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A 

A, tem os sons portuguezes de a, á, e muitas vezes de t?, e an, para este ado· 
ptamos o signal ã. O som nasal sempre que concorre depois uma vogal 

recahe sobre ella como em opã ara que se pronuncía opall!tara. 

A, prefixo que adjectiva a dicção, como ceê, doce, aceê, adocicado. 

A, ai, Art, eu, o. 
Aãni, adv., nunca. 
Aãniã, atl·o., jamais, em dia algum. 
Aap, adv., ahi, ali, lá, n'esse lugar, por isto, n'isto, com isto. 
Aarp, prep., em cima, de cima, sobre, sobre isto: alem, corresponde a supra. 
Abá, subs., homem, pessoa, creatura. 
Abá eté, ad/, abalisado. 
Abáfteenga, subs., língua propria, língua do índio. 
Abá puchi, adj., tratante, velhaco, máo, malvado 
Acemo, verb., achar. 
Acê, verb., doer, ter pena. 
Aauá, pron. e adj., o que, a que, os que, as que, o qual, a qual, os quaes. 
Achii, adv., depois, após, desde, d'ali, d'aquelle lado. 
Aé katu, (v. composto), poder, ex. : manu aé katu uçó. Manoel póde u. 
Aka, subs. ponta, chifre (adj.) pontudo. 

Akã, akang, subs. cabeça, craneo, ramo, galho; (ad.J.), esgalhado. 
Akamy, subs., forquilha, forcado. 

Akanguçu, subs., cabeçudo, cabeça grande, onça (Felis), em Minas, tartaruga 
(Emys macrocepliala) no Rio Negro. 

Akang-yma, subs., tolo. 
Akangayua, subs., louco, doudo, tonto ; verb., enlouquecer. 

Akangatara, subs., enfeite de pennas da cabeça, penacho. 

Nota. - As palavras aqui neste vocabulario estão em absoluto e não como 
vulgarmente se diz, quasi sempre formadas pelos pronomes pessoaes c!ze, 
ne ou u ou o. 
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Akará, s11bs. , peixe (mrzcmanta sp. var.) ( adj. ) escamoso. 
Akará kiçaua, subs., pousio das garças, dormitorio. 
Akaré, sztbs., garça. 
Akaré kiçaua, subs., dormitorio das garças. 
Akáu, verb., ralhar, brigar com. 
Akayu, mbs. 1 idade, anno, estação. 

Akayu yaué, todos os ~urnos. 
Akayma, 7.Jerb., admirar, espantar. 
Aketé, adv., para lá. 

Akoi, adv., d'esse modo. assim sendo, n.<>sim pois. 
Acekenau, v&rb., cobrír, tapar. 
Achihy ou açuhy, adv., d'ali, d'aquelle lado. 
Açu, ad.f., grande; szif., mostra augmcntativo. 
Acy, verb., doer, padecer. 
Acyka, subs. , pedaço (quando cortado e quando se refere a objectos de ferro). 
Acynepoãpé, subs., unhada. (Dóe a tua unha.) 

Aê, pron., elle, ella, o mesmo, este, esta, aquelle, o qual. d'elle, d'ella, seu, 
sua, o seu, a sua. 

Aê eté, adz:. , mesmo, mesma, o proprio. 
Aê -çuhy, co11j., portanto, de lá, d'ahi, d'ahi onde estás. 
Aê-katu, conj., do mesmo modo. 
Aê koe, ahi está. 

Aê ramé, adv., então. 
Aê recé, prep., <1. respeito. 
Ae, verb., dizer. 

Aetá, pro11. , elles, ellas, seus, suas, os seus, as suas, d'elles, d'ellas. 
Aeyure, verb., convidar. 
A 'han, verb., tomar. 

Aíba, ayba, adv., ad.J., rnáo, mal, ruim, estragado. 
Aity, subs., ninho. 
Aíua, adj., velho, antigo, estragado. 
Akirar, vrrb. abortar. 

Amana, subs., chuva. 
Amana okyr, verb., chover. 
Amana opipik, verb. , choviscar. 
Amanakyre, verb., chove. 

Amanyü, subs., algodão. 
Amboí adj., partido, subs., minhoca. 
Amboá, s11bs., é um myriapot!e, <lo genero Iulus, conhecido pelos africanos 

pelo nome de gongo/o ou gongolô e em Minas por karangugy. 

Amby, subs., ranho, catarrho. 
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Amô, ad.J., outro, outra; algum, alguma; adv., ainda agora, agora (r.ª vez) 
não o mesmo. 

Amô ara opé, adv., em outro dia, em outra occasião, em outro tempo. 
Amôci, adv., outra vez, segunda vez, 
Amô etá, ad.J., alguns, algumas. 
Amôkuicé, arlv., ante hontem. 
Amô maã, ad:f., alheio. 
Amô fio, arlv., outro dia. 
Amô-pyre, adv., mais outro. 
Amô-yre, adv. pouco mais. 
Amondé, verb., vestir. 
Amorame, adzi., ás vezes, algumas vezes, de quando em quando. 
Amorame nhô, adv., raramente. 
Amô rupi, adz1• ead.J., ás avessas, pelo contrario, de outra maneira, ao contrario, 

diferente, torcido. E' tambem o nome de uma pimenta comprida e torcida. 
Amotaua, subs., bigodes. 
Amô yaué, ad11. , outro tanto. 
Amu, subs., parente, prima da mulher, irmão (do homem). 
Amy, verfi., espremer. 
Amyra, adj., defunto, morto, fallecido. 
Ana, adv., já, agora; dissinencia verbal que indica o preterito. 
Afiaang, subs., veado, alma dos parentes. 
Anama ou anã, subs, parente, alliado, amigo; nação, família. atf;., grosso, 

pegado, bruto, massiço, espesso. 
Anama etá, subs., parentella. 
Afiang, subs., phantasma, visão, alma do outro mundo, espectro, sombra ater

radora, demonio. 

Andyrà, subs., morcego. 
Anga, subs., alma, consciencia, vida, espírito. at(j., o que faz sombra, o que 

escurece. 
Angayba, subs., duende, phantasma, visão má, alma penada. 
Angaypaua, subs., peccado. 
Angayuera, adf, magro, desfeito, fraco. subs., magreza. 

Angaturama, subs. , bondade, virtude; alma boa, justa, espírito bom da 
crendice indigena. 

Angàua, subs., imagem, figura, vulto, modelo, sombra, marca. 

Ani, adv., não. 
Anõ ou anu, adv., só, unico, sómente, agora só, mais que, senão. 
Antã, <ulj., duro, solido, rijo, coalhado. 
Antianti, subs., gaivota. 
Apara, ad.J., curvo, torto; verb., vergar, encurvar. 



Apekatu, adv., longe, distante. 
Apekatuçui, adv., de longe. 
Apekatu-reté, adv., muito longe. 
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Apekô, subs., lingua, ponta de rio, lingua de terra. 
Aperema, subs. , tartaruga d'esse nome. 

Api, subs., a glande descoberta, cabeça redonda. 
Apiá, subs., testiculos. 
Apigaua, subs.; homem, macho, o que tem a glande descoberta, virilidade, 

dos 25 a 40 annos. 
Apitera, subs., moleira de criança: O que está no apice, no centro, no meio. 
Apituúma, subs., miolos. 
Apuã, subs., novello, bola, redondo. 
Apy, verb. , queimar. 
Apyçá, subs., ouvidos. 
Apyçaka, verb., ouvir, escutar. 
Apyça-yma, subs., surdo, traquino, travesso. 
Apyká, verb., assentar-se. 
Apykaua, subs., banco, àssento. 
Apykui, verb, remar. 

Apikuitáua, subs., remo. 
Apykuitara, subs., remeiro. 
Apyra, subs., cume, a parle mais elevada. 
Apuã, adj., redondo, bola, novello. 
Akuykuera, adv., atraz, em seguida atraz d'elle; subs., pegada, rastro. 
Akyma, aruru, adj~, molhado, humido, ensopado. 
Akyra, at(j., verde. 

Akyrana, atlj., meio maduro, de vez, já não verde. 
Ar, Ara, subs., superficie; parte superior; dia, tempo, epocha, idade, hora ; 

nascer, cahir; dicção verbal que significa o agente ou sugeito de uma 
acção; junta a um verbo fórma o seu particípio passado; junta a um 
nome de lugar indica naturalidade. 

Arakapã, subs., rodella de canôa. 

Araetá, muitos dias. 
Arakiá, subs., nuvem. 
Arakatu popé, adv., a bôas horas. 
Arakuema, subs., bom dia, isto é, manhã bonita. 
Arama, prep. a, para. 

Aramé (aé rami), pr., assim, d'este modo, quando, então, po1s, logo, por. 
tanto, n ' esse tem _)O. 

Aramé iunto, àdv., immediatamente. 

j\ramé koyté, adv., então, 
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Arami, (vide Aramé). 

Arangaua, subs., hora, medida do dia, do tempo. 
Arapokuçaua , adv. , sempre, todos os dias , em todo tempo, todas as 

vezes que. 
Araporanga, sztbs., bom dia; bonito dia. 
Arapuka, sllbs., armadilha de páo que apanha passaras cobrindo-os. 
Arapyka, s11bs., tartaruga pequena, de cabeça vermelha, propria do Rio Negro; 

desova no mez de Setembro. 
Araué, sttbs., barata. 
Arauera, subs., mundo. 

Arauiri, subs., sardinha. 
Arauiry, subs., terremoto (Ara, dia, iui, terra,-r-y agua). 
Are, verb., amparar, cahir. 
Arecé (aé-recé), atlv., por, por isso, pelo que, por causa. 
Aremeê, adv., então. 

Arery, adv. e conj., porém, comtudo, mas todavia, com quanto; depois, de-
pois d'isso ,; d'ahi por diante. 

Arimbaé, adv.} outrºora, antigamente. 
Arimbaé uana, adv., ha já muito tempo. 
Aripe, adv., logo mais, depois, mais tarde, depois d 'isso, após isso, d 'ali por 

diante. 
Arirê (aé-riré), prep., sobre, em cima, depois d'isso, d'ahi por diante. 
Arukanga, subs., costellas. 
Arupi (aé-rupi), pr., por ahi, por lá; por elle, por isso, com isso. 
Arupy, subs., vaso de bocca larga, com orelhas, que emprega-se no trabalho 

da massa de mandioca. 

Atá, verb., andar, passeiar} caminhar. 

Até, até que. 
Até koyr, até agora. 
Até kuri, até logo. 
Ateima, subs., }Jreguiça. 
Ateima uaçu, subs., preguiçoso, vadio, rnandriã,o. 

Atimar, verb., rodeiar, circumdar. 
Atin, subs., bico, ponta aguda; adj., pontudo, agudo. 

Atiyuá, subs., hombro. 
Atuã, subs., nuca. 
Atuka, adj., curto, baixo, estreito, encolhido. 
Aturá, s11bs., cesto comprido de quatro pés de se trazer ás costas suspenso á 

fronte por uma testeira. 

Atyka, 11erb. , pregar. 
Atyre, subs., monturo, monte. 



6 

Aú ou Aub, verb., sonhar, phantasiar, imaginar; at(j., phantastico, illusorio. 
Aua, subs., cabello, penna, barba de penna. 

Auaçá, subs., amiga, concubina, manceba. 
Auaçara, subs., concubina. 

Auaçaua, adj., cabelludo. 
Aua ou aba, sup., mostra o lugar, o modo, o tempo e o instrumento da acção. 
Auá, ad.f., algum, alguma, quem ; alguem. 
Auáka, adv., ao redor, em roda. 
Auáka, verb. , enrolar, voltear, andar a roda. 
Auá çupe?, inte1j., a quem? 
Auá etá, estes que. 
Auá taá ?, inta:f., quem é que? agora? quem? 
Auati, subs., milho. 
Auatiy, subs., arroz. 
Auê, tambem, logo, da mesma maneira. 

Auereká; verb. , sapecar, chamuscar. 
Aui, subs., agulha. 
Auié, adv., basta. , 
Auyuêpo, adj.7 baixo, curto. 

Ay, subs., preguiça (anitnal). 
Ayche, subs. , t ia paterna. 
Aychu, subs., sogra. 
Ayra, adj., tenro, pequeno, recem-nascido, emanado. 
Ayura, subs., pescoço. 
Ayuri, verb. convidar; sztós. convite, reunião por convite. 

Ayuru, subs., papagaio. 

B 

Bubui, verb., boiar, sobrenadar, (vide Mbubuz') . 

Bubuitaua, subs., boia, (vide Mbubuitatta). 

ç 
Ç, foi introduzido pelos portuguezes para substituir o s, e como lhes fosse 

tam bem · difficil dar a aspiração do lz, ou lhes parecesse essa aspiração 
soar como ç assentaram substituir por essa consoante guttural as pa
lavras começadas por lt. Esse inconveniente criou uma orthographia 
que afasta-se da portugueza, e exprime melhor a phonetica índigeha, e 
que não podemos deixar de adaptar, por ser quasi geral hoje assim a 
pronuncia e o s não o substituir quando o ç substitue o !t. Adaptamos, 
pois, o ç para substituir sempre o s, mesmo antes de e e i, não só para 
uniformidade como por nunca haver som sibilante no tupi. 
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Çaã, verb., esperimentar, arremedar, imitar, provar, apostar. 
Çaburá, subs., massa amarella que se transforma em mel nos favos .das abelhasj é 

amarga e d' ella fazem vinho. 
Çaçaua, verb., passar, atravessar, vadear, (s) passagem. 
Çacê, verb., gritar, latir, urrar, bramir, bramar, annunciar. 

Çacema, subs., algazarra, berreiro, latido. 
Çacy, (vide Acê) adj., tristej (v.) doer~ ter pena. 
Ça cyara, subs., tristeza. 
Çacyarapià, subs., paixão. 
Çaharú, verb. , esperar. 
Çaika, (vide Tayika) subs., nervo, tendão. 
Çaiçu, verb., amar. 
Çaiçuçaua, subs., amor. 
Çaimbé, adj., aspero, lixa, gume, amolado, afiado. 
Çakahy, subs., graveto, (vide Takay) . 

Çakakuera, atlv. e prep., a traz, após. 
Çakapyra, subs., ponta, bico. 
Çakapyra opé, na ponta. 
Çakateyma, subs., escassez j adj., mesquinho j v., amesquinhar. 
Çakãy, sttbs., graveto, lenha para fogueiras de S. João. 
Çaku, subs. 1 calor, quentura, quente. 
Çakuau, sttbs., pentelhos. 
Çapiá, e vide apiá) testículos. 
Çama, subs., corda. 
Çapek, verb., chamuscar, tostar, d'onde o verbo porlugez sapecar. 

Çapekoma, subs., enseada. 

Çapikuá, subs., sacco de malhas com a bocca no meio, especie de alforge, 
em Minas Geraes conhecido por pi!wá. 

Çapiranga. (vide ceçápiranga). 

Çapó, adv. , mais. 
Çapópema, subs., raiz chata, são raizes adventícias que se alargam e levantam 

em torno do tronco a deixar n'elle grandes espaços separados. 
Çapukai, subs., gallinha, galloj grito, chamarj verb., clamar, gritar, chamar 

por alguem. 
Çapy, (vide apy), vetb. , queimar, escaldar. 
Çapi-tatá, verb., abrazar, queimar com fogo. 

Çapyme, verb., cochilar, apertar os olhos, pestanejar, piscar os olhos. 

Çára, verb., carregar. 
Çarabatana , subs., arma de caça, feita de um longo tubo entaniçado, breado, 

com um bocal de madeira ou de osso por onde se sopra uma pequena 
frecha envenenada. 
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Çararáka, subs., frecha de fisgar tartaruga, cuja ponta se desprende ficando 
ligada á haste por meio de uma linha, que se enrola na mesma haste. 

Çarib, subs., cacl10, penca sem fructos, antes o rachis, 'J spadice. 

Çàrô, verb., esperar. 

Çaua, subs. , pelludo, cabelludo. 

Çauá, subs. 1 enseada de rio. 

Çaué, subs., bolor, mofo. 

Çairu, verb., ter ciume. 

Çaiuira, subs.7 gengiva. 

Çauaka, verb. act., depennar. 

Çaureka, verb., chamuscar, tostar. 

Çayika, Sttbs., queixo, queixada. 

Çayka, (vide tayka) subs., veia. 

Cê, verb. gostar, ter sabor; adj, gostoso, saboroso; adj. poss., meu, minha, 
meus, minhas; o meu, a minha. 

Ceçá (vide Teçá) subs., olho. 

Ceçácenê, adj., alerta, (olho acezo, vivo) 

e eçárã, interj.' adeus, até á vista. 

Ceçá eté, subs., vista aguda, clara, penetrante. 

Ceçárài, verb., esquecer-se, descuidar-se. 
Ceçápekan, subs., sobrancelha. 

Ceçápekó, subs., vista. 

Ceçápiranga, subs., ophtalmia, molestia nas palpebras que as torna vermelhas. 

Ceçápiroka, subs., molestia nos olhos que faz cahir as pestanas. 
Ceçáraua, subs., pestana. 

Ceçáyma, subs., cego, sem vista. 

Ceçá-ykicy, sztbs., lagrimas. 

Cee, (vide !teé), adj:! doce. 

Ceyia, (vide Teya) subs., multidão, bando, tropa, rebanho, muito, muitos. 
Cekare, verb., procurar, buscar, indagar. 
Cekatu, subs., saude. 

Cekoe, verb., viver. 

Cerna, verb., sahir, nascer; subs., sahida. 

Cekecema, verb., cercar. 

Cembyrera, subs., resto, sobejos, sobras, restantes. 
Cemeyua, mbs., borda, aba. 

Cemue, subs., ciume. 
Cendi, adv., absolutamente. 

Cendô, 11erb., ouvir, escutar, perceber, entender, attender. 
Cendaua, s11bs. lugar. 

Cendy, subs., baba. 



Cendiy, ad.f., acceso, luz, claridade. 
Cenõi, verb., chamar, querer bem. 
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Cenõiçara, subs., o que quer bem, o amante, o amigo. 
Cenu, (vide lwm) verb., pôr. 
Cer, verb., desejar, querer bem; subs. desejo, vontade. 

Cerà, ve1b., será (futuro do verbo cer); adv., parece, póde ser, por ven
tura, é possível; quasi, semi, meio, quac;i. Este cerá ou lzerã, não é só do 
Amazonas, porque quando Anchieta chegou aos campos de Piratininga, 
ouvindo os índios estrondo na serra, disseram Itá aé cerá / ... 

Cereua, verb., lamber. 
Ceripana, subs., rede de malhas, formada de pequenos saccos, que se arrasta 

para apanhar os peixes do matto; instrumento de pesca feito de folhas 
de palmeira com os folíolos dispostos em franja, amarrados a uma corda, 
para se arrastar pela agua, contra o cardume dos peixes, principalmente 
Yaraquis, que ante esse obstaculo saltam e cahem na canôa, que atra
vessada se leva, empurrada atraz. 

Cerik, verb., escorregar. 
Cetá rupi, ad'l'., de muitas maneiras. 
Cetuna, verb., cheirar aspirando, tomar o cheiro. 
Ço, ·verb., ir, partir, sahir, ausent::i.r-se. 
Çoaki, adv. , (vide /zoaki), junto. 
Çoana, verb., seguir. 
Çoçoc, verb. act., pilar, amassar. 
Çoó, subs., caça, animal em geral ; quadrupede, carne. 
Çoó-çoó, verb .. mastigar, roer, ruminar. 
Çoó-manô, subs., caça morta. 

Çoókuera, subs. ,carne, caça ou animal que foi. 
Çory, ad.f., alegre. 

Çoriçana, subs., prazer. 
Çoroka, verb. , rasgar-se, romper· se. 
Çouaya, a banda d'além. 
Çuã, s1tbs., talo, rachis, espinha dorsal. 
Çuachara, s1tbs., lado. 

Çuaçu, subs., veado (teçá, olho, açu, grande). 

Çuí, prep., de, do, da, entre, dentro. Denota sempre movimento de um para 
outro lugar, como no latim Ex. 

Çukoka, subs., sangria. 

Çupé, prep., ao, á, aos, ás ; mostra relação e corresponde ao dativo que rege 
pessoa ou cousa. 

Çupé yaué, assim é. 

Çupi, subs., verdade, de veras, é certo. 
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Çupi, prep., com elle, por elle. para elle, de, do, da, a, por, conforme, se-
gundo ; corresponde a secundum. 

Çupi-katu, adv., muito bem. 
Çu pia sub., testiculos. 
Çupiá subs., ovo. 
Çupiá pirêra, subs., casca d'ovo. 
Çupiá takaká, subs., clara d'ovo. 
Çupiá tauá, subs., gemma d'ovo. 
Çupire, verb., carregar, conduzir, levar, arregaçar, levantar. 
Çururu, subs., cesto conico, tecido de talos da palmeira marajá, que serve para 

pescar peixes nos lagos. Tambem é um marisco. 
Çury, adj., alegre. 
Çuryçara, subs., alegria. 
Çuú, verb., morder. 
Ç uúçuú, verb., roer. 
Çuumba, subs., fuso da frecha, a haste (de madeira), o gomo. 
Cy, subs., mãe; mytho creador e protector de tudo quanto cobre a terra; 

ongem. 
Cyiyucé, subs., as Pleiades, as 7 estrellas, a mãe dos que tém sede. 
Cyka, verb., chegar, approximar. 
Cykantã, subs., breu, resina dura. 
C yra, subs., cavadeira, enxada. 
C yma, ad.f., liso, brunido, polido, brilhante. 
Cyr yka, verb., escorregar, deslisar, correr. 
C yyra, subs., tia materna. 

Oh 
Ch. Adoptamos esta articulação, para substituir o x, em todas as palavras que 

com este se costuma escrever. Sôa sempre como nas palavras portu
guezas: cliapéo, cltife, chifre, clzofre, clmfa. 

Cha, contracção do artigo a e o pronome clze. 
Chaçorã-ráin, subs., adeus. 
Che, pron., eu, me, mim, migo. Dá, junto a um substahtivo, ideia de cousa 

possuida, como : che rok, tenho casa, cite pt.rá, tenho peixe. 
Chekariua, subs., meu patrão, meu branco, meu senhor. 
Cherymbabo, subs., animal creado em casa, ou ahi amansado. Criação, minha 

criação, creado por mim. 
Chibui, subs., lombriga. 
Chibuipeua, subs. , sanguesuga. 
Chichi, adf., pequeno, minguado. 
Chii, prep., do, da, de, entre, n0 numero de. 
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Chikuara, subs., anus. 
Chinga, adv., apenas, menos, pouco, um tanto. 
Chirika, adj., enrugado, encarquilhado, frangido (vide seccar). 

Chiuara, subs., pedaço. 

E 

E , esta vogal tem quatro sons; aberto é; fechado e; guttural ê; nazal e ou 
en; como em : mamé, embinzre, moyuêre, mokaê. 

E' adv., mas. 

Eéna, Een, verb., vomitar. 
Ehê, recê, cecê, prep., com, em, á, para, sobre, de, do, no, na. 
Ei, subs. , vez. 
Ekêi, verb., puchar. 
Ekoin, imper. do verb. ir, vai 
Ekuena, subs., cheiro (exhalar). 

Embia ra, (vide Mbiára). 
Embirare, verb., parir, (sahir). 

Embou, vcrb., fazer comer. 
Emeyua, subs., margem, beira. 

Enondé, adiante. 
Enü, verb., pôr, botar, (vide Henum). 
Envira, subs., fibra. 
Epyka, verb., vingar-se. 
Epipe, pron. e posp., n'elle, n'ella, com elle, com ella. 
Era, (vide Tér) subs., nome. 

Eré, segunda pessoa do singular do verbo áé, dizer: tu dizes. Está bom, està 

bem, pois sim, bem, Amen. 
Eré katu, z"ntuj., O'lá ! alto! 
Erure, verb. , trazer. 

Etá, adv., muitos, as; signal de plural, adj., os, as. 
Eté, ad:f., muito, mais, serve de superlativo; bom, honrado, verdadeiro, real, 

grande, são; adv., bastante, deveras, realmente. 

Eyma ou yma, prep., sem, indica exclusão. 

G 

G, Tem o mesmo som portuguez. Em gerál está consoante no tupy moderno ás 

vezes é mudado para b. Devo notar que o g que apparece no karani ou 
guarani não é mais do que um vicio da pronuncia castelhana e hespanhola, 
principalmente quando pronunciam o u aspirado que pronunciam gu, 

donde gúa, guá, guí, gui, etc. 
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Ganti, subs., prôa de canôa (ig-anti). 
Gapenú, subs., maresia (ig-epenu). 
Gapyra (vide Yi:ipyra), subs., cabeceira de rio, no acima (ig a pira). 
Gaponga, subs., E' uma bola de osso de peixe boi que se prende a uma linha 

na ponta de um caniço para se bater n'agua arremedando o cahir de 

um fructo. E' para a pesca do Tambaquey (ig-apon). 
Gapuia, subs.,barreira com páos, ramos e barro que fazem nos igarapés para o 

apanhar peixe não passar (íg-apué) . 
Giki, subs., instrumento de pesca, especie de manga feita de taquaras para 

peixe (íg-iki). 
Guanabara, subs., nome da bahia do Rio de Janeiro, que significa: a tribu 

que é pintada, os verdadeiros pintados, a nação que se pinta, de Uâ ou guâ, 

listado, pintado, aná, parente, tribu, família, nação, reunião de muitos 
individuos e ar, ma, iuira mudado para bara, verbal que indica a pessoa 
que exerce uma acção. Os índios do Rio de Janeiro eram todos pintados, 
segundo Lery. 

Gyráo, subs., giráo, estrado (yiráo). 
Gy, subs., machado (yi). 

H, indica sempre aspiração, e a.5 palavras que por esta lettra começam são 
hoje escriptas com ç . No guarani quando antes deu antecede o lt aspirado, 
mudam este para g. 

H aku, (vide {aku), verb., aquentar; subs., quente. 
H acê (vide çacé), verb., gritar, clamar. 
Haimbé, çaimbé, verb., amolar, afiar. 
Heê (vide cee), subs., dôce. 
Heê ! intet:j. , sim! 
Hendy (vide cené), adj. , acceso. 
Henum (vide cenú), verb. trans., pôr. 
Herã, por ventura, por acaso. 
Hiru (vide riru), subs. , vaso, vasilha, bainha, o continen te. 
Hoaki (vide çoaki), junto. 
Hory (vide çory), verb., ser alegre. 
H ouaitI, verb., encontrar. 
Hua-y, sitbs., cauda, rabo. 
Huã (vide çuan), subs., espinha dorsal, rachis, talo. 
Huhuy (vide tulztty), subs., sangue. 
Huaym y, at(j., velha. 

H upiá, subs., ovo. 
Huyua, subs., frecha. 
Huyuanti, subs., ponta de frecha. 
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I 

I, esta vogal tem dous sons : um igual ao do portuguez, outro nazal z", ou in, 
como: inti, não, tt, vergonha. 

I, pron., o, a, os, as, lhe, i:1~s; do, da, dos, das, d'elle, d'ella, d'elles d'ellas; 

d'isso . 
I , posp. , em, no, na, no;, nas. 

i, adj. dim., mostra diminutivo. 
Iai, ver., suar. 
lapuã, adj. , redondo. 
latuka, arlj., baixo, curto. 
Iayçaua, subs.. suor. 

e e rott. eu I h , P { lché tenhen, eu mesmo. 
' ' Iché yuyre, eu tambem. 

Ichi, lchii, jl'on., d'elle, d'ella. 
Ichupé, pron, elle, á elle, para elle, n'elle. 
Icyka, verb., grudar; sttbs., grude, resina, breu. 
Icyma, rul.f., liso. 
lgaçapaua, subs., ponte fluctuante feita de troncos de mirity ou cedro. 
lgaçaua, sttbs., pote d' agua, talha (vide Yaçaua ). 
lgarité, canôa possante, grande, com tolda. 
lgarupaua, subs., porto, ancoradouro. 
lkaçaua, subs., urna funeraria (vide iukaraua). 

lkatu, adv., muito bem. 
Iké, verb., entrar; adv., aqui, cá, n'este lugar. 
Iké çui, adv., d'aqui, d'ahi. 
Iké fio, adv. , aqui perto, proximo, perto. 
Ikó, verb., ser ou estar, residir, jazer. 
Ikókatu, verb., estar bem, viver com liberdade. 
lkópuku, adj., tardio, demorado; verb., durar. 
Ima, prep. neg., sem, não. 
Imbaua, ar!;. valente. 
Imena yma, sztbs., viuva. 
Impó, adv., talvez. 
lmu, subs., irmão, parentesco, amizade. 
Indé, pron., tu. 
Indé arama, para ti. 

Indé yaué, as mesmas, tu tambem, assim tu; resp ::::sta que dão quando se faz 
uma saudação, Ex : maá taá reikó? - Indé yaué ! 

Induá, subs., pilão. 
Induá-mena, subs., mão de pilão. 



Ifíe, pr. rejl., de'lle, d'ella. 
Inimbó, subs., linha, fio. 
Inti ou intio, adv., não, nada. 

:t.4 

Inti ankuri, adv. , nunca mais, nunca, (nern no passado, nem no futuro). 
Inti chakuau, não sei. Q uem sabe ! 
Inti koyre, agora não. 
Intimaã, adv., não, nada, cousa alguma. 
Inti putare, verb., resistir, oppôr-se. 
lnti rain, adv., ainda não. 
Inti-ramé, adv., senão. 
Intiaua, subs., ninguem. 

lpaka, verb., acordar-se. 
Ipêka, subs., pato. 

Ipó, adv., talvez, por ventura, na verdade. 
Ipy, subs., principio, começo de geração, primeira ongem. 
Ipykoin, verb., cavar. 

lpyrongaua, subs. , no pri ncipio, na creação, na sua primeira origem. 
Ira, subs. , mel. 
Iraiti, subs. 1 cêra . 
lramaiía, subs., abelha. 
Iraua, adj., amargoso. 
Iru, subs., vaso, vasilha. 

Irumo, posp. , junto com, em companhia de; com, por, para, entre; corres-
ponde ao cum latino. 

Irumoara, verb., fazer companhia. 
Itã, sllbs., ostra, concha. 
ltá, subs., pedra, ferro. 
Itá cyra, subs., enxada de pedra, ferro de cova. 
ltáky, subs., pedra de afiar. 
ltá-poyra, subs. , conta de pedra; de vid ro ou porcellana. 
ltápl'lkety, sttbs. , alisador, pedra ou côco com que alisam as panellas e toda a 

ceramica quando ainda molle. 
Itá puá. subs., prego, pon ta de flecha de ferro. 
ltá-rendaua, subs., pedreira, rochedo. 
ltátyba, subs. , pedraria, lugar de pedras, pedregal. 
Itic, verb., cortar arrancar, derrubar. 

Iti rendaua, subs. , monturo, lixo. 
Itika,ra, subs., pescador. 
lty, verb., derreter. 
Iuá, subs., fructo. 
Iuaka, subs., céo, firmamento. 
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luaté, adv., acima, alto. 
Iuçana, s11bs., laço, armadilha para passares. 
Iui, subs., terra. 
Iuikuara, subs., cova, sepultura. 
I uikuara açu, mbs., gruta, lapa, caverna. 
Iuipe, subs., no chão, em baixo. 

Iuityra (vide yuyt;ni), serra, monte, montanha, outeiro. 
Iukaçaua) subs., podridão, pote de ossos, urna funeraria. 
Iumú (vide Uj1111ó), 

Iunto, adv., perto, mais que, sómente, senão, só, isto só, agora só. 
Iupeka, verb., vingar se. 
Iupyrô, verú., principiar. 
I y, subs., machado. 

K, Adoptei esta consoante para substituir o e e o q, par ser fixo, invariave1 
e uniforme o som, q11er escripto com uma, qtler com outra consoante, 
não tendo o k inconveniente de confundir-se uma pronuncia, na lei
tura, com outra; exem~~lo : q11icé, faca ; qzticé, a pouco; (Jl<yre, cl)oycr, 
qui're, agora, cuja pron4ncia é kicé, kufré, kyr~ e koire, assirn muitos 
outros vocabulos. 

Kaa, subs., matto, floresta, hosque, herva. 
Kaaçara, subs., mateiro, o que anda no matto. 
Kaamondô, verb., caçar. 

Kaapora, subs., mateiro, morador do matto, espirito das florestas, cujo en-
contro produz desgraças. 

Kaa puã, subs., ilha de )natto. 
Kaa-eté, subs., verdadeiro matto, floresta virgem. 
Kaaruka, subs., tarde. 
Kaarukapé, subs., a bocca da noite, ao cahir da tarde. 
Kaarukaporanga, subs., bôa tarde. 
Kaarukaramé, adv., de tarde. 
Kaba, kaua, subs., abelha, vespa, marimbondo, o que fere. 
Kachiry, subs., bebida feita de beijú fermentado dissolvido n'agua. E' me-

briante; é o mesmo tarubá do Pará. 

Kai, verb., queimar. 

Kaiçara, subs., trincheira, curral, cercado, genio das florestas, na Bílhi;i. 
Kaiçuma, subs., Bel>ida inebriante feita do çaldo da mandioca fermentado. 
Kaikó, verb., arder (com fogo). 
Kaipora, subs., o que queima . 
Kamaiua, subs., :flecha (planta). 

• 



K am ê, subs., seio, mama, teta. 
K ameõ, verb., mostrar. 
Kam er y, 11erb., amassar. 
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Kamina, sl!bs., armadilha feita de uma vara com um cesto na ponta, que se 
curva, e se prende a agua com um gancho. Quando o peixe toca na 
isca que está no cesto este se desprende e é suspenso pela vara. 

K amonó, verb., caçar. 
K am onuçara, mbs., caçador. 
K akuri, subs., cofo afunilado onde o peixe entra e não sahe, é o Giki, do 

sul, mais ou menos. 
Kamunuçaua, subs., caçada. 
Kamuti, subs., pote de bocca estreita. 
K am y, subs., leite. 
K an g, ad;". , secco, enxuto. 
K an gue ra, subs., osso, espinha j tambem tostado, tisnado. 
Kan h e, verb.1 espantar. 
K an y, verb., desaparecer, perder-se, sumir-se, fugir, perder-se, perecer. 
Kapy, verb., queimar. 
Kapita ry, subs., tartaruga (o macho). 
K ara, subs., senhor, forte, guerreiro, poderoso, rnvasor, conquistador. 
K a rã i, verb., arranhar, coçar, raspar. 
K ariua, subs., branco; poderoso, conquistador, dando ideia de máa. 
K ariua uéué, sitbs., anjo. 
Karuara, subs., quebranto, feitiço, máa olhado. 
K aruka, verb., urinar. 
K arukaua, subs., urina. 
K atu, adv., bem, muito, bastante; ad;·., bom, possível. 
K atu eté, adv., bem, muito, verdadeiramente bom, bom ás veras. 
K atu nu, adf, incolume; assim assi m. 
K atu pyre, ad;". , melhor. 
Katu rain, verb., é necessar io. 
Kaú, verb., embebedar-se, beber vinho. 
Kaú-çaiçu, subs. ad;'., encanto, encantado. 
K aúera, ad;". , bebado. 
K aui, subs. , aguardente. 
Kayai paua, subs., saudade. 
Kaynha, subs., semente, grão. 
Keary, subs., o macho do tracajá. 
Kekat u, subs., lembrança, recado. 
Ker, verb., dormir. 
Kerayba, verb. e subs., dormir mal, pesadello. 
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Keté, posp. , para (onde), mostra movimento para um lugar, e corresponde a Ar!. 

Ketyk, verb. , ralar, serrar, brunir. 
Kerupi, adv., por aqui, 
Ker, verb., dormir. 
Kereçaua, subs., dormitorio. 
Kíçaua, subs., rede de dormir, pousio, dormitorio de ammaes. 

Kiçaua apy, suts., punho de rede. 
Kichihy, arh1., d'aqui, d'este lugar. 
Kiçui, kichii, adv., d 'aqui. 
Kirá, s1tbs., gordura, graxa, sebo; adj., gordo. 
Kirimbaua, Kirimaua, subs., força. 
Kiriri, subs. silenrio, socego, tristeza, triste; verb., calar, estar quieto ou sereno. 
Kiririrana, meio quieto (referindo-se ao rio). 
Kitã, subs., nó, verruga. 
Kiyua, s1tbs., piolho. 
Kiyuú, verb., catar, tirar piolhos, comer piolhos, porque as índias quando se catam 

matam os piolhos uos dentes, tirando-os da cabeça com uma especie de palito. 
Koema, subs., manhã. 

Koema eté, dia claro,muito cedo. 
Koema poranga, de madrugada, aurora. 
Koema ramé, de manhã. 
Kopi, s1tbs., cupim. 
Kopiar, sttbs., varanda, alpendre, puchada, 
Kopichaua subs., roça. 
Kopire, verb., roçar. 
Korokaua, subs., guella. 
Koropyra, Kurupira, subs., mytho protector das florestas e da caça. 
Korera, subs., aparas, resto que fica na peneira da farinha quando se torra, 

farello, rebutalho. 
Korutê, ad11., depressa, cedo, sem demora, logo, ainda agora. 
Koyre, adv., agora, n'este tempo, n'este instant~, n'esta occasião. 
Koyre amó, adv., ainda agora. 
Koyre tefie, agora sim. 
Koyrô, subs., ciume. 
Koyté, adv., afinal, finalmente, então, n'este tempo, n'aquelle tempo ou occa-

sião, depois d'isso. 
Ku, adv., lá, longe. 
Kuaá, adj., este, esta. 
Kuaá etá, adj., estes, estas. 
Kuaá recé, a isto. 
Kua çama, subs., corda da cintura, fraldão de pennas. 



Kuairá, subs., treança. 
Kuaiayra, adv. , pouco. 
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Kuaku, 11erb., jejuar; st1bs., jejum. 

Kuara, sttbs., furo, buraco, cova. 
Kuarau, verb., furar, atravessar, perfurar. 
Kuaracy, subs.1 sol. 
Kuaracyara, subs., verão. 

Kuaracy pituna, subs. , cclypse. 
Kuatiar, verb. , pintar, bordar, escrever; ad.J. , pintado ( largamente) . 
Kuau, 'Vcrb., saber, poder, reconhecer, conhecer. 
Kuayra, adv., pouco. 
Kuayra-caua, subs., pequenez. 
Kuayrauana, inda a pouco. 

Kuayre, adj., pequeno. 
Kuchi, adv., ha tempos, hontem. 
Kuçukui, aqui está. 

Kuchiyma, adv, antigamente, outr' ora, n' outrô tempo, antigo. 
Kuchiyma uana, adv., ha já muito tempo. 
Kuera, cousa passada, que fo i ; junto a um substa11tivo o adjectiva ou mostrá 

uma cousa passada. 

Kuéra ana, adj., aborrecido. 
Kueré, vcrb. , enfadar-se. 
Kúi, sabs ., vasilha de beber agua. 
Kúiãbuka, subs., balde feito de .famartt (cucurbita) furado do lado do pedun· 

culo, serve para carregar agua ou guardar pequenos objectos das mulht:res. 
Kuidaru, subs., clava de páo, massa de guerra. 
Kuikattt, 1•erb., agradecer. 
Kuicé, adí'., a pouco, hontem. 
Kuiera, subs., colhér. (termo aportuguezado. ) 
Kuieté, subs., vasilha fei ta da metade do fructo da arvote conhecida por cabateil"O. 

Kuihy-é, verb., temer. 
Kuipeua, verb., pedaço de cuia, ou concha com que tiram as saliencicts dá 

argilla na ceramica. 
Kuité, adv., então. 

Kuiupi, s1ebs., cuía pcqueni11a 1.tlo11gada, que serve de colhér, corn que se toma ô 

takaká. 

Kumandá, subs,, feijão. 
Kumandá açu, subs., fava grande medicinal de uma arvore do genero A lditla. 

Kunã, subs., mulher, de 25 a 40 annos; femea. 
Kunã tã, subs., menina, de 7 a 15 annos. 
Kunã byra, subs., sobrinho. 
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K uiíã-mena, subs., parenta do marido. 
K uiíãtã-mery, subs., menina, rapariguinha, de r a 7 annos. 

K ufiã-muku, ou mbuku, subs., donzella, moça, rapariga, de 15 a '-?5 annos, 

mulher feita. 
K ufiãtã iíõ, subs., mulher átoa, femca, prostituta. 

Kunu, adj. , criado, crescido. 

Kupé, subs., costas. 
K upê kaunera, su!ls., espinhaço. 
Kupé -pora, sttbs. , o amarrado do arco pela costaneira. 

Kupuku, adj., tardio. 
Kupy, sltbJ., pertia. 

K uraby, stibs., flecha envenenada, de ponta aguçada, que se guarda em carcaz, 
jogadas á ma.tl ou pelo arco. Empregá-se ná caça e nos combates corpo 

a corpo. 

Kurauà, subs., planta do genero Brome/ia, que dá fibras alvas e muito fortes, 

empregadas em cordoalha, e no fabrico de quasi todos os objectos 

indigenas. 

Kuri, adv., com isto; signal de futuro; subs., barro t·ôxo. 

K urime, adv. , antes, a fim de que !ião. 

Kury miry, adv., logo. 

K uroka, adj, louco, cad llco i:~ela idade. 

Kuruá, subs. , palmeira dos generos Attalea e Orb1:g-11ya, com que cobrem casas 

e fazem yapás ( estei.ras para portas) . 
Kuruba, subs., sarna, aspereza .. granulação, brotoeja, borbulha . 

K urukaua, subs., garga11tá, p11po, guellas, gutilras. 

K urukurua, ad.J., aspero, escabroso, encaroçado, muito aspero. 

Kurumi, kunumi, subs., menino, menina, de 8 a 15 ahnos, puerída. 

Kurumiaçu, subs., rapaz, moço, de 15 a 25 annos} atlolesC'encia. 
Kurumimiry, subs., criança, de 1 a 8 annos. 
K urunuá, subs. , aranha que faz casa em terra. 

Kururu ou kororo, 11erb., roncar, resomnar. 

Kururu, s11bs. , sapo, ronco; adj., runcante, som do estertot dà 111or te ou da 
embriaguez j resmungar, ronco das n ipas. 

Kurutê (vide honítê), adv. , depressa, sem demora, cedo. 
Kurutê katu, adv., irumediatamente. 

Kurutõ ramé, adv., ainda agora. 

Kurutõ-uara, adv., n 'um instante. 
Kuruty, adj. ligeiro. 

Kuté, drlt1., ehtão. 

K utuk, verb., ferir, espetar, fisgar, harpoar, esfaquear. D 'ahi veio o verbo 

brazileiro mtucar. 



Kuyiyé, 71erb., temer, receiar. 
Kuiyrá, adj., gordo. 
Kuyre, adv., já, agora. 
Kyre, verb., chover. 
Kytyka, verb., esfregar. 

Kyáu, subs., sujo. 
Kycé, subs., faca. 

Kyiiia, subs., pimenta. 
Kyiyeua, ad.f., timido. 
Kyrar, verb., abortar. 
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Kyrana, subs., molestia que dá nos cabellos, que produz um desenvolvimento 
no funiculo capillar, dando áquelles o aspecto de estar cheio de len· 
deas, donde o nome indígena, de píolho falso, kyua-rana. 

Kyre, verb. , chover, pingar. 
Kyty, verb., esfregar. 

Kytyk, verb., ralar. 
Kyua tkiiua), subs., piolho. 
Kyua áua, subs. pente. 
Kyua-rana, subs., piolho ladro (muquirana). 
Kyua-rupiá, subs., lendea. 
Kyuyra, subs., chama a mulher ao irmão j o primo da mulher. 

Mb, Este som vem quasi sempre antes de dicções nazaes. 
Mba~ verb., ver, avistar, olhar j subs., cousa j adj., qual. 

Mbaá, adj, o que, qual. 
Mbaáarama, prep., para quem. 
Mbaáçui, adv., d'onde. 
Mbaácy, subs., peste. 
Mbaáketé? prep., para onde ? 
Mbaá ramé? adv., quando? em que tempo, no tempo que. 
Mbaá recé? adv, porque razão? porque? 
Mbaá rupi, prep., para onde, por onde. 
Mbaá rupiara, ad;:, feliz, afortunado. 
Mbaê, subs.: cousa. 

Mbaá taá ? adj., quaes são ? 

Mbaecy, ad.f., doente. 
Mbaêtatá., subs., cousa d e fogo, fogo futuo, santelmo j vulgarmente hoje 

dizem boilatá. 

Mbaú, verb.1 jantar, comer solido, 
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Mbauary, subs., rancho de palha ligeiro, que se faz em viagem; um pernalto 
do genero Mycteria. 

Mbaúuçu, s1tbs., comer nas praias e pelos mattos o resultado da pesca e da 
caça em grande companhia. 

Mbe apé, subs., vão, sôpas. 
Mberu, subs., mosca. 
Mberur, subs., m osquito, mosca pequena. 
Mbiã, subs., grão; bouba. 
Mbiá ra, subs caça morta, preza, o que se mata para alimento. 
Mbituú, subs., descanço. 
Mboacy, verb., magoar, offender. 

Mbo, verb., fazer; entra na composição de muitos verbos transitivos tornan-
do-os intransitivos. 

Mboakaema, verb. , disfarçar-se. 
Mboanana, 'l'erb., empurrar. 
Mboapu, verb., fazer roncar, fazer soar, tocar. 

Mboapy, verb., derrubar. 
Mboapyre, verb., accrescentar. 
Mboaté, z1erb., arribar. 
Mboarecei, verb., enfaceira~-se, requestar. 
Mboatuka, verb., encolher; prohibir. 
Mboberá, 'l'trb., luzir, brilhar. 
Mboçanga ua, t•t·rb., assigna]ar; marcar. 
Mbocyma, verb., alisar, polir, brunir. 

Mbocyryka, verb., arrastar. 
Mboçoroka, verb., rasgar. 

Mboé, 11er/J., ensinar. 
Mbokita n , 1•erb., dar nó, atar . 

Mboeté, verb., reverenciar, engrandecer, exaltar, respeitar, estimar, louvar, 
elogiar, fes tejar. 

Mboetaçara, subs., grandeza; festeiro. 
Mboia, s11bs., cobra. 

Mbokai.', 1•erb., assar, sem sal, ao calor das chammas sobre um giráo feito de 
varas, caça ou peixe. 

Mboyru, verb. , acompanhar. 
Mbokatu, z•erb., fazer bem, consentir, approvar, satisfazer, estar por. 

Mbokaturu, verb., arrumar. 
Mbokafien, verb., assustar-se. 
Mbokatu tayna, i 1erb., acalentar. 

Mboke, subs., a grelha, o giráo sobre o q ual se põe a caça para assar. 
Mbokuatiar: atlj., pintado (pintas largas). 
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Mbokuí, verb., pulverisar, esmigalhar, reduzir a. pó. 
Mbokuoca, veró., agazalhar; apanhar peixe batendo as aguas para recolhel-o 

em um só ponto. 
Mbokoruitê, verb., apressar. 
Mbornorotinga, 11erb., pintar de branco. 

Mbofíaoka, 'l't'rÚ., repartir. 
Mbopinima, 'l't'tb., pintar com pintas pequenas . 

• M bopiranga, 1•erb., pintar de encarnado. 
Mbopuku, 1•erb., espichar. 
Mboker, verb., fazer dormir. 
Mborauky, verb., trabalhar; subs., lrabalho, serviço. 
Mboraukiçara, s11bs., trabalhador. 
Mborô, verb., estrondar, estrondo do raio. 
Mbotara, subs., director, chefe, encarregado. 
Mbotara, sttbs., vontade. verb., querer, ter vontade. 

Mbotarecemo, verb., encher. 
Mbotauá, verd., pintar de amarello. 
Mbotykyre, verb. , alam bicar, distillar. 
Mboyare, verb., unir 
Mboy re, adi·., quanto, quantos, mui, muito, bastante. 
Mboyre ei, adv ., quantas vezes. 
Mboyre, iunto ou fíu, atb., só algum. 
Mbuirá, subs., páo, madeira, arvore. 
Mbuirapara, s1tbs., arco. 
Mbuirapeua, subs., taboa. 
Mbuiyui, subs., andorinha (nome de uma). 

Mburu, verb., fazer vir, attrahir. 

M , tem o mesmo som portuguez, porém sempre que se seguir voz nazal s6a 
como mb, como em quasi todos as palavras que começam por mo, que 
aqui vão sem o som de b, por serem hoje mais pronunciadp,s assnn. 

Mã, sttbs., feixe, rollo; verb., amarrar, enfeixar, atar, enrolar. 
Maáçui, adv., d'onde. 
Maacy, subs., doença. 

Maákuité, adv., para onde. 

M açar á, subs., cercado para pesca, çom porta. 
M aé katu, adj., honesta. 
Maen, verb., olhar. 

Mahy, co11j., como. 



Mahykoité, prep., de que modo. 
Mahytaá , prep., de que sorte. 
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Mahyyaué, adj. , tanto como, qualquer, de qualquer modo. 
Mahytaá rekó, como estaes? 
Mahytaá maité, verb., cuidar, pensar. 
Makachera, subs ., mandioca doce ou aipy. 
Makuru, sttbs., balanço circular e pequeno, feito de duas argolas em que se 

mettc a criança com os pés de fóra. Suspenso por uma corda a propria 
criança com o movimento dos pés o move. 

Mamã, verb., ab raçar, misturar; subs., feixe. 
Mamáne, veró., enrolar, dobrar, embrulhar, enroscar, enfeichar ; subs., feixe, 

molho, embrulho, rolo. 

Mamé, adv. , onde, em que lugar. 
Mãmokaba, subs., o punho feito na rede pelo qual passam os cordões por onde 

se enfia a corda. 

Mai'íãna, verb., vigiar. 
M and uare, verb. , lembrar-se. 
Manõ, verb., morrer . 
Mafioçaua, subs. , morte. 
Many, subs., mandioca brava. 
Many Qk, subs., mandioca mansa. 
Manyiua, subs., maniveira. 
Manyua, subs., rama da mandioca. 
Mará, subs., vara, vara onde se amarram as canôas. 

M araar, 11erb., desfallecer, estar morrendo, finando-se. 

Ma rã, subs., inimigo; desordem, motim, guerra, barulho. 
Maraká, s11bs. , chocalho, guizo. 
Marakatin, subs., navio. 
Mararare, verb., cançar-se. 
Marakayma, subs. , feitiço. 
Marãdua, subs., mexerico. 
Maramofíã, subs., combate, guerra, pelleja; verb., brigar, pellejar. 

Marãdu, ar!J~ , mexeriqueiro. 

Marãduba, subs ., novidade, aviso, recado, historias de feitos de guerra ; 
patranha. 

Marãdiba, ubs., noticias trÍSites, noticias de desgraças. 
Marika, subs. barriga. 
Marika apór, verb. , encher a barriga. 
Marukututu, subs., coruja. 
Mata pi, subs., covo conico de pescar, feito de talas de marayá, (Bactris.) 
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Matupá, subs., ilhas fluctuantes, formadas de gramíneas, amalgamadas com 
terras de alluvião que se despegam das margens, a que no Mexico 
chamam CM11ampas. E' tambem o que no Paraguay chamam Camalote, 
e no Perú Grama!ote, isto é: reunião de qualquer capim. 

Matiri, subs., sacco de malhas. 
Mauary, subs., rancho de palha, de beira no chão que se faz á ligeira em viagem. 

Ave desse nome. 
M ayuá, subs., instrumento semelhante ao toré. 
Me, prep., substitue pe quando a. ultima syllaba é nazll. 
M e, verb., durar, permanecer, ficár. 
Meapé, subs. , biscoito, bôlo. 
Meeng, verb. , entregar, dar, ceder. 
Membeca, adj., molle. 
Membyra, subs., filho, filha (da mulher) . 
M embyra-reru, sl!bs., utero, madre. 
M embyra-ty, S!tbs., nora da mulher. 
Membyra amô, subs., enteado da mulher. 
Membyrare, 7.'erb., parir. 
Mena, subs. , marido, o que mette, o que produz; verb., metter, in troduzir. 
M en açara , prep., casado, o que casou. 
Menaçara yma, adj., solteiro. 
Mendare, urb., casar-se, ligar-se, emprenhar ; part., de men e ar, o que 

introduz, o que produz. 
Menuba, (mena-tuba) sub_s., o sogro, o pai do marido. 
Merereua, subs., tinhoso, nome que dão ao demo. 
Mereua, subs., chaga, ferida, nascida. 
Mendare, subs., matrimonio, casamento . 
Miçui, michii, adv., d'acolá, d'alli, d'aqui. 
Michyre, verb., assar. 
Miaçaua, subs., esteira, estiva, alcatifa. 
Miaçua, s1tbs., escravo, captivo. 
Mikura, subs., gambá (marsupio) . . 
Mikuité, atlv., além. 
Mimby, mbs., flauta, gaita, chorumella. 
Mime, adv., acolá, lá; at(j., occulto. 
Mimâ, urb., cosinhar, coser. 

Mingau, subs., papas, fei tas de polvilho, de bananas, etc. 
Minó, veró., fornicar. 
Mira, subs., gente. 
Mirayba, subs., bexigas, d oença. 

Miraira, ad1•. ,pouco, menos, pequenino, muito pequeno. 
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Miri pyre, adv. , menos que. 
Miry, ar(j. adv., pouco, pequeno; mostra um dim inutivo. 
Mitanga, sztbs., criança até r ~nno, antes de andar, infante, iníancia. 

Miuá, subs., mergulhão, (passara). 
Mo, subs., cordão, fibra. 

Mõ, adv. , lá. 
Moã, verb., cobrir, encobrir. 
Moacema, sztbs., é o grito das dansas, para fazer mudar de figura. 
Moã mondé, verb., vestir. 
Moakara, subs., o nobre, o fidalgo, o podero50, o rico, o mestre. 
Moaku, verb., aquentar, aquecer; chocar. 
Moakanem 11érb., espantar. 
Moanã, verb., empurrar, expellir, impellir. 
Moapuã, verb., arredondar, fazer bolas. 
Moarechy, verb., galantear, requestar, fazer ·se faceiro. 

Moãtã, verb., entezar, armar, endurecer. 
Moaty, verb., arribar. 
Moauaçá, 'l/erb., amancebar·se, concubinar-se. 
Moatyku, verb. , pendurar. 
Mokacyara, verb. , entristeeer·se. 
Moçãi, verb., estender, espalhar, derramar. 
Moçaka, verb., arrancar. 
Moçakuena, verb., rcscender, fazer cheirar. 
Moçarai, verb., brincar, caçoar, mangar. 
Moçaymbé, verb., amolar, afiar. 
Moceé, 1.1erb. , adoçar. 

Mocendi, verb., alumiar. 
Mocendyka, verb., accender. 

Moeô, verb., apagar. 
Moganti, verb., aproar. 
Mokameeng, verb., mostrar. 
Mokarãi, verb., escamar. 
Mokatã. 71e1·b., abalar, acudir. 
Mokature, vcrb., «oncertar, endireitar. 

Mokô, verb., engulir. 
Mokoe, verb., amanhecer. 

Mokokui, z1erb., e~rnigalhar, pulverisar. 
Mokurui, verb., moer. 
Mokuyrô, verb. , aborrecer -se. 

Moke catu, verb., agradecer. 
Mokirembaua, 11erb . . forçar, fazer força. 
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Mokuara, verb., furar, fazer buraco, cavar. 
Mokuna, verb., engulir. 
Mokuruté, verb., apressar. 
Mó-kyáu, verb., sujar. 
Mombeú, verb., contar, numerando. 
Mombore, ve1-b., botar, pôr. 
Momembeka, verb., amollecer, fazer molle. 

Monandu } . . ' verb., acalentar ; fazer pulsar, latejar. 
Monm1, 
Mofíãg, veró., fazer, nascer. obnir, medrar, crescer. 
Monane, verb., misturar. 
Mõnaoka, verb., dividir. 
Mondó, verb., mandar, determinar, governar. 
Mondé, verb., metter-se. 
Mondéo, subs., alçapão, a.nnadilha. 
Mongui, verb., recolher. 
Moonan, verb., reunir. 
Monoka, verb., cortar. 
Monomonoka, verb., esquartejar. 
Mopereua, verb., ferir. 
Mopichuna, verb. , pintar de preto, 
Mopypyka, verb., fazer diligencia, animar ; remar çurto e ligeiro, fazer res-

pingar, borrifar. 
Mopirãtã, verb., fortificar. 
Mopituú, verb., aplacar. 
Mopoká, verb.7 quebrar, arrebentar, vergar, torcer j amanw. 
Mopouoçu, verb., engrossar. 
Moporãga, verb., adornar. 
Mopuku, verb., demorar. 
Mopuité, verb., mentir. 
Mopupure, verb., fazer ferver. 
Morandu, verb., perguntar, avisar; annunciar, declarar. 

Moranduba, subs., fabulas, contos phantasticos; novidades, noticia, annuncio. 
Morauky, subs., serviço. 
Môro (vide pôro), subs., gente. 
Morokatu é bem feito. 
Morotinga, adf. branco, antes, muito branco, a.lvo. 
Motã, subs., degráo; armação feita no matto sobre a qual, do alto, se espera 

a caça. 
Motã-motã, subs., escada. 
Motara yma, subs., raiva. 
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Moty, vtrb., envergonhar-se. 
Motumu, vetb., sacudir, embalançar. 
Motyre, verb., amontoar , ajuntar (amontoando). 
Motyry, verb., mover. 
Mouaú, verb. , peneirar. 
Moyre, adv., quan to, quão, em qyantQ, qu~ntidadeJ todo, 
Moyuêre, verb., restituir, entregar. 
Muirá , subs. , (Mbyrá) arvore, páo, madeira. 
Mmrápáçama, sttbs., corda de arco. 
Muiráçanga, subs . . , cacete, porrete, clava, massa. 
Muirápar, subs., arco. 
M'l,litema, subs,, planta. 
Mumbeú, verb., fallar, contar, dizer (vide Mombeú}. 

Mundá, subs. furto, roubo. 
Mundaçara, subs., ladrão. 
Mundar, verb., fur tar, roubar:. 
Mundó, urb., mandar. 
Munuã, verb. , reunir. 
Murê1 ZHtrb. , agradar, affaga.r1 animar. 
Muruichaua, subs. , o chefe supre"(Do

1 
ao qqal se sujeitam os tuchal,las. 

Muruku, subs., lança envenenada. 
Muruku-maraká, subs., lança com guizo ou chocalho. 
Mussuã, subs., peixe de pelle, de rio, gosmento. 
Mutu, subs., pote em que se cose o tukupy, de fórma conica. 
Myra, subs., gente. 
Myra etá, subs. , povo, multidão1 geraçfio, 
Myt y, subs., mutum. 
Mymbabo (vide Clierymbabo), subs., animal, creação. 

N = nh 

N hespanhol foi adaptado para evitar ntnbiguidades. 
Naã, aquelle, aquella, aquillo. 
N aã etá, aquelles, aquellas. 
N aã maA, aquellas cousas. 
Nana, verb., correr. 
N andy, sztbs., azeite, oleo. 
N aru, subs., bravo, feroz. 
N een ou fiaen, subs,, alguidar, prato. 
N eeng, subs ., falla, voz; verb., fallar, dizer. 
N eengatu, verb., fallar bem ; intimar, lisongear ; lingua geral, falla do indio. 
N eengaiba, 1•erb., fallar mal ; falla de gentio; mbs., praga. 
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Neêngare, verb., cantar. 
N eengareçaua, subs., canto, cantoria, cantiga. 
N eengatu, subs., a falia boa, a lingua propria. do indio. 
N eenkariua, subs., a falla do branco, do estrangeiro, a língua portugueza. 
Nenõ, verb., deitar se. 
No-fie, reciproco que mostra sempre plural e uma acção reflexiva. 
Nõ, adv., só, unico, sómente, agora só, isto só, mesmo, não mais. 

Nopé, verb., tecer. 
Nyrõ, subs., perdão. 

N , tem o som propno portuguez e muitas vezes o de nd e ng, como em ndé 

e fíeeng. 

Nambi, subs., orelhas. 
Nambuy, subs., loureiro. 

Nambipora, subs., brincos. 
N anduá, subs., rede de pescar semelhante ao pyçá. 

N ay, adv., assim. 
Nê, nde, prep,, te, tí, t igo ; adj. poss., teu, tua ; teu~, tuas ; o te11, a tua. 
N ema, adj., fedorento; verb., feder, ter máo cheiro. 
Nemahy, adv., como nãc. 
N e ou ni, adv., não, nem, o não, o que não. 
N e rupi, por tua causa. 
Niamoara, adv., nunca, em tempo algum, de nenhum modo. 
Nupá, subs., bordoada; verb., castigar, bater, dar pancadas. 

Nungara, adj., parecido, semilhante, tal qual. 
Nungatu, verb., guardar. 
Nupane, verb., deixar estar, ser inutil. 
Nypyá, verb., ajoelhar-se. 

o 

O , tem tres sons: fechado o, aberto ó e nazal õ ou on. 

O , pron., elle, ella, elles, ellas; se, si. Acompanha sempre os gerundios dos 
verbos; reciproco que se usa quando a terceira pessoa toma sobre cousa 
sua, como suis, sua, suum e sui, si bi, se. 

Oachare, verb., responder. 
O anti, verb., topar. 

O b, sttbs., folha. 
Obuçu, subs., palmeira (manicaria saccifera). Ob, folha, açit grande. 
Ouachara, adv., defronte. 
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Oka, subs., casa. 
Okakanga, subs., cumieira. 
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Okapê, ad11., fóra; subs.: rua; terreiro; quarto. 
Okapora, subs., morador, caseiro. 
Okapy, subs., alcova. 
Okapy naçaua, subs., canto de casa. 
Okara, subs., rua; terreiro; adv., fóra. 
Okarpe, adv. , fóra de casa. 
Okaraua, mbs., telhado. 
Okayma, subs., horisonte. 
Okena, subs., porta. 
Okena mery, subs., janella. 
Okendá, 1•erb., tapar; 1•erb., fechar. 
Okendaua, prep. , tapado; 'l'erb., cobrir casa. 
Opã, rul.f., tudo, todo, todos. 
Opã akayu, todos os annos. 
Opã ara, todas as vezes, todos os dias, de dia em dia. 
Opã katu, ad.f., todos. 
Opã yaué, toda vida. 

• 

Opé, prep., no, na, em, a, para. Mostra a posição de um objecto1 corres-
ponde á preposição latina In. 

Opuitá, s1tbs. , pôpa. 
Oré ou ré, prep., da segunda pessoa do singular, te, ti. 
Oro ou oré, pron. , da primeira pessoa do plural, nós outros, (menos nós). 
Oyei, adv., hoje. 

P , sôa sempre como em portuguez. 
Paá, verb., narrar, contar. 
Pahy, subs., padre. 

p 

Pahy tukura, subs. , frade, padre gafanh0to, por causa do capuz. 

Páia, subs., pae. . 
Pakoba, subs .. banana. 
Pakobatyba, subs., bananal. 
Pakobayba, bananeira. 
Pana, verb., lavrar. 
Panaaiua, subs., trapo. (Panno velho, termo aportuguezado) 
Panakarika, subs. , tolda. 
Panakariia apara, subs., tolda de montaria, tolda torta, curva. 
Panaku, subs. , cesto aberto de trazer ás costas suspenso pela testa. 
Panapaná, subs., borboleta. 
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Panema, subs., mal succedido, infeliz.: desgraça, desdita. 

Panema-açu, subs., desgraçado. 
Papyre, verb., numerar. 
Paranã, subs., rio. 
Paranã-açu, subs., rio g rande; agua grande. 

Paranã iké, subs., enchente. 
Paranã açu, subs., bahia. 
Paranã kapyropi, na ponta do rio. 
Paranã typaua, subs., vasante. 
Parauá, subs., papagaio; diverso, variegada, pintado. 
Parauaka, verb., escolher. 
Pari, subs., esteira de juncos para tapagens de rios, grade, cerca. 
Paru, subs., rio, agua que corre, que se estende. 
Patakyra, subs., prostituta. 
Paua, verb., acabar, findar. 

Pauaçaua, subs., fim . 
Pauçopé, adv., no fim. 
Payé, subs. , o ancião, o feiticeiro, curandeíro, advinho; o guiã7 o pa1. 
Pe ou me, prep., em, no, na, com, por, a, para. 
PI!) s11õs., tàminho. 
Peli, verb., trançar, tramar. 
Peçã uera, subs., pedaço; subs., metade. 
Peçayé, meia noute. 
Peire) verb., varrer. 
Pekay, é um palmipede do igapó, do genero Podiceps, que canta muito alto. 
Pena, 11erb., quebrar. 

Penaçaua, s11bs. , tortura. 
Penika, verb., belliscar. 
Pene, pron., você, voso;o, vossos; vossa, vossas; vós outros. 
Pepena, p. p. quebrado, torto. 
Pepoy, subs. , tem esse nome as gallinhns pequenas de perhas finas. 

Pepó, subs., aza. 
Pepora, subs., pégada, pisada, rasto. 
Perereka, verb.7 b:iter as azas, quando uma ave está para espirar, 
Piriri, subs , pelle solta, que estala, se desprende e tambem soltura de vehtre. 
Pirakaçara, subs., pescador. 

Pereua, subs., ulcera, chaga, tinha; feridt:t; ver-ó., ferir. 
Peri, subs., junco, caniço, esteira. 
Peri antã, .nebs., moitas grandes de gtáminea!i e terra que se soltam dà~ 

margehs e são levadas pelas correntes, 
Petuna, subs., noite; adj., escuro, tenebroso. 
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Petuna uaçu, subs., escuridão, trévas. 
Petuha irutnõ, de tltlité, jli hóite. 
Petuna poku, alta noite, noite cõtrtpt1dá, 
Petuna poranga, boa noite, bonita noite. 
Petuna ramé, de noite. 

Petuna rété, alta noite, bem noite. 
Petuna uaçu , atl/, cscur~, eseuriélM. 
Petyma, subs., tabaco. 
Petyuá, sub., cachimbo. 
Peua, ad.f., chato. 
Peyu, va b., soprar. 
Piã, subs., grão; bouba. 
Piamo, verb., buscar. 
Pichain, ad.f., crespo, anellado, encarapinhado. 
Pichana, subs., gato. 
Piché, subs., murrinha, cheiro dé t:Jeixé3 élê ll'laretià; de éá.bello!l õlt Wurô 

queimado. 
Pichuna, adf., negro, preto. 
Pikuá, sttbs., sacco com duas bocdl§ 11n téhttb; éln ft'ltlfiii do nlfürgtis. 
Pikui, verb., remar. 
Piky, subs., marrequinha do igapó, com bico di g~lVõfã (vid~ PeAtlJ). 

Pindá, subs. , anzol. 
Pittdá çíltnã, sú6.r.; iiflha d@ péae1n. 
P1tttlá Mrlty, ittbJ.; an~õl que ~stofrega, qlie éorte. E' um 1111~01 êtfipertn!it:lo 

para apanhar o tucunaré. 
Pindá yba, subs., caniço, vara, páo dê anz@l, 

Pindá ityka, verb., pescar, pescar com anzol; subs., pes€tltià. 

Pindá putaua, subs., isca, de anzol. 
Pindá uauaka, subs. , anzol que volteia, é â 1Jio1d!le dô!! fratldlzes óu 

dos inglezes. 
Pinima, adf., pintado de pintas pequenas, mosqueado, 
Pinú-pinú, subs., urtiga. 
Pipig, verb, borrifar, salpicar, derramar agua em pequena qliahtid!id~. 
Pira, sabs., corpo de defunto; dartro, lepra (vide PrJNi.): 

Pirá, mbJ., péht~. 

Pirácema, subs., cardume, subida do peixe pàtà desovdf fia§ tabetelfils dos 

igarapés, do jirá e cema, nascer1 de~6\tàr. 

Pirákuy, subs., farinha de peixe. 
Pirana, subs., tesouras. 
Piráe, subs., peixe secco. 
Pirá ikê, s11bs., eb.ttM11 de pei~ j cartttitnes éJ.tie êoUem d!! tios pêle.s etlehent-e~. 
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Piranga, adj. , vermelho, encarnado. 
P i rá ker a, subs., pesca feita á luz de fachos pelas margens dos nos, á noite, 

quando os peixes ahi estão dormindo. 
Piráreçá, subs., olhos de peixe. 
Pirátikera, subs., filhotes de tainha ( villa de Conde). 
Pirera, subs., pelle, casca, cascos, escama. 
Pireryma, verb. , escamar ; adj. , escamado, sem pelle, pellado. 
Piririka, subs., pelle estalada. 
Piroka, verb.1 pellar, descascar; adj., calvo, pellado. 
Piru, 11erb., pizar, calcar. 
Pitanga, subs., creança recem-nascida, muito nova. 
Pitiú, subs. , bafio, furtum, bolor, mofo. 
Pituar, adj. , mofino. 
Piú, verb., assoprar. 
Pó, por mbó, subs., mão; cinco. 
Póari, subs., troca, isto é : largar das mãos. 
Pó-katu, subs., mão direita. 
Poãpé, subs , unha. 
Poçanga, subs., remedia, mezinha; feitiço. 
Poçanu, ·zierb., curar, medicar, tratar, curar, enfeitiçar. 
Poçanuera, subs., curandeiro. 
Poçauçui, verb., sonhar. 
Pochi, subs., maldade, adio; adj.1 feio, máa, ruim, colerico, enjoado, sujo. 
Pochi katu, subs. , ruim, máo; bem máa, muito máo, verdadeiramente ruim 

ou feio. 
Pochiuera, adj., feio, que sempre foi. 
Pocy, adj., pesado. 
Pocyi, verb.1 pesar. 
Pocy yma, ad.i, leve, sem peso. 
Poê, pôr a mão. 
Poê-poê, verb., apalpar. 
Poêre, verb., mecher. 
Pohú, verb., colher. 
Pói, verb., dar de comer. 
Pok verb., assar qualquer cousa embrulhada em folhas no calôr da cinza; 

embrulhar; mbs., embrulho. 
Poku, ad;., comprido, longo, dilatado. 
Pokuare, verb., amarrar. 
Pokuçaua, subs., cumprimento. 
Pomoyka, verb., torcer. 
Pok, 'l'erb., arrebentar com ruído, estallar, estrondar, estourar. 
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Pope, pupe, posp., com. 
Popytera, subs., palma da mão, meio da mão. 
Pór, ver/>., saltar, existir. 
Por (vide porô), prep., emprega-se por quando a dicção começa por vogal. 
Pora ou bora, sujf., verbal que mostra existencia continuada de uma pessoa 

n' u:n lugar, ou que exerce um meio de vida; que indica que um objecto 
depende d'outro ou n'elle se contém. 

Porô ou moro, prep., torna ab$'0Ít1to os verbos, faz funcção de superlativo, 
como porô punt, o comedor de gente, anthropophago ; moro jiiranga, 
muito vermelho, morotinga, muito branco. 

Poracei, subs., dansa; verb., dansar. 
Porakare, verb., encher, carregar, observar) provar. 
Porandu, 11eró. , perguntar, dar novidades, interrogar, questionar. 
Pora nduba, subs., historias, contos phantasticos, fabulas, abusões; novas, no_ 

vidades, perguntas. 
Porandiba, s11bs., noticias tristes ou más, novas de desgraças. 

Poranga, atlj., bonito, bello, formoso. 
Porangaçaua, s11bs., belleza, formosura. 
Parará, verb., padecer; verb., soffrer, penar, supportar. 
Pore, 11erb., pular, saltar. 
Porepan, z•erb., comprar. 
Poriaçu a, subs., pobre (triste), desgraçado, infeliz; pobreza, desventura, las-

tima, affl icção. 
Poroka, 7Jerb., descarregar, despejar; abrir a fiôr ou fructo. 
Poroyuká, 11erb., matar gente. 
Poromonan, 'l'erb., prolificar. 

Poronguetá, 1•erb., conversar. 
P orokar, 11erb., encher qualquer cousa. 
Pororóka, s11bs., encontro das altas marés com a corrente dos nos, que ao 

pa~sar por baixios produz arrebentação com estrondo. 
P otaçau a, s11bs., esperança; a que consente, a promettida. 
Potare, 1N1ó., precisar; ·verb., querer, desejar, consentir. 
Potaua, subs., presente, dadiva, esmola, disimo, mimo, offerta, isca, Tupana 

j>11ta11a, esmola. 
Potiá, subs., peito. 
Potiry, s1tbs., marrequin ha. 
Potyra, subs., flôr. 

Poy, adj., fino. 
Poyça, 7•erb., respeitar ; subs. , peijo. 
Poyra, s11bs., conta (missanga), aljofar. 
Puã, puama, 1.1erb., levantar-se, subs., dedo. adj., em pé, evantado, erguido. 

3 



Puaçu, adj., grosso. 
Puité, subs., mentira, patarato. 
Puk, verb., furai~ arrombar. 
Puká, verb., rir-se; subs., riso. 
Pukety, sttbs. 1 alisar. 
Puku, adj. 1 comprido; longo. 
Pukuçu, veb., apanhar de repente. 
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Pukuna, subs., nome que no Perú dão á sarabatanu, arma de caça, 

Pumatie, ve1'b., fiar. 
Pungá, part., ferido, machucado, contuso .i subs. 1 contusão; ferida; golpe, in-

chação. 
Pupure, verb., ferver. 
Pupyka, verb., apalpar, calcar, obrigâr. 
Pura, prep., cheio. 
Purayma, subs., vasio. 
Puru, verb., emprestar. 

Puruã, tulj., gravida, prenhe. 
Pururé, sttbs., enchada, enchó, instrumento curvo. 
Putiri, subs., marreco. 
Py, subs., pé; verb., picar, ferrar (fallando-se de insectos). 

Py-kopé, subs., peito do pé. 
Py-ycei, sttbs., pé dormente. 
Py-pitera, sttbs. , sola do pé. 
Py-ropitá, s11bs., calcanhar. 
Py-goá, subs., tornozello. 
Pyá, mb., coração, estomago pulmão. 
Pyá açu, adj., animoso, corajoso, 
Pyá çui, de coração. 
Pyá étá, sttbs., affiições1 cuidados. 
Pya yua, verb., zangar-se; sitbs.í eolera. 
Pyá pochy, adj., rriáo, máo coração. 
Pyá upia, subs,, fel. 
Pyitá; subs. 1 rede de pescár. 
Pyçaçu, ad/; novo, fresco, moderno. 
Pyçá ytyka, verb., pescar com rede, lancear. 
Pycyka, verb., pegar, apanhar. 
Pyciyrô, verb., livrar, amparar, acudir, apadrinhar, proteger, salvar. 

Pykaçu, subs., pomba. 
Pykôin, sttbs., laço de subir em arvores, aíltes uma argola feita de cipós qtH~ 

mettem nos pés, para segurar o individuo que Uepa. 
Pykui, verb., remar. 



Pymã, subs., perna. 
Py pe, subs., no fundo/dentro. 
Pypora, s11bs., rasto; pegada. 

88 

Pypyka, su/1s., chuvisco, respingo, borrifo, verb., borrifar, 
Pyr, verb. , arripiar ; adj., crú. 
Pyrare, 11erb., abrir, descobrir. 
Pyre, adv,, mais do que, melhor; ver/!., ter com, 
Pyrõ, s11bs., papas grossas, pirão. 
Pyropytá, sttbs., calcanhar. 
Pyrua, s11bs., umbigo. 
Pytá, verb., parar; verb., ficar ; subs., pavão. 
Pytaçoka, verb , aguentar. 
Pyte, verb., atar, 
Pytêra, verb., chupar, beijar, sorver. 
Pyter, subs., meio, cerne. 
Pyterpe, subs., no meio. 
Pytuna, subs., noite, escuro, tenebroso. 
Pytuna uaçu, subs., escuridão, trevas. 
Pytuna reté, alta noite. 
Pytu ana, s1tbs., banzeiro. 
Pytuar, verb., amofinar. 
Pytué, verb., descançar. 
Pytymo1 verb., ajudar. 

R, brando, sôa sempre como em portugnez quando está erttre vogat}s. 
Raçô, verb., levar. 
Raçu çara, subs., guia; subs., portador. 
Racyçaua, subs., ardume. 
Raê ou ráin, adv., ninda, ainda quando, quando; no caso que1 até o pf@. 

sente; diz que, dizem que. 
Raiáre, verb., obedecer. 
Rairamena, subs., genro. 
Ramôna, sttbs. avós. 
Ramé, adj., quando. 
Rané, adv., depressa. 
Rapichara, subs., proximo, visinho; como o. 
Ratyau, subs., sogro. 
Raua, subs., penna, pennugem, pennas miudas; verú., desmanchar. 
Re, a4j. poss., seu, sua; seus, suas; d'elle, d'ella. 
Recé, prep., com, em, sobré, por causa, por amor, já que, 



Recé uara, d'elle. 
Rekó, verb., ter. 
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Rekuiara, em vez de, em lugar de. 
Renondé, adv., antes (vide Tmondé) . 

Reté, adv., demais. 

Riru (vide ltiru), subs., o continente, vaso, vasilha, bainha. 
Riré, prep., depois de (post quam), ma1s. 
Roí, verb., frio. 
Roí çaua, subs., friagem. 
Roiuare, verb. , crer, acreditar. 
Rur, verb., fazer. 
Rui, adj., manso. 
Rupi, posp., por, com; mostra causa, :instrumento em sentido limitado, é o 

Per latino. 

Rupiá, subs., ovo. 
Rupia, subs. , testículos, 
Rupitá, subs., tronco, tôco. 

T , sôa sempre como em portuguez. 
Taá, adj. que. 
Tabereka, urb., chamuscar. 

T 

Taboka, s1tbs., nome de uma graminea que dos colmos se faz pontas de frechas. 
Tacy, subs., formiga; doença, enfermidade; a1/., doente, enfermo. 
Tacyra, subs., ferro de cavar, ferro de cova. 
Taéuá, subs., queixo. 

Taichu, sztbs., sogra. 
Taimbé, adj., afiado, amollado, aspero, lixoso. 
Taina, subs., criança. 
Taira, subs., filho do varão. Na crença de que os filhos são simplesmente 

uma porção do pae, e de tine a mãe não é mais do que a portadora 
d'elles e que d'ella não participam, vem tarnl>em o resguardo a que 
se sugeitam os paes, logo após o parto, ernquanto as mães se entregam 
a todos os trabalhos. 

Takaká, sttbs., gomma, gosma. 
Takay, subs., graveto, galhos despojados de folhas pelas formigas, lenha de 

S. João. 
T akang, sz1bs., galho. 
T akapé, sztbs., massa, clava, cachamorra, outr'ora terminando em um ma

chado de pedra. 
T akofia, subs. , me1nbrum genitale. 



T a ku, adj., quente. 
Takúa, s1rbs., febre. 

37 

T a kua ra, subs., cana brava, grammca ; flexa de gommos com pontas de ta-
boca larga, cm fórma de lança. 

Takuçaua, subs., calor. 

Tamaraká, sl!bs., sino. 

Tama tiá, tambá, subs. , o animal da ostra; etiam quocl est intra pudenda mulieris 
Tamôfia, subs., avós. 

Tana, subs., dente. 

Taiíarapê, s1tós. , dentada. 
Tanimbuka, s11bs., cinza, borralho. 

Tapa kurá, subs., ligas. 

Tapaiyuna, s11bs., negro. 
Tapakuá, s11bs., abano. 
Tapiá, subs. , testiculos. 

Tapichaua7 subs., vassoura. 

Tapyia, sttbs. , o selvagem, o barbaro, o gentio, o contrario, o 1111m1go. 
Tapiira kaaua va, subs., anta. 

Taporu, subs., bicho, verme, lagarta branca, dos páos podres. 

Tapuia, subs., o caba.no, o indio civilisado; cabana, choupana. 
Tar, z;erb. , tomar, colher. 

Tarubá, bebida embriante feita J.c l>rijio fermen tado e desfeito n 'agua. 

Tatá, subs., fogo. 
ipoã; subs., labareda. 

J..- iua, subs., isqueiro. 

meri. s1tbs., faisca. 

potaua, isca de fogo. 
pyinha, subs., braza, carvão. 

reru, fogareiro, brazeiro. 
tikumã, fuligem. 

tinga, sttbs., fumaça, fumo. 

ua;;.u , subs., fogueira. 

Tatu, subs. , tatu. 

Tatyau, subs., sogro. 

Taú, (vide Aú), subs., phanlasm.a, sonho, visão, duende, alma do outro mundo. 
Tauá, su/1s., ::imarcllo. 

Táua, subs. , aldeia, arraial. 
Táua kuera, s11bs., aldeia extincta, povoação que foi. 

Tauató, sllbs. , gavião. 

Taya cu, subs. , porco. 

Tayica, subs., nervo, tendão. 



Tayira, subs., filha do varão. 
Tayifioca, verb., descaroçar. 
Tayku, .rubs., veia. 
Te, pois, de certo, assim. 
Teçá, subs., olhos. 

-· pykan, subs., sobrancelha. 
- teoma, subs., remella. 
Teema, subs., preguiça, preguiçoso. 
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Teyia (vide ceyia), subs., multidão, tropa, bando, rebanho; muito, mui too. 
Tekiyéeua, at(j., medroso. 
Teipó, adv., afinal. 
Tekó, sttbs. , costume, uso, modo, habito, vida, natureza. 

aiba, subs., tormento. 
ka tu, subs., honra. 
poranga, adf., virtuoso ; fortuna. 
yma, subs., uso, antigo, usança, uso inveteradQ. 

Tembé, .mbs., beiços, labio inferior, 
Tembetá, sttbs., adorno, vulgarmente de pedras que outr'ora U$aram os gen-

tios no labio inferior. 
Tembiara, subs., caça, alimento. 
Tembiá, subs., presa. 
Tembirekó, subs., mulher casada; a mantida, a possujda. 
Tembiú, subs., comida, sustento, alimento. 
Temiare, verb., estragar. 
Temiare, verb., apanhar (peixe). 
Temiarirô, subs., neto. 
Temirekó, sttbs., mulher casada. 

yma, subs., viuva. 
- potaçaua, sttbs., noiva. 
- rã, adf., caseira. 
Tendaua, subs., sitio, lugar; morador, paragem. 
Tendaua kuera, mesmo lugar, lugar antigo. 
Tendyra, irmã do homem, prima do homem. 
Tene, adv. , mas, mesmo, tambem; não, debalde ; deixa i5so, pára de fazer, 

deixa de fazer; semelhante, da mesma m.::i.neira. 
Teneuaua, subs., barba. 
Tenondé, prep., diante, antes. CorrespO'nde a Ante latino. 
Tenoru, adf., maduro. 
Teonguera, subs., cadaver. 
Teapuçaua, sztbs., alvoroço. 
Tepopyra, adj., largo, extenso. 
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Tepoti, subs., escremento, bosta, ferrugem, sarro. 
- ryru, subs., tripa, bacio, ourinol. 
Tera1 s1tbs., nome. 
TçreQ"4? verb., lamber. 
Teté, coitadinho j corpo humano. 

Teyé, debalde, inutilmente. 
Teyia, subs., bando, multidão, tropa, rebanho. 
Teyupar, snbs., rancho de palha pobre, pequeno, cabana, choça. 
Ti, por, inti, não. 
Tian, subs., gancho. 
Ti, subs., vergonha, subs., focinho., subs., nariz, bieco. 
Tikan, adi., secco, enchuto. 
Tikuar mororô, 71erb., molhar. 
Tiyibu subs., especie de camelião verde. 
Tiymaã, não ha, nada. 
Tiyuko, subs. 1 lama, lama podre. 
Topoeyi, subs., somno. 
Toré, subs., instrumento feito de um colmo, grosso e grande, de tabocai 

aberto em ambas as extremidades, porém tapado com cerol interna
mente, proximo ao lado em que se emboca, traspassada a tapagem por 
uma taquarinha rachada que quando soprada produz um som lugubre e 
cavernoso. E' instrumento de dança. Gonçalves Dias fez : boré. 

Toré kaná, instrumento de madeira como um grande pilão, enterrado no 
/ chão com travessas sobre a abertura sobre as quaes toca-se com um 

bastão. Foi adulterado para trokaná e para trocallo. 

Toriyua, sttbs., alegria, festa. 
Tory, subs., facho, adj., alegre, contente. 
Toaiyara, subs., cunhado. 
Torokaná, é um instrumento feito de um tronco escavado, com travessas 

sobre o ôco, sobre as quaes se bate com bastão ou massetes j tambem, 
fazem atravessando sobre um fundo buraco no chão as travessas. E' 
o que Baiena denominou trocano, por corruptclla. Tem analogias com 

a marimba africana. (Vide torékaná.) 

Touaia, sttbs., cauda, rabo. 
Trakayá , subs., tartaruga pequena, a Emys tracaxá. 

Tuayana, subs., inimigo. 

Tub, subs., pae 
Tui.chaua, subs., o chefe de um.a aldeia, o grande, o de sangue real. 
Tukà, verb., bater-se, esbarrar-se, encontrar-se. 

Tukura, subs., gafanhoto. 
Tumaka, s11bs., entrada do rio. 



Tumu, subs., cuspo, saliva. 
Tumuna, verb., cuspir, salivar. 
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Tunú-tunú, espirito que habita as florestas, todo coberto de pellos que en
cobrem as fórmas, tendo a bocca disposta verticalmente. O vocabulo é 

uma onomatopeia do seu grito. 

Tupà, subs., trovão, subs., raio. 
Tupã, subs., Deus. 
Túpaçama, mbs., corda de rede. 
Tupana uatà, subs., procissão. 
Tupãoka, subs., igreja. 
Tupãuerà, subs., relampago. 
Tu pé, subs., esteira, trançada de uantmá. 

Turyka, s1tbs., diarrhéa, soltura. 
Turuçu, adv., maior, grande. 
Turuçu açu, adv., muito grande, tamanho. 

Turuçu pyre, maior parte. 
Tutyra, subs., tio materno. 
Tuhuy (Tuuy), subs., sangue. 
Tuhuy-açu, sztbs., hemorrhagia. 
Tuyuaé, sttbs., velho, velhice, do3 40 até á morte. 

Tuyr, ad/, pardo. 
Tuyuko, subs., barro, argilla. 
T y, subs., .caldo, sumo, seiva, licor, liquido. 
Ty abs., de y, em pé, assente, firme. 
Tyapu, subs., ruído, barulho, alvoroço, estalo, estrondo, rumor, verb., soar, 

retumbar, zunir. 

Tyba, subs., abundancia, reunião de muitas cousas. 

Tiguera, mbs., roça secca, depois de colhida. P..i.lhal, rl!botalho de plantação. 
Tyku, sttbs., liquido aquoso, agua, cousa liquida. 
Tyg, verb., fluir, manar, escorrer. 
Tyiuy, subs., espuma, espumar. 
Tykang, ver!i., secco. 
Tymaçara, subs., coveiro. 

Tymury, subs., assovio. 

Tymypiã, subs., joelho. 

Typy, subs., fundo. 
Typity1 subs., cylindro de tecido de palha, de espremer a massa da mandioca. 
Typity perna, subs., vara de estender o typity para tazer escorrer o caldo da 

mandioca. 
Typyoka, subs., gomma de mandioca. 



--

Typy yma, subs., baixio, raso. 
Tykyre, verb., gotejar, pingar. 
Tyre, verb., juntar. 
Tyryka, verb. , arredar-se. 
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u 

U , esta vogal, além do som proprio portuguez u, sôa tambem como íi ou un 

nazal e ainda tí , quando concorrem juntos formando duas syllabas, 
como : yutíca. 

U ', verb., beber, comer, engolir. 
Uã (vide Huan), talo, espinha dorsal, rachis. 
Uã-y, subs., cauda, rabo. 
U á, subs., cara, rosto. 
Uaá, rel., que, aqnelle, aquillo. 
Uaiánury, subs., chama-se o macho da tartaruga traca)'á. 

U ainimbi, subs., beija-flôr. 
Uairákairu, sztbs., carangueijo do capim que serve de isca para pescar-se tam-

bakys. 
Uana ou ana, já; partícula que se junta ao preterito perfeito. 

Uananá, subs., marrecão. 
Uara (vide Ara). 
U arakapak, subs., rodella de canôa. 
U ' arama, sttbs., alimento (para comer). 
Uarané, amanhã. 
Uarechy, adj., faceiro-a. 

U aruá, subs., espelho. 
Uarupy (vide AntjJJ'), panellão. 
Uatá, verb., passeiar, andar. 
Uatá-uatá, andar muito. 

Uaté pyra, subs., cume, pico. 
U aturá, subs., cesto fechado, comprido, com 4 pés, de se trazer suspenso ás 

costas. 
Uauaka, verb. , revirar, volver. 
Uauiru, subs., rato. 
Uaymi (vide Huaymy), velha, de 40 annos até á morte. 
Uayú ou Ayú, adj., adormecido, embriagado. Emprega-se este adjectivo em 

relação aos peixes quando vêm á tona d'agua para morrer, o que é 

commum em certas épocas do anno. 
Ubà, subs., canôa de gentio feita de um só tronco, ou uma só casca . 

Canna de flecha, pedunculo do racimo das grammineas. 



U cêi, ter fome. 
Uêê, verb., vomitar. 
U erá, verb., resplandecer, brilhar. 
U êura, subs., côxa. 
Uêuê, verb., voar. 
Uirá, subs., ave. 
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Uirãpuk, subs., armadilha de Uirá-pok, apanha passara. 
U irary, sztbs., veneno. 
U irpe, posp., abai1co, debaixo; corresponde á prepQSiçã.o Sub. 

Uitepo, adj, inteiro. 
Uitu, sttbs., vento. 
Uitu aiua, subs., trovoada. 
U itutimu, subs. , friagem, vento frio, vento que mata ~i:x.e CQffiO o timbó (tip.1u. ~ 

U'macê, subs., fome. 
Umbeú, verb., queixar-se. 
Umbore, verb., pôr. 

Un, una, adj., preto, escuro. 
U pã, adj., todo. 
U petyma, verb., fumar, engolir (ú) fumo (petyma); cachimbar. 
Upire, verb., subir. 
U pireçaua, subs., subida. 
Upitaã, subs., tronco. 
Upyrare, p. p., descoberto, aberto, verb., descobrir. 
Uqui, subs., cunhada. 
Urary, acto de ejacular o sperma. 
Uru, verb., vasilha, cestinho com tampa feito de uafllmá ou t"llkum(l., 

U ruçakanga, subs., panciro. 
Urupema, mbs., peneira, crivo de palha. 
Uuaia, subs., rabo. 

Uy, subs., farinha, pron., essa, essas, esse, esses. 
Uyba (vide Huyua), subs., frecha. 
Uybá, &ttbs., haste de cana. br~wi., eom qae se fazem as frecha·S e rabos de 

foguetes. 
Uybyru, subs., aljava, carcaz. 
Uybacy, subs., frecha envenenada. 

Uyb mimbeka, frecha (sararaka) de ar-pão túangular, de apanhar tartaruga 
sem yateká. 

Uybmo, verb., freehar. 
Uybmofiã, verb., fazer frechas. 
Uybmoçara, frecheiro. 

Uybpepo, sttós., peirnas das freeha-s. 
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Uybpyro, p. p., principiado. 
Uypyrõgaua, subs., principio. 
Uybmembé, subs., frecha de dentes. 
Uyrá, subs., passaro, ave. 
Uytu, subs., vento. 

Y , cujo som é simultaneamente nazal e gutural) que, quando tem referencia a 
líquidos em algumas palavras sente-se perfeitamente o som de ig e fóra 
d'isso sempre com um som intermediario entre u e i, ou é e i gruesso 

de Montoya, que Anchieta escreveu t~ . Figueira, y e Couto de Maga
lhães, z~ tartarico. Adoptamos o y para exprimir esse som especial, 
principalmente quando se refere ao que tem relaça.o com agua ou lí
quidos. 

Y, subs., agua. 
Yaçara, subs., vaso de carregar agua, do verbo çara, carregar. 
Yaçaua, subs., pote d'agua, talha. 
Yahu, ad;:, turvo, sujo inunundo, podre. 
Yapó, (igapó), subs., agua estagnada ou represada sob a matla, alagadiço, 

pantano. 
Yakumã, subs. , leme. 
Yakumã yba, subs. , piloto: arraes. 
Yanty iua, (t"ganty), s11bs., proeiro. 
Yanty, (ij;anty), subs., prôa. 
Yapira, (z"gapira), sztbs., cabeceira de no. 
Yapomi, (tgapomt'), verb., mergulhar. 
Yara, subs., canôa pequena de pesca. 
Yarapé, (egarapt), subs., regato, riacho. 

açu: subs., ribeirão. 
Yareté, (igareté), subs., canôa de tolda. 
Yarupaua, (igampaua), subs., porto. 
Yb, verb., erguer-se, elevar-se. 
Y auakaka, subs. , lontra. 
Yuykui, .tubs., praia. 
Y cli, verb., derramar. 
Yere, 7.•erb., boiar. 
Ykuar, subs., fonte, nascente, poço. 
Ypaua, subs., lago. 
Ypuka, furo, no igapó. 
Ypuera, subs., poça d1agua estagnada, deíxada pelas chuvas. Chamam em 

Jlfittas as margens 1'aixas e alagadiças de .hxpoeira. 



Ypypyka, verb., afogar-se. 
Yryri, subs., ostra, concha fossil. 
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Yruru, prep., humido, aguado, ensopado. 
Ytá, verb .. nadar. 
Ytã.1 subs., concha. 
Ytaçara, subs., nadador. 
Ytu, cachoeira. 
Yuakaka, subs., lontra. 
Yucé, ter sede, desejo d'agua. 
Yucy, veró., alimpar, com agua. 
Yupypeka, z1erb., alagar-se. 

Yukuycy, subs., caldo, adj., aguado. 
Yuiáyú, diz-se do peixe quando boia. 
Yyuêre, subs., remanso. 

Y , ás vezes semi-consoante, se não confunde com o y, porque a sua pro
nuncia é a do u franccz no meio ou fim de dicção, de ii perfeitamente 
quando entre vogaes, simplesmente z' quando no começo de dicção. E' o 
que a pronuncia portugueza transformou em .1; não porque assim pro
nuncie o índio, mas porque se amolda mais á pronuncia portugueza. 

Yaboty, subs. jaboti. 
Yachió, verb., chorar. 
Yaçuka, verb., banhar, lavar. 
Yacy, subs., lua, mez. 
Yacy tatá, subs., estrella d'alva, Venus. 
Yamachy, subs., cesto de trazer á costas, comprido, com 4 pés para se sus-

tentar de pé. 
Yandara, meio dia. 

Yacaré, subs., jacaré. 
Yakumá, subs., leme. 
Yanauy, é um animal mythologico com corpo de onça e azas, que dizem 

andar em bandos no centro das mattas, temendo só os cães. E' crença 
dos lagos Yanauary e Korupira. 

Yakumayba, subs., piloto. 
Yandé ou yané, pron. e adj., nós (todos), nosso, nossa. 

Yandi (vide N/1andy) subs., azeite. 
Yandu, subs., aranha. 
Yané koema, bom dia (comprimentando). 
Yané petuna, bôa noite. 
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Yapá, subs., esteira que serve para fechar portas e janellas ass1m como para 
toldas de. canõas, feitas de folhas de p:ilmeiras 

Yapeá, subs., lenha. 
Yapi, atirar (com arma de fogo), arreme%ar. 
Yapona, subs., forno. 
Yapy, verb., apedrejar, jogar, lançar fóra. 
Yara, subs., patrão, senhor, dono. 
Yare, verb. , encostar. 
Yaryiamocoiçaua, subs., bil'avó. 
Yateká verb., fisgar, fincar, harpoar, pregar. 
Yateká, subs., fisga de arpoar tartaruga depois de frechad 1. 

Yatiboka, subs., carrapato. 
Yauê, adv., a5sim, como, do mesmo modo. 
Yaué katu, adv., assim mesmo. 
Yauéfiõ, adz1., assim só debalde. 
Yauéte, é assim. 
Yauétefiê, conj., nem mais, nem menos. 
Yauéyaué, a.1/., cada um, cada uma. 
Yauara, sttbs., cão, c:trneiro. A mesma p·tlavra Yalzttar em Quichua, signi-

fica sangue. 
Yauakaka, subs., lontra. 
Ya.uaruna, subs., tigre preto. 
Yauareté, subs., onça. 
Yauau, veró., fugir . 
Yauyuera, subs. , arraia. 
Yçara, mbs., farpa de madeira. 

Yekuikó, subs. , resguardo. 
Y epé, adj., um. 
Yepé-yepé, de um em um, de cada um. 

Yepéuaçu, adj., igual, juntamente, todos juntos. 
Yepiá, ver/>., apartar se, afastar-se, arredar-se, separar-se. 
Yeré, verb., voltar. 
Yereú, verb., voltear, virar. 
Yeroky, sttbs., dansa cm que os cantos referem proezas de guerra dos an-

tepassados. Só é usado ho,ie entre as tribus selvagens. 
Yetima, verb., enterrar. 
Yéuká, verb., apparecer. 
Yeuyre, outra vez. 
Yityka, verb., atirar (qualquer cousa). 
Yiuá,, subs. braço. 
Yiukuka, veró., encostar-se. 



Ykuar, subs., fonte. 
Ykykui, subs., praia. 
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Yma, sem; suf., junto a um nome ou adjectivo :nostrá a falta ou n&!ces-
sidade do objecto. 

Yma, outr'ora. 
Yma kuer, adj., velho. 

Yoka, veró., tirar. 
Yomyme, verb., esconder, occultar, emboscar-3e, agachar-se, negar·se. 
Y omimeça ua, suós., segredo. 
Yopiroka, verb., descascar. 
Yopokuau, veró., acostumar-se; habituar-se. 
Yorau, verb., soltar. 
Ypó, talvez, póde ser. 
Ypuô, veró., apanhar. 
Ypyrungaua, no principio, ongem. 
Yrumo, subs., relação: com. 
Yú, subs., espinho. 
Yuá, suós., braço. 
Yuá-yma; .tubs., manet!t: 
Yuaka, subs., céo. 
Yuarauá, subs., peixe-boi. 
Yuaté, adj., alto. 
Yuçana, subs., laço. 
Yucei, verb., ter sede. 
Yucy, verb., alimpar. 
Yuicé, subs., rolo. 
Yui keté, para baixo, no fundo da terra. 
Yuká, verb., poder, ass:i.ssinar, matar. 
Yukáçara, subs. , assassino, matador. 
Yukyra, subs., sal. 
Yupui, p. p., comido, 
Yurará, subs., tartaruga. 
Yure, verb. , vir. 
Yuru, subs., bocca. 
Yurupari, sztós. 1 diabo, espírito máo, antes o sonho, o pesadello, o som-

nambu1ismo. 

Yururé, verb., pedir. 
Yururu, subs., triste, para morrer. 
Yuru-yukuycy, suós. , baba. 
Yutika, subs., batata. 
Yuúca, verb., tirar. 



Yuy, subs., ferro. 
Yuy reté, subs., terra firme . 
Yuykui, subs., areia, praia. 
Yuyi, verb., abaixar. 
Yuykuara, subs., sepultura, cova. 
Yuype, cm baixo. 

Yuypoky, subs., poeira. 
Yuyre, tambem. 
Yuyre, verb., recuar. 
Y uytyre, subs. , monte, collina. 
Yy, verb., descer. 
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COMPLEME~TO DO VOCABULARIO 

GRÁOS DE PARENTESCO 

-----
POR OONSAG-UINIDADE 

RAMO PATERNO 

O tronco de nascença, ary·a. 

Avô, tamJ•ia, de tamJ1i, o que faz nascer. 
Pae, tub (pala), tem correlação com yb, o tronco . 
Filho, tayra, de tayr, o originado pelo sangue. 
Filha, tayra. 

Irmão, tikeyra, de ;•ké ou ; 1ke;1, lado, flanco. 
Irmã, tendyra, de tendy, a que está junto. 
Neto, temian'ron, de tembeariró, o nascido. 
Bisneto, temiariron apin, o nascido no fim dà vida. 
Bisneta, temiariron raira, o filho do neto. 
Tia, ayclté de aycé, a que perfilha. 
Sobrinho, kunliambira, de kunlzâ-byr, o sahido da mulher. 
Primo, tutyra de tutyrain, o companheiro. 
Irmãos gemeos, munac/0•,. de mu, irmão e acei, costas. 
Irmão bastardo, mu nzmgara, semelhante ao irmão. 

RAMO MATERNO 

Bisavó, aryz'a mokoin çaua, a avó duas vezes. 
Avó, aryia, de yaryi, a que é tronco de nascença. 
Mãe, q de cy, fonte, origem. 
Filho, membyra de membyr, o gerado no ventre. 



• 
Filha, membyra. 

Irmão, mu. 
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Irmão bastardo, mu nungara, parecido com o irmão. 
Irmã, tikera de yké-iker, a que precedeu. 
Tia, cyira, de cy-y. 

Sobrinha (filha:. da irmã), membyra . 

Neto, temiareron, o nascido. 
Bisneto, temiariron membyra, (filho do neto.) 
Primo, tutyra. 
O ultimo filho, membyra cemirera, o resto. Vulgarmente chamamos caçula. 

porém esta palavra é da língua mbunda, africana, é o ca-sula. 

Orphão, tubayma, o sem pae. 

POR AFFINIDADE 

LADO MASCULINO 

Sogro, tatuuba de tatyub, o pae da companheira. 
Sogra, taycliu de a;•chu, a que adopta o filho-. 
Marido, mena, de men, metter, introduzir, o que mette. 
Genro, tayramena, de tayr e men, o que mette na filha. 
Nora, a;•raty, de tayr e taty, companheira do filho. 
Cunhado, ruaiara, de tobayar, o competidor . 
Padrasto, cymena tubangá e paenungara, de cy e mena, e tub anga, a alma do pae. 
Madrasta, cy nungara, parecida com a mãe. 
Enteado, tayra angaua, de tayr e angáu, a figura do filho. 
Enteada, femerikó-membyra, de temen"kó e memby, a filha da esposa. 
Madrinha, cy angaua, e manha angaua, a figura da mãe. 
Afilhado, tayra angaua. 

Comadre, çatuaçaua, de cy, mãe e topaçau, benta. Palavra composta pelos 
m1ss10nan os. 

Co.mpadre, tuaçaua, de tub, pae e· tupaçau, bento. 

LAD.0 FEMININO 

Mulher, temerikó, de tembireko, a que é sustentadà, possuída. 
Sogro, mendyba, de mena e tub, o pae do marido. 
Sogra, menacy , a mãe do marido. 
Genro, nzembyra mena, marido da filha. 

Nora, membyra remin"kó, a mulher do filho. 
Cunhado, mendyby, (o chegado á. sogra.) 
Cunhada, uki. 
Afilhada, membyra angaua, parecida com a filha .. 
Enteado, membyra angaua nungara. 
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ÉSTADO 

· Virgem, kunhã koara yma, de cunhã, mulher, koara boraco e yma, sem ; 

pura, intacta. 

Solteira, menaçara ;•ma, :.em ter marido. 
Casada, menaçara, a que tem marido. 
Viuva, menaçara kuera, a que foi casada. 

Adultera, kunlzan z" mena mojochi, a mulher que faz mal ao marido. 
'Prostituta, kzmlzã o6a, patakera. 

COMIDAS, BEBIDAS E CONDIMENTOS 

Entre os indígenas e os civilisados do valle do Amazonas se usam comidas 

e condimentos, que são restos dos costumes culinarios dos índios primitivos, 
e entre os tapuyos, índios e selvagens, bebidas, quasi todas inebriantes, conhe
cidas pelos nomes que davam os que fallavam outr'ora a língua geral, trrpy 

ou abanêenga. 
Entre as diversas tribus todas têm, comtudo, nomes especiaes pela gma 

propria de cada uma. 
Os nomes introduzidos e usados na linguagem brazileira são os que seguetn. 

Abalá ou abará, bôlo de fubá de milho com assucar (Hahia). 

Akaçá, de kaaçã, coisa cosida ou assada, segundo Montoya. 
Akarayé, bôlo de feijão preto, amassado com azeite de dendê e pimt::nta 

(Bahia) ; massa gelatinosa feita de fubá de arroz ou de milho, que 

:,e toma dissolvida em agua e com o vatapá, na Babia. Tem tambem 
esse nome um pirão de milho ou arroz. 

Aluá, caldo de arroz azedo e fermentado. 

1Anaekó, (caldo de milho). Kachiry de milho. Giria dos Makuchys. 

Arabu, de ara por aru, revolvido, e bu, que sabe. 

Especie de pão feito com farinha de mandioca amassada com ovos 
de tartaruga e sal. 

Arubé, de aru, revolvido, e bé, ficar. Mistura feita de massa de mandioca, 
pimenta, alho, cebola, com a consistencia da mostarda de mesa. O sel

vagem7 e mesmo ás vezes os civilisados, substituem, o alho e a cebola 

pela saúba-taia. 
Aúçá, * Arroz cosido em agua e sal (Bahia).-

* No Maranhão tem o nome de Chótãó. 
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Beijú, de mbeyt't, enroscado, contracto, conjuncto, bôlo em geral. 
Os beijús dividem-se em duas especies, - os feitos de massa ou polvilho 

de mandioca-puba e os de massa ou polvilho de mandioca fresca. 

Beijú-açú, de mbeyzí, bôlo, ttrti, grande. 
Bôlo grande, chato, feito da massa da mandioca peneirada sobre o forno, 

onde se torra. 
Beijú-cika, de mbeytí, e cig, cortado, aparado. 

Especie de folhado feito de massa de mandioca fresca, sobre o forno 
quente e depois cortado ahi mesmo e torrado. 

Beijú-kurua, de mbeyu e kumb ou kuru, torrões, pedaços arredondados. 
E' feito de massa de mandioca com sal, castanha ralada, e assado no 

forno, envolto em folha de bananeira. 
Beijú-membeka, de mbqt't, e mbeka, molle. 
Beijú-peteka, batido. 

E' feito da massa de mandioca-puba com castanha e gordura. São com
pridos, pequenos, molles e cosidos no forno. 

Beijú-pichuna, de mbeytí, e piclmn, preto. 
E' grande, escuro, dura muitos mezes e serve para alimento em viagem. 
Misturam-o dentro de um pote, que enterram, e quando fermenta produz 

uma bebida inebriante, porém, não aromatica. 
Beijú-pokeka, vide pokeka. 

E' feito sómente de massa de mandioca com sal e embrulhado em folha 
de bananeira para assar no forno. 

Beiju-teyka, fJ', cosido. 
E' feito de polvilho fresco da mandioca sem ser puba, peneirada sobre 

o forno, misturado com a massa da farinha d'agua. São flexíveis e 
elasticos. 

Beijú-tikan, de ty, cosido e kan, secco. 
E' feito da massa da mandioca-puba soccada ~ secca. 

Beijú-tininga, quebradiço. 
E' feito do polvilho peneirado da mandioca-puba depois de torrada ao 

fogo e soccada em pilão. E' muito duravel. 
Beijú-typioka, beijú feito de polvilho peneirado sobre o fo rno quente e de

pois torrado. 
Çaburá, de ei-porá, o que vae ser mel. 

E' uma massa amarella e amarga que se encontra nos favos das abelhas. 
E' o propoles. 

Charque, do quickua cltarqui, carne secca ao sol. 
Nome que no Rio Grande do Sul e Montevidéo dão á carne secca 

t,;b.ibé, de che, mim, y, agua, bé, para. 
Bebida feita de farinha misturada com agua. Tem o nome de jakuba no 

S111. 
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Chipa, é a farinha de mandioca amassada só ou com queijo e depois co:-.ida 
ao fogo. 

Chiriry, 

Guisado de tartaruga mexido com farinha e assado no forno sobre o 
peito descarnado. 

Çoó-popu, de çoó, carne e popur, fervida é a carne cosida com legumes, com 
tuberculos ou raizes. 

Fubá, desconheço a etymologia. 
E' o milho ou arroz pulverisado secco. 

Garápa, de luúi, talo, ira, mel, pá, batido. 
E' o caldo da canna do assucar. 

Gueréré, de gue, saber (ter sabor), e éé, temperado. 
E' o ensopado feito das tripas e costellas do µirarukú (peixe, Sudas 

gigas) . 

Gykytaia, de yuki, sal, e laia, que queima. 
E' a pimenta madura e secca ao sol, ou ao fogo, pulverisada e conser

vada com sal. 
Jykycy, de ij·, cosido, e kycy, revolvido. 

E' o caldo ou guisado feito de qualquer caça. 
Yabá ou yebá de hebae, aquillo que tem sabor, bom gosto. 

Significa hoje a carne salgada, carne secca. 
E' abreviatura de çoo lzebae. 

Kaçá, giria. 

Farofa feita com pimenta, sal e limão, usada em epocha de fome, que 
obriga a beber muita agua. 

Kachiry, de kaui, vinho, e iy cosido, fermentado. 
Bebida inebriante feita de beijús desfeitos na agua que deixam a fer

mentar. 

Kachiry-pichuna, piclllma, preto, é feito com raspas de mandiocas peque-
nas, cortadas e seccas ao sol e que, quando seccas, são ainda torradas 

ao forno e reduzidas a pó em pilão. Misturado o pó com tapioca 
fazem beijús que fermentados e dissolvidos em agua formam uma 
bebida escura muito inebriante, a que os makuchys chamam tambem 
Payuá. 

Kayçuma, de kaá, folha, uy vinho, e CJ'llla, amollecido. 
Vinho feito do sueco da mandioca fresca, ou manikuera, que se deixa 

fermentar em potes. 

Kambyka, 
Caldo de fructas com farinha. (Maranhão.) 

Kambukyra, de l~aá-mbequy, grello de hervas. 
Ensopado feito de grelos de abobora ou de abobora picada miudamente. 
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Kangika, de kazd, e iy, (vinho cosido). 
Varias comidas são preparadas com- este nome feitas de milho. Com o 

milho verde soccado, leite e assucar faz-se uma especie de doce, 
conhecido por cangica de milho verde; coro o milho maduro, secco, 
amollecido na agua e depois soccado faz-se uma especie de papas, 
que propriamente tem o nome que serve de epigraphe a este para

grapho. 
Kangika é tambem o pó do fumo, o tabaco. 

Kapy, bebida fermentada com que os índios do Rio Uaupés se embriagam 
nas festas, feita de cipós de uma Banisten"a e raízes de um Haema

dictyon. A palavra é da gíria tariana. 

Karabú, 
Vinho de raízes de batatas. 

Karibé, de gua1, chama a si, eby, o sabor. 
E' a agua preparada com a maçoka. Vide este nome. 
Tambem tem este nome outra bebida preparada com a polpa do abacate. 

Karimá, de Kanarimá, do antigo guarany. 

Kaui, 

Bôlo secco ao sol e feito com a massa da mandioca-puba peneirada. 
Emprega-se desfeito n'agua em mingáus. 
E' tarnbem o polvilho da mandioca-puba que depois de expressa, com 

casca, e moqueada, é torrada ao forno até se pulverisar. 

Vinho, bebida fermentada em geral. 

'Korera. { de korer, farello, farinha gros~a 
Kuruera, E' a parte grossa da farinha que se regeita quando se passa na 
Krueira, peneira, com que se faz tambem beijú cosido, dentro de folhas. 

Korumbá, 
Doce do côco feito com mel de tanque. 
E'-lhe dado esse nome na Parahyba e o de Sabogougo em Cabedello. 

:t(uchá, de kú, o que conserva, e chai, azedo. 
Especie de caldo feito com quiabos, folhas de vinagreira e gergelim. que 

se come misturado no arroz. 
E' muito usado na villa de Kroatá, no Maranhão. 

Kuradá, Palavra da gíria dos Manáos. 
Grande beijú do tamanho do forno, feito com massa de mandioca e 

polvilho. 
Faz-se com elle uma bebida do mesmo nome. 

Maçoka, de mbae, o que, e kog, sobre. 
Farinha de um grande beijú que se desfaz no forno e é depois torrado 

como farinha a reduzir-se a pó. Toma-se com agua. 

E' a couoque da Guyana. 
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Mradabarú, Palavra da giria dos Baréi. 
Beijús de massa de mandioca com manteiga e ovos de tartaruga, co

sidos no forno envolvidos em folhas. 
Makambira, 

E' a farinha que fazem, no Rio Grande do Norte, do rhizoma, wccado, 
de uma brome/ia muito espinhosa. 

No Ceará tem esse nome uma outra planta, da qual fazem varas para 
bater algodão. 

Mukunzál 
E', no Ceará, a kangika de milho, como se faz em Minas. 
Na Bahia torna o nome de munguzd. Vide kangika. 

Mandioka-puba, ma11diok, e puba, amollecida n'agua, apodrecida. 
E' a mandioca que depois de por dias estar de molho n'agua, entra 

em putrefação. 
Mandypirô, de mandy, mandioka, e pirô, ensopada. 

Farinha de mandioka cosida a formar massa por meio d'agua a ferver. 

Manyçoba, de many (mandioca), e ob, folha. 
Cauda e azas de peixe-boi ensopadas com os grellos da mandioca. 

Manykuera, de many e kyr, fresca, ou many e kue, suffixo que indica ex
clusão: só, sem mistura. 
E' o sueco da mandioka doce, fresco e cru. 

Matury, 
E' a semente da castanha do cajú quando verde que é empregada no 

Ceará, depois de escaldada, em condimentos e doces. Tambem 
se come crúa. 

Meapé, de mbirt, comida, e apé, assado chato. 
Especie de pão feito com a massa da mandioca e secco ao sol ou ao fogo. 

Meapé antan, é o mesmo meapé que, quando duro (antan), se guarda por 
muito tempo. 

M-ichira, de mln·, comida, e ecgyg, assada em espeto. 
Peixe assado ou frito conservado em gordura de peixe-boi ou de tartaruga. 

Mingáu, do verbo mingab, esmigalhar, moer, amassar. 
Papas feitas de tapioka. 

Mogika ou Mugika, de moyka, especie de papas feitas de peixe muito co
sido e esmagado em caldo que se engrossa com farinha. 

Mokeka, de mboü ou _pokê, embrulhar. 
Significa, na Bahia, o peixe cosido com molho de pimentas ou ainda, 
e n'este caso é a mokeka verdadeira, peixe com pimentas cosido 
dentro. de- folhas· ao calor da cinza. 

Mingáo, papas feitas de polvilho de mandioca, de araruta1 de fubá, da ta
pioca adoçadas com assucar e polvilhadas com canella. 

• 
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Mingáu-pitinga, comida feita da massa da mandioca-puba cozida, adubada 
com sal. Emprega-se para se comer com peixe (Pernambuco). 

Mokororó, de mbô, faz, e kororó, roncar. 
Vinho inebriante, feito do caldo de fructas fermentadas. 

Muyanguê, de mbo (faz), yang, ajuntar, e guê, gosto, o que juntado tem 
gosto. 
Bebida feita com a massa de ovos de tartaruga amassados em farinha 

e desfeitos em agua. 

Paçoka, E' a carne, o peixe, a castanha ou amendoim redusidos a pó e amas
sados com farinha e sal. 

Payauarú, beijú grande feito de massa de mandioca, chamado tambem beijú
açu, com que se prepara o tarubá. 

E' o parakaré dos Uapichunas. Vide tarubá. 

Pachiká, de pecê, partido, pedaço. 
Sarrabulho ou sarapatel feito das v1sceras da tartaruga. 

Pamona ou Pamuna, é a farinha amassada com ovos, e de que se fazem 
bôlos que se espetam em um páu e se assam nas brazas. Tambem tem este 
nome uma especie de bôlo de fubá de milho ou de arroz envolto em 
folhas de bananeira e cosido depois. 

Pipoka, de pir, pelle, e mboka ou pok, arrebentar. 
E' o milho torrado em gordura e sal, que estalando a pelle, põe a des

coberto o albumen e produz assim uma comida saborosa e substan
cial. 

Pirahen, de pirá (peixe), e lun, secco. 
E' o peixe salgado e secco ao sol. 

Pirakuhy, de pirá (peixe), e kttll)', farinha. 
Farinha feita de peixe. 

Pokeka, de poké ou mboké, embrulhar. 
Peixe, carne, ou fructas assadas no calor da cinza ou borralho, embru

lhadas em folhas. 

Poróróka, de p01 orok, 

E' o caldo de bananas cosidas, que se guardarn em potes para ser to
mado antes de fermentado . 

Takaká, termo de giria de alguma tribu paraense. 
Gomma feita de polvilho ou tapioca, a que se addiciona t.ykupy e pi

menta. Vide tykupy. 

Tarobá, termo de gma. 

Bebida inebriante feita de beijú-açu azedado entre folhas de kurumy-kaá, 

desfeito em agua que fermenta depois de guardada em potes. 
E' do Pará 
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Tykyra, de ty, caldo, e kir, verde, fresco. 
E' a aguardente feita com o caldo da mandioca fresca. 

Tykuara, de tykzt, liquido, e ara, claro. 
E' a agua misturada com farinha, ·ou o mesmo chybé. 

Tykupy, de tyku, caldo, e py, esprimido 
E' a manykuera cosida ao sol ou ao fogo, o que lhe faz perder a pro

priedade toxica. - . 
Serve de molho, com pimenta, principalmente para peixe e takaká. 

Ty\cupy-kinhapira, de tykupy, kinlia, pimenta, e pyra, que contém. 
E' o mesmo tykupy-pôra, porl-m, com pimenta. 

Tykupypóra, de t)ikupy, e por, o que contém. 
Nome dado ao peixe ou carne depois de estar de molho dentro do 

tykupy. 

Typioka, de typijog, coalho. 
E' o amido da mandioca fresca. 

Typyokuhy, de typiog (coalho), e kuliy, farinha. 
E' a farinha feita de polvilho de mandioca fresca empregada nos mingáus. 

Tykupy-muyka ou Tykupyika. 
E' o caldo da mandioca fervida com pimenta e alho e engrossado com 

polvilho. 

Typyraty, de typy, o pousado no fundo, a fecula, e taty, escorrida. 
E' a farinha feita de mandioca crua cortada em rodellas seccas ao sol 

e depois pisadas em pilão. 

_ Tukana ira, tukzma ira, mel de abelha. 
Bebida muito inebriante feita de mel de páu misturada com o çaburá 

dos favos, dissolvidos n'agua e postos a fermentar ao calor do sol. 

Depois da fermentação é coado e guardado em cabaços. 

Uhy-puba, de uhy, farinha e puba, amollecida n'agua, apodrecida. 
E' a farinha d'agua. 

Yupurá, nome de uma fructa, que ligou-se ao rio que tem hoje o de Yapurá, 
com a qual os índios preparam uma especie de mostarda. 
Cosinham a fructa, amassam, mettem a massa dentro de folhas e en

terram. Dura annos sob a terra e d'ahi tiram a porção que querem 
quando precisam. 

4 A 



AS 

CORES 
PROVINCIA DO PROVINCIA DO 

GUARANY PORTUGUEZ 
PARÁ AMAZONAS 

Branco Murutinga Morotinga Morotz"n, Morott"ng. 

Cinzento Puira Tuy. 

Preto Pixuna Pie huna Pi, pelle, un, preto, piclzum. 

Encarnado Piranga Piranga Piran, pircmg. 

Verde Yakera Y akira, iakyr Akyr, brotado, o rebentão. 

Azul Çuíkire Çuikyra Oguy. 

Pardo Tuyra 'Tuyra Tuy. 

Amarello Tauá T~uá, yuba hm. 
Rõxo Çumuka Çmnbyka Umóy. 

DIAS DA SEMANA 

Os índios no seu estadb selvagem contam o tempo, isto é, os arrnos, petas 
epochas das fructas (akayú), os mezes pela lua (yacy), qua:si sempre pela pri
meira ou terceira phase e, quando civilisados, no Amazonas, -pelas cheias ou 
enchentes do rio. Os dias marcam contando pelas noutes, isto é, pelo numero 
de vezes que dormem. 

Os 01issionarios criaram os dias da semana 

PORTUGUEZ 
PROVlNOIA DO 

PARÁ 

Segunda-feira Moraukê-pê 

Terça-feira mokóin 

Quarta-feira çapêre 

Quinta-feira Çupapau 

Sexta-feira 
Sabbado 

Domingo 

Kuakú 
Çaurú 

Metuu 

PROVINCIA DO 
A!MAZONAS 

Moraukê-pê Parabykuib , traba-
lho, ápe caminho, 
yepé, um caminho 
no primeiro dia do 
trabalho. 

mokóin ... mokoin, par; dois: 
segundo dia do tr,!l
balho. 

moçapuere . . . mboltapyr, tres ; 
terceiro dia do tra
balhE>. 

Çopapau Çoó, caTne; pab, aca-

Kuakú 
Çaru 

Mutuou, mytuhu 

bou; ultimo dia de 
carne. 

Kuakub; jejum. 
Raarô; espera, do 

descanço. 
Mbituú; descanço. 
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PORTUGUEZ 

Das 4 horas ás 6 

Das 6 ás 9 

Das 9 ás 12 

Meio dia 
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NO PARAGUAV 

Segunda-feira, mbaêapoypy. 
Terça-feira, mbaêapoypy-mokoin. 
Quarta-feira, mbaêapoypy· mbokapin. 
Quinta-feira, mbaêap<!>ypy-yrundy. 
Sexta-feira, ara yekoaku mini. 
Sabbadt>, ara areté renondé. 
Domingo, mbaê apó pokú. Semana. 

NA FRONTEIRA, ALTO RIO NEGRO 

(Tomado por um portuguez) 

Segunda-feira, murukupú. 
Terça-feira, murukú mokio. 
Quarta-feira, murukú-moçapuire. 
Quinta-feira, Çupapau. 
Sexta-feira, hiukuakú. 

Sabbado, Çahurú. 
Domiirg-0,-muhituhu. 

SEC'ONDO O DICCIONARIO BRAZILIANO 

Segunda-feira, morauky py. 
Terça-féira, mnrauky mokoin. 
Quarta-feira, moraky moçapyr. 
Quinta-feira, çoó papau. 
Sexta-feira, yekuakaba. 
Sabbado, 

Domingo, mituú ara. 

DIVISÃO DO DIA 

PROVINCIA DO 

PARÁ 

Koema piranga 

Koen1a 

Koaracy iauté 

!andara 

PROVINCTA DO 

AMAZONAS 

Koema piranga 

Koema-ti 

Koema-et'ê 

Yandara, ara 
çuipé 

Koem, manhã; piranga, ver
melho, aurora. 

Koem, tin ou ting, branco, 
dia claro. 

KtJem, etê, verdadeiro; koa
racy, sol; iautê, alto. 

Ya11dé, nosso, ara, dia ; 
ara, dia, âg, chega, e pê, 
partido. 



PORTUGUEZ 

Das 12 ás 5 
Das 5 ás 6 

Das 6 ás 7 

Das 7 ás 12 

Meia noite 

Das 12 ás 4 

Vera.o 

Inverno 
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PROVINCIA DO PROVJN<.:IA DO 
PARÁ AMAZONAS 

Ara Ara 
Karuka Kaaruka 

Pituna êpe Pituna êpe 
Pi tuna Pi tuna 
Peçoié Peçahy 

Pi tuna pukú Koema keté 

ESTAÇÕES 
Koaracy-ara Koracy ara 

Amana ara Amana ara 

Ara (dia). 
Kauní, alimento, hora de 

comida. 
Pt"tu, noute, e py, começo. 

Pitu noute, escuro. 
Pecê, partida a meio, cy, 

ou cig, chega. 
Pittt (noute), puku, com

prida; koem (manhã) e 
ingoti ou keté, para. 

Koaracy, de ko, (verbo ser) 
é; ara, dia; cy, mãe, sol, 
e ara, dia, tempo; tempo 
de_ sol. 

Amana, chuva; ara, tempo; 
tempo de chuva. 

CONSTELLAÇOES 
Todo o índio conhece grande numero de astros e constellações e sabe a 

hora do nascimento e occaso, e por elles marca as horas da noite e se guia 
nas viagens nocturnas. 

Pela sombra do pollegar sobre a ma.o marcam tambem as horas do dia. 

Cano pus 

Orion 

Pleiades 

Mercurio 
Cruzeiro 
Serpentario 
Taurus 

Venus 

PARÁ 

Ceiucê 

Kuruçá 

AMAZONAS 

Mokaentaua 

Ararapary 

Cyiucê 

Pirápanéma 
Pirakaçara 
Boia-açu 
Kakury 

Jacy-tatá 

Mokam ou moken, grelha 
de moken . 

Ara1'a, arara, e pary, cerca. 
As cercas dos curraes de 
peixe, pary, tem as varas 
dispostas em triangulo. 

Cy, mãe; i, dos; y, agua, 
ului, desejo. 

Pirá-pané, pobre de peixe. 

Pz'rá-ltar, pescador. 
Mboi-açu, cobra grande. 
Cercado, curral de apanhar 

peixe. 
Yacy-tatá, lua de fogo. 
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No Amazonas ainda distinguem a.<; seguintes constellações : 

Tukuchy, tukuchy : bôto vermelho. 
Uaimy, uaturá, uaimy-ualurá : cesto da velha. 
Yakaré-rayua, Iakaré-rayua: queixo de jakaré. 
Mirakanga, mira-aka11ga : cabeça de- gente. __ _ 

Pela passagem pelo meridiano, ou pela sua altura, nas diversas epochas do 
anno, os indios contam todas as horas da noite. 

PHAZES DA LUA 
Lua nova Yacy-peçaçu Yacy pyalzu , lua 

nova. 
Quarto crescente Yacy yemoturuçú Yacy oiumú turuçú Yacy o mbo turuçu 

Lua cheia 

Quarto minguante Yacy yearoka 

Yacy çuá açu 

lua se fazendo 
grande. 

Yacy obá uaçu, lua 
de cara grande. 

Yacy oiumú kuayra Yacy yerog, y mb~ 
kuyr, lua se faz
endo pequena. 

NUMEROS CARDIAES 
Os índios de origem tupynambá, quer selvagens, como os Tembés, quer 

civilisados que faliam o abanheenga ou língua geral, não contam senão até 
quatro, e para cinco já indicam a mão (pó), ou os cinco dedos e d'ahi para 
cima é mostrando a mão e os dedos, ou ambas as mãos, e mãos e pés. 

Pela repetição de mãos, com o auxilio dos pés chegam a contar o que 
querem indicar. 

Supponhamos 23: são duas mãos, dois pés e tres dedos; 5 2: quatro mãos, 
quatro pés, mais duas e dois dedos, etc. 

Quando o numero é grande, então dizem: cetá eté, muitos. 

PORTUGUEZ PARÁ AMAZONAS 

Oiepen Iepé, yepé l'epê. 
2 Mokoin Mukuen, mokoin Mokoin. 

3 Moçapuer Muçapeire, mocapyre Mboliapyr. 

4 Mokoin-mokoin Erundy, herundy Ynmdy, moJnmdy. 

s Pó Pó Mbó, pó, mão. 
6 Moçapuer-moçapuer 
7 Pó mokoin Mão e dous. 
8 Pó moçapuer Mão e tres. 

9 Pó mokoin mokoin Mão e quatro. 
[Q Pó-pó Põ, pó duas mãos. 



PART&-S DO CORPO HUMANO 

Aleijado dos pés, py-apam. 

Anus, chikoara. 

Baço, per. 

Barba, teneuauá. 

Barriga, marz'ka. 

Beiço inferior, tembé. 

Beijo, pit~ra. 
Belida, ceçá tUnga... 

Bocca, ayu;-zí. 

Bochecha, typy. 

Braços, ; 1iuá. 

Cabeça, akang. 

Cabellos, áua. 
Cabellos brancos, áua moroti11ga. 

Cabellos crespos, áua pícliain. 

Cabellos curtos, áua iatoka. 

Cabellos grandes, áua pukú. 

Cabellos lisos, áua çatamika. 

Cabellos pretos, áua picJuma. 

Calcanhar, pirapytá. 

Cara, tua, touá. 
Cara comprida, tuá pukú. 

Caspa, kiab. 

Catarro, pura. 

Caveira, akangakuera. 

Cego, ceçá-yma. 

Coração, pyá. 

Corpo, pira. 

Costas, kupé. 

Costellas, yarukanga. 

Cotovello, yiuá kt'tan. 

Côxa, yuera. 
Côxo, py-apara. 

Dedos, poan. 

Dentes, tây, hoje tanlta. 

Dentes incisivos ~ ã d' . 
Dentes caninos j 11 0 istmguem. 

Dentes molares, tamgupy. 

Doente, maacyuera. 

Escroto, Çttjiá. 

Estomago, pyá ayitrtí. 

Excremento, tepoty. 

Fel> pyaztpiá, papeár.a. 

Testa, cyuá. 

Fígado, pyá. 

Garganta, kurukaua. 

Gengiva, taybyra. 

Gordo, ltuyrá. 

Gordura, kaua. 

Hombro, atiyuá. 

Joelho, tenipian.. 

Lagrimas, ceçá iukycé. 

Leite, kamy. 

Língua, apekon. 

Louco, akanga ayua. 

Magro, yangaiuara. 

Mamas, kam. 

Maneta, pôyma. 

.Mão, pô. 

Menstruo, uuy uikó, yaq 11ikó. 
Miolos, apetooma. 

Mudo, nheeng ima. 

Nadegas, mykira, rwny. 
Nariz, tin. 

Nervos, ta;1ika. 

Nuca, atuá. 

Olhos, teçá. 

Olhos grandes, tecá uaçú. 

Olhos vermelhos, ceçá pira11ga. 

Olhos vivos, teçá cendé. 

Ophtalmia, çafiranga, por teça-pi-
ranga. 

Orelhas, namby. 

Osso, kang, kanguera. 
Ouvido, apeça. 

Palma da mão, pô pitêra. 
Pé, py. 
Peito, potiá. 

Pelle, pyra. 

Penis, takonha. 



Pentelhos, çakuaú. 

Perna, pyman. 

Pescoço, ayurá. 
Pestanas, ceçá raua, Cl'Çá tybík. 

J>ulmões, pya. 
Punho, p.wso, pô-rupetá. 
.Pús, maia. 
Queixo, cayiba. 
. Ramella, tcç,á f()(Jma. 

Saliva, t11-111.1í. 

Sangue, tu/ry. 
São,, katú. 

Sobrancelhas, ceça pekan ou tybytaua. 
Sola do pé, py-pytéra. 

ft3 

Sperme, urart. 
Suor, ceaim. 

Surdo, Qjeçá yma. 
Tendões, tayika. 

Tornozello, py moapureçaua. 
Unhas, poampé . 
Urina, kan1kaua. 

Utero, mémbyra rení . 

Umbigo, puruan. 
Veias, taykú. 
Véo do paladar, ko11guera. 

Vesgo, ceçá·apara. 
Virilha, takamby. 

Vulva, tambá. 

OBJECTOS DO USO DOMESTICO 

.Tatáku_arq,, forno, fogão. 
Mutt't, pote conico em que guardam o tykupy. 
Arupy, pa.ne.llã.o cum orelhas em que guardam a mau.dioca ·ralada. 
Nhaen pepó, panella de azas. 
Nham, alguidar, e posteriormente prato, panella sem azas. 
Kamucy, pote de gargallo estreito. 
'Ygaçaua, talha. 
Tatá-pyina-rení, fogareiro. 
'Yapona, frigideira do forno. 
Eyma, fuso. 
Kamucyuara, moringa de dois bicos. 
Yitkáçaua, urna mortuaria. 
Pana/aí, cesto aberto de trazer nas costas. 
Yapá, esteira, para o chão, e para substituir portas. 
Matiry, sacco de malhas, pequeno. 
Typity, cylindro de tecido de uarumá para espremer a massa da mandioca. 
Urupema, peneira. 
Uàturá, cesto assente sobre quatro pés de madeira. 
Typity pema, páo em que se enfia o tipHy para sobre elle assentar-se uma 

pessoa e fazer peso afim de apertar a massa e escorrer o liquido. 
Uru, pequeno cesto com tampa. 
Tupé, esteira. 
Uruçakanga, cesto grande com tampa para se trazer á cabeça. 
J:amaclty, cesto grande conico, de quatro pés, de se trazer ás costas. 
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IDADES DA VIDA 

HOr.IE:\I 

Infancia ou adoles-
cencia Mitang (1) 

Puericia Kurumi (2) 
Mocidade ou juven-

Kurumiuaçu (4) 
Apigaua (6) 

tude 
Virilidade 
Velhice 
Decrepitude 

Tu yuaéçaua ( 7) 
'l'uyuauera 

MULHER 

Metang 

Kunhãntá (3) 

Kunhan muku 
Kunhan 
Uaimy (8) 
Uaimyuera (9) 

(5) 

Do nascimento até 
3 annos. 

De 3 a 15 annos. 

De 15 a 18 annos. 
De l 8 a 40 annos. 
De 40 a 80 annos. 
De 80 até á morte. 

(1) Mitang ou pytang: PJ•, pelle, e tang, tenra: creança verde, como o 
vulgo diz, recemnascida. 

(2) Kurmni: de kunu, o criado, crescido, e mi por miry, pequeno. 
(3) Kunhantan: de kunllan, a mulher, e tain, tenra: a moça, a rapariga, 

a donzella. 
(4) Kurumyuaçu: de kurumy e uaçu, grandej póde ser tambem mboku, feito. 
(5) Kunhan muku: de kunltan (mulher) e mboku, feita, adulta. 
( 6) Apigaua : de api, a glande descoberta, e a verbal aua, ou aba : o 

que tem a glande descoberta, o homem maduro. E' o antigo apiaba. 
(7) Tuyuaeçáua: do antigo tuyubaé, velho, ancião, e Jiaba. 
(8) Uaimi : do antigo guaim1~ velha, mulher acabada. 
(9) Uaimiuera: de uaimi, e kuer, passado, ido. 
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