é uma perda muito grande e triste para nós. - Vovô fi mu cón
nhlnguêhat
253. Perda - Fadn i6, voiv~
A perda da sacola com tudo que tinha foi
um grande prejuízo. - Chêit.a fadn iá dédn
um cónqui n6tfn
254. Perda - Fa<J (tadn), voiV<l
A geada causou grande perda (prejufzo) na
nossa plantação. - Cucrér 6ncré cóquét
cônte vint
255. Perder - Ti fadn, voív~
Ele vai perder a corrida. O cavalo dele está
mal tratado. - Ti cônvorú v6iv6 cór{Jgn. Ti
fadn
256. Perdão - Ma vi cht!r
Vou pedir perdão (desculpas) a meus pais.
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Estou arrependida do que fiz. - P;Jin ma
vi chk
257. Perdiçlo - Bédnbé
O que faz quando está bNJado, é uma perdição (desgraça) para a família. - Bt!dnbé
ti crôm ma hê tum
258. Perdição - Crôi
Deixaram os filhos nessa perdição /desgraça, desonra) - Fagn crôn tugn üáinq
259. Perdido - üóincrlt
Ele tem perdido muito dinheiro no jogo e
não desiste. - lúng4 qulca üóicrêt
260. Perdigueiro - Cachôr
O cachorro de raça perdigueiro t! bom para caçar. - Cachór dédn um vê hê
261. Perdiz - Plltu
O caçador foi caçar perdizes no campo e
levou junto o cachorro. - P;Jtu dú i téi con
téd cAingâng
262. Perdoar - Tupén
Vou rezar a Deus para me perdoar os pecados. (erros) - Tupén ma vlnca errll quêi
ónd vêi
263. Perdoar - Ma vinchér
Devemos também perdoar o mal que nos
fizeram. - Ma vinchér ca bre hê que môn
264. Perdoar - Tupén ma hê
Saber perdoar (desculpar) e ajudar aos que
nos ofendem, isso agrada a Deus. - Tupén
ma h§ iânbré hê car n6tin
265. Perduldrio - Cófónca
O perduklrio (aquele que gasta demai$) vai
passar fome na velhice. - NhâncMJo cóquét camônca (côfónca) c6qufr
266. Parecer - Cucrêr
Com tanta geada, a plantação vai perecer
(morrer) - Cucrêr 6ncrt! côntt!t cón iá
267. Peregrinsr - QUar hê mi
A vida inteira ele vai peregrinar (viajar, a~
dar por lugares distantes) e ajudar aos PO·
bres. - Qüar hê mi tin nhóngôntilr iudá
que tin
268. Peregrino - Qüar
O peregrino (viajante que vem de longe,
que caminha muito e fala de coisas boni·
tas) - Qiiar hê mi tínca mó
269. Pereira - Pêra pón
Na pereira crescem as peras. - Pêra pón
270. Perfeição - Chinvf (chinui, chindvi)
A beleza dela t! uma perfeição (completa,
não pode ser melhor) - Chinvf fi
271. Perfeição - Chinvl taví fi
A beleza, a pureza e a correção, wdo é perfeição (sem defeito) nesta garot.a tão linda.
- Chinvf tavf fi
272. Perfeito - Ti rânrái
O trabalho dele é perfeito (primoroso,
bem acabado) - Ti rânr;Ji ca cón hê ti
273. Pérfido - Ódn bt! ti
Esse sujeito é perigoso e pérfido (traidor,
desleal) - Ódn bé ti
274. Perfil - Fi cacón
O perfil (a linha de contorno do rosto visto de lado) desta mulher é muito bonito.
- Fi cacôn chinul
275. Perfumado - Guêr hê
Você anda tão perfumada (cheirando per·
fume) - Guêr hê ón

2 76. Perfume - Cafêi
Adoro o perfume (cheiro) das rosas e do
jasmim. - Cafêi guêr hê
271. Perfume - Nón cónqui
As flores do mato também tem perfume
muito agradável. - Nón cómi cafêi guêr hê
278. Perfume , Bróba
As flores da abóbora não tem perfume mas
são bonitas. - Bróba ~i gu4r tum
279. Perfume - ln cónqui
Pondo estas flores dentro de casa, ela vai
ficar cheia de perfumes. - ln cónqui cafêi
vind
280. Perfume - Raposa guêr
O perfume (cheiro) da raposa não é perfume. t fedor. - Raposa guêr guê córégn
281. Perfurar - Róngrô
Vou perfurar (fazer um furo) esta parede
com esta faca pontuda. - Róngrô ta dôr
hadn
282. Pergunta - Nhómónq
Voe§ pergunta (interroga) quando é o meu
aniversário. - lgn prâng hat fón nhómónq
283. Pergunta - óma tói
Eu respondo a tua pergunta :é no dia 4 de
agosto. - Óma cha tói vêiquengrân cón
que vón
284. Perguntar - Nhómói ting
V.1 perguntar ao pai quando ele vai pescar.
- P;Jin qui nhómói ting pescá quêi tin guê
tin
285. Perguntar - Nhómói ting
Vá perguntar por que eu quero ir junto. lgn bre ting ié
286. Perigar - Nhânguê, nhânb.1
Se passar nesta ponte velha, ela vai perigar
(correr o perigo) de cair no rio. - Púnta
cofá nhânbá tfnca nhânguê
281. Perigo - Nhânguê, (nhun), nhan/J;j
Indo por esta ponte, vo~ está em perigo
(risco, pode acontecer coisa ruín, pode
morrer). - Púnta nhânb;J tlnca têr cómi
tin
288. Perigoso - Nhânguê
.•
Este caminho é perigoso. Por aí tem muita
cobra venenosa. - Ômfn tagn nhânguê
pândcamó
289. Perigoso - Nhânguê, nhun
Lugar perigoso (que tem perigo) - Ômfn
nhânguê tin
290. Periódico - Curôn
As regras das mulheres são periódicas. De
28128 dias. Esse é o período de uma até
outra. - Curôn fagn vinte oito curôn mi
291. Perfodo - Curôn
Tempo certo entre uma coisa e outra se
chama per lodo. - Curôn hê
292. Peripécia - Nhóüói
Essa perpécia (coisa que aconteceu e ninguém esperava) foi muito falada. - Nhóüói turân quêq
293. Periquito - Có iód (cóióid)
Um bando de periquitos passou voando
por aqui. - Có iódn é tavl
294. Periquito - Có iód (có ióid)
Os periquitos tem penas de cor verde.
Có iódn ta in ni fôr ti
295. Periquito - Có ióid
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Os periquitos fazem seu ninho dentro do
tronco das drvores. - Có ióidn ti nhâng fê
hatêq dôr cónqui
296. Perjuro - ôtca
Aquele que jura falso (mentindo) se chama
perjuro. - Otca jurá quêca ót camó
291. Permanecer - C;J crôm néitín
Vamos nos esconder da chuva e permanecer (ficar) debaixo desta árvore. - Ta cutónca c;J crôm n;Jtyi
298. Permanência - Ndting
A nossa permanência (demora, estadia)
neste lugar não foi longa. - Náting bagn
tum
299. Permanente - N;Jting id
A nossa morada neste lugar é permanente
(duradoura) e para sempre. - Náting iá
hôn côn nyi
300. Permeio - Cuiúqui
De permeio (no meio de) tanta alegria, alguém estava triste. - Cuiúqui ma hê tum
301. Permissão - Páin bré vyi
Vou pedir a permissão (consentínento)
dos pais para te visitar. - Páin bré vyi
ovêi ting ié
302. Permitir - Curôn cármi
Se ele permitir (consentir, der licença)
venho todos os dias. - ~ i quêca curô n cél.rm i tin
303. Permuta - Trocá quêq
A permuta (troca, substituição) deste cavalo pela vaca só me deu prejuízo. - Cônvorú ta bôin fi catú fatca hê tum
304. Permutar - Cachór
Vou permutar o meu cachorro pelo violão.
- Cachór ta violão catú fadn
305. Perna - Pén, f;J
A gente tem duas pernas. Caí e quebrei
uma perna. - tn pén réngrê. Cutônca pén
pir bráiq
306. Perna-de-pau - Pén corégn, cá pén
O aleijado usa uma perna-de-pau. - Cá ta
pén um pén corégn ti
307. Pernalta - Nhéchfn
A saracura é uma ave pernalta (que tem
pernas compridas) - Nhécht'n pón téi
308. Perneta - Pén pir
O homem que só tem uma perna chama-se
perneta. - Pén pir ti
309. Pernicioso - Fumu
O vicio do fumo é um costume pernicioso
(prejudicial) - Fumu món cóquédn
310. Pernil - Pén
A parte mais fina da perna do porco se
chama pernil. - Porcô pén chin
311. Pernoitar - Cutê hadn
Vamos pernoitar (passar a noite) neste lugar. - Nun;J cutê hadn ié
312. Pernoite- Cutê
O pernoite (a passagem da noite) foi agradável e quentinho. - Cutê rân hat
313. Pernoite - Nurfón
No lugar onde fizemos pernoite, tinha uma
cama bem macia. - Nurfón tenéi ni
314. Peroba - Ca fêr
A madeira da árvore chamada peroba é
muito boa e forte. - Ca fêr ten.éi car hê
315. Perónio - Pén cucá

336. Perturbação - Gu ir
As crianças da escola fizeram aquela per·
turbação (desordem, bagunça, confusão) Escola ta guir cadfdn dir conta vind
337. Perturbador - Um cutónd
Aqueles que fazem bagunça são pertubadores da nossa paz. - Um cutónd camó
338. Perturbar - Um cutónd
Não gosto de perturbar (incomodar) a vida
de ninguém. - Um cutôn üdin ign
339. Pertubar - lgn cutôn hón
Não gosto que pertubem a minha vida.
Gosto de sossego. - lgn cutón hón
340. Peru - Pirú
O peru, quando canta, diz : glu, glu, glu Pirú quêr
341. Peru - Pirú
A perua tem cinco ovos. - Pirú fí ô ta ta
cincuque
342. Perverso - Min (onça)
A onça é muito persersa (traiçoeira, má,
ruin) - Min cor{!gn tavf
343. Perverter - Vin corégn
Ele é ruin e vai perverter (pôr no mau caminho, depravar) aquela menina tão bobi·
nha. - Vin corégn ti
344. Pesadão - Cófái guê, cufân, cónbút
Ele é pesadão (muito pesado) porque está
muito barrigudo e gordo. - Bagn ca cófái
guê ti
345. Pesadelo - üópé ti
Esta noite tive cada pesadelo (mau sonho)
horrível. - üóipé ti conón tavínd ign tJri
cutê tân
346. Pesado - Cónbüt, cof;Jiqá, cufân, cofáig'!ê
Este saco de feijão já foi pesado. Pode fechar. - Réngrô cónbút ca nhócher
347. Pesar - üói conbút
Vou me pesar na balança. Quero ver se
estou mais magro. - lgn üói conbút tin ign
348. Pesaroso - Ma ê
Hoje estou muito pesaroso (triste) pela
morte do amigo. - lgn bré hê têrca ign ma
ê
349. Pesca - Créncufêr
A pesca de hoje rendeu peixes bons e gran·
des. - Créncufêr nhú iátca é tav/
350. Pesca - nhú iát
Fizemos a pesca com anzol. - lnfi ta
créncufêr nhú iát
351. Pescador - nhúiát ti
Aquele que pesca se chama pescador. Créncufêr nhú iát fón
352. Pescar- ônví (?), gréqcufân, nhúiat, iuiát
O pescador disse que hoje vai pescar com
a rede. - Ónví quicantín ign
353. Pesco - iuiát, nhuidt
Não pesco (não entendo) nada do que está
dizendo. - lgn nhuíat (dúin, ndúin, ndúnhi)
353a. Pescoço - Ndúi, ndúnhi
354. Peso - lgn cônbur
O meu p eso é grande, - lgn cônbur bagn
355. Peso - lgn cônbur (?)
·
Grande foi o meu peso (azar). - lgn côn·
bur bagn tav í
356. Peso - lgn ma hê tum
Ando muito pesado. Hoje perdi a sacola
com todo o dinheiro que tinha. - Úri ign

O osso mais fioo da perna se chama perô·
nio. - Cucá chin
316. Perpendicular- üóirâ ná
Esta linha é bem perpendicular (cai direto)
a esta outra. - üóirâ ná
317. Perpétua - Um guêra
A madeira de peroba é perpétua (existe
para sempre) - Um guêra cri nhónca
318. Perpétua - Têr üáin
Coisa perpétua é aquela que dura para
sempre, que nunca morre. - Dédn um têr
üáin
319. Perpétua - Ón têr
A vida da gente não é perpétua. Mal fica
velha, já morre. - Ón têr camó
320. Perscrutar - Nh6mónq
É preciso perscrutar (investigar) até desco·
brir. - Nh6món hat ra
321. Perseguidor - Quémbê
O cachorro caçador é um bom perseguidor
(segue de perto, vai pelas pegadas) do vea·
do. - Cachór quémbê mótin hê
322. Perseguidor - Cachór
O cachorro perseguidor não perde a caça.
- Cachór dédn um crêt üáin
323. Perseguir- Dódn munq
Vamos perseguir (seguir de perto) os la·
drões e prendê-los. - Dédn um péiú bé
dódn múi
324. Perseverar - Nhânbt1
Vou perseverar (continuar, permanecer)
nesta estrada até o fin. - Ómín nhânbá
tin
325. Perseverar - Nhânbá tyi (ny1?)
Devemos perseverar na prática do bem e
da virtude. - Ómín tyi ign
326. Perseverante - Nhânbá tyi (nyi?)
Sou perseverante e não mudo de caminho.
- Ómfn hón nhânbá tyi
327. Perseverante - Táqui nyi (tyi?)
Daqui não me mudo. Sou perseverante
(continuo aqui) - Tagn hônqui nyi (tyi?)
328. Persistente
- Agn nyi (tyi?)
.,
O homem deve ser um pouco persistente
(teinoso, constante, que não desanima) Hê nyi chór (tyi?)
329. Persuadir - Vin hê ti
E /e sabe falar e persuadir (convencer, fazer
acreditar) a todos que o escutam. - üóicar
ma vin tin ti
330. Persuasor - Cr ifí chôr
Aqule que persuade (convence) é muito sa·
bido. - Ti vi crifí chór tin
331. Pertence - Chômpê
Este chapéu não me pertence. É propriedade do vizinho. - Chómpê ta ichúm tum
332. Pertence - Nón
Este mato pertence (é propriedade) aos ín·
dios deste toldo. - Cáingâng nón vón
333. Pertence - Chêfta
Esta ferramenta de fazer cestas me pertence (é minha) - Chêita hat fón ta ichúm ni
334. Pertencer - ln hátca
Quando eu fizer a minha casa, ela vaiper·
tencer a mim. - ln hátca ta ichúm nhói
335. Perto - Gôi bagn
Eu moro perto (próximo) do rio Uruguai.
- Gôi tô hén in nhé
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ma hê tum. lgn chêita fat iá ign
357. Pesqueiro - ênfi quêi fón.
O meu pesqueiro (lugar em que pesco) fica naquela volta. - Créncufêr nhúiélt fôn
358. Pf!ssego - Pêsco
Gosto mais do pêssego (fruta) vermelho
por fora e amarelo por dentro. - Pêsco cô
hê caca nó cuchúng
359. Pessegueiro - Pêsco pon
O pêssego cresce no pessegueiro. A flor do
pessegueiro é bonfta e tem a cor de rosa. Pêsco féi cuchúng rói
360. Pessimista - Dédn um
Você é muito pessimista (só pensa no pior
e nas coisas ruins) - D&Jn um corég tu
nhâncrét camó
361. Pessinista - Dédn um
~ aquele que só pensa e espera o pior. Dédn um corégn nhóüói tin
362. Péssimo - Corég
O resultado do exame foi péssimo (o pior
possível) - üôirân qui corég taví ign
363. Pessoa - V in
Esta pessoa (homem ou mulher) é muito
boa e de coração grande - Vin h~ taví
tagn
1
364. Pessoal - Pfrma
Este assunto é pessoal (privado, individual)
- lgn plrma hadn ign
365. Pestana - Canó
Os pelos na borda das pálpebras escondem
os olhos. - Canó ió qui
366. Pestanejar - Óvóin
Olhar firme sem pestenejar (sem mexer as
pestanas) - Óvóin nin ign
361. Peste - Cang;J
Os ratos estão atacados (doentes) de peste
(doença grave a contagiosa) - Cachídn
cangámú
368. Ptltala - Cafêi
A rosa tem pétalas (as folhas da flor) de
cor vermelha. - Cafêi chin
369. Pétalas - Caféi é
Existem pétalas de muitas cores. -· As pétalas formam a flor. - Caf~i qudcutén téng
370. Petição - Tu vyi iá
A tua petição (pedido escrito na carta, no
requerimento) vai ser atendida. - Tu vyi iá
ónd agn ign
311. Petiço - Cônvorú (convarú)
O meu petiço (cavalo pequeno) corre muito. - Cônvorú rôr üóirá mó
312. Petiscar - Cumér hén
Hoje vou apenas petiscar (comer pouco,
provar) a comida. - Cumér hén nhén ign
313. Petisco -· üôiôn cô hê
Este petisco (co"1ida saborosa, gostosa)
ninguém vai deixar no prato. - üóicár
üóiôn côi
314. Petizada - Guir
Esta petizada (crianças pequenas) é muito
barulhenta. - Guir conchlr tagn
315. Pdtreo - Ta pó v~
Ele tem um coração pétreo (de pedra, pouco sensível) - Ti fê ta pó vê
376. Pétrea - Pó tar
Isto tem a dureza pétrea (da pedra). Ninguém pode quebrar. - Pó tar riquê
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371. Petulância - Dédn um (algo, alguma cousa)

Depois de roubar-me, ainda teve a petulância de me pedir um favor. - Dédn um
péiúca, vêr bré vinq
378. Petulante - Mó ông
O petulante (sem vergonha, atrevido) ainda veio dizer-me que nunca o ajudei. Que
cara de pau 1 - Mó óng üáin ti
319. Pio - Garín chin
O pio do filhotinho que está chamando a
sua mãe. - Garín chin ti mâin nhóiüói tin
380. Piá - Guir quénchír
Os piazinhos (criancinhas) estão com saúde e muito alegres. - Guir qutlnchír agn
381. Piar - Mâin nhóüôi tin
Os filhotes vão piar muito. A mãe deles foi
apanhada pelo gavião. - Garln chin ti
mâin fi nhôüói mu
382. Pio - Garfn
Os pios da pintarada deixam a choca muito atrapalhada. - Garín crén câng fân mú
383. Picada - Venénu
A picada da cobra venenosa pode matar
até um boi. - Pân. venénu bôin tédn
384. Picada - Cópran, cuchêq. Cópran (copranq)
A picada do mosquito coça muito. A picada da vespa é muito doida. - Catotói chin
cuchêq óng praca cacrdin guê. Cóprang
rign óng, praca cacrdin guê.
385. Picadinho - Túdni
Gosto de picadinho (carne em pedacinhos) de carne. - Túdni (Carne) crêr
quench ír cô hê
386. Pica-pau - cudn (cudén)
O pica-pau bica a madeira podre porque
procura os bichinhos para comer. - Cudén
cá côgnôi dun dón
381. Picar - Out1nchir
O velho vai picar (cortar bem fininho) o
fumo para pôr no cachimbo. - Cofá fúmu
crêr quénchír had ni
388. Picar - Ouénchír
Para picar a carne, preciso de uma faca
bem afiada. - Tudni (Carne), crêr qutlnchír adn róngrô nhéiguê ta
389. Pico - Rând
Naquele pico (cume) do monte, ningutlm
pode subir. - Rând téi tu tônprân córégn
390. Pidão - vinq
E le é muito pidão (aquele que sempre está
pedindo) - Vinq (Pidl) que camô
391. Piedade - Un
Devemos ter piedade (dó, pena) dos pobres. Eles são nossos irmãos. - Un nhóngontár tu hê natyi
392. Piedoso - Tupén
Deus t1 piedoso (tem pena, compaixão) e
devemos seguir o seu exemplo (imitá-lo) Tupdn ti car tu hê
393. Pilado - Crdi
Este arroz foi pilado (descascado, socado)
no pilão. - Arôi créi qui cugn fón ca ni
394. Pilão - Créi
O pilão t1 feito de madeira mais dur9. Dentro dele descascamos e quebramos o m1~
lho, o arroz e o grão de café. - Créi ca ta

hatca na. Gór tând8d car arôi
395. Pileque - Crôt
Ele bebeu muita cachaça e fez aquele pi/eque (bebedeira) - Gôif;J crôt cóntavfn iá
396. Pi/eque - Ptkinbé
Todos os dias ele est;J naquele pileque (bêbado). Isso é feio . - Curôn car mi pédnbé
hatca tin
397. Pilhar - Côn minq
Vou pilhar (apanhar, agarrar) este ladrão
na hora certa. - Dédn um péiú bé côn myi
398. Pilhar - Df1dn um
Ele disse que ia pilhar (furtar, saquear) na. que/a casa. - Dédn um péiú chór tin
399. Piloso - Ti cánqui
O corpo dele f! muito piloso (cabeludo,
tem muito pelo)- Ti cánqui bagn
400. Piloto - Vóg ti
O homem que dirige o avião se chama piloto. - A vião vóg fón
401. Pílula - üóicant;J (remf1dio)
Vou tomar as pf/u/as (bolinha bem pequena) do remf1dio para matar as bichas. üóicant;J rodn rôr crond ióquêi tum quêi ié
402. Pimenta - Piménta
A pimenta f! forte. Queima até a boca. PimlJnta fóin guê
403. Pimenta - pmdnta
Mulher muito braba parece pmenta. Se
queima por qualquer coisa. - Fi nhúncamó pimf1nta riquê cuchún
404. Pinchar- Fad
Vou pinchar (atirar) esta sujeira no rio. Gôi qui üónfar fad
405. Pinga - Gôifá
Tomou muita pinga (cachaça) e dormiu na
rua. - Gôifá crôtca rua qui nur kJ
406. Pingar - Nón nón quêq
Pingar as gotas do re!OOdio no olho doente. - üóicant;J ta canó qui td nón nón
quêq
407. Pingo - Td
Estão caindo os primeiros pingos da chuva. - Td nón nón guê na
408. Pingue/a - Pingudra
A drvore que atravessa o rio e deixa passar
de um lado para o outro é uma pingue/a. Gôi cri pinguéra nd
409. Pingue/a - Pinguéra
Cuidado ! A pingue/a é fraca para tanto
peso. Pode quebrar. - Pinguéra tar tum
410. Pinha - Fâng
O pinheiro tem muitas pinhas maduras. Fâng rón hê
411. Pinhal - Fâng
Neste terreno tem um grande pinhal (muitos pinheiros) - FOng é tavf
412. Pinhão - Fâng
Dentro das pinhas tem pinhão bem maduro. - Fâng fân rón hê
413. Pinhão - Fâng
Gosto de pinhão assado no fogo. - Fâng
pin qui grónca cô hê
414. Pinhão - Fâng
Comi muito pinhão cozido. Tambf1m comi
e gostei. - Fâng dêi cô hê
415. Pinhão - Fâng dêi
Cozinhando o pinhão com um pouco rle
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sal, fica mais gostoso. - Fâng dlH ch;J bré
cô hê taví.
416. Pinheiro - F§ng pón cá
O pinheiro IJ uma drvore muito bonita e dd
boa madeira. - F6ng pón cé1 hê
417. Pinheiro - Fâng pón cá
Vou fazer uma casa de tábuas de pinheiro.
Vai ser bonita. - Fâng pón ta in chinví
(chindvi}
418. Pinicada - Cuchêq
Ele deu uma pinicada (beliscão) na minha
coxa. - Jgn cuch{}q ign crê qui
419. Pino - Curôn cuiú
Ao meio dia, o sol est.l a pino (a prumo,
bem direito, sobre as nossas cabeças) Curôn cuiú qui rón crin qui ón chá
420. Pinote - Cônvorú
O cavalo está brabo e por isso estd dando
pinotes. (pulos) - Cônvorú châm châm
guê tin
421. Pinta - Cacôn (rosto, face}
Tenho uma pequena pinta no rosto. (man·
cha) - Cacôn mi dén tutínca ni ve
422. Pinta - üóicant.l (remlJdio)
Vou tirar esta pinta (mancha) com um creme que o mf1dico me deu - üóicantd ta mi
tfl)ca tum quêi
423. Pintada - Garín tin gra
Galinha com penas pintadas (de vdrias cores) - Garfn fór nhón iá tin gra
424. Pintada - Bôin fi (vaca), ting ra
Vaca pintada (malhada, que tem várias
pintas no corpo) - Bôin fi nhón NJ, ting ra
425. Pintado - Pirânguchúm
No rio Uruguai, tem peixe com o nome de
pintado. Parece um bagre. - Gôi qui crf1ncunfêr é pirânguchúm
426. Pintar- Tu tinq ra, tinq ra
Hoje vou pintar a minha casa com a cor
amarela. - ln cuchún had tu ting ra
427. Pintar- Vêi cuchún tu ting ra
Vou pintar o rosto. Vou pintar os lábios
de cor vermelha. - Jgn nhf1dca cuchún tu
ting ra
428. Pintasilgo - Crin chân
O pintasilgo tem a cabecinha preta. Ele
canta muito. - Crin chân -ti
429. Pinto - Garfn chin
A galinha tem oito pintos em seu ninho. Garín fi crê ta oito hadn iá
430. Pintor - Ti ting ra
Aquele que pinta se chama pintor. - Ting
ra quêi fón
431. Pintura - Ting ra quêi fón
A pintura que o pintor fez é muito bonita.
- Ting ra quêi fón tu ting quêía chinví
(chindviJ
432. Pio - Nhéch ín
O pio do passarinho; o pio dos pintos; os
filhotes estão piando. - Nhéchín cren
quénch ír câng fOn mu
433. Piolhada - Ngá camó
Vou acabar com a piolhada (muito piolho)
usando fogo. - Ngd camó tagn ta tun quêi
434. Piolho - Ngá
A cabeça dele estd cheia de piolhos. Na cama também tem muitos piolhos. - Ti crin
qui ngA camó

435. Piolho - ngo

l

--

O piolho causa muitas coce1ras na cabeça.
- Crin câncrê ngá tun ni
436. Piolho - Ngd
O piolho tambf!m ataca as galinhas. - Garfn ngé1 camó que gué
437. Pioneiro - fút vt!t
Os índios são os pioneiros (os primeiros
que chegaram) neste lugar. - C;Jingâng iút
vét i;J
438. Pioneiros - Cónmú vét
Os pioneiros abrem e ensinam o caminho.
- Cónmú vét i;J
439. Pior - Nhângue
Este ano foi pior que o ano passado. Prln tagn nhAnguê
440. Pior - Ómín (= caminho)
Este caminho é o pior; venha por este outro. É melhor e mais curto. - ómin tagn
nhânguê tagn mi cóntln
441. Pipi - Guir
O beM vive coçando o pipi (membro do
macho). - Guir ti nh;Jifón cugn bréq tin
442. Pipi - Yigodln = urina
A urina do bebê, quando faz chichi, sai pelo pipi. - Guir gré qui ti nháid cutónq
443. Pipoca - Guêrú
As crianças gostam de pipoca (grão de milho arrebentado ao fogo) Guerú i;Jdn it!r
cocamó guir ti
444. Piracema - Crt!ncufer
A piracema (cardume de peixes) era muito
grande. O fundo do rio ficou preto. Créncufêr bagn gôi ta ch{Jin guêq
445. Pirão - Farín
O pirão (feito de farinha de mandioca e
<1gua quente) está sem sal. - Farín mdnióca ta ch<1 tum
446. Pirilampo - Cânín nind
O pirilampb (vagalume) quando vôa, à noite acende e apaga uma luz verde. - Cânín
nind cutêca
447. Pirilampo - Cânln nind
O pirilampo vôa nas noites quentes deve·
rão. - Cânln nind ~n congrugn tin
448. Pirraça - Vi nhómó
Fiz essa pirraça (brincadeira) só para ele ficar zangado. - Vi nhómó tum
449. Pirueta - Cônvorú
Quando o cavalo fez a pirueta (volta ligeira, brusca) ele caiu e quebrou a perna. Cônvorú cutónca pón br<lin i<1
450. Pisão - Pón chón i<1
O cavalo esmagou o meu pt! com um pisão
(pisada, calcou a pata em cima do meu pé)
- Convorú ign pón chón i;J
451. Pisão - Bunéca
Sem querer, ele deu um pisão e esmagou a
minha boneca. - Bunt!ca chónca ta grór
quêi i<1
452. Pisar - Qukré
Quando sarar da ferida, você vai pisar firme e bonito. Ferida. - Quecrê hadn quêca
tin M nyi. Quêgli.
453. Pisar - lgn pón
Não poso pisar firme porque tenho um calo no pé. - lgn pón fógn corégn ign
454. Pisca - Cóp cóp
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A luz das estrelas pisca (acendem e apagam) - Cring cóp cóp que ndtfn
455. Piscar - Cant!
Ela pisca (abre e fecha) o olho direito. Cané pir ta chin quêq
456. Piscoso - Créncufêr é
Antigamente o nosso rio era piscoso (tinha
muito peixe) - üóncha gôi qui créncufêr é
457. Piso - Guir
O piso (modo de andar) da criança não é
firme. Est<1 aprendendo. - Guir vê én tin
chór tin
458. Piso - Fi tin
O piso (modo de andar) da moça é todo
balançado e tem graça. - Fi tin vi§imân
459. Piso - ln
O piso (chão) da nossa casa não tem tllbuas. É chão de terra batida. - ln gá cri
nhó
460. Pisotear - Cri chónt
Pisotear (pisar) até esmagar o bicho. - Cri
chóntchónt
461. Pisotear - Fi tum
Ela gosta de pisotear (humilhar) os seus
namorados. - F i tum cri chónt camó
462. Pista - Min (onça)
O caçador est;J na pista (rastro) da onça. Min tin fón cri nhó
463. Pista - Dédn um péiú
Estou na pista (pegadas) do ladrão de cavalos. - DMn um péiú fón nhóvóiq
464. Pitada - Chi
Vou pôr mais uma pitada (porção de sal)
de sal na comida. - Chá chi tá qui fátca hê
nyi
465. Pitanga - Nhâmb i, iêmbi
Pitanga é uma frutinha vermelha que cresce na pitangueira. - Nhâmbi cacan6
cuchún
466. Pitar quêi
Vou pitar (fumar) um cigarro. Este fumo é
de boa qualidade. - Chingdr qui pit<J quêi
461. Pitar - Pitá
Meu pai não pita. - P<lin pit;J que üáin
468. Pitar - Pit<1 quêi
Em vez de pitar (fumar) vou pôr uma pitada (porção) de fumo em pó no nariz. Ching;jr qui pit<1 quêi
469. Pito - Chingár côi fón
O meu pito t! de barro (cachimbo) - lgn
chingár côi fón óré h.§tca na
410. Pito - Ching<lr côi fón
Vou comprar um pito (cachimbo) bem bonito para meu avô. - Ching<lr côi fón vând
paipaid m;J
411. Pitoc.YJ - G<lru
Cortaram o rabo do galo e ele ficou pitoco (curto) - G;Jru bân quép i;J pitóco cher
412. Pitoco - Cachór
A onça arrancou o rabo do cachorro e ele
ficou pftoco (ficou só um pedacinho) Cachór bAn rôr
413. Placenta - Nún didn
Depois que nasce o bebê, sai a placenta. Guir chin nún didn
474. Placenta - Nún didn
A placenta (o caboclo chama de companheira) é enterrada no chão. - Nún didn

gá cônqui nim
475. Plácido - üóicând
Este lugar é t5o plácido (sereno, quieto). É
bom para descansar - üóicând hlJ t;Jqui
476. Plano - üóirân na
Este terreno é bem plano (não tem altos
nem baixos) - Ga tagn üóirân na
477. Plano - üóirân na
Prefiro fazer a casa num lugar bem plano.
Terreno inclinado (aqui mais alto do que
lá) não é bom. - Gd üóirân na ónqui in
hadn
478. Planta - óncré
As plantas (verduras, vegetais) do quintal
estão bonitas. - óncré chinví
479. Plantação - óncrónd, onere
Antes de fazer a plantação é preciso virar a
terra com a cortadeira. - óncrônd túnqui
gd hadn
480. Plantação - óncrónd, oncré
Para fazer a plantação, é bom pôr adubo
na terra. - Óncré hat túnqui üóicântô ta
cri vidn
481. Plantio - Réngrô
O plantio do feijão e do milho é mais demorado. - Réngrô cré car gór coinbár hat
üáin
482. Plantio - Óncré
Os lndios também fazem o plantio da
mandióca. - Cdingâng óncré ta méndióca
ni (ménióca)
483. Pleno - Úri (hoje)
Estou pleno (cheio) de alegria. Trabalho
plenamente (realizado por inteiro) acabado. - Úri ign ma hlJ. Rânrái car cá
484. Pluma - Fór bân = pena do rabo
As plumas (penas) do rabo do galo são as
mais bonitas. - G;Jru bân chinvl - gáru
fór bân chinvi
485. Plumagem - Fór bân = pena do rabo
A plumagem (penas) de piriquito é de cor
verde. - Có ióid bân tAin ni
486. Plural - Un réngrl}
Quando digo dois homens, digo homens
no plural. Quando falo de um homem somente, digo homem no singular. - Un réngrê cri un pir tén tum ni
48 7. Pó - Gá fudn fur
Vou tirar o pó (poeira) da minha cabeça e
lavar os cabelos. - lgn crin tu ga fudn fur
488. Pobre - Nhógôntár (nhóngôntár)
Ela é muito pobre e não tem nada. Só a
roupa do corpo. - Fi nhóngônt;Jr cur pir
489. Pobreza - Rânri1i üdin
A famflia vive naquela pobreza porque
ninguém gosta rle trabalhar para melhorar
a vida. - Rânrái ütlin ca üóncha téi mu
490. Deus - Tupén
Deus ajuda os pobres mas não gosta dos
vadios (preguiçosos) - Tupén nhóngôntár
tu hlJ
491 . Poça - Rua condó
Na rua tem muitas poças (buracos) cheias
de lama e de água. - Rua condó qui gôi
492. Poço - Gôi rôr
O poço (buraco fundo) foi meu pai que
fez e ele está sempre cheio de dgua limpa e
fresquinha. - Gôi rôr hat
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493. Podar - CA pón pôn
Estes galhos não dão mais frutas. Vamos
podar (cortar) todos eles. - Ctl pón pón
cá qulJp
494. Podar - Cd cân câm fón
O melhor tempo de podar as drvores t! na
lua minguante de julho. - Cd cân c&n fón
495. Poder - Tarír (?)
Pr~n (=ano)
No fim do ano, o pai jd vai poder (ter condições recursos) fazer a nova casa. - Pdin
in tôgn hadn
496. Poderia - Prân
Neste ano eu poderia ter me casado, mas
ainda t! cedo. - Prân tacón bédn gulJ mar
vlJrcorégn
49 7. Poderia - Trabalhando e ganhando bastante, poderia ser mais útil à famllia. Rânrái bagn - ca dédn hê vêi = lgn na ma
hlJ quenguê = ou Rânrái tinca páin ma hl}
- tin rânrái tinca con cabó ra nim
498. Poder - lgn hadn
Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. - lgn hadn,
ón hadn, ti hadn. Óng hadn, óngár hadn,
agn hadn
499. Poder - lgn hadn
Eu poderia, eu poderei, se eu pudesse, se
nós pudéssemos. - lgn hadn, ón hadn, ti
hadn, óng hadn, óng;lr hadn, agn hadn
500. Poderoso - Pón i
Ele t! um chefe poderoso (que tem poder,
força) - Pón i tarmó
501. Podre - Corégn
O pinhão estd podre (deteriorado), Meu
dente está podre. - Fâng cort!gn ni
502. Podre - Nhó corégn
É preciso arrancar o dente podre (estragado) - N hó cordg cunúi
503. Poedeira - Garln
Esta marreca e esta galinha são poedeiras
(que botam muitos ovos) - Garln ôtcamó
tavl fi
504. Poeira - Concá
Quando vento sopra, levanta a poeira da
estrada. - Côncátca gá futfur crt! qulJi
505. Poeira - Gd futfur
Entrou muita poeira. nos meus olhos e nariz. - Gá futfur canó rarónq
506. Poente - Rón pur iá
É o lugar onde o sol se esconde. - Rón
pur iá
507. Poita - Canúa
A poita tem que ser mais pesada para segurar a canoa no lugar da pesca (pesqueiro) Canúa cônmi pescá quêi múi
508. Poita - Canúa
Poita t! uma corda, da qual, uma ponta é
amarrada na cano e a outra está amarrada
a uma pedra mais 01.1 menos grande.
Quando se vai pescar, esta pedra é solta
dentro da água indo até o fundo do rio,
segurando a canoa no lugar em que se escolheu para pescar. - Canúa tu pó chd
509. Polegar - Ningué
O dedo polegar t! o dedo mais grosso da
mão mas não é o mais comprido. - Ningué féi bagn
510. Poleiro - Garln

A galinha dorme sentada no poleiro (uma
vara ou um pau em que a galinlla senta para dormir). - Garín nur fón
511. Poleiro - Gódvén (sabi,), gódnvén
Na gaiola do sabi;J tem tr8s poleiros. O sabiá dorme no poleiro de cima. - Gódvén
nurfén ig chin quênqui
512. Polígamo - Prun é
O homem casado com várias mulheres se
chama polígamo. - Ti prun camó ti.
5 13. Polígamo - Tupén
Deus manda que cada homem tenha uma
só mulher. - Tupén prur pir tu hê
514. Polígamo - Prun é
Aquele homem polígamo. Prun é ca crôn
camó.
515. Poliglota - Vi car
Aquele que sabe falar vtlrias llguas se chama poliglota. - üóivl car tó hê
516. Polir - Pôntóró
Vou polir (dar brilho, lustrar) os sapatos
com esta graxa. - Póntóró tu dMn tin
517. Polpa - Cacanó (fruta)
A polpa (parte de dentro) das frutas é
muito gostosa. - Cacanó con tê cô hê
518. Polpudo - Rar6in (laranja)
A laranja é muito polpuda (que tem muita polpa) - Rartlin con t8 cô hê
519. Polvilho - Gróinguê
Oocinhos feito de polvilho - ™dn gr<Jinguê cô hê
520. Pólvora - Bócón
Ele carregou a espingarda com chumbo e
pólvora. - Bócón téi ta ôncréi tinq
521. Pomada - Pumada
Ponha um pouco de pomada na ferida. Pumada cAncrê tu tin
522. Pomada - Pumada
Com pomada, a ferida sara mais depressa.
- Pumada ta cAncr~ mi tlnca hê quêi
523. Pomba - Púmba
A pomba está sentada no ninho. - Púmba ti ô cri ná
524. Pomba - Púmba
O casal de pombas é muito manso. - Púmba cairó
~
525. Pombinha - Púmba chin
A pombinha esttl com fome e frio. - Púmba chin cónqulr ni
526. Pompa - Fest hê
A festa teve muita pompa. (fausto, luxo,
ostentação) - Festa hê quêq
527. Ponderar - Hat
t preciso ponderar (apreciar com calma)
que isso não é fácil. - Hat nh6n gân car
üáin
528. Ponta - lú dúdn, cagnbd
Ponta do lápis. - Rápi iú dúdn
529. Ponta - Catat1in
A mosca sentou na ponta do nariz. - Cd·
tatâin tâin ti nhinhó cri ni (mosca = catatói)
530. Pontada - Oúgn
Senti uma forte pontada (dor forte) na
barriga. - Dúgn cangá ni
531. Ponta - lú dúdn. cagnbá
Na ponta esquerda. Na ponta direita.
lú dúdn nhácóin, iú dúdn pón iá
5.12. Pontaria - Pón hê
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Tenho uma boa pontaria (acertar com a
pedra no lugar certo) - Pón hê ign quíhôn
533. Pontaria - Pón hê
Para ter boa pontaria é preciso ter olhos
bons. - Ouíhôn pón hê ni é canó hê nyi
534. Ponte - Punta
A ponte sobre o rio lral é estreita e balança muito. - Punta vón camó
535. Ponte - Punta
A ponte sobre o rio Uruguai é muito comprida e forte. - Punt/J bagn tarmó
536. Pontinha - Préi
Furei a pele com a pontinha da agulha. Préi ign dót
537. Ponto - Pontú (?)
Faço um ponto ao fim de cada frase. üóirân cárca pontu hadn
538. Pontos - Oân
Quando costuro, faço pontos. - Quichêca vt!nfê dân hadn
5 39. Pontual - Ou lhon
Sou muito pontual. Nunca me atraso. Ou íhon iúd camó
540. Pontual - Oévi
Sou pontual e comigo, trato é trato. Pago
o que devo na hora - Oévi caiõm hê
541. Pontualidade. - Ou íhon
É uma boa qualidade aquele que sabe ser
pontual. - Ouíhon iút camón cá hê
542. Popa - Canúa
A popa (parte traSl!!ira) da canoa bateu numa pedra e se quebrou. - Canúa pó co·
nínca bráinq
543. População - ln cana tln
A população (conjunto de moradores) do
toldo do lraí é de 123 pessoas. - Um in
caná tln tan 123 nin
544. População - Tdn mi
A população do Brasil jd passou dos cem
milhões de habitantes. - Tán mi ómín
cacó
545. Por - Tagn mi
Por este caminho é mais curto. Por minha
causa ele ;q>anhou. - Ómfn tagn mi cacó
546. Por - Tu
Vender cestas e flechas por dinheiro. Chêita üóndê quêq nhâncábo tu
547. Pôr - Fónq
Pôr os pés no chão. Vou pôr a roupa mais
quente, está frio. - Pón fónq ga cri
548. Porca - Porcô fi, crt!g fi
A porca deu cria e tem oito porquinhos. Porcô fi crén oito nhé
549. Porcada - Porcô é, crég é
A porcada (uma porção de porcos) invadiu
a plantação de milho. - Porcô é gór cr{!n
cri rúnq
550. Porcalhão - Ta porcô, üáing
Este bebê é um porcalhão (muito sujo).
Precisa de banho. - Guir ta porcô vê.
Canpê rá.
551. Porção - Úri (hoje) - Um(!
Hoje comi uma porção de pinhões. - Úri
fâng (! côq ign
552. Porção - Um é
Uma porção de gente foi ao enterro do
amigo. - Um é ti têr v{!i vêrq
553. Porcaria - Oédn um cavéi

Que porcaria (sujeira) vo~ está fazendo1
- Dédn um cavéi hat tin ón
554. Porco - Porcô, crég
O porco jd estd bem gordo -Porcô tông bagn
555. Porco - Crân
O porco do mato. tambt!m chamado tateto, é muito perigoso. - Crân nhú tavl
556. Porco espinho - Porcô
O porco espinho se defende dos inimigos
com os espinhos. - Porcô qui chóin
55 7. Porem - Hat
Faço o que você pede, porém quero antes
o dinheiro prometido. - Tóia hat ign
nMncllbo mon véd
558.Pormenor - V&,
Não reparei neste pormenor (mi núcia de'
talhe) - V§q tum ign
559. Porongo - Rúd id
Do porongo se faz a cu ia para o chimarrão
- Rúdn ill ta cúia hat
560. Por que - Harenó, harén ca?
Por que tanto a'traso ? Por que não veio ?
Por que discutir tanto? - Harenó contlng?
- üdin had mu harenó contín tun?
561. Porqueira - ln cavéi
Esta casa é uma porqueira (suja) - ln cavéi
taporcô vê
562. Porre - Pédnbé
Ontem ele fez aquele porre (bebedeira)
Bebeu cachaça até cair. - Ranquétân pédnbé cônte vin iá
563. Porta - Nhóncón (nhódcôn)
A porta da minha casa. A portinha da gaiola. - ln nhóncôn. Gaiora nhóncôn chin
564. Portador - Bá côntíng
Ele é portador (aquele que leva ou traz alguma coisa) de uma carta para mim. - 811
côntíng fón
565. Portão - Nhóncón
O portão do cercado deve ficar fechado. Nhóncón bagn ninféi rá
566. Porte - Bócôn (arma, espingarda)
O porte (ato de trazer ou carregar) de armas é perigoso e por isso é proibido. - Bócôn vatfn que tum
567. Porto - Canúa
No porto do rio Uruguai, só tem canoas
pequenas. - Canúa chái fón
568. Porto - Canúa
O porto, é o lugar onde encostam as canoas para o desembarque da carga e das
pessoas. - Canúa crân qul}i fón
569. Português - fógn ti, fi
Quem nasceu em Portugal se chama português. - Portugal ta tâinca ta - fógn ti
(português ni)
570. Posar - Cóngrân
Vou posar (fazer pose) para tirar um retrato bem bonito. - ln cóngrân cutóm ti
571. Posição - Ráiq
Prefiro ficar em posição (situação) deitada. É mais cômoda - lgn rái mú
5 72. Positivo - Ou lhôn que
Esse é um fato positivo (certo, verdadeiro)
- üói ó pitJ qul hón que vón
573. Posse - l chún ni
A minha posse (aquilo que me pertence) tJ
pequena e pobre! - Dedn tagn ichun ni
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574. Possesso - üóiví
E /e ficou possesso (louco de raiva) quando
soube a verdade. - üóiví mó cd har6iquetúm
575. Possibilitar - üóicdr
É preciso possibilitar (tornar posslve/) a
felicidade para todos. - üóicár ma hê hat
576. Possível - Hamún
Isso não é posslvel. - Hamún chia tin
577. Possufdo - Dédn corég
Ela foi possuída (usada, penetrada) pelo
diabo. - Dédn corég fi comi mu
578. Possuir - Nhâncábo (dinheiro)
Quando eu possuir (tiver) mais dinheiro
vou fazer uma casa nova. - Nhâncábo n1n:
ca ign ttJng hadn
5 79. Poste - Cadér
O poste é muito liso. Não posso subir nele
até Jáemcima-Tutdnprâncon!gcadt!rtav(
580. Posterior - Prling
No ano posrenor (aquele que veio depois)
nasceu meu filho. - PrlJn cóntín mu óncón ign cóchldn tâinq
581. Posterior - Câncrân
Tenho uma coceira na parte posterior (traseira) do corpo. - lgn câncrlJn tin
582. Posto - Tdqui
Vou ficar neste posto (lugar) - Tdqui nhói
583. Posto - Tin fón
Neste posto de passagem tem policiais e
fiscais. - Tin fón qui tavfr ndtin
584. Postura - na nin
Fique nesta postura (posição) deitada e
depois sentada. - Na nim car nin ni
'
585. Potável - Gôi = dgua
Esta água é potdvel (boa para beber) - Gôi
crón dón nhéicri
586. Pottt - Gôi (?)
Vou encher este pote (vaso de barro) com
dgua fresca, - Gôi ta dédn tagn fón
58 7. Potência - Ti tar
A potência (força) deste homem é muito
grande. - Ti tarmó bagn
588. Potente - Pón i
O chefe é um homem potente (que tem
poder, força) - Pón i tarmó
589. Potoca - üóiónd
Ele é um rontador de potocas (piadas,
mentiras) - üóiónd tóca mó
590. Potoqueiro - Ódn bé
Não d;J para acreditar nele. Ele sempre foi
um potoqueiro - Ódn bé ti vin cri fi ón
591. Potra - Cônvorú (cônvarú)
Égua muito jovem é a potranca. A potranca é muito alegre. - Cônvorú bôgn tén fi
592. Porreiro - Potrêro
No potreiro (lugar cercado onde fica o gado) tem muitos bois e cavalos. - Pottero
côntê bôin cônvorú camó
593. Potro - Cônvorú
Potro é o cavalo ainda muito jovem. Cônvorú bôgn tén ti
594. Pouca vergonha - Ma á
Que pouca vergonha (patifaria) ele cometeu. - üóin ma á hat ti
595. Pouco - Um pir,
Ganho pouco com as cestas. Choveu um
pouco. Comeu pouco. - Ganhân que

\ .

chin ign. Ta cute chin hat.
596. Pouquinho - Um pir chin
Vou pôr um pouquinho (porção pequena)
de açúcar no café. - Café qui achúcri pir
üóm
597. Pouso - üónr§q
Vou pedir o pouso (passar a noite para
dormir) nesta casa. - lgn üónreique tuvyi
598. Povo lraí
O povo (gente) de Irai t! bonito. - Irai qui
que chinuí (chindvi)
599. Povo - CAingâng
Os índios são um povo forte, bonito e tra·
balhador. - C;Jingâng um. chin qui rânr;Ji
chinuí
600. Povoado - Cumpr;J (?)
Neste povoado (lugar em que mora gente)
nada tem para comprar. - Cumpr;J que;
fón tum
601. Praça - Praça
Em Irai tem uma praça bonita. com drvo·
res e muitas flores. - Irai tân praça qui cafêi car cá
602. Prado - Caft§i
Neste prado (grande terreno com capim)
tem comida para o gado. - Caft!i bôin ta
cói fón é taví
603. Praga - DMn um cort1g
A feiticeira jogou uma praga (maldição)
contra a namorada dele. - DMn um cort!g
hat fôn fi ti tum fi tu
604. Praga - Tagn mi
Nesta região tem a praga dos ratos, dos
morcegos e de muitas outras doenças.
Aqui não d;J para viver. Vou embora. Tagn mi üóicâng;J camó
605. Pranchão - T~u
A ponte foi feita só de pranchões (tdbuas
grossas e largas) - Púnte tAbu ta hAtca na
606. Pranto - Guir f6n
O pranto (choro) das crianças com fome
me deixa muito triste. - Guir cóqui ca
f§n nhângue
601. Prata - DMn cócô
Esta corrente não é de ouro. É de prata. Corrente dMn cócô ta hê.
608. PrAtica - Hat quicantín
Não tenho pr;Jtica no ofício de pedreiro.
- Hat quicantín ign
609. PrAtica - üónf8
Tenho muita prAtica no ofício de cesteira.
- üónfê chbita hat quicaró taví ign
610. PrAtica - Canúa
É preciso muita prAtica para dirigir canoas.
- Canúa vóg quicaró
611. Praticar - P;Jin
Vou praticar bastante com meu pai. Ele
sabe dirigir canoas. - P;Jin canúa vóg qui·
caró
612. Pratinho - Pét quê chin
O irmão comeu um pratinho cheio de ar·
roz com feijão. - lgn réngre pét quê chin
fôr cóq arôi ta
613. Prato - Pt!t que
u meu prato d maior que o pratinho dele.
É um pratão fundo. - lgn pét quê ti tun
cônfór bag_n
614. Prazer - On véq
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Tenho muito prazer (satisfação) de conhecer o senhor. - ón vêq chór bagn tin ign
615. Prazer- Cacanó
Como frutas com muito prazer. - Cacanô
cô hêign ma
616. Prazo - Curén
Prazo (tempo) curto de vida. Cheguei no
prazo (dia e hora) marcado. - Curén rôr
Curén fyi id qui iút
611. Precário - lgn
A minha saúde é precária (frágil, incerta)
- lgn hê tavl tum
618. Precaução - Tarír
Por precaução (prevenção) leve um campa·
nheiro. - Tarír ié um perê tin
619. Precaver - Róngrõ
Vou me precaver (prevenir) e levar um fa·
cão. - Róngrô vatln ign
620. Prece - Tupén
Todos os dias faço as minhas preces (oraçõ~sj a Deus, - Curõn cArmi tupén bré
vy11gn
621. Precedente - Ón vet
Na vez precedente (anterior) quando estive
aqui, não a vi - Côntín vt!t mucôn ón vêq
tum.
622. Preceder- Td
O bom tempo precedeu (vt1io antes) a chu·
va. - Tá côntt'n vét
62 3. Preceder - Côncá
Os ventos costumam preceder (vir antes) a
tempestade. - Côncá ta iú contín vt!t
624. Precioso - Hé
O ouro é um metal precioso (muito caro)
- DMn cócô canMn mó
625. Precioso - Hê
O meu tempo é precioso (muito útil). Te·
nho que trabalhar. - Curôn tagn h6 ign
rânrái
626. Preciosa - Hé
A vida de meus pais é muito preciosa (va·
le muito) para mim. - PAin curt!n hê tavl
621. Precipício - Ti
Ele caiu neste precipício (abismo, lugar
profundo) - Ti táqui cutónq
628. Precipício - Cutóin ti
Ele vai cair no precipício (ruína, desastre).
É muito descuidado. - Ti tdqui cutóin
629. Precipitacío - Furúnq
Ele é muito precipitado (faz as coisas sem
pensar) - DMn um tu nhacrM mó hat ca·
mó
630. Precipitado - Furúnq
A escolha não pode MJr assim precipitada
(feita às pressas, sem refletir) - Cuprónca
furúnq cata quêi
631. Precisão - üóiónd
Ele tem precisão (urgencia, necessidade)
de comida. - üóiónd nhóüói tin
632. Precisão - RAnrái (.trabalha)
Ele trabalha com muita precisão (correção) - R§nrái car hê ti·
633. Precisar - Nhóngônt;Jr (pobre)
No inverno, o pobre vai precisar (necessi·
tar) de mais ajuda. - Cuchá côn nhóngôn·
tdr üóicharéi
634. Preciso - Tagn hat
É preciso (necessário, indispensável) que

isso seja feito. - Tagn hat
635. Preço - Cur (roupa)
O preço da roupa e da comida est;J muito
alto. Não posso comprar. - Cur car
üóiónd canhamó
636. Preço - Canhamó 1
O preço da cesta não pode ser maior, senão ninguém compra. - Canhamó ta ti
curôn túnra róndq
637. Precoce - Curôn
Frutas precoces (que amadureceram antes
do tempo) - Curôn üóimân ta cacanó rón
638. Precoce - Ti üílin qui
O inverno deste ano é precoce (veio antes
do tempo) - Prân tácon cuchá cont/n
iíltúm qui contfn
639. Preconceito - Nhlncr§
Não faço preconceito (idéia, opinião) sobre ninguém. Quero conhecer antes. - Nhâncrê ta um cri fyi que tum
640. Preconizar - Crôn ra quêi
Vou preconizar (recomendar) que o doente tome este remf!dio. - üóicangá má üóicantá crón ra quêi
641. Precordial- F8 ron
O pai sentiu uma dor pre-cordial (em frente o coração) - Pílin fê ron cangá ni
642. Predileto - Tu h8
A professora predileta (preferida por totods) é aquela mais bonita e simp;Jtica. Professora fi vin hê tu hê car
643. Prf!dio - Povo cónt
Na cidade tem muitos prédios (edifícios,
casas) - Povo cónt in camó
644. Predisposição - in tarír
Ela tem predisposição (aptidão, capacidade) para ser uma boa dona de casa. - ln
tarfr hê fi
645. Predizer - Dtkín um
Ela sabe predizer (dizer certo o que vai
acontecer) o futuro da gente. - Dtkín um
óndriquêi que quicaró fi
646. Predominante - Caféi
A cor predominante (que tem mais) no
mato é o verde. - Caféi ta tâin nag
641. Predomínio - Pôn i (chefe)
O predomínio (supremacia) do chefe sobre os demais. - Pón i ti car quirlr
648. Preencher - Rânríli (trabalho)
Costumo preencher (encher, completar) o
tempo fora do trabalho fazendo compras.
- Rânrái hat camó ign
649. Preestabelecer - Agn rânrái
Devo preestabelecer (determinar antes do
tempo) o trabalho de cada homem. - Agn
rânr;Ji cónd vét
650. Preexistir - üóncha
O mato preexistia (existia antes) neste lugar. Hoje est;J tudo vazio. - Nón üóncha
côn na
65 t. Preferir - Tagn ón tu hê
Eu prefiro (gosto mais) a cor azul. Eu prefiro este doce. - /gn ma chinuf azur ti. ón
tu hê gróinquê
652. Prefiro - /gn um ttkJ
Eu prefiro morrer do que matar a lgut!m. /gn um ttkín gue tun têr vtkJ ign
653. Preferível - Rânr;Ji
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Para esse trabalho a Maria é preferlvel.
Ela entende mais. - Rânrái tagn quicaró fi
654. Pregas - Nung núi
As pregas (dobras) do meu vestido. - /gn
cur nung núi
655. Prego - Prt!gu
Eu prego esta ttlbua na outra. - Prégu ta
um cónfónq
656. Prego - Prégu pon dô
O prego est;J torto. Tem que endireitá-lo
antes de pregar. - Prégu pôn dô cur;Jinq
651. Preguiça - Nhónd nhór
Hoje estou com preguiça (sem vontade de
trabalhar) Vou dormir. - Úri ign nhônd
nhôr. /gn nur
658. Preguiçosa - Fi nhónd nhór
Ela é muito preguiçosa. Só pensa em dormir. - Fi nhónd nhor. Ca nur tin
659. Prejudicar - Um cutón
Devo viver sem prejudicar (causar dano)
aos outros. - Um cutón gu~ tum
660. Prejuízo - Cóquét
Esta chuva causou muitos prejuízos (danos) para as plantações - Ta cutónca óncré cóquét
661. Preliminar - Fest
Antes da festa principal, vou fazer a expli- •
cação preliminar. - Festa que véd túnqui
üónbéd
662. Prematura - Guir
Esta criança é prematura (nasceu antes do
tempo certo) - Guir ti cótlngue tô hén
cóntínq
663. Premeditar - Pón túnqu1
Premeditar (pensar antes) antes de dar o t iro. - Pón túnqui óncréd véd
664. Premência - Curôn tô hón nd
Com esta premlJncia (falta) de tempo, nad a mais posso fazer. - Dtkín u m hat guê
tum curôn to hén na
665. Premiado - Rânrái (Trabalho)
Fui premiado (ganhei um pr§mio) pelo trabalho que fiz. - Rânrái ca dtkín un1 ganhân quêq
666. Pr§mio - Nhâncábo (dinheiro)
O prémio (recompensa) que ganhei foi em
dinheiro. - Nhâncábo ganhân quêi ign
661. Prenda - Fest
Ganhei esta prenda (presente) na festa do
colégio. - Festa qui df!dn um ganhân qu&,
1gn
668. Prendas- Fi hê
Esta moça possui muitas prendas (boas
qualidades) - Tagn fi hê tavl
669. Prender - Tóg f ind
Prender o cabelo com esta fita. - lgn gôi
tóg find.
610. Prender - Ninféiq
O soldado vai prender o ladrão e fechd·lo
na cadeia. - Sordado dédn um pt!iú bé
ninféiq
611. Prenhe - Dugn rôr
A vaca está prenhe (gr~ida) - Bôin fi
dugn rôr
612. Prenunciar - Cílicón góg
Estas nuvens pretas prenunciam (anunciam, avisam) a chuva. - Célicón góg chân

r

ta cutóin que tin
673. Prenúncio - Côncá
Este vento frio do sul é o prenúncio (av iso) de forte inverno - Côncá cuchá cont ín
674. Preocupar - /gn tu nhâncrM
Não devo me preo'r::upar (inquietar-se) com
isso. - /gn pi dMn um nhâncréd
615. Preparação - Vdica
A preparação da festa do meu casamento
começa amanhã. - Váica festa qu§i ign
bédn guêca
676. Preparar - lgn cur (minha roupa)
Vou preparar a minha roupa para a festa
desta noite. - Festa id ign cur vit had
671. Preparo - Fest iú
O preparo (prtJparação) da comida para a
festa é trabalho do cozinheiro. - Festa iú
ôndéi üóiónd ti
678. Preponderante - Gôi qui
No rio, o peixe preponderante (que tem
mais) é o bagre. - Gôi qui créncufêr camó
tavf
679. Preponderante - Pón i (chefe)
A palavra do chefe é preponderante (que
vale mais). Ele é quem decide. - Pón
i üónb~d ca quihon que
680. Prepotente - Pón i
As vezes o chefe é prepotente (abusa de
seu poder) - Pón i iónd uóicantfn guêq
681. Presa - Min (onça)
As presas (dentes) do tigre. A onça fugiu
com sua presa (sua caça) para o mato. Min nhó. Min crénd iá
682. Presa - ln cônqui
Estou presa (fechada) nesta casa e não posso sair. - ln cônqui ninféica nin ign
683. Prescrito - üóicantá
Tome o remédio que lhe foi prescrito (indicado) - üóicantá tói id cród rá
684. Presença - Tdqui
Não tolero a presença (o fato dele estar
aqui) dele neste l11gar. - Tdqui nhó ti
685. Presença - Fi cur (ela vestido)
A p.resença dela, com rot.1pa t§o bonita, foi
um sucesso. - Fi cur chinví tuca tin
686. Presenciar - Povo rá
Vamos aré a cidade presenciar (assistir) o
enterro do padre. - Múna povo rá pádri
têr veié
681. Presente - Tân t in
Estive presen te (estive Já) no mesmo enterro e n§o te vi. - Tân tin quénguê ign hêra
ôn végn tum
688. Presente - Ganhân
Ganhei um pre!Jente (brinde) do nam orado. - Jchún ign ma dédn ch inví nimq
689. Presente - Úri (hoje)
Pense só no presente (no dia de hoje).
AmanhlI Deus decide ·- úri que tu ôncréd
690. Preservar - Nón
Todos devem preservar (conservar, proteger) o mato. - Nón cóquédn tun rá
691. Preservar - Ti ninféiq
Tomo remédio para preservar (proteger) a
saúde. - Ti ninféiq
692. Preso - O preso foi trancafiado (fechado)
na cadeia. - Preso tin cadeia cônqui nhói.

- Estou preso (amarrado. ligado) à beleza
desta garota. - lgn côn m/nca nhói fi chindvi tu.
693. Pressa - coinbár
Tenho pressa em terminar o meu serviço.
Venha com pressa (ligeiro) até minha casa. - Furun rânrái tu. Contin tu furun in
ra cô inbar ign r6nrái cond. Côinbdr in ra
côn t íng.
694. Prestaç6o - Quanto vore paga em cada
prestaç6o? Estou devendo ainda tres prestações. - Harê cai6m? lgn d~e nhó téng
tum nhó.
695. Prestar - Vou prtJStar serviço, no hospital
de lraí. Vou prestar contas dtJ tudo quanto recebi até aqui. - /gn rlnrái tinq hospital ta Irai. Jgn conta món ili tdqui.
696. Presteza - Ele me atend~u com muita
presteza (libeir~a, prontid6o). - Ti côinbár ign vêq.
691. Prestígio - O chefe Aristides tem muito
prest/gio (influência) no meio dos /ndios.
- Pón i Aristides ti cainging agn bré que
hê.
698.· Préstimo - O cipó e a taquara tem muito
préstimo (serventia, utilidade) para os 1nd ios. - Mrur car üónd ta caingâng agn rânrái n i. Ou - Mrurcar üond caingâng hat fón.
699. Presumir - Eu presumo (suponho) que isso p ode acontecer - Jgn dédn um hónriquêi que qu icaró.
700. Preta, o
Mu lher ou homem da raça negra. - F i ti
ta und châm.
701. Preta - Ch§m, chê, chóu~
Que nuvtJns vem de lá? Tinta preta. O anú
(ave) preto. - Caicôn grón châm contin?
Tinta chám. Nhéchfn cMm.
702. Preto - CMm, chi, chóu~
Cavalo preto. O sabiá e o chapim pretos. A
galinha preta bota ovo branco. - Convarú
châm - Godvén châm - Garín châm garin fi châm ô cupri.
702a - Preto - châm, chóuê
703. Pret ender - Chegando lá, ele logo vai pretender (reclamar) um emprego. - Ta iún ca ti coinbár r§nrái vei.
704. - ?
705. Pretend er - Tá iúd
Chegando léJ, ele logo vai pretender um
emprego (reclamar) - Tá iúd ca ign ma ü(Ji
rânrái vêi
706. PretensAo - lgn
Não tenho q ualquer p retensão (desejo esp ecial) - lgn pi quicaró ni
701. Preten cioso - Nhancrédn
Ele d mui to p retencioso (pensa ser aquilo
que n3o é) - Tu nhâncrét
708. Pretenciosa - Nhâncrét
Ela é m u ito pretenciosa (pensa que é mais
b o nita d o q ue é) - F i chinvítu nhâncrét
709. Pretinha - Capúr chi n fi
Esta cr iança pretinha (negrinha) é muito
esperta. -- Capúr chin fi
710. Preto - Capúr (negro)
Aquele velho preto (negro). Roupa preta.
Noite preta como carvão. - Cofá capur.
Cur châm. Cutân châm.
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711. Prevalecer- Tu htJ tum
Não gosto de me prevalecer (levar vantagem, aproveitar-se) - lgn pi tu hê tum
712. Prevaricar- lgn
Não devo me prevaricar (deixar de cumprir
as obrigações) só porque meu pai é o che·
fe. - lgn rânrái tum guê tudn
713. Prevenido - Fi quicaró
Ela já foi prevenida (avisada) para não dar
corda para este rapaz. - Fi quicaró chêr
714. Prevenir - lgn bré hê fi
Vou prevenir a amiga do perigo que a
ameaça. - lgn bré hê fi
715. Preventivo - üóicant;J
Para que os dentes não caiam, uso esse pre·
ventivo (remtklio para impedir) - üóican·
t;J ta ign nhó mitln
716. Prever - Ningué (mão)
Ela disse que olhando a minha mão, pode
prev~r (ver antes) o meu futuro. - Ningud
dugn vêca ign óndriquêi ón vêi
717. Previdente - Brd vinq
Ele d muito previdente (acautelado). No
mato ele sempre anda armado. - Bré vinq
vét
718. Prévio - Grón vét
Antes de fazer isso, você tem que ter o
prévio (antecipado) consentimento da mãe
e do pai. - Grón vét guê véq
719. Previsão - conta hat
Fazer a previsão (o cdlculo antecipado) do
quanto de feijão nós vamos plantar. conta hat vét réngrô crón ié.
720. Prezo - Cáingâng
Eu prezo (tenho grande estima) muito os
valentes lndios. - Cdingâng tu hê ign
721. Prima - lgn tia fi
A filha da minha tia é minha prima. Gosto
dela. - /gn tia fi cóchkin fi. lgn brd hê fi.
722. Primária - Vê hén
Ela está na escola primária, aprendendo a
ler e escrever. - Vê hén üóirân quicarón
nhó
723. Primária - Vê hdn
Na escola primária, só tem meninos e meninas de seis a dez anos de idade. - Ouenchlr guir quenchlr üóirân quicarón ron
724. Primavera - Cafêi
Na primavera o tempo está quente e o mato se cobre de flores. - Cafêi que cón crân
725. Primeiro - Nhó (dente)
O primeiro dente que nasceu foi esse aqui
da frente, - Nhó con cut6n vêt
726. Primeiro - Tá cutôn
Hoje d o primeiro dia de chuva deste
ano. - Tá cutôn vét
72 7. Primeiro - Tá cutôn
Depois de muita chuva, esse é o primeiro
dia de sol. - Ta cutôn car vén hén tá
cutónq
728. Primitivos - Cónmú
Os primitivos (os primeiros) habitantes da
terra, andavam nus (sem roupa) - Cónmú
vét iá catôr mú
729. Primitivo - Cáingâng
Os índios primitivos viviam só de caça eda
pesca. - Cáingâng óncréi mu créncufêr
iúnhân mú
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730. Primitivos - Gá cri
Os primitivos moradores desse mato eram
todos lndios. - Gá cri cónmú vét iá ta
cáingâng nátin.
731. Primo~nito - Cóchíd vê
O meu primogênito (primeiro filho) nasceu hd dois dias. - lgn cóchíd vê curt!n
réngr(} qui côn tínq
732. Primor - Chindví
Um primor (a mais linda) de beleza. Um
primor (o melhor) nos trabalhos. - Chin·
dví fi. Rânrái hê fi
733. Primordial - Rânrdi (trabalho)
O teu trabalho d de primordial (primeira)
importância. - Rânrái vê
734. Primoroso - Had iá
O que você fez é primoroso (muito lindo,
delicado) - Had iá chindvi
735. Principiar - váica (amanhã)
Amanhã vou principiar (começar) a trabalhar no hospital. - Vdica rânrdi vénd ma
hospital tê.
736. Princípio - O princlpio (começo) de todas
as coisas é Deus. - Tupén dédn car nhu ni
car.
737. Pris8o - Na prisão (cadeia) tem muita gente ruim e perigosa. - Cadeia cônqui ud vói
mamó nátin.
738. Prisão - Os que vivem fechados na prisão
se chamam prisioneiros. - Cadeia cônqui
ndtin ónd agn.
739. Privada - Fui privada · (tiraram, suprimi·
ram) dos meus direitos e por isso vou re·
c'!'mar. - lgn vi cri fi tun agn, ign tu vin
t1n.
740. Privada - Fui privado da visão - não en·
xergo mais. Sofri privações (me faltam as
coisas necessárias para viver). - lgn ón vói
córég chér dedn car ign ma tun.
741. Privada - Estou com dor de barriga e vou
até a privada (latrina). - lgn dugn cangá
tin tón ra tin.
742. Privado - Este assunto d privado - só eu e
ele vamos resolver o caso. - Vói vín tagn.
lgn tavín tagn vlli.
743. Privar - A ningut!m devemos privar (suprimir, tirar,) de seus direitos. - Um vin
côquéd guê tum.
744. Proa - A proa (porção da frente) da canoa
bateu numa pedra e quebrou. - Canúa
nhudún pó conlng e.a brâinq.
745. Probabilidade - Ganhân (ganhar)
As minhas probabilidades (possibilidades)
de ganhar a corrida são grandes. - Ganhân
quêi que quicaró
746. Problema - ln tê
Este problema (questão) vamos resolver
em nossa casa. - ln tê had mónd
747. Procedência - Ti nhón fón
A procedência (lugar de origem) deste animal é desconhecida. - Ti nhón fon quica·
ró
7 48. Procedente - Ta ny i
Dizem que ele d procedente (se originou)
do norte do Brasil. - Ta nyi varq
749. Proceder - Múna
Vamos proceder (agir) com bondade e cuidado. - Múna nhân tun ma had it!

A proeza (ato de coragem) dele foi fora de
stJrie. - Ti camóng tum
770. Profanar - Dédn um (alguém, algo)
É um crime que deve ser castigado. Onde
jd se viu profanar (desrespeitar) o túmulo
dos nossos antepassados. - Dédn um cocând quéd camó
771. Profanação - Dédn um
A profanaçllo jd foi castigada. Os causadores apanharam bastante. - Dédn vóg camó
tóing
7 72. Profanador - Capúr
O maior profanador (que maior dano fez
às coisas sagradas) foi aquele negro cacha
ceiro. - Capúr cof;J dén hat
773. Profano - Dédn um (aquele, algo)
Falar contra as coisas sagradas da religião é
ser profano. - Dédn um tu vincamó
774. Professo - Vi nhómónq
Eu professo (confesso, declaro) que prati·
co a religi6o católica. - Tupt!n vi nhómó
hê ill.
775. Professor- Professor
Aqueles que ensinam aos alunos da escola
são os professores - Guir csirón fón ta professor ni
776. Professora - Professor fi
Mas a professora é mais amiga dos alunos e
eu gosto dela. - Professor f i tu hê ign
777. Profiss6o - Fi r6nrdi (trabalho ela)
A profissão (emprego, trabalho) dela t! a
de professora. - Fi r6nrái ta guir csirón ni
778. Prof(ss/Jo - lgn rânrdi
A minha profissão vai ser a de enfermeira.
- lgn rânrái ta fermeira nyi.
779. Profundidade - Gôi (rio, élgua)
O rio Uruguai tem poços com muita pro fundidade. - Gôi üáin dign
780. Profundo - Dign
O lugar onde o pai vai pescar é profundo
(muito fundo) - Ptlin créncufêr nhúiát fón
781. Profusão - É
O prefeito deu presentes em profusão (em
abundância) para todos. - Prefeito ti carma dédn um vit
782. Profuso - Rân cón
Nos dias de calor. o suor t! profuso (abun·
dante) - Rân cón óng go rôn bagn
783. Profuso - Mân (abelha)
No ninho das abelhas o mel é profuso
(abundante, tem muito) - Mân bagn ni
784. Progredir - Rânrái
Quem trabalha vai progredir (avançar, evoluir) - Rlnrái ca hê quêi
785. Progredir - üóirln
É preciso progredir (avançar, melhorar)
nos estudos para aprender e saber mais. üóir6n quicarón chór
786. Progresso - Hê ra mtli
Sem o porogresso (aprimoramento) não
podemos ir para frente. - Hê ra múin
787. Proibiç6o - Adn món
Isso é uma nroibiç_ão (ordem para não fa·
zer). Não faça mais essa encrenca. - Adn
m6n hôn
788. Proibido - Ti catutônq
Você está proibida (impedida) de se en contrar com ele. - Ti catutôn món hôn

750. Procedimento - Hat
O seu procedimento (maneira de agir) não
foi correto. - Hat hê hat tum
751. Proceder - üóicangá (doença)
Muitas doenças procedem (tem origem) da
falta de aSS1Jio. - üóicangd camó tav(
752. Proclamar - Ti car
Vou proclamar (anunciar) a todos o nosso
noivado. - Múna ti cár ma tói ié bédn guê
tin
753. Procriar - Garín
Vamos procriar (fazer criação) esta raça
de galinha. - Múna garín nhó hê ié
754. Procura - Nhó üóinq
No ano passado, a procura de cestas que
faço foi mufto boa. - Chêita nhó üóin é
taví
755. Procurar - Garín
Vocês vlo procurar a galinha que desapare·
ceu aí no mato. - Garín nh6 üóin tin nón
cónte
756. Procurar - VtJq
Procurei por toda parte e não achei. AI·
gum bicho comeu a galinha. - Garín véq
tum. DtJdn um côi
757. Prodigalidade - Dédn um
Prodigalizou tantos presentes (deu em
abund6ncia) - Dédn um é m6ndq
758. Prodigamente - Gastll qu&,
Vocês gastam prodigamente (em profu·
são, dissipam) Gast;J quêcs mó
759. Prodígio - Fi
Esta menina é um prodígio (uma surpresa,
extraordinária) - Guir fi hê taví
760. Prodígio - Pó
O lapidador de pedras realiza prodígios. Pó cun plnd fln
761 . Pródigo - Ti cóchid
Filho pródigo (esbanjador, gasta tudo que
ganha do pai) ficou na miséria. - Ti có·
chid gastá quecamó
762. Pródigo - Ti
Ele é muito pródigo em elogios (elogia to·
dos e a tudo a qualquer hora) - Ti dédn
um gastá quecamó
763. Produção - Cónpaca
A produção de cestas vai ser maior. O cipd
está crescendo bem e bastante. -Mrurcon·
paca chêita é had
764. Produç6o - Adn bagn
Se aumentar a produção, vou ter mais coisas para vender. - Adn bagn ca, üôndê
quêi
765. Produto - lgn rânríli
Os produtos do meu trabalho são a$ cestas
e os arcos. - lgn rânrái ta chêita dô had
n1

766. Produzir - Túdcs
Se nllo faltar ci/.~ 6, vamos produzir bastan·
te. - Mrur tung túdca chêita had bagn
767. Produtor - Rlnrdi fón
O produtor quer ser bem pago pelo seu
trabalho. - R6nríli fón caióm nhóüói tin
768. Proeminente - Pón i
O chefe Aristides é o proeminente (quf]
mais se destaca) de sua gente. - Pón i ti
cáicôn nhóüói ·tin
769. Proeza - Ti (?) - Ele

271

Vou promover (elevar de emprego, de fun ·
çlo) este homem a chefe. - Pón i üóiv/tói
810 Promover - Hat
Vamos promover (realizar) um grande ba·
rulho. - Prónd prór hat
811. Pronto - Car
O meu presente jll estll pronto ( conclu /do)
Estou pronta para a viagem. - Car chêr ign
tin ié
812. Pronúncia - üónbéd
você tem uma boa pronúncia (diz as pala·
vras com clareza) - üónbéd hê fi
813. Propagar - Concd
O vento vai propagar (espalhar) o cheiro
da fumaça . .- Concá ni id vat(n
814. Propalar - Ódrfbé
Como t! que você pode propalar (espalhar)
tántas mentiras? - üóin ó tó bt!?
815. Propensão - Ti cort1gn
Ela tem propensão (tenctencia) para o mal
e para os vfcios. - Ti coreyn had camô
816. Propenso - Dt!dn um
Estou propenso (inclinado) a fazer este negócio com ele. - Dt!dn um üôndê quêq ti
bré
817. Propiciar - Nhâncábo (dinheiro}
Vou propiciar (tornar posslvel) ajuda em
dinheiro para você fazer sua cása. - Nhân·
cábo nim in had ié
818. Próprio - Canó
Ver com os próprios (que pertence à pes·
soa) olhos. - Canó ta vêq
819. Própria - Fitar
Vencer as dificuldades com as próprias for·
ças. - Fitar ta hat
820. Propor - ón iúdá qu~i
Eu me proponho (me ofereço) para te aju·
dar. - Ón iúdá qu~i
821. Propor - Tóq
Ele vai propdJ" (oferecer) o casamento para
ela. - Fi bf!dn gu~ tóq
822. Proporções - Gôi fór
A enchente do rio é de grandes proporções
(dim·ensões) É maior que a anterior. - Gôi
fór
823. Propósito - Bré hê
O propósito (resolução, aquilo que deci·
diu) é ser um bom amigo. - Brt! hê nhói
guê tóq
824. Propósito - ón
O meu propósito (intenção) t! lhe dar uma
grande surra. - Ón brôn brôn ign
825. Proposta - Caióm
A proposta (condição) dele pagar em 3 ve·
zes. - Caióm tdngtum hat
826. Propriedade - ón
A nossa propriedade em terras é muito
grande. - Ón ta dt!dn um camó
827. Propriedade - ln tagn
A casa em que moramos também é de nos·
sa propriedade. - ln tagn cónqui que hén
• rén hén ni
828. Proprietário - ón in
O proprietdrio (o dono} desta casa é nosso
vizinho. - ón in
829. Próprio. - Ti tun fi
Esse cesto é de fabricação própria (nossa,
daqui de casa) - Ti tun fi bré nhónguê

789. Proibir- Pdin
Se o pai ou a mãe proibir, a boa filha deve
obedecer. - Pdin vi nhó mó hê
790. Projetar - T ínca
Quando eu projetar (planejar) viajar, le·
vo vo~ junto, Estd bem? - Tínca iJnpt! re·
tíng
791. Projetar - Oüar
Projetar (atirar, arremesar) bem longe to·
das estas pedras. - Oüar hê Uln pó üóin tin
792. Projetar - Hân guê
Gosto de projetar (fazer planos) tudo aquilo que vou fazer. - Hân guê tu nhâncréd
793. Projeto - üóicând
O nosso projeto (plano) para as ft!rias está
pronto. - üóicând guê tóca na hê
794. Prole - Ti crón
A prole (família, os filhos descendentes)
do chefe Aristides é numerosa. - Ti crón
camó.
·
795. Proletário - ln hadn fón
O proletdrio (operdrio) vive só de seu sald·
rio. - ln hadn fón ganhân que hê hat tin
796. Proliferação - Cachíd (rato)
A proliferação (multiplicação) dos ratos é
muito rápida. - CachkJn crôn camó
797. Proliferar - Paca
Nt1ste lugar, as pacas vão proliferar (se mui·
tiplicar) com tranquilidade. - Paca grud
camó
798. Prolonga - Rua tóng
Esta rua prolonga (continua) aquela mais
nova. - Rua tóng um riquê
799. Prolonga - üóiví
Esta conversa já se prolonga (se continua)
por várias horas. - üóiv i téi guê
800. Prolongamento - Curôn
Não posso fazer qualquer prolongamento
do tempo. Tudo tem que ser no dia. Curôn téi hadn guê tun
801. Prolongamento - Rua
O prolongamento desta rua não tem ilu·
minação. - Rua cri cutân
802. Prolongar - Convorú
Por que prolongar (aumentar) o sofrimen to do cava lo velho e doente? -· Convorú
cofá üóícharéi nd
803. Promessa - Chingár cô
Vou deixar de fumar - Chingár cô tuváin
804. Promessa - Hadn guê
Cumprir a promessa (aquilo que se prome·
teu ) é cumprir a palavra. - Hadn guê
quíhon hadn
805. Prometer - Coinbár
Tudo aquilo que eu prometer, cumprirei
sem demora. - Coinbár tóia ódn had
806. Prometer - Tó car
Prometer e não cumprir é ser tratante. Tó car caióm tum
807. Prometido - Tóia ónd
Continuo esperando o presente que me foi
enviado. - Tóia ónd nhóiüóin tin
808. Promover - Rânrái
Nós vamos promover (traba lhar a favor) a
ajuda de toldos para os t"ndios. - üóicar
ma rânrái
809. Promover - Pón i (chefe)
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850. Prostituta - (?) Bétum fi, bédn tum fi

nhó
830. Propor - Páin
Meu pai vai propor (oferecer) quinhentos
cruzeiros pela ovelha. - Páin ovêio nón
831. Proporção - Cafêi (flor)
A proporção (medida que) que eles forem
chegando, dei uma flor para cada visitante.
- Cafêi ta ti car ma f iq
832. Proporcionar - Passá quêca
Passando nos exames, vou proporcionar
(dar motivo, tornar oportuno) muita alegria aos pais. - üóirân qui passá quêca
páin ma hê tyi
833. Propósito - /gn hadn guê
O meu propósito (vontade) é firme. - /gn
hadn guê qulhôn que
834. Propósito - lgn
Tenho o propósito de casar em breve. lgn coinbár bédn guê má
835. Propósito - Tu nhâncrét
Ele fez isso de propósito (pensou antes) Tu nhâncré vét
836. Propósito - Rânquét
A propósito daquilo que falamos ontem. Rânquét tóia ônd
837. Proposta - Jgn ma h~
A proposta (a coisa que alguém ofereceu)
me tenta bastante. Jgn ma hê tói ónd
838. Proposto - Páin (pa i)
O pai foi proposto (designado, escolhido)
para chefe. - Páin cuprôn ta pón i nin ié.
839. Propriedade - ón
A nossa propriedade (aquilo que nos pertence) tem mais de 200 alqueires. - ón ga
ta 200 arquêr ná
840. Proprietário - lgn canó (olho)?
Os proprietdrios (donos) destas terras são
os lndios, - lgn canó ta ven ign
841. Próprio - Canó (olhos)
Ver com os próprios olhos. - Canó pen ta
vêq
842. Próprio - Nhó ta
Comer e mastigar a carne com os própriot.
dentes. - Nhó ta carne côca
843. Próprio - ón in pén
Moramos em casa própria (que nos pertence) - ón in pén
844. Prorrogar - Fi móndq
Vamos prorrogar (adiar, deixar para outro
dia) a data da festa. - Festa curôn fi
móndq
845. Prosa - üónbéd
A nossa prosa está boa, mas vamos dormir
(conversa) - üónbéd chér hê ra núr ma
846. Prosear - üónbéd
Vamos prosear (conversar) mais um pouco. - Mú na üónbéd mónd ié
841. Proseguir - Ómt'n
Vore deve prosseguir (continuar) por este
caminho. É o certo - Óm1n tagn hon
nhânbá quêi
848. Prosperar - Rânrái
Se você trabalhar, vai prosperar (desenvolver-se) - Rânráí ca nhâncábo bagn quêi
849. Prosperidade - Rânrái
A prosperidade (felicidade, progresso) é
prémio para aquele que trabalha.
Rânrái ca hê tyi

A prostituta (mulher de mau comportamento) vende prazeres para qualquer homem. Mesmo sem amor. - üóicár bré tin
camó.
851. Prostituta - F i bédn, Bêtum fi, bédn tum
fi
Infeliz prostituta. - Fi bédn têr iá
852. Prostração - Fi (ela, mulher)
Depois da morte do marido, ela vive naquela prostração. (abatimento, desânimo)
- Fí :na hê tum
853. Prostrar - Fi
Na primeira bofetada, ela vai prostar (deitar por terra) aquele que a provocar. - Fi
cacón qui tóin
854. Prostrar - Nhâncnn
Prostrar-se (ajoelhar-se) diante do Senhor.
- Nhâncrln tá nhónq
855. Proteção - Guir tarlr
As crianças precisam de proteção {apoio)
dos pais. - Guir pdin vêi tar/r
856. Proteção - Tanr hê
O cachorro faz a proteção (defende, protege) da casa do dono. - Cachór in tartr hê
857. Proteção - Ti crón vêi
A proteção dos filhos é uma obrigação dos
pais. - Ti crón vêi páin ti
858. Proteger - Cáingâng vêi
O chefe Aristides sempre vai proteger (defender) os t'ndios do to ldo. - Pón i cáingâng vêi
859. Protegido - Nur hê hat (sono bom tem)
Aquele que é protegido por Deus, pode
dormir sossegado. - Tupén vêq nlnca nur
hê hat
860. Protetor - Tupén
Deus é meu guia e protetor. Ele nunca esquece dos pobres. - Tupén üóicár vég ni
861. Protelar - Ta cutónca
Por causa da chuva, vamos protelar (adiar)
o nosso casa1nento. - Ta cutónca curôn fi
mónd
862. Protestar - Tu vyi tin
Vou protestar (reclamar, ir contra) contra
a exploração de nossa gente. - üóicár tu
vyi tín
863. Prova - Catutóng
Isso prova (demonstra) que ela não é culpada. - Catutóng ign
865. Prova - Não se deve condenar sem provas
(marcas, testemunhas) - Un ta vêia ón
nhómónca con minq.
866. Provar - Vou provar (experimentar, ver
se é boa) estas armas. - Bócôn tagn cónmónq (cónm ó i) ba.
867. Provar - Antes de dar para os outros, é
preciso provar (experimentar) o vinho e os
doces. - Uma nim túnqui cónmói vinhu
gróin guê ti.
868. Provável - É provável (é poss/vel, talvez
aconteça) que ele venha amanhã. - Hamun váica contt'n.
869. Provável - É provável qoe vai chover esta
noite. - Hamu>n úri cutêca (cayca) cutóin.
870. Proveito - É preciso tirar proveito (ganho,
lucro) do trabalho. - Rânrái ca dédn um
hê món.
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871. Proveito - Este negócio t! de grande proveito (vantagem, utilidade). - Dt!dn um
vóndê quêca hê t/nca hê (üóndê)
872. Proveitoso - Estudar em bons livros t!
muito proveitoso (que dá proveito, é útil) .
- üóirân (Vóirân) tunhónca cairó hê.
813. Proveitoso - O trabalho de hoje foi proveitoso - Úri rânrái tagn hê tinq.
874. Proveniente - Essa doença é proveniente
(provem, se origina) da sujeira. - Dt!dn um
cavéi vói cangá hat tin.
875. Proveniente - A gente que chegou nesta
madrugada t! proveniente (se origina) de
muito longe. - Cutêra nhunq qúar hê tê
cónt/nq.
876. Providencial - A tua vinda foi providencial - Hón nhunca hê.
877. Providencial - · O remt!dio que me deu foi
providencial (chegou na hora certa) pois
fiquei curado. - üóicantá (Vóicantá) ign
cangá ta tum quêq (üóicantá)
878.?
879. ProVffm - Estes costumes provém (descen dem, deriva) dos meus avós. - lgn vovó
fagn hat fón hat.
880. Provisão - É preciso arranjar uma boa pro·
visão (bastante, abundância) de comida
para o inverno. - üóión (Vóinhón) bagn
nim hat cuchá nhun.
881.
882. Provisório - De maneira provisória (transitório, de passagem, por pouco tempo),
vamos morar nesta casa. - Cóinbár in tagn
cónqui nyi cónt/n.
883. ?
884. Provocação - A provocação (o desafio, a
tentação) dele merece uma resposta. - Tin
ma vin hê hadn.
885. Provocante - Ele sempre foi provocante
(que irrita, que desafia) att! que acabou levando uma surra. - Ti vin camónca ti
tóinq.
886. Provocar - Ela costuma provocar todos os
homens (excitar, incitar) e isso vai dar
complicações. - Fi ticár agn bré vin camó
dt!dn um hê hat tum.
887.?
888. Proximidade - Na proximidade (na vizinhança, perto) da nossa casa tem um rio.
- lgn ró gôi cha to hén.
889. Próximo - A cidade é próxima (está perto) do nosso toldo. - Cidade in cón nhóca
cacó.
890. Próximo - No próximo (naquele que vem)
ano vou até Curitiba - Prân cónt/n ón
cón Curitiba rat/n.
891. Próximos - Meus pais e irmãos são meus
parentes mais próximos. - lgn páin ign
régrê car ign caicón car.
892. Próxima - A morte da velha está próxima
(vem logo). - Cóinbár cófá fi ter que cónt/n.
893. Prudência - Tenha muita prudência (cau tela) com os amigos falsos - Ódnca ón brt!
hê tu nâm hê hat.
894. Prudente - Nunca t! demais ser prudente
(cauteloso). - Dddn um córég pi é.
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895. ?rurido - Sinto muito prurido (coceira)
no nariz e por isso espirro, a cada instante.
- lgn ninhó côngrân tav/ ach1ín camó hat
tin.
896. Pseudónimo - O nome certo é José, mas
o pseudónimo {apelido) é Zeca. - Ti
ieiêh (nhenhêh) hê ti José ti ieiên (nhenhêh) cort!g Zeca nin.
897. Pseudónimo - O pseudónimo (apelido) da
Maria é Maricota. - Maria fi ieiêh ( nhenhêh) corég ta Maricota nin.
898. Púbere - A menina, quando recebe as primeiras regras (incómodos) é púbere. - Têtén - chin - fi vóivl ménq.
899. Puberdade - A puberdade (idade da menina púbere) varia entre 12 a 15 anos. Têtén fagn prânq 10 bré 15 ni.
900. Puberdade - A menina que passou a puberdade começa a ser moça. Começo de
mulher feita. - Ta têtén fi nhé.
901. Púdica - Esta menina t! muito púdica (tem
vergonha, encabulada). - Mt! hén camé fi.
902. Púdica - A menina que não t! púdica se
chama impúdica (sem vergonha) . - Tagn
fi mé hén váin.
903. Pudor - Ele ofendeu o pudor a vergonha
dela dizendo coisas muito feias. - Fi mó
ón váinca voiv( corég tógn fi
904. Pudor - O rosto dele ficou corado, quase
vermelho, de tanto pudor (vergonha). - Fi
cacó cuchún quêq fi mó ón ca.
905. Pueril - Esta história (conto) é muito pueril (próprio para criánças). - Váiv/ tagn
guir ma quê.
906. Pueril - A conversa dele é tão pueril (pró pria de criança). - Ti vi ta guir ma que mó
907. Pugna - Esta pugna (briga) vai acabar mal.
Alguém sairá machucado. - Vói nhân tu rân tagn corégn had.
908. Pugnar - Vou pugnar (lutar, combater,
brigar) para conquistar esta mulher. - lgn
agn turâin fi cunúi.
909. Pulado - Ele tem pulado lá de cima. Aca bou quebrando a perna. - Ti Câin ma nhóca cham (?). Ti pón (pén) bráin . Pulado
=- toren
910. Pular - Vou pular por cima desta fogueira. - Pi tagn Pón tê châm (?)Pular= tóren
911. Pular - Quando ele souber da not(cia, vai
pular de alegria. - Vóiv( móca châm ma
hê ca (?).Pular = tóren
912. Pulga - O cachorro não dorme mais. As
pulgas não deixam. - Cachór nur üáin
(váin). Quenpó ti tu mu.
913. Pu lguenta - A casa dele é pulguenta (cheia
de pulgas). - Agn in cónqui quenpó camó.
914. Pulmão - Quando respiro encho e esvazio o pulmão de ar. - lgn ach/nca ign
nhón guêr fón.
915. Pulmão - Estou com pulmão cheio de catarro e por isso tenho tosse. - lgn nhón
guêr vóimân ign cuhúr.
916. Pungente - Que sofrimento pungente (do loroso). - Vôncharéiq camó taví.
917. Pungente - Que choro pungente (doloro so, aflito, lancinante). - Vóifân camó.
918. Punhado - Ela pegou um punhado de

areia e jogou nos olhos dele. - Ti ningué
qui reia guéica canó qui vôm.
919. Punhado - Jogue alguns punhados (mãos
cheias) de milho para as galinhas. - Ningué qui gór ta gar/n ma vóm.
920. Punhal - Na briga um meteu o punhal (faca pontuda) na barriga do outro. - Vê rêca (rêrênca) róngr6 ta um dugn rar6nq.
921. Dei um soco na cara dele com meu punho
(mão fechada). - Ti cacón qui ningué·
rótca tóing.
922. Punho - Quando bato com o punho (mão
fechada) posso quebrar até uma tábua. Ningué rótca tóinca tábu brâin ign.
923. Punir - O pai vai punir (castigar) os culpados - Páin agn vônbén hadn (ü6nbén)
924. Pupila - A pupila (o pontinho preto dos
olhos), também chamada menina dos
olhos, está doente. - Cané châm fi cangá
na.
925. Pupila - Ela é minha pupila (criança orfã) e está sob a minha proteção. - Fi ta
ign cané riquê nhó.
926. Pupila - A luz entra dentro dos olhos pela
pupila. - Cur6n cané châm nin cóntínq.
921. Pureza - A pureza (inocência, limpidez,
virgindade) desta menina é muito linda. Fi têtén tagn chindv1~
928. Pureza - A pureza dos sentidos desta moça a torna mais bonita. - F i têtén pén tagn
chindvt:
929. Purgante - O purgante é um remédio purgat i vo. O purgante faz a geste obrar muito
e muitas vezes. - Vóicantá tagn hê. Vóican tá tagn vóimâm (üoicantá)

930.?
931 . Purgativo - O óleo de r/cino (tem efeito
932.
933.
934.

935.

de purgante) tem cheiro muito ruim. Óleo tagn guêr corégn.
Purificar - É preciso purificar o ar que está cheio de fumaça e de poeira. - Ar cavéi
niá carga fudfur.
Purificar - Para purificar o ar da casa,
abro as portas e as janelas. - A r cavéi
cutómca (nhód) nhónquê róp. ,
Puro - Depois que abri as janelas o ar da
casa ficou puro (limpo, sem mistura de fu maça). - Nhón cón róp car ar nhón cri
guêq.
Púrpura - A cor pú rpura (nem vermelha,
nem cor de rosa, a mistura das duas), do
meu vestido é muito atraente. - Côr vó icó nhóiáq ca ign cur hê.

936. ?
931. Púrpura - As moças pintam os lábios com
batom de cor púrpura. - Têtén fagn nhónquê cuchún hat .
938. Púrpura - O touro fica muito brabo quando vê pano de côr púrpura. - Bôin nhunq
cur cuchún vêca.
9·39. Pús - A f erida está cheia de pús de cor
amarela e com mau cheiro. - Concrân cuchún car guêr guê (gân).
940. Puta - Assim se chama a prostituta, aquela que vende o prazer sexual. - Bétun fi
ti car bré tin.
941. Puta - O povo ta1nbém chama a puta de
cabeça de porco. - Bétun fi nhênhê (iei·
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êh) corégn.
942 . Putrefação - Foi encontrado no mato um
homem em estado de putrefação (o corpo
podre). - Nón cóntê und (un) cón nói
cognói vêq

943.
944. Putrefação - Carne podre está em estado
de putrefação. - Carne cognói có córégn.
945. Pútrida - Comida com gosto pútrido (de
coisa p odre). - üóión (Voión) ta dédn um
dói camô.
946. Pútrido - Fedor pútrido (de coisa pútrida)
o nariz não aguenta. - Ol}dn guer guê ninhó qui.
941. Puxa - Puxai Que susto você me deu.
Ocha! lgn hón camónq.
948. Puxa - Ela é um puxa -saco (vive adulando, agradando) de todos os homens. - Fi
ti car ma hê.
949. Puxão - O puxão de cabelo que ela me
deu doeu muito. - Góin nan nânca ca
gáiguê.
950. Puxão - Este p uxão de cabelo quase arrancou o resto dos meus cabelos. - Góin
nan nânca góin cunúi crêt.
951. Puxar - Pode puxar uma cadeira e se sente. - Cadeira nan nânca cri ni.
952. Puxar - É melhor não puxar tanto se não
arrebenda a corda. - Nan nânca quêp q uêi
953. Puxar - Puxar o rabo do galo para arrancar as penas mais bonitas. - Garu bân nan
nânca cónqui cunut
954. Se o beb é que va i nascer puxar pelo p ai
(f icar igual ao pai) vai dar muito trabalho
para sua mãe. - Guir tagn ta ti páin hôn ca
ti mdin fi.
955. Puxar - Ele vai puxar a faca para matar o
vizinho . - Ti róngr6 ta ti ró nin hón tén.

01. Quadrado - Téi nh4ng nó r/quê
A sala de aulas é quadrada. Todos os seus
lados tem o mesmo comprimento. - Escola tt!i nh4ng nó rique
02. Quadrado - ln (casa)
As casas da cidade tem a forma quadrada.
A minha casa t! redonda. - ln tagn tt!i
ign in rôr nhó
03. Quadrada - Tum rôr (não redonda)
A bola não t! quadrada, ela t! redonda. Bóra tt!i tum rôr ni
04. Quadrado - Cofá (ve/he)
Este velho já t! um qadrado (nada sabe das
coisas de hoje) - Cofd üóicantln dddn um
quicaró tum
05. Quadro - Tupt!n
Neste quadro está o r etrato de Jesus. Tupt!n congre chd
06. Quadro - Professor
O professor escreve a lição (no quadro negro). - Professor üóirêt fón
07. Quadril - cre
No quadril (lado de fora da coxa) direito
sinto muita dor. - lgn crê câng;Ji guê
08. Quadrúpede - Dddn pt!n ta vêiquêngrd
Os animais quadrúpedes (que tem quatro
pernas) andam mais ligeiro. - Pf!n vêiqut!ngrá tin mt!
09. Qual - Had, had tandê
Qual t! a minha casa? Qual galinha vamos
matar? - Had ign in ? Gart'n ta dédn
tóin?
10. Qual - Rân tdndê
Qual t! a cor mais bonita ? Qual cesta t!
mais bonita? - Rân tândê chindv1? Chêita
tândê chinv1? (chindvi)
11. Qualidade - Rânrái camó
Este homem tem boas qualidades: t! bom e
trabalhador. - Rânrdi camó ti
12. Qualquer criança sabe isso. - Vé guir ta
had.
Qualquer pessoa pode chegar. - Vé um
tâin it1nd
13. Qualquer - Car
Qualquer .dia destes vou te visitar. - Car
ovêi tin
14. Quando - Hônricôn
Quando vovô vai chegar? Quando vier a
chuva e o frio. - Hônricôn vovô it1dn ?
Hônricôn ón tin
15. Quando - Hônriqué
Quando eu nasci? Quando você vai via jar? - Hênriqut!n ign guêtfng? Hênriquf!n
ón tin
16. Quanta - Hén,e
Quanta mosca! Quantos mosquitos! Quantas sacolas você fez? - Catâtáln ta ht!nrê?
Carfn grin hénrê? Chêita ta ht!nrê?

17. Quanta - Hl!nrê
Quanto homem bonito 1 Quanta gente, tomando banho no riol - Um chinvl camó
tav11 Um t! brôgn brô mt11
18. Quantia - Um ta harê
Qual a quantia (quantidade) de pão que
você come de manh6? - Ón cuchónqui
pun ta harê có tin
19. Quantia - lgn dévi
A quantia da minha dl'vida não f! grande.
Logo pagarei tudo. - lgn dt!vi pi bagn
tum. Coinbár caióm cón.
20. Quantidade - (RfJngrô = feijão), ta ha~
Qual a quantidade de feijão que vocês comem por mês? Rl!ngrô ta harei cón tin cachó pirqui?
20a. Quanto - harê, henrê - Quanto carrega?
- hare mong. Quanto levanta? harê coning?
21. Quarta-feira - Quarta cón
Na próxima quarta-feira não vou trabalhar.
- Quarta cón rânrái que tum
22. Quarto - Ninguê (dedo da mão)
No quarto dedo da mão, vou pôr aquele
anel bonito. - Ningut!, vêiquêngrá cón ningué con f nim
23. Quarto - Vêiquéngrd
No quarto ml!s. Faltam mais cinco meses
para o bebê nascer. - Qut1n chf!n véiquén grá tum na guir que tin ié
24. Quarto - ln cônqui
Na casa nova vai ter um quarto só para
mim. Nê/e vou pôr a minha cama. - ln
cônqui vêrma. Nhdró nyi
25. Quase - Crêt
Jd t! quase dia. Comi quase tudo. Quase cal
no rio. - CurlJn gue cher. Cagrd crête. Gói
qui cutôn
26. Quase - Crêt
Quase nlo durmo mais. Fiquei doente e
quase morri. - Nur üáin cher. Cângá ca têr
crêt ign
29. Quatorze - Dez bré vêiqut!ngrd
Só ontem, comi quatorze bananas. - Raqut!tlin banana ta dez véiquéngrá côq
30. Quatro - Vêiqut!ngrá
Nesta casa moram quatro pessoas. O cavalo tem quatro pernas. - Vêiqut!ngra convorú pón ti
31. Quatrocentos - Quatrocento
Vendi tres cestas por quatrocentos cruzei·
ros. Ganhei o dia. - Quatrocento tu chêita
fad ign
32. Que - Harê
Que horas são ? Que beleza 1 Que homem
feio 1 Que grande mentira 1 - Harê nt!?
Cliinví taví? Cor~ tav11 Vai ódn bagn !
33. Quebra - Brâin
Esta madeira t! fraca. - Ca brâin bt!
34. Quebra - Nhânguê (brain crin = quebra
cabeça)
Esta conta é diffci/. - Cónta tagn nhânguê
35. Quebrada - Pón brâin (perna quebrada)
Ele levou um tombo e agora está com a
perna quebrada. - Cutónca ti pón brâin iá
36. Quebrada - Brâin
A ponte está quebrada e não posso atravessar o rio. - Punta brâin ntJi cri

276

37. Quebranto - Gdru (galo)
O galo morreu de quebranto (mau olhado
de gente invejosa) - Gdru terq 11nta ti vd
cá
38. Quebrar - Brâin
se cair léf de cima, vai quebrar a cabeça. Câima nhónca cutónq crin brlin
39. Queda - Cutónca
Nesta 'Queda (tombo) ld de cima, quebrei
as duas pernas e agora não posso andar. Cutónca pón rt!ngrd brâinq tin cordg
40. Queijo - · Qudjo (?)
Gosto de queijo com marmelada. O queijo
d feito de leite de vaca. - Qudjo cô he
41. Queima - Pur
A queima (queimada) do mato demorou
trDs dias. - N<Jn purca curôn téngtl1m hat
42. Queimada - Pur
A carne queimada fica preta e com mau
gosto. - Carne pur gut!r gue
43. Queimada - Pur
Oepóis da queimada do mato, vamos começar a plantaç6o. - Nón pur car qui óncrón
44. Queimado - purca
O lixo (sujeira) jd foi queimado e o terreno
estd limpo. - üónfer purca nhóicrei quei
45. Queimar - Pur, pudn
Não brinque com o fogo que ele pode
queimar a casa. - Pin brt! cadlr hôn in pur
46. Queixa - lchl1 ót
Ele fez a queixa (reclamação) de mim ao
meu pai. - lchú ót pdin ma
47. Queixa - lchtJ ót
Por causa da queixa dele, o pai me deu
uma surra. - lcf1ú ót ca páin ign chóiq
48. Queixada - Tin rli
A queixada (o queixo de baixo) do porco
do mato tem dentes muito afiados e peri·
gosos. - Tin rli cróm nhó
49. Queixar-se - Tóin ting
Pode ir queixar-se ao pai, mas depois vamos conversar. - Pdin ma tóin ting car
nhln nó
~
50. Queixinho - Rtl chin
O queixinho do bebe d tão bonito com
aquela covinha! - Guir rd chinvl
51. Queixo - Tin rd
Dei um soco no queixo dele. Abaixando o
queixo, abre a boca. - Tin rá qui tóin ign
52. Queixoso - Oédn um tóq
O queixoso (aquele que se queixa) disse
que vai falar com o meu pai. - Oédn um
tóq camó páin brt! vyi
53. Quem - Uné
Quem viu o meu galo ? - Únt! ign gdru
vtJq?
54. Quente - Rtlinguê, rân
A dgua para o chimarrão tem que ser quente. Na dgua quente queimei o meu dedo. G<Ji rân ign pun
55. Quente - Râingud
O sol estd muito quente. Não aguento tan·
to calor. - Râingud tJri. lgn ma râingue
56. Quer - Que ttJnq
Ele quer um beijo - Ti quiditJt que tl1nq.
57. Quer - Nhângontár {= pobre), chór
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O pobre quer um pouco de comida e de
dgua. - Nhlngontdr gôi cródn chór ti
58. Querer - Cur (= veste, roupa), chór
Ele tambdm vai querer uma .roupa quente.
- Nhângontár cur rlingud nhóüdi ti
59. Querer - Chórq
Ele vai querer muito dinheiro pela vaca e
ela estd muito magra. - B"in fi mt!n ch<Jr
finq.
60. Querido - lgn chun
O meu namorado t! muito querido (muito
estimado, amado) - /gn chun vi h6 tav(
61. Querida - Ti tum fi
A querida por ele ~ a outra garota. - Ti
tum fita um nhó
62. Quero.quero - Qudru.qut!ru
O quero.quero t! um pdssaro que canta assim : quero.quero - Qudru.quéru când car
63. Questão - Vi mó chórq
Faço questão (exijo) de saber a verdade. üdivlmó chórq
64. Questão - Oédn um
Isso ~ uma questão (assunto) para resolver
em fam111a . - Oédn um mó chórq
65. QuestOo - Qui de tum
·
Você não tem nad!J com esta questão. Ela
é minha e dele. - On pi ichún qui de ni
66. Questão - MÓ he hat
Isso é u1na quest5o para resolver na justi·
ça. - Mó ôn hat chôrq
61. Quieto - Catân
Que lugar quieto ! Não se escuta nem um
barulho. - Gatân de tin de mói üáin
68. Quieto - ln que iútca
Quando cheguei, tudo estava quieto den·
tro da casa. - ln qui iútca catân
69. Quilha - Canúa
A quilha (peça de madeira que vai por bai·
xo da canoa) da canoa quase quebrou nas
pedras do rio. - Canúa crôm fyi fôn
70. Quina - Fêr
A casca da quina é boa para combater a fe·
bre. A gente usa o chá da casca. - Ti fêr
cangá ma h(}
11. Quinhento - Quinhentu
Contei mais de quinhentos papagaios. lógn ió ta quinhentu veq
12. Quinta - Quinta fi
Na família, ela foi a quinta que nasceu. O
quinto lugar foi o meu. - Un üá quinta fi
(um vá)
13. Quinta-feira - Quinta cón
Na quinta-feira vou ficar em casa e pentesr
o cabelo. - Quinta cón in côn nhôi ign
14. Quintal - Cafêi
No quintal (pequeno terreno com verdu·
rasou jardim) da nossa casa, o chão inteiro
já está plantado. - Cafei cré crônd côn ca
ná
15. Quinto - Chinco
O quinto dedo da mão se chama mínimo
É o minguinho. - Ningué f{!i chin ta chin:
co
76. Quinto - Chinco
A lua cheia cai no quinto dia do mês que
vem. - Qu(}chô ta chinco qui cutônq
17. Quinze - Crôn camó

78.
19.

80.

81.

Naquela casinha moram os pais e quinze filhos. É muito apertado para tanta gente.
- Um crón camó ign vó nhói
Quirera - Quirér
O milho bem quebradinho no pilão recebe
o nome de quirera. - Quirér tander
Quirera - Quirér
Os pintos preferem a quirera de milho.
O grão de milhão não passa no biquinho
deles. - Garín chin gór bagn co chór ti
Quitar - Ta tum
Vou quitar (liquidar, acabar) com a minha
dívida bem depressa. - lgn dévi ta tum
qui}i ign
Quite - Dédn um
Agora que paguei a dívida, estamos quites
(sem compromisso) - Dédn um tu nhán-

82.

83.

84.

85.

crén tum
Quitute - Ot§dn gróingu~
Este quitute (doce delicado, muito gostoso} não tem igual. - Dédn gr6inguê co taví
Quotidiana - Curôn car mi
De modo quotidiano (diariamente} eu passo pela ponte do lraí. - Curôn car mi punta nhân batlnq
Quotidiano - Máti (mate
Levanto de manhã e tomo o meu
chimarrão quotidiano (de todos os dias)
- Chuchónqui máti crôd
Quota - Rânrái
Depois do trabalho todos vão ganhar a sua
quota (porção, certa quantidade) de feijão
e carne. - Rânrái ca réngrô ganhân quêi.

O longo e belo cabelo da índia caingâng merece cuidados diários
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11. Rachar - rân, r§nq, ta prói quêq
O pai foi rachar lenha no mato. Para rachar ele usa o machado. - Páin bégn ta pin
rânrânq vêrq nón cónte.
18. Raciocinar - ôncrét
Para não ter preju lzo é bom raciocinar
(calcular, julgar) antes de fazer. - Hadn
túnquí tu ôncrét véd.
19. Raciocinar - ôncrét
É bom raciocinar antes para depois não se
arrepender. - ôncrét vét car hadn.
20. Racional - ti
O homem é racional (que tem razão, pode
pensar). - ôncrét hê ni.
21. Racional - ôncrét
Os outros bichos não são racionais. Só a
gente usa o pensamento, a razão. - ôncrét
hê bichu ôncrédn corégn.
22. Radiante - rón
De manhã o sol é lindo e radiante (emite
raios de luz). - Cuchónqi rón chinví
(chindví, chinuí)
23. Radiante - rón
O sol da manhã é radiante (brilha intensamente). - Cuchónqui rón rônrír.
24. Radiante - ma hê
Radiante de alegria (o rosto exprime muita alegria). - Fi ma hê.
25. Radiar - véla
Quando acendo a vela, ela vai radiar (emitir raios de luz) - Cutânea véla grun cuvón
quêi.
26. Radical - üóicantá (= remédio)
Com este rP.médio a sua cura será radical
(completa). - üóicantá hôn cângá ta hê
quêi.
27. Radical - nhâncrê
As idéias dele são sempre radicais (não mu·
dam, não variam) - Ti nhâncrê ta um quêi
üáin.
28. Raia - nhamín
As raias (linhas) da palma de 1ninha mão
são compridas. - lgn ningué nhamín téi
guê.
29. Raia - cônvarú pétóin fón
Amanhã vai ter corrida dP. cavalos na raia
(pista de corridas) da cidade. - Váica
cónvarú ptJtóin
30. Raiado - carócha
A roda da carroça é raiada (que tem vários
raios). - Carócha pón (pónd).
31. Raiado - "raiado "
Em vez de raiada pode dizer tambthn ra ·
diada. - "Raiada" quetúm n ínca " radia·
da"
32. Raiar - curôn ( -- dia)
O dia vai raiar (se iluminar. co1neçar cheio
de luz). - Curôn que ron
33. Rainha - chin
A moça mais bonita foi eleita rainha da cidade. - Um chinví fita rainha cutóin.
34. Raio - tá, tá té, tanll
Durante a chuva ca iu um ra io naquela árvore. - Tá cutónca tá cá qui p(>nq.
35. Raio - rôn rir, ta, tá té, té1 nt!
Raio de luz. Os raios da roda ela carr<x:a.
Raio de esperança. - Rôn rir. - CarÓcha
p ônd. Nhó üóinq.

01. Rã - pépo
A rã gosta de viver no banhado. No fim do
dia a rã canta. - Pépo oré cómi tin. Rôn
púrca pépo quêr.
02. Rabada - bân, bên
O peixe usa a rabada para nadar. A vaca
usa a rabada para espantar os mosquitos.
- Créncufêr bân ta brô tin - Bôin fi bân
ta catatarn vógn
03. Rabear - bân (bê), bên
O boi vai rabear (agitar o rabo) sem parar
por causa dos mosquitos. - Bôin bân vó
nhó.
04. Rabicho - tógfín
Fiz um rabicho (trança) no meu cabelo e
amarrei uma fita na ponta. - lgn góin tógfín ign.
05. Rabiscar - üóirân
A menininha fez rabiscas (riscos tortos) no
meu caderno. - Guir chin fi ign üóirân ta
iói quêq.
06. Rabo - bân, bê, bên
O rabo de galo tem penas muito bonitas.
O rabo do cavalo está comprido. - Gáru
bân fór chinví. Cônvorú bân têi.
01. Rabo - bân
O cabelo do rabo de cavalo se chama cedenho. - Cônvarú bân góin.
08. Rabo - bân
A corda feita do cabelo do rabo de cavalo
é muito forte. - Cónvorú bân góin tar.
09. Rabudo - bân téi.
O macaco é rabudo (tem um rabo bem
grande). - Caiór (canhór) bân téi.
10. Rabugento - fân bé
~
Este bebê é rabugento (vive chorando).
Guir chin fân bé.
11. Rabugento - cofá
O velho anda sempre rabugento (de mau
humor, impertinente). - Cofá hâreiquetúm(?J
12. Raça - raça
A raça (que tem a mesma origem, geração)
dos índios é forte e bonita. - Cáingâng raça·tarmó car chinvl.
13. Raça - raça
Tem gente de raça branca, preta, amarela,
mas todos são gente como os lndios. - Raça cuprí, châm, marér, ticár ta nhân nó
hôn (querém =amarelo)
14. Racha - cá dôr
Esta racha (fP.nda, abertura) na árvore foi
feita pelo raio. - Tá pônca cá ta dôr quéq
15. Rachadb - práing. rânrânq
Tenho rachado lenha com este machado.
- Pin tân quêq ign bégn ta.
16. Rachadura - cônhôn
Vou tapar esta rachadura da parede com
este barro. - Cônhôn qui ninféi oré ta.
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56. Ranço - üoión (= comida), guêr guê

36. Raio - dédn um
O desastre aconteceu como um raio (muito rápido). - Dédn um hônriquê bróin
quêq.
37. Raiva - nhún
Estou com muita raiva (ódio, brabeza). Ele
não veio. - Ti contfnca túnca ign nhún.
38. Raiva - nhúnca
Quando estou com raiva não quero conversa. Quero sossego. - Nhúnca üonbéd üáin.
39. Raiva - nhúnca
farín h§
O cachorro ficou doente de raiva (ficou
louco). É perigoso. - Cachór nhúnca ró
cónte (ot) tin.
40. Raiz - nhórê
As raizes da árvore crescem dentro da terra. - Cá nhórê ga cónte nhó.
41. Raiz de mandioca é boa para comer e dela
se faz farinha. - Ménioca nhórê cô hê ta
fan'n h~.
42. Raiz - nhórê
A raiz de certas plantas é usada como re·
médio. - Cá um nhórê ta üóicantá.
43. Ralador - rânradn (rânrat)
Uso o ralador para ralar a raiz da mandioca. - Rânradn fón ta ménióca nhórê
cunúi.
44. Ralador - rânradn (rânrat)
Começa a fazer farinha de mandioca ralando-se no ralador - Ménióca r~nradn farín had ié.
45. Ralar - quêi iô
Ralar o queijo. Ralar o pão. - Quêi iô
rânradn. Pun rânradn.
46. Ralhador - professor
O professor é muito ralhador (sempre está
ralhando). - Professor nhún camó.
41. Ralhar - mónca
Quando ele souber, vai ralhar (repreender)
comigo. - Ti mónca ign chu nhúin.
48. Ralho - nhúnca
Quando eu ralho, a menina começa achorar. - Guir fi fâin tu nhúnca.
49. Ramagem - cá
No n1eio da ramagem (dos ramos) desta
árvore tem ninhos de aves. - Cá üónchô
qui nhéchín ô nátin
'JO. Ramalhete - côinbó
E la ganhou um ramalhete (um conjunto)
de flores. - Cafêi côinbó vând fi.
>T. Ramificação - ómín (=· caminho)
Este caminho te1n várias ramificações, para
cá, para lá, para a direita e para a esquerda.
- Om tn üónchô camó.
52. Ramificação - cá
A ramificação (conjunto de ramos) desta
árvore é bonita. - Cá pón pón chinví.
53. Raminho - cA
Esta planta tem urna porção de raminhos
(ramos pequenos). - Cá pón pón quéchír.
54. Ramo - cá nhórê
Uma árvore tem as raízes, o tronco, osgalhos. os ramos. - Cá ti nhórê - pond pón,
pón ti, féi.
55. Ramos - fón iá.
Os ramos desta árvore fazem uma sombra
gostosa para descanso. - Caféi iá üóicân
hê.

O ranço (cheiro de manteiga estragada)
avisa que a comida está estragada. - üóión
corég nin.
51. Rancho - in
Neste rancho (casebre, choça) mora u1n
caboclo muito velho. - ln tagn cônqui um
cofá nin.
58. Rancho - ómín (= caminho)
O viajante dormiu no rancho (casebre)
que está a beira do caminho. - Ómín rôn
in cônqui nur.
59. Rancor - nhún
E la guarda muito rancor (raiva) em seu coração. - Fi fê nhún chá.
60. Ranger - carq
As rodas da carreta puxada pela junta de
bois, rangem sem parar. - Carêta pónd carq
tin.
61. Ranger- cuchá (frio)
Ranger (esfregar uns sobre os outros) os
dentes de tanto frio. - Cuchóin gánd ca
nhó crâmcrâm quêi.
62. Ranger - nMnoon (= porta)
A porta velha range porque a dobradiça está enferrujada. - Nháncón hadn hadn que
tin.
63. Ranger - póntóró
Quando usar o sapato novo, o couro dele
vai ranger (fazer ruído). - Póntoró tông
raquêca carq tun.
64. Rapada - pónd quét
A barba dele foi rapada (raspada) com a
navalha. - Ti nhúüón pónd quétca nin.
65. Rapador - nhúüó, iúüó (= barba)
O rapador (raspador) da barba se chama
barbeiro. - Nhúüó câm fón.
66. Rapadura - rapadura
A rapadura é feita de caldo de cana fervida
até engrossar. - Rapadura cana qui gôi
grôm.
61. Rapagão - quêrúm (canrúm)
Rapaz grande e forte. - Quêrúm bagn tarmó.
68. Rapar - nhuüó, iúüó (= barba)
Amanhã vou rapar a barba e cortar o cabelo. - Váica nhúüó (nhúvón) pón quédn
69. Rapariga - têtôn (tântôn)
Esta rapariga (mulher moça, moça da lavoura) é muito alegre. - Têtôn fi ma hê.
70. Rapaz - quêrúm
Este rapaz (jovem) não gosta de brigar. Quêrúm tagn rân rân corégn.
11. Rapaziada - Quêrúm
A rapaziada (uma porção de rapazes, jovens) é barulhenta. - Quêrúm é agn.
72. Rapazinho - quêrúm chin
Este rapazinho (garotinho) é muito esperto. - Quêruúm chin ta harêi üáin.
73. Rapé- fúmu
O rapé (fumo torrado e reduzido a pó)
provoca cócegas no nariz. - Fúmu totôr
ninhó cóquéd.
74. Rapidez - coinbár
Ele veio me acudir com muita rapidez (depressa). - Coinbár ign con myi côntínq.
75. Rápido - cônvorú (= cavalo)
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76.

11.

18.
1

19.

80.
.

81.
82.

83.

84.
85.

86.
87.
88.

89.

90.
91.

92.
93.

94.

errado. - Boracha ta üóirân cucúinq.
95. Rasteiro - rarar quêi fôn
A cobra é um bicho rasteiro (se arrasta no
chão). - Pân ga cri rarar que tin.
96. Rastejar - rarar que
Vamos rastejar (se arrastar com a barriga
chão) para não sermos vistos por eles.
óng vê tum ié ga tu rarar quêi.
91. Rasto - min (onça)
Este rasto (vestígio, sinal que ficou no
chão) é de onça. - Min rái fôn.
98. Rasto - min rái fôn
Ande com cuidado porque o rasto da onça
é novo. Ela está por perto. - Min rái fón
têng taví cacô mi tin.
99. Ratão - cachín bagn, cachin = rato
O ratão (rato grande) mordeu o dedo da
criança. - Cachín bagn guir ningué qui
praq.
100 Razão - quíhon que
Nesta questão você está com a razão (está
certa). - Tagn quíhon que.
101. Razão - crin corégn (= cabeça ruin)
Ele perdeu a razão (ficou louco). - Crin
corégn tin ti.
102. Razão - üóiví
Por esta razão (motivo) eu não quero mais
ver a cara dele. - üóiví mónca ti cacôn
vêiüáin.
103. Razão - crin hê.
Somente a espécie humana tem razão (para conhecer e julgar). Os outros animais
não tem razão. - Óng crin hê dédn um
crin hê tum.
104. Razoável - fi vin
A sua idéia é razoável (aceitável, sensata/.
- Fi vin quíhon quê.
105. Reabertura - óm1n ( = estrada)
A reabertura (abrir de novo) desta estrada
é necessária. - Óm ín dódn món hê ni.
106. Reabrir - in (casa)
Eles já voltaram e hoje vão reabrir (abrir
de novo) sua casa. - ln rôm úri.
101. Reação - cáiá
A reação (ir contra, resistência) do povo
contra o preço da comida. - Dédn um cá·
iámó üóiôn bré hôn.
108. Reação - cuchá (frio)
Nos dias frios a reação dele é se esquentar
com cachaça. - Cuchá côn gôifá crôd ca
rân quêi
109. Reascender - pin
Vou reascender (acender de novo) o lampião e o fogo. - Pin grin món.
110. Readmitir - in (casa)
Não vou readmitir (aceitar de novo) este
malandro em casa. - ln ra rôm guê tum.
111. Reagir - fi ma vinq
Se alguém mecher com ela vou reagir (agir
contra) com chicote. - Fi ma vinca ti
tôin.
112. Reagir - catu tôin
Sempre irei reagir (resistir, protestar. ir
contra) contra a injustiça. - Catu tôin
chór.
113. Reajustar - môda(?)
Quero reajustar (ajustar de novo, atualizar)
a minha vida para não ficar fora de moda.

Viajar a cavalo não é tão rápido como de
trem. - Cônvorú tin crói tréi.71 tin riquê
tun.
Rapina - chi i
O gavião é uma ave de rapina (rouba os filhotes do ninho) - Chi i nhéchín crén
péiú.
Raposa - raposa (groquín bocó )
A raposa roubou uma galinha e a levou para o mato. - Raposa garín péiúca món côra tin.
Raposa - raposa, groquín bocó
Muito~ caçadores comem a carne de raposa. - Oncréi fón agn raposa côi.
Rapto - péiúq
O rapto (roubo, carregar a força e fugir
com ela) da criança nos deixou muito tristes. - Guir péiúca he tum.
Rapto - péiúq
O causador do rapto da moça foi seu anti·
go namorado. - Fi tun chi péiúca
Rarear - pir quei
Se pescarem com rede, o peixe do rio vai
rarear (ficar pouco). - Créncufêr pir quêi.
Raridade - üóicângá (= doença)
Graças a Deus, a doença aqui no mato é
uma raridade (aparece de vez em quando)
- (Qu íhon) Qui ónd hôn üóicângá cónt ínq.
Raro - pó chinví (chinuí, chindví)
A beleza desta pedra é muito rara (se encontra poucas vezes uma igual). - Pô chin·
ví tagn pi pir.
Raro - ign góin (- meu cabelo)
O meu cabelo está ficando raro (pouco, está sumindo). - lgn gôin pi pir que rôn.
Rasante - crén crén
O vôo do martim-pescador (uma-ave) é
rasante (voa na superfície das águas do
rio) . - Crén. crén gôi cri tin.
Rasgado - iárq, nhárq
A calça dele está rasgada atrás (tem um bu·
raco bem grande) - Carcha iár dér tân.
Rasgar - idr, nhár
Se tentar pular esta cerca, vai ràsgar o vestido. - Pónte rônca cur vôn iár.
Rasgar - iár, nMr
nhónq, nhár, inhónq
Rasgar as folhas da palmeira. Rasgar a carne com os dentes. - Tóin féi nhónq. Carne nhón inhó ta.
Raso - pérér
Este rio é bastante raso (não é fundo) e
tem pouca água. - Gôi togn pérér.
Raso - fór
Depois da chuva forte o rio r;JSO fica fundo
(enche de água). - Gôi fôr ta cutônq.
Raspadeira - nhórê (raiz)
Tiro a casca da raiz da mandioca usando a
raspadeira. - Dédn um nhórê pénd quét
fén.
Raspador - pón quét
O raspador trabalha com uma faquinha ou
canivete afiado. - Dédn um pôn quét fón.
Raspão - rôn tinq
A pedra que atirou passou de raspão (ro çando) na cabeça. - Pó ti crin rôn tinq.
Raspar - cucúinq
Raspar com a borracha tudo que escrevi de

.
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- Moda qu íhon quêi.
114. Real - rei
Esta coroa é real (do rei). - Rei crin cônfí
iá.
115. Real - caiá
Gosto de vender e comprar pelo preço real
(verdadeiro). - Caiá pén qui món (mónd?)
116. Real - povo
A distância real (verdadeira) até a cidade
ainda não conheço. - Povo quirôin fón
quicantfn.
111. Realçar - gôin qui
Se usar este enfeite no cabelo, vai realçar
(destacar, aumentar) a tua beleza. - Góin
qui cafêi fên.
118. Realegrar - có chín
A volta do filho para casa vai realegrar
(alegrar de novo) a vida dos pais. - Cô
chín côtínca ti páin ma hân (hê)
119. Realidade - nhângân (guê), nhânguê
A realidade (aquilo que existe, que vivemos) da nossa vida é bem triste. - Nhân
gân taví.
120. Realidade - curôn (dia)
Para vencer na vida é preciso enfrentar a
realidade de todos os dias. - Curôn car mi
üóchôn tin.
121. Reanimado - üóicân
Depois do almoço e do descanso, me sinto
reanimado (tenho mais força para trabalhar). - üóicân car rânrái.
122. Reanimar - dotôr
O médico disse que vai reanimar (dar vida
nova} o doente. - Dotôr üóicângá ta hê
quêi.
123. R eaparecer - Cótín
Se ele reaparecer (aparecer de novo, voltar} levará uma surra. - Cótín mónca ti
tóin.
124. Reassumir - pón i
O chefe vai reassumir (assumir outra vez}
seu trabalho. - Pón i ti rânrái hadn.
125. Reatar - fi br{J vin
Vou reatar (atar de novo) a amizade com
ela. Pediu desculpas. - Fi bré vin món.
126. Reaver- bô in
Hoje vou reaver (receber de novo) o boi
perdido. - Bôin món (mónd) mónq.
127. Reavisar - tói
É bom reavisar (avisar outra vez) que a
ponte caíu. - Punta cutóin t61:
128. Revirar - réngrê (ir mão)
O irmãozinho revirou (virou do avesso, d esarn.11nar) toda a cama. - Réngrê chin cama chin cama cri nur üón (vón?).
129. Rebaixar - in (casa
Vo u rebaixar (ab aixar mais um p ouco ) esta casa. - ln tarêp món (mó nd?).
130. Rebanho - ovêio é
O r ebanho (u1n a porção d e animais) d e
ovelhas é bem cuidado - Ovêio é tarír hê.
131. R ebater- tóhê hat
Vou rebater (repel ir, r efutar} estas m en t i·
ras d izendo a verdade. - Tó hê hat.
132. Rebate - catú
M as na outra v Pl vou fazP.r o rP.bare (bater
contra) a tapas. - Agn catú üóicái ón
133. Rebate - pón i (ch efP.)
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O chefe manda fazer o rebate (sinal de aviso). Fiquem prontos. - Pón i ón ma tagn
quêi.
134. Rebatido - gôi (rio)
O inimigo foi rebatido (repelido) até o outro lado do rio. - Gôi cafón tân ti fat.
135. Rebelar - pón i
Os índios dizem que vão se rebelar, (ir
contra o chefe). - Cáingâng pón i cattl
tónq.
136. Rebelde - mó váin (üáin)
Aquele que não obedece ao chefe se chama rebelde (teimoso, indisciplinado). Pón i vin mó üáin.
131. Rebenque - tóin fón
Espécie de chicote para bater no cavalo
(para ele andar ligeiro). - Convarú tóin
fón.
138. Rebentar - ti cacôn (cara dele)
Vou rebentar a cara dele a custas de bofetadas. - Ti cacôn qui tóinq.
139. Rebentar- câncrân (câncrê)
A ferida rebentou e dela saiu muito puz.
- Câncrân üóimân . . . . . . .
140. Rebentar - bomba
A bomba vai rebentar (explodir, estourar)
perto deles. - Bomba ti to hén cutóin.
141. Rebentar - bomba
Quando a bomba rebentar (explodir) o
dorminhoco vai se acordar. - Bomba tôca
um nur bé rir.
142. Reboar- tá
Durante a chuva os trovões vão reboar
(ecoar, retumbar} entre as montanhas.
Tá cutónca pôn pôn.
143. Rebolar - fi dtJr (nder = bunda)
Perto dos homens ela vai rebolar (sacudir}
o corpo todo. - F i d{Jr ta vin vin quêi
agn rôn.
144. Rebrilhar - chinu í taví
Com tanta beleza ela vai rebrilhar (brilhar
com intensidade} na festa de hoje. - Festa
côn chinuí taví nhóin.
745. Rebuliço - fi iút
Quando ela chegou foi aquele rebuliço (todos se agitaram). - Fi iút cá harêiquetúm
agn.
146. Rebuscar - in
Vou rebuscar (buscar de novo) na casa inteira. - ln car mi nhóüóin.
141. Recado - üóiv í
Mandei um r ecado (aviso, informação) p ara o homem que me deve. - üóiví nho
nónq.
7 48. Recaída - üóicângá
Quando estava quase curado, veio a reca ída (voltou a doença) . - üóicângá cônt ínq m ónQ.
749. Reca ir - ti crin
A cabeça dele recaiu (caiu d e novo) sobre
o peito. Estava morto.· - · Ti crin tarê 1n6nq
150. Recalcar - üóiví
·
Vou recalcar (rep etir, in sistir } este assunto.
Ele {J mui to im p ortan te. - üó iví tagn tó
món.
151 R ecanto- üóicân fón
Este recanto (lugar escondido) é bom para
d escansar. - üóicân fôn hê taví.

,
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152. Recato - Oédn um tóq.
Ela vive e se comporta com recato {cautela, honestidade). - Oédn um to üáin.
153. Recear - camón hôn.
Não deve recear (ter medo). Deus te protege. Confia nele. - Camón hôn. Tupén
hôn vég ni.
154. Receber - úri (hoje)
Hoje vou receber uma carta e um presente
de aniver~rio. - úri üóirân iúdn ign ma.
155. Receio - tupén {Deus)
Quem confia em Deus não deve ter receio
{medo). - Tupén vin nhómónca mumón
üáin.
156. Recém - guir
O recém-nato (aquele que acabou de nascer) é guri. - Guir chin cóntín.
151. Recém-morto - um
O recém-morto {aquele que acabou de
morrer) era um homem bom e justo.
Um têr i~ úri hén.
158. Recente - cóntín têr
Em recente desastre {fato que aconteceu
há pouco) cinco pessoas se afogaram no
rio. - Um ta chinco gôi qui têr.
159. Recepção - üóirân
A recepção {ato ou efeito de receber) da
sua carta me causa alegria. - üóirân vêca
ign ma hê.
160. Receptar - dédn um
Se ele receptar {receber ou guardar coisas
roubadas) pode ir para a cadeia. - Dédn
um péiúq nim hat ca nim.
161. Receptor- Oédn um
O receptor (aquele que recebe coisas roubadas) foi descoberto. - Oédn um péiú i
fón vêq.
162. Recesso - in cônqui
No recesso (recanto, intimidade) do meu
lar encontro a paz. - ln cônqui hê.
163. Rechaçar- nhân turân
Os nossos guerreiros rechaçaram (repeliram) os inimigos. - Nhân turân fón agn.
164. Recheado - pastel
,
Este pastel está recheado com bastante
carne. - Pastel qui carne bagn.
165. Recheio - cônqui ni
O recheio (aquilo que está dentro) é de
marmelada. - Oédn cônqui ni ón.
166. Recinto - in cônqui
Neste recinto {espaço fechado, sala) faz
muito calor. - ln cônqui râin guê (gân).
161. Recipiente - gôi {= água)
Neste recipiente {vaso, garrafa, barrica)
tem água fresca. - Gôi cuchá {=água fresca}
168. Recíproca - iân bré hê
A nossa amizade é recíproca (um é amigo
do outro). - lân bré hê.
169. Recíproco - iân tu hê.
O amor é tan1bém recíproco (um ama o
outro). - lân tu hê car.
110. Reclamação - üóión {= comida)
Ninguém gostou da comida e houve muita reclamação. - üóión cô corég.
111. R eclarnar - üôicár (voicár)
Todos vão reclamar (se opor, protestar)
contra esta ordem. - üóic~r, vóicár
112. Reclamar - üóicár

Todos vão reclamar (exigir, pedir) o cumprimento da lei. - Vóicár had ra quêi.
173. Reclamar - guir
As crianças reclamam (exigem) muitos cuidados. - Guir ta rir hê adn.
114. Reclinar - fi crin
Ela gosta de reclinar {encostar) a cabeça
no meu ombro. - Fi crin ta nhói bó 1n
cri nim.
115. Reclusão - semana at {hat), ninféica
A reclusão (prisão) durou uma semana.
Ninféica nhónqui semana um hat.
116. Reclusão - ninféica
Ourante a reclusão o preso só ganhou pão
seco e água. - Ninféica nhó ma pun bré
gôi fén.
111. Recluso - tin in ninféica
Ele vive como um recluso {fechado em sua
casa) e não recebe ninguém, nem os amigos. - Ti in cônqui ninfefca nin.
178. Recobrar - hê quêq.
É preciso recobrar (adquirir novamente)
a saúde para voltar ao trabalho. - Hê quêca rânrái món.
179. Recobrir - in
É preciso recobrir (cobrir de novo) a casa
Entra muita água dentro dela. - ln cri nim
món gôi qui cônvoi (cônrói)
180. Recobrir- chompê
Pode recobrir (cobrir de novo) a cabeça
com o chapéu. - Chompê ta üóicrí nim
món.
181. Recolher - ta cutóin
Já vai chover. Vamos nos recolher (voltar
para) em casa. - Ta cutóin. Muna in ra.
182. Recolher - ôncré
Nesta semana vou recolher a plantação.
Depois vem a chuva. - Ta cutôn túnqui
ôncré guêi.
183. Recolhido - ôncré
O feijão e o milho já foram recolhidos
{guardados) para dentro de casa. - ôncré in cônqui nátin.
184. Recomendar - üóicantá
Vou recomendar {encarregar que faça)
este remédio. - üoicantá hê ra.
185. Recomendar - üóirân
Vou recomendar (indicar como coisa boa)
que leia este livro. - üóirân tagn tu nhón
món.
186. Recomendar - tô vét
Vou recomendar (pedir com insistência)
muita atenção ao caminharem na pingue/a. - Ti ma tó vét.
187. Recomendação - üóirân
A sua recomendação (conselho, aviso) foi
obedecida por todos. - üóirân quicarônca
dédn um bagn môn.
188. Recompensa - üóiví
Estudando bastante vou ganhar uma recompensa (prêmio). - üóiví mónq.
189. Recompensa - castigu
Ganhou a recompensa (castigo) pelos seus
crimes-a cadeia. - üóicân tén fón castigu
côn fón.
190. Reconciliar - bré hê
Vou reconciliar (fazer as pazes) os namorados. São meus amigos. - Bré hê quêi.
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191. Reconciliar- ign re nátin
Com esta combinação (trato, acordo) vou
me reconciliar com os vizinhos. - lgn re
n;Jtin bré hê.
192. Reconduzir - ómfn (= caminho)
Dando bons conselhos, vou reconduzir
(fazer voltar) este homem ao bom caminho. - Óm ín hê cri ti fón.
193. Reconduzir- und chin fi
Vou reconduzir a menina perdida para casa de seus pais. - Und (um) chin fi vénfôr
tin.
194. Reconfortar - üóión (= comida)
Com esta comida vou me reconfortar (ficar mais forte, com mais vigor). - üóión
côca tarmó quêi.
195. Reconfortar- um chin fi
Vou reconfortar (animar, consolar) esta
menina que está tão triste. - Um chin fi
ma vin hê had.
196. Reconhecer - quicarôn
Com esta pintura no rosto, ele não vai me
reconhecer. - /gn quicarôn tum.
197. Reconhecer - ón vin
Ele te reconheceu pela voz. É preciso reconhecer a verdade. - ón vi tu quicarôn.
198. Reconhecer - un é
No meio de tanta gente acho difícil reco ·
nhecer o culpado. - Un é cônqui quican·
tfn.
199 Reconhecido - üóichét fón
O criminoso foi reconhecido e metido na
prisão. - üóichét fón véq.
200. Reconquistar - chinuí (chinvi)
F icando bem bonita e enfeitada, vou re·
conquistar o namorado. - Chinví catín vê
món.
20 1. Reconquista - món
A reconquista não foi difícil. - Món hê
hat.
202. Reconstruir - in (casa)
Meu pai vai reconstruir (construir de novo)
a casa. - Páin in hê món.
203. Recontar - nincrét
É bom recontar (contar de novo) o dinheiro. Pode estar faltando. - Nhâncábo nin·
crét món.
204. Recontar - tó món
Vou recontar (contar de novo) a história
que gostaram. - Tó món.
205. Recordar - quicaró
Não consigo me recordar (lembrar) onde
nos encontrávamos. - Ouicaró tum.
206. Recordar - tu ôncrt:t
Gosto de recordar (lembrar) os dias da minha infância. - Conén quên que tu ôncrét.
201. Recordação - dédn tagn
L eve este presente como recordação (lembrança) dos índios. - Oédn tagn batín.
208. Recorrer - agn tó i (tó)
Na hora do aperto vou recorrer (apelar,
pedir) aos amigos. - Agn ma tó món.
209. Recorrer - tu üônbédn
Ando esquecido e para me lembrar costu·
mo recorrer (pedir ajuda) à memória da
m ulher. - Tu üônbédn.
2 1O. Recortar - papé
Recortar o papel e com o recorte fazer
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uma casa com chaminé. - Papé ta dédn
um had.
211. Recortar - üôncharéi
A vida dele é recortada (intercalada) de so·
frimentos. - üônchart:i ti.
212. Recoser- cur chêq
Recoser (costurar de novo) a roupa descosturada e rasgada. - Cur iiJr qui chêq.
213. Recozer - üóiôn
Recozer (cozinhar d e novo) a comida que
está fria. - üóiôn déi 1nón.
214. Recrear- úri (=hoje)
Hoje não trabalho. Vou me recrear (alegrar) em família. - Úri ign pi rânn1i.
215. Recreio - rânrái
Durante o recreio (folga, intervalo no trabalho) vou comer uma laranja. - Rânrái
ca vôic6nca cacanó côi.
216. Recrudecer- côncá (= vento)
Com este vento o fogo vai recrudecer (au·
mentar). - Côncá pin gru ta bagn quêq.
211. Recuar - üônchicôn
Vamos recuar (voltar). Aqui o fogo está
m ui to forte. - üônchicôn contín pin gru
tar.
218. Recuar- üônchicôn
Não devemos recuar (voltar atrás) diante
das dificuldades. - üônchicôn tin cor{lg.
219. Recuar - üônchicôn
Vamos recuar o nosso pensamento e /em·
brar a feliz infância. - Muna üônchicôn
óncrt:d ié.
220. Recuperar - tin
Vou à Irai descansar e recuperar (ganhar
de novo) a saúde. - üônchicôn t ínca hê
quêi.
221. Recurvar- cá pondô
Recurvar (curvar novamente) a madeira
para fazer o arco. - Cá pondô at (hat?)
ca üáin had.
222. Recusar - món
Vou recusar (não aceitar) o presente dele.
- Presente món guê tum.
223. Recusar - ign
Eu me recuso ,'nego, não aceito) a obedecê-lo. - /gn pi ti bré vin.
224. Rede - créncufó. i rongfó. crinái fó
A pesca com rede (malha de fios, de bar·
bante) rende rnuito peixe. - Crêncufêr
iúiát fón.
225. Rédea. - Cônvarú
Uso a rt:dea de couro para guiar o cavalo
durante o passeio. - Cônvarú tói fón
226. Rede - rêde
Antigamente os /ndios costumavam dormir na rede. - Cáingâng üôncha rêde cônqui nur.
227. Redemo/nho - gôi
A canoa afundou no redemo(nho (lugar
em que a água gira bem rapidamente). Gôi virír qui canúa pur.
228. Redemoinho - côncá
O redemoinho (vento que gira forte e depressa) levanta a poeira. - Côncá virír.
229. Redentor - tupén
Jesus Cristo é o nosso r edentor (aquele
que nos salva). - Tupén cóchídn.
230. Redigir - üóirân

f
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Vou redigir (escrever) uma carta ao meu
amigo. - üóirân hadn bré hê ma.
231. Redizer - tó món
É preciso redizer (dizer novamente, muitas vezes) atf! aprender. - Tó é hadn.
232. Redondeza - pénín
Nesta redondeza (arredores) ninguém é
mentiroso. - ln pénín nátin ón üáin.
233. Redondo - rôr
A bola {! redonda. A minha cabeça é quase
redonda. - Bora rôr. lgn crin rôr.
234. Redor - in pénfn
Ao redor (em torno) da minha casa está
sempre limpo. - ln pénín prur.
235. Redução - iôn tum
A redução (diminuição) do meu peso pelo
jejum me deixa fraco. - lgn iôn tum ca
crói.
236. Redução - ta chin quêq
É preciso fazer a redução (diminuição) das
despesas. - Ta chin quêq.
231. Reduzir - quêiô quêi (câniô)
Vou reduzir a quantidade de açucare de
farinha que como. Só assim vou emagrecer. - CMdn um cô chin hátca quêiô
quêi.
238. Reedificar - in hat
O pai vai reedificar (construir de novo) a
nossa casa. - ln hat món páin fi.
239. Reedificar - tábu
Para reedificar ele precisa de tábuas novas. - Tábu tón ta in hadn.
240. Reeducar - quicarôn
Quando ele ficar bom, vai reeducar (aprender de novo) e caminhará como sabia antes. - Quicarônca tin hê hadn.
241. Reencontrar - ti catutôn
Se eu me reencontrar (encontrar de novo)
'/Ou pedir a ele um pequeno favor. - Ti
catutôn mónca.
242. Reencontro - vê món
O nosso reencontro foi muito feliz. - lân
nó vê món.
243. Reentrar - in
Vamos reentrar (entrar de novo) na casa.
Vai chover bastante. - ln ra rôn món.
244. Reenviar - nhónó
Vou reenviar (mandar) um saco de pinhão
maduro. - Nhónó món fâng ti.
245. Reescrever - üóirân
Vou reescrever a carta sem esse pedaço. üóirân hat món.
246. Refazer - róncôinca
De tarde vou refazer o meu trabalho. Róncôinca rânrái món.
241. Refeição - nhón
A minha refeição (alimentos que como)
do almoço é grande. - lgn nhón fón.
248. Refeito - üói cangá (doença)
Já estou refeito (restaurado) da doença. lgn cangá tum. (Eu doença não)
249. Refeito - üóicân
Depois do descanso estou refeito (repara·
do) para o trabalho. - üóicân car rânrái
món.
250. Referência - professor
O professor fez uma referência (alusão, in·
dicação) muito curiosa. - Professor vin hê

•

hat.
251. Referir - dédn
Quando falar com ele vou referir (aludir)
o que aconteceu aqui. - Dédn hônriquêi
tóq.
252. Referver - gôi rân
Vá referver (ferver outra vez) a água para o
chimarrão. - Gôi rân had món.
253. Refinar - gôi
Junte mais água para refinar (deixar mais
fino) o caldo de açúcar. - Gôi ta achucre
qui ním.
254. Refletir - ôncrf!t vet
É bom refletir (pensar bem, meditar) antes
de fazer alguma coisa. - Dédn um had ca
•
ôncrf!t vét.
255 Refletir - Gôi qui
Quando o meu rosto se refletir (espelhar,
revelar) na água da fonte. - Gôi qui üói·
vfJq.
256. Refletir - prór ca
Se gritar entre duas montanhas, tua voz vai
se refletir (fazer eco) várias vezes. - Prór
ca rf!ngrê nhó mó.
251. Reflexo - cócô
O reflexo do sol no espelho. O reflexo da
lua na água é bonito. - Rón cócô - gôi
côcô.
258 Reflorescer - cá
Na primavera as árvores vão reflorescer
(florescer de novo). - Cáfêi fêi món.
259. Reflorescer - cafêi
Quando o ipê reflorescer anuncia a primavera. - Cáfêi fón.
260. Reflorestar - cá
Reflorestar (restaurar, fazer nascer a floresta) é uma necessidade. - Cá crôn crôn
món.
261. Refluxo - nhâncábo (dinheiro)
O refluxo (o vai e volta) do dinheiro de
um lado para o outro. - Nhâncábo úri
tin que tin.
262. Refluxo - sorte
Devemos estar sempre preparados para o
refluxo (vai e volta) da sorte e do azar. Sorte côn tfnca.
263. Reforçar - parede
É preciso reforçar (tornar mais forte) esta
parede para não cair. - Parede ta tar quêi.
264. Reformar - conlm
A mãe sabe reformar (emendar, corrigir,
reparar) os vestidos - Mâin fi cur côním
hê.
265. Refrescante - gôi rôr
A água da fonte é refrescante (torna fresco, diminui o calor). - Gôi rôr qui gôi
cu chá.
266. Refrescar - côncá (= vento)
Este ventinho da tarde vai refrescar o calor do dia. - Côncá cuchá.
261. Refresco - cacanó
Refresco de maracujá, bem frio é o que
mais gosto. - Cacanó cô hê.
268. Refugar - chêita
Se ele refugar (não aceitar, desprezar,
achar que não tem valor) as minhas cestas,
vou ficar triste. - Chêita cân iá tum.
269. Refugiado - üói péiúq.
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290. Regozijo - üóirân

O refugiado (aquele que foge, se esconde)
entrou no mato. - Nón cómi üóipéiúq.
270. Refugiar - in cônqui
Na hora da tempestade vou me refugiar
(esconder) dentro de casa. - ln cônqui
üóipéiúq.
2 71. Refulgente - curôn
O dia está refulgente (brilhante, cheio de
luz). - Curôn hê.
272. Refulgir - chinví
Com tanta beleza ela vae refulgir (brilhar)
no meio de suas amigas. - Fagn cônqui
chinví fi.
273. Refutar - tó món.
Vou refutar (rebater, desmentir) tudo o
que foi dito. - Tó món hadn.
274. Refutar - ti vi
Devo refutar (não aceitar) os elogios dele.
São falsos. - Ti vi cri fi tum.
2 75. Regalado - ti vi hê
Ele vive bem reglado (tratado com vantagens, com prazeres). - Ti vi hê.
276. Regalar - nhónq
Hoje vou revalar (ter um grande prazer) no
almoço. - Uri ign nhónq.
217. Regalar - üóiví
Ele vai se regalar (ter grande prazer) com
esta notícia. - üóivímóca timahê (mónca)
278. Regalia - ichú hê
Por que tanta regalia (privilégios, favores
especiais). - lchú hê taví.
279. Regalo - ign ma hê
Gostei muito deste regalo (prazer, dádiva).
- lgn ma hê.
280. Regatear - caiá pir
Sempre é bom regatear (discutir o preço)
para comprar mais barato. - Caiá pir tu
món chór.
281. Regato - gôi chin
Este regato (córrego pequeno) tem menos
água. Esta secando? - Gôi chin - tôg rón?
282. Regato - üóiôn
Para faz er a comida uso a água deste regato. - üóiôn hat ca gôi ta quim/n.

Quando terminar os estudos, o meu regozijo (alegria) será grande. - üóirân côn cá
ign ma hê tin.
291. Regra - üóicár
Ela serve de regra (modelo, exemplo) para
todos nós. - üóicár ma vêt.
292. Regrado - ti hê
Ele sempre vive regrado (sensato, moderado, normal). - Ti hê.
293. Regredir - quêrônq
Não devemos regredir (voltar ao lugar de
partida) e sim ir sempre para frente. Quêrón món guê tum.
294. Regresso - ti contín
No regresso (volta) dela houve muita festa. - Ti contínca festa bagn hadn.
295. Régua - régua
Uso a régua para fazer riscos (linhas retas) bem direitas - Régua bré rân.
296. Regular - üóiví
Vou regular (encaminhar) a vida pelo
exemplo e conselho dos pais. - üóiví hê
nhânbá tin.
297. Regular - quíhon had
Regular o relógio para (acertar) andar na
hora certa. - Rerógio quíhon had.
298. Rei - üóicár
O rei (grande chefe) do Brasil se chamava
Pedro. - üóicár confór ta Pedro ni.
299. Reincidir - cairôn
Ele não aprende, vai reincidir (fazer a
m esma coisa) no mesmo erro. - Cairôn
váin (üáin).
300. Reiterar - tó món.
Ele veio para reiterar (repetir, renovar) o
seu pedido. Quer casar comigo. - Bré
nhônguê tó món.
301. Rejeição - mónq
E recebeu de novo a minha rejeição (recusa, repulsa}. - Mónq
302. Rejeitar - presente
E la vai rejeitar (não aceitar} o presente. Presente món tunq.
303. Rejeitar - üóiví
Rejeitar (desprezar) a amizade do vizinho.
- üóiví hê cóquét.
304. Rejubilar - ti vêi comúi
O pai vai se rejubilar (encher de alegria)
com a visita dos parentes. - Ti vêi comúica páin 1na hê.
305. Rejuntar - iân (nhân) nó bré vit
Van1os rejuntar (reunir outra vez) os pedaços da boneca. - lân nó bré vit món.
306. Rejuvenecer - hê quêi
Com este for tificante você vai rejuvenecer
(ficar mais jovem). - Hê que món.
307. Rejuvenecer - caféi
Na primavera a floresta rejuvenesce (parece mais fresca: mais verde, tem flores). Cafêi chinv í q ue món.
308. Relação - üóin prún
A relação (a lista) dos convidados para o
casamento. - üóin prún iú üóicôn mun
côn.
309. R elação - on vin
O que você conta não tem relacão (se1nelhança, analogia) com este caso.· - ón vin
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284. Regente - escola tarír

285.

286.
287.

288.

289.

O regen tl:! (aquele que rege, que dirige) da
escola é o professor. - Escola tar ír fón ta
professor ni.
Regenerado - ti
Aquele malandro já está regenerado (reno·
vado, restaurado) e agora anda bem comportado. - T in hê hat tin.
Regenerar - gôifá (cachaça)
O pau d'água para se regenerar (ren ovar)
tem que deixar a cachaça. - Gôifá tu üáin
Região - tagn mi
Nesta região (grande território) do Brasil
faz muito frio. - Tagn mi cuchóin guê
(gân) .
Região - ign cân crân
Tenho duas feridas· uma na região do peito e outra na região da barriga. - lgn câcrân réngrê nin.
Rego - gói cróm
Neste rego (valeta com água corrente) se
escondeu un1a cobra. - Gôi cróm pân
üóipéiúq.

286

Passando este óleo na pulseira ela vai reluzir (brilhar) como espelho. - Purchêira cócô quêi.
332. Relva - rê
Gosto de me rolar na relva (no gramado).
A relva é de cor verde. - Rê tâin.
333. Remada - canúa
Com duas remadas (empurrar com o remo)
a canoa chegou no outro lado do rio. Canúa qui gânq.
334. Remador - canúa
Isso só sabe fazer um remador (aquele que
rema) muito forte. - Canúa vógn hê.
335. Remanescente - üóión (comida)
A comida remanescente (a sobra, o que ficou) pode dar para as galinhas. - üóión
que garín ma cunhón.
336. Remanescer - cônfór
Se remanescer (sobrar, restar) alguma coisa eu aceito. - Dédn um cônfór ca món.
331. Remanso - catán
Gosto de descansar no remanso (sossego,
silêncio) de meu lar. - Catân iá coní hê.
338. Remanso - créncufér
No remanso (lugar quieto do rio onde as
águas parecem paradas) do rio é bom pescar pois tem mais peixes. - Créncufêr é
gôi qui.
339. Remar - canúa vóq
Se o João remar, a canoa vai mais ligeiro.
Ele tem força. - João canúa vóca côinbár
tân iúdn.
340. Remarcar - bôin
O fazendeiro vai remarcar (marcar de novo) o gado do campo - Bôin ta rêcri üóin.
341. Remastigar - üóión
Antes de engolir, é bom remastigar (masti·
gar outra vez) os alimentos. - üóión cô hê
had.
342. Rematar - nhândânq
Vou rematar (concluir, acabar) esta costu·
ra com um nó. - üônfén nhândanq hat.
343. Remediar - üóicantá vóicantá
Remediar (dar remédio) uma doença.
üoicantá ta vôicangá ma nim . . . .
344. Remediar - ti côn minq
Vamos nos remediar (arranjar) com o que
temos. - Ti côn minq.
345. Remédio - üóicântá hê
Este remédio (coisa que se usa para combater a doença) é bom. - üóicantá hê.
346. Remédio - üóicantá, vóicantá
Não há outro remédio melhor para curar
a dor de cabeça. - Crin cângá cag tá.
341. Remédio - üóicantá, vóicantá
Para grandes males, grandes remédios.
üóicantá bagn.
348. Rememorar - végn mó tóq.
Vou rememorar (lembrar) a lição. Quero
ver se já a decorei. - Végn mó tó chór.
349. Remendado - cur (vestido)
Vestido remendado (que tem remendos).
- Cur conín nin.
350. Remendar - cárcha (calça)
Faça o favor de remendar (consertar com
pano) a minha calça. - Cárcha conin nin.
351. Remendo - conín
Serve este remendo? (pedaço de pano para

qui ón que tum.
310. Relação - ti bré hê
Aprecio (gosto) as boas relações de amizade. - Ti bré hê.
311. Relação - üónbén
Ter relações sexuais. As nossas relações são
só negócios. - üóndê que tu üónbén.
312. Relâmpago - te cóp quêi.
O relâmpago (clarão súbito e rápido) anuncia o trovão. - Ta cóp cóp que tin.
313. Relâmpago - cóp quêq
Passou como um relâmpago (muito ligeiro). - Cóp que tinq.
314. Relance - vê chin hat
Num relance (olhada ligeíra) eu vi tudo.
Estava em perigo. - Vê chin hátca vê côn.
315. Relatar - tó côn
Vou relatar (contar tudo o que aconteceu). - Tó côn
316. Relativo - ôn vin
As nossas conversas são relativas (se relacionam) a negócios. - Ón vin qui hê.
311. Relaxado - üóiquirír
Ele é muito relaxado (não cuida de seus
deveres). - üóiquirír corégn.
318. Relaxado - cavéi
Ele é muito relaxado (negligente) e vive
muito sujo. - Cavéi ca hê tum.
319. Relaxar - rânrái
Ele anda muito relaxado (sem capricho)
no serviço. - Rânrái hat corég.
320. Relembrar - tu ôncrét
Você vai me relembrar (lembrar de novo)
o que prometi. - Tu ôncrét rnón.
321. Relento - rê quí nur
Dormiu ao relento (fora de casa, coberto
pela garoa fria da noite). e ficou doente. Cur túnra rê qu í nur.
322. Reler - tu nhón
Gosto de reler (ler mais de uma vez) as
cartas que recebo. - Tu nhón món.
323. Relevar - ti descurpá
Vou relevar (perdoar, desculpar) os desaforos que me fizeram. - Ti descurpá quêi
324. Relevar - fê (= coração)
Relevar (destacar, fazer salientar) o bom
coração da Rosângela. - Fê hê fi.
325. Religião - tupén
Qual é a religião (crença, culto a que
Deus?) dos índios? - Tupén tu hê.
326. Religião - tupén
O Deus da religião dos caigângues chama . .
- Cáingâng tupén n í.
321. Relinchar - cônvorú vin.
Quando o cavalo vê o dono, vai relinchar
(a voz do cavalo). - Cônvorú vêca vin.
328. Relógio - rerógio
Você tem relógio e veja que horas são.
ôn rerógio vêra bagn.
329. Relutância - Dóiví
A relutância (resistência) dela em aceitar
o meu convite, eu não posso entender.
üóiví quicantín.
330. Relutar - fi bré vi
Se ela relutar (resistir) outra vez, nunca
mais vou falar com ela. - Fi bré vin món
guê túna.
331. Reluzir - purchêira
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consertar a parte rasgada. - Qui conín
tagn hê?
352. Remessa - nhónónq
Vou fazer a remessa (mandar, enviar) do
presente. - Presente tagn nhónói.
353. Remeter - üóirân nhónónq
É mais fácil remeter (enviar) o livro pelo
correio. - üoirân nhónónq.
354. Remexer - préi
Vou remexer tudo (mexer em tudo muitas
vezes) até achar a agulha. - Préi nhóüoi
món.
355. Remir - tupén
Pedindo a Deus o perdão, vou me remir (li·
vrar) dos pecados. - Tupén bré vinq.
356. Remo - canúa
Para mover a canoa no rio tenho dois
remos. - Canuá vogn fón réngrê.
357. Remaçado - cofá
Com tão bom remédio, me sinto remaçado
(mais jovem). - Cofá ra tarmó.
358. Remaçar - rônrír
Para remaçar (se sentir mais moço, jovem)
é bom andar no sol. - Rônrír mi tin.
359. Remoer - tândanq (no pilão)
É bom remoer (moer de novo) esta quirera
(milho moído). - Gór tândânq.
360. Remoínho - côncá
O remoinho (movimento rápido do vento) levantou a saia dela. - Côncá fi cur
tôgn fânt.
361. Remorder - praq
Para morder e remorder (morder muitas
vezes) até cansar. - Práca rôn had.
362. Remorso - dédn
Se o remorso (arrependimento) matasse, já
estaria morto. - Dédn fôn.
363. Remoto - qüar
O pai já está em lugar muito remoto (distante, longe) . - Qüar hê tân páin nin.
364. Remota - üôncha
Esta coisa aconteceu em tempos remotos
(há muito tempo). - üóncha que vón.
365. Remover - pó
É preciso remover (afastar, retirar) esta pedra do caminho. - Ómln cri pó cunúinq.
366. Removível - bagn (grande)
Ela não é removível (poss1"vel de retirar).
É muito grande. - Bagn cucúi córégn.
367. Remuneração - chin (pequena)
A minha remuneração (ordenado, aquilo
que ganha pelo trabalho) não é grande.
Rânrái cá ganhân quêi chin.
368. Remunerar - una
O chefe deve remunerar (pagar ordenado)
melhor aos seus operários. - Una caióm
gagn hat.
369. Renal - cró in crá
Tenho uma doença renal (dos rins). - lgn
cró in crá cângá
370. Renascer - têrca
Eu acredito que depois da morte vou renascer de novo). - Têrca rir món.
371. Renda - Cafêi (:.. flor)
Esta renda (bordado, tecido) foi feita com
fios de seda. - Cur cuiêi ta cafêi hat.
372. Renda - gânhân
A 1ninha renda (aquilo que ganho) por

mês, é pequena. - Ganhân quêi fôn cónén.
373. Rendeira - cafêi
A mulher que faz rendas se chama rendeira
- Cafêi hat fón fi.
314. Render - nhâncábo (dinheiro, lucro)
Esse trabalho vai me render (dar lucro)
mais que fazer cestas. - Nhâncábo món
bagn.
315. Render - Tupén
Vou rezar e render (agradecer) a Deus pela
saúde que me deu. - Tupén ma tu vyi.
376. Renegado - ~in
Ele é filho renegado (desprezado) pelos
próprios pais. - Ti páin ti tu hê tum.
311. Renegar - ti cáicôn
É costume dele renegar (desprezar) até sua
famflia. - Ti cáicôn tu hê tun1 ti.
318. Renegar - hê tum
Ele é muito ruim-renega a Deus, a sua família e a sua terra. - Tupén tu hê tum ti.
319. Renhido - nhân tu rân
A briga entre os dois foi renhida (encarniçada, disputada com muita raiva e garra).
- Nhân tu rân hê tum.
380. Renitente - üóicantá
A doença dele é renitente (resistente, que
não cede à ação dos remédios.) - üóicantá ti hânrê tum.
381. Renome - Pón i
O renome (fama, boa reputação) do chefe
é grande. - Pón i nhânnhân (iâniân) hê
ná.
382. Renovação - to món
Se o razpaz renovar (repetir, tornar a fazer) o pedido vou aceitar. - Tó mónca ign
ma hê.
383. Renovar - tô môn
Nem que ele renove cem vezes o pedido,
eu não concordo. - Tó món mar êi quêi
384. Rente - pó
A pedra passou rente (bem pertinho) da
minha cabeça. - Pó ign crin rôn tinq.
385. Rente - pé1in
O meu pai cortou o cabelo rente (bem juntinho) da cabeça. - Páin crin catôr chin.
386. Renúncia - ti cóchídn
A renúncia (rejeição, desprezo) da própria
vida para salvar a vida do filho. - Ti cóchídn tu hê.
381. Renúnciar - üói6n
Vou renunciar (desistir, rejeitar) este alimento em benefício dos mais pobres.
üôiôn um nhângôntár ma nim.
388. Reocupar - ón
Ele vai reocupar (ocupar de novo) o seu lugar dentro da família. - ón nhân ró in ti.
389. Reordenação - in (casa)
A reordenação (arrumação) da casa me
cansou bastante, - ln hat mónca ign rôd.
390. Reordenar - iá prór
Quando for reordenar (pôr em ordem outra vez J chame a vizinha para ajudar. Nhudá quêia iá prór.
391. Reorganizar - prún món
Ele deve reorganizar (organizar, de novo)
sua vida. Deve ·casar de novo. - Ti prun
món .
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não passou no exame. - üóirân ón côn
nhón món.
414. Repetir - Tó món
Faça o favor de repetir (dizer de novo) o
que disse. - Vi tó món.
415. Repintar - pinta
Neste mês vamos repintar (pintar de novo)
a nossa casa. -· ln pintéi que món.
416. Repisar - rânrái
Vamos repisar (pisar de novo) até aprender
bem o trabaho. - Rânréii hat món quicarôn ié.
417. Replantação - Úri (= hoje)
A replantação (plantar de novo) das mudas
de verdura vai ser hoje. - Úri crón món.
418. Replantar - crôn
Quando replantar (plantar de novo) prepare antes a terra com adubo. - Crón túnqui
ga hat.
419. Repleto - cóin
O cesto está repleto (cheio, abarrotado) de
feijão e arroz. - Cóin fór réngrô ta car arói
420. Réplica - fi vin
A réplica (resposta) dela não me fez mudar
de opinião. - Fi vin ign vin ta hârrê tum.
421. Replicar - chinví
Não é bonito replicar (responder) com raiva. - Chinví tum vincamó ti.
422. Replicar - cofá (velho)
Pode replicar (responder) com bondade e
respeito aos velhos. - Cofá ma vinq.
423. Repolho - repôio, crin caffJi
Gosto de salada de repolho e de tomate. Repôio cô hê.
424. Repôr - qui vit
Você deve repor (pôr de novo) tudo no
seu lugar. - Qui vit món.
425. Repousar - üóicân
Depois do almoço vou repousar (descansar) um pouco. - üóicân món.
426. Repouso - üóicân
Também podia fazer o repouso (descanso)
pescando no rio - üóicân ca créncufêr
nhúiând (iúiânt)
427. Repreender - páin
Meu pai vai repreender (chamar a atenção)
o vizinho que vive encrencando, - Páin
uma vin.
428. Repreensão - hê qui
O vizinho aceitou a repreensão e prometeu
ficar bonzinho. - Ti vi hê quêi
429. Represar - gôi dydn
Fazendo uma barreira (açude) para represar (segurar, parar) a éigua mais acima. Gôi nhanrót ca dydn ni.
430. Represa - gôi crân
A água parada, represada acima da barreira
é a represa. - Gôi crân quêca ni.
431. Represa - mumón
O medo r epresa (prende, segura) o pecado,
o crime. - Mumónca ti côn mi.
432. Representante - Pón i
O chefe é o representante (fala e decide
por eles) dos índios. - Pón i agn nhanfé
(nhânfân) vitq.
433. Representar - pón i
Para representar de acordo, o chefe deve
ser corajoso e inteligente. - Pón i crin hê

392. Reparar - céircha
Hoje ele vai reparar (consertar) os buracos de sua calça. - Ti céircha dôr vêq.
393. Reparar - quefé (c!Jnfé)
Meu avó vai reparar (consertar) a ferramenta que estragou. - Quêfé cóquét.
394.?
395. Reparo - quêfé
O reparo (conserto) da ferramenta não foi
difícil. - Quêfé qui hat.
396. Reparo - vêi tum
Não faça qualquer reparo (observação).
Finja que não viu. - Vêi tum ign quêi ni.
397. Repare - ti pédn bé.
Não repare (não dê atenção) no que ele
diz. Ele estéi bêbado. - Ti pédn bé vin von
(üón).
398. Repartição - üóión
A repartição (divisão, partilha) da comida
é a mãe quem faz. - Mâin fi üóión had fón
fi.
399. Repartir - cupón
Ela sabe repartir (dividir) com justiça e
bondade. E la conhece bem sua família. Dédn cupón hê fi.
400. Repartir - üóión
A Rosfingela renunciou (desistiu) do a/mo·
ço e repartiu (dividiu) sua comida entre os
pobres. - üóión ta um nhângontár ma nim
401. Repassar - üóirân
Antes de ir à aula vou repassar (ver de no110) os olhos na lição. - üoirân vê món tín
tunqui
402. Repassar - cur (veste, roupa, tecido)
Ela vai repassar (passar outra vez) a roupa
amassada: fica mais bonita. - Cur cadér
món.
403. Repelente - dédn guêr
Que cheiro repelente (que espanta, que
provoca nojo). - Dédn guêr guê (gân).
404. Repelente - tin guêr
Ele é tão repelente (que espanta, que afasta) por causa da sujeira em que vive. - Tin
guêr guê.
405. Repelir - ti vi
~
Repelir (recusar) um pedido. Repelir (não
ceder) à tentação - Ti vi hat tum.
406. Repente - vatêi tân
De repente (de imprevisto) ele apareceu
por aqui, - Vatêi ta iút.
407. Repercutir - üóicár
A notícia da morte repercutiu (refletiu) na
cidade inteira - üóicéir ti têr iéi quicaró.
408. Repercutir - páin hê tum.
O mau exemplo do pai vai repercutir na
família inteira. - Páin hê tum ca ti crôn riquê nátin.
409. Reperguntar - nhómónq.
Vou reperguntar (perguntar ae novo) ao
pai quando vamos viajar. - Péiin qui nhómó món.
410. Repesar - conbút
É útil repesar (pesar de novo) aquilo que
comprou. - Món iá conbút món.
411. ?
412.?
413. Repetente - üóirân
O João é repetente (aquele que repete),
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454. Repuxar - nân nânq
Vamos repuxar (esticar, puxar com força)
esta corda. - Dédn téi nân nânq.
455. Requebrar - fi tin
Ela costuma se requebrar todinha quando
caminha. Isso para provocar os homens. Fi tin vêimân.
456. Requeijão - reite (gôi cuprí)
O requeijão é feito de nata de leite coalhado. - Reite coiá.
457. Requeimar - pur
A carne ficou requeimada (queimada demais). - Carne pur (Tudni pur)
458. Requeimar - rôn
O sol quente vai requeimar a pele de teu
rosto. - Rôn curôn ôn púnd.
459. Requeimar - pimt1nta
Com tanta pimenta na comida vai requeimar a língua dos convidados. - Pimdmta
nunépund.
460. Requentado - rân món
O café já foi requentado (esquentado de
novo). - Café rân món.
461. Requentar - rân
Vou requentar (esquentar de novo) a comida para a janta. - üóión rân món.
462.' Requerer- gá tu vinq
Vou requerer (pedir em requerimento) um
pedaço de terra para fazer uma plantação.
- Gá tu vinq qui ôncrón
463. Requerer - nhóüôn
Requerer um emprego. A velhice requer
(precisa) respeito. - RânnJi nhóüóin.
464. Requintar - rânrái
Vou requintar (Jprimorar) o meu trabalho. - - Rânrái hê had.
465. Requinte - hadn
Fazer acrescentar (adicionar) os requintes
(exigências) da moda. - lgn hadn.
466. Requinte - ta é quêi
O requinte (o que htJ de melhor) vai aumentar a minha freguesia. - Ta é quêi.
467. Rês - bôin
A res (quadrúpede, boi, porco) est;J engordando com bastante milho e batata doce.
- Bôin, porcô, tôngtông rôn
468. Resaltar - canô
Devo resaltar (destacar, tornar mais evidente) que não sou boba ou cega. - Canó
tum ni vê.
469. Rescaldar - rân r§nq
Rescaldar (esquentar na água quente)
as chícaras antes de pôr o chéJ. - Gôi qui
chicra rân r6nq.
470. Resenha- dédn um
Fazer a resenha (escrever com detalhes)
dos últimos acontecimentos. -- Dédn um
rân rânq (?)
471. Ressentido - ti ma vi
Ele ficou muito ressentido (magoado,
ofendido) com o desaforo. - Ti ma vinq.
472. Resequido - caféi
Estas folhas ficaram resequidas (secas, sem
umidade) pela falta de chuvas. - Caféi
togn.
413. Reserva - nhâncfJbo (dinheiro)
Faço esta reserva (ponho de lado) de dinheiro para a viagem. - NhâncfJbo nim hat

434. Reprimenda - professor vi
A reprimenda (pito, censura) do professor
me deixou bem triste. - Professor vi hê
tum.
435. Reprimir - canó var
Foi difícil reprimir (segurar, prender) as
lágrimas. - Canô var.
436. Reprodução - côn minq.
Para que os ovos possan1 reproduzir, o galo
tem que galar a galinha. - Gdru garín fi
côn minq.
437. Reprodução - gar ín fi
Os ovos da galinha solteira, não dão reprodução. - Garín fi bédn tum ô tum.
438. Reprodutor - cônvarú
O touro e o cavalo reprodutor (que garantem a reprodução) tem que ser de raça
boa. - Cônvarú hê tav í
439. Reprovação - nhân nhôr
Ele mereceu a reprovação (não ser aprovado). Ele é vadio e não estuda. - Ti nhân
nhór.
440. Reprovado - fi tum
A Maria também foi reprovada. Ela só pensa no namorado. - Fi tu qui ôncret tin.
441. Reprovado - ticfJr
O que ele fez, foi reprovado (censurado,
condenado) por todos. - Ticár ti tu nhúnq
442. Reprovar - üôirân
O professor prometeu reprovar aqueles
que não estudam. - üóirân hê had üdin.
443. Réptil - pAn
A cobra e o lagarto são animais répteis
(que se arrastam). - Pân rarar que tin.
444. Rdptil - cânvéin
Os animais répteis, tem sangue frio. - Cânvéin cuchá.
445. Repudiar - prun fi
Você não tem direito de repudiar (mandar
embora) sua esposa. - Prun fi ma tin ra
quêq.
446. Repudiar - fi bédn
A mulher repudiou (mandou embora) o
seu marido. Era um cachaceiro. - Fi bédn
ma tínra quêq.
447. Repugnância - cavéi ·
Tenho repugnância (aversão, nojo, não tolero) por este homem. Ele é muito sujo. Ti cavéi cur.
448. Repulsar - món tun
Vou repulsar (repelir, não aceitar) os presentes dele. - Tin ma món tum.
449. Repulsa - ninguê (= mão)
Sempre farei a mesma repulsa. Isso porque
ele dá com uma mão e já quer receber com
a outra. - Ningué món chôr.
450. Repulsa - bré hê
Não tenho qualquer repulsa (recusa) pelos
bons amigos. - Bré hê.
451. Repulsivo - bré hê
O amigo fingido é repulsivo (que repele,
antipático). - Bré hê ni vê.
452. Reputar - rânrái
Ele vai reputar (julgar) o meu trabalho como coisa regular. - Rânrái hê tum guê.
453. Repuxar - grinq
É bom repuxar (puxar para trás) as mangas
da blusa. - Cur nindó grinq.
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414. Reservado -

nhân~bo (dinheiro)

chada). - Nhânquê ninfê hatca tin.
494. Ressoar - qüar
O trovão ressoou (fez barulho, estrondo)
muito longe. - Qüar hê tân mó hê.
495. Resolução - nhânguê
A resolução (ato ou efeito de reso lver) deste problema não é difícil. - Nhânguê tum.
496. Resoluto - nhón nónq
O meu irmão é resoluto (decidido). O que
tem que fazer não deixa para depois. Réngrê nhón nhónca tin hê.
497. Resolver - úra tói.
Hoje devo resolver (decidir) sobre esse negócio. - Úra tói.
498. Resolvido - úra tin
Já estou resolvido (decidido) a me mudar
deste lugar. - úra tin.
499. Respeitar - cofA
Devemos respeitar (acatar, honrar) a velhice. - Cofá ma vi que tum.
500. Respeitar - ti
Vamos respeitar (ter consideraçaõ) o sono
dele. Ele está cansado. - Ti nur rônca.
501. Respeito - páin
Respeito (acato, obediência) aos pais e às
leis. - Páin vi quicaró.
502. Respeito - dédn um
A respeito desse negócio. .. Entro na igreja com respeito. - Dédn um tagn.
503. Respingar - cafêi
Vou respingar (jogar pingos de água) as
flores para refrescá-las. - Cafêi mrói gôi ta
504. ResiJiração - Nân nân
Para fazer a respiração (puxar e soltar o
ar) o nariz e a boca devem estar vazios. Ninhó ta ar nân nân.
505. Respiração - Nân nân
Graças à respiração encho e esvazio os
pulmões de ar. -· Nhânguêr nân nân fón
506. Respiração - nhânguêr
Sem a respiração a gente morre afogado
em pouco tempo. - Nhânguêr túnca têr.
507. Respirar - nhânguêr
Para respirar é necessário aspirar (puxar) e
expirar (soltar) o ar. - Nhânguêr fón.
508. Respirar - nin iá, nhiá, nyiá, nyi iá
Se respirar a fumaça da fogueira pode morrer afogado. - Niiá qui nhânguêr ca têr.
509. Respirar - nhânguêr
Não é agradável respirar um ar fedido ou
cheio de poeira. - Nhânguêr fón guêr guê
(gân).
510. Respiro - ninhó
Eu respiro pelo nariz e com a boca fechada. - l\Jinhó ta nhânguêr.
511. Resplandescente - cuchónqui
O sol da manhã estava resplandescente
(muito brilhante). - Cuchónqui rôn rénrír
512. Resplandecer - céJicôn
Com este céu tão limpo, o sol vai resplandecer (brilhar com muito fulgor). - Cáicôn nhêicri curôn hê.
513. Respondão - vi camó
Este operário, é n1uito respondão (responde de modo grosseiro). - Vi camó ti.
514. Responder - catutóq, catuv, nhónói
Hoje vou responder (escrever a resposta) a
carta da Maria - Maria fi 'üóirân nhónói.

Tendo dinheiro reservado (guardado) para
a volta, fico sossegada. - Nhâncábo tíngue
cônfór.
475. Reservar - nim had
Sempre é bom reservar (guardar) um dinheiro. para a velhice. - Nhâncábo nim
had cofá iú.
476. Reservatório - gôi
O reservatório est<l cheio de água. - Gôi
qui ni.
477. Reservatório - dédn utn
Reservatório é o lugar onde se guarda, se
reserva alguma coisa - água, comida, sementes, etc. - Dédn um vit hat fón.
478. Resfriado - ign crin
Estou com resfriado e dor de cabeça. /gn crin cangá
479. Resfriar - cuchóin guê (gân)
O tempo resfriou (ficou frio). A idade resfria os desejos. - Cuchóin guê quêq.
480. Resgatar - caióm
Vou resgatar (reconquistar) o meu bom
nome, pagando tudo o que devo. - Devi
caióm.
481. Resguardar - in cônqui
Resguardar-se (proteger-se) da chuva e do
frio ficando em casa. -- ln cônqui nátin.
482. Resguardar - vit had
Resguardar a família dos perigos e da fome
- Coquf r tu vit had.
483. Residência - ign in
A minha residência (lugar em que moro)
fica no toldo do lraí. - lgn in cáingâng
cônqui nhón (anhón)
484. Residir - in tógn
Mais tarde e se Deus me ajudar, vou residir
em casa nova e bonita. - ln tógn cônqui
ninq.
485. Resíduo - cônfór
Os resíduos (aquilo que sobra) do almoço
eu dou para o gato e o cachorro. - üóiôn
cônfôr ta gAtu ma nim.
486. Resignação - in (casa)
Minha casa coberta de palha. - ·1n ta cafêi.
487. Resignado - rânrAi
Não devo ficar sempre resignado com trabalho e estudo, minha vida vai melhorar. lgn rânrAi hê.
488. Resignar - tupén
Resignar-se à sorte, ao destino que Deus
me deu. - Tupén ign ma sorte nim.
489. Resina - fâng
Dando um corte com o machado na casa
do pinheiro, sai a resina (um líquido grosso e cheiroso). - Fâng quêp bégn tá.
490. Resistência - pón i
Todos devem obedecer ao chefe sem resistência (oposição). - Pón i mó hê.
491. Resistente - cA
Esta madeira é resistente (que resiste) à
podridão. - Cá cón nói üáin (váin).
492. Resistir - catutôn
Devemos resistir às tentações. Resistir aos
inimigos. - Catutôn agn.
·
493. Resmungar - nhânquê (nhâncân)
Não gostou do presente e saiu resmungando (falando brabo e com a boca quase fe-
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515. Responder - Catutóq, catuy, nhónói
Não demore para responder, senão ela vai
pensar que você esqueceu-a. - Côinbdr
üóirân nhónói.
516. Responsável - pAin
O meu pai {) responsável pela dívida. Páin dfJvi caiôm.
517. Responsável- üóicár
Todos devem ser responsáveis (responder
por alguma coisa) pelos seus atos. - üóicár
dfJdn um caiôm car.
518. Resposta - fi üóirân (carta)
Hoje chegou a resposta (aquilo que responde a uma pergunta) - F i üóirân iút (nhút).
519. Ressalgada - chd (sal)
A carne está ressalgada (foi salgada outra
vez). - Ch<l ta tu tin món.
520. Ressaltar - tô món
É bom ressaltar (destacar) mais uma vez:
eu não vou à festa. - Festa ra tíngue tó
món.
521. Ressalva - üóirân (?)
No fim da carta vou fazer uma ressalva
(observação). - üóirân carta vêí.
522. Ressecar - cur
É bom ressecar (secar de novo) o pano. Cur côngón món.
523. Ressentido - ódn
Estou muito ressentido (aborrecido) porque você mentiu. - Ôn ódca hê tum.
524. Ressonância - ôn vi
A ressonância (a consequência) de nossa
decisão pode ser boa ou ruim. - ôn vi hê
quetún níca côrfJgn.
525. Ressurgiu - in qui
Ele ressurgiu (reapareceu, surgiu de novo)
em nossa casa e ninguém o convidou. - ln
qui íúd món.
526. Ressurgiu - contín món.
Se ele ressurgir mais uma vez, ponho-o
para fora de casa. - Contín mónca rête
(rêtân) fad.
527. Restabelecer - presente (?)
Devo restabelecer (fazer presente, vigorar)
a ordem em nossa famflia. - Presente had.
528. Restabelecido - rânrái (trabalho)
Quando a ordem for restabelecida, vamos
trabalhar. - Tóca ón rânrái.
529. Restante - nhâncábo (dinheiro)
O d inheiro restante (aquele que sobrou )
vou guardar na mala. - Nhâncábo cônfór
nim hadn.
530. Restante - üóión (comida)
A comida restante, vou dar aos pobres que
tem fome. - Confôrca nhângont<lr ma nim
531. Restar - bebida
Se restar alguma bebida, pode dar aos que
tem sede. - Bebida confór ca uma nim.
532. Restauração - in
A restauração (reparo, co nserto) da casa
que caiu vai começar hoje. - ln cutónca
had món.
533. Restaurar - üóicantá
Se tomar este remf1dio vai restaurar (restabelecer) a saúde. - üóicantd hê.
534. Restituição - dfJdn um
A restituição (devolução) do que não me
pertence fJ um dever. - Dédn um vónchi-
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côn nim món.
535. Restituir - dono má
Devemos restituir (devolver) a coisa a seu
verdadeiro dono. - Dono má nim t i tun
ti.
536. Resto - cur quênfór
Com o resto (o que sobrou) do pano, vou
fazer um vestido. - Cur quênfór ta cur
chin hat.
537. Resulta- nhânturân
Da discussão quase sempre resulta (consequência) uma briga. - NMnturân.
538. Resultado - nhânturá
Em resultado (consequência) da briga, os
do is se machucaram. - Adn rfJngrê nMnturânq.
539. Resultado - rânrái
Quero tirar um bom resultado (vantagem,
lucro) do trabalho. - Rânrái caiá món
540. Resultado - cutê (cutân)
O resultado da escuridão foi um grande desastre. - Cutê üóimân.
541. Resultado - rânrái
Como resultado do meu trabalho, tenho
uma economia bem guardada. - Rânrái
caiá hê.
542. Resumir - chêita
Será que a minha vida vai se resumir (se limitar) a fazer cestas e sacolas? - Chêita
hat.
543. Resumo - ôn vi
Em resumo (dizer em poucas palavras) da
nossa longa prosa, ninguém entendeu nada. - üóicár ôn vi quicantín.
544. Resvalar - cutônq
Cuide-se nesta descida para não resvalar
(escorregar). - Próin quêca cutóin.
545. Resvalar - pó (pedra)
Resvalei nesta pedra e me esparramei (ca í
de quatro) no chão cheio de lama. - Pó cri
cutóin.
546. Retaguarda - óndô
Na nossa retaguarda (atr<1s de nós) caminhava o pai e a mãe. - Óndô ta pcjin mâin
fi bré côntfn.
547. Retalhado - cân quêp
O pano foi retalhado (cortado em pedaços) e guardado na sacola. - Cân quêp ca
chêita cônqui nim.
548. Retalhar - cân quêp
Antes de vender, o pai va i retalhar (cortar
em pedaços) a carne do porco. - Carne
cân quêp ca üôndê quêi.
549. Retardar - tíngue
Isso vai retardar (atrasar, adiar) a nossa viagem. - Tfngue váin (üáin) hat ca
550. Retardar - tá
A chuva vai retardar (atrasar) a conclusão
da casa. - Tá côinbdr cutôn tum.
551. Retardatário - ó ndô
Aquele que vem atrasado fJ um retardatário. Vamos esperá-lo (pelos retardatários) .
- Óndô tân contín.
552. Retemperar - gôi
Vou retemperar (revigorar) a saúde nas
águas do lraf. - lra f tan gôi qui üóicânpêi
553. Retenção - üóinqui mó
A retenção (segurar, guardar dentro) da
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porque é teimoso. - Catutôn camó.
514. Retrair - pêr
Se mexer na lesma ela vai se retrair (se encolher) e fica como uma bola. - Pêr rór
quêi.
515. Retratar - ign réngrê
Hoje vou retratar (fazer o retrato, o desenho) o meu irmão. - lgn réngrê cóngrân
576. Retrato - cóngrá
Todos dizem que o retrato ficou muito
bom. - Cóngrân chinví.
577. Retribuição - rânrái
Em retribuição (em recompensa) do meu
trabalho, ganho muito pouco. - lgn rânrtJi caiá pir.
578. Retroceder - ómín
Vamos retroceder (caminhar para trás) e
pegar o outro caminho. - Ómín úmi tin.
579. Retrucar - córég
É muito feio retrucar (responder de modo
grosseiro) aos conselhos dos pais. - Vincamó córég.
580. Retumbar - cutân
A noite inteira os trovões retumbaram (faziam estrondo). - Cutân tan dédn car tin.
581. Réu - dédn um péiú
O réu (acusado) foi condenado à prisão. Dédn um péiúi fón côn minq.
582. Reumatismo - ti cucá
O meu pai sofre de reumatismo (dores nas
juntas dos ossos) há vários anos. - Ti cucá
cângá.
583. Reunião - nMn nó vit
Reunir (juntar, aproximar) as duas pontas
de uma corda. - Nhân nó rôn vit.
584. Reunir - réngrê
O homem e a mulher se reuniram e formaram um casal. - Un (und) réngrê nhân bré
nhónq.
585. Reunir - caféi
Vou reunir (juntar) todas as folhas secas e
fazer fogo. - Caféi togn nhân rôn vit.
586. Revalidar - cartêra
É preciso revalidar (fazer valer de novo) a
minha carteira. - Cartêra had món.
58 7. Revalidar - hê quêq
Para revalidar (validar de novo) a minha
vida, tenho que me corrigir. - Hê que món
588. Revelar - tóq
Revelar (contar, informar) os mt:us segredos. - Dédn um tóq.
589. Revelação - dédn um
A revelação de segredos (de coisas que só a
gente sabe) as vezes é bem difícil. - Dédn
um quicantím.
590. Revender - bôin üóndê
Vou até à cidade revender (vender de novo) a boiada que já está gorda. - ' Bôin
üóndê que món.
591. Rever - páin
Hoje vou rever os meus pais. Estou com ~
saudades deles. - Páin ve món.
1
592. Rever - üóirân
Antes de ir à aula, vou rever (ver de novo)
os cadernos. Tudo deve estar em boa ordem. - üóirân ve món.
593. Reverência - têr iá
Todos devem reverenciar (venerar. respei·

urina incomoda muito. - Nhân que üói·
qui mó corég.
554. Retenção - nim hat
A retenção (a guarda em meu poder) do
que não me pertence não é correto. - Ta
ign chun túnra nim hátca córé{}.
555. Reter - cângA
A doença me reteve (segurou, obrigou a
ficar) na cama. - lgn cângá ca cama cri
nái.
556. Reter - cônvorú
Reter (segurar firme, não deixar sair) as
rédeas do cavalo. - Cônvorú tóin fón con
nfnca ni.
557. Retingir - tinta
Hoje vou retingir (tingir de novo) o vestido com listas. - Tinta qui fadn món.
558. Retinto - tinta
O vestido foi retinto (tinto novamente) de
azul. - Cur ta tinta qui fadn món.
559. Retirada - tupén bré vin.
Depois da missa, a retirada (caminhar de
volta) do povo se realizou em boa ordem.
- Tupén bré vin cArca in tin.
560. Retirar - nindó (braço)
Vou retirar o braço de cima do pescoço
dele. - Nindó cunúi dúin cri.
561. Retirar - üóicóquir
Vou retirar (tirar) a Joana da misdria. üóicóquir qui fi cunúin.
562. Retirar - cunúi
Vou me retirar (afastar) deste negócio. Cunúi ign.
563. Retiro - nim h§.
Vivo sossegado no meu retiro (lugar retirado, sítio longe da cidade). - Nim hê hatca
nim.
564. Reto - üóirân ra
Caminho reto (direito). Vida reta (correta,
digna). - Ómin üóirân ra.
565. Retocar - nhân mé
Vou retocar (corrigir) a pintura do meu
rosto. - Nhân mé mi tin.
566. Retomar - món
Vou retomar (conquistar de novo) o que
me pertence. - Món ca tin.
567. Retoque - tu tin
O retoque (ato de retocar, corrigir) da pintura está pronto. - Tu tin món.
568. Retorcer - nhóminq
É preciso retorcer (torcer de novo) a roupa
molhada. - Cur nhóminq món.
569. Retorcer - ti cutôn
Ele caiu no chão e ficou se retorcendo
(contorcendo) inteirinho. - Ga cri cutónq.
570. Retorcido - ti iúüó (nhúüó = bigode)
O bigode dele é comprido e retorcido (revirado) para cima. Ti iúüó (nhuüo) pén
dô.
571. Retornar - rânrái
Está na hora de retornar (regressar, voltar)
ao trabalho. - RânrAi ra tin món.
572. Retorquir - páin ma vi
Não se deve retorquir (responder, replicar,
retrucar) ao professor e aos nossos pais. PAin ma vi quêi tun.
573. Retrair- catutôn
Se ele não se retrair (encolher, recuar) é
~

l

ti
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tar) a lembrança dos parentes mortos.
üóicôn têr iá.
594. Reversão - côntín món
A reversão (retorno, o regresso) para o
nosso toldo foi ligeira e alegre. - Ti
côntín món.
595. Reverso - châia
O reverso (a parte oposta, de trás) desta
saia é bonito. - Châia chinvf.
596. Reverso - caféi
O reverso (lado contrário, oposto) desta
folha, está em branco. - Caféi cátu cuprí.
597. Revés - fat côn
Perdi tudo. Foi um revés (desastre) que
não esperava. - lgn dédn car fat iá.
598. Revestimento - papé
O revestimento (cobertura) desta parede
com papel, ficou muito bonito. - Papé
ta parede tucháca chinví.
599. Revestir - cur
Vou revestir (vestir de novo) a roupa nova
para a festa. - Cur tógn túi món.
600. Revestir - in cri nim
Meu pai vai revestir (cobrir de novo) a
coberta da casa com folhas de palmeira. PiJin in cri nim món.
601. Revezar - pón i
Os dois irmãos se revezam (se substituem)
na chefia. Hoje o chefe é um, amanhã t!
outro. - Pón i cai~i um quiróin.
602. Revidar - ti tóin
Vou revidar (devolver) a bofetada que me
deu. - Ti tóin ign.
603. Revigorar - ta hê
É preciso revigorar (fortalecer, dar novo vigor) à minha saúde.
Ta hê quêi món.
604. Revirar - chi1ia
Vou revirar (virar do avêsso) a minha saia.
- Châia ta virín quêi.
605. Reviravolta - üônrín
A reviravolta (voltar tudo em contrário)
deu muito trabalho. - üónrín món.
606. Revisão - rânrt1i
Vou pedir a revisão (novo exame). Sei que
o meu trabalho é melhor. - Rânrái vê món
607. Revisar - vê món
Para revisar (ver de novo) leva duas semanas. - Vê monca semana réngrê hadn.
608. Revistar - agn
A polícia vai revistar (examinar, rever de
novo) todos os suspeitos. - Agn vê món.
609. Reviver - ti chi (chin)
Reviver (recortar) os dias da in fância. - Ti
chi (chin) tú ôncrét.
610. Reviver - r in rir
Esquentei na mão os filhotinhos que estavam morrendo e eles reviveram (renasceram). - Rin rir món.
611. Reviver - üóiquêpê (üóicân~)
Os velhos que tomam banho em traí
vão reviver (adquirir) vida nova (renova~
as forças). - Uóiquêpê ca hê que món.
612. Revoada - iógn i6, iógi6, ióg nhó
A revoada (bando de aves que voam juntas) dos papagaios é barulhenta. - lógn
ió (ióg ió) quer camó.
613. Revoada - pomba
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A revoada das pombas se faz sem gritaria
igual
ao dos papagaios. - Pomba téntên
,
mu.
614. Revoar - nhó tón
O bando de corvos, depois que comem, vai
revoar (voar novamente) bem alto, perto
das nuvens. - Nhd tón câima téntên mú.
615. Revogar - pón i
O chefe vai revogar (anular) esta decisão.
Só ele é quem manda aqui. - Pón i car
cônfór.
616. Revoltar - catú tóin
Todo mundo vai se revoltar (ficar indignada, ser do contra) com tanto abuso do comércio. - Catú tóin var.
617. Revolto - góin
O teu cabelo está todo revolto (revolvido,
remexido). É preciso pentear-se. - ôn
góin rêm rá.
618. Revolvido - cur
A minha mala e tudo o que tem nela foi
revolvido. - Mala cônqui dt!n vóg id.
619. Reza - tupén bré vinq
Conheço diversas rezas (orações, súplicas).
A que mais gosto é o Pai Nosso. - Tupén
brf! vi quicaró ign.
620. Rezar - Tupén bré vinca
Vou rezar todos os dias pedindo a proteção de Deus. - Curôn car mi tupén bré
vinq.
621. Riacho - gôi
Este riacho (rio pequeno) está quase sem
água. - Gôi cor(!g.
622. Ribeirão - gôi chin
É um rio menor do que o riacho. No ribeirão tem água limpa. - Gôi chin qui gôi
nhéi crin.
623. Ribeirinho - gôi
A nossa família é ribeirinha (vive na margem de um rio). - Gôi fêr qui nátin.
624. Ribombar - cutân
Com esta tempestade os trovões vão ribombar (fazer estrondo) a noite inteira. Cutân tân tá pón pón.
625. Ricaço - nhâncábó bagn
O ricaço (pessoa muito rica) t.em roupa
muito cara. - Nhâncábo bagn cur hê.
626. Rico - tupén
O vizinho f! rico e bom. Que Deus o ajude
sempre. - Tupén um nhâncábo bagn tu hê
627. Rico - nhâncábo
O rico não pode e não deve esquecer dos
mais pobre. - Nhâncábo bagn um nhângôntár tu hê.
628. Ridículo - dâin hê
Ela se veste de modo ridículo (provoca ri·
so, escárnio). - Fi cur dâin hê.
629. Ridícula - chêita
A quantia que me pagam pelas cestas é
ridícula (insignificante). - Ch{}ita caiá.
630. Rígido - tar
Esta madeira é muito rígida (dura, que não
verga). - Cá tar
631. Rígido - üônchêr
O defundo j;J está rígido (duro, não dobra
braço nem perna) - üônchêr tar quêq.
632. Rigoroso - cuchá
Inverno muito rigoroso (forte, intenso) -

CucM téi.
633. Rigoroso - ti vi
A i nstrução que recebemos foi rigorosa
· (exata, precisa), - Ti vi hat.
634. Rijo - pun
Este pão está muito rijo (duro) e não se
pode mastigar. - Pun tar guê (gân) .
635. Rijo - tarmô
O chefe é um homem inteligente e rijo
(forte, sadio). - Pôn i tarmó.
636. Rim - crôin era
A urina é fabricada nos rins. Meus rins
estão doentes e doem bastante. - Cróin
crá c§ngá ni.
637. Rincão - in
A minha casa fica naqule rincão. - /gn in
nón cfJnqui nhó.
638. Rincão - nón
O rincão é um lugar muito bonito e sossegado. - Nón cônqui hê.
639. Rinchar - convoru (convarú)
O cavalo gosta de rinchar (soltar a voz)
quando vê o dono. - Cônvorú vi hê.
640. Rincho - cônvorú (convárú)
O rincho do burro é muito alto e feio. Cônvorú prôr cor{!g.
641. Rio - gôi
No rio tem muito peixe. É meu costume
tomar banho no rio traí. - Gôi qui créncufêr.
642. Rio - gôi váin (üáin)
O rio Uruguai é um dos maiores rios do
Brasil. - Gôi váin bagn.
643. Riqueza - fê hê (coração bom)
A maior r iqueza da gente é ter paz no coração. - Fê hênca hê.
644. Riqueza - vôvô fi
A maior riqueza da vovô é a saúde que ela
tem. - Vóvô fi vêr hê.
645. Rir - vóndi§n
Quando a criança enxerga a mãe ela vai
rir (mostrar a sua alegria) de contentamento. - Guir vóndiân nátin.
646. Rir - um diânca (dânca) ·
É muito feio rir (caçoar rindo) d e um velho, de um aleijado ou de um doente. Um cofá d6nca córég.
647. Rir - vóndi6nca, vóndiân
O rir da criança fo i uma gargalhada muito
feliz. - Guir vóndiân .
648. R iso - vondiânca
O r iso (sorriso) da criança é uma coisa
muito linda. - Guir vóndiânca chinví.
649. R iscar - pr§in (= carvão)
Vou riscar (fazer riscos) esta parede com
carvão. - Prâin ta rân. ·
650. Rison ho - vóndiân
O meu irmãozinho é muito risonho (que
sorri muito, alegre) - lgn réngrê chin vóndiân camó.
651. Ríspido - üôncár (üônquêr)
Esta música é muito ríspida (áspera, desagradável ao aouvido). - üônquêr córég.
652. Ritmo - uônquêr
Gosto do ritmo do samba - Uônquêr mó
chêr
653. Rival - ign chum
Ela é minha rival no namoro (ela quer na-
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morar o meu namorado). - /gn chum vêi
chór tin.
654. Rival - fi tu
O rival é aquele que quer a mesma coisa
que eu. - F i tu hê turr..
655. Rivalidade - nMn tu rDnq
A rivalidade pode provocar brigas muito
feias. - Nhln tu rânca corég.
656. R ixa - dfKJn um chi
A rixa (disputa, competição) entre as duas
é coisa antiga. - Dédn um chi.
657. Robusto - pôn i
O chefe é robusto (forte). - Pón i tarmó.
658. Roça - ôncrôn
Na roça jlJ plantamos feijão, milho, mandioca e arroz. - Gór crôn car arói.
659. Roçada - bégn (machado)
Depois da roçada (corte com a foice das
plantas menores) o mato será derrubado a
machado. - Bt!gn ta cá quêp
660. Roçar - chompê
O tiro fo i dado e a bala roçou (passou raspando). - Chompê rôn tin.
661. Roceiro - ôn páin fôn
Aquele que faz a roçada (com a foice) se
chama roceiro. - Ón {)Ain fón
662. Rocha - pó bagn.
Esta ro cha (pedra muito grande) é muito
dura. Esta montanha é uma rocha. - Pó
bagn tar.
663. Rocha - ta pó
Ele é firme como uma rocha (da montanha). - Ta pó tar riquê.
664. Rochedo - gôi rên
Uma montanha de pedra na beira de um
mar, de um lago ou de um rio. - Gôi ren
pó nin.
665. Rocinha - ga chin
Tenho uma pequena rocinha (cMcara) toda plantada. - lgn ga ta ôncré.
666. Roda - carocha
A carroça tem quatro rodas. A roda de tr<1s
é maior do que a da frente. - Carocha
pónd réngrê.
667. Roda - in rôn
Vou fazer uma viagem em roda (em volta)
da terra. - ln rôn tin.
668. Rodar - vir vir quêi
Vou rodar (girar) na ponta dos meus pés.
A lua roda em to rno da terra. Ele bebeu,
caiu e r odou no chão. - lgn pónd pir ta vir
vir quêi.
669. Rodear - üóigrén, vóigrén
Agora vou rodear (passar em volta) a tua
cin!ura com o meu braço e vamos dançar.
- on br é üôigrén.
670. Rodear - üó i váq, viridq
Vou rodear (dar a vol ta) em torno da casa
correndo até cansar. - ln món üóiváq.
671. Rodear - vidn
Vou rodear (pôr em volta) a cabeça com
estas flores tão bonitas. - Crin pénín cafêi
vidn.
672. Rodopiar - pón cri
Vou rodopiar (dar uma porção de voltas)
sobre o calcanhar de uma perna só. - Pón
. '
crt. v1r1n.
673. Roedor - cachín (= rato)

ronco dele. - GAtu núrca quêr nA.
697. Rosa - Cafêi
A rosa vermelha e a amarela saõ as flores
mais bonitas. - Cafêi cuchún car marér
chinví.
698. Rosado - cacôn
O teu rosto tem a cor rosada (vermelha
suave, leve). - Cacôn cuchún.
699. Rósea - guir
A pele do bebê é rósea (rosada). - Guir
chin fêr cuchún.
700; Rosnar - cachór
O cachorro está rosnando (fazendo rrrr).
Está brabo. - Cachór nhuná.
701. Rosto - cacôn
O teu rosto (face) está muito pintado. Cacôn cuchú n ca mó.
702. Rosto - cacôn
O rosto (face) dela não precisa de pintura.
Sem ela é bonito. - Cacôn chinví.
703. Rosto - ôn bé
Quem mente, a gente conhece pelo rosto
(pela cara) - Um ôn bé cacôn tu quicarôn.
704. Rota - ómln
A nossa rota (a direção do nosso caminho)
é esta. - Óm ín tin fón
705. Rô tação - cri
A rotação (movimento do corpo em rota)
durante a dança, me deixa com tonturas.
- üóigrét ca crin vânrér.
706. Roteiro - tin fón
O nosso roteiro (descrição por onde viajamos) é muito bonito. - Tin fón hê.
707. Rotina - rengró (feijão)
A rotina (o costume, a prática de todos os
dias) lá de casa no almoço, é feijão com arroz. - Réngrô
708. Rotina - rônrír
A minha rotina (costume de sempre) é
trabalhar de sol a sol. - Rônrír qui rânrái.
709. Roto - iar, nhâr.
A minha calça está rota (rasgada). Ele anda
sempre roto (rasgado, maltrapilho). - Carcha iâr (nh9r)
710. Rótula - nhacrín
A rótula d o nome do osso que temos no
joelho. Ela é redonda. - Nhacrín cucá rôr
711. Rótulo - üóicantá
O nome do remédio está no rótulo (papel
grudado na garrafa). - üôicantá nhânhân
côn ni.
712. Roubar - ptHúq, péiúi
Ele foi roubar (tirar o que não lhe pertence) frutas no terreno do vizinho. - Cacamó péiúi ti.
713. Roubar - péiuq
O padeiro costuma roubar no peso do pão.
- Pun cónbúr péiúq.
714. Roubo - peiú
O roubo é um ato condenável. Quem rouba se chama ladrão. - Dédn um péiú camó
715. Rouco- dúin
Estou rouco (quase sem voz) de tanto gritar. - Dúin guêi prór ca.
716. Rouco - dúin guéi
Quando estou rouco não posso cantar. A
voz fica feia e baixinha. - Dúin guéi tâin
córegn.

O rato, a paca e o coelho são animais roedores porque eles roem os alimentos.
Cachín dédn um côcamó.
674. Roer - côi
O rato vai roer o milho e o pinhão que
acha no mato. - Cachfn gór côi.
675. Rogar - tin bré vin.
Vou rogar (pedir por favor) a ele até que
me perdoe. - Tin bré vin.

676.
677.
678. Rogo - tói iá
Ele é bonzinho e vai atender aos meus ro gos (pedidos). - Tói iá had.
679. Rola - nhéchín
A rola é uma ave. Ela canta muito triste Nhéchín quêr.
680. Rolar - pó tin
Vou rolar (girar) esta pedra até a barranca
do rio. - Côndó qui pó tin.
681. Rolar - porcô
O porco gosta de se rolar (virar) na lama.
- Porcô oré qui ná.
682. Rolar - gá cri
O ferido caiu e rolou no chão. - Ga cri
cutônq.
683. Rolha - garafa
Vou fechar a garrafa com a rolha. A rolha
é feita de cortiça. - Garafa cri tam.
684. Rolo - gôin
O meu cabelo foi enrolado e fez vários rolos. - Gôin grin.
685. Rolo - massa
Faço um rolo (um tubo cilíndrico) de madeira para fazer macarrão. - Massa had.
686. Rombo - dôr
A canoa bateu na pedra e fez um rombo
(buraco) no casco. - Canúa dôr quêq.
687. Rombuda - préi (=agulha)
Esta agulha está rombuda (sem pontas).
- Préi nhudún tum.
688. Romper - bégn
Com um machado vou romper (rebentar)
esta porta fechada. - Bégn ta nhâncân
brái.
689. Romper - curôn
Vai romper (despontar) a aurora de um
novo dia. - Curôn tông.
690. Romper - Nhârq, iarq
As calças se romperam (rasgaram). Nhârq carcha ti.
691. Romper - tói
Devo romper (violar, desrespeitar) a nossa
combinação. - Tói iá ón had üáin.
692. Ronco - a vião
O avião quando voa, ronca no céu (faz
aquele estrondo). - Avião quêr tin quêima
693. Roncar - núrca
Quando você dorme, ronca como um caminhão. - Núrca quêr na.
694. Roncar - porcô
Os porcos do mato estão roncando. - Porcô quêr mú.
695. Rondar - min
A onça vive rondando (andando em volta)
- Min quêr tin.
696. Ronrom - gátu
O gato quando dorme faz ronrom · é o
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717. Roupa - cur
A minha roupa esté1 rasgada. Minha roupa
é quentinha. - /gn cur ié1, (iar)
718. Roupinha - cur chin
A roupinha do bebê esté1 molhada. Ele fez
xixi. - Guir chin cur cônpé.
719. Roxo - roxo
A flor é de cor roxa. Estou com as mãos
roxas de tanto frio. - Cafêi roxo.
720. Rua - ómín
Esta rua é bastante larga. Minha casa fica
na rua mais bonita. - lgn in ómín chinví
cri nhé.
721. Rubefação - cuchún
Com este cataplasma a pele ficou com uma
rubefação (vermelha muito forte). - Cuchún quêi.
722. Rubor - cacôn
Quando ele pediu um beijo, o rosto dela
ficou com um rubor (de cor vermelha). Cacôn cuchún quêq.
723. Ruborizar - vêca
A lembrança de ver o querido, ruborizou
(deixou vermelho) o seu rosto. - Vêca
cuchú n quêq.
724. Rubrica - nhanhân
Ao fim da carta, escreva a tua rubrica
(abreviatura do nome). - üóirán qui nhanhân nim.
725. Rude - quêrún
Esse rapaz é muito rude (inculto, mal educado, grosso). - Quêrún üóimân nó.
726 Rude- rânré1i
O meu trabalho é muito rude (penoso,
grosseiro). - /gn rânré1i hê chin.
727. Rudeza - ti vi
A rudeza (grosseria, sem delicadeza) da conversa dele me desagrada. - Ti vi ign ma hê
tum.
728. Rudimento - enfermeira
Possuo alguns rudimentos (conheço um
pouco) da profissão de enfermeira. - Enfermeira qui rânrái.
729. Ruga ·- grin grin
A vovó tem muitas rugas (pregas, dobras)
em seu rosto. - Vovó fi cacôn grin grin.
730. Rugas - cháia
As rugas (dobras, pregas) da minha saia estão amassadas. - CMia nun núin.
731 Rugir - min
A onça quando fica braba, ela vai rugir (soltar a voz) . - Min nhúca prór.
732. Rugir - ta (chuva, tempestade)
Essa tempestade vai rugir (fazer barulho) a
noite inteira. - Ta cutónca prór que tin.
733. Rugir - co~ (= velho)
O velho brabo. ficou rugindo (dizendo
com raiva) as suas ameaças. - Cofá nhúnca
vi ní.
734. Ruído - nón
Escute o ruído (som, barulho) que vem dn
mato. - Nón cónte dédn car.
735. Ruído - mó hê
Escuto o ruído (barulho) dos passos de alguém. - Um côntín mo hê.
736. Ruído - gôi
Gosto de ouvir o ruído (o barulho) da
água que cai na cachoeira. - Gôi quêr mó

chér.
737. Ruim - cacamó
Que fruta ruim (de mau gosto, mau sabor).
- Cacamó cô corég
738. Ruim - corég
Que livro ruim (que não presta, que não
tem nada de útil). - üóirân cor(!g taví
739. Ruim - M tum
O mar ido dela é tão ruim (não vale nada, é
vagabundo). - Fi bédn hê tum
740. Ru ínas- in
A casa esté1 em ruíinas (muito velha, podre, caindo aos pedaços). - ln chi,
741. Ruína - nhângont;Jr
Esta mulher foi à ruína (à desgraça, causa
de perdição, de pobreza) de toda a família. - Nhângont;Jr ra tin in chi ra.
742. Ruinoso - nhângontár
O que você fez é ruinoso (causa ruína) para toda a família. - Nhângont;Jr tin.
743. Ruir - cutóin
Esta casa vai logo ruir (cair, desmontar) Coinbár in tagn cutóin.
744. Ruivo - fi góin ("" dela cabelo)
O cabelo dela é ruivo (vermelho escuro).
- Fi góin cuchún.
745. Ruminante - üóiônd
O boi é um animal ruminante (que mastiga
outra vez os alimentos que voltam de seu
estômago). - üóiônd cô món.
746. Rumo - nhómói
Vamos seguir nesse rumo (nessa direção) e
vamos achar o caminho. - Ómín nhomói.
747. Rumo - rôn
Nesse rumo (nessa direção) o sol se esconde ao fim do dia. - Rôn pur .
148. Rumor - ta (= chuva)
Escute o rumor (barulhinho) da chuva que
cai. - Ta cutónca ma chér.
149, Rumor - tupén
Escute o rumor (murmúrio, barulho das
vozes) do povo rezando. - Tupén bré vin
mó hê.
750. Rumor - mó f,ê
No nosso toldo corre o rumor (notícia) da
visita do doutor. - Dotôr cóntín iá in car
mi mó hê.
751. Ruptura - tu üé1in (váin).
Por causa da namorada, aconteceu a ruptura (interrupção) de uma velha amizade. - .
F i tu tu ül1in.
752. Ruptura - nhârq, iàrq
Por causa do esforço, aconteceu a ruptura
(rompimento) da minha calça. - Carcha
ié1rq.
753. Rural - coronha ta nim hê (coronia = colonia)
A vida rural (no campo) é muito tranquila
- Coronha ta nim hê?
154. Rural- ôncré
O trabalho rural (da lavoura, do campo)
produz os alimentos para o povo. - ôncré
ta üóión cron crônq.
155. Rutilante - cuchónqui
Pela manhã, o sol estava rutilante (vermelho brilhante). - Cuchónqui rón cuchún.
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19.

20.
21.

01. Sã - hê
Criança sã (sadia, com saúde). Fruta sã (sadia). - Guir hê. Cacamó hê.
02 Sábado - sabado
Nos ~bados, não trabalho. - Sabado côn
rânrái üáin ign.
03. Sabão - chamú
Uso sabão para lavar a roupa. Uso sabonete para lavar o rosto. - Chamú ta cur fái.
04. Sabedor - quicaró
O professor é sabedor (aquele que sabe,
que fJ ciente) de tudo isso. - Professor
dfJdn car quicaró.
05. Saber - quicaró
Ele vai saber (conhecer, ser informado) sobre o que aconteceu. - Df1dn car quicarôn
côn.
06. Saber- üóir!Jn
Quem estuda vai saber bastante. - üóir!Jn
hadca dédn quicaró bagn.
O7. Saber - professor
Para passar no exame é preciso saber as lições do professor. - Professor vin quicaron.
08. Sabiá- gódnvén
O canto do sabiá (J muito bonito. Sabiá
preto. Sabiá vermelho. - Gódn chinví gódnvén châm - gódnvén cuchún.
09. Sabiá - gódnvén
Sabiá do campo. Sabiá branca. - Rê m i
gódnvén - gódnvt!n cupn:
10. Sabiá - gódnvfJn
Tem gente malvada (ruim) que mata sabiá
para comer. - Gódnvén tóinca côi.
11. Sabia - quicaró
Eu sabia a lição e agora não me lembro.
Estou esquecida. - Quicaró coniatúm.
12. Sabichão - quicaró
Aquele que diz saber tudo é um sabichão
(grande sábio). - Quicaró car.
13. Sabido - crin hê
•
Ele fJ de fato, muito sabido (astuto, trapaceiro, malandro). - Crin hê.
14. Sabido - ticár
Isso já é sabido (conhecido, coisa que se
sabe) por todos da vila. - Ticár quicaró
ndtin.
15. Sdbio - pón i
O chefe é muito ~bio (que sabe muito,
cauteloso). - Pón i crin hê.
16. Sabor - cacanó (= fruta)
O sabor (gosto} desta fruta é muito agradável. - Cacanó cô hê taví.
17. Saborear - cacanó
Vou saborear (comer devagar para sentir
bem o gosto) esta fruta. - Cumér hê cacanó côi.
18. Saboroso - cacanó
O suco desta fruta com açúcar dá um re-

22.
23.

24.

25.
26.
21.
28.

A

29.

30.

31.

32.
33.
34.

34.

36.

37.

38.
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fresco saboroso (gostoso, bom}. - Cacanó
qui gôi b~ achucre crôn hê.
Sabre - rfJngrô
A espada (facão) curta que o soldado usa
se chama sabre. - Rôngrô bagn téi.
Sabre - róngrô
O sabre está muito bem afiado. Corta muito. - Róngrô bagn téi nhóiguê.
Sabugo - gór
Tirando os grãos de milho da espiga, fica o
sabugo. - Gór gró inca ti cu cá ná.
Sabugueiro - cafêi
O chll, feito das folhas do sabugueiro faz
suar muito. - Caféi dêi crôdn.
Sabujo - quêrún
Este rapaz é um sabujo (bajulador, puxasaco) mas não é um bom amigo. - Quêrón
tagn vin hê tum.
Saca - borcha
A saca (grande bolsa, grande saco} estll
cheia. - Borcha bagn.
Sacana - hê tum
Este caboclo é muito sacana (sem caráter,
safado). - Fogn hê tum.
Sacar - garafa
Vou sacar (tirar, fazer sair, arrancar) a rolha da garrafa. - Garafa cri tân cucúi.
Sacaria - borcha é
Toda essa sacaria (porção de sacos) foi
rofda pelos ratos. - Cachfn borcha é côq.
Saca-rolha - garafa
Para tirar a rolha da garrafa, uso o saca-rolha. - Garafa cri tân cucúi fón.
Sacerdote - padre. Plfder
O sacerdote (padre) nos ensina aquilo que
Deus mandou. - Padre tupfJn vi cairôn.
Saci - capúr
Dizem que o saci é um fantasma (um negrinho que tem uma perna só}. - Capúr
chin pén pir.
Saci - capúr
O saci é mui to sapeca. Assusta os que andam pelas picadas do mato. - Capúr chin
um canó iúdn non cónte.
Saciar - crôdn
Vou saciar (satisfazer) a sede nesta fonte
de água fresca - Gôi cuchá crôdn.
Saciar- nhón
Vou saciar (acabar) a fome comendo bastante. - Cóquir ta tum quêi nhón bagn ca.
Saco- borcha
Comprei um saco de farinha e meio saco
de feijão. - Farín borcha fór car réngró
borcha cuiú.
Sacola - chêita
Sei fazer sacolas mui to bonitas. Vou guardar esta sacolinha para 1nim. - Chêita
chínví hat hê. Chêita chín ichún.
Sacolejar - ragn raq, chun chun
Vou sacolejar (sacudir. agitar) a garrafa para misturar bem o que está dentro dela. Garafa ta ragn raq quêi.
Sacr ificar - cochi n, cochidn
Para salvar o filho, sou capaz de sacrificar
(oferecer, renunciar) à própria vida. - Coch ín nhân fân hadn.
Sàcrifício - dédn um nim.
O sacrifício (renúncia de si mesmo) em be-
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Nhéchín chinvf taví.
59. Sal- chá
A comida fica mais gostosa com um pouco
de sal. - üôiôn qui chá fadn.
60. Salgado - ch;J bagn
A carne estil muito salgada (com muito
sal). Parece xarque. - Carni tu chá bagn.
61. Sala - escola
Na minha sala de aula (da escola) tem trinta alunos. - Escola tân trinta ním.
62. Salada - - chibóla (= cebola)
A salada de alface, cebola e tomate (bem
lavadas) com tempero de sal e azeite é a
que eu mais gosto. - Chibóla ta charada
cô hê.
63. Salafrário - dévi
Ele é um salafrário (ordintlrio, safado,
que não paga as dlvidas). - Ti dévi caióm
üáin.
64. Salão - sara
No salão (grande sala) de festas da escola
todos dançaram. - Sara qui üóigrân grén.
65. Salariado - mês car
Eu sou um salariado (trabalho em troca de
um salário mensal). - Mês carmi ganhân
que1.
66. Saldar - v~ica ( amanhã)
Amanhã vou saldar {liquidar, pagar o restante) as minhas d/vidas. - Vtlica ign dévi
caióm côntín.
61. Saldo - chinquenta
Pagando as dividas, fica um saldo (o que
sobra) de 50 cruzeiros. - Chinquenta cônfór.
68. Salga - Chá
A salga (salgaça~o) da carne se faz ar.tes de
a deixar no sol. - Carni tuchá tínca rônrír
cóním.
69. Salgar - Cha
Vou salgar (pôr sal) a comida. - üóiôn qui
cha fadn.
10. Saliência - cutóinq
Tropecei nesta saliéncia (ressalto) do caminho e caí. - Ómln cri cutóinq.
11. Saliência - pó téi
A saliência (o que fica mais alto) neste caminho de pedras deve ser aplainada.
Ómin cri pó téi nhó.
72. Salientar - nhângôntár
Devo salientar (destacar, anotar) que os
pobres também tem o direito a uma vida
melhor. - Nhângôntdr hê quêi.
13. Salientar - üóirân
Devo salientar o sucesso da Rosângela na
escola. Só tira boas notas. - üóirân qui hê
f i.
14. Saliente - fim bré hê.
Ela é muito, saliente (que se destaca, evidente) no meio de suas amigas. - Fim bré
hê fagn cônqui nhó.
75. Salino - gôi fêr
Este barranco (margem do rio) é salino.
Por isso que os bichos lambem o chão. Gôi fêr qui barâncu.
76. Saliva - nhórá
Estou com a boca cheia de saliva (cuspo).
- Nhónquê qui nhórá.
17. Salmoura - ch;J

nefícios dos pobres é muito lindo. Nhângontár ma dédn um nim.
39. Sacriffcio - mónd
Quem faz sacriffcio não espera recompensa ou prémios. - Dédn um mónd ütlin.
40. Sacriffcio - tupén
O sacriffcio de Cristo na cruz, abre caminho novo para todos. - Tupén cóchídn
crú i tu cháca têr.
41. Sacudido - Chun chun
A garrafa com remédio foi bem sacudida
(agitada). - üóicantil ta chun chun guên.
42. Sacudido - hê
Ele (J um rapaz sacudido (desembaraçado,
não se aperta). - Quêrún hê.
43. Sacudir - üóicantá
Para misturar bem o remédio, tem que sacudi-lo (agitar bem) - üóicant;J üóicôn
nhó iáq.
44. Safado - üóimAn
Este sujeito é muito safado (imoral, desavergonhado). - Ti üôimln.
45. Safar - curôn guêtân (guêtê).
Vou me safar (escapar, fugir, sair sem ser
visto) daqui de madrugada. - Curôn guetân üôipéiú i.
46. Safra - õncr(J
A safra (a colheita, a boa promessa de
bons frutos) vai ser boa. - ôncré hat hê
hátca.
47. Sagaz - ôncrfJi
Este caçador é muito sagaz (astuto, esperto). - OncrfJi fón.
48. Sagrado - üóiquêi
O cemitério é um lugar sagrado (inviolável,
venerado). - üóiquêi til nhântú.
49. Sai- tin
Sai depressa. Ele sai todas as noites. - Tin
tu furún. Cutênte cutôn tu furún.
50. Saí - canhór, caiôr
Saí é uma espécie de macaco muito sapeca
e ladino. - Canhór üóimân mó.
51. Saia - cháia
A mulher se veste com a saia. A saia dela é
muito comprida. - Fi cháia. Fi chtlia téi.
52. Saia - cháia
As meninas usam saia mais curtas. As pernas ficam pouco protegidas. - Cháia rôr.
53. Saibro - ómín (estrada, caminho)
A estrada foi coberta de saibro (mistura de
areia com barro vermelho). - Ómín tut/nca n;J.
54. Saída - nón
A saída (lugar por onde se sai) do mato
por aqui é mais fácil. - Nón ra ómín
cutôn.
55. Saído - cônvarú
Tenho saído todos os e'ias, mas naõ encontrei o cavalo perdido. - Cônvarú üónfór
v(!g tum.
56. Sair - nón
Vou sair deste mato e viver mais perto da
cidade. - Nón qui cutóin.
51. Sair - váica (amanhã)
Amanhã vou sair com o vestido novo. Váica cur tông tuca tin.
58. Saíra - nhéchín (passaro)
A sa Ira f! um passarinho muito bonito. -

~.
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A Agua com muito sal que serve para con·
servar a carne t! chamada de salmoura.
ChA bré gôi.
78. Salmoura - gôi
A Agua que escorre do xarque se chama
salmoura. - Gôi bm chá nón nó chA.
19. Salobra - gôi
Esta água t! salobra (que tem gosto de sal
desagraddvel). - Gôi crôn üóimln.
80. Salpicado - cur (= vestido)
O meu vestido ficou salpicado (manchado) de tinta. - Cur cônín ni.
81. Salsa - üóiôn
Uso salsa para temperar a carne e as saladas. - üóiôn qui fat fón.
82. Salsicha - charaml
Vou acrescentar pedacinhos de salsicha
(salame, linguiça) no feijão. - Charamí
chin ta réngrô qui fat.
8 3. Saltar - châm, tóren
Vou saltar (pular, atravessar por cima) esta
fogueira. Vou saltar esta valeta. - Pin gru
póntê (póntâm) châm.
84. Saltar - châm, tóren, tórer
O cachorro saltou (pulou) no pescoço do
boi. - Cachór cônvarú dúin póntê.
85. Salto - châm, tóren
O meu salto (pulo) foi daqui até ali. O sal·
to do sapato caiu. - Tacôn nhóca cMm
pôntóró ra.
86. Salubre - ni hê
Este lugar é muito salubre (saudlvel, bom
para a saúde). - Ni hê.
87. Salutar - brôca
A prática de exercícios (caminhar, nadar,
correr) é salutar (faz bem para a saúde). Brôca hê.
88. Salutar - crôdn
Fumar, beber cachaça, não é salutar (não
faz bem para a saúde). - Gôifd crôd camó
corégn.
89. Sa!Va - prémio rnón
Quando ganhei o prémio me deram aquela
salva (aplauso de todos) de palmas (todos
bateram palmas). - Prêmio mónca dôgn
dôgn quêp.
90. Salvação - tóinq
A salvação do homem (ação de salvar) que
levou uma facada, ninguém garante. Réngrô ta ti tóinq.
91. Salvador - têr camón
O salvador (aquele que salva) do homem f
ferido é o médico do hospital. - Dotôr ti
têr hat tum.
92. Salvar - hê
Vou salvar a vida de meus filhos pelo
exemplo da minha vida. - lgn crôn vit
hê hadn.
93. Salve - vêi
Deus te salve! SJ l ve-se quem puder. Salve
amigo! - Tupén hôn vêi. Crên chór mu
crên. Ma hê réngnré.
94. Salvo - qui cutón
Ele foi saldo do perigo. - Oédn um corégn
qui cutón tun.
95. Samambaia - pri féi
A samambaia tem folhas muito bonitas. Pri Féi chinvf (chinuf).

96. Sanar - hê quêi
É preciso sanar (corrigir, curar, remediar)
esta situação. - Ta hê quêi.
97. SanAvel - hê
Isso não se pode sanar (corrigir, curar, remediar). - Ta hê que cori!gn.
98. Sanga- gôi chin
Rio pequeno que seca depressa e com frequência. - Gôi chin guê bé.
99. Sangradouro - gôi tarê
Valeta que faz para escoar a dgua parada
ou de um rio. - Gôi tarê fón hat.
100. Sangrar - cânvéiq
Cortei o~ e a ferida vai sangrar (escorrer
sangue) bastante. - Pón câm ca cânvéiq.
101. Sangue - cânvéiq, cavéiq, cavéi
O sangue continua saindo da ferida do pé.
- Pôn cânvéiq ni.
102. Sanhaço - nhéchín
O sanhaço é um passarinho que gosta de
frutas. - Nhéchín cacanó cô camó.
103. Santa - Tupén
A Nossa Senhora, mie de Jesus, é uma san·
ta muito adorada. - Tupén mlJin fi hê.
104. São - agn car
Eles são bons. E las são lindas. - Agn car
hê. Fagn car chinví (chinuí).
105. São - guir chin
É um garoto muito forte e são (sadio, que
tem saúde). - Guir chin ti cangd tum hê.
106. São - hê
O fruto desta árvore é são (t! sadio, não t!
podre). - Cacanó hê córégn dói tum.
101. Sapato - pôntoró
'
O meu sapato estd furado. O sapato é feito
de couro. - Pôntóró dôr. Pôntóró bôin fêr
ta hê.
108. Sapé ·- pin
O fogo est;J grande porque o sapé (ramo
seco do pinheiro) queima bem. - Pin bagn
gru na
109. Sapeca - tâtên (tântén)
Estll moça t! muito sapeca (namoradeira,
brincalhona). - T§tên fi cadír camó.
110. Sapecar - fi cacôn
Sapecar (meter) a mão na cara dela. - Fi
cacôn qui tóin.
111. Sapecar - iúdn iódn
Sapecar (chamuscar) as pontas do cabelo
na chama da vela. - Góin iúdn iódn.
112. Sapinhos - pépô chin
Os sapinhos estão brincando na dgua. Pépo chin cadfr mu.
113. Sapo - pépô
Os sapos comem os bichinhos. Os sapos vi·
vem no banhado. - Pépô bíchu chin cô tin
114. Saquear - péiúi fón
Os ladrões disseram que vão saquear (roubar, despojar) o nosso toldo. - Dédn um
péiúi fón.
115. Saquinho - borcha chin
Comprei um saquinho de feijão. Vou man·
dar um saquinho de pinhão. - Borcha chin
qui réngrô.
116. Saracura·- pén fân
A saracura (espécie de frango) vive à beira
do banhado e dos rios. - Pén fân gôi fêr·
côn nhó.
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131. Saudável - gôi
Esta água é muito saúdável (conveniente
para a saúde). - Gôi hê.
138. Saúde - hê
Se quiser ter saúde (vigor, corpo em ordem) não fume e não beba. - Hê ni chórca chingár cô ôn car crôd ôn.
139. Saúva - péncrign
A saúva (formiga carregadeira) faz muito
estrago na plantação. - Péncrign crin tar
ôncré cóquét.
140. se - üônchóqui
Ele se acha em situação difícil. Eles se pegaram e quase se mataram. - üônchóqui
nMnguê vêq
141. Seara - ôncré
A seara (campo de cereais, terreno semeado) deste ano vai ter um bom resultado. Pr§n tacôn ôncré hê nátin
142. Sebo - tógn, tóng
Estou juntando o sebo (gordura animal)
para fazer velas e sabão. - Dédn um tóng
ta vela hat.
143. Seca - ta cutôn
Com esta seca (falta de chuva) as plantas
estão morrendo. - Ta cutôn túnca ôncré
tugn tógn
144. Seca - tá c11tôn tum
Durante a seca (estiagem, falta de chuva)
até o gado fica mais magro. - Td cutôn
t ínca dédn car quêiôn (caiôn).
145. Secar - cur
Para secar a roupa, estendo-a no gramado
para apanhar sol. - Cur cônvíca côngôn.
146. Seco - cur
A roupa j;J está seca. Pode recolher. - Cur
côngôn guêi (quêi?)
141. Seco - ta
O tempo j;J está seco (sem umidade, sem
chuva). - Tá cutôn tum.
148. Seco - tógn
O mato estd seco. Já pode fazer o fogo
para queimar. - Non tógn pin hadn.
149. Sede - crôdn hê (clôd hê)
Tenho muita sede. Me dê um pouco de
água. - Gôi crôdn hê. Gôi féng.
150. Sedoso - ténéi
Esse cabelo é tão sedoso (semelhante à
seda, macio). - Góin ténéi.
151. Segmento - ningué
Cada dedo tem três segmentos (pedaços).
- Ningué nu ínq nuínq quêi fón.
152. Segredo - tói
O que eu vou te contar é um segredo (que
não se pode contar a ninguém). - Uma,
tói que tum.
153. Seguida - quêinbélr (coinb;Jr?)
Em seguida (logo depois) eu fui para casa.
- Quéinbár in ra tin.
154. Seguido - dódn cônt/n
Fui seguido (alguém que vem atrás) por
um homem armado. - lgn dódn côntín
155. Seguinte - car
Quem é o seguinte? (o próximo, que vem
depois). - Um car côntín?
156. Seguir - nhâmb;J
Vamos seguir (caminhar, ir em frente) por
este caminho - Núna nhâm~(?), Muna

117. Saracura - pén fân (pen - fégn)
A saracura tem a cor marron e tem um
bico bem comprido. - Pén fAn nhó téi.
118. Sarado - ign hê
Já estou sarado (curado) e vou voltar ao
trabalho. - lgn M r6nrá i món tin.
119. Sarampo - charampu
O irmãozinho est;J doente e tem sarampo.
- Charampu hadn na ign réngrê ti (?)
120. Sarar - ti
Se ele sarar (ficar curado) a família vai ficar muito content e. Sarar da doença. - Ti
hê quêca ticár ma hê. Hê cha ná.
121. Sarda - cacôn
Tenho muitas sardas (manchas de cor de
café com leite) no rosto. - Cacôn qui dén.
122. Sardinha- pescada
A sardinha (peixe pequeno do mar) com
pão é saborosa. - Pescada cô hê.
123. Sarna - üóicár
A família toda tinha sarna (doença da pele
que cJ;J muita coceira). - üóicár câncrê
(cAncr6n).
124. Sarna - üóirln r6n
Procurar sarna (encrenca) para se incomodar. - üóirAn rfin nhóróin tin.
125. Sarnento - quêcrê (câncn1n)
O corpo sarnento (que tem sarna) está
cheio de feridinhas. - Câncrê (quêcrê)
cônchír.
126. Satanás - dédn cor{Jgn
O satanás (assim se chama o chefe dos
diabos) é muito feio. - Dédn cor{Jgn
pón i.
121. Satisfação - bré hê
Tenho satisfação (prazer, alegria) de conhecer o seu amigo - Bré hê vêi hê.
128. Satisfação - nhúndá
Tenho muita satisfação (prazer) em ajudálos - Nhúnd;J quêi.
129. Satisfação - Cunúi
A satisfação (a solução, a conquista) desse
desejo é muito cara. - Dédn um cunúi
cânhamó.
130. Satisfazer - hadn hê tum
~
Não é f;Jcil satisfazer (realizar) a todos os
desejos. - Hadn hê tum.
131. Satisfeito - üôndê
Estou satisfeito (saciado) porque vendi
bastante bem. - üôndê qulJca ma hê.
132. Saturar - presente
Vou saturar (encher) de presentes ao pessoal da família. - Presente ta fón.
133. Saturar - dugn fón
Ele saturou (encheu) a barriga de comida e
agora está vomitando. - üóiónd ta dugn
fónca tun túin.
134. Saudação - vínca
Quando digo a saudação eu digo bom dia,
boa noite, até Jogo. - Ôn ma hê, nur tin
ma, cha tin ma.
135. Saudar - páin
Vou saudar os pais dizendo graças a Deus
vocês chegaram. - Pé1in ma vi tupén ôn
v{Jgn ni.
136. Saudar - páin
No aniversário do pai vou saudar com alegria e dizer parabéns. - páin prâng
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trato padn.
177. Seleção - crôn fón
Amanhã vou ajudar a fazer a seleção (escolha) de sementes para a plantação. Crón fón cuprónq.
178. Selecionar- un hê
Neste ano vão selecionar (escolher) os melhores do nosso toldo. - Prân tdcon un hê
cuprón.
179. Selva - nón (ca = mato, arvore)
Esta selva (mato, bosque) me causa medo.
- Nón tagn camó tin.
180. Selva - nón
Tinha tanta gente que parecia uma selva.
- Ta nón hôn.
181. Sem - tum
Sem (faltam, ausência) qualquer motivo.
Sem vergonha (à toa) - Dédn um tum. Mó
hê tum.
182. sem - üóiôn ("'"comida)
Não pode viver sem comida. - üóiôn tum
ra tin córégn.
183. Semana - semana
Nesta semana (sete dias) não trabalhei.
Estive doente. - Semana tilcôn rânrai tum.
184. Semeador - ôncrón
Aquele que semeia (espalha a semente na
terra) é o semeador. - ôncrón fón.
185. Semear - ôncrôn
É bom escolher a lua certa para semear
(e$palhar a semente na terra). - QulJcho
h§ côn ôncrón.
186. Semente - ôncrón fón hê.
Para ter boa produção devemos semear
boas sementes. - ôncrón fón hê.
187. Semelhança- nhân nó riquê.
A semelhança (o que é parecido) dos irmãos gêmeos é grande. - Nhân vêq dyn
fagn nhân nó hôn.
188. Semelhante - chêita
Esta cesta é semelhante (parecida, igual) às
outras. - Chêita ta nhân nó hôn.
189. Sêmen - ti
A semente do macho se chama sêmen.
Ti ôncrón fón.
190. Semestral - quêchón
O que se repete ou acontece de seis em seis
meses é semestral. - Quêchôn ta chêi qui
quêq.
191. Sem fim - car tum
Essa coisa é sem fim (que nunca termina).
- Dédn um car tum.
192. Sem fim - crân quê
Vive me incomodando sem fim (sem parar,
sempre). ·- Crân quê üáin.
193. Semi-clrculo - rôr
A metade de um círculo (meia-roda) é um
semi-clrculo. - Rôr cuiú.
194. Semi-fluido - qui gôi
Não é líquido e não é sólido: é semi-líquido (qua$e líquido). - Qui gôi vê.
195. Semi-selvagem - nhun
O comportamento dele é . semi-selvagem
(brutal, muito rude). - Nhun chin ti.
196. Sem número - númbro
Ele fez a mesma coisa um sem oomero
(muito, sem conta) de vezes. - Númbro
ta cem hat.

nhânbtJ.
157. Segunda - car
Ela é a primeira e eu sou a segunda. Segunda-feira. - Côntin véd, c11r côntín.
158. Segundo - vtJica (amanhã)
Segundo (de acordo, conforme) as notlcias
que correm, ele vem amanhã. - Hômun
vtJica côntíng.
159. Segurança - ign vlJq
Tenho a segurança (certeza) que foi ele
que eu vi. - lgn ti vbia ôn hóno.
160. Segurança - tarír
O guardião (aquele que cuida, que guarda)
é a nossa segurança (garantia). Podemos
dormir sossegados. - Õn tarfr fón.
161. Segurar - côn minq
Vou me segurar (firmar, agarrar) nesta drvore para não cair. - Cd pón côn minq.
162. Segurar - ningué (mão)
Segurar na mão um pedaço de pau. Segurar
o dinheironamão. -Ningudtacácônminq.
163. Seguro - in (casa)
Dentro da casa estou seguro (livre de perigo). - ln cônqui nhói
164. Seio - nunhé
Ela tem seios bem grandes. Tem bastante
leite. - Nunhé bagn fi.
165. Seio - nunhé
E la dd o seu seio para o bebê mamar. Nunhé qui pafdq.
166. Seio - nón
No seio (dentro) deste mato tem fantasmas. - Nón cônqui dédn tin.
167. Seis - chêi
A semana tem seis ou sete dias? A mão
tem cinco ou seis dedos? - Semana ta
chêi. Ningué féi ta chinco - car chêi?
168. Seiscentos - cheicento
Comprei uma vaquinha por seiscentos cruzeiros. - Cheicento tu bôin fi món.
169. Seiva - cá
A seiva (líquido nutritivo) está saindo do
corte feito na árvore. - Cd qui gôi cutóing.
170. Seiva - cá (arvore, mato)
A seiva é tão útil para a árvore como o sangue o é para a gente. - Cá qui gôi hê.
171. Seja - hadn
Seja feita a tua vontade. Que seja a nossa
vez de visitar os amigos. - Hadn hê hadn.
Tin món hê.
172. Seja - châm (=preto)
Seja preto, seja branco, isso não me interessa. - Châm quitú nlnca cuprí.
173. Sela - cônvarú
Ponha a sela (assento de couro) no cavalo.
Vou viajar longe. - Cônvarú cri fat fón.
174. Selado - cônvarú
O cavalo jd está selado (com a sela). Desejo-lhe boa viagem. - Cônvarú car ca nhó
chêr.
175 Selado - üóirân
A carta jd estil selada (com selo). O selo da
carta é bem bonito. - üóirân tu chái fón
sê/o ni.
176. Seleção - cuprónq
Hoje vão fazer a seleção (a escolha) das
índias mais bonitas para tirar fotografias.
- Cáingâng chinví (chinuf) cuprónca re-

302

218. Sensual - tu hD
E la é muito sensual (voluptuosa, reclama
e deseja amor e prazer). - Tu he nhói chór
219. Sentar - ninq (nêimá, minl)
Vou sentar neste tronco de élrvore. Sentar
no barranco do rio. - Cél rôr cri ninq - gôi
fêr qui ninq.
220. Sentido - üóivl
Estou muito sentido (magoado, triste)
com esta notícia. - üóiví mónca harêiquetúm.
221. Sentido - crin cangá
Tenho sentido muita dor de cabeça. Sen·
tindo cócegas no nariz. - lgn crin cangá.
222. Sentimento - fi (ela, mulher)
Ele é ruim e sem sentimentos (compreensão, aptidão para sentir). - Fi vi cór{!gn
taví.
223. Sentimento - vin hê
Ela é pessoa de bons sentimentos (qualidades morais). - Vin hê camó fi.
224. Sentinela - tarír fón
O sentinela (guardião) avisa se o inimigo
estiver chegando. - Tarír fón agn um cônmúi tói.
225. Sentir - mónq
Sentir a dor. Sentir o cheiro. Sentir o medo. Sentir alegria. Sentir medo. - CângA
mónq. - Dédn guêr mónq. Mumónq ma
hê mônq.
226. Sentir - üóión (?)
Se ele sentir (perceber) que estão mentindo, vai fazer aquele barulho. - üóión quicarôn.
227. Sentir - ti prun fi
Sentir (sofrer, afligir-se) a falta da esposa
que morreu. - Ti prun fi têrca in qui tum.
228. Separação - nhântúng ütlin
A separação (afastamento) dos namorados
sempre é triste. - Nhântúng üáin ca hD
tum.
229. Separar - nhân nó vóm
Se separar o homem de sua mulher, as crianças vão sofrer e chorar. - Nhân nô vôm
ca guir üóicharéi.
230. Separar - garín
Separar o galo da galinha-choca. O galo
não quer respeitar a galinha com os pintos
- Garín fi gáru bre vêr ma fôn.
231. Sapultar - ga cônte
Amanha vou sepultar (enterrar, cobrir com
terra) o papagaio que mon-eu. - Vélica
iógnió ga cônte fiq.
232. Sepultura - üónchêr
O defunto foi deitado na sepultura (cova
na terra). - üónchêr ta ga cônqui fadn.
233. Sequência - üóncher
Em sequência (em continuação) o defun·
to foi coberto de terra. - Car ga ta üónchêr cri.
234. Sequioso - crôdn hê
Estou muito sequioso (com muita sede de
beber) neste domingo. - Dumingu côn
crôdn hê.
235. Sequioso - üóiví
Estou sequioso (com muito desejo, ávido)
de notícias de lraí. - üóivf mói hê tin.
236. Ser- hê

197. Sempre - v6in (v6en)
Vou me lembrar sempre (em todo o tempo) desse amigo. - Coniá tum váin (vlen)
198. Sempre - vâin (vâen)
Para todo o sempre (eternamente) serei
tua. - Ti car mi tu nhói.
199. Sem raz6o - tu ôncrf!dn
Você pensa isso sem razão (sem motivo).
ôncrf!dn ütlin.
200. sem razão - ôncredn
Isso foi sem razão (injustiça) que lhe fizeram. - Tu ôncrédn mó côn hadn.
201. Sem sal - üóión
A comida est<l sem sal (sem sabor, sem gosto). - üóión qui cha tum.
202. Senão - vóq
Não toque nisso senão você apanha. Tagn vóq ôn quemár tóin.
203. Senão - curcôntín
Venha senão quando a noite. Senão (eis
que) quando ele apareceu. - Cur côntín
quemtlr cutân.
204. senhor - hônricôn
Quando o senhor vem à lraí? O senhor traga remt!dio. - Hônricôn côntlng.
205. senhor - cônitl tun
O senhor não esqueça do meu presente,
que prometeu. - Quir côniá tun hôn
206. Senhorita - têtt!n
A senhorita (moça solteira) t! muito impaciente (sem calma) - TDtt!n bedn tum fi.
207. Senhor velho - nhuüó (barba), iúüó
O senhor com barba branca t! um senhor
velho (antigo dono) deste sltio. - Nhuüó
cuprí ti cofá.
208. Senil - üóicângá
Esta doença ~ dos homens senis (velhos).
- üóicângá tagn hagn tun ni.
209. Senil - coftl
Estas dores são próprias das pessoas senis
(velhas). - Cofá agn cangá.
210. Senilidade - cofá
A senilidade (velhice) precisa do carinho e
do afeto dos mais moços. - Cofá quirir hD
hadn.
211. Sem sabor - dt!dn um
Que coisa sem sabor (de mau gosto, sem
graça). - Dédn um hê tum.
212. Sensação - têr
Eu tinha a sensação (impressão) de que ia
morrer. - Ti têr que ti üón.
213. Sensacional - fésta
A festa foi sensacional (grande impressão,
extraordintlria). - Ft!sta bagn chér quDp.
214. Sensato - üóiquirír
Meu pai t! muito sensato (prudente, cauteloso). - Páin üóiquirlr hê.
215. Sensibilizar - fê
É preciso sensibil'zar (comover, amolecer)
o coração do chefe. - Pón i fê ta crói quêi.
216. Sensível - cangá
O bebê t! muito senslvel (que sente) ao
tempo frio. Jtl fica doente. - Guir cuchtl
côn cângá camó.
217. Sensível - vovó fi
A avó t! muito sensível (que sente, se impressiona). Chora por qualquer notlcia
triste. - Vovó fi dédn um mónca fân bé.
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Quero ser bom. Quero ser uma boa mãe.
Quero ser sempre jovem. - Hê ninq. T~
tên hê ninq. Ta mâin hê ninq.
237. Ser - tu~n
Deus é um ser .(ente, pessoa) superior. Tupén hê ni.
238. Serenar - côncá
A ventania vai serenar (acalmar, abrandar)
- Côncd cr6n queron.
239. Sereno - nhatú, nhântu
Ele sempre foi sereno (calmo, tranquilo).
- Ti hê nhatú ti.
240. Sereno - td
O sereno (neblina, chuva fina e pouco prolongada) molhou o meu cabelo. - Tá
cutôn chin ign góin mrón.
241. Sereno - cuchónqui
O sereno da manhã estd muito fechado. Cuchónqui cônfér.
242. Série - fin rom
J;J passei pela primeira série (4 anos sucessivos). Na segunda série tem tr§s anos. Fin rôm chó hôr.
243. Seriedade - vi hê.
Quero que me trate com seriedade (como
coisa sdria). - Vi hê hadn.
244. Sf!rio - ti vin
Ele é um homem sério (cumpridor de promessa, do dever, pontual). Ti vin quíhon
que.
245. Sério - pón i
O chefe é um homem sério (importante,
sisudo, grave). - Pón i quíhón que.
246. Serpente - f)An (pând)?
Esta serpente (cobra) não é venenosa.
Pân (pând) venénu tum.
247. Serpente - pAn
Aquela velha é ruim como uma serpente
(pessoa má). - Cof;J fi vin córégn nhún
camó.
248. Serra - cá {= madeira)
O pai corta a madeira com a serra. A serra
tem muitos dentes afiados. - C;J câm fón.
249. Sertanejo - tóntê
O caboclo é um sertanejo (aquele que vive
no sertão). - Tóntê que agn.
250. sertão - nón bagn
O sertão (floresta, mato grande) tem muito bicho perigoso. - Nón bagn tôntê bi·
chu camó.
251. Serventia - c;J (arvore)
Essa tJrvore tem muita serventia (utilidade,
p~stimo). - CtJ tagn dédn um hadn hê.
253. Serviço - rânrtJi
Acabo o serviço (trabalho) e vou dormir.
- RânrAi carca nur tin.
254. Serviço - rânrAi
Ofereço o meu serviço (préstimos) para
quem dele precisar.
Onmá ign r6nrái
tuüóin.
255. Servidão - cáingâng
Os /'ndios sofreram muito na servidão
(quando eram escravos). - Cáingâng üónüóncha üóncharéi mu.
25 6. Servidor - soldado
O soldado é um servidor (aquele que serve,
funciontJrio) de sua terra. - Soldado agn
dédn um tarfr hê.
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257. Servir - m6in
A mãe vai servir (pôr a mesa) o almoço. Mâin fi üóión ta mesa cri nim.
258. Servir - nhúnd;J
t meu costume servir (ajudar, auxiliar) aos
pobres e aos amigos. - Un nhóngônt;Jr
nhúndd quecamó ign.
259. Sesta - nhón
Depois do almoço faço a sesta. (hora de
descanso). - Nhón car üóicâdn ign.
260. Seta - c;J
É um p;Ju, bem direito com ponta de ferro
usado para caçar animais grandes. - Cd
nhudún ta quefé.
261. Sete - sete
Seis mais um são sete. Sete peixes. - Seis
car um pir sete ni. Crencufêr ta sete que.
262. Sete - sete
Sete e meio pães. - Pt1n ta sete que.
263. Setentrião - cônc;J
O vento que vem do norte se chama setentri;fo. - Côncá üóimân ta côntín na.
264. Seu- ôn
O seu noivo. O seu marido é bom. O seu
vestido é bqnito. - ôn bédn guê ti. ôn
bédn vi hê. On cur chinuí (chinvi).
265. Seu - ôn
Isto é seu? (da senhora, da menina). Seu
(senhor) Paulo. Seu Maneco. - Ôn tun
ma?
266. Severo - professor
O professor é muito severo (durão, aust~
ro, rígigo). - Professor vi córégn.
267. Seviciar - ti prun fi.
Eles prometeram seviciar (maltratar) a mulher dele. - Ti prun fi nhún iá quêq.
268. SexagentJrio - cof;J
O velho de cabelos brancos j;J é sexagen;Jrio (que tem 60 anos). - CoftJ góin cuprí.
269. Sexo - um réng~
Tem dois sexos - o masculino e o feminino. - Ficar ti.
2 70. Sexo forte - tar
Sexo forte é quando se refere aos homens.
Sexo fraco é quando se refere às mulheres.
- Ti tarmó fi crói.
2 71. Sexto - seis quê
O sexto dia da semana é o stJbado. Sexto
mês de gravidez. - Cur(Jn ta seis quê ta
sabado nd.
2 72. Sibilar - iúi (húi) quêq
Assobiar soprando entre os dentes (para
imitar o barulho da cobra). - Nhânquê
ta pân quêr hadn.
2 73. Sicário - t i tédn
O sicário (assassino que mata por dinheiro) foi enforcado numa corda. - Ti dúin
qui chêq.
274. Sucupira - ctJ
A sucupira (J uma árvore que dá boa madeira. - C;J hê.
2 75. Sigla - ôn
A tua sigla (a primeira letra de teu nome) é
M.R.S. - On nhanhân üóirân nhói nhói
fôn (iânhân)
276. SignattJrio - üóirân
Quem é o signatário (aquele que assina)
desta carta? - Una üóirân hadq?
~

277. Significado - üóiví
O significado (aquilo que exprime, que
significa) desta palavra eu não conheço üóiví tagn quicantín.
278. Significar- ôn
Com issso, ele quis significar (manifestar,
dizer) a sua admiração por você. - ôn tóq.
279. Sílaba - café
A palavra café tem duas s/labas. Machado
tem 3 s/labas. - Café nhânMn réngrê.
Bégn nhânhân téng tun
280. Sílêncio, ôn mócón
Fico em silêncio (sem falar, sem fazer barulho) na barránca do rio. - ôn mócôn
nin.
281. Si/Dncio - ênméqué (êméqué)
Vamos ficar em silêncio (sem falar) para
ouvir o canto do passarinho. - Múna êméquê Mtin ié.
282. Silencioso - catân
O andar dele é tão silencioso (que não faz
barulho). - Cat§n d~dn vô tum.
28 3. Silencioso - nón
O mato está tão silencioso (sem barulho).
Só o vento que sopra agita as élrvores. Nón cómi catln.
284. Silhueta - cóngr6n
Com este lápis vou desenhar a silhueta
(perfil) do teu rosto. - ôn cóngrân hadn
lapis ta.
285. Silvar - pân (pând) quêr.
A cobra est;J escondida, mas escuto o silvar (assobio da cobra). - Pân üói péiúca
nin.
286. Silvestre - nón cómi
A gavirova, a pitanga e a jabutiet1ba são
frutas silvestres (que nascem no mato). Nón cómi cacanó.
287. Simetria --iân (nhân) nó riquê.
Os dois lados estão em simetria (tamanho,
forma e posição igual). - Tagn iân (nhân)
nó riquê.
288. Similar - pó (=pedra)
Estas duas pedras são similares (feitas da
mesma coisa e tem o mesmo tamanho) Pó tagn iân (nhân) nó riquê.
289. Simpatia - f i
Tenho muita simpatia (inclinação) por ela.
- Fi tu hê.
290. Simpatia - quêrún
Que rapaz simMtico (atraente, inspira
amizade). - Quêrún vin hê.
291. Simpatizar - ti tu hê.
Simpatizo muito com esta amizade e ele
comigo. - Ti tu hê ign.
292. Simples - nhóid
Isso é uma coisa simples (sem enfeites, não
é duplo). - Nhóid tum.
293. Simples - n"hóid
O contrdrio de coisa complicada é a coisa
simples. - Dédn um nhóid tum.
294. Simples - üóirân
Essa pergunta é tão simples (vulgar, ingênua, fácil de compreender). - üóirân hadn
hê.
295. Simplesmente - hadn hê
Isso foi resolvido simplesmente (de modo
-;imples, sem complicação). - Hadn hê
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hat.
296. Simplicidade - fi vin
A simplicidade (naturalidade, forma sim·
pies) dela é o seu encanto. - F i vin hê.
297. Simplificar - rânrcJi
Vamos simplificar (tornar simples, fácil) o
nosso trabalho. - ôn rânrcJi had hê.
298. Simulacro - cur
Esta roupa é apenas um simulacro (imitação, semelhante, aparenta) daquele que vi
ontem. - Cur tagn ta iân (n h6n) nó ôn.
299. Simular - cangá (doente, doença).
Vou simular (fingir, aparentar) que estou
doente e assim não vou trabalhar. - Cangá
pón rânrcJi tun ié.
300. Simultânea - iân (nhân) nó bré.
As duas coisas vieram simultâneas (ao mesmo tempo). - lân (nhân) nó bre cónmúnq
301. Sina - nón cómi
A minha sina (sorte, destino) é muito triste. - Nón cómi tlnca nhânguê.
302. Sinal- ign cacôn
Este sinal (indlcio, marca, mancha) preto
no m eu rosto me incomoda. - lgn cacôn
qui cavéd quénchír hê tum.
303. Sinal - cóncat
Este vento morno e as nuvens pretas são sinal de grande chuva. - Côncat ca ta cutóin
304. Sinceridade - vínca
Devemos falar com sinceridade (franqueza, sem mentiras). - Vínca quíhon que.
305. Sincera - vlnca
Sou muito sincera (franca, não minto). Digo sempre a verdade. - V /nca quíhon tó
camó ign.
314. Sinônimo - gór (?)
Duas palavras sinônimas (que tem o mesmo significado). - Gór crôn fón.
315. Síntese - üóirân
Agora vou fazer uma slntese (resumo) do
meu trabalho. - üóirân iân (nhân) nó hôn.
316. Siri - rânrái (?)
O siri é uma espécie de caranguejo. Tem
muitos siris nos rios (parece aranha). Rânrái had mó.
317. Sisudo - iônguê
O chefe dos lndios é um homem sisudo
(sério, prudente, grave) - l/Jnguê gôi tân é.
318. Sítio - pón i (=chefe)
Neste sítio (lugar) morreu um grande chefe dos índios. - Cáing6ng agn pón i têrq
319. Sitiar - nón
Os soldados vão sitiar (cercar) o mato para
prender o malandro. - Soldado nón pénín
mú.
320. Sltio - tagn mi
No nosso sitio (pequeno terreno de lavoura) tem milho, abóbora e aipi. - Tagn mi
oncré gór, pêhô, ménióca
321. Situação - i n (= casa)
A situação (posição, lugar em que est;J) da
nossa casa fica perto do r io. - lgn gôi ta
hên nhé.
322. Situar - in (=casa)
Vou situar (colocar, construi!) a minha casa num lugar mais alto. - ln to hên rân.
323. Só - pir
Ando só (sem compania, sem parentes) no

mundo. - lgn p1r ma t1n.
324. Só - tupén
Só Deus é o meu guia e a minha esperança.
- Tupén bré tin ign.
325. Soalho - in
Na casa do pai não tem soalho. É chão batido. - ln cônqui ga soalho tum.
326. Soalho - in (= casa)
Na minha casa vai ter soalho de tábuas. ln um hatca soalho hadn.
327. Soar - sinu
As cinco horas os sinos da igreja v5o soar
(produzir som). - Sinu quêr.
328. Sob - crôn
Sob (debaixo de) esta cama está a minha
boneca. - Cama crôn bunéca n<§.
329. Sobra - üóiôn (= comida)
LI§ em casa tem comida de sobra (sobra
bastante). - üóión cônfôr bagn.
330. Sobra - üóiôh
A sobra da comida eu não guardo. Dou para o gato e para as galinhas. - üóión que
ta garín ma cunhônq.
331. Sobraçar - nindó (= biaço)
Vou sobraçar (meter em baixo do braço)
este pacote. - Nindó crôm dédn nímca
nátin.
332. Sobraçar - pin (= lenha)
Pode sobraçar (segurar por baixo do braço) esta lenha? - Pin nhói có va tin.
333. Sobrancelha - cáchacân
A minha sobrancelha (pelos por cima
dos olhos) é bem preta. - /gn cáchacân
châm ign.
334. Sobrar - üóión
Se sobrar (restar, ficar, bastar) um pouco
de comida eu aceito. - üóión cônfórca
môn.
335. Sobre - cri
Sobre (em cima de) a cama estd o castiçal
com a vela. - Cama cri dédn nin.
336. Sobre - rôn
Nos dias de sol forte, uso um chapéu sobre
a cabeça. - Rônrfrca chompê ta üóicrf
nim.
337. Sobre - gôi
Sobre a água do rio (em cima de) corria a
nossa canoa. - Canúa gôi cri tin.
338. Sobreaviso - nón cómi
Por sobreaviso (precaução, prevenção) é
bom andar no mato com o facão. - Rógnrô vêdca nón cómi tin.
339. Sobrecarga - cônvarú
A sobrecarga (aquilo que se junta à carga
normal) é demais para o cavalo. - Cônvarú
cri nim fón cof;§i guê (g6n).
340. Sobremesa - nhón
A sobremesa (a fruta, o doce que se come
depois do almoço) é gostosa. - Nhón car
cacanó côi.
341. Sobrepujar - fi réngrê
Em altura, ela j;§ sobrepujou (passou, ganhou) ao irmão mais velho. - Fi réngrê
cônfór fi.
342. Sobre-saia - chdia.
A saia que se usa sobre a outra se chama
sobre-saia. - Châia cri túi fón.
343. Sobressair - cur

Com esta roupa tão bonita vocd vai sobressair (se destacar, dar na vista, atrair a atenção) entre as amigas. - Cur chinuf túca tin
344. Sobressalente - cônfór
Isso é sobressalente (que sobra, excedente)
- Dédn um cônfôr.
345. Sobressalto - ign mumó
Vivo em sobressalto -atemorizado, assustado). - lgn mumó tin.
346. Sobressalto - mumón
Viver nesse sobressalto (inquietação) é impossível. - Mumón ca córegn.
347. Sobrevir - tá cutôn
Depois desta chuva pode sobrevir (vir depois, em seguida) a geada. - Tá cutôn car
cucrbr cóntln.
348. Sobrevoar - nón
O bando de papagaios sobrevoa (voa em
cima) a nossa mata - Nón cri iógnió téng
tén mu.
349. Sobrinho - cóchfdn
Gosto do meu sobrinho (o filho de meu irmão e cunhada). - lgn réngrb cóchidn tu
hê.
350. Sóbrio - crôdn chin
Sou sóbrio. Bebo muito pouca bebida alcóolica. - Gôifá crôdn chin ign.
351. Sóbrio - cô
Também sou sóbrio na alimentação. Dédn um cô chin ign.
352. Socar - ti cacôn
Vou socar (dar muito soco) na cara dele.
- Ti cacôn qui tóin.
353. Socar - caféi (folha)
É preciso socar (amassar bem) bem a erva
mate. - Mate caféi tândânq.
354. Soco - ti cacôn
Dei um soco (bofetada com a mão fechada, um murro) na cara dele. - Ti cacôn
qui tóing.
355. Soçobrar - gô i qu i
A canoa vai soçobrar (afundar, naufragar)
neste poço do rio. - Canúa gôi qui purq.
356. Socorrer - canúa purq
Vamos socorrer (acudir, auxiliar) à gente
da canoa em perigo. - Canúa púrca um
.
con m1nq.
357. Socorro - côinbdr
O socorro (ajuda, aux (fio) não pode demorar. Vamos depressa. - Côinbár tin rél.
358. Soerguer - pó (pedra)
Venha soerguer (levantar só um pouco, erguer um pouco) esta pedra. - Pón i tógn
fânq.
359. Sofrear - Cônvarú
É preciso sofrear (puxar pelas rédeas) o
cavalo senão ele dispara. - CônvanJ nân
nânq.
360. Sofredor - ti câng;J
Ele é um sofredor (aquele que sofre). Não
pode. sarar da doença que tem. - Ti cangé1
hê qubi üdin.
361. Sôfrego - nhón (ión) .
Ele come e bebe de modo tão sôfrego
(apressado, impaciente). - Ti nhón bróin
brói.
362. Sofrer - câng;J
Ninguém gosta de sofrer (padecer, sentir
~
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dores). - Um pi üóicangd tu hê nin.
363. Sofrimento - fi câng;J
É grande o sofrimento (as dores, padecimento) desta mulher doente. - Fi câng;J
nhân (iân) guê.
364. Sogra - p;Jin
A sogra (mãe de minha mãe) de meu pai
era uma boa mulher - Páin prun fi mâin
fi hê.
365. Sogra - p;Jin
Meu pai gostava muito de sua sogra e ela
gostava do genro. - Pdin prun fi mâin fi tu
hê.
366. Sol - rôn
Onde o sol nasce se chama aurora. O sol da
manhã é muito lindo. - Cuchónqui rôn
rir chinuí.
367. Sol - rôn
No verão, o sol d mais quente que no inverno. O sol amadurece as frutas. - Râncôn rôn ráinguê.
368. Sol - rôn
Onde o sol penetra, tem vida e saúde. Rôn hê taví.
369. Sola - chóin
Enfiei um espinho na sola (planta) do pd
direito. - Chóin ign pón qui iânq.
370. Sola - póntóró (sapato)
A sola (planta, parte de baixo) do sapato
está furada. - Póntóró crôn dôr.
371. Solapar - üói ó
Solapar (arruinar com mentiras, com fuxicos) a vida dela. - Ti tu ótq.
3 72. Soldado - soldado
O soldado (militar) ajuda ao chefe da na·
ção para assegurar (manter) a ordem. Soldado dédn um tarírq.
373. Soleira - pó
Na soleira (parte inferior do vão da porta)
tem uma pedra grande. - Pó bagn.
374. Solene - üóiprún
O casamentq na igreja é muito solene
(pomposo, cerimonioso). - Igreja qui
üóiprún hê.
~
375. Solerte - Fân bê
Este indivlduo d muito solerte (velhaço,
manhoso). - Cofá fân bé.
376. Solicitar - tu vinq
Vou solicitar (pedir) melhor pagamento
pelo meu trabalho. - Rânrdi caid tu vinq.
377. Sol/cito - tarfr hê
O Paulo é muito solícito (cuidadoso, delicado, prestativo) - Paulo tarfr hê.
378. Solidão - ti pir
Ele vive na solidão (sozinho). - Ti pírma
nin.
379. Solid;Jrio - pir
Os lndios são muito solidélrios (um por todos e todos por um). - Cáingâng agn pir
nátin.
380. Solidez - ca tar
A solidez (resistência, consistência) da madeira é muito boa. - Catar hê.
381. Sólido - pó
Esta pedra é mais sólida (dura, firme, forte) que a madeira. - Pó ta ca dér.
382. Solitdrio - ign pirma
Vivo aqui solitdrio (longe de todos, sozi-

nho). - lgn pirma nin ign.
383. Solta - bôin fi
A vaca jd estd solta e vai para a pastagem.
- Bôin fi dân üôndq.
384. Soltar - gódnvén
Vou soltar o sabiá que está preso na gaiola.
- Gódvén tu üói ign.
385. Solteira, o - bt!dn tum
Sou solteira e não pretendo me casar. Bédn tum ign.
386. Solução - chata
Dissolvendo o sal na água se faz uma solução . - Chata gôi qui fat.
38 7. Som - quêr
O som do violão. O som do vento. O som
do trovão me causa medo. - Violão quêr.
Concél quêr. Ta quêr.
388. Som - ôn vin
O som da tua voz t! agradável. Escuto o
som do teu canto. - ôn vin mé chér.
389. Soma - nhâncdbo
A soma (o total, quantia) de dinheiro que
trago na bolsa. - Nhâncélbo chêita cônqui
ni.
390. Somar - nincrét
se somar (fizer a soma, adicionar) as pessoas da famllia, vai dar mais de uma dúzia.
- Nincrét ca uma duzia nim.
391. Sombra - fón id
Nos dias de calor, a sombra do arvoredo é
agracJ;Jvel. - Fón iá qui nim chér.
392. Sombreado - fón iá
Neste lugar sombreado (que tem sombra) gosto de descansar. - Fón iá qui nim

hê.

393. Sombrio - cut{}
Neste lugar tão sombrio (triste, sem calor,
sem sol) é perigoso andar. - Cutê tagn mi
ônmumó.
394. Somenos - nincrét
Essa coisa de somenos (inferior, de menor
valor) importância. - Dt!dn um nincrét.
395. Somente - ign ma
Voei} vai cantar somente (unicamente) para n1im. - lgn ma tâinq.
396. Sondar - gôi
Vou sondar este rio com este bambu comprido. Quero ver o quanto o rio t! fundo
neste lugar. - üónd ta gôi conbút.
391. Sondar - conbút
Já sondei (exam inei, avaliei, explorei) o río
O bambu afunda. - Gôi conbút.
398. Sonhador - ü óipt! ti
Ele é um sonhador (vi ve sonhando). Vive
sem trabalhar. - üóipt! ti camó tin.
399. Sonhar - üó iplJ ti
Esta noite vou sonhar (ter sonhos, dormir
sonhando) com o namorado. - lchún tu
üóipé tinq.
400. Sonho - üóipt! ti
O sonho (coisas que v1 , imagens, pensamentos) não foi agradável. - üóipé ti ca
dédn um cordgn vêq.
401. Sono - ign nur (= eu durmo)
Estou com sono (vontade de doirnir) e
vou para a ca1na. - lgn nur hê.
402. Sonolência - nur
Não aguento mais esta sonolência (sonei·
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ra, vont<1de de dormir. - lgn nur hê tin.
403. Sonoro - Quêr hê
Este violão é muito sonoro {produz sons
agraddveis, suaves) - Violão quêr hê.
404. Sopa - cu nbê
Gosto das sopas de feijão, de galinha e de
verduras, mas como pouco. - Rt!ngrô ta
cunbê cô hê.
405. Sopapo - ti tóinq
Dei um sopapo {murro, bofetada) na cara
do malandro - Ti cacôn qui tóinq.
406. Sopé - rân cróm
O encontro vai ser no sopé {em baixo, junto da base) da montanha. - Rân crôm tinq
407. Soprar - Diân
Vou soprar {dirigir o sopro) a vela. - Vela
diân.
408. Soprar - pin qui
Vá soprar nas brasas e acender o fogo para
fazer a comida do almoço. - Pin qui nhócâin.
409. Sopro - diât {diân).
O sopro foi fraquinho e não apagou a .chama da vela. - Vela diât tum nhónquêr crói
410. Saquear - ti cacôn
Hoje vou saquear {dar socos) a cara dele.
- Ti cacôn qui tóin.
411. Sordidez- fi
O que fizeram com ela foi uma sordidez
{imundice, indignidade). - Fi ma dédn um
córegn hat.
412. Sórdido - cavéi
Que lugar sórdido {sujo, vil, nojento). Nin fón cavéi.
413. Sorrir - üôndi6n
Veja: o bebê vai sorrir {rir sem fazer ruí·
do ou som). - Guir chin üôndiân nin.
414. Sorrir - fi üôndiân
E la gosta de sorrir quando estil alegre.
Fi üôndiân camó ma hê Cii.
415. Sorriso - üóndiân
O sorriso {risada) do bebê causa alegria
para a família. - Guir üôndiân ca mâin ma
hê.
416. Sorte - ign sorte
A minha sorte {destino, dita) não é grande.
Tudo é difícil para mim. - lgn sorte tum
nhânguê.
4 17. Sorte - sorte
Tenho mais azar que sorte. - Não ganhei
qualquer prémio. - Sorte tum dédn um
món tum.
418. Sortear - bunéca fi
Vão sortear (escolher por sorte, r i fa) a bo·
neca outra vez. - Múna bunéca fi nón
chór id.
419. Sorver - Crôdn hê
Estou com sede e vou sorver (beber) um
balde de ilgua. - Gõi crôdn hê.
420. Sorvete - sorvete
Gosto de sorvete de abacaxi e de uva.
Sorvete cô hê.
421. Soterrar - Guir (== criança)
Caiu um barranco e uma criança foi soterrada (coberta de terra). - Guir ca cón·
tê cutóng.
422. Soturno - cutê {cutân).
Que lugar soturno (sombrio, tristonho).

Tenho medo 1 - Táqu i ign mum6 cu tê
(cut§n).
423. Sova - fi bédn
A mulher deu uma sova (surra) no marido. - Fi bédn turânq ti.
424. Sovar - pún hat
Para fazer um pão gostoso, t! preciso sovar
(bater, amassar). - Pón hat ca vón had.
425. Sovaco - nhórón
Nos dias de calor eu suo bastante no sovaco {axila, em baixo do braço). - Ráinguê
ca nhórón qui carôn.
426. Sovina - cdi córégn
Ela t! muito sovina (pão-duro, avarento,
não dil nada) para os pobres. - Fi cái córégn uma dédn um nim üáin.
427. Sozinho - mumó
Ela não tem medo. Anda sozinha pelo mato. Vivo sozinho, não tenho parentes. Fi mumó tum. Pir ma nón cómi tin.
428. Suado ·- córón
De tanto trabalhar, estou suado {coberto
de suor). - Rânrili Cii córón taví.
.429. Suador - üóicantA {"" remédio}
Este remédio é um suador {faz suar bastante). - üóicantd üói córón fón.
430. Suar - nlinguê
Com este calor vou suar bastante. - Ráinguê ign córón.
431. Suasivo - ti vi
A conversa dele é persuasiva (que como ·
ve, que faz acreditar). - .,. Ti vi camó.
432. Suave - côncá crói
Que cheiro suave (agraddvel, que não é
forte nem fraco) vém desta flor. - Guêr
hê crói hê.
433. Suave - crói
De tarde sopra um vento suave {leve, brando). - CônCii crói hê.
434. Suavidade - dédn guêr
A suavidade {qualidade daquilo que é suave) deste perfume me agrada. - Dédn guêr
hê.
435. Suavizar - üóión
bom suavizar (diminuir) o fogo, senão
queima a comida. - Pin diân chin had
üóión cróm.
436. Subalterno - pón i
Só o chefe é chefe. Os outros são subalternos (ficam em baixo, obedecem o chefe). - Pón i üóic<ir cônfór.
437. Subcutâneo - ign fêr
Tenho uma bolinha subcutânea (embaixo
da pele). - lgn fêr cróm dt!n rôr nin.
438. Subida - ign rô
Eu canço muito na subida. Sou gorducho
e tenho pouca força. - Rân tu tóm prêca
{prânca) ign rô.
439. Subida - Bêr
A subida é difícil. Na descida, todos os
santos ajudam. - Bêr, qui tarê hê.
440. Sub ida - Bêr
Na volta, a subida se transforma em descida. Aí eu posso escorregar. - Bêr qui
prôin quêi.
441. Subir - tómprânq (tómprêq)
Vou subir nesta <irvore. Não t! difícil. - Cá
tagn tu tómprânq.
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442. Subir - tómprêq (tómprânq)
Depois da chuva, a água do rio vai subir. Tá cutôn car gôi tómprêi.
443. Subir - tómprêq (tómprânq)
O $OI já subiu bastante. Estd bastante ai·
to. - Ron tómprêca nin chêr.
444. Subir - rân
Nesse pedaço e attJ a cidade, a estrada sem·
pre sobe. - Povo ra ómln rân.
445. Subir - páin
O pai vai subir no pinheiro para derrubar
pinhão. - Páin fâng tu tómprêq.
446. Súbito - vatêiq
De súbito (de repente) apareceu o bandido. - lgn vatêi tê cóntlng.
447. Subjugar - bôin (= boi)
É preciso subjugar (amansar, domesticar)
os bois brabos. - Bôin nhú cáirônq.
448. Subjugar - cónfónq
devemos subjugar (vencer) os maus costu·
mes do meio da nossa gente. - üóicar cón·
fón.
449. Sublime - passe;J
Que dia sublime (esplêndido) para fazer
um passeio. - Úri passetJ quêi fón hê.
450. Sublime - mâin fi
O amor da mãe é sublime (o mais lindo, o
mais nobre e elevado). - Mâin fi tu hê
taví.
451. Sublime - tuptJn
A caridade e o amor são dois sentimentos
que nos aproximam de Deus. - Tupén tu
hê.
452. Submergir - gôi
Ele vai pular e submergir (afundar, mer·
gulhar) na água. - Gôi qui put quêi.
453
·
encheu de água
e submergiu (afundou) no rio. - Canúa
gôi cróm tin.
454. Submerso - pur
A canoa ficou submersa (coberta pela
água) no rio .. - Canúa gôi cróm tin.
455. Submeter - üóiran rê
Vamos submeter (entregar, confiar) a decisão dessa briga ao chefe. - Múna pón i
ma üóirân rê tóiié.
456. Submissa - guir
Esta criança é tão submissa (obediente, humilde). - Guir tagn hê.
457. Submisso - aluno
Os alunos são submissos (obedientes) ao
professor. - Aluno crin hê.
458. Subordinado - cáingâng
No toldo, todos os índios são subordinados (dependem da decisão, da orientaçaõ)
do chefe. - Cáing§ng agn pón i vi mó hê.
459. Subscrever - ign nhânnhân (meu nome)
No fim da carta vou subscrever (escrever
em baixo) o meu nome. - üóirân fêr ta ign
nhânhân nim.
460. Subsequente - curôn
No dia subsequente (que veio depois) fui
tomar banho no rio. - Curôn um côn gôi
ta brôi tin.
461. Subsistência 462. Subsistir - üói
Estou velho e cego. Consigo subsistir (so-
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breviver) graças a ajuda dos vizinhos. Um iúdá quêi. Cofá cané tum.
463. Subsolo - côcô (""" ouro)
No subsolo (dentro da terra) tem muito
ouro. - Dédn um cócô ga cómi é.
464. Subsolo - cá nhorê
As ralzes das drvores penetram no subsolo
(dentro da terra). - Cd nhórê ga cônqui
nhó.
465. Substância Esta substância (qualquer espécie de ma·
téria) é sólida; é uma pedra. - Pó cadér
taví.
466. Substância - dédn um
Esta substância é llquida. É ;Jgua. - Dédn
um quigôi
467. Substância - niniá, niá, ninhá
Esta substância é gasosa. É a fumaça. Dédn tagn qui niniá.
468. Substituição - Cáidi
A substituição (pôr uma pessoa ou coisa
no lugar de outra) do Joaõ pelo Pedro não
deu certo. - João cákJi Pedro fón.
469. Substituir - cur
Vou substituir esta roupa pela nova (p6r
uma coisa no lugar da outra). - Cur tóng
catú chi túi.
470. Substituído - professor
O professor foi substituído por outro. Professor cáiái um oontlng.
471. Substituto - chinúi.
O substituto (aquele que substitui) é boni·
tão. - Chinul bagn tl.
472. Subterrâneo - ga cróm
As minas de carvão são subterrâneas (es·
tão embaixo da terra). - Ga cróm nátin.
473. Subtil - arôi
Este pó de arroz é tão subtil (tênue, fino) .
- Arôi fudfur.
474. Subtil - fi tin
O andar dela é tão subtil (leve, delicado).
- Fi tin vê chér.
475. Subtração - dez
Na subtração (diminuição) de quatro de
dez, restam seis. - Dez tarêm.
476. Subtrair - cartêra
O ladrão vai subtrair (tirar com jeito) a
carteira do bolso dele. - Ti cartêra món
chór tin.
477. Subverter - cutôn
Este malandro vai subverter (perturbar,
inverter) a paz da família. - ôn cutôn
cônt(n ti.
478. Sucedâneo - manteiga
Em vez da manteiga, usamos como suce·
dâneo (coisa que substitue) a banha de
porco. - Manteiga catú banha ta hadn.
479. Suceder - üóicôntêr
Os vivos sucedem (vem depois) os mortos. - üóicôntêr car côn - múi.
480. Suceder - tóiq
O que acabei de dizer sucedeu (aconteceu)
ontem. - Ícha tói iá ón quêq.
481. Suceder - ign réngrê
O meu irmão mais velho vai suceder. (ficar
no lugar dele) o chefe do toldo. - lgn
réngrê üóncha pón i hadn.
482. Sucedido - quêi ón

O suicida (aquele que se matou) era um
louco. - Um crin cordgn üônchédn.
503. Suicfdio - um üói ióhêt
O louco fez o suicídio (se matou, tirou a
sua vida) se enforcando. - Um üói ióhêt.
504. Suicfdio - üói ióhêt, üôncht!dn
A nossa vida pertence a Deus. Ninguém
tem o direito de se suicidar. - Tupén on
quirír ni.
505. Suíno - porcô
No mangueirão tenho cinco suínos (gadó
da raça suína - porcos). - Porcô ta chinco
ign.
506. Suíno - in
A casa dele parece de sulnos (de porcos)
é tão sujai - ln cavéi.
507. Sujar - üliin guy
Não sente no chão. Pode, sujar a roupa que
deu serviço par;J lavar. - Guir üônchú
nhófaq.
508. Sujeira - cavéi
Quem vive na sujeira (não se Java, não toma banho) arranja doença. - Cavéi ca üóicangd hadn.
509. Sujeira - Cdingâng
Os lndios não gostam de sujeira e tomam
banho no rio todos os dias. - Cdingâng
curôn clJrmi üóiquêpéi gôi qui.
510. Sujo - üdin guê (um gapenas expirado).
511. Sul - côncá (= vento)
O vento frio, chamado minuano, vem do
lado sul. - Côncá bêr tê cóntln nd.
512. Sul - ga r6n
Norte, sul, leste e oeste são as quatro direções mais impo rtantes. - Ga rân hê.
513. Sulcar - óncrónq
Antes de plantar, vou sulcar (fazer sulcos)
a terra com o arado. - Ga qui óncrônca ga
vóg vêt.
514. Sulco - ti fân
Nos sulcos (regos, valetinhas abertas na
terra) coloco as sementes. - Ga cônqui ti
fân fat.
515. Sulino - bêr tê
Os que moram no sul do Brasil se chamam
sulinos. Os do lado norte, chamam nordestinos. - Bêr tê nlJtin fón agn.
516. Sumido - üói péiúq
Você anda tão sumido (escondido, oculto). - üói péiúq.
517. Sumido - réngrô
O feijão está sumido (desaparecido). Não
se encontra nem para sementes. - Réngrô
tum chêr.
518. Sumidouro - oré
Neste sumidouro (terra muito mole, banhado) um cavalo entrou e afundou-se
(sumiu na lama). - Cónvarú ore qui purq.
519. Sumir - üúi péiúq.
Quando ele chegar, vou sumir (me esconder). Diga que eu não estou. - Ti cóntlnca
ign üói péiúq.
520. Sumir - nhâncllbo (= dinheiro)
Ele sumiu (desapareceu) com todo o dinheiro. - nhâncábo mónca üói péiúq.
521. Sumir - rôn
O sol sumiu-se por trâs das nuvens (se es·
condeu). - Rôn cáicôn gógn iú üói péiúq.

Eu vou contar o sucedido (aquilo que
aconteceu). - Quêi ón tói ign.
483. Sucessivo - povo
Crimes sucessivos (que se repetem) na nossa cidade. - Povo cómi üóicón tt!d camó.
'184. Sucesso - pr§n (= ano)
Este ano não tive sucesso (resultado bom)
no trabalho. - Prân tagn cón rânn1i hê hat
tum.
485. Sucesso - fi
O parto dela foi um sucesso (resultado feliz, êxito). - Fi ma hê.
486. Sucesso - üóirân
Tive sucesso nos estudos (bom resultado).
Vou ser aprovada. - üóirân hê hat.
487. Suco - suco, cacanó gôi
Gosto de suco de laranja e suco de limão
como refresco. - Cacanó ta gôi crôdn hê.
488. Suco - cacanó gôi
O melhor é o de abacaxi com açúcar e
água gelada. - Bacaxi ta gôi que tav1~
489. Suçuarar.1a - cátu ca
A suçuarana (animal parecido com gato)
matou e levou a galinha. - C'tu ca garfn
péiúq.
490. Suculento - bacaxi gôi
O abacaxi é muito suculento (tem muito
suco). - Bacaxi qui gôi bagn.
491. Suculento - dt!dn chur
O churrasco estava suculento e bem temperado. Gostei muito. - Dédn chur cô hê.
492. Sucumbir - üóicrét
Na briga, o Pedro sucumbiu (foi vencido,
derrotado) ao Maneco. - ü6irân rânca
Pedro üóicrét Manéco bre.
493. Sudorífero - corón
O chá de folhas de sabugueiro é sudon1ero
(faz suar bastante). - Caft!i ta üóicantá corón hat camó.
494. Suficiente ...: nhânclJbo (=- dinheiro)
Tenho dinheiro suficiente (que chega) para
a viagem. - Nh6ncábo tlngue tân crân.
495. Suficiente - nhón
Já comi o suficiente (o bastante) e acabei
com a fome. - üóión cô hat ôr.
496. Sufocação - nin iá
No meio da fumaceira, fiquei com sufocação (falta de respiração). - Nin iá cuiúqui
nhónguêr corégn.
497. Sufocar - cóngunq
Se você apertar a minha garganta, pode sufocar (matar por falta de ar). - Tauôn
côngúnca têr.
498. sugar - crô t
As pulgas e os piolhos sugam (chupam) o
sangue da gente suja. - Quémpó üóicavéi
crôt camó.
499. Sugar - crôdn
Na primavera, as abelhas vão sugar (chpar)
o mel das flores. - Cafêi qui gôi crôdn.
500. Sugerir - cafêi crôn
Vou sugerir (insinuar, dar a idéia) a meu
pai para fazer um jardim ao redor da casa.
- ln rón cafêi crôn.
50 1. Sugestão - üó iv í
Aquilo que eu sugeri, se chama sugestão. O
pai gostou da idt!ia. - Pdin ma üóiví hê.
502. Suicida - üônchédn.
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522. Sumit - ign vinq
A minha voz sumiu (não se ouve). Estou
muito rouco. - lgn vinq mén tum.
523. Sumo - qui gôi
Gosto do sumo (suco) de abacaxi. - Sacaxi qui gôi crôdn hê.
524. Sumo, - qui gôi
Do sumo (caldo, suco) da cana se faz arapadura, o açúcar e a cachaça. - Câna ta
rapadura hat.
525. Suntuoso - fésta
Que festa suntuosal (esplêndida, luxuosa,
magnífica). - Fdsta bagn tav1:
526. Suor - córôn
Você estél com o rosto coberto de suor.
calor estél grande. - Cacôn qui córôn
527. Superabundante - ôncrfJ (= colheita)
A colheita deste ano foi superabundante
(muito grande). - Prân tácôn ôncré hat hê
hat.
528. Superaquecer - üóión rân mónq.
529. Superaquecer- quêfd (= ferro)
É preciso superaquecer o ferro para marcar
o gado. - Quêfd pún mónq.
530. Superar - rânn1i
Com mais trabalho, vou superar (vencer
dominar, passar por cima as dificuldade~
da vida) . - Rânréli ca fin róm.
531. Supercllio - cacha cân
Muitas mulheres raspam os supercílios
(sobrancelhas). - Cacha cân quêp
532. Supercflio - cacha cân
Os meus supercílios (cabelos em cima dos
olhos) são pretos. - Cacha cân châm.
533. Superfície - ga
Na superf fcie (em cima de) da terra tem
muito mato. - Ga cri nón camó.
534. Superfície - crin fêr
Na superffcie (em cima) da nossa cabeça
tem muito cabelo. - Crin góin fêr qui.
535. Superffcie - dddn fêr
Vou passar este perfume na superfície (em
cima) do meu corpo. - Dt!dn guêr hê ta
üóiml tin.
536. Superfície - mesa fêr
'
Na superffcie desta mesa tem muita poeira. - Mesa cri ga fútfur camó.
537. Superfino - cur ( = vestido)
Este vestido . foi feito de pano superfino
(da melhor qualidade). - Cur tagn hê.
538. Superfino - farín
Esta farinha t! superfina (pó de farinha
muito fino). - Far(n têrâin (tarâin) tav(.
539. Supérfluo - üônchú
Este enfeite é supérfluo (desnecessdrio,
inútil). - üônchú vit fôn córégn.
540. Superior - cur
Este pano é superior (da melhor qualidade). - Cur tagn hê.
541. Superior - chomú
O sabonete que uso d de qualidade superior. - Chomú guêr hê.
542. Superior - professor
Na escola, o professor é superior (estd mais
alto) aos alunos. - Professora/uno crin hê
cônfór.
543. Superstição - cônvarú
Ele acredita en1 superstição (que tem fan-
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tasmas, crendices) - CónvanJ crin tum cri
fiq.
544. Superticioso - dédn
Aquele que acredita nas crendices e fantasias do povo. - Dédn um to crifí camó.
545. Supetão - côn minq
Peguei o guri de supetão (repentinamente,
de súbito). - Guir côn minq ign.
546. Supimpa - üóión (= comida
Que comida Supimpal (ótima, gostosa, excelente). - üóión cô hê taví.
547. Suplantar - bôin
Com a força que ele tem, pode suplantar
(derrubar, vencer) até um boi. - 86in tar
cônfór.
548. Súplica - tup(Jn vin
A súplica (pedido, oração) de perdão dirigida a Deus. - Tupén ma vin tuvínq.
549. Súplica - ptJn
O pobre mendigo suplica (pede por favor)
um pedaço de pilo e água. - Pún ta vinq
tin ti.
550. Suplicante - nháncábo
O suplicante (aquele que pede) dum fingido. Ele d muito rico. - Nháncábo ra dyn
quecamó.
551. Suplicante - ódn bt!
Não ajudo e não dou esmola ao suplicante mentiroso. - Ódn bé ma dédn um níngué tum.
552. Suplício - côinbár
Ele não aguentou as dores do suplício
(grande castigo) e morreu bem depressa. Côinbdr têr ti.
553. Supor - in
Vamos supor (imaginar, presumir) que moramos numa mesma casa. - ln chuinuí
cônqui nin.
554. Supor- cônvarú
Vamos supor que o cavalo t! o mais ligeiro
na corrida. - lgn cônvarú tin mó.
555. Suportar - râinguê (gân)
Não posso suportar (aguentar, tolerar) tanto calor. - Râinguê tav1:
556. Suportar - cil
Não suporto os mosquitos que me tiram o
sono da noite. - Cá ón nur camón mú.
55 7. Suportdvel - rân hê
Hoje, o Cé!lor é suportdvel (que dd para tolerar). - Uri rân hê.
558. Suporta - púnte (= ponte)
Esta ponte é fraca e não suporta (aguenta)
tanto peso. - Púnte tagn crói.
559. Suposição - púnte (ponte)
A minha suposição (palpite, conjetura)
deu certo. Eu disse que a ponte era fraca
e ela caiu. - Púnte qui cutóinq.
560. Supremo - tupén
Deus é supremo (o que está acima .de tudo) Senhor do mundo . ..... Tupén üóicár
cônfór
561. Suprimir - ign góin (= meu cabelo)
Vou suprimir (eliminar) esta fivela do meu
cabelo. - lgn góin qui dddn cunúi.
562. Suprimir - vela
A luz de uma vela. - Vela gru.
563. Surrar - brônq, brónq.
564. Surubi - rydn bagn.
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19.

20.
01. Taba - ln

21.

A aldeia (conjunto de casinhas próximas)
dos índios se chama taba. - Cáingâng in
02. Tabaco - Fúmu, caior~
Este ano vamos fazer uma grande plantação de tabaco (fumo) - Fúmu cré bagn
03. Tabaco - Fúmu, caior§
O vovó gostava de fumar o tabaco no cachimbo. - Vovô fúmu ta chingAr hlltca
cô carnó.
04. Tabefe - Tóinq
Dei um tabefe (soco, bofetada) na cara dele. - Ti cac6n qui tóinq
05. Tabela - Caid
A tabela (lista) dos preços é antiga. Agora
tudo está mais caro. - Dédn um caill rân
06. Taberna - Bud(!ga
E te costuma ir à taberna (bodega) para beber uma pinga. - Bud(!ga ra tfnca gôifll
crôn
07. Tab ique - VtJnfflndân
O tabique (parede fina) divide o nosso
quarto em dois. - Vénfândân chin
08. Tábua - Cll tompér
As paredes da nossa casa são feitas de tllbuas de madeira. - Cá tompér hê
09. Tabuleiro - C' ta
O tabuleiro (bandeja de madeira) estava
cheio de doces. - Cá ta pédn quê
10. Tacada - Nhâncábo (dinheiro)
Numa só tacada (em pouco tempo) ganhei
tudo isso (de dinheiro) - Nhâncábo món
bagn hat ign
11. Tacanho - Qüar hê
Ele é um indivíduo tacanho (estúpido, não
enxerga longe) - Qüar hê tê óüói coregn ti
12. Tacanho - Fê (coração)
No coração dele só tem sentimentos tacanhos (pequenos) - Ti fê cóntê dédn um
chin
13. Tachada - Banha, tógn
Jd fizemos uma tachada (o que cabe num
tacho) de banha. - Banha dé fór
14. Tácito - Pin (fogo)
Isso é um assunto tácito (que não se exprime por palavras, implícito) Por exemplo: o
fogo queima. Quem não sabe que o fogo
queima? Isso é tácito. - Pin ôn pún
15. Taciturno - Hê tum
Não sei porque ele anda tão taciturno (tristonho) - Ti ma hê tum üónbédn chin
16. Tagarela - üónbédn
E la não pára de falar. É uma tagarela. üónbédn camô fi
17. Taill - Batata
Gosto de taiá (espécie de batata) assado na
brasa. - Batata grón práin que
18. Taipa - Orê (barro), nharó, turó cré
As paredes desta casa são de taipa (barro,
areia espalhada em cima de um trançado de

22.
23.
24.
25.

26.

varas. - ln turó óre ta
Tal - Dévi
Este é o tal que não paga o que deve. · É tal
a sua força que tenho medo. - D~vi caióm
üáin ti
Tal - Dén ôn
Não creio em tal coisa (naquela ou naquilo) - lgn pi de ôn cri fiq tin
Tala - Fi tôinq
Ele deu uma surra na mulher com uma tala
(tira de couro) - Ti prun fi tóinq
Talento - Crin h§
A Rosângela tem muito talento (inteligência, aptidão) - Crin hê fi.
Talentoso - Fi caicôn
Todos os da sua famflia são muito talentosos (inteligentes) - Fi caicôn car crin hê.
Talha - Nón cónte
Abrir a picada, mas o talho (o corte) do
mato é difícil. - Nón cónte ón1ín vê cor(!g
Talha - Qu§pca
A carne do boi j~ foi talhada e retalhada
(cortada e recortada) - Carne quêpca nim
chér
Talhar - Róngrô
Para talhar (cortar, fazer talhos) é preciso
um facão bem afiado. - Róngrô bagn nhói

gul
27. Talhe - Quêp
O talhe (corte) da pedra se faz com ferramenta especial. - Pó quêp fón
28. Talhe - Pó tar
Os índios fazem o talhe de uma pedra,
usando outra mais dura. - C;Jingâng pó tar
ta rânrái
29. Talo - Côve(?)
O talo (nervo) da folha de repolho é muito
duro. O talo da folha da bananeira é maior
e mais duro. - Côve crin tar
30. Talvez - Hê mun
Talvez (é possível) que hoje faça bom tempo. - Hê mun úri hê tyi
31. Talvez - Hê mun
Amanhã, talvez vou visitar as amigas da cidade. - Hê mun vllica ign brt! hê fagn vêi
tin
32. Tamanco - Cd (madeira)
O tamanco tem sola de madeira leve. Trabalho com os pés dentro do tamanco. Ctl ta chinéra qu§ivân
33. Tamanduá -Pédn crign, pén crign ,cacôn crig
O tamandull vive comendo formigas e por
isso se chama pélpa-formigas. - P6dn crign
cô camó ca côn crig tin
34. Tamanhinho - Fi cóch(dn
O beM dela d dese tamanhinho (muito pequeno) - Fi cóchídn cónéng
35. Tamanho - Cônvorú
O cavalo # tem força e tamanho (grandeza) Pode pôr na carroça para trabalhar.
Convorú tarmó chêr ti rânrái ma
36. Também - lgn guAngué, ht!m!gué
Gosto de dormir, passear e também comer. - lgn nur car, nhón, tingu~
37. Também- lgn guêngué, guengulJ, hén(!gué
Também foi ele que brigou. É de mau
comportamento. - Ti rânrân guêngué
38. Tambor - Tambor
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Os buracos da casa já estão tapados (fechados) - ln dôdn dôr qui ninféiq.
59. Tapa olho - Cacôn
Dei um tapa olho na cara dele (bofetão)
- Ti cacôn qui tóinq
60. Tapar - ln (casa)
É preciso tapar os buracos da coberta da
casa. Esttl entrando tlgua. - ln cri gôi
corôn ni
61. Tapear - Rográ(?) quêq
Ele costuma tapear (enganar, lograr) aos
outros. - üói rognJ quêca mó ti
62. Tapera - ln cuprôn
Ninguém mora nesta tapera (rancho abandonado) - ln cuprôn chi
63. Tapuios - Tapuias
Os índios inimigos se chamam tapuios.
- ôn catutôn agn tapúios hatím.
64. Tapume - Dén nhânró
Vou tapar o buraco no cercado com este
tapume (com galhos e ramos) - Dén nhânrô qui ninféi ign
65. Taquara - üôn
As flechas feitas de taquara são muito leves. - Dô ta üôn quêiüan
66. Taquara - üôn
Faço cestas e leques com pedaços de taquara. - üôn ta chêita hadn
67. Taquara - üôn
No nosso mato existe taquara grossa e fina - Nón cómi üôn bagn car üôn chin
68. Taquara - üôn
A taquara mais grossa se chama bambu.
- üôn bagn bambú que t in
69. Tardar - Côntínq üáin hat
Voce vai tardar (demorar) para voltar?
Não tarde (demore) com a resposta.
Quir nhónó üllin had hôn
70. Tarde - Rôncóinca, róque
Hoje ci tarde vai chover. - Rôncóinca ta
cutóin
71. Tardinha - Rôncóinca
Hoje, bem de tardinha (no fim do dia)
vou te visitar. - R6ncóinq had ca ôn vêi
tin
72. Tardio - Cuchá (inverno, frio)
O inverno deste ano vem tardio (atrasado,
fora do tempo} - Cuchtl had fón côntínq
üáin hatq
73. Tareco - Dédn chi
Jogue fora estes tarecos (coisas sem valor,
estragadas) - Dédn chi tagn üóüôm
7 4. Tarefa - Rânrái
Vou concluir a minha tarefa (trabalho que
faço todo dia) e vou dormir. - Rânrâi
tagn cóndca nur tin
75. Tarimba - Rânr.ii
Nesse trabalho tenho bastante tarimba
(prática) - RânnJi tagn quicaró ign
76. Tarrafa - Créncufêr
Meu pai gosta de pescar com a tarrafa
(rede que se atira na água) - Créncufêr
cugn myi fón rôr
11. Tarrafear - Créncufêr
Pescar com a tarrafa se chama tarrafear.
- Crf!ncufêr cugn myi fôn rôr ta gôi qui
fadn
78. Tartaruga - Ptlnin

O tambor foi feito com a tampa de couro
de cachorro do mato. Quando bato no
tambor, todos os vizinhos escutam. Tambor nón cómi cachór fêr ta hê
39. Tamborete - Tambor
Os meninos da escola batem nos tamboretes (tambores pequenos) - Tambor chin
40. Tampa - Cri tin
Quem pegou a tampa da panela?- Cucrún
cri tân món?
41. Tampar- Ninféiq
Vou tampar (tapar, fechar) este buraco da
parede com um pano. - Dtldn dôr qui nin·
féiq
42. Tampouco - Cuprí (=branco)
Isso não é branco e tampouco (também
não) vermelho. - Cuprí tum cuchun
43. Tanga - Chtlia
A tanga (espécie de saia) do índio, esconde
seu corpo desde a barriga attJ os joelhos. CélingAng chaia dtldn fêr ta
44. Tanga - Chélia
A tanga é tecida pelas próprias índias. A
tanga é forte e dura muito. - Ctlingâng
fagn chélia hê
45. Tanger - Când
Tanger (tocar) as cordas do violão. - Violão când
46. Tanger - Bôin
Tanger (tocar dizendo uia, uia, estalar o
chicote) o gado para andar mais ligeiro. Bôin ma prôr ca pétóing
47. Tangerina - Cacané, cacanó
A tangerina (mimosa, bergamota) está
muito doce. - Cacané cô hê
48. Tangível- Crin, crign (=estrela)
Essa estrela não é tangível (que não se po·
de pegar) - Crin côn mi corégn
49. Tanque - Tlnqui
A llgua desse tanque (reservatório) não tJ
boa para beber. - Tânqui quê gôi crônd
corbgn
50. Tanque - Tânqui
Nesse tanque se criam muitos peixes. Tânqui qui créncufêr camó
51. Tanto - ôn vê
Não a vejo a tanto tempo! Fazem muitos
anos. - On v§ üáin had ign
52. Tanto - Ti caiân
Isso custa tanto assim? É muito caro.· - Ti
caillmó
53. Tão - Cô hê
Isso é tão bom como aquilo. Ele f! tão
ruiml - Dén tagn cô hê
54. Tapa - Garafa
Com a rolha você tapa (fecha) esta garrafa. - Garafa cri tápq
55. Tapa boca - Fi
Dizendo a verdade, você tapa a boca dela.
- Fi nhónquê ninféi.
56. Tapado - Ti
Este rapaz é um tapado (estúpido, tolo) Ti üóicântín
57. Tapado - Cofá
Coitado do velho! Esttl bem tapado (fecha<io, surdo) - Cofá nhângôntdr cutú
(velho coitado surdo)
58. Tapada - ln dôdn dôr
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O algado tem a casca grossa. Se parece
com a tartaruga, porém esta é maior. Pénin fêr tar
79. Tatear - Pón
Vou tatear (apalpar, tocar na coisa com a
mão ou p{J) - lgn pón tflqu i tóin
80. Graças ao tato (sentido que nos permite
sentir o calor, o frio, a dor e o contato
das coisas) o cego percebe muitas coisas. Dédn um mói fón
81 Tato - Fim br{J hê
Ela tem muito tato (tino, jeito, habilidade)
em lidar com os amigos. - Fim bre hê agn
82. Tato - Cure (escuro}
Graças ao tato, podemos apalpar, tatear e
achar muita coisa no escuro. - Cutê ra
móhê
83. Tatu - Fenf{Jn
O meu cachorro sabe tirar o tatu do buraco. - Cachór fenfén cunúi hê
84. Tatu - Fenf{Jn
Existe o tatu de rabo mofe e o de rabo duro. - Fenff!n bê tar fenf§n bê crói (bê,
bân = rabo)
85. Tatuagem - Cáingâng
Os fndios antigos, costumavam fazer a tatuagem (pintura) da pele. - Cáingâng üói
pintá quêca mó
86. Tatuar - Tinta
Para tatuar, eles usavam tintas tiradas de
plantas do mato. - Nón cómi ca qui tinta cunúi agn
87. Te- ôn ma
Vou te dar (a ti) um presente. Cuida-te.
Levanta-te. - ôn ma presente nim níra
ôn
88. Tear - Cur
Para tecer os fios e fazer o pano, os índios
usavam um tear muito simples. - Cáingâng ti cur had fón had hê
89. Tecedor - Cur
O homem que sabe usar o tear e tecer se
chama tecedor. - Cur had fón
90. Tecedor - Chucrín (~ aranha)
A aranha é um bichinho tecedor. Sabe fazer a teia muito bonita. - Chucrín ti in
had hê
91. Tecer - üônfê
Para tecer (entrelaçar, trançar) o cipó e fazer cestas não é fácil. - Mrur ta üônfê
had corég
92. Tecer - Hádca
Para tecer com fios, é preciso saber lidar
com o tear. - Had qu icaró
93. Tecer - Cáingâng
Na família dos índios, tecer é trabalho das
mulheres e dos homens. - Cáingâng rânrái
ta üônfê ni
94. Tecido - Cur
Este tecido (pano) foi feito com fios de lã.
- Cur tagn dén ráin guê ta hê
95. Tecido - Chêita
Esta sacola e esta cestinha foram tec idos
com cipó bem fino. - Chêita chin mrur ta
hat ca ni
96. Teia - Chucrín
A teia tecida pela aranha está cheia de gatinhas de orvalho (gatinhas de água de

chuva bem fina} - Chucrfn in tu qu{Jnfér
97. Teimosa - Vincamó
Ela é muito teimosa (insistente, que teima
e não desiste} - Vincantú tónca mó
98. Teimoso - Vincamó
As vezes é bom ser teimoso (que não desiste). A teima ajuda a vencer na vida. Vincatú ton camónca hé fidn róm
99. Tema - üóiví
Este tema (assunto} não é de meu agrado.
- üóiví ign ma que pilJ.
100. Temente - Mumón
Ele é temente (que tem medo) do castigo
que vai receber. - Mumón camó fi
101. Temer - Tupén
Não devemos temer (ter medo, receio) a
Deus. Ele é bom. - Tupén carnónq que
tum. Ti hê
102. Temido - Carnó
Este bandido IJ temido (causa medo, assusta a todos} em traí. - üóicár ti carnón
103. Temor - Camón
Devemos ter temor (medo} dos maus atos.
- Dédn um corég camón
104. Temperada - üôión (comida)
A comida já foi temperada (já tem o tempero} e estfl cheirosa. - üôión car ca nin
chêr ti gu§r hê
105. Temperatura - CucM (inverno, frio}
A temperatura (estado do tempo) de hoje
esi:<J agrad<Jvel. - Cuchá chin hê úri
106. Tempero - üôión (comida)
O tempero da comida é feito de sal, cebola, tomate, pimenta e outras plantas cheirosas. - üôión qui fadn fón ta cebola tomate piménta
107. Tempestade - Tá
A tempestade foi forte. Caíu muita água,
pedras de gelo e fez aquela ventania. - Tá
cutânea cônalt cônta vidq gôi cutôn côn
taví
108. Tempestade- Cônal
A tempestade arrancou a coberta da casa
do vizinho. - Cônal in cunúinq
109. Tempo - Curôn, pran (=dia, ano )
Não tenho tempo nem para com er. O t empo anda ruim : muito frio e chuva. - lgn
nhón ié ta curon tum
110. Tempo - Ta curôn
Na casa do vizinho tem tempo quente (desordem, barulho) - Ti in tân curôn córég
dédn um vógn vo camó
111. Temporão - Guir
Este bebê é temporão (nasceu antes do
tempo, prematuro) - Guir conting tông
corég
112. Têmporas - Crin (cabeça)
Estou com dores muito fortes nas têmpo·
ras (parte lateral da cabeça) - lgn crin
cângá tin
113. Temporizar - Curôn
É útil temporizar (adiar) a conclusão deste
trabalho. - Curôn fi món
114. Tenção - Gá (terra)
A nossa tenção (intenção, plano) é sair
desse lugar e se mudar para terras férteis.
- Gá um ratín
115. Tenda - Baraca
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usado. - üóivf tagn tom6nq üdin cher
136. TtJrno - lchú hê
Ele 8 muito terno (afetuoso, carinhoso)
para mim. - lchú hê ti
131. Terno - cur
Este terno (roupa feita) não vou mais usar.
Lavei e encolheu. - Cur tagn fad car chin
quêi iá
138. Terno - Cur
O terno (roupa que usam) das meninas da
escola ~ azul e branco. - Escola tân fag
cur cupr/ brl! azur ni
139. Ternura - lgn rl!ngrtJ
Gosto de minhas irmãs com muita ternura
(afeto, carinho) - lgn rl!ngrê fagn tu hê
ign
140. Terra - Gil
A te"a I! a fonte da vida. As ilrvores crescem na terra. - Gél qui bur tin cá ti
141. Terra - Gél
A terra do nosso toldo e muito tertil. Nela,
tudo cresce muito bem. - Tdqui ga ti hê.
Dddn car bur hê
142. Terreiro - ln prur, ga cuiú
No terreiro (espaço de te"a plano, largo e
ao ar livre) de casa, brincam e correm os
indiozinhos meus irmãos. - ln prur qui
cáingâng qul!nchír cadíd dir
143. Terreno - Gél
Conheço o terreno d,o nosso toldo. Já andei nele por toda parte. - Gá quicaró ign
ti cJrmi t in ign
144. Terreno - Povo
Vou comprar um terreno dentro da cidade. - Povo cónte gá chin um món
145. Terrestre - Gél
Os bichos e as plantas terrestres (da te"a,
que vivem na terra) - Gá cri dedn car
146. Terrível - ln pur
Um incêndio terrível (violento) d9struiu
muitas casas. - ln pur um e cóquet
141. Terrível - üôncharl!fq
Que sofrimento terrfvel para a família que
perdeu o pai. - üônchar(Ji cónte vindq mu
148. Terror - Min (onça)
Essa onça causa terror (medo, pavor) para
todos os moradores do toldo. - Min quêr
ca ti car camón
149. Terroso - Cônvorú, cônvarú
Este cavalo tem uma cor terrosa (cor de
terra) - Cônvarú rórór
150. Teso - TtH
A corda j;J está bem tesa (esticada, tensa)
- Oedn tt!i crân quêca na
151. Testa - Cacôn, cacôn fêr
Ele caiu, bateu a cabeça na pedra e fez um
galo na testa. (na frente da cabeça) - Cutónca ti cacôn dân
152. Testa - Páin (pai)
Meu pai está na testa (na frente, na chefia)
dos negócios do nosso toldo. - Pdin toldo
tarír nin
153. Testemunha - Quíhon tó
A testemunha jura que disse a verdade. Que hân ma tóia hôn ti
154. Testemunha - üóirân rân
Eu fui testemunha íaque/e que viu) da briga dos dois. - üóirân rân ven ign

Na nossa tenda (barraca) faz muito frio.
Entra muito vento.
Baraca cônqui
cuchl!in guê
116. Tender - ôn
Eles tendem (se inclinam, se dispõem) a
nosso fa_vor e acho que vão nos ajudar mesmo. - On iudá quê hê üóivír
111. Tentação - Tarmó (forte)
A tentação (desejo muito forte) e grande
mas vou desistir. - Tarmó ra catú íông
118. Tentação - Gróinguê (doce)
É grande a tentação (desejo) de comer este
doce. - Den gróinguê cô hlJ
119. Tentar - Hadn
O diabo I! danado. Não desiste de tentar
(tratar de conseguir) - Hadn hê hat chórq
120. Tentar - TIJtl!in (moça, jovem)
Este homem vive tentando (provocando
para conseguir) as moças do lugar. - Têtein fagn vl!ichór tin ti
121. Tentativa - Hôndriquê
Fez tantas tentativas que acabou apanhando. - Unta hôndriquê hat ti
122. Ténue - Bundca
Esta bonequinha e tão tlJnue (frágil, delicada) - Bunéca chin tagn chinuí
123. Ténue - Areia
Esta areia I! tão ténue (fina, delicada, que
quase não se sente entre os dedos). Areia quf!nchfr
124. Ter - lgn rl!ngré
Tenho oito irmãos, mas vou ter nove já no
mês que vem. - lgn rengrê oito que nhó
125. Ter - Hé, tóg, tun
É bom ter saúde. É bom ter bastante comida e dinheiro. - üóión bagn car nhâncábo
ca hê tavf
126. Terça - Terça côn
Comi a terça parte da melancia. Na terça-feira vou passear - Terça côn. Passeá quêi
tin
127. Terceiro - Tl!ng tum
No terceiro dedo do pi! não tenho unha. Pónd féi téng tun gui ningnl tum
128. Terceira - Teng tum
~
Ele jél tinha duas mulheres e agora casou
com a terceira. - Ti prun fagn tengtum ni
129. Terminal - Ômín (estrada, caminho)
Aqui I! o ponto terminal (fim, onde acaba)
da estrada. - Óm ín crân iá tân
130. Terminal- Cutân
Está escurecendo e preciso terminar (acabar) o trabalho. - Cutân rân rânrái cón
tun qui
131. Terminar - Cutân
O dia vai terminar (acabar) e vem a noite
com as estrelas. - Cutân ca crin cônpéli
132. Tl!rmino (fim) desta estrada tem uma
ponte. - Ómín crân iél tân púnta ná
133. Termitas - Pedn crign
.
As termitas (formiga branca) fazem o cupim no meio do mato. - Pl!dn crign cuprí
recómi mú
134. Termo - lúdn iá
Esse I! o termo (ponto final) da nossa viagem. - Ón iúdn iá ni
135. Termo - üóiví
Esse termo (palavra, expressão) não e mais
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155. Testítu/Q - ô régrê (ovos dois)
Tem dois testítulos (ovinhos) no saquinho
(escroto) do meu irmãozinho. - ô régrê
156. Teta - Nunhé
No ubre da vaca tem quatro tetas. - Nu·
nht! ta viiquéngrá bôin fi.
157. Teta - Bôin fi
O bezerro mama e chupa o leite na teta da
vaca. - Bôin fi nunM qui pafáq
158. Tet,ia - Guir
Esta criançinha é uma tetéia (uma graci·
nha) - Guir régrê chin chinuí
159. Tt!trico - üóirân rân
O final dessa briga fói tétrico (horrível,
medonho) - üóirân rân nhânguê v§rq
160. Teu - Tun, ón tun
O teu pai. O teu sorriso. O teu cabelo. O
teu nariz. Os teus olhos. - Ôn páin. ÔN
üódiân. ôn góin. ôn ninhó. ôn canó.
161. Ti - ôn ma
P_.edi a ti. Dei para ti. Fiz a ti '!m favor. On ma had. On ma nim ign. On ma dtkfn
um hadq
162. Te - Ôn ma
Dar te um doce. Se ele te provocar. - ôn
ma dt!dn gróinguê nimq. Ôn ma côra quéi
163. Tia - T ia
A minha tia (irmã de meu pai ou de minha
mãe) t! uma linda mulher. - lgn tia fi chi·
nuí
164. Tia - Tia
A mulher de meu tio também t! minha tia.
- lgn tia fi tio prun fi
165. Tt'bia - Pón cucá (perna osso)
O osso mais grosso da perna se chama ti·
bia. A t íbia é um osso forte. - Pón cucá
bagn
166. Ttbio - Crói
Ele é muito tíbio (fraco, sem coragem) e
não serve para chefe. - Ti crói dêi hê tum
161. Tição - Pin
Vou emprestar um tição (pedaço de lenha
acesso ou queimado) da vizinha para acender o fogo lá de casa. - Pin iógn có
168. Tigela - Úri (hoje)
Hoje comi uma t ijela {p rato fundo) de
feijão com farinha. - Úri ptkfqull fó r côn
1gn.
169. Tigela - Mân
Tirei da colméia (ninho de abelha) duas ti·
jelas de mel. - Nlân ta pédquê réngrê fónq
170. Tico-tico - Gré tân
O tico-tico (pardal) é um passarinho que
come os bichinhos e pro tege a plantação.
- Gré tân quénchír cocamó
171. Tigre - M in (onça)
Antigamente tinha muitos tigres (parecido
com a onça). Sua pele é malhada e parece
um gato grande. - Min iórân ta gátu hén
172. Tiguera - Gór pón
Já colhi o milho e na roça ficou só a tiguera (os pés de milho secos) - Gór pón taví
tagn nátin tingvera
173. Tijolo - Tijólo
Quando eu puder, vou fazer uma casa de
tijolos. - Tijólo ta in hadn
114. Tijolo - Tijólo
O tijolo é feito de barro amassaúo, seco ao
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sol e depois assado no fogo. - Tijólo óré
ta hê car chun canf
115. Timbó - üóicantá
O timbó em pó é usado pelos índios para
pescar no rio. - Mrur tarta créncufêr tt!dn
116. Timbre - Vin
O timbre (qualidade, tom da voz dele é
bem grosso). O timbre da voz dela é fini·
nho (agudo) - Vin bagn f i vin chin (voz
forte. Ela voz pequena)
177. Tímido - Ti
Ele é tão tímido (acanhado) que nem pega
na minha mão. - Ti crói
118. T lmpano - Ningrôn
O tímpano está no fundo da orelha. Ningrôn cóntê tin
119. Tina - Gôi (água, rio)
Quem não tem rio perto de casa, lava sua
roupa na tina (meia barrica de madeira) ln tô hên gôi tuch;J gôi chin qui üônfái
180. Tingir - Tinta
Se tingir (lavar em água com t inta) a tua
roupa, ela muda de cor. - Tinta qui fadn
ca fi curta um nyi
181, Tingir - Góin
Eu não vou tingir (fazer mudar de cor,
pin"tar) o m eu cabelo. - lgn góin pintá
quêi
182. Tinta - Tinta
Eu tinha um pouco de tinta vermelha mas
já acabou. - Tinta cuchúm tun qu{}q
183. Ti nha - lgn conén que
Eu tinha muito medo quando era pequena.
Agora não tenho medo de nada. - /gn conén que mumón camó
184. Tinir - Cuchá méi (frio treme)
Ele vai tinir (tremer) de frio e de medo. A
campainha est<l tinindo (soando) muito
alto. - Ti cuchá méi ma
185. Tino - Quêrún (rapaz, jovem)
Este rapaz tem muito tino (juízo, bom
senso) - Quêrú n tagn crin hê
186. Tino - Pón i
O chefe é um homem de muito tino (prudente, tem boa cabeça) - Pón i dédn um
tarír hê
181. Tinta - Tinta, tóti nyiá
Vou pintar a casa com tinta de cor azul e
branca. - Tinta ta in mi tin
188. Tinta - Tinta
A tinta é um líquido. - Tinta qui gôi
189. Tinto - Vinhu
O vinho é tinto (tem uma cor). O meu ves tido foi tinto (tingido) de cor amarela e
agora parece novo. - Vinhu côr pir · ign
cur marér car.
190. Tintura - Pintá
A tintura (líquido preparado para tingir
ou pintar) já está pronta. - Pintá ta quêi
fón car chêr
191. Tintura - Cáingâng
Os (ndios fazem suas tintas de flores,
frutas e cascas de muitas plantas. - Cáingâng agn tinta üóimí tin fón
192. Tintureira - Cur (roupa)
A pessoa que tinge roupa se chama tintureira ou tintureiro. - Cur pintá quêi fón fi
193. Tio - Páin régrê

r

O tio (irmão de meu pai) é muito bom para mim. - lgn pllin régre ign bré hê tavl
194. Tio - f"in réngr~ fi
O marido de minha tia também é meu tio.
- Páin régre fi Mdn ign tio que guê
195. Tio-avô - - Vovô páin
O tio-avô (irmão de meu avô) já está muito
velho e surdo. - Vovô páin cof<1 cutú tavl
196. Tipiti - Tipitl
Os índios usam o tipiti (espécie de cesto
ou sacola) para espremer a mandioca ralada (raspada) - Chêita tipití dédn fón had
ié
197. Tipo - · Fi chinuí
Ela é um tipo (modelo, qualidade) debeleza que não tem igual. - Fi chinul um riquê tum
198. Tipo - Tagn riquê
Não me meto nesse tipo (qualidade) de negócios. - Tagn riquê quicaróin que tum
199. Tipo - Cachór
O cachorro é o tipo de animal fiel e dedicado à gente. - Cachórôn tu hê
200. Tira - Cur iár
Amarre a perna e cubra a ferida com esta
tira (faixa) de pano limpo. - Cur iár ta ôn
pón corégn pón
201. Tirada - Crân que tum
Fiz a viagem tão longa de uma só tirada
(de uma 1ó W!Z, sem parar) - Crân quecamó côn iút
202. Tirada - Hê tum
De uma só tirada (uma única vez) matou
dois coelhos. - Um ti tu he tum
203. Tirano - Cunúinq (?)
Ninguém gosta dele : é um tirano (cruel,
abusa do poder que tem) -Cacanó cunúinq
cur cunúinq üóica pé tun qui
204. Tirar - Cunúinq
Tirar a fruta da árvore. Tirar a roupa antes
do banho. - Dén tagn cunúi nhói cri qui
205. Tirar - Que már
Vou tirar isso a limpo (esclarecer, averiguar) - Guê taví hadn mar cunúi mó
206. Tirar - Dédn grú
'
207. Tirar - Cunúinq
É muito importante tirar (livrar) alguém
da miséria. - Hê taví um cunúinca üóin
conquír i(J
208. Tiriric"6 - Nhúnq
Ele ficou tiririca (zangado, brabo) comigo.
- /gn chu nhún ti
209. Tiritar - Cur pir
Com tão pouca roupa você vai tiritar (tremer de frio) - Cur pir túca cuchá móin
210. Tiro - Bôin pénunq
E te deu um tiro na cabeça do boi e o matou. Eu vi. - Bôin cri quí pénunca ti têrq
V~ ign
211. Tirocínio - Ránrái
E la tem muito tirocínio (prJtica) nesse trabalho. - Ránrái tagn had quicaró fi
212. Tiroteio - · Nóncônta
Lá no mato houve um grande tiroteio (foram dados muitos tiros) - Nón cônta nhân
nó pinq bocôn ta
213. Titica - Nhéchín
A titica (bosta, merdinha) do passarinho

caiu no meu chapéu. - Nhéchln nhófá
ign chompê cri cutónq
214. Titubear - Gôifá (cachaça)
Depois de tanta cachaça ele vai titubear
(cambalear. andar de um lado para o outro) e cair no caminho. - Gôif;J bagn crôt
cat ti cutóin
215. Toada - üóin châin
Escuto uma toada (música e canto que
vem de longe) bem conhecida. - üóin
châin mô hê qüar he tân
216. Toar - Cur (saia, roupa)
Esta saia não toa (nio combina, não se
adapta) bem com este enfeite. - Cur ign
qui hê tum
217. Toar - Tagn
Esta outra vai toar (combinar) melhor ou
pior? - Cur tagn hê chin na
218. Toca - Gá dôr
Nesta tóca (buraco) mora um tatu. A cobra se escondeu na toca. - Gá dôr cónqui
féft!n ni. Pân ga dôr rarfJnq
219. Tocado - Cur
Alguém andou tocando (apalpando) aroupa limpa com as mãos sujas. - Cur nhf!icri
côn m íni~ ningué cavéi ríl
220. Tocaia - üói péiúq
Ele ficou de toca ia (escondido) no mato
para matar o namorado da Joana. - Nón
cónte üói peiúca ni um tédn ié
221. Tocante - Quicaró
Nas coisas tocantes (relacionadas) à famllia, quem decide é o meu pai. - Páin hânrá quicarón
222. Tocar - Côn minq
Se ele tocar (mexer. pegar) na minha filha
eu o mato. - /gn cóachld fi côn mlnca ti
tédn ign
223. Tocar - üóión (comida)
Não vou tocar (provar) nesta comida. Pode estar envenenada. - üóión tagn côi que
tun ign
224. Tocar - Tu ôncrét
É melhor você não tocar (falar, aludir) nesta questão. - Hê hâna tu ôncrét que tum
n1

225. Tocar - /gn ma tóq
Pela parte que me toca (compete) eu não
sou contra. - lgn ma tói iá tagn ign ma hê
226. Tocha - Dédn gru
Ele saiu de casa com uma tocha (facho)
acesa. E /e foi queimar a capoeira. - Dédn
gru vêd ca üônfer pun vêrq
227. Toco -- Ni ôn
A árvore foi cortada e na terra só ficou o
toco (pedaço do tronco) - Cá ni ôn taví
cônhó
228. Toco - Vela ni hôn
Em casa. só tenho um toco (perfaço de vela usada) de vela. - Vela ni hôn tavl conhó grug fón ti
229. Toda - Quicarônq, toda =- ticar
Toda a minha vida (enquanto vivo) desejei
aprender a fazer muita coisa. - Dédn um
quicarôn chór bagn ca tin ign
230. Toda - Curôn
Trabalhei o dia todo. Ao todo (no total)
ganhei quinze cruzeiros no jogo. - Curôn
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carmi rAnnli ign. Jogo qui quinze mén ign
231. Todo poderoso - Tu~n
Só Deus é todo-poderoso. - Tupén hê taví
232. Toicinho - Tuchín, turém, tóng
O porco está gordo e tem muito toicinho.
Do toicinho vou fazer a banha. - Tuchín
banha bagn hadn
233. Toicinho - Turém, tóng
Banha car ca tulemu h8dn
234. Tolo - üóicantín
Ele é muito tolo (bobo, insensato) - üóicantín ti
235. Toldar - Caicón gógn
As nuvens vão toldar (esconder, cobrir) o
sol. - Caicón gógn ró peiúi iúi
236. Tolerar - Dédn um
Não vou mais tolerar (suportar) tantos desaforos. - Dédn um ign ma hê tum
2371 Tolerar - Tóng bagn (gordura muita)
Eu não tolero (não aceito) a comida com
tanta gordura. - üóión tógn bagn ign ma
hê tum
238. Tolher - Mumón (medo)
O medo tolheu (prendeu) as minh8s pernas
e eu não pude fugir. - /gn mumónca üóivá
tum ign
239. Tolher - Cá
A árvore caiu sobre a estrada e tolheu (im·
pediu) a P/!Ssagem. - Cá ómín cri cutónca
na
240. Tolice - Dédn um üóimân
Não diga tanta tolice (bobagens, bestei·
ras) - Guêtca dédn um üóimân to cár
241. Tolo - Ti
Ele é um grande tolo (bobo, pateta, que
não tem inteligência) - Crin hê tum ti
242. Tolo - Un chinuí
Diante da moça bonita, ele ficou tolo
(pasmado, de boca aberta) - Un chinuí
tântén ti harêiquetóm
243. Tom - Fi vi
O tom (qualidade da voz mais grossa ou
mais fina) da voz dela é muito bonito. Fi ign ma chinuí
244. Tom - Quêr
Se mexer ou bater nas cordas do violão, sai
um som (barulho) com diferentes tons.
Depende da corda. - Violão hê quêr hê
245. Tomada - Cáingâng gá
As terras tornadas (tiradas) dos índios vão
ser devolvidas. -· Cáingâng ga hân ma üói·
rid món
246. Tomar - lgn mate crôn
Vou tomar um chá de mate. - lgn ma ma·
te crôn hê nán
247. Tomar - lgn réni
Vou tornar (exigir) explicações do vizinho
- lgn réni ma harê né quêi tin
248. Tomar - Crôn
Gosto de tomar chimarrão de manhã.
Cuchónqui mate ign ma crôn hê mJn
249. Tomate - Tomate
O tomate é usado em salada e no preparo
do molho da carne. - Tomate ta salada
cô hê nán
250. Tomateiro - Tomate pón
O tomateiro (a planta que dá tomate) cresce no quintal de casa. - Tomate pón in
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prur côn nhó
251. Tombar - Fâng pón (pinheiro)
Cuidado que o pinheiro vai tombar (cair)
para aquele lado. - F§ng pónd óncôn tân
cutóinq
252. Tombar - Cutónca
Ao tombar (cair) o pinheiro quebrou
muitas árvores menores. - Ti cutónca ca
cônchír vêrq
253. Tombo - Cutónca
O tombo (queda) fez um grande barulho e
até a terra tremeu. - Cutânea ga nhân
nhânguêq
254. Tona - Gôi qui têr
O afogado veio à tona (superfície) da água
- Gôi qui têrca crin ma côn cutónq
255. Tônico - üóicantá
Este remédio é um tônico (deixa mais for·
te, aumenta a capacidade da memória)
muito bom. - üóicantll tagn hê tav í
256. Tonsura - Góin quêp
Alguns índios costumavam fazera tonsura
(cortar uma rodinha no cabelo) bem no ai·
to da cabeça. - Cáing§ng chi agn góin
quêpca rôr hadn
257. Tontear - Vinhu
Se tomar (beberJ este vinho, vai tontear
(ficar tonto) - Vinhu crôtca pédn béi
258. Tonto - Cofá
Coitado do velho. Está tonto (maluco,
bobo) - Cofá nhângôntár. Pépé tin
259. Tontura - lgn crin
Estou com tanta tontura (vertigem) que
não posso ficar em pé. - lgn crin cânrâr
tin
260. Topar - Catú iúrq
Ela topou (encontrou) o homem que pro·
curava. - Nhóüói tira catú iúrq
261. Topar - Un tarmó (forte)
Vou topar (aceitar) este desafio. Vamos
ver quem é o mais forte. - Múna un tarmó
veié ba
262. Topar - Pó (pedra)
Topei (bati) numa pedra e levei aquele
tombo. - Pó cri cutón ign
263. Tope - Rân
Vou subir ao tope (cimo, cume, lugar mais
alto) da montanha. - R§n tdi ra tómpráin
264. Topeira - üóicantfn
Ele não passa de uma topeira (bobo, que
nada sabe ou entende) - Ti üóicantín tum
265. Topo - Rân cri
No topo (no alto) dessa montanh8, tem
um vento muito forte.
Rân cri côncái
guê
266. Toque - Man châm
Não toque (não pegue, não se encoste)
nesse ninho de abelhas. - Man châm tagn
rón nhón hôn
267. Toque - üôncân
Toque um pouco de violão (faça música)
Gosto de ouvir quando você toca. - üôncar ign ma mé chêr
268. Tora - Bôin
São precisos quatro bois para arrastar esta
tora (tronco) de madeira. - Bôin véiquén·
grá cá bagn tagn túi
269. Tora - Cá

A tora de imbuia é mais curta mas é mais
pesada - Cd rôr ra cofé1i guê
270. Torção - Pón (pé)
A torção (torcedura) do p'1 estd doendo
muito. - Pón cângé1i guê
211. Torcer- Nhómínq
Depois de lavar, é bom torcer a roupa antes de apendurar para secar. - Cur nhóm/n
ra
212. Torcer - Dédn guêr
Quando ele sentir esse fedor, vai torcer (virar) o nariz. - Dédn guêr guê mónca üând
quêi ti ninhó té1
213. Torcer - Ninhó (nariz)
É costume dele torcer o nariz para tudo
(achar tudo mau, ruim) - Ti ninhó ta üân
quêca mó
274. Torcido -Arâmi
Arame torcido (torto, enrolado um sobre
o outro). A torcida (o cordão) que esté1
dentro da vela. - Arâmi grin. Vela cônqui
dédn grin nhó
215. Tordilho - Cônvorú (cavalo)
O meu cavalo é um lindo tordilho (preto
com manchas brancas). - Cônvorú châm
ra cómi cuprí
216. Tormenta - Tá
A tormenta (tempestade) fez muito estrago na lavoura. - Ta cutónca ôncré cóquét
cônta vinq
211. Tornar - Côntín
O bom filho torna à casa dos pais (volta,
regressa) - Ti cóchídn üórín món in ra
218. Tornar - uórínq
Está na hora de tornar (voltar) ao trabalho
- Múna rânrái tu uórín ié
219. Tornar - Ódca
Não torne (repita) à mentira e à vadiação
- Guir ód môn hôn
280. Tornozelo - Pón (pé)
O meu tornozelo (junta do pé com a perna) está bem inflamado. - lgn pón dâdn
cângé1i guê
n~~ra-a

288. Torresmo - Turémú (?), tóng
Depois de fritar o toicinho e tirar a banha,
fica o torresmo - Banha carca turémú
côní
289. Tórrido - Rôn
O sol desse verão está muito tórrido (ardente, muito quente) - Rôn rdinguê taví
290. Torta - Pôndô
Estrada muito torta (não é direita). Árvore
torta. Tudo saiu torto (errado). - Ómín
vêr. Cd pôndô. Dédn car pónd car
291. Tortuoso - Ómín
Este caminho é muito tortuoso (que dá
muitas voltas} - Ómín vân vêr taví
292. Tortura - uôncharéin
Antes de matar, fizeram muitas torturas
(suplícios, fizeram sofrer) ao infeliz condenado (preso) - Ti têr túnqui ti üôncharéin hatq
293. Torturar - Preso agn
Antigamente, era costume torturar (fazer sofrer muito) a todos os presos. - Ti
chi agn preso uôncharéi hatca mó
294. Torturar - uôndêiq
O ciúme e o remorso torturam (maltratam)
o coração e o pensamento. - uôndêi camó
hê tum
295. Tosar - Quêpq
Nessa semana que vem vou tosar (cortar os
pelos) os carneiros. - Bôin agn quênqui
quêpq quêchón cóntfn ôn côn
296. Tosse - lgn cuhúr
Estou com muita tosse e dor de cabeça.
Acho que é gripe. - lgn cuhúr car crin
cângé1
291. Tossir - Cofé1 fi
A velha tosse. Tosse à no ite toda. - Cofá
fi cuhúr camó
298. Total - Cônfór
A minha perda na lavoura foi total (com·
pleta, nada sobrou) - ôncrí corég ca de
cônfór tum
299. Touca - Barete
Estou fazendo uma touca (gorro} de lã para o bebé. - Guir ma barete chin hadn
300. Touceira - Quênbé
A tré1s daquela touceira (feixe de ramos) está o veado. - Quênbê uónfêr inhân nhó
301. Toupeira - Ouêrún
Este rapaz nada mais é do que uma toupeira (ignorante) - Quêrún tagn hê tum
302. Touro - Bôin nhún
O touro está muito brabo. - Bôin nhú mví
303. Tóxico - Caféi
As folhas dessa planta são tóxicas (venenosas) - Caféi tagn venénu riquê
304. Toxina - Chucrín (=- aranha)
A picada da aranha também tem uma toxi·
na (veneno) - Chucrín praca venénu que
gue
305. Trabalhadeira - Mâin fi
Minha mãe é muito trabalhadeira (não pára de trabalhar) - Mâin fi rânrai camó
306. Trabalhador - Mân châm
A abelha é um bichinho muito trabalhador
(gosta de trabalho) - Mân châm rânrdi
camó
.301. Trabalhar - Rânrái

.

O mesmo que tora (tronco de árvore sem
os galhos) Tora de pinheiro. - Céf pón, fâng
pôn
282. Torpe - Ma éf
O que fizeram com a men ina foi muito
torpe (vergonhoso, sujo, nojento) - Dédn
um mé1 á had ié1
283. Torrão - Gá
É um pedaço de terra bem dura e seca. É
difícil de quebrar. - Ga ró tar
284. Torrão - Gá
O meu torrão (terra onde nasci) natal é a
minha pé1tria - lgn gd üón ign bur iá ti
285. Torrão - Achúcri (açtí::ar)
Coloquei no chá, um torrão (pedaço bem
duro ) de açúcar. - A chúcri ró té1 gôi qui
fadn
286. Torre - Igreja
Na torre (lugar mais alto) da igreja estão os
sinos. - Igreja iudúdn cri sino né1tin
281. Torrente - Gôi
Ele caiu e foi arrastado pela torrente (água
corrente e muito ligeira) do rio. - Gôi
uôn ti nân nânq

A
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A semana que vem não vou trabalhar. Vou
descansar. - Semana um côn rânrdi que
tum
308. Trabalhar - Rânr<1i
Se eu trabalhar mais, aumenta a minha
produção e aumenta o que ganho pelas
vendas. - Rânr<1i bagn ca ganhân quêi ign
309. Trabalho - lgn (eu)
Eu trabalho na fabricação de cestas, sacolas e leques. - lgn r6nr1Ji ta chêita vênto rór ni
310. Trabalho - lgn rânr<1i
O meu trabalho dd pouco resultado. Estou
desanimada. - lgn rânr<1i hê tum
311. Trabalho - Mân châm
O trabalho das abelhas tJ muito boni to. Mân châm agn r6n~i llf! chtJr
312. Trabalho - Pó
O trabalho do homem que lida com as pedras é muito pesado. - Pó brl! r6nr<1i fón
nhânguê
313. Trabalho - Crin qui
O trabalho da cabeça cansa mais do que o
trabalho dos braços. - Crin qui rânnJi
nhân guê
314. Traçar - Papl!
Vou traçar (fazer as linhas) as linhas desse
desenho no papel. - Papl! qui rânr<1i linha
hadn
315. Traço - Cuml!r hén
O primeiro traço (linha riscada) deve ser
feito bem de leve. - Cumt!r hén linha hadn
316. Traço - Cacôn (=-rosto, face)
Os traços (linhas do rosto, feição) da mãe
e da filha são muito parecidos. - Fi cóchid
fita fi m§in fi cacôn hôn
311. Tradição - ·dédn um hat
As tradições (costumes, h<1bitos) se transmitem dos pais para os filhos. - P'in dl!dn
um had fón ti crôn hat hê.
318. Tradução - vinq
A RosAngela faz a tradtJção das palavras
brasileiras para a língua dos índios. Fógn vi ta c<1ingâng vi rating.
319. Tradutor - üóiví had fôn
Por isso, a Rosângela se chama tradutora·
(aquela que traduz). - C<1ingâng üóiví had
fôn f 1:
320. Trafegar - rua
Ele costuma trafegar (andar apressado) por
esta rua. - Rua nhânbd ting tu furún ting
321. Tr<1fego - Camião
O tri1fego (passagem) das mercadorias
em caminhões por esta estrada. - Camião
mui fón dtldn um vyi ca.
322. Traficar - povo
Ele vai traficar (negociar, comercializar)
em outra cidade. - Povo un ta üôndê quêi
tin.
323. Tragar - min
A onça tragou (engoliu com fome, devorou) o porco inteiro. - Min porcô hê ra
tin rôq
324. Tragar - gôifá
Ele tragou (bebeu de uma só vez) um copo
de cachaça e já caiu. - Gôifá ta vânp
(vêp) quêi.
325. Tragar - pitá quêq
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Eu fumo mas não costumo tragar (encher
o pulmão de fumaça). - Pit<J quem<Jr nin
i<J cô tum ign.
326. Tragédia - Hôndriquê
Foi uma tragtJdia (acontecimento) cheia de
sangue, violência e mortes. - Dl!dn um
hôndriquê ca têrq
327. Tragédia - un tJ
A tragédia (acontecimento triste) foi vista
por muitos. - Un é dl!dn um hôndriquê
veq
328. Tfllgico - ti têr
· O fim foi trllgico (horrível). Foi morto a
pau/adas. - Ti róndca têrq
329. Trago - gôifA
Mil venda um trago (um gole) de cachaça.
Preciso tJsquentar o corpo. - !gn ma gôif;J chin.
330. Traição - fi bt!dn
A mulher anda fazendo traição (infidelidade, tapiando). - Fi btJdn ma ód tin.
331. Traição - vatêi te
Ele foi morto a traição (pelas costas, sem
esperar). - Ti vatêite ti téd.
332. Traiçoeiro - ót camó.
Ele tJ tão traiçoeiro (velhaco, enganador)
como a onça. - Un ót camó ti.
333. Traidor - uma ót
Ele é um amigo falso e traidor (que atraiçoa, engana). Não dll para confiar nele. Uma ót camô ti.
334. Trair - tt!dq
Ele costuma dizer: se ela me trair (enganar) eu a mato. - Fi ign ma ótca fi tt!d.
335. Traíra - crf!ncunhê
A traíra t! um peixe gostoso, mas tem muitos espinhos. - Crencunhê cô hl qui chóin
camó.
336. Trajar - cur tôn
Hoje, vou trajar (vestir, usar) a roupa nova.
- Úri cur tôn túi ign.
337. Traje - ign cur
O meu traje (roupa) tJ todo ele cheio de
flores. - lgn cur qui cafêi.
338. Trajeto - Ómín
O trajeto (caminhada, distância a percorrer) não tJ filei/ mas tJ mais curto. - Ómín
rôr
339. Tramar - nhângrí vit
Tramar (entrelaçar) os fios para fazer o
bordado. - Vt!nfê ta nhângrí vitca cafêi
had.
340. Tramar - agn üônbtJd
Eles estão tramando (intrigando, dizendo
mentiras) muitas encrencas. É bom sa afastar deles. - Agn üônbtJd ign ma hê tum
agn qüar hê tê (tân) nhói.
341. Trambolho - cutónq
Ess~ trambolho (pessoa que anda mal e
atrapalha os outros) não sai do caminho. Um cutónq tin óm ín nhanb<1.
342. Trambo lho - hêrêtca tin.
Como é que eu vou andar com ~sse trambolho (pacote feio e difícil de segurar nas
mãos). - Dédn um é guéica tín córl!g.
343. Tramela - vin quêi fon
Feche a janela com a tramela (pedaço de
madeira que gira em torno de um prego
A

cravado na parede). - ln qui ta vin quêi
fón.
344. Tramóia - tun fag
Estão fazendo uma tramóia (intriga) entre
os dois namorados.
Nhân nó tun fagn
nhún nátin.
345. Tranca - in ninféi
Feche a porta com a tranca (pedaço de
madeira) antes que alguém entre. - Cá ta
in ninféi.
346. Tranca - in nhâncôn
É costume dizer: porta rebentada, tranca
na porta. - ln nhâncôn crân quêca mó.
341. Trancada - in
A porta está trancada (fechada com a tranca.) - ln róp quêi üáin.
348. Trança - cânfáq
Hoje vou me pentear e fazer uma trança
(entrelaçar) de meu cabelos. - lgn góin
rêpca cânfái.
349. Trança - cânfáq
Na ponta da trança ele amarrou uma fita
vermelha. - Góin cânfâq fêr ta fita cuchún
ta tógn find.
350. Tranco - bróinq brói
Nesse tranco (jeito de caminhar) chegaremos logo em casa. - Tin bróin bróin hatca
côinbár ta iúdn in tân.
351. Tranquilidade - nhântun n1a
Gosto de viver na tranquilidade (sem agitação). - Nhântun ma nin ôn ign ma hê.
352. Tranquilo - ign fê
A minha vida é tranquila (serena, quieta,
sem agitação). - lgn fê nhântun ma chá.
353. Tranquilo - in
O meu coração está tranquilo. tvão fiz mal
a ninguém. - lgn ma ê · hê tum ign ma.

354.?
355. ?
356.?
351.?
358. ?
359. ?
360.?
361. ?

,

~

362.?
363. Transeunte - Dédn um
Aquele transeunte (pessoa que está passando) perdeu a bolsa. - Fi borcha fadn iá ti.
364. Transferir - um tân
Vou transferir (mudar de lugar, sair daqui
e ir para lá). - Um tân nyi tin.
365. Transformação - góin quêp
Cortando o cabelo a transformação (mu·
dança) do teu rosto vai ser para melhor. Góin quêpca hê quêi
366. Transformar - ta um
O amor se transforma (muda, converte)
em ódio. - Ta um quêi nhân bré hê ti.
361. Transformar - nón
Na primavera, o mato se transforma num
grande jardim florido. - Nón fêi chinuí
taví.
368. Trânsfuga - ti tu hê tum
Ele é um trânsfuga (passou para o lado dos
inimigos). sem vergonha. - Ti tu hê tu1n
ratfng mó hôn üáin.
369. Transgredir - cáingâng

1
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Por causa do amor, ela transgrediu (violou)
os costumes dos fndios. - Cáingâng hat
fón quicântín fi.
310. Transgressão - quicantín
A transgressão (violação, infração) vai dar
complicações para a vida dela. - Ouicant ín ca hê tum.
311. Transigir - vi pir
Vale mais transigir (concordar ou dar até
com prejuízo} do que continuar na encrenca. - Vi pir ca hê na.
312. Transitar - Ómín (caminho)
Ele costuma transitar (passar, andar) por
este caminho. - Ómín tagn nhânbá tin
camó.
313. Trânsito - punte
O trânsito por aquela ponte (passagem) é
perigoso. - Punte ôn côn nóin.
314. Trânsito - rua
Esta rua tem um trânsito muito grande.
Rua nhânbá múi fón é.
315. Trnasmitir - üóirân (= carta)
Vou transmitir (contar, enviar) notícias da
família nesta carta. - üóirân qui üônbédn.
316. Transmitir - ign cangá
Saiam de perto porque eu posso transmitir (passar} para vocês a minha doença. lgn cângá hê quiróin.
311. Transparente - nhóncôn rôr
O vidro da janela é transparente (dá para
ver tudo que está atrás dele). - Nhóncôn
rôr fimó üái.
318. Transparente - fi cur
A saia dela é feita de pano transparente.
Dá para ver tudo o que deveria esconder.
- Fi cur fimó üái.
319. Transpirar - capúr fi (mulher preta, more·
na) Transpirar = cônrón, côrón.
Esta preta transpira (sua, sai muito suor de
seu corpo). - Capúr fi cônrón camó fi.
380. Transpiração - cônrón, côrón
A transpiração (suor abundante) do corpo
dela te1n cheiro desagradável. - Fi cônrón
guêr hê tu1n.
381. Transplantar - cá crón
Vou transplantar (plantar em outro lugar)
estas árvores. - Cá crón món.
382. Transpor - gôi chin
Só com un1 pulo vou transpor (passar para
outro lado) este riozinho. - Gôi chin póntê (póntân) up.
383. Transportar - câingâng (?)
Os índios costumam transportar (levar de
um lugar para outro) seu filhinho nas costas. - Cáingâng ti crón túca hondrá tin.
384. Transporte - ?
O transporte (n1udança, carregamento) da
colheita deste ano vai dar trabalho. - Prân
ta côn colheita nhânguê.
385. Transtornar - üóiví
EstP. acon tecimento transtornou (pertubou, alterou os planos) o meu trabalho. üóiví tagn ~qn rânrái camónq.
386. Transtorn ar - món t:êng (hon téng ?)
Os maus conselhos e os maus exemplos
transtornam (desencaminha.m, corrom·
pern) a vida da mocidade. - Bón téng tin
cónón tin.
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381. Transtornar - ign crin
Tanto desgosto lhe transtornou (pertubou
o juízo) a cabeça. - lgn crin tum quêq.
388. Transversal - linha
Esta linha que corta a outra se chama
transversal (linha transversal). - Linha iân
(nhân) gri ná.
389. Transviar - üóiví
A má compania e os maus conselhos trans·
viaram (corromperam, desviaram ao mau
caminho) a pobre menina. - üóiví üóimân
tânténg fi ma hê tum.
390. Trapaça - ign réngrê (meu irmão)
J;J descobri a trapaça (tapiação, engano,
fraude) que fizeram com meu irmão. lgn rf!ngrê tu ódn iá vêq ign.
391. Trapaceiro - tóin (surra)
Vou dar uma surra no trapaceiro (naquele
que costuma enganar, trapacear). - Un
ódnbé tóin.
392. Trapalhão - cutón camó
Você nada mais é do que um trapalhão
(que só atrapalha). - Um cutón camó.
393. Trapo - cur chi
Jogue fora estes trapos (pedaços de pano
usado e velho). - Cur chi tagn f;Jnra
394. Traque - guir
O bebê soltou um traque (vento com mau
cheiro que sai e faz barulho). - Guir dédn
cutón.
395. Traquejo - ti
Ele não tem traquejo (pratica, experiência)
nesse trabalho. - Ti üói rânrdi tag quicân·
tín.
396. Traquina- Vêim;J mé
Este garoto é muito traquina (sapeca, in·
quieto). - Guir tag vêim;J mé.
397. Transborda - ta cutôn
O rio transborda (sai fora de sua caixa) depois da chuva. - Ta cutôn carca rê ra
cutônq
398. Transborda - üóirDn
Tive sucesso nos estudos e meu coração
transborda (derrama, extravasa) de alegria.
- üóirDn quicarônca ign ma hê.
399. Traseira - in cônqui
Na parte traseira (que fica atrás) da nossa
casa, tem uma cama. - ln cônqui cama na.
400. Transpassou - bócón (bala da arma)
A bala transpassou (atravessou) o corpo do
pobre homem. - Bócón canó fidn iútq.
401. Tratante - dédn um tóq
Ele f! um tratante: promete e na-o cumpre.
- Dédn um tóq cár.
402. Tratar - uóiví
.
Hoje vou tratar (me ocupar) desse assunto.
- üóiví tagn móin.
403. Tratar - pón (perna)
Devo tratar (limpar e pôr remédio) a ferida
da perna todos os dias. - Curôn cármi pón
córey tu üóicant;J chái.
404. Tratar - ve hê
E la costuma tratar (cuidar, receber) bem
aos que visitam a família. - Fi vêi tínca tarír hê.
405. Tratar - nhód hê (come bem)
Ele trata-se (cuida-se, alimenta-se) muito
bem. - Nhód hê had - tim ti.
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406. Trato - üônbéd
Vamos fazer um trato (uma combinação,
um negócio). - Múna dédn um tu üônbéd
ié.
407. Trato - vi hê
Homem de fino trato (de boas maneiras,
educado). - Vi hê ti.
408. Travar - üônbédn
Vou travar (começar, entabolar) conversa
com ele. - Ti bré üónbédn.
409. Travar - nindó (braço)
Devo travar (impedir, prender) o movimento do braço quebrado. - nindó brdin
vógn guê tum
41 O. Travar - nhDn tu rânq
Travou-se (realizou-se) uma briga terrível
entre os dois. - Un r(Jngrê nhDn tu rânq.
411. Travessia - gôi
A travessia (ato de atravessar) desse rio é
perigosa. -· Gôi cônvón fón nhânguê.
412. Trazer - bacôntin, vacôntin
Vou trazer a comida para a festa. Vou trazer alegria para todos. - üóión bacôntin.
413. Trazer - vacônting, bacônting
Traga-m e um pouco de água. Estou com
sede. - lgn ma gôi vacôntfng. lgn crôdn
hê.
414. Trazer - ign ma
Trago muita tristeza no coração. - /gn ma
hê tum tin.
415. Trecho - ómfn
Nesse trecho (pedaço) da estrada tem muita lama. - Ómín iân tón qui oré.
416. Tregeito - cânhór, caiór, (= macaco)
Os tregeitos (movimentos engraçados, caretas) do macaco. - Caiór (Cânhór) cacôn
vechér.
417. Tregeito - nhón bóin
Fazer tregeitos (caretas) como quem não
quer nada. - Ti nhóin bóin vóca ti.
418. Trégua - üóicâng
Os que estavam brigando, resolveram fazer
uma trégua (parada). - Nhântú rânq mun
ôn agn üóicâng.
419. Treinar - convorú
Para ganhar a corrida é preciso treinar
(exercitar) o cavalo. - Nhânguê que chórca cônvorú cairón védn.
420. Tremedeira - ign pón (minha perna)
De tanto medo estou com tremedeira (tremores) nas pernas. - lgn mumónca ign
pón nhânhân gue n;Jtin.
421. Tremer - nhânhân
O tr ovão faz tremer (sacudir) a casa inteira
- ln nhânhân guê cónq
422. Trempe - cucrún (panela)
Apendurei a panela no trempe (utensílio
com 3 p(Js) e acendi o fogo por baixo para
cozinhar. - Cucrún nhóiádq.
423. Trepar - tóm prêq (prânq)
Quando eu era pequena, costumava trepar
(subir) nas Arvores. - lgn cónén que cá cri
tóm prêq cam(J.
424. Trepar - tóm prêq (prânq)
O pai vai trepar (subir) nesse pinheiro para
tirar os pinhões, lé1 de cima. - Páin fâng tu
tóm prêq (prânq).
425. Três - téng tum

Lá no céu tem três estrelas bem juntinhas.
-· Cáicôn ta crin téng tum chtl.
426. Tresloucado - crin corég (cabeça ruim)
O coitado ficou tresloucado (louco, doido)
- Crln córég ti.
427. Trevas - cutân (cutê)
Nada enxergo nessas trevas (escuridão profunda, intensa). - Cutân tân óüóin córégn
428. Trevo - caféi téng tum
O trevo (planta que tem 3 folhas e 1 só ramo) - Caféi téng tum.
429. Treze - treze
Comi treze (13) bananas porque estava
com fome. - Banana tá treze côn ign cóqu ír ca.
430. Trezentos - trezentos
Por aqui passaram mais de trezentos bois.
- Bôin ta trezentos que tagn mi tin.
431. Trigêmeos - crén téng tum
Esta mulher deu a luz a trigêmeos (3 fi·
lhos num só parto). - üónchi bér crén
téng tum had fi.
432. Trigésimo - ign prân
Hoje é o trigésimo ano de minha vida (o
último dos trinta anos). - lgn prân ta trinta ni.
433. Trigo - trigu
Do trigo se faz a farinha. A farinha de tri·
go é de cor branca. - Trigu ta farín had ·
farín trigu cuprí.
434. Trigo - trigu
Este ano vamos semear (espalhar a semen·
te para crescer) muito trigo. - Trigu
crôd crón.
435. Trigo - trigu
A plantação de trigo se chama trigal.
Trigu crt!.
436. Trilar - nhéchín
O cantlrio e a pintasilgo estão trilando
(cantando) em cima da árvore. - Nhéchln
cân quêrmú.
437. Trilha - min (onça)
Seguindo esta trilha (resto, pegadas) vamos
encontrar a onça. - Min ting fón nhânbá
múi.
438. Trilha - ómín
Vamos por esta trilha (caminho). É mais
limpa e mais curta. - Ómín tagn. Nhóicrí car rôr.
439. Trilha - nón
Esta trilha atravessa um banhado. - Nón
cômi ómín.
440. Trinca - tt!ng tum
Esta trinca (de amigos, reun1ao de três)
ninguém vence. - Um téng tum agn.
441. Trincar - praq
Trincar o pão. Trincar a língua. - Pun qui
prái. Nuné qui praq.
442. Trinca - cutónq
Levei um tombo e trinquei o osso da perna. , Cutônca pón bráin ign.
443. Trincafiar - sordado
O soldado trincafiou (prendeu) o ladrão na
cadeia. - Sordado un ta cadêia cónqui
ninféiq.
444. Trincar - praq
Trincar a língua. Trincar o osso da galinha
com os dentes. - Nuné cri praq · garín cu·

445.
446.
447.

448.

449.
450.

451.
452.
453.
454.

455.

456.
457.
458.
459.

460.

461.

462.

463.
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cá praq nhó.
Trinchar - garín
Trinchar (cortar em pedaços) uma galinha.
- Garín qui prái.
Trinco - nhóncón
Feche a porta com o trinco de ferro. Nhóncón ninféi nl.
Trinco - nMn-Cán
Quando viro a chave na fechadura, o trin·
co sai de dentro. - Nhóncón róm (róp)
fón.
Trinta - trinta
J;J comi trinta pinhões assados no fogo. Fâng ta trinta côi ign.
Trinta - ign prâng
Ainda não tenho trinta e três anos de
vida. - /gn prâng ta trinta tum.
Trio - un téng tum
O trio (os três) toca e canta muito bonito. - Un téng tun agn tâin ntltin.
nátin.
Tripa - dédn car
O homem, os animais, todos tem tripas
(intestinos). - Dédn car dugn nátin.
Tripa - dugn (barriga)
De dentro das tripas saem as fezes (merda)
- Dugn cônte nhófá ntltin.
Tripé - bancu
Um banco com três pés se chama tripé ou
tripeça. - Bancu pón téng tun.
Triplicar - téng tun
Tenho que triplicar (fazer 3 vezes mais) a
produção deste ano. - Téng tun cônfór
had.
Triplicar - dévi
As dívidas deste ano triplicaram (ficou 3
vezes maior). - Dévi tt!ng tum qui tóm
prâin iá.
Triplo - téng tum
Seis laranjas são o triplo de duas laranjas. Rânroi téng tum réngrê cônfór
Triste - harené, ma hê tum, ma ê
Porque você ilnda tão triste? (aborrecida,
com mágoa). - Harent! ma ê tin?
Triste - rr1a ê
Ele está triste porque a namorada o man·
dou embora. - Ti üóimá ê tin.
Tristeza - curôn (dia)
Um dia é de muita alegria e outro de tris·
teza. Assim é a vida. - Curôn ôn ma hê
curôn um ôn ma ê.
Tristonho - üôimá ê
O dia de hoje é tristonho (melancólico).
Todos lembram os parentes mortos. - Úri
üóimá ê car.
Triturar - quirér
Vou triturar (reduzir a, pedacinhos, quebrar) o milho para fazer a quirera (milho
quebrado) para os pintos. - Gór ta quirér
har garín chin ma.
Triturar - gór
Prefiro triturar o milho dentro do pilão.
O serviço rende mais. ·- Crt!i qui gór tândân.
Triunfar - ganhân quêi.
Vou triunfar (sair vencedor) nesta êorrida.
Eu sou a mais ligeira. - lgn ganhân quê1:
lgn üóivá mó.

464. Triunfar - üóirân
Preciso triunfar (sair vencedor) também
nos exames de fim de ano. - üóirân qui
fid róm ign.
465. Triunfo - ganhân quêi
Alcancei o triunfo (vitória, sucesso) n1as
tive que trabalhar muito. - Rânrái bagn
ca ganhân quêi ign.
466. Trivial - üóión (comida)
A nossa comida é muito trivial (simples,
comum) mas é abundante e gostosa. Hôn üóiôn pir ni hânra cô hê
467. Triz - Crim quêi
Tropecei, e por um triz (por pouca coisa)
não caí no precipfcio (buraco, abismo ). Crim quêca cutóin ign
468. Troar - tá
A noite inteira escutei o troar (estrondo)
dos trovões. Que tempestade! - Cutân
tân tá tânrár que tin.
469. Trocar - trocá qui
Espere um pouco: vou trocar (mudar) a
roupa e jd vamos juntos. - lgn cur trocá
quêi vêr.
470. Trocar - nhâncábo (dinheiro)
Pode trocar esta nota de 500 por cinco de
100 cruzeiros? - Nhâncábo trocá quêi ign
ma.
471. Troçar - fi bré hê
Ela costuma troçar (caçoar, zombar) de
todos e por isso não tem amigos. - Fi bré
hê fagn pir.
472. Troco - quénfór
O açucar custou vinte cruzeiros. Você me
deu cincoenta. Aqui estão 3 notas de dez.
É o troco. - Nhâncábo quénfór vê.
473. Troco - quénfór
Vou pedir uns trocadinhos (dinheiro miúdo ) para o pai e vou comprar o doce. Nhâncábo quénfór chin nim páin ma.
474. Troço - Não entendo desse troço (dessa
coisa). Chamem alguém que entenda. Dédn tagn quicantín ign. Um nhân prór
rá
475. Troféu - ganhân
Quem ganhar na corrida, ganha um troféu
(um prêmio, uma medalha). - Ganhân
quêca dédn um món.
476. Tromba - ôncré
A tro1nba d'água (vento violento, com
chuva, trovões e pedras de gelo) estragou
toda a nossa plantação. - Tá cutónca ôncré coquét.
477. Trombada - Cónínq
O caminhão deu uma trombada (batida
forte) na carroça e quebrou-a em pedaços.
- Camião carócha cónínq.
478. Tronco - cá
A porção grossa da árvore, situada entre a
terra e os primeiros galhos se chama tron co da árvore. - Cá pón.
419. Tronco - pón
Do tronco_ da gente saem as pernas e os
braços.. - On pón car nindó.
480. Tronco - dugn
No tronco da gente estão o coração, a barriga, o peito e os pulmões. -- Dugn rôn ôn
fê fepónró car, nhód (nim), guêr fón.
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481. Troncudo - Fâng chi cofá
O velho pinheiro é troncudo (tem tronco
muito grosso). - Fâng chi pón cofá bagn
482. Tropa - é
A tropa de soldados. A tropa de bois e de
cavalos. - Sordado é nhân nó bré. Bôin
é car cônvorú.
483. Tropeçar - crirn quêi
Tropecei (enrosquei) num toco e levei
aquele tombo. - Crim quêca cutóinq.
484. Tropeçar - quíhon que
Tropecei (encontrei dificuldades) e fiz
muita coisa errada. - Dédn um quíhon
que tum hat.
485. Tropeçar - crim quêi
Quando tropecei (encontrei a dificuldade,
o obstáculo) caí e quebrei um braço. Crim quêca cutónca nindó brái.
486. Tropeçar - óüói véd
Para não tropeçar, a gente tem que olhar
por onde anda. - Crim que túnca óüói véd
481. Trapeiro - cônvorú dódn
O homem que guia e toca a tropa de bo is e
de cavalos se chama trapeiro. - Cônvorú
bôin dódn tin fón.
488. Tropeiro - bôin (convorú) dódn
O tropeiro é acompanhado por seus cachorros. São · os seus guardiões. - Bôin
dódn tin fón cachór ti bré mun.
489. Trote - cônvorú
O trote do cavalo (andar) cansa o cavaleiro
de tanto sacudir a sua barriga. - Cônvorú
tin mó.
490. Troucha - gôi (rio, água)
Vou lavar a minha troucha (grande volu me) de roupa no rio. - Gôi ta cur cân fái
ting.
491. Trovão - ta cutôn, tá tânrar
Durante a chuva, houve muito vento , relâmpgados e trovões (estrondos). - Ta
cutônca côncádn bagn
492. Trovão - tá tânrar
Tenho medo que o trovão caia na nossa casinha. Pode matar toda a família. - Ta camón ign in cri cutóin mó ting.
493. Trovejar - tânrár quetín
Está trovejando (caindo trovões) para o
lado do Uruguai. - Gôi üáin contân tânrár
quetín.
494. Trucidar - ti crin córég
Ele ficou louco e trucidou (matou co1n
crueldade, degolou) toda a famflia. - Ti
crin córég ca üónchói.
495. Tu- ôn
Eu, tu, ele. Tu me amas? Tu não vais? Por
que tu [Ião dormes? - l!Jn, ôn, ti. - /gn chú
hê ni? On tíngue tum? On nur üáin?
496. Tua - ôn, ón tum fi
Tua mãe. Tua irmã. Tua boneca. Tua casa.
Tua gente. - Ôn mâin fi. - ôn réngrê fi. ôn bunéca fi. ôn in - ôn cáicôn.
491. Tubo - üón dôr
Com este tubo (cano, canudo) de bambu
vou fazer uma flauta. - üón ta quêr fón
hadn.
498. Tubo - dédn dôr
Por este tubo corre a água, mas o tubo é
de ferro. Não é de bambu. - Quefê dôr
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qui gôi cutóin.
499. Tucano - nhéchfn mrú nrú, grun, grur •
O tucano tem um bico muito forte e comprido. - Nhéchín m rú bagn grun.
500. Tucano - grun (mrú, nrú)
O ,tucano não sabe cantar bonito. - Grur
quêr corégn.
501. Tu cum - téin féi
O tucum ou tucuma é uma espécie de palmeira Suas folhas produzem um fio forte
para fazer linhas de pescar. - Téin féi túi
gân.
502. Tudo - ticár
Tudo isso é de meu pai. Tudo deu certo.
Respondi tudo o que me perguntaram. D~n carta páin tun ni - Ticár quíhôn que
503. Tudo - ticár
Minha família é tudo para mim. Tudo o
que existe no n1undo foi feito por Deus. Tupén dédn um car hadn.
504. Tufão - côncá tar
O tufão (vento muito forte e violento) arrancou todas as cobertas das casas. - Côncá tar in cri fór vat.
505. Tufo - chómpê (chapéu}
O chapéu dela foi enfeitado por um tufo
(porção de flores bem jun tas) de lindas fio ·
rP.S. ·- F i chómpe qui caflJi.
506. Tumba - ga
Aqui: nessa tu mba (sepultura, túmulo) estão todos os parentes que já morreram. Gá cónte caicôn contêr iá nátin.
501. Tu m ba - üôncha
É a tumba dos meus antepassados.
üôncha contêr iá üó (vó).
508. Tumefacção - cóinpár
Essa tumefacção (inchaço) da perna n1e
doí muito. - Pón coinpár cangá ni.
509. Tumor - nunhé
Ela esté1 doente. Tem um tumor (uma bola
dura) dentro do seio. O tumor está cada
dia maior. - Fi nunhé coinpár.
510. Túmulo - üóiquêi
No cemitério tem muitos túmulos (sepulturas, tumbas) Cada fa1nília tem~o seu.
üóiquêi tá contêr iá nátin.
511. Tumulto - pétón
N as ruas da cidade houve um grande tumulto (grande movimento, correria com
barulho e desordem), - Rua mi pétón mu.
512. Tumultuar - rua
A gente promete tumultuar (agitar, fazer
barulho) a vida da cidade. - Rua mi pétóin múi.
513. Tunda - F i bédn (esposa)
Ela deu uma grande tunda (surra, sova) no
marido que não quer trabalhar. - F i bédn
tóin fi rânrái üáin ca.
514. Túnica - fi camícha
Ela só usa uma túnica (espécie de carnisa
compr ida co1n cinto) no corpo. - Fi camfcha téi tucamó.
515. Tupi - tupf agn
Ainda não conheço a língua dos índios tu·
pis. Agora estudo a l(ngua dos caingângues.
- Tupf agn vi quicantín ign. Cáingâng vi
quicaró.
516. Tupã -- tupén
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O Deus dos índios não se chama Tupã?
Cáingâng agn tupén ti?
511. Turba - Pétón
Esta turba (muita gente em desordem e
gritando) vai fazer bagunça na cidade.
P(}tó n rua mi p ró n p rór mu.
518. Turbilhão - gôi
O turbilhão (massa de água que gira em
forma de funil) no rio Uruguai é perigoso.
Pode afundar até as canoas. - Gôi virír
canúa ta put quêi.
519. Turbulentos - prón prór (= barulhentos)
Esta rapaz iada turbulenta (que causa barulho, desordem) vai acabar na cadeia. A
polícia vem vindo - Prón prór mu ón
cugmyima.
520. Turma - cáingâng
Uma grande turma (bando) de índios vai
fazer a plantação de milho e feijão. Calngâng é gór réngrô cré hadn.
521. Turvo - té1 (= chuva)
Depois da chuva, as águas do rio ficam turvas (perdem a limpidez, a clareza). - Tá
cutón car chú in cháí.
522. Turvar - cofónq
A velhice já turvou (pertubou, fez perder a
razão) os pensamentos do vovô. - Vovô
cofónca nhâncrê tum.
523. Tutano - cuiô (no meio)
O tutano (aquela gordura que está dentro
dos ossos compridos) é um alimento muito forte. - Dédn um cucá cuiô (algo, alguma cousa osso meio)
524. Tutela - tupén
Deus abençoa a tutela (proteção, amparo}
que a gente dá para os mais pobres e os
fracos. - Tupén nyi nhôngôntár iudá quêca mó.
525. Tutor - tarírq
O ch efe Aristides é o tutor (ele dá a tutela)
da Salete - Pón i Salete fi tarír nim.

O1. Uberdade - ôncrt!
A uberdade (fertilidade) da nossa terra é
muito boa - ôncrt! ga hê taví.
02. Uberdade - ôncrt!
A uberdade (fecundidade) da mulher é
muito importante para a sua felicidade. Fi hê taví.
03. Úbere - nunht!
O úbere (teta) da vaca tem quatro bicos
para o bezerro. - Bôin nunhé crin ta que
vt!icângrá.
04. Úbere - nunhé
No úbere da vaca está o leite que ela produz. - Nunhé qui reite (gôi cuprí)
05. Ub1'quo - ti car
Quem está no meStno tempo em vários lugares d ubt'quo. - Ti car mi tin.
06. Ub/quo - tupén
Deus é um ser ubfquo (que está em toda
parte). - Tupt!n ti car vég nim.
01. Ufanar - tu hê
Eu me ufano (tenho orgulho) da minha
terra e da minha gente. - /gn ga tu hê.
08. Uivada - fân, fând
A uivada (grito chorado) do cachorro {!
muito triste. - Cachór fân tin.
09. Uivar - fân, fand
Os cachorros costumam uivar (soltar uivos) na lua cheia. - Cachór dt!dn fand
quechôn rôr côn.
10. Ulcera - câncrân
A ú /cera (ferida grande) da perna dói e
naõ quer sarar. - Pón câncrân baan hê
quêi üáin.
~
11. Ulterior - üóivf
As informações ulteriores (que vieram depois) confirmam as que vieram ontem.
üóivfr car contfng.
12. Ulteriores - car
Ulterior (que vem depois) é o contrário
do anterior (aquilo que vem antes). - Car
cóntfn.
13. Ultimar - Cón vt!d
Vou ultiniar (concluir, terminar) o trabalho e depois vou dormir. - Rânrái cón vt!d
car nur t in.
14. Último - curt!n
O último dia da mulher solteira. - Curén
pir hén né.
15. Último - un pir
Gastei o último dinheiro. - Nhâncábo pir
fadn chêr.
16. Último - cur (vestido)
O vestido que ganhei é da última moda. Cur pir ht!n né.
11. f..! /trajar - ctJingâng
E proibido ultrajar (ofender, insultar) os
bons costumes dos índios. - Cáingâng cur
véimân.
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18. Ultraje -- ign
O ultraje (ofensa, insulto) da minha maneira de viver eu não permito. - /gn véimân.
19. Ultrapassar - fin rômq
Vamos ultrapassar (passar adiante, transpor) este rio atravt!s da ponte. - Gôi tagn
fin rômq.
20. Ultrapassar - tin mó
Vou ultrapassar (na frente) a todos se andar
mais depressa. - Tin mó hadn.
·
21. Um, unia - um - um pir
Um homem. Un1a mulher. Um guri, uma
menina. Um jovem e uma jovem se casaram hoje. - Um ti, um fi - um guir ti - um
guir fi.
22. Umbigo - nun didn (môn didn, did)
O meu umbigo está 110 meio da barriga. /gn nun didn dugn cuiú qui ni.
23. Umbigo - nun didn (môn didn, did)
O n1eu umbigo é bem pequeno e bonitinho. - Nun didn chinuf.
24. Umedecer - mróndq
Vou jogar um pouco de água para umedecer (n10/har) a terra - Gôi ta ga mróndq.
25. Umedecer - Cômpé.
Com tanta chuva a terra vai umedecer (ficar molhada) demais. - Tá cutónca ga
cômpé.
26. Úmido - Cômpt!
Em terra úmida estas plantas crescem melhor que no seco. - Ga cômpé qui ôncrt! bagn hê hadn.
21. Úmero - cuctJ (osso)
O úmero (osso do braço) é comprido e
forte. - Nindó cuctJ téi.
28. Úmero - Nindó cucá
Ela caiu e quebrou o úmero (osso do braço). - Fi nindó cuctJ bráin iá cutónca.
29. Unânime - hê car
Todos são unânhnes (todos concordam,
sem exceçao) em te receber na nossa fam ilia. - Ma hê car.
30. Unânimes - caiá
Foram unânirnes na aceitação do novo preço. - Caiá tón ma hê car.
31. Unânimes - pón i (chefe)
Todos foram unânimes (com a mesma opinião) na aceitaça~o das ordens do chefe. Pón i vin ti car ma hê.
32. Unção - pumada
A unção (esfregação) com esta pomada no
lugar do(do tira as dores depressa. - Pumada ta cângá mi tin ca tum quêi.
33. Unção - ningut! (mão)
Para melhor resultado, faça a unção (esfregação) com bastante força. - Ningué ta
râin râin quêi.
34. Ungir - nhân crin
É bom ungir o joelho doído com banha de
capivara. - Nhân crin mi dédn tóng tind.
35. Ung_uento - pun;ada
O óleo ou a pomada de esfregar no lugar
doído se chama unguento. - Pumada mi
tin fón.
36. Unha - ningrú, ningrun
Na mão, cada (unha) dedo tem uma unha.
Nos dedos do pt! tem cinco unhas. Unha
~

t
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do pé. - Pén ningrún ta chinco que. Pe·
nenglu, peningrú.
31. linha - ningrú, ningrun.
Bati o pé numa pedra com tanta força que
arranquei a unha do dedão. - Pé ningrú
órq.
38. Unhada - gJtu
O gato deu uma unhada (meteu as unhas)
na cara do cachorro. - Gátu cachór
cuchêq
39. União - nhân bré nhónq
A união (ato de unir, juntar) do homem
com a mulher se chama casamento. Nh§n bré nhónq.
40. União - nhân
A união faz a força. Nesta família não tem
união (amor). - NMn bré hê tum.
41. União - nhân bré hê.
É muito mais bonita a união pelo amor do
que a união pela força. - Nhân bré hê ta
chinuí.
42. Unicamente - curónca
Todos os dias eu faço unicamente (exclusi·
van1ente) o meu trabalho.
Curónca ign
rânrái.
43. Único - góin cuprí
.
Na família dela só o Joãozinho tem cabelos claros, quase brancos. - Góin cuprl
fagn cónqui.
44. único - f)(1in
O meu pai é o meu único (só ele, ninguém
mais) e grande amigo. - Pain ign ma ta un
pir.
45. Unido - tu~n
A família que reza unida, permanece uni·
da - Tu~n bré vlnca hê.
46. Unido - nhân bré hê
Nesta família, todos são muito unidos. Um
ajuda o outro. - Nhân bré hê car.
41. Unificar - cómunq
É preciso unificar (reunir, juntar) todas
as famflias do toldo do lraí para a grande
festa. - Cáingâng car cómunq cónq festa
tu.
'
48. Uniforme - nhân nó hôn
Todas as ruas da cidade são uniformes
(semelhantes). - Rua te nhân nó hôn.
49. Uniforme - cá(= arvore, mato)
As árvores do mato na-o são uniformes.
Tem muita diferença entre uma e outra. Nón cómi cá nhân nó hôn tum.
50. Uniforme - guir cur
A roupa das crianças da escola são de cor
uniforme (sempre igual). Todas são brancas. - Guir cur nhân nó hôn:
51. Unigênito - crén pir
O Joãozinho é filho unigênito (filho único) do casal. - Fân crén pir.
52. Unilateral - cangá (= dor)
A dor que sinto no peito é unilateral (dor
só de u1n lado). - lgn cangá nhân tón.
53. Unilateral - óüóin
Você não pode ser unilateral (olhar só para
estes) e tem que ajudar também aos outros. ..:.. óüóin pir.
54. Unir - nhân
Eles vão unir (juntar, ligar) suas vidas pelo
casarnento. - Nhân nó bré nhónq.

55. Unir - rânrái (=- trabalhar)
Vamos unir as nossas forças e trabalhar
juntos e em paz. - Nhân nó bré rânrái cón
56. Unir- um
Unir e viver em paz para melhor ajudar
aos que precisam. - Um iudá quêi.
51. Uníssono - hôn
As vozes da Maria e da Joana são un íssonas (tem o mesmo som). - Ta nhân nó vin
hôn.
58. Universal - dédn car
As plantas, os bichos, as aiies e a gente,
todos nascem e morrem. É uma lei universal (para todos). - Dédn car bôg car têr.
59. Universo - un pir
Tudo quanto existe no céu e na terra, faz
parte do universo. - Ga car cáicôn ta un
pir.
60. Universo - côniá tunq
O universo ( o mundo inteiro) esqueceu o
amor e a paz. - Nhân nó bré he côniá
tunq.
61. Untar -- üóicantá (remédio)
Vou untar (esfregar, passar) o meu rosto
com este creme. - üóicantá ta cacôn mi
tin.
62. Urbana - povo cônqui
A vida urbana (da cidade) é muito agitada
e barulhenta. - Povo conqui ôn mó corég.
63. Urdir - üônfê
Urdir (dispor. esticar e tramar) os fios na
tela para fazer o tecido. - üônfê ta cur
had.
64. Urdir - nhún camó
Ele sabe urdir (tramar, combinar) cada encrenca. ~danada. - Fi nhún camó.
65. Uretra - nháinq
O canal por onde sai a urina se chama uretra. - Nháin cutóin fón.
66. Urgência - pin ( = fogo)
No meio de tanta urgência (pressa) esqueci
de apagar o fogo. - Pin diân (diât) guê côn
iá tud iá.
61. Urgente - coinbár
Tem que levar essa notícia urgente (que
não pode ficar para depois ou amanhã) Coinbár üóiví tói tinq.
68. Urgente - dotor (médico)
Diga ao médico que venha urgente (bem
depressa, rápido) . - Dotor ma coinbár
côntín guê furunq.
69. Urge - üóicantá (remédios)
Urge (é necessário sem demora) trazer os
remédios para o doente. - Coinbar üóicantá va contín
10. Urina - nhain (yigodín)
O bebé solta a sua urina na cama e fica todo n70/hado. - Guir náifón cri nháin iá.
71. Urinar - iâíq, nha11lq, iáinq, iáiq
Esta noite acordei três v~es para urinar
(expelir a urina) - Cutêtân rir ign nháin
tt!ng tum had (iáin)
72. Urrar - min (= onça)
A onça está urrando (rugindo, berrando)
no mato. E la está com fome. - Min nón
cónte quêr tin.
73. Urro - min, n1ing (= onça)
O urro da onça 1ne causa muito medo.

327

Min quêr ca ign chá camó tin.
74. Urtiga - üói bêrfe (barfe), pêrfé, üóibêrfé
A mão está queimando, ardendo, porque
sem querer toquei na urtiga. - lgn ningué
üói bêrfe (barfe) ign punq.
75. Urubu - nhótón
O urubu (corvo) come os animais que apodrecem no campo. - Nhótón dédn têr côq
76. Urubu - nhótón
O urubu é de cor preta e voa muito alto. llJhótón châm
17. Usado - cur (= roupa)
Esta roupa não foi uS<Jda. É bem nova e
bonita. - Cur tagn túca ni tum tón.
78. Usado - cáingâng
Os costumes uS<Jdos pelos índios nos dias
de festa são b onitos. - Festa côn cáingâng
cur chinuí
79. Usada - cur chi
A calça que ele está vestindo é usada e velha. - Ti carcha chi.
80. Usar - purseira
Vou usar sempre as pulseiras que ganhei da
boa índia. - Purseira guên tin (tyi)
81. Uso - Cáingâng
Caçar com arco e flecha não é mais uso
(costume) dos índios
Cáingâng ôncréi
üáin cher.
82. Usuário - ga (=:. terra)
Os fndios são usuários (tem direito de
usar) das t erras do toldo do lraí. - Cáingâng ga rón.
83. Utensílio - róngrô (= faca)
A faca e o pincel são utensllios (instrumentos) que uso no meu trabaho. A faca é
para raspar a taquara e o cipó, o pincel para pintar e enfeitar a cesta. - Rógnrô ta
vón cân quéd.
8 4. e.itero -· fi

Dentro do útero da mulher, o seu filho vive durante 9 meses. - Fi crén nyi fén dugn
cónte.
85. Útil - róngrô (= faca)
A faca é um utensílio (instrumento) muito
útil (necessário) para o trabalho da casa. Róngrô ín qui rânrái fón.
86. Útil - hê
Sempre devemos unir o útil ao agradável.
- Hê nhâmbré.
87. Útil - hê
O cachorro, o boi e o cavalo são animais
úteis e também a galinha. - Garín hê,
convorú hê, bôin hê.
88. Útil - curén (=dia)
São seis os dias úteis da semana. No sétimo
dia todos descanS<Jm. - Curén ti seis na
rânrái fón.
89. Utilidade - üóirân (escola)
É grande a u tilidade (serventia, vantagem)
da escola. - üóirân fón
90. Utilidade - páin
Ajudo muito aos pais e por isso sou de
grande utilidade para a família. - Páin
iúdá quehê.
91. Utilizar - gôi
Vou me utilizar (servir) da água do rio,
para lavar a roupa. - Gôi ta cur fái (féi)
92. Utilizar - gôi
Sempre vou me utilizar da água desta fonte. E la é limpa e de gosto muit o bom. Gôi nhéi cr i.
93. llva - uva
Gosto muito de uva preta. O vinho é feito
de uvas maduras. - Uva cané cô hê.
94. Uvaia - cacanó {fruta) féinguê
A uvaia é uma árvore que cresce no mato.
Dá frutas amarelas e muito azedas. - Cacanó féin guê (fáin guê).

Entre as caingângu es do toldo se destacava a graça e a faceirice desta jovem - Salete
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O pobre vagabundo é um doentei vamos
ajudá-lo. - Nhôngontár cangá iudá quêi.
18. Vagabundo - nhôndnhór
O vagabundo malandro é um vadio e não
deve ser ajudado. - Un nhôndnhór iudá
quêi que tum.
19. Vagalume - câním nin
O vagalume é um bichinho que acende e
apaga a luz esverdeada que sai do seu corpo. - Câním nin gru tin.
20. Vagamente - hônriquê
Me lembro, vagamente (de maneira imprecisa) do que aconteceu. - Hônriqul} ca
quêi ôn.
21. Vagar - cuprón
Se eu sair daqui, vai vagar (ficar vago, li·
vre) um lugar para outro. - Cuprôn tyi
ign chinca.
22. Vagaroso - crói
Ele é muito vagaroso (lento, demorado)
em tudo, até para comer. - Ti nhónd crói
(ele come vagaroso)
23. Vagem -- réngrô
Gosto de vagem de feijão. Quando está
bem novinha. - Réngrô camó cô hê.
24. Vagido - guir
O primeiro choro da criança que acabou
de nascer é o vagido. - Guir fân.
25. Vagido - guir
Com que alegria a mãe escuta o primeiro
vagido de seu filho. - Guir fân ca ti mâin
fi mónq.

01. Cutín
Vá embora, Vá plantar batatas. Vai trabalhar seu dorminhoco. - Cutín .Cutln batata crân iá. Cutt'n rânrái nur camó.
02. Vaca - bôin fi
A vaca está grávida. Vaca leiteira. - Bôin
fi dugn rôr. Bôin fi reite bagn.
03. Vaca - bôin fi
Vaca magra. Vaca gorda. A vaca deu cria
e ganhou um bezerrinho. - Bôin fi qooiô.
Bôin fi tônguê. Bôin fi crén chin.
04. Vacilação - canúa
A vacilação (falta de firmeza) da canoa me
assusta. - Canúa badn bar ign camó.
05. Vacilação - quíhon hat
A vacilação (medo de errar, incerteza) do
meu pensamento e idéias cria confusão. Qufhon que tun nyi iamó hátca.
06. Vacilação - üóirân
Na hora do exame, a vacilação me invade a
cabeça. - üóirân hátca quíhon hat tum
nyi iamó.
01. Vacilar - tu ôncré
Não quero vacilar (ficar indeciso, hesitar)
na hora de dizer o que quero e o que penso. - Tu ôncré ôn hat tum.
08. Vacum - bôin
O gado que está pastando no campo é da
raça vacum. - Bôin camó taví.
09. Vácuo - nyi
No lugar vácuo (vazio, sem ar) não se pode
viver. - Nyi fón corégn.
10. Vácuo - ign bré hê
A morte do amigo causou um grande vácuo (vazio, ausência) - lgn bré hl} têrca
catê (catân).
~
11. Vadiação - üáin, rânrái tum
Quem vive na vadiação (como urn vadio,
sem trabalho) morre de fome. - Rânrái
uáin ca cóquir ca têr.
12. Vadiar - rânrái tum
Quem costuma vadiar (viver sem trabalho)
sempre acaba na miséria. - Rânrái tum ca
cóquir.
13. Vadio - nhôndnhór
Ele é um vadio {preguiçoso, que não faz
nada). - Nhôndnhór ti.
14 Vaga - tu
Tenho uma vaga (imprecisa, quase esquecida) lembrança do falecido. - Tu nhâncrê
vovô ter iá ôn tu.
15. Vaga - gôi (água)
As vagas (ondas grandes) da água do rio,
são perigosas na enchente. - Gôi fór ta
camó.
16. Vagabundo - nhôndnhór
O vagabundo (vadio) nem pensa onde vai
dormir ou comer. - Nhôndnhór vé tin.
11. Vagabundo - nhôngontár

26. ?
21. ?
28. Vago - cuprôn
O lugar está vago (vazio, não ocupado). Táqui cuprôn.
29. Vago - hadn guê
Tenho vagos desejos (imprecisos, mal determinados). - Hadn guê quicântín
30. Vago - · grú crói
Tenho vagas (imprecisas) idéias. A cor e a
luz estão muito vagas (indefinidos).
Oédn gru crói.
31. Vaguear - nón
Quando fico aborrecido, ando vagueando
(passeando) pelo mato. - Nón cómi vé tin
32. Vaguear - vé tin
Vou vaguear por aí (andar sem rumo certo, sem destino). - Vé tin dómi (tómi).
33. Vaidade - fi
Ela anda com muita vaidade (desejo de brilhar, ser admirada). - Fi tin hê hat tin.
34. Vaidade - dédn um
Nã.o aprecio e desprezo as vaidades (coisas
vãs, fúteis) humanas. - Oédn um hê tu hê
35. Vaidoso - bagn
Os vaidosos (presunçosos, pensam que são
os maiores) não são estimados. - lgn ta un
bagn ni quêca mó.
36. Vaidoso - dédn um
O vaidoso é o contrário do modesto (simples, humilde). - Oédn um tu nhâncrét
tum.
31. Vaivém - côntín
O vaivém do sol: de manhã ele vem e de
tarde ele vai. -- Côntln car tinq.
38. Vaivém - in iá
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O vaivém da corda em que me balanço é
agradável. - ln iá côntín car tínca chér
guê.
39. Vah1ém - in ca
Gosto muito do vaivém da balança. O vento espalha o cabelo da gente. - ln (ind) ca
chtJrguê.
40. Vai e volta - tin
Você vive nesse vai e volta de todos os
dias. - Tin car côntín curôn car mi.
41. Vala - var
Fiz esta vala (buraco) para escoar as águas
que param perto da casa. - Ga var tarêi
fón hat in rôn.
42. Vale - ga chór
A montanha sobe e desce. Entre duas
montanhas, está um vale muito lindo. Ga chór té(
43. Valentão -- mumón
Pessoa que fala que não tf!m medo, que
provoca todos para brigar. E o valentão. Mumón üáin ti.
44. Valentão - tu rân
O Maneco deu aquela surra no valentão
("garganta", corajoso). - Maneco tu rânca camó üáin.
45 Valente - tarmó, vóg mân món
Quem é o valente (corajoso) que quer brigar com o Maneco? - Una Manéco bré
rânrái?
46. Valente - Tarmó, vóg mân món
Índio valente não tem medo. - Cáingâng
tarmó.
47. Valentona - tarrnó fi
A t.1aria também é valentona (destemida,
corajosa). - Maria fi tarmó mumón üáin
48. Valer - vale quêq
Depois d e pronta e enfeitada esta cesta vai
valer (ter valor) cem cruzeiros. - Chêita
carca ti caiá cem quêi.
49. Valer- · ningué coní
O meu anel, depois de pronto, vai valer
500 cruzeiros. - Ningué con! caiá quinhentu quêi.
50. 'v'aler - rânrái
Nada vale a men tlfa. Vale a pena fazer isso. Este trabalho vale um bom preço. Rânrái caiá hê.
51. Valeta - ga con dó
Esta valeta não é larga, pode pular por cima. - Ga condó rôr chin pónte châm.
52. Valia - ti vi
A p ro m essa dela não tem valia (valor).
Ela sempre engana todos. - Ti vi qut'hon
que üáin.
53. Vál ido - ti
Este homem é ainda válido (capaz, sadio,
vigoroso) e pode trabalhar. - · Ti rânrái hê
ver.
54. Valor - b ô in fi (vaca)
O valor desta vaca é muito alto. Não posso
comprar. - Bôin fi caiá mó.
55. Valio:>a - canó h ê
Os olhos são muito valiosos (tem importância) para a nossa vida. - Canó hê fi.
56. Valoroso - pón i
O chefe é um homem valoroso (que tem
valor). - Pón i cáin hê ver.

5 7. Vangloriar - ti tar
Ele vai se vangloriar (envaidecer-se, orgulhar-se) de sua força. - Ti tar ti ma hê.
58. Vangloriar - ti üói hê hadn
Ele se vangloria (se orgulha) de sua riqueza
e de sua beleza, coitado! - Ti üói hê hadn
59. Vanguarda - nhérír ca
Ele caminha sempre na vanguarda (na frente, primeiro lugar) - Nhérír ca tin camó.
60. Vantagem - cuchónqui
É de muita vantagem (utilidade, proveito)
levantar bem cedo. - Cuchónqui nínca mó
61. Vantagem - úri món
É de grande vantagem comprar hoje porque amanhã estard mais caro. - Úri món
váica caia mó núi.
62. Vão - buréca
Vou guardar a boneca neste vão (lugar va·
zio) da minha mala. - Bunéca fi hat mala
cónqui.
63. Vão - üói vi
Todos os conselhos foram em vão (inúteis,
ilusórios). Ela foi pelo mau caminho. üói vi vé vêrq
64. Vapor - gôi üónvar
A água já está fervendo. Veja o vapor (espécie de nuvem). - Gôi üónvar ni.
65. Vaporar - garafa chin
Feche a garrafinha, senão o perfume vai se
vaporar (evaporar) - Garafa chin ninféi ra.
66. Vaporizar - üónvar
Fervendo a água ela vai vaporizar (o llquido vira vapor). - Gôi üónvarca nhói gutJi
67. Vaqueiro - bôin
Aquele que cuida e guia as vacas, o gado
vacum, é o vaqueiro. - Bôin tar/r fón.
68. Vaquinha - bôin chin
Esta vaquinha (vaca pequena) dá bastante
leite e bem gostoso. - Bôin chin fi reite
nim camó.
69. Vara - ênfí pu
Uso esta vara de taquara para pescar. üón ta ênfí pu.
70. Varinha - cá chin
OP.sta varinha (vara pequena) vou fazer
uma flecha bem bonita. - Cá chin ta vâin
chinu í hadn.
11. Varado - dô (flecha)
A paca foi varada (atravessada) pela flecha.
- Paca dô côn ióng iá.
72. Varão - pón i
O chefe dos /ndios é um varão (homem
adulto, valoroso). - Cáingâng agn pón i
cofá nhó.
73. Varapau - cá t~i
Na falta do remo, empurro a canoa com o
varapau (pau comprido e forte). - Cá téi
ta canúa vóg.
74. Varar - canúa
Vou varar (atravessar) o rio na canoa. A
flecha varou-lhe o peito. - Cantía gôi cri
tin.
15. Variação - curôn
Esta variação (mudança) do.tempo faz mal
à saúde. - Curôn tínca cor~gn.
76. Variar - tu üóiprónq
É bom variar (n1udar, diversificar) a comi·
da. Fe1/ão todos os dias enjoa. - Réngrô
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tavín cô tfnca tu üóiprónq tin.
77. Variar - dédn um
As nossas maneiras (jeitos) variam. Eu faço assim e ele de outro modo. - Dédn um
hadn ta um car.
78. Variar - cur
O . jeito· de costurar e a moda dos vestidos
da mulher variam muito - Cur ta nMn nó
ôn tum.
79. VariíJvel - cuchónqu1
O tempo é variável (inconstante, que muda). De manhã f! frio e de tarde é quente.
-Cuchónquicuchá
80. Variedade- nón cómi
No mato do nosso toldo tem muita variedade (qualidade) de frutas. - Nón córni
cacanó camó.
81. Variedade - crôn taví
Tem muita variedade (diferença) entre os
filhos da mesma fam/lia. - Crôn camó ta
um.
82. Variedade - cafêi (= flor)
Variedade de flores. - Cafêi cómi ta um.
83. Varonil - tarmó
O garotão jd parece varonil (homem feito,
m<Jsculo). - Guir tarmó chêr.
84. Varredor - prut
Ele é um varredor (aquele que varre com a
vassoura) das ruas. - Rua mi prut tin.
85. Varrer - prut
É meu costume varrer (limpar com a vassoura) a casa todos os dias. - Curôn carmi
prut ign.
86. Várzea - oré
Os sapos, as rãs e as saracuras gostam de viver nas várzeas (terreno úmido e as vezes
alagado). - Pépo óré cómi mu.
87. Vasculhar - nhóüóin ra
Pode vasculhar (remexer, procurar) no
meu bolso. Não vai encontrar nada. - Borcha cómi nhoüóin de vêi
88. Vasilha - fônfón
Qualquer vaso para guardar líquidos se
chama vasilha. - Dédn um qui gôi fônfón.
89. Vaso - cafêi (= flor)
,
Pode plantar as mudas de avenca e de samambaia. - Cafêi crôn fón.
90. Vaso - gó üdin
Vaso ruim não quebra {pnJ gente ruim nada acontece). - Cafêi crôd fón gó üáin.
91. Vassoura - bachôra
Uso a vassoura para varrer a casa. Uso a
vassoura de ramos verdes para varrer o
chão em torno da casa. - Bachôra ta
prudn.
91. a - Vassourinha - (arbusto) - ca cacón
92. Vastidão - nón
A vastidão (grande extensão) do mato do
nosso toldo eu não conheço. - Nón bagn
quicântín.
93. Vasto - nón
O mato do nosso toldo é muito vasto (que
tem grande tarr1anho). - Nón bagn.
94. Vau -- gôi
Vou passar para o outro lado do rio a vau
(passagem rasa onde não precisa nadar). Gôi penrér mi tin.
95. Vazar - garafa
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O leite desta garrafa vai vazar (derramar).
Ela estd quebrada no fundo. - Garafa gó
qui reite üóicú nhón.
96. Vazia - in cuprón
A casa está vazia pois não t em ninguém
dentro dela. Cabeça vazia (sem idéias). l n cuprón cónte (cóntân) cuprón.
97. Veado - quembê (quemby)
Os chifres do veado parecem galhos de <Jrvore. Cacei um veado com o laço. QuemM nincá. QuemM iúnh5nq.
98. Vedado - cô ôn
É vedado (proibido) fumar dentro de casa,
na escola e na igreja. - Chingar cô ôn in
cônqui.
99. Vedar - bôin
Esta boiada (porção de bois) vai vedar (impedir) as ruas da cidade. - Bôin é.
100. Vegetação - cá
As '1rvores do mato estão em plena vegetação (desenvolvimento). - Nón cómi cafêi
nátin.
101. Vegetaçaõ - nún
Mato e campo est5o cheios de vegetação
(plantas, vegetais) - Nón cómi cacamó.
102. Vegetal - caféi
A vovó disse que este vegetal {planta) é
um bom remédio para a tosse. - Caféi ta
üóicantá que guê.
103. Vegetar - cái córég
Os avarentos (pão-duro) não sabem viver.
Apenas vegetam (que tem vida obscura,
miserável, sem alegrias). - Un cái córég
quíhon nhôngôntár nyi.
104. Vegetariano - caféí côq
O boi, é animal vegetariano (que vive só de
plantas). - Bôin caféi cacamó.
105. Vegetariano ·- carne côq (tudni cóq =carne come)
A onça e a puma não são vegetarianos.
Eles são carnívoros (que comem carne) Min carne cô camó.
106. Veia - cuiêi
Saiu bastante sangue da veia da perna. Ti cuiêi cavéiq.
107. Veia - pón cuiêi
A veia da perna rebentou e da ferida saiu
bastante sangue. - Pón cuiêi c6nq.
108. Vela -- vela
A vela está queimando demais. A vela vai
acabar e vou ficar no escuro. - Vela grun
nhó.
109. Velar - vela
O guardião vela (cuida, protege) as casas e
a gente da cidade. - Vela grun inhé in
cônqui (?)
110. Velar -- tupén
Deus vela (cuida, se interessa, protege) pela felicidade de todos. - Tupén ti car végn
ni.
111. Velar - oón i
Velar as crianças e os velhos do nosso tol do é um dos cuidados do chefe. - Pón i ti
car quirír ni.
112. Velha - cofá
A vovó já está muito -velha (idosa, com
muitos anos de vida) e cansada. -- Vovó
fi cof;J tav í.

132. Vender - üóndê, fadn
Vou vender as cestas por um preço maior.
Elas são muito bonitas. - Chêita cáiamó
tu fadn.
133. Vender - üóndê, fadn
Vou vender as cestas e comprar uma roupa
bem quentinha. - Chêita fadn ca cur món.
134. Vendido - Fadn
Este arco e esta flecha já estão vendidos.
Vou fazer outros. - Dô um had món.
135. Veneno - venéno
Este veneno mata formigas, ratos, pulgas,
piolhos e até gente. - Venéno cachidn
tédn.
136. Veneno - vent!no
Esta semente d veneno para os peixes.
Venéno tagn créncufêr tédn.
131. Veneno - pân (pând)
O veneno da jararaca e da cascavel são
muito fortes. - Pân venénu tarmó.
138. Venenosa - pân
Esta cobra é muito venenosa. - Pân venénu bagn.
139. Venerar - tu
Devemos venerar (respeitar, estimar, lembrar com respeito) a lembrança dos nossos
avós e parentes antigos. - Tu nhâncrét
140. Venta - ninhó
O nariz de quase todos os bichos tem duas
ventas (buracos). - Ninhó dôr réngrê.
141. Venta - ninhó dor (= nariz buraco)
Estou com as ventas entupfdas e não posso
puxar o ar. - Ninhó dôr ninfê.
142. Ventar - côn cat
1
Antes da tempestade vai ventar (ter vento)
muito. - Ta cutôn túnqui côn cân (cadn)
143. Vento - côn cá
Lá de fora en tra dentro de casa um vento
frio. Feche a porta. - Concá cuchd cônronq in cónra.
144. Vento - côncá
O vento foi tão forte que descobriu a coberta da nossa casa. - Côncá tarmó in cri
cutónq.
145. Ventre - dugn
Dentro do ventre (barriga) estão o estômago e os intestinos. - Dugn cônqui dén.
146. Ventre - dugn
No ventre (barriga) da mulher crescem os
seus filhos durante nove meses. - Dugn
qui crén.
141. Ventura - ma hê
Que grande ventura (felicidade). O filho
está corn saúde. - M a hê fi crén hê.
148. Ventura - hânre né
Por ventura (por acaso, talvez) pode dizer
que horas são? - Hânre hora né?
149. Ver - óüó i corégn
Não consigo ver (enx ergar). Está muito escuro. - Cu tê (cutân) óüói córégn
150. Ver - canó tum
O cego não pode ver. Para ele sempre é
noite. - Canó tu1n óüói córég.
151. Ver - canó
Gosto de ver com os próprios olhos. Isso
é coisa de se ver. - Canó ta óüóinq
152. Ver - üóicângá
Preciso ver mais esse doente. Ver a dife-

113. Velha - cofá fi
Coitada da velha. Já não tem dentes e está
cheia de rugas no rosto. - Cofá fi nhé tum
114. Velho - cofá ti
Este velho (homem com muita idade) anda
bem torto e está quase cego. - Cofá tagn
cané tum quêvó.
115. Velhaco - caióm
Não gosto deste homem. Ele é muito velhaco (traiçoeiro, safado, não paga o que
deve). - Deve caióm üáin.
116. Velharia - üôncha
As coisas antigas, os usos e costumes dos
antigos, tudo isso é velharia. - üôncha
dédn um chi.
117. Velhice - VOVÓ
A vovó morreu de velhice (com muita idade). - Vovó fi cofá tavf hátca têrq.
118. Velhote - cofá
Pessoa velha mas bem disposta e alegre é
chamada de velhote. - Cofá ra ma hê.
119. Velocidade - cônvorú
A velocidade (ligeireza) do cavalo é maior
do que a do boi. - Cónvorú timó bôin t in
con fór.
120. Veloz - cônvorú
Este cavalo é mais veloz (ligeiro, corre
mais) que aquele. - Cônvorú tin camó.
121. Venal- dédn
Es te sujeito é muito venal (que vende-se
por qualquer coisa). - Dédn um tó camô.
122. Vencedor - (.qarú), ganhân quêq
Nesta briga, o meu galo foi o vencedor (ganhador). - lgn gáru ganhân quêq.
123. Vencer - rânrái
Pelo trabalho e pelo estudo vou vencer
(conseguir vitória). - Rânrái cá dédn um
fin róm.
124. Vencer - tu rânca
Vencer o inimigo na luta. - Tu rânca fin
róm.
125. Vencido - Manéco(?)
Fui vencido (derrotado) pelo Manéco. Ele
é mais forte e ela gosta mais dele. - Mané·
co üóicar tar confór.
126. Venda - canó
E te tem uma venda (faixa para cobrir os
olhos) e não enxerga a verdade. - Canó cri
tân?
121. Venda - canó
Ele tem uma venda nos olhos (não vê a ta piação, o er.gano da namorada). - Canó
cri tógn fin.
128. Venda - úri (hoje}
Hoje fiz uma boa venda. Vendi ~odas as
cestas e sacolas por bom preço. - Uri dédn
um üón hê hat.
129. Vendado - canó
E te já está com os olhos vendados (tapados
com faixa). - Canó cr i tógn fin ca nhó.
130. Vendaval - côncá
O vendaval (vento forte, tempestade) foi
forte e derrubou muitas árvores no mato.
- Côncá tarmó cá cutónq.
131. Vendedor - üóndê
Sou vendedor (aquele que vende, que faz
negócios) de gado. - Dédn um üóndê que·
camó.
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que ele disse é uma verdade. - Ti vinq qu íhon que vêi
112. Verme - ióquêin
A criança estava com a barriga cheia de
vermes (bichas). - Guir dugn qui ióquêin
113. Verme - ióquêin
Por causa dos vermes (bichas) a criança estava tão fraca e magra. - Guir qui ió quêin
quêiô.
174. Vermelhão - cuchúm
V ocê csté1 com um vermelhão (rubor) na
cara. Alguém te bateu? - Cacôn cuchúm.
115. vermelho - cuchúm
Gosto de flores de cor vermelha (cor de
sangue). - Cafêi cuchúm chinuf
116. Verm elho - cuchúm
Porque você esté1 com os olhos vermelhos?
Esteve chorando? - Canó cuchúm hôn fan
tin?
111. Verrugas - quich/r
E la tem muitas verrugas nas mãos e nos
pés. - Fi pón quich/r
118. Vf!rtebras - páin
O pai ainda tem dores nas vértebras (ossos) da coluna. - Páin didn cangá ni.
119. Verter - gôi
Da montanha vertem (bro tam, nascem)
dois rios. - Gôi réngrê (rio dois)
180. Verter - pón
Ele cortou o plJ e o sangue verte (corre,
derrama) da ferida. - Pón cân c.:J cavéi.
181. Verter - ga dôr
Se fizer um buraco, vai verter (derramar)
água da terra. - Ga dótca gôi ga cri cônt/n
182. Vertical - téi
Esta linha é vertical (cai bem direito sobre
a horizontal) - Téi guê {gân).
183. Vertical - fâng (apenas audível)
O pinheiro cr esce no sentido vertical (reto)
- Fâng téi (ou fâng pón téi}
184. Vértice - ran
No vértice (cume, ponto mais alto) dessa
montanha ninguém subiu. - Rân téi um ta
crân tum.
185. Vf!rtice - crân iá
Duas linhas que se encon tram formam um
ângulo. O ponto d esse encontro é o vértice
do ângulo. - l§n (nhân) nó qui crân iá.
186. Vertigem - rân téi
Se subir no vértice da montanha, vou ter
vertigem (tontura) - Rân téi cri tó m prânca cutóin.
181. Vesgo - canó
Ele tem olhos vesgos (um olha para cá e o
outro para lá). - Canó nhângó rir.
188. Vespa - cóprân (cóprânq)
A picada da vespa é muito do/da. - Có prân ón pra cângái guê (gân)
189. V espa - crón êr (ânr)
A mocinha tem a cintura de vespa (pequena, delgada). - F i crón êr chin.
190. Vespeiro - cóprân
O vespeiro (ninho de vespas) es'tá num galho desta árvore. - Coprân ôn fón cri nim.
191. Vésper a - fest
A vf!spera (dia que vem antes) de domingo
é o sábado. N a véspera da festa tudo estava

rença entre duas cores. - üóicânga tarírq.
153. Veracidade - üóiví
A veracidade (aquilo que é a verdade) disso ninguém discute. - üóiví quíhon que.
154. Verão - rân
Depois da primavera vem o verão (tempo
quente). O calor do verão t! muito forte. Rân côn ráingue.
155. Verão - rân
D evido ao calor do verão, a gente sua bastante. - Rân côn corón côn ta vinq.
156. verbal - tóq
A promessa dela foi verbal (só foi falada).
Tem promessa verbal e promessa escrita. Fi vin tóq.
151. Verdade - üóiv/
É verdade (coisa certa, verdadeira) que você sabe fazer cestas? -- üóiví qu/hon que
ni.
158. Verdade - úri
Hoje vou dizer algumas verdades para ele.
E /e pensa que eu não vejo. - Úri qu íhon
tói tíma.
159. Verdadeir o - ta un pé
Ele é um verdadeiro (autêntico) chefe. Ta pón i pén ti.
160. Verdadeira - üói ó
Esta notícia (informação) não é verdade ira
(certa, conforme a verdade). Ela é uma
mentira. - üóiví tag ta üói ó.
161. Verde - tâin
O mato é de cor verde. As penas do papagaio tan1bém são verdes. - Caféi tâin.
lógn ió fêr tâin
162. Verdura - dédn um
Comer bastante verdura faz bem para a
saúde. Frutas verdes. - Dédn um camó cô
hê.
163. Vereda - óm/n
Por esta vereda (caminho estreito, atalho,
piCéjda) chegamos em casa mais depressa.
- Om/n chin nhânbá tin.
164. Verga - chêita {= cesta)
Este cesto grande feito de vergas (varas flexíveis) finas. - Chêita bagn (=' cesta grande)
165. Vergar - vâi
É preciso vergar (curvar, entortar) esta vara para fazer o arco. - Vâinâi quêi
166. Vergar - cofái guê
Com tanto peso nas costas você vai vergar
(se curvar). - Dédn um cofái guê tuq
161. Vergonha - mó ô nq
O filho mau e vagabundo é a vergonha
(pro voca desonra) de sua fam/lia. - Mó ôn
co cóchídn nhôdn nhór.
168. Vergonha - ign ma a
Tenho vergonha (pudoir) de andar na corrr
panhia de vagabundos. - lgn ma a un
nhôn nhór brf! t /nca.
169. Vergonhoso - cofá
F oi muito vergonhoso o que fizeram para
o pobre velho. - Cofá vóca ma a.
110. Verídico - dédn vêq
Eu vi um fantasma no mato. Isso é ver/dico (verdade). - Món contê dédn vêq.
111. Veri ficar - ti vinq
Vou verificar (examinar, constatar) se o
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preparado. - Festa to hén quêr cadca
(quêrcônca) ná.
192. Vespertina - rôn qué
As horas vespertinas (da tarde, do fim do
dia) me deixam triste. - Rôn quê quêca
ign ma ê.
193. Vestido - cur
Ganhei u"' lindo vestido de cor azul. lgn cur chínuf (chind~í)
194. Vestígio - min
A onça passou por aqui mas não deixou
vestígio (pegadas). - Min tyi vég tum.
195. Vestígio - min
Este sangue no chão é o único vestígio
(sinal) da ovelha que a onça matou. Min ovêio tédn.
196. Vestimenta - cur
Toda a vestimenta (roupa que vestia) deve
ser lavada com sabão. - Cur f;Ji chomú ta.
197. Vestir - cur (roupa) üóimân (?)
No domingo vou v~stir (cobrir o corpo) a
roupa nova. - Cur tón túi ign.
198. Veterano - cóni
Ele é veterano (vive aqui mais tempo que
os outros) do toldo. - Cóni véd íél.
199. Vetusto - in
Esta casa e esta ponte são vetustos (muito
velhos, antigo) - ln chi punte chi.
200. Véu - vén
O véu (tecido, renda) da noiva tinha um
rabo bem comprido. - Fí vén téin guê
201. Véu - gói
As águas caíam 1;1 de cima branquinhas como um véu de noiva. - Gôi cópréi taví.
202. Vez - ign vi
Quando chegar a minha vez (ocasião) de
falar, eu conto a verdade. - Jgn vinca
quíhon tói.
203. Vez - car
Na próxima vez, eu ta1nbf1m vou v1a1ar.
Não fico mais aqui. - Car tín ign táqui
nhôi que tun.
204. Vez - un pir
Uma vez é pouco. Duas vezes é bom.
Três .~ demais. - Un pir conéng un réngrê
hê.
205. Via - órnín
Por esta via (caminho) a distância é mais
curta. - Ómfn tagn cacó
206. Via - Ómín
Estas vias (caminhos) estão cheias de buracos e de lama. - Ómín côn dugn dó
207. Viagern ·- póncôn
Esta viagem (ir a pé, de trem ou de ónibus) é demorada. - Póncôn tin.
208. Viagem - Qú'ar guê (anhara tin ma)
Nesta viagem a gente vai se cansar muito.
É longe. - Oú"ar guê taví
209. Viagem - (anhara tin ma)
O velho viajou para outro mundo (morreu)
- CoféJ têr iá
210. Viajar - (anhara tin ma)
Vou viajar (ir para outro lugar) de canoa
porque a viagem é sossegada. - Canúa cómi tin.
211. Viajante - Hôndr<J tin
O viajante (aquele que viaja) leva uma mala e urn saco d e comida. - Hôndrá tínca

212.
213.
214.
215.

mala vatín.
Viável - rânrai
Creio que este trabalho é viável (que se
pode fazer). - Rânraí tagn car üáin
Víbora - pân
Estas víboras (cobras) são perigosas. O
veneno delas mata. - Pân nhun ón tén.
Víbora- tiprun
É verdade que a primeira mulher foi enganada por uma víbora. - Ti prun véd iá f i.
Vibrar- violón
Veja como ela sabe vibrar (produzir sons)
as cordas do seu violaõ. - Violón când hê

ti.
216. Viciado - chingár, caiorê
Ele já está viciado (tem costume, não pode
largar) no cigarro e na cachaça. - Chingár
côca mó.
217. Viciar - gôifá
Você bebe cachaça a todo instante e vai se
viciar. - Gôifá crôt camó.
218 Vício - iúgaquecamó
Existem outros vícios do fumo, da cachaça
do jogo e todos são ruins. - lúga quecamó
219. Vida - prân (ano)
Tenfio vinte anos de vida. Minha mãe tem
quase 40 anos de vida. - lgn prân vinte
n1n.
220. Vida - prân
A vida é curta. Ganhar a vida com o trabalho. Vida de cachorro. - ôp prân rôr
221. Vida - tupén
Devo a minha vida a Qeus e a meus pais.
Vida sem amor é muíto triste. - Tupén
ign végn ni
222. Videira - uva
A videira (árvore) vai dar muita uva este
ano. - Uva canó camó taví.
223. Vidente - canó tum
A pessoa que vê é vidente. O cego é um vidente. Ele adivinha o futuro da gente.
Un canó tum dédn um vê üáin.
224. Vidro - ign pón (=- meu pé}
Cortéi o pé num pedaço de vidro. - lgn
pón quêp ign.
225. Viela - omín
Não gosto de andar nesta viela (rua estreita) cheia de buracos. - omín corégn nhanbá tin córég
226. Vigas - cá tómpér
As vigas (madeira serrada e grossa) susten·
tam a coberta da casa. - Cá tómpér in
had hê
227. Vigamento - cá tómpér
O vigamento (madeira que sustenta a casa) deve ser de boa madeira. - Cá tómpér
hê nyi.
228. Vigamento - cá tómpér
O vigamento está podre e cheio de cupim
(bichinhos que furam a -madeira). - Cá
tómpér cógn nói.
229. Vigente - cur
Esta roupa ainda é da moda vigente (em
uso, atual). - Cur túi fón.
230. Vig~simo - vinte
No vigésimo (o último dos vinte) dia do
mês. - Curén ta vinte.
231. Vigia - tarír
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Você fica de vigia (guarda, sentinela) neste lugar. - Táqui tarír
232. Vigor - tarmó
O vigor (a força) da juventude passa com
osanos. - TarnlÓ taví
233. Vigor - ga cri
Estes costumes ainda estão em vigor (em
uso obrigatório) na nossa terra. - Ga cri
tarmó.
234. Vigor- cofá chin
O velhinho ainda tem muito vigor (força)
de imaginação. - Cofá chin vêr tarmó.
235. Vigorar - cuchónqui
De amanhã em diante isto não vai mais
vigorar (ser utado ser obrigatório).
Cuchónquí.
236. Vigoroso - cá cutónq
Dei um empurrão vigoroso (forte) e a
árvore caiu. - Cá cutónq.
237. Vil - dlH é
Esta pessoa é muito vil (merecedora de
desprezo, não presta). - Dêi ê hê tum.
238. Vil - in corég
Esta casa, tão velha, é muito vil (miserável). Não me interessa. - ln tagn córég
taví.
239. Vil - ningué
Este anel não é de ouro. Foi feito de metal
vil (de pouco valor.) - Ningué coní cócô
tum.
240. Vileza - dédn hat
O que ele fez foi uma grande vileza (ato
muito baixo, canalha). - Dédn hat iá ôn
corég.
241. Vila - cáingâng
Neste toldo do rio lraí, está a vila (pequeno povoado) dos índios. - Cáingâng in.
242. Vilipêndio - fi
O vilipêndio (desprezo, falta de consideração) dela me deixa 1nuito triste. - Fi ma
hê tum.
243. Viloso - fê ponrú
A pele do peito do pai é muito vilosa (cabeluda, tem muitos pelos). - Fê ponró
quequ1.
244. Vime - vimí
É mais fácil fazer cestas de vime. O vime
cresce no vimeiro. - Vim í ta üônfân hadn
hê.
245. Vimeiro - vimí
O vimeiro cresce em terreno molhado.
Seus ramos são moles, não quebram e são
bonitos. - Vimí pôn chinul
246. Vinagre - vinagri
O vinagre é usado no preparo da comida
(saladas). - Vinagri ta üóión qui fadn.
241. Vinagre - vinho
O vinho ficou tão az(;.:iO que parece vinagre. - Vinho ta vinagre guêr hôn
248. Vincular - tin bré
Eu e ele vamos vincular (unir, prender) as
nossas vidas pelo casamento. - Tim bré
iôn.
249. Vinda - iút
A vinda (chegada} dela nos trouxe muita
alegria. - F i 1Ü tca ôn ma hê tav í.
250. Vindo - tá
Se eu tivesse vindo (chegado) antes, não
A

'

~
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apanharia esta chuva. -- Tá ign cri cutónq.
251. Vindouro - quêchó
No mês vindouro (que vem) eu estou de
férias. - Ouêchó contín óncôn ign üóicâdn.
252. Vingador - ign réngrê
Vou ser o vingador (aquele que vinga) da
morte de meu irmão. - lgn réngrê têr
253. Vingança - castigo
A vingança (desforra, castigar uma ofensa)
vai ser terrível. Castigo nMnguê.
254. Vingar - pôn i
Vou vingar (punir, castigar) a morte do
nosso chefe. - Pón i tédn iá ôn castigá
quêi.
255. Vinga: - tó hê
Para se vingar, os antigos diziam: olho por
olho, dente por dente. Não deixavam por
menos. - Tó hê hadn.
256. Vingativo - côn iá tudn.
Este homem é muito vingativo. Nada sabe
perdoar ou esquecer. - Dédn um côniá
tudn üáin.
257. Vinho - vinho
O vinho tinto se faz com uvas pretas. O
vinho branco de uvas brancas. - Vinho
châm. Vinho cuprí
258. Vinho - Vinho
Este vinho é gostoso. Não é nem muito do·
ce nem muito azedo. - Vinho crôdn hê.
259. Vinte - vintí
Achei vinte cruzeiros. Nas mãos e nos pés
juntos tenho vinte dedos. - Ningué car
pón féi vinti nin.
260. Vinte - prân
Tenho vinte anos de idade. - lgn prân vinti nin.
261. Vinte - vinti
Vinte cruzeiros mais cinco que ganhei, são
vinte e cinco ao todo. - Vinti cri chinco.
262. Viola - viola
Quando ele canta, toca na viola. É bonito
e eu gosto de escutar. - Viola quêd hê mé
chér.
263. Violão - violôn
Tocar no violão é rrtais bonito do que t ocar na viola. - Violôn mé chér taví
264. Violar - fi
Ele afirmou que ia violar (abusar com força de uma mulher) aquela moça. - Fim
bré vyi.
265. Violar - üóinquêi
Os ladrões violara.'71 (invadiram e destru í·
ram) até o cemitério. - üóinquêi bré ôn
râquéq.
266. Vioiar - rópq
Violaram (abriram, rasgaram para ver o
que tem) a carta que mandei. - Carta rópq
vêi chôrca.
267. Violência - raquênq
Para conseguir o que querian1, empregaram
a violência (força ) e esqueceram as leis.
ln raquenq.
268. Violênc ia - cáingâng
Tocaram os índios de suas terras pela violência (força, .<;em direito, obrigaram os
índios a sair. ) - Cáingâng pat ti ga qui.
269. Violento - prórq

O marido dela é muito violento (que resolve as coisas pela força, pelo grito, de modo
bruta/). - Fi b#Jdn prór camó.
270. Violeta - cafêi
A violeta é uma florzinha pequena muito
cheirosa. - Cafêi chin guêr hê.
271. Violeta - cafêi
A violeta é de cor azul. - Cafêi azur.
272. Vir - côntfng
Hoje ele veio a cavalo. Gritou pedindo socorro mas ninguém veio. - Úri cônt/ng
273. Vir - tupén (= Deus)
Tudo que vem de Deus é bom e devemos
agradecer - Tupén ta contlnca hê.
274. Vir - côntíng
Ele costuma vir (chegar) a tempo. V ir para
casa só para dormir - ln ra côntínca nur
ié.
275. Vir - côntínq
Ele acabou de vir (nascer) ao mundo e já
está chorando. Porque ele não ri bem alto.
- Ti côntínca fân tin.
2 76. Vira-bosta - nhéchin
Tem um passarinho que anda atrás das vacas. Ele se chama vira-bosta. - Nhéchín
bôin tu chái fón.
277. Vira-bostas- nhéchin
O passarinho chamado vira-bostas tem a
cor preta. - Nhéchín châm
278. Viração - quénca
A viração (vento fresco e brando, brisa) da
tarde é agradável. - Ouênca chin hê taví.
279. Virar - vânq
Agora pode virar a sua cabeça para este lado. - On crin ta vânquê.
280. Virar - concá
O vento da tarde vai virar para outra direção - Rôncóíca côncád na.
281. Virar - gôifá
E le costuma, todos os dias à tarde, virar
(beber) um copo de cachaça. - Gôífa crôt
camó.
282. Virar - cutân
Na noite de ontem me virei (rolei, agíteíme) na cama sem parar. - Cutân tân nur
tun ígn.
283. Virar - catutôn
Ele virou-se (foi contra) contra seus país.
- Ti páín catutôn . . . . . . .
284. Virar - ti prun
Ele virou a cabeça do marido contra a mulher (mudou a opinião do marido em relação à sua mulher). - Ti prun fí tu nhúnq.
285. Virg em - tê (tân) tông
Esta moça é uma virgem (pura, ninguém
a usou, nunca teve relações). - Tê tông
pén fi umbré harêía tum.
286. Virgem - nón
Esta terra e este mato são virgens (nunca
foram explorados. - Nón tagn üôn iá tu1n
287. Viril - conén
Ele é p equeno 1nas já tem modos viris (de
homem maduro, feito). - Con/Jn rá tarmó
288. Viril - ti
Ele já tem idade viril (de homem feito). Ti prân t/Ji chér.
289. Virilidade - tarmó
É preciso agir e pensar com virilidade (co-

mo homem, como pessoa do sexo masculino). - Tarmó nyi.
290. Virtude - dfldn hê
Viver para fazer o bem e evitar o mal é
uma grande virtude. - Dédn hê hat.
291. Virtude - un hê
Esta mulher é grande e merecedora derespeito pelas suas virtudes (mulher correta,
de boa qualidade). - Un hê fi.
292. Virtuosa - hê
O homem e a mulher são virtuosos (que
praticam virtudes). - Dédn um hê hátca
mô.
293. Virtuosa - üóicantá
Este remédio é virtuoso (que tem boa qualidade para curar.) - üóicantá hê.
294. Virtuoso - hê
Homem virtuoso é o contrário de homem
depravado (corrupto). - Hê taví ti.
295. Visão - óüóinq
A minha visão (capacidade de enxergar) é
boa. - lgn óüóin fón hê tavf.
296. Visão - óüóinq
Enxeryo perto e enxergo longe porque tenho boa visão. - To hên car qiiar hê tê
(tân) óüóin hê ign.
297. Visar - dô (= flecha)
Vou visar (dirigr o tiro, flechada) este veado bem no peito. - Dô tapón quembê tu
298. Vlsceras - dugn
Todas as coisas que estão na barriga e no
peito (coração, estômago, tripas) são chamadas vfsceras. - Dugn cônqui dédn
car.
299. Visita - rânquéte
Ontem recebi a visita (algum amigo ou
parente que chega) do namorado. - Rânquéte ígn chun ign vêí côntínq.
300. Visita - mate
Vou preparar um chimarrão para a visita
(pessoa que chegou). - Mate hadn um ta
ign vêi côntfng muma.
301. Visitar - váica (= amanhã)
Amanhã vou visitar (ir ver) os pais do m eu
namorado. - Váica ign chun in ra tin.
302. Visível - ve hê
É visível (que dá para ver) que os dois se
gostam muito - Nhântú hê t i vê hê.
303. Visível - crin
Aquela estrela, lá longe, não é visfvel (que
não dá para enxergar) todas as noites. Crin vê córég.
304. Vista - canó
Ele perdeu a vista (a capacidade de ver, de
enxergar). - Ti canó tun quêq.
305. Vista - cofá
O velhinho tem a vista curta (enxerga pouco, só enxerga o que está perto). - Cofá
qüar hê t ê (tân) óüói cór~
3Q6. Vista - in {= casa)
Tenho em vista (intenção) fazer uma casa
bem bonita. - ln-chinuí hadn.
307. Vista - fi chinut'
Não perca de vista (olhe sempre, v1g1e
sempre) esta menina. - Fi chinuí taví.
308. Vista - ti vêq
Nunca mais quero pôr a vista (vê-lo) nesse
tapiador. - Ti vê món ma.
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309. Vista - ti hên ~
Assim, a primeira vista (impressão, primeiro olhar) ele parece uma boa pessoa. - Ti
hén né.
310. Visto?
311. Visto - mâin fi
Visto que ele não pode ir, eu vou ajudar a
minha mãe. - Main fi iud4 quêi.
312. Vistoso - f i chinuí
Que menina vistosa! (que dá na vista, que
chama a atenção) pela sua beleza e por sua
força. - Têtén tagn fi chinuí.
313. Vistoso - cur
Que roupa vistosa! (que chama a atenção,
roupa colorida). - Cur rân chinuí!
314. Visual - lgn canó
A capacidade visual (de enxergar, de ver)
dos meus olhos estd enfraquecendo. lgn canó crói que rôn.
315. Vital - üóión (= comida)
A comida e o ar são vitais (indispensáveis)
para a vida. - üóión hôn ma hê tavf.
316. Vital- fê (= coração)
Um coração com saúde é vital para a saúde
da gente. - Fê hê fi.
317. Vitalício - t<Jqui
Nós temos o direito vitalício (para toda a
vida) de usar e viver nas terras do toldo de
lraí. - Tdqui ndtyi (n;Jti n)
318. Vit<Jlício - rânnli
Vou arranjar um emprego vitalício (para
toda a vida). - Rânr.Ji fón nhóüói tin.
319. Vitela - bôin
Vaquinha com menos de um ano de idade
se chama novilha. - Bôin chin fi
320. Vítima - ódn bé (= mentira)
Fui vi tima (sofri as consequências) das
suas mentiras. - Ódn bé ichú ódq.
321. V ftima - ôn g;J
A nossa terra é vítima (sofre as consequên·
cias, prejuízos) de uma longa seca. - ôn
gA üôncha rtJina seca nânca.
322. V ftima - dévi
Fui vítima de uma injustiça (estou pagan·
do o que não devo). - Dévi tun.rá caióm
tin.
323. Vitimar - üóicangá
Essa doença vai vitimar (causar dano, prejuízo) a muita gente aqui do toldo. - üóicangd tagn ti car cr i in corég
324. Vi tória - ign ma hê
Passei nos exames. Isso, para mim, foi uma
grande vitória (su cesso, resultado feliz).
lgn ma hê passa quêca.
325. Vitoriosa - ôn ma
A nossa turma de amigos saiu vitoriosa
(com sucesso) nesse jogo. - ôn ma ganhân
quêca.
326. V iúva - bédn têr
A mulher da qual morreu o marido, ficou
viúva. - Bédn têr f i.
327. Viúva - bédn têr
Sem o marido, a vida para a viúva e seus
filhos, ficou diffcil. - Bédn têr fi crón ca-

m6.
328. Viúvo - prun têr
O viúvo disse que vai casar outra vez.
Prun têr prun món.
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329. V iuvinha - bédn têr
A viuvinha ainda é moça e bonita. - Na
c erta vai casar de novo. - Bedn têr fi chinuí. Béd món f i.
330. Vi va - vi va
Quando ele chegou, todos gritaram: Viva!
- Viva ôn ma hê.
331. Vivacidade - guir
Estas crianças tem muita vivacidade (se
agitam, correm e gritam). - Guir prôn
prór mú.
332.?
333.?
·334. Vi vaz - Cá
Esta drvore é muito vivaz (cresce muitos
anos e dd frutas também anualmente). Cá canón camó.
.335. Viveiro - gôi c<Jnqui Aqui, nesse lugar quieto e fundo do rio,
é um viveiro (lugar onde os peixes são criados) de peixes. - Gôi cônqui créncufêr
camó.
336. Vivenda - in chin
A nossa vivenda (habitação) é pequena,
mas agraddvel. - Ôn in cónén ra hê.
337. Vi ver - ~ing6ng
Os índios preferem viver (habitar) no mato e longe da cidade. - Cáingâng nón cómi
338. Vi ver - nhlnbré O meu pai e minha mãe, vão viver (estar
com vida) cem anos. - Mâin páin nhâmbré
mui bagn.
339. Vi ver - ign
Também quero vi ver muitos anos para ajudar aos meus pais. - lgn tin bagn mugué.
340. Vi ver - rânrái
Vi ver sem trabalho não dd. Viver na miséria É preciso saber viver. - Rânrdi túnca
córégn.
341. V {veres - ôncré
Os viveres (alimentos, mantimentos) estão
muito diffceis. É preciso plantar mais para
que não falte comida para a famflia. - óncré bagn hadn.
342. Vividos - ign
Nos meus anos jtl vividos, tive muitos aborrecimentos. - lgn ma hê tum.
343. Vi víparo - dén
Tem b icho q ue bota ovo - Dén ôt fón
344. Vi vo -- gôi
Caí n o r io e graças a Deus a inda estou vivo
(com vida). -· Gôi qui cutónq mar têr tum
345. V ivo - cofá
O velho ainda não mo rreu. Está bem vivo
e disposto para o trabalho. - Cofá têr
tum. Rânrái hê vêr.
346. Vi vo - r ir m ú
Este rapaz é m ui to vivo (esperto, ativo).
Tenho parentes vi vos e parentes já mortos.
- lg n caicô n r in rir mú.
347. Vizinhança - in to hén
Na vizinhança (nas proximidades de casa)
da nossa casa tem muitas famílias de índios. - I n to hén in camó.
348. Vizinhança - in ré
Os rapazes da vizinhança (das proximidades) não me interessam. - ln ré que hadn
ign ma hê tum.

349. Vizinho - ln ré
Os nossos vizinhos (pessoas que moram
perto) são gente muito boa. - ln ré hén
que vin hê.
350. Voador - téntén
Os passarinhos são animais voadores (que
voam). - Nhéchín téntén mu.
351. Voar - fêr (asa)
Eles podem voar porque tem asas. - Nhéchin fêr ca téntén mu.
352. Voar - tóng, téng
A flecha voa no ar e não tem asas. O avião
voa, tem asas e não é bicho, - Dô tén mú.
Avião tén tin.
353. Vocábulo - cáingâng
Os vocdbulos (palavras) da l(ngua falada
pelos índios são agradáveis de escutar. Cáingâng vi mé chér.
354. Vocábulos - cáingâng
A Ros9ngela é minha professora. Ela me
ensina os vocábulos da língua da sua gente
- Cáingâng vínqui cairón tin
355. Vocação -- cáingâng
Tenho vocação (disposiçaõ para ser) para
ser professora dos /ndios. - Cáing§ng vinqui cairón tin.
356. Você - ôn
Você me conhece? Você não quer almoçar? - Ôn ign quicaró? ôn ma nhón?
351. Vociferação - prór
A vociferação (falar gritando e com raiva)
dele não me assusta. - Prór cá vinq.
358. Vociferar - cá ta
Se ele continua a vociferar, vou fazê-lo
dormir com uma paulada. - Cá ta ti tóin.
359. Vogar - canúa
Perdi os remos e a canoa vai vogar (ser arrastada) pela corredeira do rio. - Canúa
v6gn fón tum.
360. Vogar - canúa
Vamos passear e vogar (deslizar, remar sem
pressa) de canoa no rio Uruguai. - Canúa
vógn gôi qui.
361. Volátil - nhéchín
Os passarinhos são animais voláteis (que
sabe1n voar). - Nhéchin téntén mú.
362. Volátil - garafa chin
Feche a garrafa porque o perfume é volátil (evapora-se). - Garafa chin critem.
363. Volta - üfrin (virín) qué
Faça
volta
(se vire) e olhe para mim.
.. , uma
,
.
- u1nn que 1gn vera.
364. Volta - côntínq
Comprei uma passagem de ida e de volta.
Receber tudo de volta. - PasSBIJem món
côntfn ié.
365. Vo lta - côntfn
Já está de volta? O nosso negócio não tem
volta. Trocamos um pelo outro. - Contfn
ma.
366. Volta - tônrá
Vou dar umas voltas pelo mundo. Amanhã estou de volta à tarde. - Tônrá tin
váica cont fn.
367. Voltar - nhéchin
O passarinho pegou o bichinho e vai voltar ao ninho. - Nhéchín dédn vatfn.
368. Volte - contínq
~
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Não volte tarde. Volte amanhã ao trabalho. Ele voltou a beber. - Váica rânrái
contín ni crodn món vêrq.
369. Voltou - quêrónq
Ele voltou as costas e se foi embora Nunca mais o vi. - Ouêrónca vêrq vê món tum
310. Voltear - üóigrét
Durante a dança ela volteava (dava voltas)
sem parar. - üóigrét tin fi.
311. Volume - dédn
Um volume (pacote, maço) de roupas. O
volume (quantidade de espaço) de água
que cabe nesse vaso é pequeno. - Dédn
pén.
312. Volume - gôi
O volume (massa, quantidade) de água que
corre dessa fonte é grande. - Táqui gôi
bagn chinchll.
373. Volumoso - gôi üllin
O rio Uruguai é muito mais volumoso que
o Irai. - Gôi üáin bagn taví.
374. Voluntllrio - hadn ia
O que fiz foi vo./untário (porque era essa
minha vontade) - Ícha hadn iiJ.
375. VolunbJrio - üóiguéig
Ele foi para a guerra como voluntário (como quem faz porque quer). - üóiguéi tu
tin ti.
376. Volúpia - nhón
Ele come com muita volúpia (grande prazer, muito apetite). - Nhón bagn ti
377. Volúpia - r§nrái
Ele trabalha e estuda com muita volúpia
(grande prazer). - Rânrái hê ti.
318. Volúvel - fi
E la é muito volúvel (seu gosto varia sempre, que é variável). - Fita um quecamó.
379. Volver - vi rin quêq
Vamos agora volver (virar) para o lado direito. - Múna ta vi rin quêi ié.
380. Volver - gôi
Volver (dirigir) os olhos para as águas do
rio Uruguai. - Gôi üáin vlq
381. Volver - ign
Volver (dirigir, meditar) os meus pensamentos para os amigos que moram em
Curitiba. - lgn nhâncrê tói ign bré hê má.
382. Vomitar - tun tunq
O bebê vomitou (expeliu, lançou fora) tudo o que comeu. - Guir tun tunq.

383.?
384. Vomitar - tum túnca
De tanto vomitar, o bebê ficou fraco e
magrinho. - Guir tum túnca crói quêiô.
385. Vômito - tun tun
O vómi to (a coisa vomitada) veio com um
pouco de sangue. - Tun tun quêvéi bré
côntínq.
386. Vontade - gôi hê
Tenho vontade (desejo) de comer. Você
tem boa ou má vontade de ajudar. - Ícha
gôi hê tin~
387. Vontade - hadn hê
Gosto de ser dono da minha vontade, fazer
aquilo que quero. - Hadn hê qui hat.
388. Vontade - tarmó (=- força)
É preciso muita força de vontade (ser perseverante, enérgico) para evitar o fumo e a

bebida. - Tarmó hadn crôt camó tu üáin
389. Vôo - nhéchín
O vôo (movimento do pássaro no ar) da
andorinha é muito ligeiro. - Nhéchín câima tin.
390. Vôo - nhótón
O vôo do corvo (urubu) lá em cima, é muito le11to e ele não mexe as asas. - Nhótón
cumér hén tin.
391. Voraz - porcô
O porco é muito voraz (come tudo, devora
com pressa) e por isso é que ele engorda' Porcô dédn car concá mó.
392. Voraz - in pur
O incêndio foi voraz (destruidor, que queimou tudo) e da nossa casa só sobrou a
cinza. - ln pur côn iá.
393. Vos - ign
Eu vos adoro. Eu vos quero bem. Eu vos
ajudarei sempre que possfvel. - lgn hôn
tu hê. lgn hôn iudá quêi.
394. Vós - Vóicár
Vós (vocês) não vistes o incêndio? Vós não
viajais? Vósvosamais? - Vóicárhêiágnin
pur vé?
395. Vosso - hê iágn (vóicár)
O vosso (de vocês) pai e a vossa ma_e.são
muito dedicados à família. - Hê iágn mâin
fagn vi hê.
396. Vovô - Vovô
O vovô (avô) é um velhinho muito querido. A vovó é muito boa e amorosa. - Vo vô vin hê.
391. Voz - cantá, quêr
Tenho voz (som que sai da boca) forte e
bonita para cantar. - Cantá quêi nhamá
hêr.
398. Voz - ti vin
A voz do vovô é grave (grossa) e a da vovó
é fininha e fraca. - Vovô vin bagn - vovó

fi vin chin.
399. Voz - iógnhó {= papagaio (, ióg ió
A voz do papagaio é engré!Çada. Ele quer
imitar a todos. - lógnhó vin hê.
400. Voz - nhéchín
A voz do passarinho que canta é bonita. Nhéchín vin chinuí.
401. Vozeirão - quêr b agn
O vozeirão (voz grossa e forte) daquele
cantor parece a voz do bezerro desmamado. - Cantá que bagn ti.
402. Vulgar - dédn um
Essa coisa é vulgar (comum) e por isso não
me interessa. - Dédn um nhânguê tum.
403. Vulgar - ti
Homem vulgar (comum) não me interessa.
- Ti dédn um hadn üáin.
404. Vulnerável - in ("" casa)
Esta casa é vulnerável (é fácil de entrar nela). As portas e as janelas estão abertas. ln rugn rópca nátin.
405. Vulnerável - ti
Ataque o inimigo pelo lado esquerdo: ele
é mais vulnerável (mais fraco) . Evite o lado
direito. - Ti crói tav1'.
406. Vulto - dédn
No começo da noite vi um vulto (figura,
imagem) passar por aqui. - Dédn cutê
tagn mi vêr.
401. Vulto-· üóiví
Essa informação (noticia) é de grande vulto (importância) - üóiví tagn nhânguê.
408. Vulto - cucrêr
Com esta geada tive prejuízo de grande
vu /to (importância). -- Cu crêr óncré tétq.
409. Vulva - fi
E la está com uma inflação na vulva (órgão
genito, urinário da mulher, externo). - Fi
cangá ná.

O pequeno caingâng protesta a seu modo . .. Não qu is colaborar
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O 1. Xadrez - cadeia
Ele fez tanta desordem que foi levado para
o xadrez (cadeia). - Cadeia qui ti fat.
02. Xadrez - cadeia
As janelas do xadrez tem grades de ferro e
a porta fica fechada. - Cadeia nhódcôn
ninféi ca nhó
03. Xadrez - cur
Este pano tem desenhos em xadrez (quadrinho vermelho e azul, um depois do outro, de cima até em baixo). - Cur rân quadrado.
04. Xale - taüôn
Nos dias frios enrolo o xale (manto) no
pescoço. - Cuchá côn taüôn pón.
05. Xará - iâniân, nhânhân
Eu e ele temos o mesmo nome e, por isso,
um é xará do outro. - Ta nhânhân iân hôn
06. Xarope - üóicantá
Xarope é um remédio doce e cheiroso. É
bo1n contra a tosse. - üóicantá bróingue
Cuhurma hê.
01. Xarope - üóicantá
Existem xaropes para dor de barriga, para
diarreia, para as regras virem sem dores e
sem cólicas. - Dugn cangá ma üóicantá.
08. Xingar - cofá fi
Esta velha é muito braba e costuma xingar (ofender com palavrões) a todo mundo. - Cofá fi ticár tu nhún.
09. Xingar - cachór
Ela xinga até os cacho"os e é por isso que
ninguém quer saber dela. - Cachór bré
hôn tu nhúnq.
10. Xingar - un üóicantín
Só as pessoas mal educadas tem o costume
de xingar. - Un üóicantln vi conón camó.
11. Xixi - nháinq
Este menino costuma fazer xixi (urinar) na
cama. - Guir tagn cama cri nháinq camó.

O 1. Zaino - cônvorú, cônvarú
Cavalo zaino (aquele que tem o pelo todo
de cor castanha escura e sem manchas). Cônvorú quêqui chinuí.
02. Zanga - hê tum
Tenho muita zanga (antipatia) pelo Maneco. Ele é um sem vergonha. - Manéco tu
hê tum ign. Ti mó ôn üáin.
03. Zanga - ign rôn ni
Tive uma zanga (discussão) com o vizinho.
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- lgn in rôn ni tu nhún ign.
04. Zangão - có prânq.
O zangão (espécie de vespa) me deu uma
picada no pescoço. - Có pranq ign praq.
05. Zangar - hadn mónq
Não faça mais isso senão eu vou me zangar
(ficar irritado). - Tagn hadn món guetúna
guetúmar ign nhúi.
06. Zarolho - canó pir
É preciso ajudar ao coitado. Ele é zarolho
(cego de um olho). - Ti canó pir
07. Zarolho - canó
O zarolho (vesgo, de um olho só, que tem
olhos tortos) enxerga pouco. - Canó
nhângôn rir óüóin chin
08. Zelador - cafêi cré
O homem que zela (cuida) este jardim da
cidade é o zelador. - Cafêi cré ta rir fón.
09. Zelar - tarír
É preciso zelar (tratar com zelo) com muita dedicação ·- Tarír hê hat.
1O. Zelar - páin
Os pais zelam dia e noite pela felicidade de
seus filhos. - Páin ti crôn tarír hê hadn.
11. Zelo - páin
Os pais cumprem com zelo (dedicação) as
suas obrigações. - Páin ti hadn guê hadn.
12. Zero - Ti
Este homem é um zero (nulo, inútil). - Ti
deié hê tum.
13. Zero - vinti
Se colocar o número dois em frente do zero, fica escrito vinte. - Un réngrê rôn zero
rôn nímca vinte ni.
14. Zero - hadn mónq
Vamos começar tudo de novo desde o
marco zero (principio). - Hadn côn món.
15. Zombar - tim bre
Ele costuma zombar (caçoar, escarnecer)
de todos os companheiros. - Tim bré múi
fón agn vóq.
16. Zombar - mumón
Até dos perigos ele gosta de zombar (não
ter medo). - Ti mumón uáin.
11. Zombar - tarmó
Mas, de tanto zombar, um dia ele encontrou um mais forte do que ele e levou
aquela surra. - Um tarmó catú tónca mumónq ti.
18. Zona - gôi to hén
Nesta zona (lugar) perto do rio lraí, está
o toldo dos índios. - Gôi ta hén cáingâng
nátim.
19. Zumbido - mân
Quando as abelhas estão voando a procura
do mel, fazem aquele zumbido (barulho
zum-zum-zum). - Mân bâgn chân câdn
quêrmú.
20. Zumbido - ningrôn quêr
O velho diz que tem um zumbido dentro
dos seus ouvidos. - Ningrôn cônqui dédn
~
'
quer
mu.
21. Zunir - côncá
O vento vai zunir (produzir sons) a noite
inteir(/. - Côncá quêr tin.
22. Zurro - cônvorú
O zurro (grito, berro prolongado) do burro
é muito feio. - Cônvorú quêr córég.
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VERSÃO DAS CORRUPTELAS
VOCABULAR 10 (COLABORAÇÃO DE ÍNDIOS IDOSOS).
(A evidência de tantas corruptelas no vocabulário revela açaõ maléfica no processo
de acultura(fio. Devem ser aplicadas, sem demora, medidas corretivas e preventivas.
Elas são inadiáveis).

VERSÃO DAS CORRUPTELAS PARA O CAINGÂNG
INFORMANTES: ÍNDIOS IDOSOS.

-A-

-

Amigo - haraquerê
Avô - pái-páid
Avó - pái-mâin
Água - gôi
Arvore - cA-bagn
Araçá - ioió, ién iógn
Amargo - fóin-guê
Anta - oiúr, oiór
Arco - váin, üúi, üáin
Amarelo - querem
Azul - qui-gu-ty (tê)
Andar - tén-iamá, hatlm
Acender o fogo - glug
Andar - hatfm, tén-iamá
Anzol - ênff
Abelha - mân-byq-chi
Alto - téi
Amor - chindvf - Amor grande
chindvf bagn - tu hê
Amor - hê - bré hê
Alegre - vôndf (üôndí) - ma hê
Achar - vég, véq
Amigo - tfn - chi
Antes - iú, iút
Amanhã - üdica (váica)
Ali - témqui
Aqui - táqui
Ajudar - tin ma had
Aranha - chucrfg
A çoita-cavalo - quen-ta-ing
Aleaím - ca:cái
Agradável - hê
Amargo - gân, fóinguê
Abelha - mân-chân, mân byq chi
A legre (hê) - ma hê
Arvore - cA
Ano - prân
Aberto - dôr
Agi/ - cham, mrói quênq
Aquela - tóntân (ton tê), tónte nhón
hê f i, tónte fi
Ausente - quitún
Ancião - cofá

342

Animal - dédn um
Ave - nhéch fn
Ante - iú túnqui
Após - car
Até - tân
Atentamente - nh6-m6-rá
Abóbora - pé hô
- Arroz - dédn cané cuprí
Açucar - dén gróin-guê (gân)
Aluno - vóicairón nhó
Areia - ga râin-rêi

- BBoca - nhó tq, nhân-ca
Barriga - ndugn
,
Bunda - ndér
Braço - n indó
Bom-hê
Batata - cadn-did
Boi - nicA (chifre?), bôin
Bem-te-vi - quir-to-hê
Barro - can-glôr
Bonito - chindvf (chinuí)
Branco - cuprí
Beber - clô d-iamá
Barulho - món cocrô túngra
Banana - cacaná
Baixo - rôre (em baixo - cróm)
Brigar - turân
Bastante - etavf
- Borboleta - tó-tôn, tótô
Beijar - quidiúng qué
Beber - crôt, clôd iamá
Boneca - coá-chetí
Bonequinha - coadném
Bonecona - coach fd bagn
Bom - hê ti (boa: hê fi)
Brinquedo - cadfr
Brabo - nhum - Brabinho: nhum chin
Brejo - ort!
Bastante - é, é taví
Burro - üóicant(n (vóicantin)
Bêbado - vói-pédnbé
Brinco - ningrén tuchd

Calheita - óncré
Central - cuiú
Crú - tón
Carta - vôirân
Canto - vônchân (üônchân)
Curto - rôr
Claro - cuprí ve
Cada- car mi
Certo - cá-on
Cuzido - grón
Caminho - ôm1n, émin
Cinza - mrói
Claro - curôn
Cheio - fóor
Campo - rêmi-erê
Cobra - pând-pân
Cristal - pó-cóco
Carretel - dédn grin
Covil - ga-dor
Cicatriz - cavéd
Côr - rân
Coruja - iógn - gódn, dôrcohôn
Casa - in
Casarão - in bagn
Caelho - dên (dyn) chu
Com-bré
Contra - catutôn
Como - riquê - Gamo hoje: - r iquê

Borracha - dédn túi guê (gân)
Bebida - crôd fén
Banha - dédn tóngue, tungá

-C Cabelo - ngói ou ngóie ou góin
Cabeça - crin (cryi)
Costa - nguid
Côxa - crê (cry)
Criança - nhén
Chefe da Tribo - pé-y, páin
Corte - ei - quêp
Cachaça - ngôi (gôi) foá (gôi-fá)
Chuva - tá cutón
Criança que nasce - coadném
Criança que morre - nhir-têrq
Comida - üóinhón (vóiónd)
Carne - túdni
Cavalo - Convarú - penlôr
Capim - rê (ry)
Capivara - orygn-dyd
Coruja - dulcú cugú, dôr cohôn
Corvo - nhó-tó
Caminho - ómfn, cacó
Casa - in
Coberta de palha - in crin í
Cesta - quiái
Cigarro-fumo - caio-rê (caiorê)
Céu - caicón
Corda - moafêr
Cipó - mrur
Comer - ieen-iamá
Correr - chan-nân-hüái ou coq
Curto - rôr
Cantar - tânhe
Canoa - catcô (?). caicô
Cachorro - quyr (quêr) fó
Cor - tin rân
Castigo - dédn un
Cheiro - quêr
Cinco - vég-quen-grá cri um pir
Carregar - mográ
Chorar - f anrá
Cair - cutông
Cima - cri
Caçar - éngrég
Cego - quêvó
Canversar - conbég
Carregar - tunrá
Coração - ferór
Canela (árvore) - quen ten
Cedro - fó
Cascudo (peixe) - üót
Corajoso - mumón váin

,

.

Urt

Cedo - cuchóqui, cuchónqui
Completo - ta crân
Calmo - cumér-en-que
Corpo - ti hê mi
Carta - vóirê (vóirân)
Cama - vói ningré
Carteira - nhâncábo nim fón
Cebola - voión qui fat fón
Couve-flor - caféi crin

- DDedo (da mão) - né-iuá
Doença - cagn gá (Doente: cangá)
Doce - gróin · guê (gróin guy)
Dia - curé-curón
Dormir - mori-amá
Deitar - na-iamá
Dançar - mâin-grá
Dor - cangái-guy (g mudo expirado)
Dar - n im
Duro - tar
Dois - réngrê (réngrê)
Depois - car
Dente - nhó
Dourado (peixe) - pi-rém pé
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Dez- derná
Doze- dorná
Dezeseis - desasená
Dezesete - desessenéf
Dezoito - dezona
Dezenove - dezóna
Desenho - congrân
Diversos - é tavfn
Difícil - hân-gân (hân guê)
Dedo - ningué (= mão)
Dedal - vénchéi
Deus- tupén
Dou - quitavê pón
Dever - hê nin hê
Depressa - f urúnq
Deixei - tuv6in

Fonte - nhói cri - Fonte de água: gôi
ror
Filha - cóchin fi
Fréfgil - üóimân cri
Floresta - ca, ca bagn
Face- cacôn
Faca - rógro
Fogo - pin
Feijão - rógrô , róngrô
Fraco - crói
Fechado - ninfê
Formoso - hê on
Felizmente - ma hê taví
Folha - caféi
A

-G - Guri - únchi guir
Galinha - garfn fiou pruid pir
Galo - garfn ti
Gavião - ion-gógn - iógn gógn
Grande - bagn
Gordo - tónguy (tónguê)
Gato - catú
Guerra - vóing gueq
Ganhar - méng
Gostar - ign ma hê
Grápia (madeira de lei) - quem-co-rê
Guajuvira (madeira de lei) - uii
Guabiroba - penoéf
Gelo - dédn cuchá
Garota - nhir (guir) fi
Gostoso - ca hê

-EEsposa - eitprô
Estrela - cryn (crên)
Eu - ign
Eles - agn (elas: fagn)
Escutar - nhó-mó, vóivi (üóivi)
Este - carún, tagn (estes: tagn é)
Espinho - chóin
Exato - qui-hôn-ti
Estas - fagn - Estas: fagn é
Essa - fagn - Essas: Fagn é
Escuro - cutân
Escondi - vóipé - iúq
Escutai- vóivi (üóivi)
Embora - mucon
Estrada - ómínd - ti
Errar - vóicân-nó
Erro - v6icân nó
Escola - v6icairón fón

-HHomem - ungré, tin
Hoje - úri
Hontem - régretá, rân qué tân, rénqué

-FFeio - corég (corégn)
Flor - cafêi
Fiel - ta rir hê cairó, hê car
- Fogoso - vói-vá
Fundo - condó
Fresco-frio - cuchá
Formiga - pédn crign
Fogo - pi-fór-tê
Frutas - cacamó - cacanó
Forte - tarmó
Fácil - hê
Feliz- hê
Farinha - farín
Falador - vicamó ti
Favorável- quf-hón-que - tum ti
Fértil - hê ti

-/Inimigo - chô-chú
fndio - caingâng (mudo)
Irmão - régrê
Irmã- régrê-fi
Inocente - cónén ver ti
ln teressante - ve - chór
Infeliz - ma hê tum
Informação - qui-hôn quê
Instruída - üóirnân-fi (vóimân-fi)
Inteiro - cachôn - quechôn
Inteligente - crin hê
ln1agem - congrân
Igual - riquê
Imitar - Vê - hê
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Mat:ar - chatédn
Morrer - têr
Mosca - catolví, catâng, táing
Mel - mân
Mole - ton6i
Medo - camó
Muito - é tavín, é
Maria preta - (madeira de lei) - quépé
Mamica (do homem) - nunhé
Mulher grávida - dugn rôr
Mau - corégn ou hê tum
Medroso - ódbé
Meu-minha - ig, ign
Menina - guir fi
Menino - guir ti
Mulher - fagn fi
Maior - bagn ti
Mole - tonói
Mortal - têr, camó
Minha - ig, ign
Mais - é
Menor - pir
Muito - tavf, tavín
Magro - cân - iô
Mato (o) - nón ti
Milho - gônr, gór
Mentira - voi-ó
Maduro - cacanó - ron
Mal - üói - cangá
Mar - gôi - bagn
Mula - convaru, ningrón bagn
Maçã - cacanó
Melancia - barchia
Martelo - ión-tón-fón
Mascar - qui praq
Mate - caféi dêi

- JJaboticaba - mó
- Jaguatirica - ngrud
- Jundiá - rydn
- Jovem (o) - quêrún
Jovem (a) - üóiman (vóiman)
Joelho - nhanhân
Jacaré -gôi tón

- LL fngua - n uné
Leite - gôi cuprí
Lagarto - ia-mu-iêé
Lua - chyi-ché - chá
Levant:ar - iâng iá má ninrá
Limpar - prur
Lavar - üái-fái
Leve - quêi-vân (quêin-vê)
Longe - quüar
Laranja - rarang bagn
Lambari - crén-cu-nhé
Lua cheia - gá-ta-iur
Lua minguante - chá - téng - conéng
Lua Nova - chá-téng
Lua Crescente - bog (bagn) nin
Li ndo - chindvf
Lenha - pin-nh6i-có
Lago - gôi-ror
Longo - téi (?)
Lentidão - cumér-en
Lençol - canái fón
Lugar - táqui tontân (tontê)
Luz - curôn
Lentamente - cumér en ting
Lá - tontá
Linha - vénfê

- M- N-

Mão - ningué
Mulher - tentân, tantê
Mãe-ná
Menina - tentâm chin
Marido - mbéd (mbédn)
Milho - nôre (nuôre)
Morte - voá chéd
Mandioca - manioca, caiorê(?)
Mamão - cadúnhi - gró
Mato - nón ti
Macaco - canh6r
Macuco - vô
Marreco - nhê-ma-rêr
Montanha - rêd (subida)
Magro - qué-ió
Moço - quêrún

Nariz - nei-6, ninh6
Namorada - echôu
Namorado - ti-tum fi, chôu-chi-núi
Nascimento - üúnbur
Ninho - iáq fê
Noite - cutê (cuty)
Nós- on
Nascer - túi
Nove - n6na
Nadar - brógn
Não - üá - hê nim
Novo - tôgn ti - Nova: tógn-fi
Novos - tógn car hagn - Novas gógn car fagn
Nosso - ongar - Nossos - ongar é
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Nossa - ongar tum fi - Nossas - ongar
tum fi é

-0Olho - canó
Orelha - nigrón
Obrigado - hêtaüi (hê-tavf)
Ovo-ô
Onça - min
Ouriço - fóid
Olho d 'água - üên - ca - né
Ouvir- mong
Oito - onó
Onde vai - harat ln nó
Onde mora - anhó ta - ni
Onze- una
Ovelha - ovêio
Orfão - páin-tum
Obedecer - nhómónq

-PPescoço - ndu-nhi ou ndúin
Peito - febor6
Pé - pén (pónd)
Perna - fá (pón)
Pai - ióg, iógn
Pinhaõ - fâgn
Pinheiro - cd
Pitanga - iêbmbi
Porco - crég
Peixe - créncufér
Pinto - galín chin
Pato - pen-tempér
Passarinho - nhéchin
Ponta - cagn-bá (ponte - gôi-rôr)
Porta de casa - iân-güe, nhân có
Pedra- pó
- Pequeno - coadném
Preto - chê, chân
- Palmeira - tén, tâin
Pintar- chân - dái - má
- Parar - crân - grá
- Podre - qüarég
Pobre - nhôngôntár (iôngôntár)
Perfume - guêr · hê
Perder - fad (fadn)
Pesado - cofaigh (g expirado)
Pescar - grég, cufân iú iâng
Pouco - um pir
Perto - cacó
Porque briga? - are nan rarân?
Presente - vé qué móng
Pão - émín, pun
Piava - chem

Piracanjuva - pira-ta-ném
Pintado -piran-gu-chúm (peixe)
Pequeno - chin
Perigoso - nhun
Pena- fêr
Pontudo - nhúrânr
Planta - oncré
Peso - cufân
Precioso - caiamó
- Presente - (está aqui) - con nin
Perto - to, en
Pombo - choréng
Paisagem - dédn um car
Pastor - tarír - f6n
Perdiz - cai6-dé
Prazer - tu hê
Preguiça - nh6d-nhór
Passear - cuchón
Passeio - cuchónqui
Pelego - convarú cri fat fón
Periquito - có-ióin (nhóin)
Papagaio - iógn i6
Pintar - tu tin fón
Pintor- tu tuin tin f6n
Pomada - cacrân mi tin fón
Professor - guir cairôn fón fi
Papel - papé
Padre - pé dér
Pescada - créncufêr rata cónqui na
Pulseira - nindó tu chái fón

-QQuen te - rôenqüê
Quero viver - cháryi tênhá
Eu quero - chad món
Queimar - púne
Quatro - vêg- quengrá
Quatorze - quâna
Quinze - quina
Quanto - hanrê (anre)
Quando - harecôn (arecon)
Quem - uné
Quanto carrega - hanrê - mong
Quanto levanta - hanrecó ning tu
Quando você vai - hanrecó (area:J)
ting hónricón
Quieto - nhantú
Quente - rân
Qual - un (udn) tadê
Qualquer- dédn um
Quintal - cr6n fón
Quirera - guêr ta dâd (dên, dân) fón
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-R-

Suco (de frutas) - cacanó cunbê
Seca - tógn

Remédio - üói cantá
Rio - ngôi, gôi
Roupa - cur, cur-hê, cur-iô
Rato - cachfm
Raposa - groqufm bocó
Remo - apá (?)
Rede - crén cufó irongfó
Rico - nhâncábo (iâncábo)
Redondo - rôr hê, dédn rôr
Rosto - tin iámé
Rir - vadiânva (riso-vodiân)
Roça - encré
Ruim - corégn, hê tum
Rapidez - tin mó
Réptil- camúie
Rapaz - quêru, querún
Raposa - grudn
Repolho - caféi crin

-T-

Tigre - min (?) = cônqüé
Tateto - óghó
Tatu - fefén
Taquara - üón
Terra - ngá, ngá tin, gá
Tinta - toti nyia
Tucano- nrú
Triste - iá-tú
Tres - tf!ng tun
Treze - trena
Trabalhar - râinrái
Timbau (madeira de lei) - ca tó -nói
Tainha - crong cufér rêr
Trovaõ - talanquetê
Tagarela - vincamó
Tamanho - bagn
Tempo - ta curon
Teu - on tum - Teus - on tum é
Tua - on tum fi - Tuas - on tum fi é
Tal-ó
Tanto - confór
Todo - ticár - Total - ti cár
Triste - ma hê tum, oncré
Tábua - cá-tompêr ·
Tomate - dedn canó cuchún
Touca - crínqui nim fón
Trocar - catú nim
Toicinho - tuchfm(?)

- S-

A

Seio - nunhé
Saúde - hê, cangá. tum
Sarar da doença - hê chaná
Sede - clôd (crôd) hê
Saracura - pênfég
Sabiá - gódvén - godnué-godvén
Sol - rê, ron pir ti
Sentar - nê-iamá ou mira
Sujar üáin-g (g mudo expirado) sujo ,.
cavei
Seis - tég tum réngrê
Sete - dsena
Sim - hê, hê, êi
Surrar - bróng-brông
Surubi (peixe) - rydn - bagn
Sadio - cangá tum (cagngá tum)
Seco - tóg, congôn
Sábio - quicaró ti
Sombria - fón - iá
Saboroso, a - cô hê
Sapo - pépo
Silencioso, a - catân
Seus - tin, tum é - Seu - tin tum
Sua - tin tum fi - suas: tin tum fi é
Sinal - carêd pir
Seus - tunrá
Sob - cróm
Sobre - cri
Susto - déno taví
Semana - curón
Salada - caféi ta voiónd
Sal- ta chá
Sarampo - vóica crân coch ír

- UUmbigo - üóndid
Unha do pé - penenglú
Unha da mão - neglú
Urina - yigodfn
Um- unpir
Uva - cacanó chin cuchún

- VVelho - cofá
Velha - tantê cofá
Vaca - tante nicá
Veado - güembi
Vento - quencá
Vermelho - cuchôn
Verde - tódn (tôdyn)
Viajar - tin ná
Ver - vê
Vinte - vfna
Valente - vóg mân món

347

Vassourinha (árvore da selva) aicôn, ca cuchún
Vinho - vfnhu
Veneno - dédn tédn fón
Vela - grug f ón

ca

Vassoura - prudn-fón
Véu - cur-cavê
Vime - üóiféi fón
Vinagre - dédn ta chá
Viola - vonquêt-fón (fónquêt-fón)

Confronto de material linguístico caingâng coligido por R. F .M. Guérios
na região de Palmas precedidas da letra G, na região de Tigabi (precedidas de um T), na
região de Palmas, coligidas por H. Baldus {precedidas de um B) com os do toldo caingâng do Irai {precedidas da letra E).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2 3.
24.

25.
26.
21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

- AA, PARA - G - mo, m(o), mu, ma. E: quêra, ma, car
ABELHA - G - man(g) espécies: Kré, woirá - T: mang, abelha, mei, - B. mã
(ng) - by (g) gu - E: mân, chân
ABÓBORA - G - pehhú-kux(o)n - T: pe-hú, pakôn - E: pé-hôn,péhô
ABRIR - G - ndór (n) dór - T: dôro, dóre, dôn, dô - E: róp
ACABAR-SE - tunketâg; acabou-se: tônkêtág - T: ton - E: tun-quêq con, cón
ACENDER - ngrúh (n) grúh - T: gru, grúro - E: gruq, grunq, glúg
ACHAR - wé - T: ve, veg - P. veg - E: vêq
AÇUCAR - (n) dét u (n) gré - T. ngrén, grén, gréin, engrén - E: gróinguê
gróingân
ADIANTE - iâme, inhame - T: jamé, jamí, ajamé, ja, jo, ju - E: mé-tân, iú nim
AFIADO - E: iuquét (nhuquét)
AGARRAR - E: tu cháq, tucháq
AGORA - mo, mu, há, mohá - T: mo, há, moná - E: úri (=hoje)
ÁGUA - ngôi, gôi - T: engôio, gôio - P: gói - E: gôi
AGULHA - prâ, prêi - T. préja, préje - E: préi
1
A f- an (t) kü - E: hén-qui
AIPIM - kumính - T: kumín - E: caféi quénchír, rnéndióca, cumin (= mandioca brava), ménióca.
AJUDAR - kaiém, kainró - E: iúngndá quêq, tín ma ad.
ALEGRE- un-hhâ- T: man-hô. ma-hô - E: ma hê, vôndí, üóndí
ALEGRI- hhâ - E: ma hê, ign ma hê
ALG UM, ALG UNS - hun - T: um, ôn - E: dédn um, hend, hént, um
ALMA - waikuprin - T: vaikuprin, vaikupri, veikupri, veikuprin - E: cóinbég,
cóinbén
ALTO - táieng téi, téie - T: tái, táin, tájen, téjen, téje, téie, téi - P: tan(ng) E: téi
ALTO - hhá - E: prór-téi
AMANHÃ - wátka, waika~ wa (i)k(a), waixa - T: vaíká, vaeká, uaiká, vaká,
vaeké, vaia ká, uainká, váix, vajá, oaká, vái, uaiá úai, oaiá, guiaké, ocká, váxka E: váica
AMARGO - - fá - T: fá, foá, fuá - E: fó in-guê (gân), gró inquê tum
AMBOS - mbré - T: mbre, junto - E: um hagn, agn, réngrê (os dois)
AMENDOIM - minuí, min(u)í- E: bignvi, bidnvi
AMIGO - huntonhâ, hu (n) tônhâ, tohhá, untôhâ - T: vihôti, vikoti - E: bré hé
(ign bré hé), hâna, haraquerê, araquerê
AMORA - krá'in, kré(n), krâ(n) - E: cacanó cuchun
ANO - pramm - T: pran, plán, pran - E: prân
ANTA - óiôr, õiôr, ôiôr T: ojôro, ajôro, ojóro - E: óiór, óiúr
ANUS - dágné T: dégne - P: dãgnã E: dôr ndér
APAGAR - nghiút(n) giút, ndgiút - T: ndúru, dur, dun, dúru, dôr, jut, judn,
jun E: diêr, diêrca
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34. APERTA-GOELA - apéttkané E: tavônd conmung, congung
35. AQUELA - hén-fi E: un hén fi, tóntê hón
36. AQUELE, AQUELA - héntag, héntóg ta, hantag, henta, hén, ha·n - T: éne, áni
nhéne, nentáin, jentáin E: un hén ti, un hén fi, tónte hon
31. AQUI - tagkf, takki, taki, takê, tákê, takikê? T: télka, tag, ta, ki E: táqui
38. AQUI ESTÁ? EIS AQU{-huãxár ni- E: télqui-quê, táqui nhón
39. AQUILO - hén E: dén-hên (dêno)
40. ARCO - huí, h(u)ai, hu(a)i, h(u)í T: uíje, vuíje P: vu(n)y(g)hh E: váin, uáin

..·' .

UUI

41. ARITICÚ - G - kukrêi, E: cucréi
42. ARROZ - nhér-kéxir, nhar-kaxlr, T: gélra kanx íre, xire-xire E: arói
43. ÁRVORE - kaá ÁRVORE SECA: kaá tógn, ká tóg T: ka P:ka E:ca
44. ASSAR - G - grélng E: chun, chur
45. ASSOBIAR - hu(n) f, hu(n)i(n), huin, T: húi, hu, húix, húme E: üinq, iút
46. ATACAR - krirén E: iatinq (nhátinq)
~·
47. ATIRAR - penô, penôngh, pen, pénô T: pédno, péno, penói, pén, péne, páno,
pan P: pã E: fat, pénúnq
48. À TOA - monín T: mon E: vé tin
49. A TRÁS - iüh, iô, iê, iê-véi T: ndo, do, de, to, dére, tót, dót, don E: d6n
50. AVANÇAR - ropkêi T: aropkimbé E: tu vet
51. AVÔ
... - ióg-kofá, iók-kofá T: jógnjogn P: yogn-yogn, ngufã E: páin nhón, ign
vovo
52. AVÓ - bâhfí, bâkófá H: ign-by(g) E: páin ná, ign vovó
53. AZEDO - kái(n)ó T: kajá, kajé E: cai nhóiguê (gân)
54. AZUL - kuxônrói E: tâin chân, quguty, quigutê

-B55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

61.
68.
69.
70.
71.

72
7 3.
74.
75.
76.
71.
78.

BAGRE - ghad(n) E: ryd, rêd
BAITACA - kunhi(n) ê (n), Kui(n)ê(n), kuiiã E: cunhón
BAIXO - krém T: krén, kré, vein-kráme, vein-kráme E: rôre (em baixo =cróm)
BAIXO - K (n) méra, E: pror rôre (baixar = tarê)
BALA/O - krê T: kré, E: vônfân, üónfân, quiái, cheita bagn)
BALDE - rú(dn)iá T: rudiá, rumiá, alumiá, ru, iu E: run-fón
BARBA - i-wã, i-uã T: juá, joá, juvá, jové P: yuã E: nhuvó, iú-üo
BARRIGA - dug(n) T: dung, dun, du P: dugn E: dugn
BARRO - xó(n) gátômár T: xóvo, xôvo E: oré, conglor
BARULHO - weiwím(e) rãnh-rãnhgrê E: dédn um vô, iágn bré iú, prón prór
BASTA - gêtka, gêta T: gétka E: guêra, nhân ta ná
BASTANTE - bâg, bâgh E: taví é
.
BASTÃO - kétâ (g), kétâ (g), kãtóg, E: dédn, cá cân
BATATA - plit-hó-i (n)ãrê T: ped-6, ped-é P: nyara E: batata dydn, cadndyd,
cadndid
BATIZAR - K(u)pêi(n) T: vainküpé, veix kepé, kupé E: quêpéq, quypég
BEBER - krô, kron, krôd, krot T: króne, krod P: krónca E: crôt, clôd
BEIJAR - kinhú tké, kii(n) tkêi E: qui diút
BEM- tawfn, flhâ, hhé E: hê (tu hê)
BENGALA - E: vêntó, üóntó
BOA TARDE - BOM DIA: Hamá hhti? E: rônqué hê, curôn hê, rônqué tin
mahê
BOBO - waiká(g) tin T: vexkakin, veixkaktim, veinkaktim, veikãkti E: üoicântin
(vóicagntin)
BOCA - i(n)antkU, i(n)éntkü T: jantkü, jentkü, nhetü E: nhódquê (iónguê)
BOI - boi, óiôr E: bôin P: bói-ngrá
BOM - hhâ, hhá, hho, hhê, há, hha T: ho, hu, ha. had, ku, hodn, P: hy(g) E: hê
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79. BOM DIA - K(u) ró hhô E : curôn hê, ôn ma hê
80. BONITO - xitawi, xintawí, xitagúi, tawí T: xin, ha tavin, xe E: hê tavf, chindvi,
chinui
81. BORBOLETA - tôttô P: toto E: tôtô, tóntôn
82. BRABO - iún_kam(ã), í(n) ukamó, iukamó T: diú, diúm, jun, ju, jôn, jo, nho
E: nhun(praq}
83. BRAÇO - níndó T: nindó P: pã(n) E: níndó
84. BRANCO -kupri P: kubri E: cuprí
85. BRASA - pingrú, praí(n) grú T: pinxó, pianxó, panxó, pri:iix, ngrü E: prâín
(prêíng) préi práínq
86. BRASILEIRO - fóg T: fóg, fógn, fóng P: fogn kubri E: fógn, fóg
87. BRIGAR - (i)â (l)ôía, toiôm, t(o)iôm, toúm, tói(n)úi T: táion, tonhú, tojún,
E: iagn turânq (iâgnturê), turân
88. BRILHANTE - E: nhédn-grén, ióngró
89. BROA - héminbâgh E: gór ta ón mi
90. BUGIO - gôngue, góg T: gogn, gôgn E: gógn, cá-iór
91. BURACO/FURO - (n) dôr T:dôro H:dóro E:dôr
92. BUTIÁ - ttãinbâgn E: bân-quên, tóin bó, táin bó

93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
10Q

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.

. CCÁ - G - tág ra T: tangrá E: tónte
CÁ - kóntü (n) angnhêto T: kánte E: tónte-hôn
CABEÇA - krin, kri(n) T: krin P: kri(n) E: crin
CABELO - (ng) ái(n ) T: gáix, gnáix, náix, nahx, nh.gaix, nax, nhan P: na (ng)
E:
góin(iú-üó)
CAÇAR - kügh-rén E : oncréiq (oncréin), engrég
CACO - ngóu T: goiga, E: dédn um gó
I
CACHAÇA - gôifá T: gôiofá, agefá E: gôi-fá
CACHORRO - hóg-hóg, kaxôr T: hogn-hóg, hau-hau, kaxôrro P: hogn-hogn
E: cachór, quyrfó (querfó )
CADEIRA - wai(n)nffgá T: nígnia, ninja, ninjá, jéngja, jenja, ninjafá E: cri-ninfón(?)
CAFt - kafé T: kafê E: caf
CAIR - kutên, kutéh T: kuten, kúte, kud E: cutónq(cutói)
CAIR SOBRE - ki ní E: cri-cutónq
CAIXA - tütógwéf(u) düg(n) E: cácha
CALÇA - karça E: cárcha
CALOR - raí(n)g, rã(i)n T: ran, lan, aran E: rainguê
CAMA - kakren, kakré(n) T: kakré E: cri-nur-fón
CAMINHAR - E: t in fón, tin
CAMINHO - émin T: emin P: emi(nng) emi(ng) E: ómfn, ómínd
CAMPO - rê, lê (r)ê T: érê, arê, rê E: rê, rêmi, erê
CANIVETE - ró(g)-ró(i)xt~ róg-ró(g)x1~ róg-rôxi, róg-rógxi E: rógnrô chin
CANOA - kékkêin, kékke(n}i (n), kankrêi(n) T: kainké E: canua, caicô
CANSAR - rôte, hôte, (h) erô T: aro, arô, arot, arôd E : rôd, rô
CANTAR - i(n)ã, iá T: jenniania, já-nianián T: tãinyera E: tâin, tânhê, tângrá
tânrá
CAPIM - lê E : caféi (=folha), rê
CARA. - kákânt T: kakán, kaká, gakán P: kaka (n) E: cácón
CARAGUA TÁ - fai(n) P: fãi
CARNE - nin T: ni P: ni E: dédn un ni, túdni
CARRO - ihêürúrú(d), ihürúrú (d). ihorúrú(d) T: jürürut, 1õrirút, jürürut,
jorirú, E: camiun
CARVÃO - G - pr(ü) ata, pr(üa) ta, prôita T: próx E." práin (prái)
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132
133.
134.
135.
136.
131.
138.
139.
140.
141.
142
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

151.
158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.

165.
166.
167.

CASA - hin, in T: in P: i (ng) E: in
CAVALO - óiôr, kawarú T: kavarú P: kavaru E: convarú, pénlor
CEGO - Ktiwó T: küvó, kevó, kivó E: quêvó (quêüó), canó tun
CEREJA DO MATO - (n) dârió, (n)dêr-ióh, (n) dér-iór E: cané-chân (ca cané)
CERTAMENTE - hâ.nd, hénd, héndda T: han, hána, ha, na, méne, mána E:
qul-hôn tó-vén, quihon taví
CESTO - kê(nh), kênh T: keinf, keíni P: ka (n)(i) E : cheito, quiái
CtU - kaiká, kai ké, kaikó, kai kké, kaikkó T: kaikan, kai ká kaixká H : kaita(n)
E: cáícon, catcó
CHAMINt - níiápai ffá E: ín-téi, pin dôr
CHÃO - (n)ga(e), ngá(r) E:ga
CHAPtU - xapé, xapê T: xampé P: xape E: chômpê
CHARCO - wár T: orá, oré, oró E: nhânró, oré
CHEFE - paí T: pahí E: pôní P: pa (n)i
CHEGAR - íhút T: judn, jut, vaíjúdn, júro, juno E: nhunq, íúnq, iút, nhút
CHEIO - fór, fó(r) T: fóro, for, far, fatfóro, futfóro, váre, xóro E: f6r
CHEIRAR - kén-ün, kéí(n), ka(n) nü(n) T: kafn, kaf E: có-ing
CHEIRO, CHEIROSO - ghêr, gêr T: ngére E:guêr, guêr hd
CHIFRE - nikáh, (m) bôínikáh T: niká, ninká, bóix, nínká E: nicá (nincá)
CHOCALHO - x xü T: xu, xí, xi (P' x ígsy (g) E: crân-grân (grân-grêq)
CHORAR - fan, fan, fank T: fa, fuá, foá E: fânq (fan)
CHORO - fantfne E: fân
CHOVER - ta-kutéí, tátóg-kutén, tatâg-kute(n) E: tá cutóí ou ta cutón
CHUPAR - küu(n) tké T: kíxútí, kixút E : qui-ui, qui-nhúi, nhúi
CHUVA - tá, tá-kute(n) T: ta, takúte, na E: ta, ta cutôn
CIDADE - hammambâgh(n), hamambâgh, hammãbâgh, amambâhh E: fógn-in
CIMA - küghma T: kügmá, kigmá, koix má, küx má, koix, kodnrná E: cri
CIMA (em) - krf T: veínkrí, krínmá, krí E: cri
CINCO - patkár, pétkár, umpatkar T: patekrá, patekárá, petkára, petkárá E:
chincu, véq quen gra cri un pír
CINZA 7 mrain, mréin T: mréne, bréne, bréje E: mróí
CLARO - íéngré, iá·nngré E: cuprí-vê, curôn, ióngró
COBRA - ppã, pã, pan T: pan P: pan E: pân, pând
COISA - ndét, (n) dat (n)dá(h) T: nde, dét, de, da E: dédn un
COITADO - íág-i(n) ég tar T: jagntara, jak-tara E: nhôngôntár (iôngôntár)
COLAR - nhantká T: nhatíka, nhantká, nhatká E: cola quêq ión cá ou nhon cá
COM - tél, tô, tO T: ta, te, to, ten, ton, tô, tam, tot E: de-bré
COMEÇAR - wâhhâ, wdhhá T: vak E: hadn-món
COMER - kó, kói(n), kôi(n), koi, kôi n T: ko, kó, go, kox E: a:Jq, cô
COMIDA - wanM(n), wéi(n)e(n) T: venjén, vejéne, j en, jéne E: üóíón, vóión
üónhón
COMO? - hárkf!ti? hárktltka ?, hérk~tka? T: horika?, hori tke?, horíketí?, P:
hdrkete? E: hânrêca, ha~, ri qud
COMO VAI?- hamá, hho? hama hhâ? kangá tôn? E: hôn hanrê?
COMPRAR - mã, m§n, man, ma mót, wút, vu(d), vu T: man, ma E: caíóm,
mónt
COMPRIDO - tãi, téi T: tájen E: téi
CONHECER - G - kixákraíród, kixágkánhró, kaigródn, kíkraró, kanhró,
krainród, kekaigródn T: kixkaírone, kanheró, ki tkairrJje, kíxkanherá, kixkaíron,
kevenhára, kanherói, kíxkaí, krédn, krén, kíxenkrédn E: quicarônq
COPULAR - waítkúia E: vaimdn, nhónq
CORAÇÃO - fê T: fé, kífé, kifá P: fa E: fé
CORDA - wéM T: vafé, uafé, mafé, E: dédn téí(M), moafdr
CORDA - kawarú, b§hh fdwé E: dédn téi, moafer
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168. CORPO- hhtf, hhâgkár T: htf E: hôn hê
169. CORRER - wanhwó, vénh{u)ó, wanhwá, wénhuó T: veinvó, veívók, veinvá,
veixvóg, venuvó, vavángo, uó, vo,uai, vó, va E: vóívá (üóhtá}, üóínvá
170. CORTAR - k(r}üb, kü(gh} T: krü, kuk, küg, kud. gru, kru, kr-ügh E: quep
eiquêp
171. COSTURAR - kuran, ku,g T: kurán, vainkuran, veinkuran E: chêq, qui chêq
172. COT/A - k(a} xág, koxog T: kaixó, kexong, kexc5nge E: c§nchóq
173. COURO, PELE - f(u}or T: fuore, fufre P: idx, füi:Jre, fu(n} ére, fuy{g) re, E:
Mr (fânr)
114. COXA - i(n)ãxúr E: cre, cry
175. COZINHAR- dé(i), ddi T: déi, ndéi, déx E: ddin
176. CRESCER - E: boq(bô)
111. CRIANÇA, CRIANÇADA - nhír T: nfri, nh.gín~ gfri, gfre, nhfre, jfre E: guir
(guir-chin, guir-chin-é)
118. CRUZ - wakó T: ka vaikó fimarim (marém) E: crúi
119. CU/A - kónggôin-krôr, kônggôi(n}-krôr E: cúia
180. CUIDADO - kdr T: kéra, kira E: cré
181. CURTO - rúr, (l)úr T: rúro E:rôre
182. CUSPIR - mbóikê, (m) bóike, (m) bóikê, xug, x(i)úg T: xug, jará P: yara, xug
E: chúq

-D183. DANÇAR - waingrdn, uai(n)grén T: vaingrfn, veingrin, veingrére, veingrd, grin
P: veingra(i) nya E: vóigrédn, üóigrén, üóigrân , üáingrá
184. DAR - nimm, ním, fig, wid, féin T: ni, nim. fí, fe , vidn, mavidn E: nim
185. DEDO - ningéféi T : ningéféir, féie, pén féie P: ninga fâ/, piind fã/ E: ningud féi
néiuá
186. DEITAR-SE- ná,na T:na,ndí,dai E:nanq,naíamá
187. DELE- ti T: ti P: ti P: fi E: ti tun, fi tun, agn tun, fagn tun
188. DENTE- ió, i(n)ó T: ja, jan, nhapá P: yS' E: nhó
189. DENTRO - kd, kémme, kótt(o), kóhtt(o) T: ken, kan E: cónqui
190. DEPOIS- kárka, kar T: kélrka. kélra. kar. kra. kére. ker E: car
191. DEPRESSA - fôrât, fôrdt-kâ (f)uru(n)na, ktJri-kári, fu(n) (li) lá. likê T: llke, kur
kúri, kud, kuru E: furún
192. DERRUBAR - gãn, ngâ(n), ng§n,pütkón T: gan E: cutóng, cutón
193. DESAPARECER, ESCONDER-SE - pária. T: pur, put E: vóivédn-món-tun,
üói péiúq, üónfôr
194. DESCER - talü, taúr, taál, taletaúr T: tar, táere E: tárêg
195. DESTRUIR- E: roquét
196. DEUS- tupén, topdn, topé(n) Tupé T: topén, topé P: Topa(n) E: tupdn
197. DEVAGAR - kárnd(r), Kumér(a), kumérha, K(u)méra T: kumdra, kuméêra E:
curnérhén
198. DEVORAR - dui(n)kü(b) E: ta tun quêq (üóión rugn rôq)
199. DIA - kuran, kurên, kur'áé(n) kur'án T : kurá, korán H : ku(n)rá E: curôn
200. DIA - Kurã tâ, kuran td E: úri curônca_. (=dia de hoje)
201. DIA - rénkéu(n)tte, wa(i)xa T: arankf/t E: curôn un
202. DIABO - (n) dét-kóré(g) T: det kord E: dédn corégn
203. DIANTE- E: ín ro, nhú, iú
204. DIF fCI L - kórég(n) _T: korég E: nfJânguê, ianguê
205. DINHEIRO - i (n) ékambüh, i{n)e(n)tká'mbüh nhantkambü, nhá'tkambâh T:
nhatikambú, nhinhero, j'éro, nhatikambút E: nhdncabo, iá'ncabo
206. - ku(/)â'in, k(u){r)ai(n) T: kuré, kujé E: veirdn, üóirán ra = direito
201. DIREITO - pend-iá td E: veirdn, póndtJ tun
208. DIZER - wi, win, vi(n}, vi, ké, kê, gê, ghê, ngê T: vin, ven, uin, ve. vi, ke, maké
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209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

mankê E: tóq, vi, vinq, bré vinq (falar)
DOCE - (d)át-iungrdn, (n)dét-hhú(n)gré? T: gréin. grén E: gróinguê
DOENÇA - kang;Jta, kangate T: kangá, veinkangá P: i-kangat E: cangá
DOIS - réngrO, rangrê, unlangrO T: rengré, raingré, arengré. lengré. alengré, alegrd. langré P: ren(g) re(n)rengre E: réngrO
DOMINGO - k(u)ran-korég T: topén kurán korég, kurán korég E:dumingu
DORMIR - nô(r) nó, nó, nârn. nôrn, nôr, nônôr T: nóro, nôro, nôt H: norona
E: nur, noriamá
DURO - tá (r), tar, taar T: tára, túra, túru, táju tájo E: tar
DUZENTOS REIS - nhatkambüxin lengré

-E216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

E - mbré T: embre, bre E: car
E- ni, ne, na, i(n) é, hüe, i(e) ie, we T: ni, ne. na,je,ja E: h~nd
EIS, ESTÁ AQUI- huãxar ni, wá ió E: táqui, taqui nin
ELA - fi, fitóg, fítá(g) T: fi, fe, hi E: fi
ELA - fi má, fimá, fi ma fimbré E: fi
ELAS - fágn, fág T: fag, fagtôn, facton E: fagn
ELE - ti, tita(g), td, tag, titóg, titdg, ié, iá T: ti, te, titan E: ti
ELE - ti 1na, timá, timbré T: timbra E: ti
ELES- hagma, hagmá E: agn
ELES- hágtóg, hatag, hagtag,hágta E:ag, agtôn E:agn
EM, NO, NA - kü, kóti, tâ, to, tó T: ka, ta, te, to, ki, da, tot, ku, ko, kom
E: hadn
ENFRENTE - ii:J, ía, kuká'ma T: kakô E: catu (enfrentar?)
ENTERRAR- két T: kéti E: crin gat
ENTREGAR - fig T: fi E: tin ma nin, vit
ENXADA - tapér(a), tanpér, tãpér T: tampére E: bégn-c~n, bégn chep
ENXú, COLMEIA - mangbâ(g) ndéi E: mt!n-M
ESCONDER - paiú, péiq T: pejú, pij, pej P: payu E: vói pé-iúq (üoi péiúq)
ESCREVéR - wenhran, wenhrán, wairâd, !11df(u)d E: vóirdn, üóinrânq T:
venharó, aro, ri:J, ra, li:J
ESCURIDÃO - kutügh T: kutüigh, kutú, kúten E: cutân, cutên
ESPELHO - wéinhwdidh T: vaivéie E: vóivei id, üóivéiá
ESPINGARDA - (m)bóké, (m) Mké T: bokd, boké E: bócon téi
ESPIRRAR - haxim, hax/nk: haxin(g) axln(g) T:· a-xlm, a-xin E: hachlgn
ESPOSA - prô, prún T: aprtJn, prôn, pron, P: id pró, iprô E: prun, prun fi,
eitprô
ESQUECER - kéiátu T: kikaktin E: cón-id-tun, cóiatunq
ESOUER DO - iák~nh , tá T: ké!in, jakáin E: nhâncóin
ESTAR - ni, nf i(n) é, i nM, ié, na, nini, nine T: ni, na, da, je, ha E: cô-n1í1
ESTAR SENDO, FICAR - kêna, ne T: kána ne E: c<Jn fn hôn, conl
ESTAR DE PE - ié, ni E: pón ta nhón
ESTAR SENTADO - nf ni E: nin h<Jn
ESTE/ ESSE - tag, tagta, tak, tá tan, tâgta, tél(g)tó, tág(n), tagtâ(g), tagtóg
T: tag, ta, tan E: tagn (esta =fagn)
ESTRAGADO - korégn, korég(n) T: korég E: corégn
ESTRELA - krin T: krin E: crign, crin
EU - ig, i(g), hi(g), hf, ixóg, ixá(g), ixâg, x<Jg, xag, xa, xó, xók, xog. xóg. ixân,
ixxóg T: áix, éix, ix, ij, ixó, ix6, ex, e, eg, xo, uin, i, ux, xen E: ign
EXCREMENTO - nhafá, iônhfá, iófá T: nhafá H: nyafa E: nhófá
EXISTIR? TER? ESTAR - tóg T: tóg, to E: vóivet, on tun, tâm
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-F251. FACA, FACÃO - rógh-ró, rôrô, n1g-rô, n!(g)rô, r§g-ró, rdg-rô, rôrô T: ró, rói,
rüng E: róngrô, róngrô bagn
252. FACIL - hhá T: ho E: hat h~
253. FALAR - wf, wfn, (w)f, witó T: vin, vem, vot!n, uddn E: vinq H: ví(n)re
254. FAMfLIA- krf! T: krén, kre P: kra(n) E: crón é, ta nátin und
255. FARINHA DE MANDIOCA -pixé T: pixi E: farín ménióca, piché, (?), moadfú
256. FAZER - hád, ha (d), háti, hát, ha(t), had(n), hhat, hand, hant T: hadn, had.
háti, hat. ha, E: hat, hê hat
257. FECHAR - nigfei(nh), niféin T: ninféi e, nikféie, nigféie. nifé, ningféie, niféíe,
nifége, ninkféix E: n inféinq, ninfê, ninféi
258. FEIJÃO - rênró T: alangró, arangró, rangró. langro, langóro H : ra(n)n(g)ró
E: réngrô
259. FEIO - koré(g) T: korég E: corégn
260. FÊMEA - tantâh T: tanto E: um téntân
261. FERIR - rãin, râi, T: mránti, bránti, bréion, bran. mbran. mran, mréion, rénti,
bránti, mránti, mrére E: râinq
262. FERRAMENTAS-FERRO - k(ü)fé T: küfé E: quêfé, quêi fón
263. FERVER - wanwór T: venuvó, venuvóre veinvó, vó, uó, vanuvôra, uenuóre E:
vón var, üón var
264. FESTA BRINQUEDO - (n)dür, waíng-rümgré, (n) düri, (n) gür E: cadir-fón(i),
festa, cadign dirq
265. FICAR - E: nhói, (cónqui, cóni)
266. FIRME - taár T: tára, kitára, ki táre E : tar hê
267. FILHA - kuax ítfí F: kotxinfí E: cóchidn fi, coachid tentân
268. FILHO - G - kuaxí, k(u)axí, kiân, kóxídn, k(u)axít-grd, kóxi(n)gré T:kotxi,
kotxfn, alotxí, kotxi, koxi E: cochidn ti
269. FIM - tu(n)ketâg E: ticar
1
270. FINO - húhxí, hu(n)hxí T: montxí E: témper chin
271. FLECHA - ndô, (n) dó T: dó P: dó E: dô
272. FLOR - káfêi T: kaféê E: cafêi
273. FOGO - pin, pí T: pin pet'ngâin T: pitenkók P: pi(n) pingogn E: pin
274. FOLHA - kaáféi T: kaféi, kaféê P: ka-fai E: caféi
215. FOME - kokür T: kokire, kokére P: kokíre E: cóquir (cónquir)
276. FORA - rêtte, tütte T: ré, ra, lé, la, roro E: retân, retê
277. FORA - E: retân, retê
218. FORMIGA - pêtkrü, p(jtkrí, patkrl T: arin, ruprín, ru, erfn E: pén-crign, pêt
crign
219. FORTE - tar T: tára, tar, túru, tur E: tarrnó
280. FRACO - krói(n), króin T: krójo E: crói
281. FRIO - kuxá, kuxáta, kuxati T: kuxá E: cuchá (cuchói)
282. FRONTE-FACE - iame T: jamé P: yam "a E: caron ró, cacón cri, caqué
283. FRUTA - kané T: kané, kakané P: ka-kana E: cacanó
284. FUGIR - wéipéii ú, wáipéiu, wâip(jiú, weipeiiú, waipig-iúi, wéinpéiú, T: veinpejú,
vainpojú, peju E: vóipe-iú (üóipé-i úq)
285. FUI - (w)úr(i) T: vüire, üere, füire E: tin
286. FUMAR - wai ú T: vai-ú E: chingar côq
281. FUMO, FUMAÇA - niiá T: nijá, ninjá, níiá P: ni yá E: fumo, ni n-iá, niá (fumaça
= niá), caiorê
288. FUNDO - di (g), kon(g)dóh T:ding, dik, din E:côndó (din)
289. FURO - ndôr E: dôr

-G 290. GAIOLA - niféih E:gaiora, ninféiq
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291. GALO - kókéu(n)gré E: garú, ingré
292. GALINHA - garin, garínfi, kókéu, kókéu(n)tãtã T: garin. garit. engarit, ganí
P: garin(g) E: garfn-fi, puid pir
293. GANHAR - ma. m(a), LoW T: ma, ba, ma, man, ban, mat, van E: ganhân, mó
294. GARRAFA - garafa, rú(d)iá =balde T: rudiá, rud, rumiá, ru, lu E: garafa
295. GATA - migxintantã, mi(n)gxinfí E: gatu fi
296. GATO - mingxí, mi(n)gxí, minxin T: minkxin E: gatu ti
291. GAVIÃO - iogóg-kupri T: jongjó-kupri E: nhéchin bagn, iôngóg, chihyi
298. GEAR. GEADA, NEVAR, NEVE - kukrür, kukrür(e) T: kokrüre, kokrire E:
cucrêr ni, cucrêr, cucrêr rêd ni, cucrân rêd
299. GENRO - iá, (m)bré E: nhâmbré, iambré
300. GENTE - hun, hhun, wain, wein E: ticar ti (caingâng)
302. GER IVA ~ ttái, tanh T: táion, taión E: tâin
303. GORDO - hhéhhé T: ho E: tónguê (gân), tóng
304. GOSTAR - kamé, hhâ T: kemá. e1ná, ha, ho E: tu hê
305. GOSTO, GOSTOSO - hhâ, hhâ-ni, kôhhâ T: ha, ho E: tu hê, hê taví, hê
306. GRANDE - bâgh, bâ(gh) T: buongh, buongh, büogn, bangh, bak, ban, embuongh P: bogn E: bagn
307. GRITAR - pr~m ,
prém, pr/J .(n), prén, T: veimprá, veinpren. prére, prére,
préié, prén, préne, pra, pre, veinpréin, pran, plére E: prór, prond prórq
308. GRITO - hhâke T:oéke E:prór
309. GROSSO - (m)bâghhâ T: htf E: tompér bagn
310. GUABIROBA -pên-oá T: pano-á, panoá E: pénd-vá, (pédn-vá), pénuá
311. GUARAIPO - man(g) E: dédn um(= algo, alguma cousa)
312. GUERREAR - nãgéia, ianghéia T: uámge, uánge, ánge, uáge, ge E: nhângon
téd (iângón téd), iânturân, iânturânq (=guerreiro), vóiguéq

- H313. HOJE - hu(n)ri, hu(n), hu(n)I í, úri, hunli T: óri, óre E: úri
314. HOMEM - hu(n)gré, hungré T: ungré, gré, gren, ongré, ungrét, ongrá P:ngrtf(n),
E: ti, ungré
315. HOMENZARRÃO - hungrébâgh E: ti bagn
316. HORA - hóra, hórá E: hora
~

317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
321.
328.
329.
330.

- 1IDIOMA - há(gh)wí, wí E: vóiví (üóivi, cáingâng vi)
IGREJA - topén-iô-hín T: topén joín E: in bagn qui crúi, tupen in
ILUMINAR, BRILHAR - bigbig H: ta-bignbig E: nhóngrón quêi (iodn-grôn),
ióndgrôn
fNDIO - kãingang, kaingan(g) T: kaingáng, kaixgáng, kaingtf, kajgéng, kaingtJt, kaigtJt H : kaingán(g)ge E: cáingâng
INCLINAÇÃO, GOSTO - kamé, T: kemá, erná E: cri ná, ti hê bêr, ta náin
INFERNO - nu(n)bê, nunbê E: dédn um corégn in
INIMIGO - huntuiún E: bré-hêtum, chónhún
INTEIRO - hhâra T: ha-úra, ha-üra E: ticár, cangrá
IR, ANDAR - tin, ti(n) T: tin, ten E: tin, tinq
IR, LEVAR - (m) batín E: tin, batín
IRAPUÁ PRETA - (abelha) kuxextf E: dédn chân (= algo preto)
IRMÃO - ih nhá'(w)a", ih nh/JutJ T: javü, jauve, jauígh, javüve, jaúue, jauég/1,
javú P: nyavuy (g), yãyü E: réngrê
IRMÃO - ke(n)kê T: kanké, kaiká P: k/J·(n)ke
ISTO, ISSO - hén, ha(g), a(g), ha(g)n, tag T: tag E: tagn, tagn ti
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-J331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

JA - há, mo T: ha, mo E: má, tán
JABOTICABA - má T: má, ma E: mó
JACU - G - ktfhhü, kanügh. - T : ktlün, kfJüj, ktfü, Kuij E: v6 (macuco)
JACUTINGA - pêhi T: pei, pen, téin E: Pêin
JAGUAR - ming, min, mi(ng) T: mink, min, mi P: min(n)-kogngyfg)re E.mínchin
JAGUAR FÊMEA - mintãtã, mi(n)gfí E: min chin fi
JANELA - i(n)antkêi-rôr, nhantkâ-rúri T: kanén, dôro E: nhân-cân (iâncân),
nhâncân rôr
JOELHO - akrín, i(g)akrfn T: jakrín E: nhâncrin, iácrin
JUNTO - ia(m)bré, mbré T: mbre, mbra, bre, enbre P: yambrtl E: bré (hê nyi)
JUNTO DE, PERTO - norênta, i(n)orênta, o (r)enta E: bré-hon

- L341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
3fJ().
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

362.
363.
364.
365.
366.

LA - G - tatâ, ká, ni, torahdü, tagkattf, rara T: tá/a E: tân
LA - egn(/)ate, ang(i)até E: ton tân hôn
LABIO - i(n)antküf(u)tfr T: iantkü-futfre P: yantky(g) futfre E: nhândquê fêr
LAÇO - waihê, waihé, an(g)hiê T: engjánje, engjé, énje, éngje. engáje E: dédn
têi, iu-iât,
LAGARTO - gháhgré T: gangré, gangre E: bân-téi ('-' rabo comprido), iámuiêé
LANÇAR - E: tu pón, tum túnq
LARANJA - nârié, nâriá, nâriá'h-kané E: rarâin T: nerénje
LA TA - (n)déthunndé E: rata
LAVAR - kupêi, kup§ T: veinkupén, veikupen, kupé, kupén, kupéia E: cupêq
LEITE - nong-iê-kü11ôi T: nongje, nónje E: rei te, gôi cupri {= água branca)
LENHA - pí T: pin E: pin, pi
LENHA PARA CURÚ - p(h)urfé, p(u)rfé T: putfre fé E : pin hat ié
LER - wãirâd-toiã, wai(n)râd T: venharlf, uenharé E: véivân, üóirân
LEVANTAR-SE - iângl T: jengrá, nhengré E: nhónq (iónq), iâng iamá
LEVAR - ba, (m)ba T: ba - vá uá vé, ve, ma man E : ba tlnq
LEVE, LEVIANO - kai(n)wlf, kanhwü T: kaiúi, kajúj E: quêivân, quéi-van chin,
guéi-va, quéva
LHE -- E: ié
LIGEIRO, VIVO, ATIVO - lilihtJ, /ili T : litlit, líri, riri E: coinbár rir tin hê mrói,
mrói mróiq, f urun,
LIMPAR - fah, fâh, küghk(u), kü(h)k(u), kühk(u), kü(g)fa T: kekfuá, fuán,
fáiafuá E: iâncrí
LIMPO - kupri(r) T: kuprí, iamprí, pri E: nhédcri nhâncrí, iâncrí
LfNGUA - nonéh, noné T: noné P:nontl E: nunê
LIVRO - wainrá T: vairi, venhartf, vainltf, vairtf, veinllf, vainrô E: vóirân, üóirân
LONGE - kuháhatt, k(u)ahhâtt, kuáwatt T: kuuaran, kuará, kuuará, kuvarán,
kuar, kuvará E: qüar, qüarân
LOUCO - tlfrôkotüwã T: kutú E: crin-corégn
LUA - k(ü) xá, küxtln t: küxá, keixá H : kuxa E: quêchó
LUZ- (n)glú, glú T:gru E: curôn (=-luz, dia)

-M 367. MACACO - G - kái(n)ér, ká(i)nhér, kai(n)ér T: kajere, kanhére, kaiére P:
kany{I (n)re E: canhór, caiór
368. MACHADO - (m)btlgh, bégh T: béng, bengh P:bltdn E: bégn (bén)
369. MACHUCAR - E:ráinq (rái), ráinq
310. MACIO - tarai, talai T: tanáia E: tenéi
311. MADURO - tár T: tára, tár E: róin-guê (gân), rôn-hê
312. MÃE - ian, ianfí, i(n) á-fi T:jan, nhan, na, ja, na P: yâ E: mâin fi, na, rnâin
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MAGRO - (k)üiô T: küj6, kojó, kai6, kujó, venkujó, vexkujó, ver.-vex E:quêio
MA IS - kafór, kâfór, kãfór, fôr T: fór, fóre, kantfóre, fáre, vara E: cônfór
MAMANGAVA - kághwân, kó(g)wôn T: kokfú E:pafá-chór(?)
MAMAR - pafá T: pafá, pafuá E: pafáq
MAMAS, TETA - nong-ié, non(g)iê T: nongúje, nongúue, nongúe, E: nugnhé
nunfté
378. MANCO - wagwtfh T: vaguá, vagutJ, vagütf E: tin corégn (=- caminha mal)
379. MANDAÇAIA - nhaghwér, i(n)ãgwé E:nhângátucháia, empéin
380. MANDIOCA - kumín-i(n)ãrê T: kumín-jaré P: kumí(n) E: méndiôca, méniôca,
cumin
381. MANDURIN - pran, prã, pr(tJ) E: quêd-fón
382. MANHÃ - wáikâ, waikâ T: váix, vajá, vaiká, vaeká, vaíaká E: váica (=-amanhã-),
cuchonqui
383. MANSO - l(n) uai(n), i(n)uai(n)in, i(n)úwtlin T: nhovaix, jováix E: cairó
384. MÃO - ningé T: ningé, aningá, ningâm, négi, nin, ne P: ni(ng)gá' E: ningué
385. MÃO DIREITA - ig pén-hiá T: penfnja, pénja, pen-ja, ipédn E: ningué pon-iá
386. MAO ESQUERDA - i iáh-kén T: pen káin, jakán, jakáfn E: ningué nhâncóin
387. MARACANÃ - kenkér, ke(n)kér T: kentkerê E: nhéchín bagn (~ave grande)
388. MARIDO - béd, bé(u)d inbéd T: bedn, ben, bem, be P: id bá'dn E: bédn
389. MATAR - tan, ta, tai, tâin, tain, tóin, tãin, taim, tói, taí(n) T: tan, ten, te, taix
E: tédn, ted, tét (tét)
390. MATE - kõgôi(n), kóngõin, kôngôi(n), kô(n)goi(n), kó(n)gói(n) T: kongóin,
kóngõin E: mate
391. MATE- gôinrã E: caféi-crôdn fón(?)
392. MATO, MA TA - wai(n), wain, nén, nlln, nãn T: uán, uái, muái, uain, váix,
véix, nem, nen P: ná'me E: nón, ca bagn, ca é
393. ME - igmá, ig ma, imã, íman, igman, ig, iki T: ex má, eijmá, idmá, ixmá, eixman,
ijmá E: ign ma
394. MEDO - kamé, kamét T: kamé, kamén, kamét E: camó, mumó
395. MEDROSO - moménh T: mómen E: ti mumó
396. MEIA - fápahiá T: fa-panfa E:cuiú (=- centro, meio)
·
·
397. MEIO-Dl A - râ tâ hénnindô kéxá, râ tá angnindô kéxá T: inindó, inindó káxka,
arán, inindó háxka, arân enindó ou nindó ou nindó kaxka E: curôn cuiú
398. MEL - mang, rnã(ng), man(g) T: mang P: mã(ng) E: mân
399. MENINA - huntxf-ff, ontxí-ff T: ontx( E: un chin fi, guir ti
400. MENINO - huntxf, hun(n)txf T: ontx( paixin E: un chin ti, guir ti
401. MENTIRA - ór T: on, ornbé, aórne, ôné, on, ôt, aôt, aôn, onbédn, ônet, odn,
one E: vóí-ó, ódn bé
402. MERGULHAR - gôi-kü-putkêi T: put, pót, púr, put-kéira E: vóicónbút,
üóicônbút
403. METADE - kuiú, ti-kuíú T: kujú E: ti cuiú
404. MEU-MINHA - íg, i(g), i, ixúm, ixun(e); T: ix, eix, xan, xón, xa, ixôn, xúm,
inho, nhe, inh, ex, eg; P: ixoú, ígn, i(n), i, íds, ig, ídx, idn; E: ígn chun
405. MICO - káí(n)ér, E: caihór, caiór, canhór
406. MILHO - (n)ghár, i(n)ár, nar, ghar, í(n)art, (n)árta, (n)gar T: engara, gara, nhára
P: nyá'(n)re E: gór, góhr
407. MIL RtlS - müréis pír E: mir
408. MIRIM-GUAÇU - xiúgh(n)-(m)bâgh(n), xiübâgn E: dédn chin
409. MIRIM-MIUDO - xiúgh(n), xíügxf E: dédn chin
410. MOÇO- k(tf)râ(n) T: kürón, kerón, kirôn, kúro E: querun, ti
411. MOGANGO - péhhú-ütp6 E: péhô rôr
412. MOLE- ten ain, tanâin T: tanáía E: tenéi, tonói
413. MOLHAR - mbrér, (m)brér T: brêre E: mrónq
414. MOMBUCA - ndôr, (n) dôr E: dédn um
373.
314.
375.
376.
377.
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415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

422.
423
424.

425.
426.
421.
428.

MONTAR- kri nf ni E: cri-ninq, cri-ni
MONTE, MORRO - krin, (n}gáxór T: krin, krid E: ga-chór
MORAR - G - iamóni, iamóne, iamón(e} E: nin iá hat
MOR DER - prai, praih T: pra, pran E: praq
MORRER - ttJr, têr, t(ã)r T: tére, katére, kantéere E: têrq, têr, têrca
MORTO - utér T: téere, téera, tér, tére, xére P: téreo, télea E: tén, üóncher,
üócher
MOSCA ·- káttai T: katoi P: katã(n} E: cá-tânq tâin, catânq tâin, catatói
MOSQUITO - kkd T: ka P: kã E: ca-rin-rign, catotói chin, catân chin, catatói
chin rign
MOSTRAR - wêd T: ved, ve E: vêt
MUITO - mâ, ma, hhâ T: éti, ma, e, ée, ii, tavfn, kan P: éte, etógte E: é, tavi
MULHER - huntantã, untãtãm hu(n} tantãm, nta(n}tãT: tJntanttJ, tant(f P: tanty
(g), ón (ng} tãty (g} E: fagn tantê, tantê, fi
MUNDtU - krã(i)nã, krã(i}gnã E:dédn um
hamátkár T: emákára E: ticar, ómócar = mundo
MÚSICA - wtlhk(tf}r E: vóncar, üóncar, üónquêr
'

-N 429. NADA - G - tô tawí E: tum
430. NADAR - (m}brô, (m)brô(i}, (m)brôi T: mbraia, bráia-bráia, mraia-mraia,
mbarambráia, barambráia, brég-bréje E: brôq, brôiq, brôi
431. NAMBÚ- (n}dé E: vóimân, üóimân, dé, dédn un nhechin
"' · E·h"'.
"'á(::..<
. U . wa"''JT·
. . U ó?
. UO,
• e n1n .'J'T
1 um, U
uul·j
432. NÃO .') - wa.-<')ó?
433. NÃO! - háhl E: hê nim, üá, tum
434. NÃO (proibitivo} - ndêi T: déia, déja, déje E: hê ni m
435. NÃO (com verbo) - apí, pí, pü T: piá, pijá, pie, pije, pen E: hê nim
436. NÃO (com verbo) - to, tône, tôna, tôn, tón, ketône, kétona T: tót, tó, tóg, tôn,
keton, tu E: hê nim
431. NARIZ - nié(n)é T: ninhé P: ni(ng)tl E: ninhó
438. NASCER - mbrur, bur(h), bur, (m)búr T:born,bornia, E: tâinq, tâica, mbur, yinbur
439. NEGRO, PRETO - K(u)t(J(g} T: kúten E: chân, capur
440. NEVE - kukrüre E: cuaêr ret
441. NINGUtM - Humpi T:on tôn E: um pi, un pié, un con (= nenhum)
442. NINHO - iá(k)fê, iákfê T:jakfé P: xtl(n)xi-yakfe E: nhânfê, iaqfê
443. NOITE - kutü(g), K(u)tóg, k(u)ttf T: kotügh, kotú, P: kuty(gj E: cutân, cutê
444. NOME - iií, T: jiji, uijí, fiijí, uijé P: iyiyy(g) E: nhâniân, iânhân
445. NORA - kóxíprónfí T: kotxín prôn, kotxf, tánttf fi E: fi cóchidn prun fi
446. NÓS - héng, héntóg, héngtóg, héngtâg T: enktôn, entom, éin, en E: ongár, ón,
óng
447. NOS DOIS - héng-grémgrê E: ongár réngrê
448. NÓS TODOS - héngár T: en ma. ein, " 'ªn E: ongár car
449. NOSSO - héng T: éin, en, entôn E: ón tun
450. NOVO - tain, tén, tdin, tâ(n) T: tang E: tógn
451. NUNCA - k(i)etôn E: hânricôn tum (hônri côn)
452. NUVEM - kaikié T: kaixkan, kaiká gógn, kaixkangôg P: kaitK(n) gogn E: cáicôn
gógn, cáicôn

- 0 453 OCA - ká (n)dôr E: caféi ta in
454. OLHAR - wãin, hawai, wS, wê, awãin, we, rür T: eváíx, kíeváix, euái, evái, liri,
líri E: vêq
455. OLHO - kané T: kané P: kan'tl E: canó
456. ONDE? - hât(e) ? htft(e}?, htltta?, héttd? T: déto, énto, atandéto, tandéto,
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451.
458.
459.
460.
461.

hánto, tênto, htft E: hân tân, hará, ta ni?
ONTEM - râ"nkétt T: arankét, arankái E: rânquétân, rânquéte, raquétê
ORELHA, OUVIDO - ningré T: ningrén, ningréin P: nig(ng)rtli(ng) E: ningrón,
ninbrón dór
OUTRA VEZ - kêmãra E: um quengué vêr
OUVIR - mein, mei(n), mé T: méin, mé, men E: mónq, món, móng
OVO - ôo, kokéu, ôó T: kren, veinkrén P: krá'(n) E: ô

-P462. PAGA - krurãn, kr(ú) rãn T: krüra, kriran, kruúra, krirán E: crân, paca ti
463. PADRE - pãdér, pandér T: pandére E: péder, padre
464. PA 1- ióg T: jogn, jong, jog, jo, jot P: i yogn E: páin, iógn
465. PALAVRINHAS- wi xí E: veirân quénchir, vi chin
466. PALETÓ - ia'ghi(n)ê, hügh (ü)iê E: paritó
461. PALHA DE MILHO - nhâr fâr nhahiar far E: gór(gónr)fêr T: engara futfre
468. PALMA DA MÃO - ningé(n)dúg E: ningué tompér T: ningue du, du
469. PALMEIRA - tflin, tain, tãin, tai(n) T: táin, taion, témo E: tóin, táin
470. PALMITO - ttâi(n) T: táin, témo E: tóim rôr, táin rôr
411. PALPEBRA - kané-iákü T: kane-}okí, kané-jokü H: kana yoki E:cané fér
412. PANELA - kukrõ, kukrô T: kukron E: cucrún
413. PÃO - hhflmi, hémi, hâmin. E: pum, émin
414. PAPAGAIO - ióg(n) - ióg(n) T: jongujó, jongjó, injújo P: iyogngogn E: iógn-ió
475. PAPEL - pépé(r) E: papé
476. PARA - ma mu, toti T: man, ma, to, la, re E: crân (= para, deparar)
477. PARA OU~? - antãdêi, ndêia, andêi E: uma quê? Quêra?
418. PARADO - n1: ni E · cr§n quêq
419. PARAR - ní T: ni E: crân quêi, crângrá
480. PASSARO - xaxín, xtlnxín, xan xfn T: xanxí, xenxi, xexíP: xtl(n)xi E:nhéchin
481. PAU- ká T: ka, kadn P: ka E: cá
482. PÉ - pên, pén T: pén, pé, apé, anpé P: ptlm E: pón
483. PEDAÇO - kupár, ngóu T: kupádn, kupára, g(figa E: cân, cupár
484. PEDIR - witó T: man, ma E: pidin, viq, tu vinq, vêi
485. PEDRA - pó T: pó, póne, pán, pá, pant P: po E: pó
486. PEGAR - kémi, kénmi, kénhmi, kámi, káme T: kagmi, kemá E: côn minq, cun
minq, con noyi
481. PE /DAR - pêi, pêi-iágh T: pein E: tédn quêq
488. PEITO - pflntkê E: fê pônró, fêboró
489. PEITOS (Seios) - nôngiê, finôngiê, fiptlntkê T: nongúje, nongúve E: nunhé
490. PEIXE - krá'ngufâr, kr'ánguf (â)r T: kankrtffutfre P: krtl(n)kufu(n)ére E: créncufêr
491. PELE, COURO - k(i)er, kierh, kiê(r) T: kekí, kik í E: fânr, fêr
492. PENSAMENTO, IDÉIA - hdnkrégh(xóti) T: krédn, enkrén, veinkrédn E:nhâncré, tu nhâncré
493. PENSAR - krét T: krédn, enkrén, enrédn enkré, kexkré, engré, enkredn E:
nhâncrét, oncrét
494. PEQUENO - xin T: xin, xi, xire, anxí P: xi(n) E: coadnén, conén, chin
495. PERDER - wafôr T: mamfóré, vamfóre, vanfóre E: crêt, voivá
496. PERIGO - wainrügfüráh E: nhângue, nhambá
491. PERIQUITO - kaióh E: có-iódn
498. PERNA - ffá, ff(u)á T: fa, fuá, foá, fo P: ids fa E: fá, pón, pén
499. PERNILONGO - xfh T: x1: xin P: xi(n) E: ca-rign rin
500. PERTO - tôha, to, tohá, tôhá, ra, kakót, kakó T: ektoá, to-á, to, toha E: tô hén·
501. PESADO - kufü T: kofú E: cu-fân, cónbút, cofái guê
502. PESCAR - wipkêi T: vipkêie, vitpkéie E: créncufêr nhúiân, iúiân, nhúiat
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503 PESCOÇO - (n)dúih T: duifi, dúix, dui P: i(ng)duin(ng) E: dúin, ndui
504. PIMENTA - ffáh, fá T: fa, foá, fuá E: pimenta
505. PINHÃO - kifâgn, fágn T: futJgn, fu(fk, fuék, futJek, fu(fngh, fuénk, fuünk
P: ftfgn E: fâng
506. PINHO - ké(n)xé T: kánxe E: fâng tu chái fón, fâng pón ca
501. PINTAR - ra, râ T: artf, rtf, aród, ra, re E: tu tínq ra
508. PIOLHO-. ingá, i(n)gá T: engá, ga, nh-ga P: enga E : gá-góin, cónqui, gá
509. PITANGA - hiü(n)bgü T: inhambúitke E: nhâmbi, nhênbí, iêmbí
510. PLANTA, PLANTAÇÃO - iakrá, ãnkré, kékré, hankré T: kré, enkré, krét. kran
E: óncré (óncrónd)
511. PLANTAR - hakra, krát, hakrat T: kre, kren, veinkré, veinkrán, kran, krank
E:óncróndq
512. POBRE - hun-iág-nhêg-tar, hu(n) iâ(g)nhíétav, hu(n)iagnhêgtar T: jagntára,
jakrara E: nhângôntaár, nhóngôntar
513 PONTUDO - iúké, iurã T: jurána, jurá, ajurú, ra, la, re P: yuráre E: nhurêr,
*,
1unrar, 1urer
514. POR, PELO - tâ E: tagn, tu, tagn, mi
515. POR CAUSA, PORQUE - tônín, tô(g)nín T: togn, kantógn E: de.-tu, harén, ca
516. PORCO - kr"agh, krag T: krtfgn, krügn, króúgn, krúngh E:porcô, crég
511. POR QUE?- hattandêi? andei? T: at.ânde? E: harén ca? harená?
518. PORTA - nhãnké, iãké, nhientké, i(n) ãt!fé, nhantkêi, nhantkâ, nhótkó T:
jantká, nhantka, janká, nhatka, jatka, jetké E: nhâncón, nhôncón, nhânquê
519. PORTUGUESA - G - fóg-wf E: fógn - fi
520. POUCO - pür, piri, xí T: pír, píre, xi E: pír
521. POUCO - x(i)tka T: xíntka E: pír
522. POUCO - keinhbár T: kaimbára, kainbára E: un chin qui
,
523. PRATO - patkü, pétkü T: paktü E : pét-quê (cân)
524. PREGUIÇOSO - huí(n)di(n)ér, i(n)ei(n)ér, . íeiér, nhénher, T: jenjére, jénje E:
nhónd nhór
525. PRESTA - kôrég (n) T: korég E : hê tum, corégn, corég
526. PRETO - x(f T: xu, xtf, x(fa, xtfd, xe, xáig E: chân, chê
527. PRIMA - íg kaikó T: kaiká P: k!f(n)ke E: caicón fi (ígn tia fi)
528. PROXIMAMENTE - E: tô hén
529. PULAR, CORRER - hu(n)gêí, hunghêi, rén(g), rá'n(g) T: homke, hom, omguie,
ren, eréín, erén, rem E: châm, vóiváq, toren
5:xJ. PULGA - ka(p)pó T: kampó, kapó P: ká'(n)pó E: quênpó
531. PUMA - mí(n)kuxôn, minkoxon, T: min küxôn P: mí(n)-kux(f E: ténéi(?), min
,.

A

A

- 0 532. QUADRADO - G - iâihpupó, iâihpupó E: téi-vóimân
533. OVAL? - hu(n)tandê? hútandê? tandê? ·r: tandéne? atandéne? atánde? E: hê ta,
tândê
534. QUANDO - kâ, ka T: kan, ka E: hânricôn, hônrícôn
535. QUANDO? - hhá'rkêka? hh!lrkeká? hhérkêkah? T: hórike ka? E: hônricôn, hônnque
536. OVANTIDADE - nghü E: unta hânrê, harê, ta harê
537. QUANTO? hárkêi? k!lrkê?, hérkê? hã(r)kê? kãktJ? kãkê? T: h(frike? k(fríka E:
un ta hanrê (harê)
538. QUATf- xê T: xé, se E: chê
539. QUATRO - veinkangrá, kangrá, vaiká'ngrá, we(n) ikéngrá, (wêi)kéngrá, T:
veinkangrá, kangrá H: v§k!f(n)ngrá E: vêiquengrá
540. QUE? OVAL?- (n)denna? ndêna? T: tandéni? E: hadn, un ta dé, un tândé
541. QUEBRAR - gnam, gham T: gan, gnan, gon, gnóvo, gónvo, gop, ngôp E: brâinq
T: bró, bré, bréi, bráin
•

A
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542. QUI É AQUILO? QUE SERÁ ISSO? - (n) dê hhâ na ni? T: de hána? E: dené
hén? dené hén tagn ti?
543. QUE t ISTO? - (n)dê naní? T: dd? hána?, ande?, déje? E: dené tagn ti?
544. QUEIMAR- pó(u)r, pô(r), pora, pon T: póro,pôn, pón E: pudn, pur
545. QUEIXO - rá T: ircl, erá E: rá, (tin)rá
546. QUEM?- huna? húna, hun (n)a? T: om, ôn, úm E: uné
547. QUEM E AQUELE? - oná? T: oná? E: uné tagn ti?
548. QUENTE- râi(n), râi T: arcln E: róinguê, ráíngue, rân
549. QUERENDO- ni-á T: ni a E: hadn chór tin
550. QUERER - txór, xdr T: xdró, xdro E: hadn chór, chórq

- R551.
552.
553.
554.
555.
556.

551.
558.
559.

560.
561.

562.
563.

564.
565.
566.

561.
568.

569.
510.
571.

512.
513.
514.
515.

RABO- (m)bD, (m)buh, (m)b§h T: bügh, büigh, bü, btf, be, bu E: Mn, bân
RACHAR - rügh -rügh T: rirfng, rürüngh, ririringh E: tá prdi qudq, rânrânq
RAIO - tatóg E: td pon A: ta-bib big T: táte, tané
RASGAR- xihhá T: jan, jad,jajara,janja, xfre E: nhónq, iár, iarq
RATO- kaxfn T: katxfn, kaxin, kaxfne E: cachfdn cachfn
REDE - tlf (en)ffá T: ténja, entánja, tája E: cri-nái-fó, créncufó, iron fó
REDE- pári E: créncufêr con mi fón
REDONDO - rôr T: nJro, lóro, róro, lúro E: rôr
REMtDIO - weika(g)td T: veikatá, veinkatd, veinkaktá, vei katá, venkatá E:
vó~~~~~
.
REM[DIO- weikurinfá E: voicantá, üóicantá
REMAR - kékkêin-rum T: rombára E: canúa vóq
REMO - rumfá E: canuá vóq fón
RESPONDER - kê, ké T: ke, kdke E: catá-tóq, catuy, nhóndi
REZAR - ián, nhá E: tupén bré vinq
RICO- hu(n)níhhtf E: nh<fncábo, iânafbo bagn
RIO- E: gôi
RIR-SE- wé(n)-dü T: veindü, vaindü, vendü, venjü, vendüt E: vóndiânq
RISCAR - rá'd-rdd, râ(d) T: artf, rtf, rem ra, rtf, rtfne E: rânq, r§n
RISONHO - waindjfh, waindiih E: vóndi§n camó
RODAR, RODEAR - u(n)inrin, u(n)i(n)ri(n), uinri(n) T: virin E: virfdq, vóigrên
vir vir quêi, vidn
ROUBAR - paiú, péiúi, péiú T: pejú E: péi-iúq, pé-iúi
ROUPA - kurú, kur, ku(rf- T: kurú, kur E: cur
ROSA RIO - i(n)§tká T: nhatiká,jatká, nhantká E: nhódcá, nhadca
RUIM- kôrf}gn, P: korénde, korén (ng)e, E: M tum, corégn, T: kor(jg
RUIR- kóro(g) - kótóg E: mó hê, cutóin

-S516. SABER- hhâ ni T: kixkairone E: quicaró
577. SACO- xaku, peróg, t§htü? T: perógn E: borcha
578. SAICANGA - kr"angufcfriáh E: tíncamó(?)
519. SAIR- kutén T: kutén, kúte E: cutóin, tinq, cutén
580. SAL - ktJi(n)ó T: xa E;· chá
581. SALTAR - krir"an E: châm, toren
582. SAMAMBAIA PRETA - (n)grâ(n), (n)grân E:caféi châm
583. SALMORA - mãMghxdg, mangM(g) xógn E: chá qui for
584. SANGUE - küwdin, k(ü)wéi(n) T: küveix, ktfvéix, aküveix, anküveix, kevéix
P: ky(g)vtfi E: cavéin, cânvéiq
585. SAPATO - péntoró, pendôr, pendôro T: pentoró H: pê(ng)toro ou pe(n)ng)toro
E:pontor6
586. SAPO - pep(j T: pépo P: ptlpo E: pépô
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587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.

591.
598.
599.
600.
601.
602.
603.

604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.

SAÚDE- hhâ, hhtfhár T: htf E: M
SEM - tôn E: tum
SEMEAR - krfkr( T: kré, enkré E: crdnq, dncróndq
SEMENTE - (n)déthu(n)f(ü) ou f(d) T: fúigh, fujjgh, füfgh, füich, fu E: fdn
SEMENTE DE ABOBORA - péhhú-f(ü) E: pé-hôn bagh fan
SENTAR-SE G - ni T: ni, nini, di, nix, ningnie E: ninq, neiamá
SER, SER BOM- E: hôn,hê nlnq
SER E LEPE - iótfti T: jótiti E: iótin-ti
SEU - E: von tun, ti tun
SIL ENC 10 - amakkt!n ln T: emé kan ni E: ón mócón,. l!nmt!gué, éméqut!
SIM- mll, m(§) méh T: ma E: Mn
SIM! - hh§n! hê T: He! ha! han! hei het! E: hân
SOB - kffmme T: kom? E: crôn
SOBRANCELHA - kaxakü T: kaxakü P: kaxakü E: cachá c§n, cácha cân
SOBRE - kri E: çri
SOGRA - bâ, bâh-fi ig bâ T: ban, be, jambé, jambé, bemjám P: by(g) E: ban,
prun fi mâin
SOGRO - kákrâ(n), kákrff(n) T: kakrán, kakrá, kakré P: kakrff(n) E: cacrén, prun
fi páin
SOL - rá, rã, ra(n) T: arán, rán, lan ra P: erã E: rôn
SOMBRA - fff(e), fé(e)niá, fa(e)niá T: fénja fénje, fén H: fenya E: fón-iá fónd-iá
SONHAR - weinpéti, wei(n)péti, waipâtü, wé(i)pâtügn, waipâtüh, waipâtü T:
veixpéti E: vóipé-ti, üoipé-ti
SOPRAR - kühhúhú T: húke, kuánka, kianka, kaiénka, kienka, aiênka E: quifun quêq
SOZINHO - hüpirmá, hüpir, pímá T: pirmá, piremá, pir E: pir-ma
SUA - E: ón tum
,
SUBIR, ATREPAR - tamplü T: tamprü, tampr"u, tampr"ugh, tampré, tamprí
E: tómprânq, tómprenq
SUJO - kawéi, kawé(i)r T: kavéi E: cavéi
SURDO - kutú, kutuni T: kutú E: cutú
SURGIR - iúht T: jut E: iúr
SURRAR - rén, rffn(e), rénn, lén, toiôi T: rénti, brénti, bréion, mbérion, bran,
mran E: tóinq.

- T615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.

621.
628.
629.
630.

TAIPA, MURO - pótãró T: paró, poró eró E: nharó, turó cré
TAL VEZ- E: hê mud(mun)
TAMANDUÁ-BANDEIRA - iótí T: jotí, jotí E: ca-côncridn, côncrid, cacôncríg
TAMANDUÁ-MIRIM - kaké(n)krid T: kakré-kin E: cacôncridn chin, caconcrign
chin
TAMB[M, t - gé, ngé, (n)ghé T: ningá, ningé E: hénégué ign guêngué, guêngué
TARDE - réké, E: róque, rôncóinca
TARDE - r!lké tág nah T: arankáxka, erankéra, erenké, eraké, lankáxka, jankéra
E: róqué rôn<óinca
TA TETO - ókxé(n), ógxâ T: okxá E: vóimân(?), óghó
TA Tú-CANASTRA - fófón E: fénfen
TATÚ-MULINHA - fênêin, fênéin, fená'in T: fenéin E: fénfén, fefén
TATÚ - hign T: hix E: fénfén, fénfédn, fefén
TEMPO - kuré T : kuran, kurán, korán E: prânq (?=ano(, curôn
TER - tóg T: tóg E: tun(?) tóg
TERRA - ngá, (n)gá T: ga, angá P: ga, enga B: gá
TERREIRO - nén-fúr, fur T: fuüre, futfre E: gá cuiú, inprur
TESTA - kaké(n) T: kakán E: cacôn fêr (fân)
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639.
640.
641.
642.
643
644.
645.
646.

TEU- tua, há T: an, a, at, áma P: ã, /f (n) E: ón tun (tun)
TINTA - wai(n)nhrãf(w)á T: venhartJ E: tinta, tôti nyiá
TIRIBA - kayói, kaífoi
TODOS- wainkár, weinkár, wáinkár, wai(n)kar E: ticar, ti car
TOLDO - hama, hâmma E: ti cáingâng nhamó
TORTO - pendô (d), pandô T: pandói, pandó E: p6ndô
TOSTÃO - nhatkambü xin pir E: un pir
TRABALHAR - rén-rén, ra(in)-lai(n) Ra(i)m-raimm, ra(nh)-raim, rãra"', rãinlâin, rãim rãim, rainh-rain, T: rairán, lairán, ránha, ranharánha E: râinrái, rânrái
TRAIRA - p iróhpé E: r§n, créncunhê
TRAZER - (m)bád, ba T: mba, ma, muá, man E: bacôn-tin
TRÊS - téntôn, ttfntôn, tagtône, hutáktô(n) T: taktôn P: taktôn(g) E: téng tun
TRISTE - kangá, makangát T: kangáti E: ma hê tum, (ma ê)
TROVÃO - kóôtagn T: tarúro, toróre, toruro P: ta-tãrere E: tá tânrar que
TUA - E: ón tum, ón tum fi
TUBUNA - ku(n)dói(n) kú(g)(n)dói
TUDO - kar T: kára, ka, ken, ga, kan, kre, engán E: ti cár, tincar

647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.

- UUM - unpír, p fre T: pire, pir, piri, pit, pirit, pet H : p ir E: un pir
UM - (hu)pír, hu(n)pfr T: on pire E: pir
UNHA - ningrú T: ningrú E: nigru, ningrú .P: ningrú
URINAR - iã T:joéi,jej jon, jo,jói, joéi, j6n E:nhâinq, nhâin, iâiq
URTIGA - p(u)rfé, wei (n)barfê T: muafé, putfrefe E: pêr-fé, bêrfe, üói bêrfe
URÚ - p(â)tp(a)r T: pedpüre, pudp(Jre, pudpüre, petpüére E: pând nhun
URUBÚ - pãbagh E: nhótón
UVA/A - i/f(n)ióg, iê(n)ióg E: cacanó féin guê

631.
632.
633
634.
635.
636.
637.
638.

- V655.
656.
651.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
661.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.

VACA - mbôifi, (m)bôif í, óiôrfi T: bóifi, bôi, tant<1 H: bói-tanty (g) E : bôin fi
VALENTE- i(n)ukamo T: jomá E: tarmo T: jon kamene, jun, j on kemá
VAMOS- mônal mon(a)! mõin P. mona E: m una T: móixno, tóna
VARRER -pru(n), prun, pru(n)h T: pr-ún, pru E: prunq (prut)
VAZIO - kuprãin, kupré, kuprá T: kuprá, kupré E: cuprón
VEADO - kémbê, kembê T: kambé P: kambá'(n) E: quembê
VELHO - kôfá, kofá T: kofá E: oofá
VENDER - fór T: fodn, fot, for, E: üondê quêq, vóndê, fadn
VENENOSO - perã-mo T: peránma E: venénu bagn
VENHA! VENHA CA ! - kú(g)ni! kú (d)ni! kunni ! P: kun(ng)á'm E: cunín,
cun ín tagnra, cônting ra
VENTO - ktfkata, kékáta T: kanká, kankáti P: k/f(n)ka E: côncá
VER - wê, wéi, awai(n) hawai T: véi, veg ve, eváix, euái E: vêq (ovói)
VERDADE - hhtJ, kêhh(f, xankêhhâwa T: ha, h(f, hana, a(fma E: qui - hê-vón,
vóivi, üóivi
VERDADEIRAMENTE - tawí, tawln, E: qui-hôn-quecar
VERDE- ttâin, ttain, ttfin T: tOix E: tâin
VERMELHO - kuxân, kuxôn T: kuxôn P: kuxô E: cuchúm
VERTER, SAIR, L fQUIDO - nôi T: nôi, joi. jon E: tin hê hat
VIDA - hühükrê E: rir (prân)
VIR - katfn, kétin, kéhtin, tin T: akantin , kon tin, ti E: contfn, côntínq
VIRAR - uó(n)ghdé(n), uónghdén T: vóg E: vír ínq (vânq)
VIVO - rür T: riri, lir í E: rir
VOAR - tém T: ténten, téte, ten, petén E: tônq, tong
VOCÊ - ha, hatág, hátag, hatag, hama, hamá há T: a, áma, an, anhaanhá, amá
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umá, at, ám E: ón, tu ón
618. VOÇÊS - haía, haíatóg, haiátág, haiá(g) T: aiáng, ag, hánde, aiág, áie áia, ag
E:ôn-íagn
679. VOSSO - haiág E: vóicar tun, hê íagn
680. E: vóica-nhóin, cônia tun

681. ZANGADO - E: harêiquetum

-Z(nhun =brabo)

Material coligido por Rosário F. M. Guérios in "Estudos sobre a língua Caingâng
- Dialeto de Palmas/ Dialeto de Tibagi" (Publ. Arquivos do Museu Paranaense vol. 11, 1942) confrontado com o coligido entre os caingângues de Nonoai, sediados
no toldo de lraí entre os anos de 1978/1984 .
•

A primeira tradução provém de lraí (E. T.)
' •'' ·
A segunda provém de Palmas I Tigabi - R.F. M. Guérios

1. Eu sou bom - ign hê ni - lxóg tâ(g) hun hhá ni
2. Tu és bom - ôn hê ni - Titâ(g) ta(g) hun hhá ni
3. Ela é boa - fi hê ni - Fítag ta (g) hun hhá ní

4. O senhor é bom - ti hê ni - ha tagta hun hhâ ni
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

11.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

Nós somos bons - óngár hê nátin - Héngta hun hhâ natü
Eles são bons - agn hê nátin - Hagtâg hun hhâ natü
Eu sou valente - ign tarmó ní - lxóg i(n) úkamó ni
I
O senhor é valente - ti tarmó ni - Hatóg iukamó ni
Ele é valente - ti tarm6 ni - Titóg iukamó ni
Ela é valente - fi tarmó ní - Fitóg iukamó ní
Nós somos valentes - óngár tarmô nátin - Héngtóg iukamó natü
Os senhores são valentes - agn car tarmó nátin - Haiatóg iukamó natü
Eles são valentes - agn car tarmó nátin - Hagtâg iukamó natü
Este caingâng é valente - caingângue tagn tarm6 ni - Kaingang tâg(n) ukamó ni
Esta água está fria -gôin tagn cuchá ni - Gôi tag kuká(r) ni
Isto é firme - tagn tar hê - Tár tag i(n) é
Eu estou junto ao pinheiro - ign fâng brê nhó - Fâgn toha xog í (n) é
Quem é aquele homem?- uné tôntê nhó ón ti?- Huna tan hungré i (e)?
Nós somos muito bons - óngár hê car nátin - Héng tagta hun hhâ tawín
Este pau está torto - cá tagn pondô Kaá takta pendô (d)
Este tigre é muito ligeiro -. min tagn bréin bréi - Min tag I íli hhfJ
Este gato é manso - gâtu tagn cairó - Minx ln takts iuãin
Este nome é feio - vóin nhânhân tag corégn - Lf takta koré (g)
Aquela árvore tem muito poucas frutas - cá nhó hôn canó tum - H Ká héntá
(g)kané pür tawfn i(n)é
Eu falo português - ign fógn vi tó hê - lxag fóg wító ti
Ele fala baixo - ti cumér hén vinq - Titóg k (u) méra wf ti
Nós não queremos olhar plantas - óngár oncré vêi váin (üáin) - Héng pi hékré
wê xór ti
Nós não queremos comprar ferramentas - óngár quêfé guéi váin(üáin) - Héng
pü k(ü) fé wu(d) xór ti
Nós não queremos olhar ferramentas - óngár quê fé véi váin - Héng pü k(ü) fé
wê xór ti
Este homem é muito forte - tagn tarmó taví - Hungré tagta tar tawí ni ti
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31. Eu tenho medo do mato - ign nón cómi murntJ - lxág nén kamét tóg titi

32.
33. O padre fala do caminho de Deus - Padre tupén cucóm ómfn vêt - Pa-dér tag
Topén to émfn tó ti
34. O padre mostra o caminho para o céu - Padre cáicón cucóm ómfn vêt - Pãdér
tag kaiké tó ti toemfn tó ti
35.
36. Tenho medo do diabo - ign dédn corégn camón - Ndét kóréh kamét ti (ou
kamé ti)
31. Eu racho lenha - pin rân rânq - lxóg pf rügh-rügh ti
38. Eu planto - ign óncrónd (óncródn) - lxóg hakra ti
39. Você mora longe - ón qüar hê ta ni - hatóg kuhahatt iamóni
40. Eu moro aqui - ign táqui ni - Tagkí xâg iamóni
41. Ele mora perto da cidade - ti in cidade to hén ni - Titâg hamambâgh tôha
iamóni
42. Hoje eu mato cobra - úri ign, pân tédn - lxóg pã tain hunri
43. Hoje eu mato anta - úri ign oiór(oiúr) tedn - lxóg ôiôr tóin mo hunri
44. Eu estou junto do pinheiro - ign fâng bré nhó - Fâgn toha xog i (n) é
45. Eu estou em cima do pinheiro - ign fâgn cri nhó - Fâgn kri xók inhé
46. Minha casa está debaixo do pinheiro - ign in fâng crôm nhó - lg hin tag fâgn
krém ié
47. A cobra está adiante do pinheiro - pân ti fâng rôn tin - Fâgn itf pan tág ni
48. A luz do sol é muito forte - rônrír tar taví - Rã glú tar ma tawí-n
49. Deus está no céu - Tupén caicón ta ni - Tupén atag kairó ttf ni
50. Eu matei o rato com o pau - ign cá ta cachfn téd - Ká tá xóg kax ín táin
51. Nós andamos pela direita - óngár hôn pón iá tân mu - Héng pend-iá tâ tin
52. Nós andamos pela esquerda - óngár nhanooin mi mu - Héng iakénh tâ tin
53. Eu lancei a cobra com a flecha - ign dô ta pân (pând) pénúq - Ndô ta xóg pan
tag pe(d)nõ
54. A cobra está junto da casa - pân in rôn na - Pan ta i (n) orêntan hin
55. O sapo está junto da casa - pépo in rôn tin - Hin norênta pepô tán in
56. Saco cheio de milho - borcha fór gór ta - Xaku ou peróg fór i (n) ár ta
57. Risque tua unha com - on ningrú câm(quêm) - Hãningrú tá râ (d)
58. Eu estou na cidade - ign cidade ta tin - lxóg hammambâgh kâ ni
59. Existe um olho d 'água debaixo da palmeira - tâin crôm gôi canó ni - Tãin
krém énggané tóg ni
,
60. O pássaro está em cima da palmeira - nhflchín tâin cri ní - Tãin krí xax(n tóg ni
61. O raio caiu em cima do p inheiro - tá pón fâgn cri cutónq - Tatóg fâgn kí ni
62. Aqui é bom - táqui hê - T;Jki hhâ-n
63. Este toldo é muito grande - caigâng agn nátin fón bagn - Hâmma tagta bâgh
hhâni
64. O peixe est;J no rio - créncufêr gôi cómi t in - Gôí kémme krénkufâr
65. Eu durmo de dia - ign curôn ta nur - Kuran tâ xóg nôrn
66. Eu durmo de noite - ign cutânea nur - Kutü (g) tâ xógn nôrn
67. Eu estou com fome - ign a5quír tin lk kokür (t)
68. Eu moro longe - ign in qüar - Ku;Juâtt-tâ xag iamóni
69. Eu venho de lc,nge - ign qüar tân cotfng - Kuáuâtt-tâ xog kétin
70. Eu estou longe - ign qüar nitin - Kuáuâtt-tâ xag ni
71.
72. Estou triste - ign ma ê - lgma kangá-t
73. Eu comi a laranja in teira - ign rarâin cô quêd - Nârié hhâra xa kó
74. Eu comi o pão inteiro - ign pun cagraq - Hâmln hhâra xa kó
75. Essa água está muito quente -gôi tagn ráinguê tavf- Ngôi tag râi(n) (gh) üd ni
76. Meu pai é muito velho - ign páin cofá tavf - I ióg kofá tawín ni
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77. Ninguém dormiu por causa da chuva - um nur tum tá tugn nin - Hunpí tá78.
19.

80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.

92.
93.
94.

95.
96.
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

kutên tônin nôr tôn ni
A cobra está atrás do pinheiro - pân fâng nótân tin - Fâgn itJ pã tág ni
A cobra está em frente do pinheiro - pân fâgn cátú tin - Fâgn o (r)enta pã
ta-n-in
Eu estou sozinho - ign pfr ma tin - lxxóg hüpirmá ni
Venha para cá - tagn ra coting - Ku (g) nfl Kú (d) nl! Kuni, Kunní!
Todos nl'o dormiram por causa da cobra - vóicar nur tum pân tugn nin - Patô (g) nin nôr tone waikár
A cobra está no terreiro -pân in prur ni tin - Nén-fúr te tóg nf pã
Aqui está um peixe - créncufêr vôn tin - Huãxar ni krenkufâr
Caiu neve outro dia - curôn tin mucôn cucrân ret - Rénkéu (n) tte kukrüre tóg
n1
Risque coma tua faca - on róngrô ta rân - Há rãg-ró tá râ (d)
Eu rezo para Deus - ign tupén bré vinq - Tupen ma xóg ián mu
Ele reza para Deus com o livro do padre - ti tupén brê vlnq padre vólrân
(üóírân) ta - Pandér tag wainrâ tô nhá ti Topén ma
Esconda-se atrás da árvore - câ móntân vóin pé-iú - Ká lê wéipéiiú !
Esconda-se atrás do morro - gá chor rnóntân vóin pé-lú - Krin iê wáipéiú!
Nós vamos para casa - óngár ln ra múi- Mon (a) héng hin ra!
Venham para cá - tagn ra contfn - Tág ra kémoénh
Eu vou para a cidade - ign cidade ra tin - lxâg hamambâgh ra tim m (o)
Ele vai para a cidade - ti cidade ra tin - Titâg hamambBgh ra tim m (o)
Teu amigo tem quatro pássaros. Estão dentro da gaiola - ón bré hê nhéchln
vêiquéngrá. Gaiola cônqui nátin - Ha hu (n) tôhhâ tag xénxéin we (n) ikéngrá
~
t6g nlfélh ká nl
Lava-se no rio - gôi qul cupêq - Gôi tâ walkupêi tln ra
I
Venha devagar - cumér hén contín - Kumé (ra) katfn ra
Sente-se aqui - táqui nin - Také nl
Beba devagar - cumér hén crôdn - K umérha krôr
Vamos juntos - Mura ign bré - Mon lá-mbré há
Chega de trabalhar - ránrál car vôn - Gêtka, rãrã to
Trepe na palmeira - tâin cri tómprân - Ttlin tó tamplü
Suba na pedra - pó cri tómprân - Pó tô tamplü
Eu avanço nele - lgn tóin crêt ti - Ti tô xa ropkêl
O tigre co"eu em cima da galinha - min (mlng) garfn cri vól-vaq - Mln tag
garfn krf rén
Eu estou sentado em cima do cavalo -ign convarú cri nl - lgxâg óiôr krí ní ni
Eu durmo em cima daquela cama- ign cama hôn cri nur tin - lxôg kakrén kén
krf nôr mo
O peixe está em cima do chão - créncufêr ga cri na - Ngá (r) krf tag ná krénkufâr
Assopre o fogo com cuidado - pin qui nhóca cumér hén - Kühhúhú kér pin
O homem está aqui - um táqui nhó - Hungré wá ió
Quanto dinheiro tens? - nhâncabo (iâncabo) ta harê ba nhó - I (n) antkambüh
hãktJ?

112.
113. Eu estou dentro do toldo - ign caingâng agn in cónqui ni -

lxâg i-hamâ ká i

(n) é

114. Aquela árv"Ore tem verdadeira quantidade de frutas - cá nhó ón canó é tavl Ká héntag kané nghü tawín i (n) é
115. Eu oosturo minha roupa com agulha - ígn préi ta cur quichêq - lk kur kurã
xag préi tá xo kurã
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116. Eu comi um pedaço de laranja - ign rarâin tâin cõq - lxóg nâriéh-kané kupár
kóxóg
117. Eu comi a metade da laranja - ign rarâin cuiú côq - lxóg nâriéh-kuiú kô ixóg
118. Ela é a mãe dessa menina - fi mdin guir tagn fi - Huntxí tag fi i (n) á fi wé
119. Ele certamente atirará em alguns pássaros - ti nhéchin tu pón tin - Ti hendóg
xax fn hun penôgh ié ti
120. Eu matei alguns pássaros - ign nhéchin un tédn (ténq) - lxóg xax ín hun pénô
xóg
121. Eu derrubei todos os pássaros - ign nhéchin car vat - lxóg xaxln kar pütkõ xóg
122. Eu feri aquele pássaro - lgn nhéchin pénunq - lxóg xaxt'n hén rãí (n) xa
123. Eu de"ubei o pinheiro com o machado - ign bégn ta fâng cutóm - lxóg bégh tâ
xógngân
124. Você sabe escrever? - ón vóirân (üóirân) hê? - Hamá wairâd hhâ ni?
125. Você sabe ler? - ón vóirân tu nhód hê?- Hamá wâirâd-toiâ hM ni?
126. Você sabe pular? - ón má châm hê? - Ha Hamá rén (g) hhâ ni?
121. Você sabe fazer fogo?- ón má pin hadn hê? - Hamá pín há (d) hhâ ni?
128. Este homem grita - tagn prór tin - Hungré tagta prémm (prém + mo)
129. Eu trabalho - ign râinrái - lxóg rai (n) raim
130. Eu feri aquele pássaro - ign nhéchin ón pénunq - Xax 1n hén rãí xa
131. Eu vou matar veado - ign quêmbé tédn - lxâg kémbê tâin tin
132. Eu mato veado - ign quêmbé tédn - lxâg kémbê tãin
·133. Eu mato anta - ign óí-íór (oiur) tédn - lxóg óiôr tâin
134. Eu ganho panela - ign cucrun mód (módn) - (ign cucru) lxóg kukrô má
135. Eu ganho espingarda - ign bócôn téi vând - lxóg (m) bâké wá
136. Dê comida para mim - ígn ma vóíón (üóión) nim - lgma a wanhen ním
137. Eu dou comida para mim - ign ma voión nim - lxóg igmá wéi (n) e (n) nim
138. Dê dinheiro para mim - ign ma nhâncabo nim - lgmá ie (n) tkambü (gh) nim
139. Dê arroz para mim - ign ma arôi nim - lgmá (n) gár-kéx(r nim
140. Eu estou querendo falar - ign vin chór tin - lxóg wi xdr-m
141. Você vai matar jaguar - hôn (ón) ma dédn tédn - Hátag mi (ng) tâin tin mo
142. Essa cobra nos morde - pân tagn hông prái - Pata héng praih mu
143. Eu estoú bebendo - ígn crôdn tin - lxóg krôd mo
144. Eu estou bebendo água - ign gôi crôdn tin - lxóg ngôi krôd mo
145. Eu estou querendo gritar - ign prór chór tin - lxóg prém xór-m
146. Eu estou querendo matar jaguar - ígn dédn tédn chór tín - lxóg min tain xór-m
147. Você está querendo fumar?, - ón chíngar côi chór tin - Hamá waiú xór-m?
148. Você está querendo comer galinha? - ón garfn ooi chór tin - Hamã garín kô
xór-m?
149. Você está querendo quebrar panela? - ón cucrun brái chór tin - Hamá kukrõ
gnamxór-m?
150. Você está querendo ver o mato ? ón nón vêi chór tin - Hamá nén wê xórm?
151. Ele está querendo sair- ti cutóin chór tin - Ti tóg kutén xór-m
152. Ele está querendo surrar a criança - ti guir tóin chór tin - Titóg huntx í rén
xór-m
153. Ele está querendo escrever - ti vóirân (üóirân) chór tin - Titóg wenhrán xór-m
154. Ela está querendo vir - fí cóntin chór tin - Fitóg kétln xór-m
155. Nós estamos querendo brigar com eles - ón nhântú ráinq chór mu - Héntóg
hagu (n) bré ia-toiôm xór-m
156. Eu bebo mate amanhã- ign váica mate crôdn - Waika xóg kóngõin krôn mo
157. Ele está fervendo o seu mate - ti mate vônd-vôdn tin - lg gôinrã·tag wânwór-m
158. Está querendo chover - tá cutóin chór tin - Tatâg-kute (n) xór-m
159. Vai dar geada? - cucrânr (cucrêr) üin (vin)?- Kukrür tá (g) nlm (u)?
160. Eu cuspo - ign chuq - lxog x (i) úg mo
161. Eu vou cuspir - ign chuq - lxog xug tim mo
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162. Eu quero soltar gases - ign nhódguêr cutóm - lxóg pêi-iágh xor mo
163. Eu olho, eu vejo - ign vêi, ign vêq - lxog hawai mo
164. Eles estão querendo começar a festa agora - ágn festa hadn ma - Wáhhá hágta
wãingrürngré txor mo-há
165. Eu vou embora - ign tin ma - lxóg tin mo-há
166. Nós vamos agora - ón (óngár) úri múi ma - Héngtóg môi-mohá
161. Nós todos vamos agora - 6ngár múi ma úri - Héngár-tâg môi mo-há
168. Nós fugimos - 6n (óngár) vói pé-iúq - Héngtóg waipig-iúi mu
169. Vamos embora - muna múi ié - Môna hhákê
170. Vamos hoje - muna úri -Môna hunli
171. Deus dá saúde para todos - tupén ticár ma hê nim - Topén tag wainkár ma
hh(Jhár mo
172. Diz vore - tóra ón - Kêié ha tóg mu
173. Diz ela - tóra fi - Kêié fitóg mu
174. Dizemos nós - tómu óngár - Kêié héntóg mu
175. Dizem vores - tómu vóicár - Kêié haiatóg mu
176. Ele disse certamente - fi tómu (tóra) hén quientóm - Fitá (g) hén ghê mana
111. Vore disse certamente - ón tómu (tóra) hén quientóm - Hátã ghê mana
178. Esta flor tem cheiro muito bom - cafêi tagn guêr hê - Kafêi tág ghêr há tawín

n (i)
179. Eu estou comendo amendoim - ign bidví côq - lxóg minuf ko níni
180. Vore está me vendo?- on ma ign vê tin?- Hatág ig wéi nini
181. Eu espirro - ign achín - lxóg haxím mo
182. Esta agulha é muito pontuda - préi tagn nhurâr (nhurêr) taví - Préi tâgta
iurãtawfn
183. Aquela coisa é muito boa - dédn ón hê tavf - Ndét héntóg hhá tawín (i)
184. Eu perdi o meu dinheiro - ign nhâncabo fadn iá - I (g) nhatkambâth tâg wafôr
185.
186. Perdi a minha roupa - cur fadn iá ign - I (g) kur tag wafôr
181. A minha casa queimou - ign in pur iá - lgn hin tâg pô (u) r
188. Esse mate está muito quente - mate tagn ráinguê - Kõngôi (n) tág râi (gh) üd
189. A tua bengala quebrou - ón vêntó bráinq - Há kétâ (g) tág mbrêi
190. Meu pai morreu - ign páin têr - I ióg tâg têr
191v Vai haver trovaõ - tânrânr (tânrêr) quêi - Kóôtagn kâtüne
192. Sinto muito calor - ign ma ráinguê - lgma ta rai (n) ghâ ti
193. Tenho muito frio - ign ma cuchóin guê - lgma ta kuxá ti
194. Você sabe lfngua portuguesa? - ón ma fógn vin quicaró? - Hâma fóg-wí tóg
hhâ ni?
195. A lua é brilhante - quêchón nhédgrén - K (ü) xá tá ienngré na
196. O sol é brilhante - rônrír nhédgrén - Rá tá iénngré na
191. Eu cozinheira carne-. ign carne (tudni) déiq - Tinln dé (i) xóg
198.· O cão soltou gases - cachór nhódguêr cutóm - Hóghóg tág pêi
199. A cobra mordeu esta criança - pân (pând) guir praq - Pan tá (g) huntx í prái
200. Deus dá boas plantações - tupén oncré vêi - Tupén ié iakrá hhtf hád
201. Aqueles homens tem dinheiro - agn nhâncabo nátin - Hungré héntóg nhantkembügh nâtü
202. O padre batiza crianças - padre guir quêpéq - Pãdér tág nhir k (u) pêin
203.
205. Eu fiz cesto - ign chêita hat - Kênh ha (t) xá
204. Eu trabalhei bastante - ign râinrái bagn - Rãinlai'n bâgh xâ
205. Eu fiz a canoa - ign canua hat - Kékkêin ha (t) xag
207. Eu vou à igreja - ign igreja ra tin - lxâg Topén -iô hfn ra tim mo
208. Eu bebo depressa - ign crôdn tu furún - lgn -xóg krôd kamé had
209. Eu bebo devagar - ign cumér hên crôdn - lg-xóg k (u) méra krôdn
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210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
221.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
2 34-.
2 35.
236.

231.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
241.
248.
249.
250.
251.
252.

253.
254.
255.

256.
257.

Eu como pão - ígn pum côi - lxóg hémí koín
Você romeu pão - ón pum côí- Hatâg hamf koín mo
Ele come pão - ti pum côí- Títâg hamí kóin
Ela rome pão - fi pum côi - Fítâg hémí kóin
Nós comemos - óngár comu - Héngtâg kôin
Vocês romem - vóicar comu - Haiágtág kôin
Eles comem - agn comu - Hagtag kôin
Você bebe vinho - ón ma vinhu crôdn - Ha'tág vinho kron-m
Ele bebe cerveja - ti cerveja crôdn - Titág cerveja kron ma
Eu sou bonito - ign chindvf ni - Xitawl ne
Você é bonito - ón chindví ni - Ha tawí
Ela é muito bonita - fi chindví taví - Fi hha tawf
Esse caingangue é valente - caigâng tagn tarmó - Kaingang tág i (n) úkamanh
Esse homem é valente - tagn ti tarmó - Hungré tóg i (n) úkamanh
Essa mulher é valente - tagn fi tarmó - Huntantã fitóg i (n) úkama ni
Essa menina é fraca - un chin tagn fi crói - Huntx lf í tág krói (n)
Eu estou ouvindo barulho - ign dédn um vô mónq - lxóg weiwí me níne
Esta noite é negra demais - cutân tagn chân taví - K (u) ttJg tag k (u) ttJ (g)
tawln ni
Deus é amigo de todos - tupdn ticár tu hê- Topén tág wainkár tohhâ ni
Deus é chefe disso - tupén ta pón i car ni - Tupé 'tá hén paf ni
O carvão esttl aceso - prâin ta gru ni - Pr(üa) ta ngrúh ni
Eu sou muito preguiçoso - ign nhódn-nhór ni - lxog i (n) éi (n) ér (ne)
Eu estou sentado - ign táqui nir ...:. lgxâg nf ni
Eu estou de pé - ign nhón - lgxâg ié ni
Eu estou deitado - ign ná - lgxâg na ni
Eu estou surdo - ign cutú tin - lgxâg kutú ni
Eu estou cego - ign quêvó (cânó) tin - lgxâg ktJwó ni
Ele está parado - ti crân quêca nhó - Titóg nl ni
Minha roupa está molhada - ign cur cônpd - lg kúr tak mbrér ni
A lfngua <fos caingâng é muito fácil - caingâng vin tó hê - Kâingang tag há (g)
wf ttl (g) tó hhá tawí ni
Esta casa é pequena - in tagn cónéng (conén) - Hin tagta xin ni
Esta casa é bonita - in tagn chindvl- Hin tagta xintawl ni
Aquele pinheiro tem bem pouco pinhão - fâng tagn canó tum - Fâgn héntag
fâgn piri tawf n (i)
Eu matei aquele pássaro - ign nhéchin ón tédn - Xax ln héntógta xa têr-n
A roupa dela está suja - cur fi cavéi - Há kur tág kawéi ni
A calça dele está suja - ti carcha cavéi - Ti karça tag kallllé (i) r ni
O paletó dele esttl limpo - Ti palitó nhédcri - Ti iéghi (n) ê tóg kuprf (r) ni
A minha mãe está viva - ign mâin fi rir tin - 1 ianff tóg rür ni
A minha a~ é muito velha - ign vó fi cófd - lgn bâhhfl tág (n) kôfá tawín ni
O teu chapéu tem cinco furos - ón chó mpê dôr ta chincu - Ha xapê tóg ndôr
pétkár ni
~tarde - rônqué cher - Réké tág nan
Limpe sua roupa - ón cur cucúin - Hd kur fâh ra
Lave sua cabeça -ón crín cupê ra - Há krin kupê ra
O joelho dele está machucado - ti nhacrin râin id - Ti akr ín tâg rãín
O soldado deu roupa ao pobre - soldado curta un nhôngôntár ma nim - Sordado tag hun iág nhêg tar ma kur wíd
Eu tomei leite de vaca - ign bôin fi rêite crôdn - Mbôiff ou óiôrfl nôngíê kügôi krôt hi (g)
Escrever no papel - papé quí vóirânq (üóirânq) - Pépé (r) râdf (u) á
Você compra arroz - aroi caióm - Hatág nhér-kéxlr ma
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258. Dê galinha para mim - garfn ta ign ma nim - lgman garínff féin
259. Eu fiz o balaio outro dia - curôn um ta chêi'ta hat - lxóg krê hadn waixa

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
210.
271.
272.
273.
274.
215.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
3JO.
3J1.
3J2.
3J3.
3J4.
·3J5.

Eu peguei o tigre - ign min (ming) a5ngming - Min kénmi x<5g
Ela quer ficar com a cuja - fi cuia nón chór - Fitdg kõnggôin-krôr id-má txór
A tua casa também caiu - ón in cutón quêngué - Há hin tagtâ (g) gé kóré (g)
k/Jtóg
Eu cozinhei o veado - ign quênbé déinq - Kémbê déi xóg
Faça defecação. Defeque - catutón ra - lónhfá hh (a) te
_
Nós estamos falando muito - óngdr vtJnbén contavinq - Hén (g) tóg wf kámâ
nâtü
Eu fujo agora - ign úri vôi pd-iúi - Huri ixóg weinpéiú
Eu fujo daqui a pouco - ign cóinbár vôi pé-iúi - Huri ixóg keinhbílr weinpéiúin
Eu fui- ign tinq - lxóg (w) úr (i)
Ela fugiu - fi vôi pé-iúq - Fitóg waipéiu
Eu fugi - ign vôi pé-iúq - lxâg wéinpéiú
Esre canivete es'tél afiado - rongrô-chin nhúquêt cana - Róg-ró (g) xf tagtóg
iúkd hhat kana
Eu peguei piolho - ign vôinga a5n minq - lngd kénhmi xâg
Eu peguei pulga - ign quémp6 côn minq - Ka (p) pó kénhmi xâg
O pai pintou o filho - páin ti cóchidn tu tinq - Ti ióg ta (g) hd kóxidn râ
Aquela coisa é gos'tasa de comer - dédn hén__ca hê taví - Ndét héntóg kó hhâ ní
Aquela coisa d ruim - dédn hén corégn - Ndét héntóg kôrégn
Faça fogo -pi hat (pin hat) - Pinha (dn)! Pinha (d) ral Pinha (1) ra!
Feche a por'ta - nhâncân niféin - Nhãnké niféin ra
Espirre - achin ra - Hax(ng ra!
Varra -prun ra - Prun ra! Prunl ral
Abram a porta - nhâncón róm ra - Nhantkêi ndór ra
Fedlem a janela - nhânaín rôr ninféi ra - / (n) antkêi-rôr ningfêinh ra !
Durma - nur ra - Nõ ra! Nô ra!
Traga aqui - baa5ntfn ra - (M) bád ni!
Tragam para mim - ign ma bacôntfn - (M) bádn igmál (M) bdd ni igmá!
Leve - batín ra - (M) batfn (M) batin ral
Leve para ele - ti ma batfn - Timá (m) batin (g) ra!
Leve para eles -agn ma batfn - Hagma (m) batfnl
Vocês vão levar isso para eles - dédn tagn batln ra agn ma - Timá haiág tâg ba
mõinl
Assobie - üin ra - Hu (n) í ra! Huin ra!
Rode, rodeie - virfn ra - U (N) inrin ra!
Vire - virín quê ra - Uónghdén ra!
Vá - cutfn - Tin ral
Grite - prônr (prôr) ra - Pré (n) ra!
Você fale alto - vin téi hat ra - Hama hhâ wl ral
Limpa teu rosto - ón nhamé cucúin ra - Há kákânt küghk (u) ra !
Umpa teus pés - ón pón (pónd) cucúin ra - Há pén kü (h) k (u) ra!
Li mpa tuas mãos -ón ningué cucúin ra - Há ningé kühk (u) ral
Lava tua cabeça - ón crin cupê ra - Há krin kupê ra 1
Lava tua roupa - ón cur cupê ra - Há kur kü (g) fa ral
Venha correndo - cunin vóivd ra - Wanhwá katfn ral
Co"a - vóivá ra - Wanhwó ra!
Vá embora - cuting - Há tin ra !
Cuspa - chuq ra - Mbóikê ra! Mbôike ra!
Não cuspa - quir chuq ón - MbôikDfn tôn ral

,

3)6.
307. Vc1 levar fogo - pin vatin (batfn) - Pin ba·tfn
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308. Deite - ná ra - Ná ra!
:KJ9. Sente-se - ni ra - Ni ra !
31 O. Lance esta flecha - . dô tagn ta pón ra - Ndô tá pên !
311. Corte árvore - cá tagn câm ra - Ká k (r) üb ro!
312. Sei tudo - quicaró car - Kixanhêró kal
313. Essa manhã é fria - cuchónqui cuchá - Wáikâ tág kuxat in
314. Bom dia - curôn hê - K (u) ró hh(J!
315. Como vai - on má hê -. Hamá hhtl
316. Como vai, tem doença - on má ha hê, cangá tum - Háma hhã? kangá tôn?
317. Até logo - queinbar (coinbár) contín - lnh wá tim má!
318. Derrube a árvore - ca cutó m ra - Ká gãn ra !
319. Asse a carne - carne (tudní) chun ra - Tin(n grang ra !
320. Sente perto do fogo - pin ta hên ní - Pín ro nf!
321. Sente perto da pedra - pó ta hén ní - Pó ra n í!
322. Cante - tâín ra - I (n) ã ra!
323. Cheire - quêi /â - Kén ün ra!
324. Cheire aguardente - gôifá quêr mó /â - Gôifá kéí (n) ra!
325. Dance - voingrédn ra - Wâingrén ra!
326. Pule - cham ra - Hunghêi /â !
32 7. Eu quero matar a cobra - ign pân tédn - lxóg pã tain xdr-m
328. Voei quer beber água? - ón má gôi crôdn - Hamá gôi krod xór-m?
329. Voei bebe água agora?- ón má g6i crôdn ma - Hamá gôi krod mo-há?
3:xJ. Ele quer gritar - ti prôr (prônr) chór vôn' - Titóg prén xór-m
331. Ele quer dormir - ti nur chór vôn - Titóg nô (r) xór-m
332. Ele quer falar - ti vín chor IA'.5n - Titóg wi xór-m
333. Ele quer vir - ti contín chór - Titóg kétín xór-m
334. Ele fala muito baixo - ti vin chór vén cumér hén - Titóg k (u) méra wí ti
335. O caingâng fala muito - caingâng vin camó - lxâg kaingang w ító ti
336. Eu falo muito portugues - ign fógn vin ta camó - /xag fóg wító ti
1
331. Eu moro no mato - ign nón cónquí ni- lxâg wai (n) kótí íamóni
338. Deus não tem corpo - tupén corpo tum - Tópén tág hhtJ tôn (e)
339. Eu namoro aquela mulher - ígn un tentân hén fí vég tín - lxdg huntantãhén-fí
tohhâ ni ti
340. Voei não cante alto - ón pi nhamá (ânr?) tâín tin - láma hhâh iá ton
341. Eu pesco - lgn créncufêr nhunhânq (iúiânq) - lxóg wfpkêí mo
342. Eu sonho - ign vdinpé ti - txóg waipâtüh mo
343. Eu falo - ign vín - lxóg wi mo
344. Eu roubo - ign dédn um pé-iú - lxdg péiúi m (o)
345. Eu lavo - ign fái tin - lxóg kupêí m (o)
346. Eu estou lavando roupa agoro - ign cur fáí tin úri - lxóg kur kupéi (n) nín (e)
há
347. Eu mergulho - ign gôi qui put quêi - lxóg gôiküputkel ma
348. Eu nado - ign brô - lxôg (m) brôí m (o)
349. Eu olho - ign vêi - lxóg hawai m (o)
350. Eu estou pensando - ign dédn um tu nhacrédn - lxóg hénkré tine
351. Eles começam fazer - agn vê hén hat - Wâhhâ hagtóg hád mo
352. Eu pego, eu seguro - ign cônming, ign cônd my - lxóg kénhmi mo
353. Ah, eu não sei - ígn pi quicaró ni - Háh kikatin xâg ni
354. Eu fugirei depressa ·- ign côinbár vóin pé-iúi - lg hén (d) likê mo waipêut' mu
355. Ele pedirá peixe - ti créncufêr tuvfnq - . Ti hénda kréngufâr tôwí 1n (u)
356. Voei pedirá ovo de galinha - ón garin ó tovín - Ha henda kókéu-ôo tôwí-m
357. Aquela árvore tem frutas mui to boas - cá ón canó co hê - Ká héntag hané
hhê tawin i (n) é
358. Este pinheiro tem pinhão - fâng tagn canó é - Fâg tagta kifâgn ié
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359. Vamos fugir - :nuna vói pé-iúi ié - Môna waipf (g) iú ié
360. Isto é muito firme - dédn tagn tarmó - Taár tawl tag i (n) é
361. Este pau é direito - cá tagn curâin - Kaá takta ku (i) ãin
362 Aquele pau está torto - cá na ón póndô - Ká hénta pendô (d)
363. Aquele pau está direito - cá na ón curâin - Ká hénta k (u) (r) aln
364. Dê dinheiro para mim - ign ma nhâncabo nim - lgmá iéntkénbügh nimm
365. A planta cresce - óncré bur na - Hankré tãg búr
366.
361. A árvore é muito dura - cá ón tar tavl- Kaá tá (r) tawín
368. A pedra é muito dura - pón ón tar mó - Pó ta (r) tawin
369. A garrafa está vazia - garafa cuprón na - Garafa ták kuprãin
370. O fogo queima ele - pin ti pudn - Pinta pon
311. Estou com sede - ign crôdn hê - Gôi krôt xar-x
372. Eu sei - ign quicaró - lxóg kikãinróg ni

Confronto do material linguístico coligido por Wanda Hanke (W.H.)
entre os caingãngues (Botocudos) de Santa Catarina, no posto ind(gena "Duque de
Caxias" (Publ. in Arquivos do Museu Paranaense - vol. VI, 194 7) com o similar coligido entre os caingângues no toldo ind(gena do Irar - Rio Grande do Sul, entre 1.978/
1. 982 (E).

1. pai
2. mãe
3. filho, filha
4. avó

5. ai..ó
6. marido
7. esposa

Posto "Duque de Caxias"
Wanda Hanke
W.H.
1ugn

no

djí
.
.
1ugn-1ugn
matn
no fio
imbêdn
idprun

...

8. homem
9. varão
10. mulher
11. fêmea
12. menina, senhorita

koigágn
tí
tetsi, teu
tsi
t(e} tá tetágn

13.
14.
15.
16.
11.
18.

wikal(e) /e
tá t(a) tá
kuró
tóimve
lei(n} kõl (nasal)
ineió
kojkú
prõn(nasal)
kuika
kveidjó
goyo
andúi
ninrá
koná, i!:oná

amigo
menina, menino
velho, velha
sal
fogo
fumo
19. vento
20. ano
21·. céu
22. lua
23. água
24. pescoço
25. orelha
26. olho

:12

Toldo do lraf
E.T.
iógn, ióg, páin
ná, mâin
coachidn
iógn - ióg, paipáid, páin
na-fi-nó, mâin mâin
mbédn, bédn
idprun, prun fi, prun,
eitprun eitprô
ca1ngang
ti, pon i (= chefe)
tantê, mâin f i
fi
tetén, guir fi, tentan chin
fam
bré hê, tinchi, araquetê ti
chin fi, chin ti
cofá ti, cofá f i
chá
p1n
niá, fumu, caiorê
concá
prân
ca1que, ca1con
quêchó
go1
ndúnhe, ndúi, ndúnhi
ninrá, nigron
canó
A

•

A

•

A

•

A

l

r

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
31.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
41.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

.

meu nariz
dente
língua
frente
braço
,
pe
calcanhar
meu seios (da mulher)
meu ventre
meu dorso
minhas nádegas
meu coraçao
osso
barba
umbigo
sapo
veado
anta
pergunto
flor
flecha
arco
cesto
remédio
casa
recordação kiakrán
fome
dor

-

I

duro
,
mole
triste
claro, branco
negro
obscuro, escuro
vermelho
frio
quente
bom
mau
grande
pequeno
alto, largo
baixo, curto
bastante
aqui
ali
Como? quanto?
quando
dormir
eu durmo
77. beijar
78. comer
79. lavar

55.
56.
51.
58.
59.
60.
61.
62
63.
64.
65.
66.
61.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

·-

-

1nena
ndja
ngnunná
koká
nakwy
pán
pánlo
iflundjé
indjú
indjidn
inglan inglên
intsê
kukó
iunvá
nugndin
popó
kamby
uiolo
kuiagn
kotsai kotsêi
ndojh ndó/
wfn(e) wy'ü
kaia
waikotó
en
kiakrán
kuiorikó
kongó
toloko
toloktumútate
enmokongo
kupli
cha
kuty
kuchúgn
kuichá
erón
útate
nu
mbagn
kaichidn
têie
sutidn
tonget
toké
taki
haríkétkon
hari kirlo
nulongten, fiurú
ieno fluru
nkindjuki
ko
kupac, kupê

-
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neió, nyió, ninhó
nhó, enió
nuné
cacón, iú
nindó
pón,pén
pónra
nunié, nunhé
ndugn, dugn
nguid
ndér
in fê
cu ai
iúvá, iúüo, nhúüó
üóndid - vóndidn, didn,
pepo
quembê, quemby
ói - iur, oiúr, oiór
coiói, nhómói
cafêi
ndô, dô
A

..

, ..
UI, UU/

côin, quiái, chêi ta
vói cantá (üóicantá)
1n
quiencrát,
c6quir
condó, cangái, cangáiq
(q mudo)
tar
te-néi, tonói
ignima cangá
cupr1, curon
chê, châm
cuty, cutê, cutan
cuchún
cuchá
ráinguê, rân
hê
hê tum
bagn
coadném, chin
téi
ror
taví
táqui
ténqui
har,piquetún, harê, h,êrlrê
hônricôn, harêcôn
nur
1gn nur
qui-diuq quêq, qti(d.iút
co, coq
cupeq
A

A

A

A

A

80. é para ele
81. não é para ele

timon nem
timon neptum
COMPOSIÇÕES

tima que
tima que pi é, timá que tum
TEMAS LIVRES

..

TRADUÇÃO DO CAINGÃNG PARA O PORTUGUÊS
Composição N~ 1 : O ma.to.

T. Sem o professor é ruim
E. tf ãn tavf n fn
P. Ti hê taví nin
T. Professor é bom
E. Professor tunra tJn pi de
P. Professor túnra ón pi de
T. Sem o professor a gente não
E. quicarõn
P. quicarón
T. aprende
E. Tf õna guir quéchir võirã
P. Ti hóna guir quéchir üóirân
T. tele que ensina as criancinhas
E. quigetõn cairõn tin
P. quiguetón cairón tin
T. que iniciam os estudos
E. Oui nhón professor tinhun tin
P. Qui nhón professor ti iún tin
T. As vezes o professor fica brabo
E. guír ta tí vín nh9nrl fúnca
P. guir ta ti vi nhomó túnca
T. quando as crianças não prestam atenção
E. Ãra ti curõ um cõ vfn ãn
P. . Hará ti curón um con vin hê
T. mas um dia ele é bonzinho daí
E. chin nhónca õn võirS ·
P. chin nh6nca ón ü6irê
T. nós aprendemos mais
E. quicaron é Sn tfn
P. quicarón é hê tin
T.
E. escola tã professor tunca ín pié
P. escola tê professor túnca in pié
T. escola onde não tem professor não é
escola

E. Escrita da índia Véd Grân
P. Pronúncia "
"
"
T. Tradução
E. Nón tf
P. Nón ti
T. Mato
E. Nón cõntã cá é tin, tãin
P. Nón cóntê cá é tim, tâin
T. no mato árvore bastante verdes
E. Nati m. Fód ia ãn tav1: Cá um ta
P. Nátin. F6n fá hê taví. Cá um ta
T. São. Sombra muito boa tem
E. Cacanó nátim ené ab nhãbi
P. Cacanó nátim hêné habn nhânbi
T. Umas árvores que tem frutas são pitanga
E. pê'dva, mó, ud é
P. penuá, mó, un é
T. Gavirova, jabuticaba e outras
E. Cá tum ra õn pi rin rir
P. Cá tum ra on pi rinrir
T. Sem árvores a gente não
E. mui mu võ
P. múi muü6
T. . vive
E. cocã tum tin
P. Concá tum tin
T. Não tinha vento
E. Cônter ia õn tamu võ
P. Cóntêr 1d ón tamú uón
T. Nós !amos rrorrer por falta
E. ar tunca cá crón crón ãn
P. ar tunca ca crón crón hê
T. de ar. t bom plantar
E. tavf na
P. taví ná
T. árvores.

Composição N.º 3 : Escola

E. escola tãn
P. escola tê (tân)
T. escola
E. escola tãn dén car quicarõn
P. escola tê (tân) dédn car quicarón
T. na escola a gente aprende muita
E. võirân car võirã tu nhón
P üóir~d car üóirân tu ión

Composição N~ 2 : Professor

E. Professor ti
P. Professor ti
T. Professor
E. Professor tunca córég
P. Professor túnca corégn
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T. coisa escrever e ler o livro

E. main fag iuda que cam6 tJn
P. mâin fag iudá que camó ón
T. meus pais ajudamos elas a
E. rajraj qui
P. rânrái qui
T. trabalhar
E. main fi bré ãn natfn õn
P. main fim bré hê nátin ôn
T. minha mae é muito boa
E. pain ti quegué
P. Páin ti quengué
T. meu pai também
E. fag tu ãn car
P. fag tu hê car
T. elas são muito bons
E. fag cren tu ãn queguéi
P. fagn crén tu hê quengué
T. elas gostam dos filhos também

E. Dén um car quicarónca um
T. aprender mtJita coisa depois
E. ta quicantín cairõn mu
P. ta quicantln cairón mu
T. ensinar os que não sabem
E. tag atea curõ um cõ võicar
P. tagn hatca curón um cón uóicar
T. fazendo isso um dia todos vão
E. võirãn 6n natln
P. üóirân hê nátin
T. saber tudo
E. tag tf ãn na
P. tag ti hê na
T. isso é boa

Composição N~ 4 : Minha casa
E. íg ln
P. ign in
T. Minha casa
E. lg ín ta rôr nhé võd ta turó
P. ign in ta rôr nhé üón ta turó
T. minha casa é redonda e ao redor
E. nhé car caféi ta cri ni nhé
P. nhé car caféi ta cri ni nhé
T. de taquara coberta de folhas
E. fg ín nhógõntar nhé ãra fg
P. ign in nhongôntar nhé hará
T. minha casa é pobre mas eu
E. maãnnhé
P. ign ma hê nhé
T. gosto dela
E. lg ín pénin ln é natln
P. ign in pénin in é nátin
T. perto da minha casa tem várias
E. rod rôr que gué
~
P. rodn rôr quengué
T. casinhas redondas também.

Composição N.0 6: Meu futuro
E. ta dén um ninca
P. ta dédn um nfnca

T.
E. võirã at bag ca dén é guir
P. üóirâ hat bag ca dédn é qui
T. tenho que estudar bastante aprender
E. Carônca. car vôirãta cranca
P. carónca. car üóirâ ta crânca
T. muitas coisas boas. Depois de
E. ta dédn um ninca
P. ta dédn um nínca
T. terminar o estudo, trabalhar
E. rãjrãj ãn qui rãjrãj cher
P. ranrái hê que rainrái cher
T. no bom emprego
E. Nhancabo mónca pain ma ud
P. nhancábo mónca páin ma un
T. ganhar dinheiro e ajudar os
E. chin nim car régre fag ma
P. chin nim car réngré fagn má
T. pais e irmãos

Composição N.0 5: Família
E.
P.
T.
E.
P.

T.
E.
P.

T.
E.
P.

T.

íg famia bag ti Tg
ign famia bagn ni, ign
minha famflia é grande quatro irmãos
régre fag vêikégra cri ud
régrê fag vêiquengrá cri un
e dois irmaõs
Nhânbré ãn õngar natfn
nhambré he ongár nátin
todos gostam de viver juntos
nhantu nhun vaín ongar ti
nhantú nhúm üáin ongár ti
não gostamos de brigar

Composição N.0 7 : Meu amigo

E. lg bré ãn t f
P. ign bré hê ti
T. o meu amigo
E. Curitiba tãn íg bré ãn t í cõtín
P. Curitiba tân (tê) ign bré hê ti côntfn
T. Em Curi tiba tenho um bom amigo
E. ta dotor ti n r
P. ta dotor ti ni
T. ele é doutor
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E.
P.
T.
E.
P.
T.
E.
P.
T.
E.

P.
T.
E.

P.
E.

tin ti

P.
T.
E.
P.

tin ni

T.

tag ta ãna caingang víh ta
Tag ta hâna caingâng vin ta
isso é muito bom para que a
tun que tun ié
tum que tun ié
nossa I f ngua não termine
TI f ín ãn ad mu
Ti tin hê hadn mú
õn ta võirã tag ad mu cõn

E.
P.
T.
E.
P.

Ara caingang vin quicarôn chór
Hani cáingâng vin (uin) quicar6n chór
Ele quer aprender a I fngua caingâng

T.
E.

P.
T.

ôn ta üóiran tagn hadn mu côn
Ele terá muita sorte - quando
ig iuda que bag tóg
ign iudá que bagn tógn
fizemos esse trabalho ele me ajudou
muito.
Paraná tãn que ag võirã tag mód
Paraná tê que agn ü6irân tagn
Em Paraná vendo esse trabalho sei
ca L.é ân tavf tóg ní. Védgrãn
món cá ~ hê tavf tagn ni
que vai agradar a todos pois é
Caingang natlm fõ Irai curõ
Cáing6ng nátim fón Irai curôn
vila dos caingâng - Irai

TRADUÇÃO DO PORTUGU~S PARA O CAINGÃNG
TEMAS DIVERSOS
INTRODUÇÃO À ~ISSA

Fragmentos da Santa Missa oficiada, pela primeira vez em 1íngua caingâng, em
19 de abril de 1985, por Don Pedro Fedalto, M. D. Arcebispo do Paraná.
Em nome do Pai, do Filho e do Espfrit-0
Santo - Ón lógn iâiêh, Tupén Cóchidn,
mr tim bre tin
O Senhor que vem ao nosso - Ón Tupén
áJtfn tô mi
encontro nos traga a - Óng catú cóting
óngma
Justiça e fortaleça a nossa - Dédn um hê
ba cótín ongár
Fraternidade. E que sua - ma. Car ón tun
Paz e seu amor estejam - Tu hê áJn ln
Sempre conosco - Vóicar mi.
Bendito seja Deus que nos - Hê nyi Tupén vóirón óng
reuniu no amor de Cristo - vidn tu hê
Tupén bré.
Hino De Louvor
Glória a Deus nas alturas - Tupén qüar
hê tâ nin
e paz na terra aos homens - gá cri agn
iânnonbré ia tu mu hadn
por ele amados - ti óng tu hê car
Senhor Deus, rei dos céus, - Tupén,
micón cónfor,
Deus Pai todo poderoso - Tupén óng
confór car
Nos vos louvamos - Ong;Jr vóicar iânbré
hê hadn
Nos Vos bendizemos - Ongár vóicar
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tugn tómú
r
Nos Vos adoramos - Ongár vóicar tu hê
Nos Vos glorificamds - Ongár vóicar bré
hê nátin
Nos Vos damos graças por - Ongár
vóicar ónma tu vin hóntê
Vossa imensa glória - tu hê bagn hadn ié
- Senhor Jesus Cristo - Tupén cóchidn ti
r1que
Filho unigênito - Cochidn hê tavt
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, - Tupén,
Tupén ti car
Filho de Deus Pai - Cóchidn Tupén íógn
Vós que tirais os pecados do mundo Vóicar
ta dédn um corégn hadn iá ón
,.
cunu1
Tende piedade de nós - Óngár iongón tón ra
Vos que tirais o pecado do mundo - Vóicár dédn um corégn hadn iá ón cunúi
Tende piedade de nós - Óngár iongóntón
•

A

ra

Vos que tirais o pecado do mundo Vóicár dédn um corégn hadn iá ón cunúi
Acolhei a nossa súplica - A tu hê ón bré
hón Óngár ti
Vos que estais a direita do Pai - Vóicár ta
ón pón-iá tê (tân) nátin ón iógn
Tende piedade de nós - Óngar íóngóntón ra ver

Só vós sois o Santo

a1nigos, dizendo: - bré hê hagn, tomú
cher:
Tomai e bebei todos ~s - crôn-crôn
mu chêr vóicár
Este é o cálice do meu sangue - tagn ti
ta ign quêvéin
o sangue da - vói quêvéin ti
nova e eterna aliança, - tógn car dddn
umhê
que é deffamado por vós - ti hâna vóicár tu cun nhon guêm
e por todos os homens, - car agn car mi
para o perdão dos pecados. - bré hê
quem6n bré hón.
Fazei isto para celebrar - Tagn adn ra
ichú tói ié
a minha memória. - ign nhamóca.

Óngár ma ontavfdn ta Tupén ni
Só Vós o Senhor - Vôicar ma óntavidn
ta Tupén ni
S6 ~s o Altíssimo - Vóicar ma óntavidn
ta téi bagn ni
Jesus Cristo - Tupén cóchidn
Com o Espírito Santo, - Ón réngrê bré
Na glória de Deus Pai - Tupén iógn bré
hôn
Amen. - Tu hê.

CONSAGRAÇÃO
Antes,
porém, de seus braços - Ón nin-Oó
.,

IU

abertos traçarem entre o céu - dór hadn
aiicon bré
e a terra o sinal permanente - car ga vóiair rân
da Vossa aliança - vóicar tu hê
Jezus quiz celebrar a - Tupén cóchidn
dédn car
pascoa com set:Js discípulos - tu ón vin
bré
ceando com eles, tomou - agn bré hdn,
ta um
o pão e pronunciou a - ón-mi bré hón
benção de ação de graças - vóivt' ón vin
tuhê.
Depois, parJindo o pão, - car, pun
cupênd
o deu a seus amigos, - ón-ma car ón bré
hêagn ma
dizendo:- tomú chêr: Tomai e comei todos l!{js - crôn car côi
ongdr car vóicár
isto é o meu corpo - tagn ta ign ticár mi
que é dado por vós - hándê é tin vóiair
ma.
Ao fim da ceia, Jezus - Tupén cóchidn
ti vin tóia ón
sabendo que ia reconciliar - quicaró
dédn um hónriquêi
todas as coisas - que ón vóicár mi
pelo sangue a ser derramado - que véin
bré tômi cuión
na cruz, tomou o - ti cá tu, crôn
cálice com vinho. Ele - mu chêr cacanó-chin cumbê ti
deu graças novamente - ón-ma vin ha vêr

BENÇÃO FINAL
O Senhor esteja convosco - Tupén
táqui vóicár bré tin
Ele estd no meio de nós - Tin ta táqui
vóicár cuiúqui
Que a benção de Deus - Tupén ma hê
hadn
Todo poderoso - Ongár tu hê
Desça sobre vós - Vó icár mi ta rê
Em nome do Pai, - lgn lógn ieiêh tu,
do Filho e do Espírito Santo - Tupén
cóchidn car ti réngrê.
Amen - Tu hê nyi.

PAI NOSSO
PAI nosso que estais no céu - Santificado seja o Vosso nome - lgn Páin caícôn
tân(tê) ón tavf-lgn vêra táqui
Venha a nós o Vo~o reino - Seja feita a
Vossa vontade - Ón bré nyi nim - Ôn
tu hê nicar
Assim na terra como no céu. - Gáqui
nicar caicôn tê(tân)
O pão nosso de cada dia nos dai hoje Ón tá ón ma pun nim iá dn ti úri ón tu
hê
Perdoai nossas ofensas - Que ón ta ón
ma tuvfnca - Assim como nós perdoamos aos nossos devedores - ón ma ionó
car ón vê gué car dédn um ta
e não nos deixeis cair em tentação - ón
gui tutón camón ra dédn um corégn iú
e livrai nos de todo mal. - Ón iónhón ni

aJr

e passou o cálice a seus - tóml tin dédn
umôn

AVE MARIA
Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é
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convosco - Tupén ná ta ón ta ón m§in
nin car, Tupén ná fi
Bendita sois Vós entre as mulheres, Ningué um tântê car fagn cônfór ón ta

Agora e na hora da nossa morte, Amem
- Úri car ón vê ni dédn um iú, Amen

GLÓRIA AO PAI
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo - lgn iógn ta ón ta Tupén
Agora e sempre e por todos os séculosAmem - Cochidn nyi ti car iú ón vê
nyi-Amen.

.
n1

Bendito é o fruto de Vosso ventre Jezus.
- Ón cóchídn iónó ón tógn
Santa Maria, ~e de Deus, rogai por nós
pecadores - Ta ón ra ón ná ní car ón
...
ve

lndia da tribo dos Pataxós, Bahia, região do Monte Pascoal e
Porto Seguro. Integram a fami1ia lingü(stica dos Gê. Seus ancestrais assistiram a primeira Missa rezada no Brasil, em 1500,
oficiada em 1íngua latina.
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ORAÇÃO A JESUS

.
(Composta pelo Prof. Vasco Taborda Ribas e proferida pela fndia caingâng·Véd Grân
(Rosangela) no decurso da Solene Missa, na igreja de N. Senhora do Perpétuo
Socorro, em Curitiba, em 19 de abril de 1985.)
Meu Pai, meu Irmão do Divino Espírito
Santo. Pela Vossa ajuda - lgn Páin, ign
réngrê Tupén cóchidn. Ón ta ôn iudá
e pelas Vossas Graças tenho recebido, de
Vós, dias felizes, dias de - quêca ón
vin ta ôn ma nim, vóicar curôn hê
trabalho e dias de tristeza, o que tudo
Vos agradeço porque nem - ranrái
curôn·car curôn hê tum, ticár ma hê
sempre louvo e agradeço como deveria.
- ticár ón bré vin múi.
Intercedei junto ao Deus Pai e consegui
a todos os fndios desta - Tupén tialr
Ptiin caing;fng car agn gd-cri mu
terra a paz, as graças de Sua misericórdia e proteçaõ, - car tagn agn, Tupén
ón vin ta agn cri fi
mesmo para aqueles qu.e não sabem ser
irmãos. - um ta réngrê que vâin bré
hón. ·

Adoro o Divino Espírito Santo e a Vós,
Jezus amado. Concedei-nos - Tupén
cóchidn tu hê chanf, vóicar ti tu hê náti.
caminhar pelo Vosso Caminho e aprender os vosso exemplos de amor - ón
ta. on nhamind nhâmbamú hadn ra ón
r1que
e de caridade e enchei o nosso coração
de um grande e profundo dtJSejo de natfn ón vin ta ón fê mi vídn adn
guê bagn hón
sempre servir, ajudar e amar aos nossos
irmãos e a todos os irmãos brasileiros qui hê ón, réngrê iudá quêra, nhâmbré
hê car fógn agn bré ón gá cri
que vivem na ·terra dos nossos antepássados, hoje terra de todas as gentes. mucár ón úri ti car ga tagn cri mu car
n1n.

JESUS CRISTO
Roberto Carlos e Erasmo Carlos

Eu estou aqui - lgn táqui nhói
Toda essa multidão tem no peito amor
- Vóicar ~ tagn cónmi tu hê é mi
E procura a paz - Car dédn um hê
nhóvói
E apesar de tudo a esperança - Car ti
car mi dédn um nhóvói
Não se desfaz - Quir dédn um vóim6n
hat hón
Olhando a flor que nasce no chão Cafêi végn ninca gá cri bur
Daquele que tem amor - Und vin hê
ma
Olho pro céu e sinto crescer a fé - Caicón vêca dédn um hê bur hadn
No meu Salvador - lgn Tupén ma
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo
- Tupén cóchidn, Tupén cóchidn, Tupén cóchidn
Eu estou aqui - lgn táqui nhói
Em cada esquina eu vejo o olhar perdido
- Ómind car mi ign iôn quêi ovóica
De um irmão - lgn réngrê ma
Em busca do mesmo bem - Dédn um
hê món tlnca
Nessa direção caminhando vem
Ómind tagn hón nhânbá

..

Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo - Tupén cóchidn, Tupén cóchidn,
Tupén cóchidn
Eu estou aqui - lgn táqui nhói
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca - Cáicón vég ichá tin caiaJn gógn
cupri vêi chá tin
Que vai passando - Ti ón nátin ni
quem
Olho na terra e vejo uma multidão - Ga
micha vég ti und é min
Que vai caminhando - Hána nhanbatin
ni quêm
Como esta nuvem branca esta gente Hare rêna caicón gógn cómi tin ni quêm
Não sabe aonde vai - Hara tíngue quicantln
Quem poderá dizer o caminho certo Una ómind iânbatin (nhânbatin) gue tóm
~
. , Voce
. meu Pai - Hón hândê ta ign
1ogn n1.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo,
- Tupén cóchidn, Tupén cóchidn, Tupén cóchidn

..

••
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t meu desejo ver aumentando sempre -

Que tudo isso me mostra - Dédn car
tagn vêt
O caminho que leva a Voce - Ómind
nhânbá hón péreting mu
Mais uma vez - um quengué vêr
obrigado, Senhor, por outro dia, - hê
tavf, Tupén, curón um tu
obrigado, Senhor, que o sol nasceu,
hê tavf, Tupén, rón ta tâinca (têinca)
obrigado, Senhor, - hê tavf, Tupén.
Agradeço, obrigado, Senhor - tagn tu
hê taví, Tupén
Por isso, eu digo: - hân ca chá tóm:Obrigado, Senhor, pelas estrelas, - hê
tavf, Tupén, crign agn tu,
Obrigado, Senhor, pelo Sorriso. .. - hê
tavf, Tupén, v6i vodíân tu. ..
Mais uma vez. •. um quengué vêr
obrigado, Senhor, por um novo dia, hê tavf, Tupén, curón tógn tu obrigado,
Senhor, pela esperança - hê tavf, Tupén
dédn um nhóvóin
Por isso eu digo: - hân ca chá tóm:
obrigado, Senhor, pelo sorriso - hê
tavf, Tupén, voi vodiân tu
obrigado, Senhor, pelo perdão. .. - hê
tavf, Tupén, bré hê que tu
Mais uma vez - um quengué vêr
obrigado, Senhor, pela natureza - hê.
taví, Tupén, dédn um car tu
obrigado, Senhor, por tudo isso. . .
hê tavf, Tupén, dédn um car tagn tu.

lgn nhovóíca vêca bagn querôn tícár
Essa procissão - Tim bré vin tagn
Para que todos cantem na mesma voz
- Ticár ta iân nóbré tagn tâihg cón(d)
Essa oração - Tupén ma vin tagn.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Tupén cóchidn, Tupén cóchidn, Tupén
cóchidn
Eu estou aqui - lgn táqui nhói.

"A MONTANHA"
Roberto Carlos e Erasmo Carlos
Eu vou seguir - Dódn ign tin mu
Uma luz lá no à/to, eu vou ouvir - tóntê
râdncri curón ni, ign dmói tin
uma voz que me chama, eu vou ouvir tóntê râdncri curón ni, ígn ómói tin
uma voz que me chama, eu vou subir
vóivf ign iaprór ni, ign toprâi tin
a montanha e ficar - râdn cri iónq
bem mais perto de Deus e rezar - Tupén to hê nhói tin, car vinq
Eu vou gritar - lgn prór tin mu
para o mundo me ouvir e acompanhar
- ticar ign rmnca bré tói mu
toda a minha escalada e ajudar - ign
chun car tuntó cón
a mostrar como é - hénre énd vêt ca
o meu grito de amor e de fé - ign prór
tu hê car natfn
Eu vou pedir - ign tuvin tin
que as estrelas não parem de brilhar crin agn crân que váin grun ca
e as crianças não deixem de sorrir
guír car vódíân car vâin ·
e que os homens jamais - car agn
cuíatfn
se esqueçam de agradecer - vâin tu vi11
t in
Por isso eu digo: - hân ca chá tóm
Obrigado, Senhor, fXJr mais um dia hê tavf, Tupén, curon tóng tagn tu
Obrigado, Senhor, que eu posso ver hê taví, Tupén, ign ovói tagn tum
que seria de mi m - ign ma harê t yin
sem a fé que eu tenho em Voce - tu
hê turâr1 ign ón tu - por mais que eu
sofra - ign vóncharéi car
Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore
- Hê tavf, Tupén, ign fân bré hón
Obrigado, Senhor, por eu saber - Hê
taví, Tupén, ign cairó tu

LUAR DO SERTÃO
Catulo da Paixão Cearense
Oh, que saudade - A, ign ma ê
do luar da minha terra - quêchón curón
ón ign ga tân(tê)
lá na serra - nón tóng tân(tê)
branquejando fôlhas sêcas - caféi tóng
cuprí querón
pelo chão - gá cri
Este luar, cá da cidade, - cidade, quêchón nhêdngré
tão escuro - cutân (cutê) taví
não tem aquela saudade üónchá
(vóncha) tu onaéd tum
do luar- quêchón nhédngré
I~ do sertão - tóntê nón
Não há, ó gente, oh n3o, luar como
êsse do sertão - Tum vóicar 6 nhedngré
tum, non riquê
Se a lua-nasce - Ouechôn têiq
A
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por detrás da verde mata - nón 'tâin
nhân
mais parece - hara ta hón
um sol de prata - - rón cócô
prateando - cócô que tim
a solidão - ôn aédn
E a gente pega na viola - vióla vóquêdn
chêr
que ponteia - qui ni iú
e a canção - car vóquêr
é a lua cheia, - quêch6n rôr
a nos nascer - tâin món
do coração - ign fê
Não há, . . . . - Tum vóicar 6 nhêdngré
tum, non riquê• ..
Ai. . . quem me dera - A . .. ign ma nim
món
que eu morresse lá na seffa - ign têr mu
tôntê nón tógn tân(tê)
abraçado à minha teffa - ign ga .cógnmin ca
e dormindo de uma vez - nur mu vêni
Ser enterrado - car crign gadn
numa grota pequenina - dén um chim
qu1
onde a tarde- ta rócóinca
a sururina - chora a sua viuvez - fâin
ón ié
Não há, etc.. . - Tum vóicar ó. ..
Seu Deus me ouvisse - Tupén ta ign
mónca
com amor - tu hê
e ca_ridade, me faria - dédn um hadn
esta vontade - hadn hê hadn

o ideal do coração - fê én tyi
Era que a morte - têr én
a descantar - car 'tâin(têin)
me surpreendesse - ign vatêin ca
e eu morresse - car ign têrca
numa noite de luar - cutântê(cutêtê)
quechón cur6n
no meu sertão - ign nhamó tê
Não há. . . - Tum vóicar ó nhêdngré
tum, non riquê

TRADUZIR O SEGUINTE TEXTO:
Minha terra tem palmeiras - ign gá tân
tôin camô
Onde canta o sabiá - 6n te gódn vén
.
quer t1n
As aves que aqui gorgeiam -nhéchln car
táqui quêr mu
Não
. gorgeiam como lá - tónte que ón
r1que tum

..

..

Nosso céu tem mais estrelas - Hon cáicón crign tavf
Nossas várzeas tem mais flores - Hon
tum cafêi tavf
Nossos bosques tem mais vida - Hon
ticár mi hê
Nossa vida mais amores - Hon bré hê é
tavf
Em cismar sozinho à noite - cutânea
(cutêca) pir ma tin
Mais prazer encontro eu lá. - car tagn
ign ma hê tavf.
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