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O estudo do Padre Vítor 

H ugo, que se reveste das 

j características de verdadeira 

.P ::squisa cien tffica, abrange 
1 I d os per10 os em que o po-
~ 

,·oamento das terras estu-

dadas se fazia em busca das 

, "drogas do sertão", ª· partir 
~ 

1<lo século XVII.º até o 

>éculo XX.0 • 

São pesquisas de gabinete, 

através de valioso e raro 

docun1entário existente nos 
. . . 

arquivos nacionais e estran-

geiros, do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belém do Pará, 

Manaus, Recife, Fortaleza, .- -
Vila Bela de Mato Grosso, 

Cuiabá, Corumbá, Pôrto 

Velho, Guajará-Mirim, no 

Brasil, e os da Bolívia e 

Perú, na América Latina, os 

.da Torre do Tombo em 

Portugal, e outros na Itália. 

li. documentação consul

tada é das 

bem como 

. . 
mais preciosas, 

as fontes bibli-

ográficas de que se socorreu 

o Autor, devendo ser levado 

·em conta o ingente trabalho 

t individual na percorrida das 

-:egiões para a coleta do 

material hist6rico, que é 
Fmbém de geografia econô

rr,.ica e de índio-etnologia. 

Carlos Mendonça 

.. Presidente Interino da Subcomissão 
• 

1 

do Desenvolvimento Cultural 

da S. P. V. E. A. 

>;,f: l;u.9tra ç âo da sôbre-capu: 

re p rodução parcial em côres 

:Jo \fi;. I -11 ,1,0 fl. 1 da B.N. R.J. 
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Caro Pe. Vito1~ H ugo; .. 

tenho -ma os em 

verificando o seu 

colossal, a que pos 

para a publicação 

e " estou ~ 

trabalho 

ombros,-. 

do Ar-
' 

quivo Hist6rico da Prelazia 

de Pôrto Velho. Foi o que · 

mais me impressionou nesta 

minha visita aos Salesianot' 

_e às obras da Prelazia. Des

pertou em mim grande sa

tisfação, e merece os elogios: ..• :.: 

e a admiração da Congre- • 

gação Salesiana, vêr tamanha 

resultante de um trabalho, 

que para 

Ministério 

-nao postergar o ~ 

Sacerdotal e o 

Magistério, custou noites in

teiras passadas em claro, inú

meras horas de sono sacri

ficadas aos estudos, às pes- · 

quisas, às leituras de do-
. 

cumentos mais ou menos--

legf veis. A tal ponto de 

sacrificar profundamente a 
• 

própria saúde. 

Espero que êsse empre

endimento tenha o seu valor -

reconhecido, a bem da Reli

gião e do Brasil, afim de que 

.os próprios Poderes Públicos ' 

toquem com mão o empe

nho desinteressado e o zêlo 

' 
cristianizador e civilizador 

da Congregação Salesiana na l 
Prelazia de Pôrto Velho . 

, 

(Superior Geral dos Salesianos). ~ 

' 
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~LINGUÍSTICA 

Significa um grande esforço da Prelazia para contribuir à etno
indiologia. 

Além de algumas não pequenas listas de vocábulos da jíria Bôca-
• Negra, feitas pelo Pe. José Francisco Pucci 71, outras há de algum dialeto 

Nambikwara, feitas também pelo mesmo Padre Missionário. Nós apre
sentamos em apêndices uma lista de vocábulos dos índios de Três 
Tombos (Rio Branco do Alto Ar1puanã) , que formamos em nossa excur
são de 1958, assim como outros dois vocabulários, organizados pelo sr. 
Raimundo Barros, entre os Arara e Gavião das proximidades de Santa 
Maria, no Rio Machado 72• 

. Enriquece sobretudo os no~sos apêndices linguísticos, o recente tra-
Qalho sôbre os índios. Caritiana, feito em ... equipe pelo Pe. Angelo Spadari, 
Pe José Francisco PJicci e o irmão leigo coadjutor Adhail Guimarães 
Póvoas. 

Trata-se 9-uma linguá relativamente pobre em palavras simples, mas 
rica em palavras compostas, em perífrases que sintéticamente descre
vem o objeto nas suas principais propriedades, tornando-se assim, um 
tanto difíceis, em vista de sua pronúncia acentuadamente gutural. Pro·
fundamente penetrativos e imaginativos, os Caritiana, nascidos e cres
cidos no meio da exuberante natureza e_quatorial, possuem uma língua 
dotada de uma extensa nomenclatura. Nada escapa à sagaz e fina 
observação daquêles índios: o mínimo particular na fá una e na flora 
tem seu nome, e possuem nomes até para inúmeros substantivos abstra
tos, pronomes, verbos e advérbios 73• 

No entanto seria muito cedo considerar as categorias gramaticais 
ou precisar regras para a pronúncia e a acentuação. O vocabulário em 
apreço,_ ou simplesmente lista de vocábulos, é apresentado nas duas re
dações por que passou nas mãos da mesma equipe, em janeiro e julho 

71 - Mais de cem vocábulos escritos a lapis, que o tempo tornou quase ilegíveis. 
72 - Evidentemente, publicando-os, não assumimos responsabilidades perante os 

linguísticas. Cfr. Apêndice XLI e XLII. 
73 - Frei Veloso escreveu em 1795 : 

"É admiravel que tendo limitadas as suas ideias a um pe
queno numero de coisas, as quais julgavam necessárias ao seu 
modo de vida, pudessem contudo conceber sinais representati
vos de ideias com capacidade de · abranger objetos, de que êles 
não tiveram conhecimento, e isto não de qualquer modo, mas 
com muita propriedade, energia e elegância". 

Apud LÉRY, Jean de, Viagem à Terra ào Brasü, S. Paulo, Livraria Mar-
J • 

tins, 1941, pág. 251. Vide apêndice XL. 
O bondoso e meigo Pe. Pucci quer inculcar "ex: abrupto" na mente dos 

indígenas, têrmos) abstratos e ... teológicos. Admiramos a boa intenção! 
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de 1958. Conservamos-lhe a mesma singeleza, a mesma rudeza. Uma e 
outra vez apontamos evidente confusão, deixando, entretanto, até pala
vras que manifestam falta de traquejo no pesquisador. 

E' um trabalho virgem. Como tal pode aliciar, e se presta para os 
estudos duma língua absolutamente desconhecida, ao mesmo tempo 
-que nos patenteia o trabalho consciencioso havido na sua elaboração. 

O vocabulário da jíria Parintintin mereceu todos os nossos cuidados, 
e uma apreciação valiosa do Prof. Plínio Ayrosa. 

Foi começado com uma lista de vocábulos, elaborada pelo Pe. Peixo
to que, doente, não pode a esta altura, dar-nos os demais esclareci
mentos que desejaríamos obter. 

A listaJ em aprêço, consistindo de algumas centenas de palavras, foi 
composta com uma exatidão inegualável, em duas partes ou em dois 
lugares diferentes: provàvelmente entre os Parintintin de Três Casas e 
os de Paraíso. Segue-lhe uma lista de nomes próprios escritos com mão 
incerta, cremo~ pelos Parintintin que em Três Casas aprendiam a ler e 
escrever. t~ : i 

A lista despretenciosa do Pe. Peixoto foi enriquecida anos mais tar
de com outros vocábulos escrupulosamente1 coligidos pelo Pe. José Fran
cisco Pucci, uma e outra palavra por outros missionários salesianos. 

Quando demos mão ao aproveitamento daquêle material linguís
tico, o cotejamos com o vocabulário publicado por Joaquim Gondin 
de Albuquerque Lins 74 : encontramos que a publicação dêsse autor deve 
ser recebid·a com suspeição, como já tivemos o ensejo de dizer. 

Também Curt Nimuendajú publicou um vocabulário dos Parintintin, 
que pudemos conferir com o dos Padres Salesianos 75 • 

I 

Em março de 1953 Wanda Hanke iniciou a publicação do maior 
vocabulário Parintintin 76• Mas ficou na metade: outra das muitas re
voluções internas que congestionam freqüentemente a Bolívia, expulsou 
daquêle território o detentor dos originais de Wanda Hanke. Foram bal
dados os esforços para recuperá-los. 

Os vocábulos foram ainda cotejadós um por um com João Messias 
(Huã-Hãm~), filho dum chefe Parintintin morador em Paulo, no serin
gai de Três Casas, que colaborara no vocabulário de Wanda Hanke 77• 

74 - LINS, Joaquim Gondin de Albuquerque, o. e. 
75 - CURT NIMUENDAJú, Unkel, Os lndios Parintintin do Rio Madeira, J. S. 

A. P., XVI, 1924. 
76 - "Kollasuyo", Revista de la Faculdad de Filosofia y Letras de la Universi

dad Mayor de San A.ndrés, La Paz (Bolívia), marzo 1953, n.0 70. 
77 - Huã-Ham~, filho de Igwá Itotêra e de Idiadê, nasceu em 1906: lê e escreve 

corretamente, graças a Manuel Lôbo, que pretendeu assim cooperar com 
os futuros lingüistas. O velho pai Igwá (que não sabe falar português) 
lhe resolve as dúvidas. 
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Colhemos a oportunidade e coligimos numerosos outros vocábulos. Quan
do realizamos um segundo cotejo com outro chefe dos Parintintin de 
Paraíso 1s, o nosso vocabulário já continha mais de mil e seiscentos 
vocábulos, como publicamos no apêndice XXXIX. 

Fizemos então uma observação bastante interessante: além da si
nonímia que já havia inconfundível .na lista do Pe. Peixoto, notamos va
riantes que não encontravam nenhum fundamento nos vocabu~ários de 
língua tupi por nós consultados 79 • zahi de Paraíso chegou mesmo a 
negar a exatidão de certos vocábulos coligidos entre os Parintintin da 
propriedade de Três Casas. 

Chegamos assim na boa pista duma pequena variante linguística, 
que tomou vulto quando conferimos o vocabulário de Wanda Hanke, coli
gido em Três Casas, com outro vocabulário manuscrito em letras de 
impressão, coligido em Paraíso· no tempo da Pacificação, por Sizínio 
Deoclécio Monteiro. Será talvez o caminho para individualizar - em
bora tardiamente - os dois clans exogâmicos, Mutúm e Kwandú? será 
talvez o primeiro distintivo exterior que Curt Nimuendajú debalde se 
esforçou por descobrir? 80• 

78 - Faleceu em 1957 no Hospital da Missão Salesiana de Humaitá: chamava-se 
2:ahi. Foi o primeiro que fêz paz com Curt, o qual escreveu: 

"um deles a.travessou para a margem de cá e retirou uns fios de 
contas que, a seu pedido, eu havia colocado na beira, do lado 
de fora da cerca. Quando porem, eu quis pela segunda vez 
depor uns brindes no mesmo lugar, o outro grupo que tinha 
rodeado o posto atirou algumas flechas contra nós, e batendo 
furiosamente com os cacetes que tinham feito na ocasião na pe
quena coberta de folhas de ferro, do lado de fora da cerca, 
onde eu costumava expor brindes para eles, se retiraram de
baixo de gritos de guerra. Quatro indios, porem, que ainda 
tinham ficado na margem oposta, atravessaram o rio e se 
reuniram àquele que já se achava do lado de cá e que tinha 
levado as missangas da beira". 

CURT NIMUENDAJú, Unkel, o. c., pág. 217. 

79 - Não é viável que o guarani falado por Nlmuendajú, ocasionando confu
são no tempo dêle (o. e., pág. 262), possa ter causado tamanhas diver
gências num grupo Insignificante. 

Cfr. Vocabulário Português-Brasílico, Boletim n.0 21 de Etnografia e 
Tupi-Guarani, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi
dade de S. Paulo, 1951; Vocabulário na língua Brasilica, Boletim, etc. n.º 23 
e 26, l. e., 1953. 

80 - CURT NIMUENDAJú, Unkel, o. e., pág. 225. 
Vamos contudo lembrar que os Parintintin podem assim ser agrupados: 

Capwaipw, ·moradores do Rio Ipixuna, na margem direita do Rio Ma
deira, acima do Rio Maici e do lago do Uruapiara; Ozahub, do alto Maici 
e afluentes do Rio Marmelo. Por fim os Apairandê, do Rio Machado e 
Ma.lei. 
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Não o cremos já que zahí e Huã-Ham~ (filho de Igwá) são ambos 
Kwandú 81• Em todo caso, a observação merece e precisa ser ainda es
tudada. 

Outras variantes, porém, são apenas de pronúncia, causadas por 
equívoco, especialmente no campo zoológico, por parte do informante ou 
do pesquisador. Os êrros da pronúncia levam evidentemente a êrros de 
ortografia; um dêles é o H cuja aspiração de leve (por ex.: ahé) pode 
se tornar tãõ- forte de se confundir com o R gutural. 

Também as palavras onomatopaicas, especialmente as modernas, po
dem aparentar variantes 82• Um exemplo típico: ahe-pü é o estrondo 
onomatopaico da arma que dispara no gatilho pelo dedo indicador, o 
qual vem a receber êsse nome 83• 

Conferindo os vários vocabulários Parintintin, o êrro mais freqüente 
foi a conf11são da palavra que indica o objeto pela matéria de que é feito, 
ou pelo uso que tem, pelo lugar em que se encontra e, se fôr animal, 
pela ação que está fazendo; uma parte pelo todo e o todo pela parte. 
Vamos exemplüicar: 

numa das vêzes que estivemos num povoado Parintintin, um es
tudioso ocasional desacostumado ao sotaque, colecionou uns tantos vo
cábulos. A certa altura o informante quis explicar a palavra com o 
gesto: "Acim" ! Para honra da verdade tivemos que advertir o colega que 
acim é a palavra assim da língua portuguêsa, mal pronunciada pelos 
Parintintin ! 

Outro caso deu-se conosco; perguntamos a versão de para ti. Huã
Ham~ de Três Casas, que veiu morar conosco na casa Paroquial de Hu
maitá, respondeu: "dehé" [exato] . 

Dias depois, seguindo o método adotado, voltamos à mesma palavra 
em outra forma: "dehé?" e nos respondeu: "faca" [em português]! 

Fomos observar os apontamentos: na verdade faca se diz paratê. 
Seria ridículo crermos de ter evitado e resolvido tôdas essas con

fusões. 
Entre as imperfeições que se encontram no nosso vocabulário, não 

podemos sonegar as cometidas sôbre as formas verbais. Temos certeza 
de termos realizado um trabalho mais profundo de quantos Q foram 
até agora: porém, nos declaramos vencidos diante do acêrvo das for-

81 - A diferença está na cor, disse-nos Zahi; perguntou-nos se éramos 
Kwandu, devido à cor branca. Os Mutum são um pouco morenos, uma 
insignificância. Kwandü casa-se com Mutum, mas Zahí, na 3.ª mulher, 
escolheu uma 1mestiça de civilizado! 

82 - Cfr. na nota 73, as afirmações de Frei Veloso, por Léry. 
83 - Apontando o dedo, o informando terá feito o gesto próprio de quem aperta 

o gatilho? ... 
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mas verbais coligidas, e que, apesar da insistente nossa teimosia, os in
formantes não souberam subordinar às formas pronominais 8•. 

E' um campo aberto e um convite para os tupinólogos . 
. Aceitamos contudo, o pouco qu~ nos adianta o citado Lins, de que, 

as variações pronominai~ precedem a forma verbal para indicar as di-
" versas pessoas dos verbos 

-

Por exemplo: 

ahó (eu vou) 
ehó (tu vais) 
ohó ( êle vai) 

tiahá (nos vamos) 
pehó (vos ides) 
ohó ( êles vão) 

Os prefixos comumente usados são ta (t-a) que exprime afirma-
çao por ex.: 

t-a hapía (deixa-me ver, literalmente: sim eu ver) 
da (d-a) ou na (n-a), exprimindo negação, por ex.: 

d-a ~hapía (não que ver, literalmente: não eu vejo); 
n-a putari (não quero, literalmente: não eu quero). 

ZOOLOGIA 

No campo da zoologia, o Colégio D. Basco de Pôrto Velho cooperou 
em 1954 com o Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura 
do E.5tado de S. Paulo, numa vasta e abundante colheita de espéci
mens 85 • O Museu daquêle estabelecimento educativo conserva lima rica 
coleção de numerosas espécies de várias famílias regionais: coleópteros, 
lepidópteros 86, telídeos, Iacertílios, "elanoides fortificatus vetapa" 
[ = gavião tesoura], "chelidoptera tenebrosa", "cassicus cella cella", 
psitacídeos, caradrídeos. 

84 - Huã-Hãm~ dava-nos, pràticamente, a mesma tradução para tôdas as 
formas. Todos os indios nos respondem repetindo o verbo na forma por 
nós pronunciada! 

85 - Material colecionado pelo Departamento de zoologia da Secretaria de 
Agricultura do Estado de S. Paulo, em outubro-novembro de 1956, nas 
redondezas da cidade de Pôrto Velho: Aves - 162 ex.; Mamíferos - 76 

• exs.; Anfíbios - 4678 exs.; Serpentes - 25 exs.; Quelônios - 5 exs.; 
Lacertilios - 512 exs.; Peixes - 712 exs.; Crocodilianos - 1 exs.; Inse
tos - 2403 exs.; Outros invertebrados - 75 exs.; Ninhos - 4. 

< • 

Arq. C. D. B., Cópia do Relatório de Viagem, S. Paulo, 20 de dezembro 
de 1956. 

86 - Entre outros, o "elachistocleis ovale". 
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Pe. José Maria Pena 
Pe. Luiz Bernardi 
Pe. Adolfo Rõhl 
Clgo. Afonso da Cruz 
Clgo. José Luiz Gonçalves 
Coadj. Ivo Severiano 
Coadj. Mário Nascimento 
Coadj. Leopoldo Monteiro 
Coadj. Marcelino Dias Durán 

AP1!NDICE XXXIX 

Hum ai tá 
Hum ai tá 
Hum ai tá 
Pôrto Velho 
Pôrto Velho 
Pôrto Velho 
Pôrto Velho 
Pôrto Velho 
Hum ai tá 

VOCABULARIO DA JtRIA TUPI-K.ABWAHBW-PARINTINTIN 

... 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOLIA, CitNCIAS E L.ETRAS 

CAIXA POSTAL, 105-B 
GABINETE DE ETNOGRAFIA 

• • 

São Paulo, 15 de maio de 1957 

A obra do Pe. Vitor Hugo, embora ainda em elaboração, deixa ver 
claramente, desde já, quão útil e preciosa será para os lingüistas em 
geral e para os que estudam as falas ameríndias, da família tupi-gua
rani, em particular. Satisfaz às condições básicas de uma pesquisa 
honesta. Os seus elementos foram colhidos na convivência do A. com o 
grupo Parintintin, e foram anotados rigorosamente de acôrdo com a 
pronúncia geral. 

O A. niio se permitiu, com muito acerto, preencher lacunas e, 
muito menos, deduzir ou supor que tal ocorrência fonética foi motivada 
por isto ou aquilo. Anotou o que ouviu, da melhor maneira que pôde, 
honestamente, sem vaidade, sem pretenções ousadas7 tal como seria de 
desejar em trabalho desse gênero. Não pretende ser completo nem defi
nitivo, como, aliás, nenhum autor o poderá pretender. Desejou contri
buir para a lingüística ameríndia como lhe foi possível e, assim, a sua 
contribuição se tornará inestimável, por ser segura e apurada. 

O "Vocabulário Parintintin", que temos à vista, em rascunho, 
atesta exatamente esse aspecto da obra futura. Que Deus conserve 
sempre o A. nesse rumo certo, mantendo-o longe da improvisação e· das 

• 
deduções apressadas, são os nossos votos muito sinceros de 

Plinio Ayrosa 
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Convenções ortográficas e regras de pronúncia 

1 - O ponto debaixo da letra, por ex. g, indica a pronúncia muda . 
• 

3 - e pronuncia-se como e dos italianos, por ex., cella. 
4 - s corresponde ao g de gente. 
5 - z pronuncia-se dj. 
6 - y vale um i gutural prolongado. 
2 - O trema torna a vogal fechada e gutural. 
7 - ê = gutural-nasal, quanto seja possível (aproximadamente 

eü com a pronúncia do grupo francês eu) . 
8 - re = gutural mais fechada, aproximando-se mais do u francês 

que do eu da mesma língua. 
9 - w tem quase o som vu, a saber: o som v imperceptível e o u 

francês. 
10 - h sempre aspirado. 

NOTA - No vocabulário adotamos o k no lugar de e, antes de a, o, u. 

ABREVIAÇÕES - Par.: Vocabulário manuscrito de Deocleciano Mon
teiro da localidade Paraíso (Humaitá - Amazonas). 

; 

3 C.: o informante é de Três Casas (Humaitá - Amazonas). 
Pe. Peix. : variantes do vocabulário do Pe. Antônio Peixoto. 

Abaixar, arrear 
Abanar 
Abandonar 
Abelha, mel 
Abraço 

Abrigo 
Abrir 
Acabar, não tem, 

chega, basta 

Acender 
Acolá 
Aconselhar, con-

deixa-te abraçar, 
- agradar 

acabou 
acabou-se 
já acabou 
não acabou 

o-mbozeb(} [ êle - J 
o-pezú [ êle - ] 
o-pohé [ êle - ] 
hehupç 
o-anh-hu'l)wa; aiupihek (Par.) 

. t-a-ni hã hapwã (Par.) 
tap?-i 
o-peá [ êle - ] 

momina 
momina; a-opá (Par.) [eu-] 
momina-a [ - êle] 
gahá-opá (Par.) 
d-opá (Par.) 
e-mõdê [tu - ] 
pepo itub? (cfr. à.li) 

versar e-mõguetá [ êle - ] 
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Acordar, repartir, 
despertar 

Afasta, eu quero 
passar, arreda 

Agua 

A guia [ == gavião] 
real] 

Agulha 
Alegre 
Algodão 
Alguns 
Ali 

Alma, visagem 
Alto 
Amarelo 
Amigo [ == tu és 

amigo] 
Amolar 
Amolado, aborre-

cido 
Amolecer, começa -
Ananaz 
Andar 

Andorinha 
Anel 

Anjo 
Anta 
Antes 
Antigos, antepas

sados 

lata para carre-
, 

gar agua 
água amarela 
beber água 
água para beber, 

riacho, igara
pé, água boa 

águia 

por ali (mostran
do) 

anel pequeno 

1 - Nem sempre esta nasal é péfceptivé'1. 

o-ma-f!; o-mõbir~-hê [êle - ] 
e-z-pe-há [ êle - ] 
kiTUP?-ita-kwápt} {Par.) 

ehe 

ibehe pep/J 
ehe-zub? 
oi-hú ehe 

i kwãbí 
kwandu-hú (cfr. gavião) 

kwandú 
o-mbozá 
~-arowewe-horí-hor~ 

amã-dezú 
mokoi (== dois) 
pelJó-itUb? (3 C.) 
kó-rupí 

a-nhangá 
ípwopwó-hú 
zu'/;Jw-kêrê 

dehé katú 
gwai-neü 

hai-mbé 
z-ap~a bugwé [eu -?] 
z-uparaparu-hü 1 

mó-mó; de-pehú (Par.) 
[tu-?] 

mbezu-í 
ipo-na iti (Par.) 
ipil-na-itêguê 
ahe-ha{yp? 
tapí-íra; 
e m?ã (Par.) 

V z-awae 
• 
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Anus 
Aonde [-tu foste] 
Apertar 
Aproximar-se, acer-

car-se 
Aqui 

Ar 
Aranha 

Arco 

Arco-iris 
Areia 
Arrancar 
Arranhar 
Arrumar 
Arvore, pau 

Asa 
Assar 
Assim (mostran

do) 
Assobiar 
Assoprar (no ins

trumento) 

Assucar, cana de -

por aqui 

deixa aqui 

aranha carangue-

ahe-heikwád~ 
, 

mo-me 
o-mbotê [êle - ] 

woba-hókt: 
apó-itu~ (3 C.); apá-jtuê 

(Par).; apó. 
hi-rupí ( cfr. por ali, assim) 

a-boe-nõ (Par.) 
t-o-botõi 
o-kwate 

• 

nhandú 

jeira nhandú-hú 
aranha pequena nhandú-í ! 
aranha com per-

nas grandes nhandú-pobukú 

meu arco 
corda de arco 

. . •' 

fôlha (de árvore) 
em cima do pau 

assopra tu (no 
fogo) 

. . . , 
ewira-pa 
z-wira-pára 
ewirá-pahã 
ewaga-hawu-hú 
e-e ti 
o-mõdoró [ êle - ] 
we-e-i-mtf! 

... ... , 
weweru 
ebwá ( cfr. corda do arco) 
ka-á; kapyra (Par.) 3 

ebwa arimo 
• 

ipepó ( cfr. pena) 
o-moka-he [ êle - ] 

hí-rupí 
o-tomõ-hi [ êle - ] 

o-pe [êle -] 

ndehe-hé-pezú [tu - ] 
nhukf}ra-ti; z-ukerate ( cfr. 

cana de-) 

2 - Cfr. a pequena variante (já do tupt brasílico) entre essa palavra e oleo. 
Cumpre, porém, notar que isso tem a que ver tanto quanto a manga 
dum temo ou vestido com o fruto da mangueira (anacardiãcea) ! ! ! 

3 - K a-á é também a peça de proteção sexual do homem. 
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Não atires 
Avestruz 

Avô 

Avó 

Azul 

Bacia 
Baço 
Baixo (cfr. peque

no) 

Banana 

Banco 
Banha 
Banho, tomar -

Banzeiro 
Barata 
Barba 

Barraca (grande) 
Barranco 

Barriga 

Bastante 
Batata 

Beber 

n-mbopiú 
' . ' . z-uruwuke-hú ( cfr. pescoço 

grande) 

meu avô 

minha avó 
bisavó 

para baixo 

banana roxa 

estou com a bar
riga cheia 

eu bebo 
tu bebes. 
êle bebe 
eu não bebo 
tu não bebes 

.... 
amoi 
z-hamõi 
z-arhe-y 
ahe-z-arhe-y 
nhãder&py 
z-upw-kêrê ( cfr. amarelo) ; 

ipirowe (Par.) 

nhãi-mbebe 
. .... .... ipere 

e-we-wé-hí 
nhi-b(}-pé 

• 

pakoweté, pakawát(}, pakob(} 
o-pfl-muã-hub~ 

ahe-p(}kap(}; ip?-hú (Par.) 
hikap(} 
o-zpogwéi; o-za-hú; ahe·-popek~ 

( P a r . ) ; o-nhã-pira-mõ 
(Par.) 

e-peté-gw-hú 
karawa-hapé 
ahe-ndu-pwa-hap(}; ah e-a p ü-

-hahap<J; ahe-redepw-hap~ 

(= cabelo) - , , oga; o-ga 
ewã-nhakçz(}p!J-wii-hü 

ewe-nhakçz(}pê-wã-hü; 
. . . . ,., 
ewe-amo 
ahe-rebék? 

omõ-e-t-a-rhó 
pukú ( cfr. grande) 
z-tek(}; tatú (-?- Pe. Peixoto) ; 

kará 
oi-hú; [z-oi-hú] 
dehe-oi-hú 
oi-hú [ o-oi-hú] 
z-d-ai-hú 
de-d-oihú 
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Beija-flor 
Beijú 
Beliscar 
Belo 
Bem, QOJ» 

Beijo 

Bico (de ave) 
Bigode 
Bilis, fel 
Bôca 

Bôca-Negra. (ín
dios) 

Boi 
Bom, belo 

Borboleta 

Borracha 

Braço 

Branco 
Brigar 
Brincar 

beber água 
quero ( d~bra) be

ber 
bêbado 

não quero bem 
quero bem, -

abraçar 

bôca aberta 
limpar a bôca 
beiço 

está bom 
boníssimo 
bonito 

bonitinha 
mariposa 
mariposa (verde) 

defumar (a borra-

ihú-ehe 

t-a-ihú; bo-t-a-ihú 
ahe-agweh~ 

lf;wanai-nübl}; wai-nüb-hi 
mbezú 
o-i-n-hopi-hã (3 C.) [êle -] 
cfr. bom 
pere-rheté 
nt-a-ní-ã-hubwã • 

ã-hubwã • 
, -o-mbotho-wa; o-niu-ehe (Par.) 

o-mbociulç(1 (~ C.) 
i-ti 
ahe-apuã-hapl} 
i-tujú 
ahe-zurú 

V , .... * zuru-zai 
o-zurú-gwéi 

-ahe-rebé 

zupá 
hiurã-uhú (cfr. vaca) 
katú (também: amigo) 

~ , 
awuze 
katurité 
i-katu-hete-hé; i-katú; 

( == feliz, Par.) 
i-porãç-a-héhé (Par.) 
panã; panã-uhú; 

.. . . . 
arere 
iebehek 

. ,., 
i-porao 

cha) o-mohã-tãtã 4 

ahe-zewá 
antebraço, ombro 

costela: Par.) 
cotovelo 

ahe-para-kate-ep{} 

ahe-purã-nhã 
tinhã-hê; i-piti (Par.) 
cfr. guerra 
a-z-~kotiab(} 

4 - João Messias (Huã-Ham~) pronunciou tãtã nasal só nesse caso. 
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Brinco (de ore
lha) 

Brinquedo 

Bruto, atrasado, 
êle é bruto, 
não sabe 

Burro 
Buscar 

Busina 

Cabeça 

Cabelo 

Cabra 
Caça, carne mu

quiada 
Cacau 

Cachimbo 

, 
va-

foi--vao -
vem -

de gente 
em geral 
cabeça de menino 
minha cabeça 
tua cabeça 
fronte da cabeça 

teu cabelo 
careca 
cabelo dêle 
cabelo branco 
cortar o cabelo 

[êle -] 
tu não cortaste o 

cabelo 
arrancar cabelo 

ahe-nã-mbikwa-hã ~ 
z-uhabt (de penas de arara) , 
z-gwait-ap(}; zgwarait-aplJ 

nd-o-kwaháb(}-i 
ipe-napedip~-wahé 

he-erú ( cfr. trazer) 
o-rorhoi-herú; ehogarerúa 

[êle -] 
e-ho-herúa [tu-] 
t-iaho-herú 
uhú-herú 
nhü-mbihá (cfr. cantar) 6 

ahe-akãg 
• 

nhakãg 
• 

kurumi-nhakãg 
• 

z-akãg 
• 

dehé-akãg 
• 

ahe-robwá • 

ahe-ap(}; (cfr. barba) 
dehé-ap(} 
n-dehé-aplJ 
ga-a'f>wá (?) 
nha-ti-háp(} 

o-mõdó-hogá e a'f>wá 

n-dehé-mõdorogue e apwá; 
apo-hó 
cfr. ovelha 
mbiará 

ne-wibita-h ú; ni-übita-h ú; 
ne-übitaragwá-hú (Par.) 

nhã-nard(}pwapawá o-mohã-tãt 
-i ( cfr. borracha: defumar) 

5 - '.mrro evidente dos apontamentos conferid9s. em Paraíso, que Q.iziam: 
Mandióg! ! ! 

6 - Também é garrafa, com a qual, arrancando o fundo, os seringueiros fa
zem a busina, para se chamarem em distância com sinais convencionais. 
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Cachoeira 
Cachorro 

Cadâver 

Cadeiras (do cor
po humano) 

Café 
Cair 

Cajú 
Calango 
Calor 

Camaleão 
Caminho, estrada 
Campo 
Cana braba, 

bambú 
Cana de assucar 
Canarana 
Caneco 
Canivete 
Canoa 

Cantar, rezar 

Cantos 

cachorro do mato 

deixar cair 
êle caiu 

etú-hú 1 

z-awat§ 
""' , A• • z-aware-ee 
o-mo-nó ( == aquêle que mor

reu) 

ahe-hepwirapé 
kawi-hü 
o-hi-hit(J [êle cai] 
o-mbo-hit~ (Par.) [êle -] 
o-hite 

• 

akaZu-f 
tezú; teZú-hú 
kwará-he ( == sol quente) ; he 

-azú-hú 
tará-hú 
pe-hé 
nhu-hú 

wibá (Par.) s 

z-ukerat~ 

nhuabú-hú 
nhãtigwí 
barupái-í 
herára 

casco de canoa epwab~-pirá 

o-nibre-rei · oi-ni-mbe-ói ' . . 
[êle -] 

não sei cantar d-oni-ig 9 

o-nib(Jb(J-~ (jogando flechas 
- das danças co- com alegria 

muns nhuarüde 
. kwaro kayú, 

kupaywe, 
ita-kihé ihú 
ehe-nikwaba hé 1º 

7 - E' o mesmo que montanha, pois as cachoeiras só podem ser encontradas 
em terreno montanhoso, por exemplo, no Rio Machado. Nota de Wanda 
Hanke. 

8 - João Messias (Huã Ham~) desconhece êsse têrmo, anotado também por 
Curt Nimuendajú e confirmado por Zahi de Castanheira (Paraíso). 

9 - :2;ahi traduziu: você não tem nada comigo! 
10 - João Messias (Huã-Hãm~) de Três Casas. 
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Cara 
Cará 
Caracol 
Caranguejo 
Carará 
Carne 
Carrapato 
Carregar 
Casa 

Casar 

casa grande 
- de alvenaria 
vossa---, 
rancho (tapirí) 
cobrir a casae 
vem a tua casa 
case 
raptar (para 

casar) 
case bem! 

• amas1ar-se 
namorar 

Castanha (do Pará) 
Castanha (outra) 

Castigar 
Cavalo 

Cavar 
Caveira 
Cegonha, magua-

, 
r1 

Centopeia 
Cera 
Cerebro 
Cerol 
Cervo 
Cestinho 

ahe-ropwá (também: testa) 
tatú-í 
yatl}tá 
kwararú 
nhirapurutú 
ehe-ha-ó 
zatewúk 
o-zua-hei (Par.) [êle -] 
o-gá; 
o-ga-ç 
tuiú 

pé-d-o-gá 
ore-hapuí 
o-kwa-kwá (Par.) [êle -] 
a-ió dehe-puipç [eu vou - ] 
e-zbirekó [tu - ] 

uzo-wérobake • 

erêbirekó-katú 
wereko-ã; areko-ã 
e-pete-tl}-hê 
nha-i 
natap~ (Par. == defecar) 
z-aputaotá (Par.) 
ã-hupã-hupã [eu - ] i1 

owohe-mbaé; ehura-nü; ehura 
-nu-hú 
ahe-bebehú-ba-hé 
akãg-wera (== cabeça foi) 

• 

poteri-hú 

zape-hú 
haraittJ 
nhakãgpetu-ü 

• 
eraittJ 
e-hu-kanti 
iruí -hepwag 

• 
Céu 
Chamar como se chama? gara-nda-hara? 12 

como se chama 
isto? gará? 

11 - Onomatopaico? 
12 - hara é quase mudo. 
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Chapéu ( == enf ei
te de penas 
em redor da 
cabeça) 

Japim 
Chefe 

Cacique (chefe dos 
chefes) 

Chega, basta, aca
bou 

Chegar vem chegando 

Cheirar cheira! 

Chícara 

Chifre 
Chocalhar (o pan

deiro) 
Chorar 

Chuva 

Chupar 
Cigarra 

cheiroso 

chorou 

pingos de chuva 
choveu 

Cima para cima 
Civilizado, homem 
Coa tá 
Coatí 
Cobra 

Cobrir (com pano) 
Coçar 

cobra verde 
cobra cipó . , 
sucuruJu 
cobra coral 
giboia 
sucurí 

akanitara; akanitat(} 1a 

, 
yapu 
nhã-dehul;>wiral;>w(}; 
mi-mboaká ( == cresceu: nome 

de um chefe) 

nhande (nosso )-rubwirab~-hú 

momina 

kiro-ue-oreruri ( = chegamos 
agora) 

he-etü 
ikã-ti (Par.) 
tuzugw(}; tuzugw(}-í ( == barro

zinho) 
hã-tí 
o-mbopú [ êle - ] 

o-zhé-hó [ êle - ] 
o-zaheó [ êle - ] 
a-mã-í 
o-tururú 
o-ket [ êle - J 
op(}-tét(} 
nhakirã 
ea-nhamé 
tapoi 
kai-i-hú 
kwoatí 
mbozá 
mboz(}-tukã 
mbozç-éin í (= cascavel: Par.) 
mboze-huú • 

tukü-mã-yehôk(} 
mboza-hewu (Par.) 
mbozu-hú (== giboia grande, 

Par.) 
gwowa-pehé-ha-o-hí 
o-ka-hú; o-kopí (Par.) [êle - ] 

13 - Pronunciando-se quase mudo ara de akanitara, a pronúncia vem a ser 
quase akanitat~. 
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• 

Coisa 
Colar ( subst.) 
Coleóptero, besou-

ro 

Colher (verbo) 
Colocar 
Comer 

Como? que é? 
Comprido 

outra espécie 

come tu 
que estás comen

do? 
comeu tudo -eu nao quero co-

mer 

m'l)waiera; mbaé 
ai-po-et?; on-bo-iidc 

, 
perenui; 

karú-oropé 
anh~-pupf}-hi 

croki-o-mõd-ep? 
ho-hú 
hê-hú 

gará-ndehé-he-hú? 
a-o-paeh (Par.) 
d-a-hú 

garã? 

Contar não contas 
i-pokú ( cfr. grande) 
n-dehe-mo-mbewí 

Coração 

Corcovado (a.ve) 
Corda 

Corpo 
Correr 
Cortar 

Coruja (kavurei) 

Corvo, urubú rei 
Costas 
Costela, ombro 

Cozinha 

14 -

conta-histórias, 
fanfarrão 

- de arco 

cortar a cabeça 

costela 

o-mõbe~ batéra [êle -] 
ahe-nha-hi; ahe-perek(}t(}-hú 

(Par.) 
huru-í ( cfr. nambuzinho) 
hi-rha-m(} (também: argola, 

cabo) 
o-pira (Par.) 
ahe-reté (3 C.) 
o-nhã [ êle - ] 
o-mõdo-hó [ êle - ] 
e-mbogwái [tu - ] 
o-kití [ êle - ] 
o-ká-eakãg [ êle - ] 

• 
tororõbí; urukurêái; 
e-pieru-hú (Par.) 14 

huruwu-ti 
ahe-kupepetêt? 
ahe-para-kaneep~ 

a-nha-rukã 
o-mbo-áp? (?) 

epê-tü oro-paga; 
arúnõ aokía 

(canção dos Parintintin: de noite acorda, de dia dorme). Observação de 
Wanda Hank. 
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Criança, menino, 
menina, filho 

Cresce 

Cricrió 
Criminoso 
Cruz 
"Cubitus" 

Cuia 

Cumprimentos 
(saudações, ao se 

encontrar) 

Cunhado 

Curto 
Cuspir (cfr. saliva) 
Custa 
Cu tia 
Cutiara 

Da-nça 

caçula 

cresceu 

"debiti petitio" 
"debiti acceptio" 

bom dia 

meu cunhado 

festa de dança 
dançar 
vamos dançar, va

mos para a 
festa (dança) 

você dança bem 
deixa dançar 

pi-á; pi-há (neutro) 
bap~ 
mreboaká 
mi-mboaká 
wiwihome-ohú 
o-nhe-mbea-hú 
ewatã-ngaw~ . , 
iomenno 
o-mõgwí ["ille,a -"] 
o-mbotagwa "[ille,a - '' ] 
he-há (também: macaco da 

noite); baireyubu-hú (tam
bém: cueira) 

paéiakwá! 
poro- ( n) õguita (quando se en

contram após muito tem
po) 

tap?-karé-katú (Par.); nomina 
hété pete-pe ra te-i ( == descul ... 

pe meu pressentimento, 
me dá um cigarro: 1 gwá, 
trad. do filho João Mes
sias, Huã-Hãm?) 

rairoete; i-tairaíde 
V •• , 

z-raroeraga 
zatú-hí 
Õ-d?"/;>WÚ [êle -] 

o A ma-ipo 
a-kuti-hú; a-kot~ 
kutikwazí 

ahe-rerupé-ozirok~ 

oiroke-rerô 15 

o-erêrupê [ êle - ] 

ti-ahó [?] aerêrupê? 
o-zroke-katú [ êle - ] 
t-a-takwbe is 

• 

15 - E' a taboca que se emprega para tocar nessas circunstâncias. 
16 - E> outro instrumento. 
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Dar I 

Defecar 

Deitar 

eu dou 
tu das 
êle deu 
êle dá 
dê-me 
êle deu (vendeu) 

para êle 
depois eu dou 
quem deu? 
não dei 
não deste 
êle não deu 
deixa dar-te 

Deixar deixei aqui 
Demônio 
Demorar demorando 
Dente 
Depois 
Descansar, repou

sar 

Deserto 
Desgostoso 
Despir-se 
Deus 
Devagar 
Dia 

amanhã 

claro 
de manhã 
amanhecer 
depois de amanhã 

agora 
ontem 
madrugada 

o-mono-mõdó [ êle dá] 
a-mõdó [a-o-mõdó?]; z-o-mõdó 
dehé-o-mõdó 
o-[ o? ]-mõdo-gahá o-mõdó 
o-mbuhú 
e-mbohú-zibe • • 

- , o-mono eg-g,pe 
áere z-mõdõi 
mã-n-há o-mõdó? 
n-o-mõdoi 
n-ere-[?]-mõdoi 
n-9-mbu-hú (Par.) 
t-a-mõdó-zibé 
z-aputawatá [eu - ] ; natap<} 

(Pe. Peix.) 
o-kit?; o-znome (Par.) ; o-ni-nó 

(Par.) [êle -] 
abo-emoi 
anhãg; kawerãga (Par.) 

• 
maipa-u-hú 
ahe-rãi; 
aereti; karilga-me (cfr. tarde) 

o-ap?-Ok? [ êle - ] ; a-epeok~ 

[eu-] 
el;Jwetudiwuru-hú (cfr. vento) 
o-zmõ-mbehá 
hek(}-epira; gwek~i (Par.) 
Bahêra 17 

okõ-hi-hú; ni-moboitá (Par.) 
a rimo 
koi-momé; komemame-hé (cfr. 

onde) 
koia-hô 
ep? radil;J 
kiró-koe-me • 

ki-a-koe-máme-hé · an-há . , 
-koem? (Par.) 

kiró 
kirá-?me 
hepeház?-í 

17 - Quando os Partntintin falam de Tupana é por mera influência externa. 
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Dividir 
Dizer 
Dôr 

Dormir 

já vem o dia 
6 hs. da manhã 
7 hs. da manhã 
8 hs. da manhã 
9 hs. da manhã 
10 hs. da manhã 
11 hs. da manhã 
meio dia 

13 horas 
14 horas 
15 horas 
18 horas 

quantos dias ficas 

ki1 o-koia-hú 
a-porirã-bugwê-kwará ia 
urirã-bugwê 
hedea-wawore 
hêdeá-waworetê-hú 
ehe-ndu-katú 
ahazekatueté • 

ewãgabetérare-hê (3. C.); 
hái-zkatú (Par.) 
operer{! 
opere-hetê 
ohó hété 
kiro-karüga 

aqui? marã-kwará de upita an-há? 1n 

não digas 

doente 
adoeceu 

doi minha cabeça 
meu dente doi 
minha mãe está 

doente 
desinteria 
gripe, defluxo 
catarro de gripe 
febre 
tosse 
remédio 

não durmo 
nós dormimos 
não dorme 

o-ma-h{! [ êle -] 
n-dehe-mõbeiú 
hahe; z-azut (Par.) 
karoat~ (Par.); oi-monã (Par.) 
ahe-hübá (Par.) [eu fiquei 

doente 20] 

hahe nh-akãg 
• 

hahe rai-ra-nha 

hahe z-ha-í 
tururú 21 

ahe-apa-nhf!; ahe-abep<J 
ô-ho-ô 
karuwára 
ahe-hohu-hú 

.moh hã 
o-kit(} (cfr. deitar) [êle - ] 
d-e-kire 
nhande-kire 

• 

n-dehe-kire 
não dormimos bem ahé-n-deh~-kire-v 

está dormindo o-kite • 

18 - €ste particular das horas do dia, descoberto ( ! ) por Wanda Hanke, passou 
por várias modificações do autor, palestrando com Huã-Hãm~. 

19 - Zahí traduziu: que dias chegou? 
20 - Ahé usa-se quando se trata de algo inerente e inseparável da pessoa, 

como a doença que por f ôrça deve estar em alguém! 
21 - Onomatopaico? Cfr. chuva. 
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Dúvida 

t:le 
t:les 
Empurrar (para a 

água) 
Enfeites 

Ensinar 
Engulir 

Enterrar 

Entrar 

Entregar 

dormiu demais 
não sei se durmo 
não há dúvida, 

apoiado! 

ensina 

- . nao ensines 
êle vai ensinar 
(mostrar, ver) 

entrar de novo 
deixa-me entrar 

entre 
deixa-me entrar 

junto 
vamos entrar 

não me entregou 

o-ki-reté 
a-ki-t-i-nem(} (Par.} 

kwá! 

ga-há; -ga; -o 22 

nhã-há; hi-pwi (?: Par.) 

timõ-hã 
pidob~ (bracelete de babaçú) 

( cfr. palha) 
mbirití; ahe-kwoi-iwid (cinto 

de burití) 
akanitara (enfeite da cabeça) 
weramai-mã (a parte trazeira 

do enfeite da cabeça) 
tapakurá (bracelete do braço 

esquerdo) 
miza-iwi<J, (bracelete da perna) 
guiragwa-i (enfeite da orelha) 
mboíd~ (colar de missangas) 
o-mbo-héga [ êle - ] 
o-mokón~; o-mi-mbohé 

[êle -] 
n-dehé-mboaéiga 

eho-hoga hepi agá 
e-t~ [tu -]; o-t~<} (cfr. plan

tar) [êle -] 
oi-o-mõdo (cfr. dar) (também 

mandar embora) [ êle - ] 
o-kí [êle -] 
o-ki-zá [ êle - ] 
t-a-kê (literalmente: sim eu 

entrar) 
hére-ekío 

t-a (o) -hokê 23 

c-akí 
e-mboú [tu - ] 
n-õ-bú-húri 

22 - Nota gramatical: -ga e -o são sufixos, mas na conversa em vez do pro
nome êle se emprega o nome. 

23 - Também Curt Nimuendajú registrou a forma aspirada ·hoke, aliás rokê. 
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Espetro 

Envira (embira) 
Enxada 
Enxugar 
Escolher 
Esconder, sumir 
Escorpião 
Escravo (sob do-

mínio alheio) 
Escrito, carta etc. 
Escutar eu escuto bem 
Espádua 

Espalhar 
Espelho 
Esperança (ortop-

tero locustí
deo) 

Esperar 

Espiar 

Espinhaço 

Espinho 

Espírito 
Espirro 
Espôsa 

Esprimir 

Esquecer 

espera um pouco 

espiar escondido 

minha espôsa 
tua espôsa 
espôsa dêle 
não tenho espôsa 

tu não tens espôsa 

esqueci 

ahe-a-mõ-õ-ngabe · . , 
cfr. alma 
iwid • 

ahe-weweuhúhahé 
apó-tuká 
o-mreêmf} [ êle - ] 
o-kã-h(}; o-mê [êle -] 
~awazecJ, 

o-mõbitá 
kwaciate 

• 

a-hazo-katú 
ahe-zate-i9 ( ahe-zat~-eb~) 

(cfr. ombro) 
o-murã-morái [ êle - ] 
o-l;Jweral;Je l;Jwa-hé 

paraparái; tanana-nãi 
pepitá 
karüga-mé ( = depois: Pe. 

Peix.) ; koz-hçe-mehe 
o-zo-wepiaek~ [ êle - ] ,· gwe 

-pía; 
n-ehe-pinf}-i 
ahe-kupõ-êkã; ahe-kupe 

-kãguewet 
nzu-hú; taiú (Par.) (cfr. pon

ta para furar) 
, , 

awera-werawa 
ahe-ãteã-me 

• 

z-rêbirekó-hehá 24 

z-rêbireko-í 
dehé-rêbireko-i 
gahá-rêbireko-hé 
n-ç-rêbirekói; momina n-a-

rêbirekói 
nã-dehé-rêbirekói 
o-poká (3 C.) (cfr. rir) 

[êle -] 
o-mo-kãp-nhf} [ êle - ] 
o-mo-kang-hii 

• 

24 - Esta palavra tem vários sufixos: - heha, -i, -hê, -ide, -hehã. Além disso 
cfr. marido. 
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-nao esqueças 
Estar está aqui êle 

onde está 
não está 

t:ste 

Esticar 

Estômago, barri
ga 

Estrada, caminho 
Estrêla 

Eu 

Exalação, ventosi
dade 

Exclamações 

Faca 

Falar, conversar, 
aconselhar 

cometa 
constelação 

faquinha 
pedra de amolar 

eu falei 
falo 
fala bem 
não falo 

tere mo-kiii-nhã 
, 

awo-ga 
momé-i-hé? 
nd-o-kó-i <25> 
ga- (prefixo) ; -ga (sufixo) ; 
nd-o-kó-i 25 

o-pirá (também: corda de ar
co?) (3 C.) [êle -] 

z-rebék(} 
pe-hé 
zahe-tata-í 
z-utahã-ra 
zahe-tata-y 
zhi; z- (prefixo); -a-(2.º prefi

xo); 

o-pe-nõbó; ahe-petú (Par.) 
yá taip~-ehé; méêt~o, 

méêteéê! 
• 

kwá! (de admiração afirma ... 
tiva) 

terepukái! ( == não ache graça 
a toa) 

terepukate-hê! ( == quietos!) 

parat~ 

parat~-hí 

ita-k~ 

a-mõguetêta [ êle - ] ; 
a-mõguêtá [eu - ] ; 
anh~-mõguetá [eu - ] ; 
o-ni-i (Par.) [ela]. 

a-mõguetá 
o-nii (Par.) [êle - ] 
o-nii-katú (3 C. e Par.) 
n-o-niig; n-oniigh [êle - ] 

• 

25 - Literalmente "não brigue". Esta é a versão do têrmo nd-o-k6-i, dada 
por Huã-Hãm~ de Três Casas e 2ahi de Castanheira (Paraiso). A versão 
"não brigue" do Pe. Peixoto, confirmada por Curt Nimuendajú em seu 
vocabulário, explica-se talvez assim: alguém foi procurar um inimigo para 
brigar. Ter-lhe-iam respondido: não está (para brigar), ou por outra: 
não briga! 

26 - rh = h muito aspirado. 
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Fanfarrão, conta 
histórias 

Farinha 

Fazer 

Fechar, prender 
Feder 
Feijão 
Feio 

Feliz 
Ferida cutânea 
Ficar 

Fígado 
Figura 

Filha 27 

Filho 

Flauta (de fôlha) 

Flecha 

farinha sêca 

você fêz 
faça 
que estás fazendo? 
que vais fazer? 
[por que viaja?] 

fede 

eu fico 
ficas 
fica 

vossa figura 

minha filha 
filha dêle 

meu filho 
filho dela 

filho de criação 

flauta grande 
flauta de pau 

(flautinha) 

flecha para caça 
flecha de guerra 
flecha para peixe 

o-mõbeebattera [ êle - ] ; 
ahe-mõ-mbeú 

ô-hí 
u-he 

, 
apo 
dehé-apó [tu -] 
e-apó [tu-] 
gahá-n-dehe-apó? 

gahá-rehé de ohó? (Par.) 
gwo-wapete 
i-neme 

• 

ibopéi 
itêbar-hú; ni-porãdl} 

bonito) 
i-porãp 
mbirurú 
o-petá [ êle - ] 
a-p?tá 
u-pl}tá [ e-p{!tá] 
0-pl}tá 
i-p?há 
ahe-hãgabl} 
pe-nha-ngáb(} 
dehaetç; ku-hí 
zrá-erahé 
gahá-eraheã 

(== 

taíra; pi-há ( pi-á); Z'Taeç 
zraeragá (Par.) 
gahá-era-háa (3 C.); taíra 

dehaíra (Par.) 
tare-gohém(} 

-nao 

tawiroré (Par.); irerú (3 C.) 
irerú-pokú 

V , 

zrua 
u-ebae . . . , 
uiwaeme • 

takwára 
tapakwád 

27 - Os Parintintln de hoje usam pouco os graus de parentesco, tornando difícil 
tôda espécie de compreensão. Preferem os tênnos portuguêses. 
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Flor 
Fogo 

Fôlha 

Fome 
Fôrça 
Formiga 

flecha para peixe 
(de 3 pontas) 

entalho 
gomo (pau de 

arco) 
ponta de flecha 

ponta de flecha de 
prego 

ponta cônica 
cana para flecha 
peana (canto com 

a flech~) 

não jogues flecha 

foguinho 
soprar no fogo 
abanar o fogo 
fazer fogo 
não deu fogo 
pau de tirar fogo 
faisca 
brasa, carvão 
cinza 
fogueira 
fumaça 
incêndio 
lenha para fogo· 

tucandera 

tapakwara 28 

ho-kãbí 

iweté 
tukãdab? ( == pena de tucano, 

enfeite da pena); iti. 

tukãdaré o-zu-kahap (Par.) 
a-kwãzúra 
kãba.Zul;> (cfr. ponta cônica) 

o-dira-viabía; o-Z-ra-bihabia 
(ou: ozi-rabi-habia: Par.) 

t-apékoi-arehé (3 C.); 
t-apekare-erehé (3 C.); 
tapekai (Par.) ; 
t-ehe-mõboré (3 e.) 

ibwatet~ (Par.) 
ta tá 
tata-he 
o-pezú-tatá (Par.) [êle -] 
tatá pekuáp~ 
o-mõl!dê-tatá ( == dar o fogo) 
hede kiru-hú • 

tatá-ebwae • 

hede-zãdezá • 

tata-púy 
tã-m-mbú(ka) 
ta tá 
tata-tí 
o-mõd?ke (Par.) 
tatá (Par.) 
ka-á (cfr. proteção sexual: 

penis) 
o-zukati-iára ( cfr. assucar) 
ipapó-aká 
kupi-i ( == cupim) ; 

taiwu-tãgwí 
tukãdet 

28 - Tôdas essas variantes do têrmo radical takwa- parecem indicar o nome 
comum flecha. 
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Forte 
Fraco 
Frio 
Fruta 
Fumar 

Furar 

Gafanhoto 

Galinha 

Galo 

Garça 

Garganta 
Garrafa 
Gato 

Gavião 

Gelo 
Gengiva 
Genipapo 
Genro 
Gente 

Gordo 

formiga vermelha 
formiga branca 

gafanhoto migra
tivo 

gafanhoto verde 

tara-pérrn: 
kupi-i-ti ( cupim branco) 
ipopó-áka 
dip{!tware; aiapuik~ (Par.) 
iro~ 

ebwá ( == árvore) ; apê 29 

0:-mohã-tãtã ( cfr. defumar: 
borracha) [êle - 3º] 

o-kutukt: (Par.) ; o-mbikwád 
(Par.) [êle -] 

tukurú-hú 

tukaterú (Par.) 
paraparaé 
i-nãbutê 

pinto tairí 
quantas galinhas 

tens? maramonita i-nãbutê dehé? 

inambú cororó 
mutum 

garça rosada 

garras de gato 

gaviãozinho 

de gente (= de 
quem está fa
lando) 

muito gordo 

-i-na-mute 
i-nambu-hú -me til 
wra-ty (Par.) 
tuyuyú 
ahe-zueo-kãga (Par.) 
nhil-mbihá (cfr. busina) 
marakayá; barakaya (Par.)ª1 
ipo-epé ( cfr. mão) 
kwãdu-hú; kwandu-i; tawató 
tapi-kewat 
irõ-Ciã-hay [= frio mesmo] 
ahe-rãi-mbiQ, 
z-ãdipap 
te-í (Par.) 
nhã-há [ = êles] 

ahe- (prefixo) 
i-ká; z-kt:rá (Par.) 
z-kera-hú • 

29 - Fruta detenninada, mas desconhecida. para nós. 
30 - Os Parlntlntln não fumavam. 
31 - Nos dois vocabulários do Pe. Peixoto encontram-se as duas formas: mara

kahy e barakat, sendo esta confirmada por zahi (Par.) e aquela por Huã
Hãm~ (3 C.). 

32 - Não se usa ahé- diante dos órgãos internos do corpo humano. 



Gosto 

Grande 

Granizo 
Gritar (cfr. guer

ra, etc.) 

Grilo 
Grosso 
Guardar (bem) 

Guariba 
Guerra 

Harmônica, sanfo
na, gaita 

Homem 

Iapiim (ave) 
Igual 
Imagem (cfr. fi

gura) 
tndio selvagem 
tndios (sem ser os 

Parintintin 
Inf emo 

não gosto 

grita por êle 

grito de guerra 
está zangado, gri

tando 
não quero guer

rear (= bri
gar) 

não brigue 
não brigues co

nosco 
brigar 
guerreiro 

homem civilizado 
homem preto 

ayuruták? 
nd-z-urutáke • 

-hú (sufixo); pukú (== bas-
tante) 

a-mãdaú 

o-ni-i; o-nhi-hi ( cfr. falar) 
(Par.) ; [ êle - ] ; a-pukái 
[eu-] 

e-a-pukái gapé (Par.) 
ki-hizú; zu-i-hú (Par.) 
ziwu-hú; nhã-buka-hú (Par.) 
gwereko-katú (Par.) ; o-mõde-

P? (cfr. dar) (Par.) [êle -]; 
gwerokí (Par.) 
za.Zu-hú 

o-rokói-pêdehé 
hia! hia! hia! 

ahe-moi-ãgá 

-n-d-o-rokoi-pedehé [ êle - ] 
n-o-koi 

n-de-rekoi-ere-rehé • 

o-kitiruã, (Par.) [ êle - ] 
o-tãwuká 

iwa-totêdí (Par.) 

akwêbá; akai-mbahé (Par.) 
tap9i-ti 
tap9i-hú 

... . , 
z-api-i 
na-ni-mç ( == dêste tamanho) 
ãgzã (Par.) 

• 

hazihehuwãgá; 

haiup (Pe. Peix.) 

eb?ãuá 

. . ,,., , 
a-nimoia-nga 
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Inimigo 
Inundação 

Inveja 
Inverno 
Ir 

Irara (= papa 
mel) 

Irmã 

Irmão 

eu vou 
vai, ides 

, 
nos vamos 

eu fui 
foi 
não foi 
vou hoje 
quando é que se 

vai? quando 
vamos? 

deixa ir 
vamos 
para onde ides? 
anda lá mesmo 
vá plantar bata-

tas (== ~m
bora) 

vá para frente -nao vo,u 

vá embora 

já vai andando 

minha irmã 

irmãozinho 
meu irmão maior 

tapi-i (cfr. Mura-Pirahá) 
oat(}bá; õtêb,a ( == cobrir bura

co?) 
. , 

o-mi-mero • 

a-mã-agwet? 
z-ahó 
e-hó [tu -]33 

o-rhohó [êle -]; nhád(}-hoie 
(-rho) ; ca-rhó [ti-a-rhó?] 
z-ehoi 
o-hoi 
nd-ó-hoi 
kiró-z-hoi 

ma-namé nhãde gahá-ohó? 
t-a-ho 
nhãde-hoi 
ma-mé-de-r hohói? 
pevoité 

e-rhó ete tatú 34 

hereekwap(} 
nd-a-hoide · n-d-z-t-a-hahó . ' 

(Par.) 35 

ehó-etê; e-regwóbo; 
iru-pé-i-t-a-kwap~ 

o-z-hibõ (?: Par.) 
hei-rara. 

-z-iruheã; z-redêra (Par.) 
wirederá-he • 

z-rue-kãgá; ; o-n.ha-itü ( == ir-
mão da mesma fé) 

z-kw?d (z-huwid?) 
z-rekee-kãgá 

33 - Confirma-se a regra geral de que em tôdas as línguas os verbos mais 
irregulares são os mais usados. No nosso caso ficamos sem saber qual das 
três formas é mais exata: eho, e-ho- e-eho. 

34 - Batata é tará, tek<J! em todo caso, também essa é uma manifestação do 
espírito alegre do Pe. Peixoto, até na acribia linguística. 

35 - A .grafia original é ditáiáió. 
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Irrequieto 

Jaburú 
Jacaré 
Jacú 
Jacutinga 
Joelho 
Jogar, atirar 

Jovem (masc.) 
" (fem.) 

Lá (longe) 
Lábio 
Lagartixa 
Lagoa, poço 
Lagosta de água 
Lágrima 
Lamber 
Lamparina 
Lápis 
Larga! me dá! 
Lata pequena 
Lavar 

Leite do peito 
Lesma 
Levantar-se 

Levar 

Leve (adj.) 

atirar com rifle 
atirar 
jogar fora 
deixa-me jogar 

lava as mãos 
lavar roupa 
deixa-me lavar o 

rosto 

levante-se 
eu levo 
levas 
levou 
levo comigo 
leva e bota-o den

tro 

36 - Curt Nimuendajú ouviu zakaré. 

ahé-retá (Par.); (cfr. corpo); 
noikoi-teruí (3 C.) 

gwera-hú; gwerte-hú 
yakaré 86 

zakú-patê; zakú-pê-hú (Par.) 
zakú-pete (cfr. jacú) 
ahe-re-ne-peã 
o-mbopú [ êle - ] 
o-mõbói [ êle - ] 
o-het-o-mõbó [ êle - ] 
t-a-mõ-mbó 
kurumi 
kunhã-mbukú [ == mulher] 

Irupê 
ahe-rêbê 
te-hukiké 
ehahl!k 
potiã 
ahe-reahê 
o-gwereboê [ êle - ] 
kaepurutu-í 
tau-wá 
e-pohí-zbé 
nhaíti-gwí 
a-potoká [eu - ] 
o·zpogwéi [ êle - ] 
pêkê (Pe. Peix.) 

t-a-zova-hei 
ahe-kãb~ 

itã-êtê 
o-poã [ êle - ] 
he-poã, 
z-hi-werohó 
e-rohó; e-rohó 
u-e-rohó 
o-mim(} (3 C.) 

e-rohó i-mbó apã 
obebud~ 
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Limpar 

Língua (anato
mia) 

Linha 

Logo 

Lombriga 
Longe 

Lontra 

Lua 

Luz (artificial) 

Macaco 

deixa eu fazer 
limpo, bonito 
limpa 
limpo ( adj.) 

minha língua 
tua iíngua 
língua dêle 

linha com anzol 
linha fina 

linha grossa 

logo, logo 
até logo, adeus 

muito longe 
lá, longe 

lontrinha, arira
nha 

lua cheia 

? • 

lua nova 
eclipse da lua 

acender a luz 
apagar a luz 
luz do sol 

macaco barrigudo 
macaco coatá 

cfr. enxergar; 

t-a-po-katú; z-pe-ewê [eu - ] 
o-pe-hí [ êle - ] 
tinã-i 

apekú; ahe-kú a1 

ni-kú 
de-kú 
ga-kú 
ini-mbó 
ini-mbó rehe-w-hé 
ini-mbó-tigwi; ta-megwí 

(Par.) 
ini-mbó pukú 
kairamé; 
kairame-hé (3 C.) 
koro-z-oi 
~hã; hébo-hí 
Irupé; .pá 
bai-pó-hú 
páibó 
e-ei 

be-kurí 
zah~ 

ohoêtê (também: foi embora 
de uma vez = lua nova?) 

ewãgãbe tereré 3B 

o-porirãbuwê 
o-ni-mboahy 
hêdí [ = está aceso] 

· e-moêdê-tatá [tu-] 
o-bogwe-héte [ êle - ] 
kwara-hedi 

ka-hí (não se usa) 
(kai-rã) 
kai-hú 

37 - Ambas as formas são dos vocabulários do Padre Peixoto, sendo que apekú 
se encontra nos antigos vocabulários da língua brasilica. 

38 - Com êsse vocâbulo Wanda Hanke traduz quarto minguante e também 
quarto crescente. Huã-Hamt:, que foi quem ditou as palavras à autora, não 
aceitou a tradução, que lhe apresentamos feita por êle. 
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Machado 

Macho 
Madeira 
Mãe (em geral) 

Mãe da lua (ave) 
Magro 
Mal (moral) 
Mal oca 
Mamão 
Mamar 
Mandar embora 
Mandioca 

Mão 

Marido 

rabo do macaco 
coa tá 

macaco micete 

macaco prego 
macaco soguí 
macaco da noite 
macaco sogue-so-

gue 

machadinha 

minha mãe 
tua mãe 
sua mãe (dêle?) 
quem é a mãe? 

maniva 

dedo da mão 
sua mão 
dorso da mão 
munheca 
palma da mão 
dar a mão 

-enxugar as maos 
unha da mão 

gwazá 
zazú (cfr. macaco sogue-so

gue) 
ka-i-eté-hi · kai-etá1 . ' . 
ewãbaia-ehe 
he-há 

zazú ( cfr. - micete) 
z-kwarí 
z-kwarí-í 
ako~baé 

ewira (Pe. Peix.) 
há-í• 

' a-ihí-há 
ngde-hi 

• 

ga-êhe-a 
maml!-de-he-éa? 
botaikwái 
ó-tini (3 C.); ZiW?-hebí 
cfr. pecado 
garogagwerf, 
karãde-hú 

o-kãbú [ êle - ] 
cfr. enterrar 
ma-nikahã 

ma-niotib (Par.) 
mã-dehep~ (3 C.); 

maniwekã 

ahe-p6 

ahe-pü-ç, 

nde-pó 

ahe-popfí ( cfr. palma -) 
ahe-Zwapédal;>w; 

ahe-popetá 

popiJ héga 

o-z-pôh*2 [ êle - ] 
ahe-p9çpê; ahe-pü-apê; 

ahe-pü-hé 

z-rêbireko-gá; i-mêm~ (Par.) 
meu marido IDEM 
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Martim pescador 
Matar 

Mato, selva 
Mau, não presta 

Me, mim, para 
mim 

Medalha 
Médico 
Medo 

Mel 

Menina 

Menino 

Mentira 

Mergulhar 
Metal (zinco) 
Meter, introduzir 

Meu, minha 
Molhar-se 

Milho sêco 

marido dela 

deixa matar 
matar muitos 

não seja mau 

comigo 

medrosos 
eu tenho medo 
eu não tenho 

medo 
tu tens medo 
eu amedrontei 

pequeno 

eu não minto 

, 
e meu 

milho verde 

IDEM 39 

yatawot~ 

o-iuká [ êle - ] ; 
t-a-zuká 
o-ap~tí [ êle - ] 
kawera 
teró-hü . , . 
na-mani-oroi 

zbê 
V , 

z-rupi 
ita-mbarahe; ita-pehaby 
""' ..,, , z-pazi 
okehedí; akodí (Par.); 

erékeidí; 
z-o-.krêzí 

z-d-o-krêzí 
dehé-krêzí 

-V• VI 

a-mozize 
hehira (de abelha) 
zukaratí (de cana de assucar) 
kú-i; kunhã-tã; piá (neutro) ; 

pi-há (neutro) 
kurumi; piá (neutro) 
kurumi-éuy 
i-mbé 
z-nã-mbéi; z-na-nubéi 
oi-po~ [ êle -?] 
nhaiti 
o-mõgwí (cfr. falar) [êle -] ; 
o-mõbe-hú [êle -] ; 
gwerokí (Par.) 
korói-z; ( zhi; z-apô). 
o-nhã-pira-mõ (Par.) [ êle - ] 

( cfr. tomar banho) 4º 
awtê· , 
awatê-ked 

39 - Diz Wanda Hanke: nembireké ou nembirekó e suas variações, devem ser 
corrupção ou descuido já que significam a que eu tenho ou a de minha 
possessão, expressões estas que não combinam com a mentalidade indígena. 

A forma i-mêm~ é a que mais se aproxima do tu pi, e mesmo do 
dialeto Bôca-Negra. 

40 - 0-nhã significa correr. 
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Missangas (contas 
para enfeites) 

Moça 

Mocho 
Mole 
Montanha 
Montar 
Morcego 
Morder 

Morrer 

Mosca 

Motorista ( q u e 
movimenta a 
canoa etc.) 

- amarelas 
- azuis 
- brancas 
- verdes 
- vermelhas 

moça-virgem 

mordeu-me 

morreu 
não morreu 

mosquito (perni
longo == cara
panã) 

mutuca 
mutuca grande . , , 
p1um, mucu1m 

Mudo êle é mudo 
Muito 
Mulher 

Mura-Pirahá 

Nada (adj.) 
Nadar 
Nádegas 
Nambuzinho 
Não 

mulher gorda 

• 

tukü-daré moiti 
zukiriwa-hé 
ohowewa-hé (verdes?) 
iwa-hé 
howiwa-hé ( == azuis?) 
zwawa-hé (?) 
.kunhãtã; ku-í; oi-miJdé-há ' 1 

o-ni-i-mõdeá 
per i -pepe-hú 
zap(}pwái 
cfr. cachoeira 
o-zupéi [ êle - ] 
ãdyrá 
o-hú-hú [ êle - ] 
z-o-huhú [eu mordí] 
o-manó [êle - ] 
o-manó (Par.) 

,. 
n-o-manoi 
mberú 

nhatéua ( cfr. pernilongo) 
mbutú 
mbutugu-hú 
pi-i-i 

o-mreperer~ 

n-oni-ig 
hêi-hei; ite-bwarú-hú 
kunhã 
ikera-hú 
tapf1(} ( == anta) ' 2 

z-ai-hatái 
o-etáp(} [ êle - ] 
ahe-rebit; ahe-rerikwara 
hurü-wí; cfr. corcovado 
a-hã· da- · na-

' ' 

41 - Kunhãtã é também meninada (3 C.) , mas nos parece forçada essa apli
cação abstrata. 

42 - Outros nomes dados a essa tribo: w~wí (Wanda H.) , iwirapa-pokú [arco
grande J (Curt N.), iwiriZaro-hú (Curt. N.) . 
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1 

li 

Nariz 

Nascer 
Navio 
Neta 
Neto 
Ninho 
Noite (escuridão) 

Nomes 

-

382 

narinas, fossas 
nasais 

transepto nasal 
vomer (do nariz) 
assoar 

de noite 
meia-noite 

,, " 
qual o seu nome? 

, . nomes propr1os 
femininos de 
adultos 

, . nomes propr1os 
masculinos de 
adultos 

ahe-ti 

ahe-pl!gwat~; nhã-peinh~ 

ahe-ã-pã-i (Par.) 
ahe-cigwet 
nhãbi (Par.) 
o-at [êle -] 

ita-ra-ru-hú 
zrenienó-hea • 

V • •• , zrenieno • 

haitê 
epetü 
epetuna 
heperadi-hi (3 e.) 
ararõ-cã (3 C.) 
gahá-nd-ererá? 

Nhi-pira-nu-hú; Mãdaí; 
Boropé; Borobé; Ipotá; 
Tad~; Inhautê; zataí; 
Tahá; Dahá; Dairé; 1 été; 
Bahéá Dehá; Ikatúe; I ataê. 

Mãgurí;Borep; Gapuí,· Ariná1l,· 
• 

Pirá; Mobêp; Pirubaê; 
• 

Momitaãgwí; ImãgãZup; 
• 

Baurí; Bôaêp; Iwitakwe; 
Apeak~; zwaitíp~; Hohóe 
(chefe antigo); Tarakut§ 
(chefe antigo); Igwá (che
fe atual em 3 Casas); 
zahi; Tetemakope; Apai
randá; Tuku-he; Igapu-hê; 
Kãdere; Epuaí; Huã-Ha
m<:; Matkamüdé; Tawarí; 
Emboakarí; Yuaká (filho 
de Emboacarí) ; Arimã; 
Boaká; 



Nós 
Nosso, nossa 
Novo 
Números 

Nuvens 
Nora 
Nuca 

, . 
nomes propr1os 

masculinos de 
crianças 

, . 
nomes propr1os 

femininos de 

crianças 

Nomes civis adap
tados à jíria 
dos Parintin
tin). 

Nomes de grupos 
de índios 
(Par.) 

um 
dois 
três 
quatro 
cinco 

• seis 

cangote 

Awakit; Iporobarí; Téhá; 
Tumã; Marahilndê (?) ; 
Kahão; Teba-hí; Botig
wai 43 • Taroé· Inhautê· ' , ' 
Kunhanê; Aucet; Pirq,-êbó; 
Ta·wakété. 

Pirç-utú; Urú; Tehaí; 
Tahê-em<J; zua2hup; 

• 
Tahe; Kãdubú; Matibu-
-hê 44. 

acrescenta-se -ga ( == êste) . Por 
ex.: Pedroga; Pauloga; 
Sanchoga 45 

Aiporãdé; Bukú; Itakihá; 
Piru-hú; Zapupái; Anãbí. 

nhãndé 
nhãndé; -oré 
i-p~-a-hú 

V• , 

ozipe 
mokói 
bohap~t<J 

mokoí-mokói gatú 
n-irui; anã-neru-gatú (Par.) 
iru-irú-n-gatú 
êwatigowohó; 
kunhãbebidhêra (?: 3 C.) 
ahe-tuawet 

ahe-zurup~ 

43 - No original do Pe. Peixoto êste nome escrito por letra de criança é 
Botinguai. 

44 - :tste grupo de nomes acha-se escrito no original cada um com letra di
ferente de criança: cada qual teria escrito o próprio nome? 

45 - Os exemplos são do Pe. Peixoto, que se revela aqui, até ao extremo, admi
rador de Sancho Panza ! é o caso de repetir o que foi dito na nota 34. 
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óleo 
Olhos 

Ombro 
Onça, jaguar 

Onde 

Orelha 

Oriente (nascente 
do sol) 

Osso 
Ouvir 

Ovelha, cabra 

Ovo 
Paca 

Pai 

pálpebras 
pestanas 

sobrancelhas 

onça preta 

de onde? 

lóbulo 
ouvido 
pavilhão 

ouvido interno 
(ossos etc,) 

não ouvi 
deixa ouvir 

paquinha 
" 

meu pai 
teu pai 
seu pai ( dêle) 
sem pai ( == não 

tenho pai) 
sem pai ( êle não 

tem pai) 

nhãdi-hú 
ahe-re-akwad 
ahe-ropapidç 
ahe-rapepedç (Par.) ; 

ahe-ropapidf! (3 C.) 
ahe-reapi-kãg; 

• 
ahe-ru-peápe 

ahe-zatf}-ebç; cfr. espádua 
zawad • 

zawarar-ó-nó; zawar-hú 4 õ 
, 

mo me 
ma-rupi? 
ahe-nã-mbí 
ahe-nã-mbi-pfJ 
ahe-hapç-akwád 
ahe-nã-mbikwád ( == b u r a e o 

para brincos) 
nhapehwakã (3 C.) 

kwãrç,-póhawé 
ahe-(i)kãg 

• 

a-rhêdú [eu -]; wedú (Par.) 
n-a-hêdubí 
t-a-hêdú 
ehudf!u-hú (3 C.) 

hupiá 
karuwarú-hú 

kizeti 
keyukatinhu-hú 

· ha-pi 47
; tuwá (Pe. Peixoto) 

z-rup-nhagá; api-nhagá 
de-rub 

• 

ga-rupa-gá 

n-d-a-z-rupf} 

n-d-o-túbwi 

46 - O r final do substantivo confunde-se com o h aspirado de -hú. 

47 - Wanda Hanke diz que ·há-Pi não se usa. 
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Paladar 
Palha (de palmei

ra) 
Palito 
Palmeira grande 

Pane iro 
Panela 
Pantanal 
Papagaio 

Papel 
Parente 

Parintintin 

Parto 

Passar 

onde está meu 
pai? 

quem é teu pai? 
como é q nome de 

teu pai? 

palmas 

, 
araguar1 
- moleiro 

, 
- cacau -maracana 
maracanã grande 

não-parente 

utero 
secundinas 
umbigo e cordão 

umbilical 
vagina 
parir [ela - ] 

grávida 
Regras 
passa na frente 
passar a ferro 

mome-z-ru'l}a-ga? 
mã-hã-de rube? 

• • 

gará-de-ru'I}? garerá? 
ahe-küdeá 

pindob? 
anhe-mbikwarate • • • 

pido-tiw-ohú (== palhal) 
o-zpobopú 
hirú 
nhepepoi (-hú == grande) 
tuyururú 
kanindé 
azurú-kurei 
azuru-hú 
azurú-éwiháb? 
keri-pepéi 
tara vê 
caati zaburhué 
horomõ (?: Par.) 
a-mõte-hé (3 C.) 
ka'l}wahi'l;Jw; kwãdú e Mutú 4s; 

o-zahub (== que toma ba
nho) 49 

o-ara-he; 
kurumi-r~rú 

ahé-aupap? (Wan~ Hanke). 

ahe-twã 
ahe-rãbá 
o-atí (Pe. Pei.x.) ; o-mbo-há 

(3 C.) 
i-purú-há (Pe. Pei.x.) 
o-koebew-ó 
r herhé-e-kwap? 
o-mo-he [ êle - ] 

48 - São 2 grupos ou clãs entre os quais se realizavam os casamentos dos 
Parin tin tin. 

49 - 0-zahub: índios do Rio Branco, afluente do Rio Marmelos, que falam a 
mesmo gíria dos Parintintin e tem os mesmos costumes, menos nos ca
belos que não cortam em redor da cabeça como fazem os Parintintin. 
~sses odeiam aquêles. 
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Passaro 

Passear 
Pasto 
Pato 

Pau 
Pé 

Pecado, mal 
Pedra 
Peito 

Peixe 

passarinho 

marreca 

calcanhar 
dedo do pé 
planta do pé 
rotula, joelho 

mamas, tetas 

barbatanas 
barbatanas da 

cauda 
bigode do peixe 
espinha do peixe 
ovos 
certo peixe (?) 

, 
acara 
peixe agulha 
peixe-cachorro 
peixe-boi 

, 
cara 
jacundá 
jatuarana 
pacú 
pacuzinho 
piaba, piabinha . , 
p1rarucu 
raia 

• ara1a 
surubim 
tucunaré 
guerra dos peixes 
anzol 

uw~rá 
wero-he 
o-zgwarái [ êle - ] 
nhil-ab? 
epegu-hú 
er~ê 

cfr. árvore 
ahe-p? 
ahe-petaket 
ahe-pehã 
ahe-petá 
ahe-tenarã (cfr. perna) 
doa-kwahabi 
ita-ke 
ahe-potiá 
ahe-kamme 

• . , 
pira 
ipepoewià 

pira-gwanha-nhá 
nhã-mbotap? 
i-kãnga 
hu-hup 
nhã-de-há 
akará 
nhãg-pet~-kwã 

• 

wuait~-ne 
• 

anhãg-hapí-pira-hú 
• 

kará 150 

yakilda-hú piturê 
piii-hú 
pakue-n?-uhú; pakú 
pakú-í 
pikir~ 

hêra-pohú 
yamegwed 
iab?-gwewereté 
huru-hubwí 
tukunarê 
nhãg-pekú 
pirá-mokõ-dáb? 

50 - Kará é também uma planta, parecida com a jucá, porém mais branca 
e mais saborosa (Wanda H.). 
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Pele, cutis, roupa 
Pelo, cabelo 
Pena 
Peneira 
Penis 

Pensar 
Pente 
Pequeno 
Perna 

Pernilongo, "cara
panã" 

Perto 
Perú 
Pesado 
Pescoço 

Pica pau 
Pimenta 

pescar 

êle vai pescar 
pegar o peixe, pu

xar o anzol 
abrir o peixe 
tratar o peixe 

(para cozi-
nha) 

- dos outros 
proteção sexual 

(de folhas) 
para homens 

barriga da perna 
cadeiras (anat.) 
coxa 
joelho 
tíbia 
tornozelo 

pescoço grande 

Pintar eu pinto-me 
Piolho (da cabeça) 

Piriquito 
Pisar 

piolho do corpo e 
da roupa 

pirá-heré (-rehé) ; 
o-m"f;>o-pu-heré [ êle - ] 

ehó mopó-heré 

op{!-heré 
wa-o-peká (3 C.) 

o-kãbo-pirá (Par.) 
ahe-pit? 
ahe-apt;; ahe-ab 
ipepô (cfr. asa); ha-habá .. ,.. 
erupem? 
ahe-apó; ahe-hakwêi 
hakwãe 

ka-á; kapera 
o-iapé-akãg [ êle - ] 

• 
kegwap? 
éu'fj 
ahe-ku'[H3; ahe-rêtê-mokói 
ahe-tema-õ-ã • 

ahe-reníi-gup? 
ahe-úp 
ahe-renepeã ( cfr. pé) 
ahe-rate-makã (cfr. perna) 
ahe-pe-nhuã 

nhatig-waup; nhati-wua; cfr. 
• 

moscas 
irá-agwç; aibu (Par.) 
metutenowanié-ê 
i-poheei. 
ahe-zurá; ahe-zbweok? 
zuruwuk?-hú 
perete-tédç 
ke-i-me · ke-i . ' 
z-mohu 
ahe-kep{! 

i-mokwirã 
kikerí 
o-p{!Tú 
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Plantar, enterrar 
Poder não pode 
Podre 
Poeira 
Poente, entrada 
Pomba, pombo 
Ponta (para fu-

rar) 
Pôr 
Porco 

Porta 
Pouco 
Praia 
Prego 
Preguiça 
Preto (côr) 
Primo, prima 
Pronomes 52 

Puberdade 
Pular, saltar 
Pulga, bicho de pé 
Pulmão 
Puma, sussuarana 
Pupunha 
Pus 

Quanto(s) 

Que, qual, que é? 

Quebrar 

Queimar 

porco-espinho 
porco do ma to 

(queixada) 
caitetu 
leitão 
abrir a porta 

[em] quantos nós . 
vamos? 

que é isto? 

queimou-se 

o-tlJ(} ete; [ê.le -] 
ni-ma-t-e-potári [tu -1 
cfr. fede 
ewatigabwu-hú 
kwará-hohabi 
pika-hú 
taiuí 
• '"+ V 1 icere-zruri 

bearirebwú-hú 
kwi-i 

taia-rhú 
taitetú 
iu-hí 
eho-wap(}t~wawó 
nda-hetá-i 
ehe-tegõ-hú; ewe-ci 
ita-zu-e 
ha-e; ibwebwugué . 
z-pebo-hú; iepip(} 5 1 

amõte-hé 

o-ni-i-mõdê. ( == dar instrução) 
ohé-ohé 153 

ahe-p?ehôk? 
ozp(}twero-zwid 
ehuarã 
h(}rebá 
ipe-mü 

maramomíta; mará-momé 

maramomita-nhãd-heói? 
gará? 
gará koró? 
o-kabí; o-kai-mbé (Par.); 
o-pem? [ êle - ] 
o-kái [êle -] 
IDElVI 

51 - Huã-Ham~ (3 C.) deu estas duas traduções em épocas diferentes. 
52 - Ver no fim dêste vocabulário, à pág. 395. 
53 - Onomatopaico? 
54 - Em lugar de a-apota[rli. 

388 



Queixo 

Quem? 

Quente 
Quero 

Querosene (óleo) 

Rã 

Rabo 
Rapaz 
Raposo 
Rato 

Recuar 

Rêde 

Régua (palheta., 
hélice) 

Remar 

Repartir 
Retrato 
Rifle 
Rim 
Rio 

quem é? 
de quem é? 

tu queres? 

não quero 

. , 
Jla 
sapo 

gambá, mucura 

fazer rêde 

voga 
remos pequenos 

riacho 
sêco, raso, baixo 
cheio 

55 - Também: você quer? 
56 - Em lugar de: nd-a-apôtáre. 

57 - Literalmente: tu voltas para mim? 

ahe-redebwá; ahe-ra.Zup 
• • 

(Par.) 
aoniã? (Par.) 
mii-n-há? 
mii-n-há-a-poá? 
akwá-héi 
apotá[r]i; z-apotá[r]i 
dehé apôtá? 55 ; dehé-apotare? 

(Par.) 
nd-apôtáre 56 

nhãde-u-hú 

zu-i-hú 
zu-i-hú 
kururú-zup ( == amarelo) ; ap~ 

V , 

ruwaza 
odimopwoaká 
agwara-pukái 
- V, aguza 
ãguzá-hi 
erho-zb? 57 ; oi-pokáUk? (Par.) 

[êle -] 
tupá-ab·a; tup-ap? 
tu pá-ó-a pó 

kaigategwep~ (Par.) 
o-pebú [ êle - ] 
0-P?Wôt [ êle - ] 
adikwá-hi 
perinã-dehé 
ahe-hãgab(} 
tupã hü 
inha-ha-hü; ahe-perekeêi 
paraná 
ehe; eekwawé 
d-ate-í; t-?PªP(} 
t?n(}-hé (Par.); iapoo-hú 

(Par.); o-ap(}-hú (Par. e 3 
C.) 
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Rir 

Roça 
Rosto 

Roupa 

R11im 

Saber 

Sacarrolha 
Saco 
Sair 
Sal 
Saliva, cuspe 
Sangue 

--

Sapato, calçados 
etc. 

Saracura 
Sarna 
Saudade 
Saúde 
Segredar 

. 

fundo 
Rio Machado (Gi

Paraná) 
Rio Madeira 
Rio Maicí-grande 

(e tribo de lá) 
Rio Marmelos 

êle ri-se 

limpar o rosto 
vira o rosto ( ~ 

piar) 

• sei 
eu sei bem 
êle não sabe 
eu não sei 

kãmdé-ehe 158 

l!p&t~-wgu-hú 15• 

pekawe-hú 
etig(}; paraná-hil 60 

a-poká [eu - ] 
o-pukâ 
ko-hó 
z-rol;>wá; ahe-ro'l)wá; ahe-re

tewa-apé 
o-z-hal;>wá-hé [ êle - ] 

e-z-ro'l)wá 
tapey-hapêt~ ( = pele de civi

lizado); 
tira-hü 

a-kwahab(}; z-a-kwahab(} 
aperere-heté (Par.) 61 

cfr. bruto 
z-d-a-kwhab~ 

b'iayurahábwi 
arakuribakt: (3 e.) 
o-rêgá [êle -] 
yukirayawu-ubá-hé 
ahe-red~ 

ahe-rekó; gw~-hê 

ahe-pero-hü .. , 
e-apu 
iawatá-hú 
ahe-gwa-hí 
nhai-têtirü-4i 
hibebó 

58 - Huã-Ham~ confirmou o nome que significa "rio papagaio". O mesmo caso 
é opontado por Wanda H. no vocabulário dos Bôca-Negra. 

59 - Encontramos Kayarí nos vocabulários de Lins e de Curt N., mas o têrmo 
é desconhecido pelos veteranos sobreviventes. 

60 - Observando o mesmo têrmo paraná-hü (= rio grande) com o Madeira, 
perguntamos a 2ah1 (Par.) se êsse não era um substantivo comum. Res
pondeu-nos em português, mas com a pronúncia da jiria: a~l <= assim)! 

61 - 3 Casas: 14 horas!!! (Wanda H.). 
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Segurar 

Sentar-se 

Separado 
Sepultura 
Ser 

Sereno 

' . 

Serra, montanha 
Seu, sua, dêle, 

dela, êle 

Sim 
Sobrinha 
Sobrinho 

Socó (ave) 
Soco, murro 
Sogra 
Sogro 
Sol 

Solteiro 
Sonhar 

Sonolento 
Sorva (boieira, ar

vore gomífe
ra) 

Sovaco 
Sovina, escasso 
Sujo 
Suor 
Suspender ( p o r 

ex.: as cal
ças) 

seguro 

sente-se, 
vem, senta-te! 

eu sou 
quem é êle para 

t .? 1. 

é dêle 

(filho do irmão) 

(filho da irmã) 

sol aberto 
sol quente 
raio de sol 
eclipse solar 

suspende 

heepehe-é 
o-pehé [êle -]; (cfr. sentar-se) 
o-apeh~ [ êle - ] 
o-apeh~; o-apf!k~; (cfr. se-

gurar 
o-monõ 
wêwe-kái 
z-oi-pede· . ' 
ne-mãdú-gará-gá? 
e-ape-tutú 
cfr. · cachoeira 

gahá; 
gahá-póa 
ãga; t (a)- (prefixo) 
z-kunhã-nêber-a-gá 
z-rahira-ga (Par.: = meu fi-

lho) 
z-kunhã-nêbed (cfr. filho· etc.) 
gw{!Tá-purutú (3 C.) 
o-kwá 
z-za-Zihi-eã (cfr. tia) 
tutêt{! 
kwará 
kwará rhé arhé 
kwará-hi-ahí (Par.) 
kwará-iti ( = fios do sol) 
epeto-náhiwu-hú 
nãbirekói; me-tu-êm~ 
gwai-hup~; rairogra-hêra 

• 
(Par.) 

hopê-hei 

zuwa-hi 
ahe-popewedt} 
akãgtaê 

• 
ipipwú-hú; ikanha-hü (Par.) 
eaZú-hú 

woperé-o-mõ-hãd~ 

wap~ 
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Ta boca 
Tamanduá ban

deira 

Também 
Taquara 

Tarde 

Tartaruga 

Tatú 

Tatuagem 

Tauarí (envira) 
Tempestade 

Ter 

Terçado 
Terra 
Terreiro 
Tesoura 
Testa 
Tetas, mamas 
Teu, tua 

• • - m1r1m 

espinho de -

jabotí 
cágado 
casco de tartaru

ga ou jabotí 
jabotí do mato 
tracajá 

tatú canastra 

tempo feio 
eu tenho 
não tenho 
não tem 
tem 
não tenho nada 
você não tem na-

da comigo 

z[?]; ru-há 

tamandua-hú 
tamanduá-peq, 
pere-heté 
takwara 
zurú-takê 
karüga-me-hê ( == de tarde) ; 

( cfr. depois) 
zabotí-heté; 
karú-mbé 62 ; zawotí 
zabot~ 

y-ap(}-kwêdf} 
zawotí-kawuf}ra 
trakayá 
tatú; tatú-hí; 
tatu-hú 
kwati- had; pira- kãga- hãgap 

(== desenho da cabeça de 
peixe) ; zawára-hãgap ( ca
beça de onça) 

ia-hipf} 
ewe-ru-hú 
epetuna-hiwu-hú 
a-rekói 

· momina (cfr. acabar) 
n-o-kói 
o-ni 
ni-mbei 

d-o-ni-ig (Par.) 
• 

ita-ke-hé 
ebwe 
okád; okará 
ita-yuhé-paré 
ahe-ro·pwá ( cf r. rosto) 
ahé-kaniã 
dehé, de-; de apó 

62 - Karú-mbé é propriamente o macho do jaboti; zawoti indica a espécie, 
incluindo a fêmea. 
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------

Tia 

Tigela 
Tio 
Tirar 
Tomar 
Torax (barriga) 
Trabalhar 

Traça 

Traquéia 
Trazer 

Trepar 

Tribos (de 
dios) 

Tripa 
Trocar 
Trovão 

Tu 
Tucano 

Tucumã 
Tudo 

Uauaçú 
Urinar 
Urubú 
Urucú 
Urutáu 

, 
ln-

minha tia 

tira-o de dentro 
tome! 

não trabalho 

a traça correu 

traz 
traz-me 
eu trouxe 
trouxe hoje 
trouxeste 
êle não traz 
eu não trouxe 
deixa que eu tra-

ga amanhã 

nós vamos trocar 

relâmpago 

z-zadi-hía (cfr. sogra); z-ira
-héa · 

' z-rugw(}rã-ga; z-r({l;>wed(}; 
• 

z-ruwede 
• • 

tuiu-g-há 
z-ru-úuyra-gá; z-tutid? 
e-nohé 
kíramo 
ahe-rebék 
o-peral)wek(} (3 C.) [êle - J; 
a-porakê (Par.) [eu - ] 
z-d-a-purauké (Par.) 
peramut(} 
boia-hewú 
ahe-küdiru-há 

, 
eru 

, 
u-eru 
erú-zbé 
a-rud(} 
kiró-háio [?] 
ehé-rüdê 
d-o-u-eruri 
d-a-ruré 

koimomé-t-a-rú 
haziheo-hup(} (3 e.) ; 
0-ZUP? (Par.) [êle - ] 

Aparãdy; Haihub(} 
he-hé 
ti-a-rho-omoni-hi 
tupã (Par.); o-norã (3 C.) 
o-bwerábwerá . . 
dehe' · -de· -e· , ' ' 
tukã ( == um tucano) ; 
tukana (nome coletivo) 
tukumá-hi 
hei-hei ( == muito, tudo ... ) 

pindóba ( cfr. palha) 
o-kôruk? [ êle - J 

, 
uruwu 
uruhú 
huruta-hú 
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Usar 

Vaca 

Vaso (sanguíneo): 
Varrer 

unha (de vaca) 
teta (de vaca) 

Veado - roxo 

perna de veado 
Veia - de gente 

Velha (pessoal) 
Velho (material) 
Vento 

Ventosidade 

Ventre (barriga) 
Ver 

Verão (meteor.) 
Verde 
Vermelho 
Vespa 
Vestir 

minha veia 

brisa 

êle vê 

• eu VI 

eu vejo - . nao ve10 
não vi ainda 
deixa ver 
deixa ver tudo 

deixe-me vestir 
Vir eu venho 

venha 

394 

, 
vem ca 
agora que tu 

vens 
eu vim 
agora que eu 

venho 

z-repwiporúa (3 C.) [eu -] ; 
o-mogwê (Par.) [êle -] 

irã-hú ( cfr. boi) 
ipe-ape 
ikã-mbu-hapt: 
cfr. rim 
o-pé-hí [ êle - ] 
e-hüdê (Par.); i-hüdê (Pe. 

Peix.) ; z-urupetã 
i-rhonde tema kã 
ahe-ra2eg 
z-raZeg . . . , 
igwa-i-iwi 
icia-pwa-hé 
epwetú 
aÇweraÇJwerá ( cfr. trovão) 
ahe-petú (Par.) ; openõbó 

(3 C.) 
ahe-rebékt: 
a-hapía [eu - ] ; o-hepiak~ 

[êle -] 
hapia-gá; ehe-pia-gá; 

ohe-pia-gá 
z-hapía; a-haipi-dj 
z-hapía 
d-a-hapia 
d-a-hapi-egwí 
t-a-hapía 
t-a-hapi-terhé 
kwabetete 

• • 

houbwê 
• 

Iuií 
kabwa • 

o-mõguí [ êle - ] 
t-a-mõguí 
z-aió 
e-heió [tu - ] 
ayt-eió; uhú (Par.) 

ki-rue-de-eruri 
z-hiute • 

ki-ruê-z-ruri 



Violão 
Virar, inverter a . ,., 

pos1çao 
Visagem 

viemos -nao vem 
êle não veio 
por onde veio? 
venha junto (per-

to, cá) 

o-rerurí [ êles - ] 
d-uri; n-o-rói (Par.) 
d-urí-gá 
manipe-d-úri? 

e-ro-zo 
ewatanhü 

o-mbodiré [êle - ] 
anhãgá 

Vi uva 
Viuvo 
Voltar 

Vontade 
Vosso, vossa 

voltamos 
voltou 
estou sem vontade 

o-manó; z-rebirekó-ga 
o-mano; z-rebireko-heã 
t-a-zbt! [ == deixe-me voltar] 
o-zbet(} [ êle - ] 
z-maté-potari 

Zangado 
Zorro 

( cfr. caminho) 

estou zangado cfr. gritar 
akwará-pukái 

PRONOMES PESSOAIS 63 

Eu 
Tu 
~le 

Nós 
Vós 
~Ies 

zhi (prefixos z, a) 
inde, dehé (prefixos dé, e) 
gahá (prefixos gá, o) 
nhandé (prefixo ti,) 
penhã 64 (prefixo pé) 
nhã-há (prefixo o) 

PRONOMES E ADJETIVOS POSSESSIVOS 68 

Meu, minha 
teu, tua 
Seu, sua, dêle, 

dela 
Nosso, nossa 
Vosso, vossa 

ahé 
dehé 

gahá 
nhandé 
pehé 

63 - Coligidos pelo autor, conferem fora a ortografia, com os publicados por 
Joaquim Gondlm de Albuquerque Lins. 

64 - Também nhandepá e pehé, informou Huã-Ham~. 
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eu 
tu 

, 
nos 
êle 

, 
vos 
êles 

PRONOMES VERBAIS 

zhi (sufixos z, a) 
dehé,indé (sufixos de, e) 
gahá (sufixos ga, o) 
nhãndé (sufixo ti) 
pen hã; nhãdepá (sufixo pé) 
nhãhã (sufixo o) 65 

SUFIXOS 

-hi (diminutivo) 
-gã (sim) 
ga (êste) 

ALGUMAS VARIANTES FINAIS 

ará, heré, ad, hê, héã, ái, tehé. 

AP~NDICE XL 

VOCABULARIO PORTUGU~S-KARITIANA 

Conven.ções Ortográficas e Regras de Pronúncia 

1.0 A letra g pronuncia-se gue, como na palavra gato: nunca tem o 
som da pronúncia relativa à palavra gente. Por ex. : gê se pro-. .... nunc1a gue. 

2.0 Não há o som j da língua portuguesa. 

3.º A fala Karitiana caracteriza-se pela pronúncia excessivamente 
gutural, que vai marcada com acento circunflexo. Mesmo das 
outras palavras, são raríssimas as que tem som aberto. 

4.º O h é sempre aspirado, substituindo em tudo a letra r, que, por 
sua vez, tem sempre o som de fortíssima aspiração. 

5.º iy tem pronúncia lingual-dental. 

6.º Tôdas as palavras entre [ ] pertencem à primeira redação do 
Vocabulário· Karitiana (janeiro de 1958), as: demais pertencem ao 
trabalho feitQ pela mesma equipe em julho do mesmo ano. 

7.º e antes de a, o, u está substituído pela letra k. 

8. o â tem som gutural. 

65 - Lembramos que o uso do pronome é raro, sendo quase sempre substi
tuido pelo nome. Já o sufixo é freqüente. 
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(Arq. particular da família Lobo, Três Casas - Humaitá, Amazonas) 

índios Parintintin, n a época da pacificação 
Marakutí, falecido no Rio Maici, Iwakazine, falecido no Laguinho 
(Pádua - Humaitá) e Zire, casado com a irmã de Huã-Ha1n~. ainda vivo. 
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