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INTRODUÇÃO. 
 
Este dicionário foi compilado com o alvo principal de ajudar os professores da Escola do Posto Indígena Bodoquena, e 
facilitar o ensino na língua kadiwéu. 
 
Lista de Abreviações. 
 
 afirm ------------------------ -  afirmativo 
 adj --------------------------- -  adjetivo 
 adv -------------------------- -  advérbio 
 aux -------------------------- -  de auxílio 
 comp ------------------------ -  comparativo 
 con -------------------------- -  conectiva  
 cond ------------------------ -  condicional   
 conj ------------------------- -  conjunção 
 cont ------------------------- -  contraste 
 dem ------------------------- -  demonstrativo 
 dim -------------------------- -  diminutivo 
 enf -------------------------- -  enfatizado 
 estát ------------------------- -  estático 
 excl ------------------------- -  exclamação 
 fem -------------------------- -  feminino 
 ger -------------------------- -  geral  
 ind -------------------------- -  indefinido 
 interrog --------------------- -  interrogativo 
 intro ------------------------- -  introdutor 
 loc --------------------------- -  locativo 
 man ------------------------- -  maneira 
 masc ------------------------ -  masculino 
 neg -------------------------- -  negativo  
 nom próp ------------------- -  nome próprio 
 núm ------------------------- -  númeral 
 pess ------------------------- -  pessoal 
 port ------------------------- -  português 
 poss ------------------------- -  possessivo 
 pro -------------------------- -  pronominal 
 quant ------------------------ - quantidade 
 reg -------------------------- -  regionalismo 
 rel --------------------------- -  relativo 
 rep -------------------------- -  reportada 
 sing ------------------------- -  singular 
 sinôn ------------------------ -  sinônimo 
 subst ------------------------ -  substantivo 
 temp ------------------------ -  temporal 
 vi  --------------------------- -  verbo intransitivo 
 vt ---------------------------- -  verbo transitivo 
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1. A Língua Kadiwéu. 
 A língua Kadiwéu pertence à família de línguas conhecida pela designação “Guaicuru”. A língua 
mais prôxima em termos de caraterísticas mais comuns é a língua Toba no norte da Argentina. 

Kadiwéu é uma língua aglutinante, quer dizer, existem muitos afixos que podem ajuntar com a raiz 
(que tem o significado central) de uma palavra, formando palavras compridas. O resultado é que o 
significado de uma palavra pode incluir muita informação. 
 
Alfabeto 
O alfabeto de Kadiwéu consiste de 4 vogais e 15 consoantes: 
 
a, e, i, o   —   b, c, d, g, º, j, k, l, m, n, p, t, w, x, y. 
 
As quatro vogais podem ser duplas e então escritas como   aa  ee  ii  oo. 
 
Pronúncia  
 O som de cada letra não varia em qualidade, contrastando p.ex. com a letra  “g” em Português que 
é diferente nas sílabas  “gi” e “ga”.  
 A letra “c” é sempre como o primeiro “c”  em  “cachorro” 
 “d” é sempre como “d” em “daí” (nunca como em “dia”) 
 “g” é sempre como “g” em “gato” 
 “j” é como o som de “dj” em “Djalma” 
 “t” é sempre como “t” em “tambor” 
 “x” é como o som “tch” em “tchau” 
 “º” e “k” são sons uvulares descritos como plosivos. 
 A letra “k” é surda enquanto a letra “º” é sonora. 
 
Os padrões das sílabas são  CV  e  V  e ocorrem em qualquer combinação. (Há poucas exceções 
como  “nyV”.  (C = consoante, V = vogal.) 
 
2. Como Interpretar os Itens no dicionário 
 Exemplo: 

item                                                           plural (quando o item for um substantivo) 
 
categoria 
gramatical 
                     anoojetekegi anoojetekaºaºa  
                   sub masc comerciante                             significado 
forma fem           anoojeteke  (forma fem)                                explicação mais  
do item           comerciante que viaja para comprar e vender               detalhada 
                           -noojete comprar 
                      noojetekigi negócio, mercadoria 
palavras ligadas com o item principal  
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Substantivos. 
 Cada item inclui o plural e outros plurais alternativos.  As categorias gramaticais  são 
marcadas com abreviações.  Significados diferentes são enumerados e acompanhados por 
explicações mais detalhadas. Alguns substantivos podem ser possuídos. Se a possessão é 
obrigatória, o item pode ser marcado com hífen inícial. (Veja Apêndice C  p.271)  Se a palavra 
for emprestada e adaptada do português, o fato é demonstrado com a abreviação  port.  Existem 
plurais que indicam a classe geral do item, p.ex. cavalos pode significar um certo grupo de 
cavalos ou cavalos em geral (contrastando p.ex. com cachorros). O plural geral é seguido pela 
abreviação (ger). 
 
Verbos. 
 Os verbos são marcados em geral com hífen inicial que indica que a forma está faltando o 
prefixo da pessoa. (Veja Apêndice A p.265) Os verbos são divididos em duas classes principais: 
transitivos e intransitivos,  a classe sendo marcada no dicionário com as abreviações  vt  e  vi. 
  
Outras Considerações. 

(i) Existem diferenças entre a fala do homem e a da mulher. Quando há forma diferente,  a 
fala da mulher está marcada com o item em itálicos como no exemplo seguinte: 
 low-eenatagi  (fala da mulher). 
(ii) Há variações de algumas palavras principais, estas variações estão marcadas em seguida 
com   (variação). 
(iii) Palavras sinônimas estão seguidas pela abreviação  (sinôn). 
(iv)  Durante o período desde 1968 quando o trabalho da transcrição começou, várias 
palavras cairam de uso, e outras se modificaram. Só os antigos as usam hoje em dia. 
Algumas das mais comuns entre estas palavras estão incluidas e marcadas com (palavra 
antiga) ou (forma antiga). 
(v) Algumas palavras tem categorias gramaticais em kadiwéu que não são fáceis de 
entender, pois várias categorias de português precisam ser empregadas para classificar essa 
palavras para ser melhor entendidas pelos professores e alunos, como p.ex,   dem pro neg 
masc  que significa “demonstrativo pronominal de forma negativa e gênero masculino”  É 
claro que não existe uma forma equivalente no português. 
(vi) Quando duas ou mais palavras se juntam para fazer outra palavra, em casos mais 
comuns, cada palavra é separada por um hífen,  p.ex.    aº-ele  que significa literalmente  
“negativo-bom”,  que quer dizer “não é bom”. 
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A  -  a 
 

-aa vt vender 
 

a-aami pro você 
     (fala da mulher) 
    akaami (fala do homem) 
 

a-aapaºalatoºo adv sorte, ainda bem 
     (fala da mulher) 
    apaºalatoºo (fala do homem) 
 

-aadi subst respiração de 
    yaadi minha respiração 
     ºadaadi sua respiração 
    -aale respirar 
 

-aagidi vi esquecer-se 
 

aaginaºa aaginadi subst masc  homem 
     (fala da mulher) 
    ºoneleegiwa  (fala do homem)  
     ºanaagina seu homem (homem pode usar 
     esta forma falando para mulher referindo ao 
     irmão dela) 
     inaaginaºa meu homem   
     naaginaºa homem dela  
      aagina 
 

-aago vt coar 
 

-aaºadi vt 1 acabar com 2 gastar   
    3 destruir 
 

aaºaºa adv também 
 
aaºaºaee adv também (este)  
     (forma da 3ª pessoa) 
    aaºaºaeji  (forma da 1ª pessoa)  
    aaºaºaemi (forma de 2ª pessoa) 
 
-aale vi respirar 
 

-aaleºena -aaleºenali subst  fem  
    1 coração 2 coragem 
 
-aamipi subst masc antepassados, avôs 
     laamipi antepassados dele 
 
aanjo aanjotedi subst masc anjo  port 
     iniaanjo meu anjo 
 
-aa(ti) vi acabar 
 
-aawidigidice vt rasgar roupas, papel, etc 
 
abaageºegi abaageºegipi subst masc 
     pessoa ou animal que faz algo sem  
    motivo 
    abaageºe  (forma fem) 
 
abaciºegi abaciºaºa abaciºegipi (ger) 
     subst masc pessoa preguiçosa 
     abaciºe (forma fem) 
 
-abade vi ter asas 
 
-abake vt bater em 
      com mão aberta 
      -abakenaºa lavar roupas 
 
-abakenaºa vi lavar roupas 
     -abake bater em 
 
-abale vi perder (no passado) 
      perder no sentido de não poder mais achar 
      -abale(tigi) 
 
abaleºegi abalaºaºa subst masc   
     selvagem 
 
-abalenaºa vi balançar cabeça ou funda 



   6

-abale(tigi) vt perder,  não achar mais 
    -abale 
 
abaneceºegi abanecaºaºa adj magro 
      -abaneceºe (forma fem) 
 
abataºa adj errante 
      não quer acertar 
 
abejeweºegi abejewaºaºa  
    subst masc assaltante 
     abejeweºe  (forma fem) 
 
abeyaceºegi abeyacaºaºa   
    abeyaceºegipi (ger)  subst masc pecador 
     abeyaceºe  (forma fem) 
       pecador, malfeitor 
 
abeyaceºi abeyacaºa adj mau 
 
-abice vi levantar algo de um lado 
      outro lado vai para baixo,  p.ex. balança  
     -abice ciscar 
 
-abice vt ciscar 
     -abice  levantar algo de um lado 
 
-abidi adj estar queimado 
     nabidi preto 
 
abikoneºegi abikonaºaºa subst 
       masc pessoa que pretende fazer e não 
     cumpre 
     abikoneºe  (forma fem) 
     o que pretende fazer pode ser de bom ou de 
     mal. 
 
-abo vi bastar -abo-oo (fala da mulher) 
     bastar ou ser suficiente 
    abo  laaleºena ter coragem 
 

abolikigi abolikigipi subst masc  
    pessoa com vergonha 
     abolike  (forma fem) 
 
aboobile aboobilijadi subst masc  
     abóbora    port 
 
-abooºodi vt 1 lavrar 2 fazer ficar fofo  
       preparar a terra para plantar, lavrar, pode ser 
       também ação de fermento 
 
abooºo-ninyoºodi subst masc  
    1 enchente  2 dilúvio 
     abooºo-akiidi (sinôn) 
 
abooºotece adj cheia de água 
     abooºo-ninyoºodi enchente 
 
aca dem  fem tem, tinha 
    aºaca não tem,  não tinha              
    acoda  (forma dim) 
     ica (forma masc) 
 
-acaage vi chorar 
     chorar ou gritar alto, sem lágrimas 
 
-acapenaºa vi gritar à toa 
     gritar à toa sem motivo nenhum 
 
acidaºa acidadi subst neutral 1 pessoa que 
    amaldiçoa (como feiticeiro) ou judia 
    2 pessoa que exagera 
 
-acide vi judiar 
     judiar, escarnecer, zombar,  só com  palavras 
     -acide(tece) fazer sofrer 
 
-acide(tece) vt fazer sofrer 
     sem motivo,  de malícia 
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-acigice vt 1 ranger os dentes 
     2 sussurrar 3 rilhar 
      pode ser o barulho do vento nas árvores ou 
      redes mexendo 
     -acigice chiar 
 
-acigice vi chiar 
    -acigice rilhar dentes 
 
-aciile vi cainhar 
    não querer dar ou entregar, negar porque é  
    avarento 
 
-acilo vi estar ferido 
     somente quando a pele está cortada 
 
-acilo -acilodi subst masc 1 cabeça  2 chefe 
     cabeça de pessoa, capitão, chefe de festa ou 
     qualquer líder 
     -acilotidi ferir 
 
-acilotidi vt ferir 
    -acilo estar ferido 
 
-acipaºadi subst masc bebida 
    ºadacipaºadi sua bebida  
    lacipaºadi bebida dele 
    nacipaºadi bebida 
    -acipe beber, tomar 
 
-acipe vi, vt tomar 
    -a-aaka (fala da mulher) 
     tomar ou beber 
     -acipaºadi bebida de 
     jacipoda eu tomo de uma maneira  suave,  
     humilde 
 
-acipeºe vt dar água a beber 
 
acipeºegi acipaºaºa subst masc pessoa 
     bêbada 
    acipeºe  (forma fem) 
 

adaa loc lá 
    jaºadaa está lá 
 
adaºa conj não ... 
     faz da frase inteira sentido negativo 
 
adaºaºa conj também não .. 
    adaºa 
 
adatecibece núm fem algumas 
    ada-teci-tibece 
    idatecibece (forma masc) 
 
adatibece núm  fem algumas (lá) 
    adaa-tibece 
    adaa lá   
    adatecibece algumas 
    idatibece (forma masc) 
 
ade intro cond se não .... 
 
-adecoºo vi pastar animais 
 
-adeegi vt levar 
    -nadeegi trazer 
     -niba(tege) levar pessoa ou animal para 
 
ademiita adv de certa maneira 
    ade-emii-ta 
    emii você vai 
 
adi dem  fem aquela (deitada) 
    idi  (forma masc) 
 
adiaa loc fem lá 
    idiaa (forma masc) 
 
adiaaºidi loc  fem lá mesmo 
    adiaa-º-idi 
    idiaaºidi (forma masc) 
 
adida dem  fem essa aí 
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adigidicenaºaneºegi    
   adigidicenaºanaºaºa subst masc   
   cascavel 
     cobra 
 
adiºica adiºicoa cond neg masc  se não 
     tiver 
    ade-º-ica 
 
-adilaºaneºe(ta) vt emprestar para 
 
adileni lawoºo adj púrpura 
     mais vermelho, cor de uma flor 
 
-adilo vt secar 
    -adilonatidi secar com 
 
-adilonatidi vt secar com 
   -adilo secar 
 
adinatopiamigi adinatopiamico   
   comp diferente,  não igual a 
     compara coisas diferentes para dizer que   
     são diferentes 
 
-adineºenataka vi pintar 
    fazendo desenhos 
 
adiokanaºadite dem última coisa 
    última coisa que ficou depois que outros  
    desapareceram,  ficou só esta 
    a-dioka-naºadi-te 
 
-adi(teci) vt cuidar para si mesmo 
    -adi-teci 
 
-ado vi casar-se 
    -adoneºegi casamento de 
 
-adodi vt ajudar erguer 
    ajudar levantar algo;  p.ex. ajudar alguém  
    montar cavalo 
 

adodigomadaºa adodigomadadi  
   adj 1 voraz 2 avarento 
    voraz, cheia de si, egoísta 
 
-adokojegi -adokojetedi subst masc  
    pomada 
    nadokojegi pomada (forma neutral) 
 
-adoneºegi subst masc casamento 
    nadoneºegi casamento (forma neutral)  
    -ado casar-se 
 
-adoneºe(tiwage) vt fazer outros se 
     casarem 
     gíria para ajuntar 
     -ado casar-se 
 
-ado(teloco) vt derramar sobre 
     jogar sobre 
    -ado(tice) derramar, esvaziar  
   -ado(tineci) 
   -ado(tinigi) derramar 
 
-ado(tice) vt 1 derramar 2 esvaziar 
    -ado(teloco) derramar sobre 
 
-ado(tineci), -ado(tinigi) vt   
   derramar dentro 
    -ado(teloco) derramar sobre 
 
adotonaºa adotonadi subst masc   
    prego 
    -oto(ti) pregar com pregos 
 
agaa interrog  fem Cadê?   Onde? 
    forma mais curta  
    igaa onde?  (forma masc) 
     agaataºa onde? 
 
agaataºa interrog  fem Onde? 
    igaataºa (forma masc) 
     agaa onde? 
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age adv depressa,  rápido,  logo 
    -age(ta) fazer ou ir rápido 
 
agecaºalo agecaºalodipi adj triste,  
    aborrecido 
     pode substituir substantivo 
    -igecaºaleºe preocupar-se com,   
     entristecer-se 
 
agecaºalo agecaºalodipi adj  
   (pessoas) coitadas 
     pode ser enlutado 
    -igecaºaleºe preocupar-se com,    
     entristecer-se 
 
ageºegi ageºaºa subst masc gago      
    ageºe (forma fem) 
 
ageleemagi ageleemagipi adj   
   (pessoa) medrosa 
    ageleema (forma fem) 
 
-age(ta) vt fazer ou ir rápido 
     mandar rápido para outro, fazer algo em pouco 
     tempo,  ir em pouco tempo, levar depressa 
     -ageteloco me -otaºa falar rápido 
 
-age(teloco) me vi fazer depressa 
    -age(teloco) me (-otaºa) falar rápido 
 
agiloºonaºa agiloºonadi adj   
   (pessoa) acostumada fazer 
     costume da pessoa 
 
-agi(tinigi) vi atravessar,  passar no  
    meio 
 
agiwocaºaneºegi     
   agiwocaºanaºaºa subst masc pessoa   
     que zomba,  zombador 
    agiwocaºaneºe (forma fem) 
    -nigiwogo zombar, incomodar, provocar 
 

agoda interrog será que ... 
    introduzindo pergunta 
    agodaºa- forma que precede vogal 
 
agodaºa interrog neg será que não ... 
    introduzindo pergunta 
    agoda será que ... 
 
agopeloagi agopeloaºa subst masc  
   bandido,  safado 
    agopeloa (forma fem) 
    -igopeloºo fazer coisas más ou imorais 
 
agotaºa cond neg não teria,  não seria 
    agodaºa será que não ...? 
 
agotaºalee cond neg ainda não teria,      
     ainda não seria 
    agotaºa não teria 
 
agotiºica intro neg não haverá aquilo,  
   não seria aquilo 
   agotaºa-ica  
   agotaºa não teria,  não seria 
 
aºabolikegi aºabolikegipi subst masc 
    pessoa não vergonhosa 
   aºabolike (forma fem) 
 
aºaca v  aux  fem não tem 
    aº-aca 
    aºica (forma masc) 
 
-aºadi(ti) vt esconder 
    -dinaºaditi (forma reflexiva) 
 
-aºakatidi vt por confiança em  
    alguém (para cuidar de outro) 
 
-aºalanigi -aºalanaºa subst masc  
   necessidade de 
     passando por necessidade 
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aºalee adv não mais 
    aº-alee 
    alee  depois,  mais,  além 
 
aºaleeºica aºaleeºicoa dem,  pro  neg   
   não há mais, acabou, nunca 
    aºe-eeºica (fala da mulher) 
     aºaleeºaca (forma fem) 
    aº-alee-º-ica 
 
-aºamalaºa subst masc fraqueza 
    naºamalaºa fraqueza 
 
aºamaleºegi aºamalaºaºa   
   aºamaleºegipi (ger) subst masc 
     1 paralítico 2 fraqueza  3 moleza 
    aºamaleºe (forma fem) 
    laºamaleºegi fraqueza dele 
 
-aºamicaºajegi -aºamicaºajedi   
    subst masc cisco que entra no olho 
    ºadaºamicaºajegi seu cisco 
 
-aºa(ta) vt 1 depender de uma  
    pessoa, contar com 2 confiar em 
    espera pagamento,  depender de Deus,  esperar 
    alguém fazer algo,  p.ex. time depende no 
    melhor jogador, confiar num ídolo 
 
aºatadeºegi subst masc lutador de boxe 
   aºatadicaºamigi pessoa dando soco 
 
aºatadicaºamigi 
   aºatadicaºanaºa subst masc pessoa  
     dando soco 
    aºatadicaºaneºe (forma fem) 
     com mão fechada  
    aºatadeºegi lutador de boxe 
 
-aºaticoºo(tece) vt tirar os olhos de 
 

aºatiloºolagi aºatiloºoladi subst masc 
     pessoa que não pode controlar seus 
    movimentos 
   aºatiloºolaºa (forma antiga do plural)   
   aºatiloºole (forma fem) 
    pode incluir paralítico 
 
-aºaxake vt exagerar  
    exagerar, aumentar ou inventar histórias 
 
aºe-eeºica aºe-eeºicoa dem pro  neg 
      não tem mais,  nunca  
      (fala da mulher)        
    aºaleeºica (fala do homem) 
 
-aºe-eeladi subst  casa de, lar de 
    (fala da mulher) 
    -iºe-eeladi casa de  (forma alternativa) 
     -iºeladi casa, lar  (fala do homem) 
 
aºele adj não é bom 
    aº-ele  
    ele bom 
     atele não é bom 
 
aºepece adv custou (tempo),  demora 
    aºepece awii você demora para fazer 
 
aºica aºicoa dem pro neg masc  não tem   
      aºaca (forma fem) 
    aº-ica ica tem, este 
    aºicoda não tem este coitadinho (forma  dim)   
    aºicaadaºa nunca teve 
 
aºicaantokaaºini v aux não tem  
     qualquer 
    aº-ica-gaantokaa-º-ini 
    gaantokaaºini qualquer,  coisa não certa 
 
aºidiokidita adj dem não só,  não  
     somente 
    aº-idiokidi-ta idiokidi sozinho,  só 
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aºina aºinoa dem pro neg masc  não é este 
    aºana (forma fem) 
    aº-ina 
    aºica, aºini, aºida, aºidi, aºini  não tem 
 
aºiniºina aºiniºinoa dem pro neg  enf  
      masc não é este 
    aºi-niºina 
 
aºiwaaºademigi   
    aºiwaaºademaºa subst masc pessoa  
      bondosa 
    aºiwaaºenatakaneºe (forma fem) 
 

aºolaºatakaneºegi  
    aºolaºatakanaºaºa subst masc  
    adúltero 
      aºolaºatakaneºe (forma fem)  
    -iºolaºadi adulterar 
 

aidiiºa! excl Não me manda! 
    pode usar a expressão para abusar ou insultar 
 

-aije vi matar pessoas 
    aijekegi assassino 
 

aijekegi aijekaºa aijekanaºaºa  
   subst masc assassino 
    aijekaneºe (forma fem) 
 

ajaa conj fem  e   
    ijaa (forma masc) 
 

ajaaºajo dem enf aquela mesma 
    ajaa-º-ajo 
    ijaaºijo (forma masc) 
     ajo aquela 
 

-ajacaºadi vt controlar 
    controlar criança, animal, veículo, grupo (mas 
    não coisa abstrata como pensamentos); mandar 
    ficar quieto 
    -dinajacaºadi controlar-se 
 

ajakalo ajakalodi ajakalodipi (ger) adj   
   gordo ou gorda 
 
-ajebi vi demorar 
    -dinajepaºadi demorar-se 
 
-ajela vt 1 ir primeiro, preceder 
    2 colocar primeiro 
     inclui colocar em primeiro lugar 
-ajepaºadi vt não levar depressa 
 
-ajigijice vt 1 chocalhar 2 peneirar 
 
-ajigo vt 1 dar 2 entregar 
 
-ajiodo -ajiododipi subst  fem tia 
 
-ajipa(ta) vt 1 ouvir 2 escutar 
 
ajo dem fem aquela 
    ijo (forma masc) 
     ajoda dim  
    naºajo aquela 
 
-ajoi vt recomendar,  dar um conselho 
   -iladee aconselhar, dar conselho 
 
-ajoinaºa vt 1 mandar chamar  
    2 encomendar 
    -ajoinaºaneºegi lei, mandamento  
    -iwakatee mandar, encomendar  
    -ienaºa(tece) mandar chamar, mandar 
      atrás 
     -ienaºa(ta) mandar trazer, mandar  
      alguém para chamar outro 
 
-ajoinaºaneºegi subst masc lei,  
    mandamento, regra 
   najoinaºaneºegi lei, mandamento,  regra 
    -ajoineºegi recomendação, ordem 
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-ajoineºegi subst   recomendação de,   
    ordem de 
   -ajoinaºaneºegi lei de, mandamento de, 
     regra de 
 
ajokajo pro dem fem só aquela, só ela 
   ijokijo (forma masc) 
   ajo-oka-ajo 
   ajo aquela 
    oka só 
 
ajolatibige subst  fem finada 
   ijolatibige (forma masc) 
 
-ajolitaºa vi estar com pressa, urgente 
    estar com pressa por ser é ansioso, 
    preocupado, coisa urgente,  mas não por causa 
    de perigo 
 
-ajooge vt 1amar alguém  2 namorar 
 
akaa adv temp antes que 
    não muito tempo antes, não chega até anos     
    akaaº(ica) antes deste 
 
akaaºida akaaºidoa adv  temp antes  
    deste 
    veja o paradigma (p365) 
    akaa antes 
 
akaagai akaagaitedi subst masc   jaó 
    pássaro 
 
akaami akaamitiwaji pro pess você    
   a-aami (fala da mulher) 
    akaamitawece todos vocês 
     akaamito você e ele 
 
-akacitaka(ta) vi cortar com  
    espada 
     pode ser plantas 
 

-akadi vt 1 achar 2 poder 
     pode também significar vencer sobre alguém 
    (poder sobre) 
 
-akagidi vt 1 cortar 2 rebentar 
   -dinakagidi cortar-se  
   -akagidi(teloco) passar por ali,  
    cruzar ali (cortar o caminho) 
 
-akagidi(teloco) vt passar por ali 
     cruzar ali, passar por ali 
     -akagidi cortar 
-akakaºadi vt 1 endurecer 2 fazer preço 
   alto 
   dakake duro 
 
-akaloi vi caçar e matar 
    como onça 
    nakaloigo comida de caça 
 
akamaºa pro pess poss seu próprio,  
    mesmo (você)   
   a-aamaºa (fala da mulher) 
    Pode também enfatizar 2a pessoa    
   akamaºakaami você mesmo 
 
-akamaºa vi viver em paz ou  
     tranqüilidade 
    -akamaºadi deixar em paz 
 
-akamaºadi vt deixar em paz 
     deixar em paz e parar de amolar  
    -akamaºa viver em paz 
 
akamaºakaami akamaºakaamitiwaji 
    pro pess enf  você mesmo 
    a-aamaºa-aami (fala da mulher) 
    anaºakamaºa não é você mesmo    
    emeºee eu mesmo 
     idaaºida ele mesmo 
 
akamoka pro pess só você 
    akamokakaami só você mesmo 
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akamokakaami pro pess enf só você 
   mesmo 
   akamoka só você 
 
akapaºa cont mas ... 
    akapeºemii mas você vai 
 
-akapaºatee(tege) vt fazer contra 
     (ele) 
    -akape(tege) encontrar com, estar contra, 
      opor 
 
-akape vt segurar 
    pegar na mão para levar, não para  proteger 
 
-akape(tege) vt 1 encontrar com 
    2 estar contra, opor 
    -akapaºatee(tege) fazer contra (ele) 
 
-akapetegi -akapetedipi subst masc  
   inimigo, pessoa contra ... 
    -akapete (forma fem) 
    ºadakapetegi  seu inimigo, pessoa   
     contra você  
 
akataºa cond teria antes 
    akaa antes 
 
-aka(ticogi) vt deitar para lá 
     significa certa posição 
    -dakagi(ti) prostrar-se 
 
-akatigi -akataºa subst masc 
   1  maneira de viver  2 jeito  3 hábito 
    4 modo ou costume 
    nakatigi maneira de viver, modo,  jeito, 
     costume, hábito 
 
-aka(tio) vi entrar 
 
Akidawaani nom próp Aquidauana 
     nome de cidade de origem Kadiwéu que 
     significa "rio estreito" 
 

Akiideliodi  nom próp Rio de Janeiro 
     nome significa "rio grande", às vezes usado 
     para traduzir "mar" 
 
akiidi akiititedi subst masc rio 
 
akiidi-eliodi subst composto masc mar 
    significa "rio grande" 
 
-akikexegi -akikexedi subst masc  
   peixe assado 
    assado no fogo 
 
alaaja alaajali subst  fem  araça 
     fruta 
 

-aladi vt 1 mudar, abandonar casa  
    ou pessoa 2 jogar fora 
    jogar fora, pode ser interpretado como  
    abandonar uma coisa 
    -alataºa separar de marido ou esposa,  
    divorciar 
    -dinaladi mudar-se 
 

-alaºa vi inventar histórias sobre outros 
    sentido de histórias falsas, mentir sobre outros 
    -alaºa(ta) falar a respeito de  
    -nalaºa(tibige) lembrar-se 
 

alaºaneºegi alaºanaºaºa  
   alaºaneºegipi (ger) subst masc  
   1 fuxiqueiro 2 mexeriqueiro 3 tagarela 
    alaºaneºe (forma fem) 
    enalaºaneºegi fofoca 
 
-alaºa(ta) vt falar a respeito de 
   -alaºa inventar história falsas sobre alguém 
   -nalaºa(tibige) lembrar-se 
 

-alaºate vi subir 
    subir numa árvore, morro 
 

-alakatidi vt fazer lembrar 
    -nalaºa(tibige) lembrar-se 
     -alake apanhar 
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-alake vt apanhar 
    -alakatidi fazer lembrar 
    -dinalake espancar-se 
 

Alamo-libatadi  nom próp Estação 
    Guaicurus   port  (só primeira palavra) 
     libatadi tronco de árvore 
 

-alataºa vi separar do marido ou esposa, 
    divorciar 
   -aladi jogar fora, deixar um lugar  
   -dinaladi separar-se 
 
alawaanigi alawaanaºa  subst masc    
    gambá 
 
alawini excl presta atenção! Veja só! 
    convite para olhar, não é ordem 
   amawini para que 
   digawini Olhe aqui! - para tirar dúvida 
 
alaxe alaxeli subst  fem  cipotá 
    fruta 
 
alaxigo alaxijadi  nom próp Cipotá 
    tipo de árvore, também nome dum lugar 
 
-ale -aleli subst  fem coroa 
    lale coroa dele 
    nale coroa 
 
alee intro daí, depois 
   malee ainda (daí) 
    aºalee não mais 
    domaºalee queria ainda 
 
aleeºaºa aleeºadi adv mais ainda há 
    receber, pois não usa e entrega para outro    
   domaºaleeºaºa ainda mais queria 
    alee daí, depois 
 

-alegetee(tege) vt misturar líquidos ou 
    sólidos 
    misturar coisas que tem gosto  
   -awanaºadi(tege) pegar junto,  
    ajuntar, misturar sólidos ou líquidos 
    -itagodi misturar algo 
 
-alegi vt queimar 
 
alejaado alejaadotedi subst masc   
   aleijado 
    alejaada (forma fem)   port 
 
aleteeºatagi aleteeºataka subst masc 
    animal listrado ou pintado 
    aleteeºata (forma fem) 

-alicaºa vi 1 cavar 2 cavoucar  
    cavar só terra 
    -naligi cavar uma coisa 
 
-alice vt tocar no fim para fazer algo 
 
aligeºe aligeºeli subst  fem 1 sol  2 hora 
    naligeºe sol dele 
 
aligopenaºaneºe subst  fem foguete 
 
-ali(ta),  -ali(tege) vt esperar 
    -nibeo(tege) esperar por 
 
-ali(ti) vt 1 caber 2 engolir 
 
-alo vi brincar 
    nunca de sentido mal ou imoral 
 
-aloºo vi por fogo no campo 
    queimar capim, mas não árvores 
 
-aloke vt fazer festa para 
 
-aloko vi nadar 
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-alokodi vi correr 
    -elodi correr fugindo 
 
alolanaºa alolanadi subst masc 
    1 touro 2 dança usada nas festas 
 
-alole vt derreter 
 

-alomeºe vt reclamar 
    dizer que outro está errado  
   -alomeºe(teloco) ler 
 
-alomeºe(teloco) vt, vi ler 
   -alomeºe reclamar 
 
-aloo vt ter cuidado para não fazer  
    demais 
 
alopoo! excl Admire! Pense um pouco! 
 
alotacaliita vt espere um pouco para  ... 
    (só há forma de 2ª pessoa) 
 
amaada interrog  fem O que é?   
   Quem é? 
   amiida (forma masc) 
   amaana o que é? 
 
-amaºa vt empurrar 
    empurrar com a mão ou gritar para animal  
   -amaºa(tice) desviar do 
 
amaºaºa interrog De quem será? 
 
-amaºatee(tice) vt pegar para desviar 
    p.ex. tirar algo da estrada para continuar 
 
-amaºa(ti) vt 1 curvar-se  2 prostrar-se 
    para humilhar-se diante de alguém, para honrar 
   -amaºa empurrar 
 
-amaºa(tice) vi desviar do caminho 
    pode ser de sentido abstrato 

-amaje(ti) vi cair em coisa profunda 
    cair em água profunda ou buraco profundo 
 
-amake(tini) vt acalmar 
    pode ser fazer gestos para pedir silêncio 
 
amaleedaºa adv temp neg 
    1 enquanto não, quando não 
   2 antes que 
 
amaleeºaºa intro para que 
   -eo(tibige) fazer para que acontecesse 
 
amaleeºica amaleeºicoa interrog  
   ainda não tem? o que mais? 
    ame-eeºica (fala da mulher) 
    quando desconhecido ou fora de vista.  
    Veja o paradigma (p365) 
 
amanagawini intro você vai ver que 
    amawini (sinôn) 
 
-amatini vi acalmar 
    elementos, pessoas, animais, pensamentos 
 
amawini intro para que 
    amaleeºaºa para que 
     amanagawini (sinôn) 
 
ame interrog 1 Que ...? Qual ...?  
   2 Quem ...? 
 
-ame vt não dar valor ou confiança 
    não estimar,  (não é desprezar) 
 
ame leeºodi interrog por quê? por   
    que motivo? 
    leeºodi porque 
 
ameelinedi intro claro que ... ,  pois não 
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-amenaºa vi divertir-se 
    divertir-se com bola, brinquedos, violão, etc. 
   -amenaºa(tibige) abusar, tratar mal 
 
-amenaºa(tibige) vi 1 abusar  2 tratar 
     mal 
 
amepaºa interrog quem vai ser ...? 
 
amepece intro para que 
    poder ir logo completar logo   
   amanagawini para que 
 
amepidiºica interrog Qual dos ...? 
    Quem dos ...? 
    amigepidiºica (sinôn) 
 
-ame(tibigo) vt 1 escarnecer  
    2 maltratar 
    maltratar com palavras ou ações 
 
-ami -amipi subst masc vovô de 
 
amica resposta então não tem 
    resposta para confirmar (que não tem algo) 
 
amida amidoa dem este 
    Veja o paradigma (p365) 
    amina este 
    amina noko hoje 
    niºina este  
    amijo aquele indo ou no passado 
 
amidi amidiwa dem (tem) este 
    Veja o paradigma (p365) 
    idi este 
 
amige interrog o quê ...? 
    amige leeºodi por quê razão? 
 

amige leeºodi interrog por qual motivo 
     ou razão? 
    amige o quê ..? 
     igame leeºodi (sinôn) 
 
amigepidiºica interrog qual dos ...?   
    quem dos ...? 
    amepidiºica (sinôn) 
 
amigida interrog quem é? 
    pessoa ou coisa em pé. Veja o paradigma   
    (p365) 
    amigijo o que é?  quem e? 
    amigini o que é?  quem é? (sentado) 
 
amiica amiicoa interrog qual é? 
    Veja o paradigma (p365) 
    amiida que? quem? 
     amiidi que? quem? 
 
amiini amiiniwa interrog Quem é?  
    Qual é? 
   Amaani (forma fem) 
    Veja o paradigma (p365) 
 
amiinica interrog o quê tem? 
    faladores preferem fazer de uma palavra só   
   amiini-ica 
 

amijeledi noko frase adv temp   
   anteontem, o outro dia 
    amijo-eledi noko 
    amina-noko hoje 
 

amijo dem aquele (indo ou no passado)   
   amajo (forma fem) 
    Veja o paradigma (p365) 
    amijoda (forma dim) 
 

amina aminoa dem este 
   amana (forma fem) 
   Veja o paradigma (365) 
    amida este 
    niºijo aquele 
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amina-noko adv temp hoje 
    amina este 
     niºina este 
 

amini aminiwa dem este 
    amani (forma fem) 
    Veja o paradigma (365) 
    amida este (em pé) 
 

amitiºica cond neg não teria 
    taºa  teria, seria 
 

-amodi -aamotiidi subst masc 1 cabelo 
   2 pluma, pena 3 folha 
   lamodi cabelo dele 
 

amodixaºa adj cabeludo 
 

amoºo subst masc pó,  poeira 
    iiºo namoºo pó do chão 
    amoºotigi pó de ... 
 

ana dem loc fem está aqui 
    ina (forma masc) 
    Veja o paradigma (365) 
 
anaa conj  fem e 
    inaa (forma masc) 
 
anaaºana dem  enf  fem esta mesma 
    inaaºina (forma masc) 
 
anabakeneºegi anabakenaºaºa 
    subst masc pessoa orgulhosa   
    anabakeneºe (forma fem) 
 
anadeegeºegi anadeegaºaºa subst  
     masc verme 
 
-anagi vi vir 
 
anaºa- adv temp neg ainda não ... 
-anaºa vi plantar 

anaºaºa adv temp o que também 
    ane-aaºaºa 
 
anaºakamaºa pro pess também  você 
    akamaºakaami você mesmo 
 
anaºalee adv temp neg não mais 
 
anaºaneºegi anaºanadi subst masc  
   plantador 
   anaºaneºe (forma fem) 
   -anaºa plantar 
 
anaºapakatice subst  1 raso 2 rio 
    rio que é largo mas não fundo 
 
anaºaxakeneºegi anaºaxakenaºaºa 
   anaºaxakeneºegipi (ger) subst masc  
   1 avarento 2 vaidoso  3 orgulhoso 
     anaºaxakeneºe (forma fem) 
 
-anake(tibige) vt 1 fazer mudar de   
     novo 2 fazer ressurgir um assunto 
 
analeceºegi analecaºaºa subst masc 
    1 oportunista  2 formiga correição 
    analeceºe (forma fem) 
    pessoa cobiçosa que consegue ganhar 
 
analee adv 1 que ainda 2 que mais 
    analeeºinoa que tem ainda 
    malee  ainda, daí 
    noºoleeta  assim, por isso, daí 
 
analeedaºa adv temp neg que ainda não ... 
   ane-eedaºa  (fala da mulher) 
   analee  que ainda, que mais 
 
analeeºaºa adv 1 que ainda mais  
   2 também 
    analee-aaºaºa analee que ainda,  que  
    mais 
    aaºaºa também 
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analeeºee adv  temp que ainda   
    aconteceu com (terceira pessoa) 
    o que passou com ( terceiro pessoa) 
    analee-º-ee analeeºeji o que passou 
    comigo,  como estou 
 
analeeºina analeeºinoa frase dem  
   o que ainda tem 
    Veja o paradigma (365) 
    analee-º-ina 
 
analeeºoka adv o que só ainda 
    analee-º-oka 
    analee que ainda,  que mais 
     oka só 
 
analeeº(-o) loc onde ainda (estar),    
    onde ainda ficar 
    analeeºejo onde ainda estou (ficando)   
    analeeºejonaºa onde ainda estamos  
    (ficando) 
 
analogo adv quant até 
    limite de quantidade 
 
analokeneºegi analokenaºaºa  
   subst masc pessoa perigosa 
    analokeºe (forma fem) 
    nalokegi festa 
 
anamageºegi anamageºaºa sub 
     masc foice 
 
ane rel que,  quem 
    introduz frases relativas 
 
ane diitigi (frase)  o que significa 
    dando significado de palavras, frases ou  
    acontecimentos 
    diitigi exato! verdade! isso mesmo!   
    anodaa  diitigi(lo) o que significa 
 

anee adj maneira dele 
    como ele é (forma 3ª pessoa) 
   ane-ee aneji minha maneira 
    aneni maneira (sua) 
    ida aneetege ter parte com ele,  
    pertence a ele 
 
anei(te) loc onde está, onde estava,  
    onde fica 
    ane-i-(te)  
    i(te) está 
     ane(-o-teloco) onde estar 
 
anejonaºa loc onde estamos 
    anei(te) onde está ficando 
 
anele adj rel que é bom 
    ane-ele 
    ele bom 
 
aneneºegi adj rel o que é mais 
    ane-eneºegi 
    eneºegi mais, melhor 
 
aneni adj rel sua maneira 
    como você é 
    anee maneira dele 
 
Aneotedoºoji nom próp Deus 
    Literalmente Aquele que nos fez (criou).   
    Considerado como pertence aos Kadiwéu  
    com afixo  -te 
    Ane-eo-te-doºoji 
 
anepaa adj frase o que é próprio 
    pertence a 
    ane-epaa 
    epaa próprio 
 
anepaaºee adj (frase)  que é próprio  
    maneira dele 
    como ele mesmo é 
    ane-epaa-º-ee 
   anepaa que é próprio 
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anepaºa adv cond 1 que há, que havia 
   2 que teria, que seria 
    faz o condicional com o verbo 
    ane-paºa 
   amepaºa   (forma interrogativa) 
   anetaºa que teria, que seria 
 
anepaºalee adv cond que ainda havia,  
    que ainda teria, que ainda seria 
   ane-paºa-alee 
   anepaºa que havia, seria, teria 
 
anetaºa adv cond que teria, que seria 
   anepaºa que havia, teria, seria 
 
anetiºodiiºaxi subst neutral o que (nos) 
   ensina,  escriba 
   ane-eti-ºod-iiºaxi 
 
aneweceºe anewecaºa subst  fem  pato 
 
-anewigi vi, vt arranhar 
 
ani dem fem aquela 
   ini (forma masc) 
   naºani aquela 
 
aniaa conj fem e,  com,  também 
   iniaa (forma masc) 
 
aniaaºani pro pess  enf aquela mesma 
   iniaaºini (forma masc) 
   aniaa-º-ani 
 
aniatagigi aniatagigipi 
    (ger) subst masc pessoa, animal perdido   
    aniatageºe (forma fem) 
 
anibadaaneºegi  
   anibadaanaºaºa   
   subst masc pessoa desanimada    
   anibadaaneºe (forma fem) 
    não tem vontade de fazer, tem preguiça  
    de fazer, sem coragem 

anibeeneºegi anibeenaºaºa subst   
    masc curimbatá 
   peixe 
 
aniboonaºategemadaºa  
   aniboonaºategimadadipi adj  famoso 
   -boonaºadi nome 
 
aniboyadeºegi aniboyadaºaºa    
   subst masc vaqueiro 
    aniboyadeºe (forma fem)   port 
 
anicileºegi anicileºegipi subst masc  
   doente 
    -ici sarar 
 
anicina anicinoa que tem 
 
anicodaaºida intro (daí) de repente 
    codaaºida de repente 
 
anida anidiwa rel que tem 
    ane-ida 
 
anida aneetege frase poss o que   
    pertence a ele 
    o que há que pertence a 
    ane-ida  ane-ee(tege) 
   anee maneira dele, pertence a ele 
 
anidaaneºegi anidaanaºaºa subst masc 
    que sabe mas não quer fazer ou jogar 
    anidaaneºe (forma fem) 
 
anigaca dem ind alguma  
    Veja o paradigma (365) 
    anige-aca 
    anige no ponto de, quase, querendo 
    aca tem 
    anigica 
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anigajaadeºegi anigajaadaºaºa  
   subst masc homem casado 
    anigajaadeºe (forma fem) 
 
anige adv no ponto de, quase 
 
anigepidiºica anigepidiºicoa dem  ind 
    algum dos 
   anigepidaºaca (forma fem) 
 
anigetaºa adv cond qualquer (se tiver) 
 
anigeteºepidiºijo dem ind qualquer  
    um dos ... 
 
anigica resposta 1 quase esse 
   2 que dá 
    anigaca (forma fem) 
    Pessoa procura algo,  outra sabe onde está  
    e responde assim. Veja o paradigma (365) 
 
anigicatibige adj composto que dá muito 
   nigepaa anigicatibige para sempre 
 
anigicoda núm ind qualquer coisa 
   okanicodaaºica (sinôn) 
 
anigida dem  ind qualquer, um 
   anigida noko um dia, qualquer dia    
   anigidatibige qualquer (muitos) 
 
anigokode liwokodi frase núm  
   alguns,  qualquer quantidade 
 
aniºica dem neg ainda não,  não tem 
   ane diºica não tem 
 
aniºicaadaºa adv temp neg nunca,  
    não era 
 
aniºicatibige daºa frase adv temp antes 
    maleedaºa (sinôn) 
 

aniºidaaºee comp  neg não era/será 
    assim 
 
aniºidokida comp  neg não  
    somente assim 
 
aniºipegi loc neg não está perto 
    nipegi perto 
 
aniiºaxineºegi aniiºaxinaºaºa  
   subst masc estudante, aluno 
   aniiºaxineºe (forma fem) 
 
-anikadi subst neutral lugar de  
    nascimento de 
 
-anika,  -anikatini vt 1 derrubar 
   2 fazer cair 
 
anileceºegi anilecaºaºa adj masc  
   1 avarento 2 cobiçoso 
    anileceºe (forma fem) 
    (pessoa) que só quer para si,  toma tudo para si 
    animijeenaºa avarento, mesquinho 
 
aniliitigi subst neutral 1 fofoca mentiroso 
   2 fuxico 
    cochichando 
 
animaweneºegi animawenaºaºa  
   subst masc  bom negociante 
    animaweneºe (forma fem) 
 
animijeenaºa animijeenaºaºa adj  
   avarento, mesquinho 
    anileceºegi avarento 
 
aniodaºaxaºaºa aniodaºaxadi  
   adj guloso 
    qualidade de ser comilão 
    -niodi comer 
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aniodiºica intro não sempre tem 
    ane-daºa-ica 
 
anipanaºa anipanadi subst masc  
     urubu-rei 
 
anipecaadoxaºa anipecaadoxadi   
   adj pecaminoso  port 
 
anitawece núm todas 
    inatawece (forma masc) 
 
anite v você coloca 
    ejate eu ponho, coloco 
     idi -a(te) colocar em certo lugar 
 
-ani(ti) vi cair 
   -ani(tini) nascer 
 
-ani(tini) vi nascer 
   -ani(ti) cair 
 
aniweniºideneºegi  
    aniweniºidenaºaºa subst masc  
   pessoa que se gaba 
    aniweniºideneºe (forma fem) 
 
aniwiajeekegi aniwiajeekaºa subst  
     masc  viajante 
    aniwiajeeke (forma fem)   port 
 
-ano vi chegar 
   -icoºo(ticogi) vir de lá 
   -o(ta) chegar até o destino 
 
anodaa diitigi(lo) frase rel o que  
    significa 
   ane diitigi o que significa 
   diitigi(lo) é verdade, exato, isso mesmo 
 

anodaaºee subst neutral  
   1 comportamento dele  2 maneira dele 
     3 como ele é  4 jeito dele 
    anodaaºeji minha maneira   
   anodaaºeni sua maneira 
 
-anodaºalate -anodaºalatedi subst  fem 
    armário 
 
anodigo adv como trata 
    anodigotaºawa como trataram você 
 
anodiotibece subst neutral (frase rel)   
   discípulos de Jesus ou qualquer um do 
     povo Kadiwéu 
     aqueles que seguem 
     anodiotibeci  (forma por pessoa não- 
     Kadiwéu) 
    ane diotibeci discípulo (sing) 
 
anokateciºida anokateciºidiwa  
   que tem só pouco 
 
anokegi anokaºa anokegipi (ger) subst 
     masc  estrangeiro 
    anoke (forma fem) 
 
anokijotece que é um só 
 
anoniotici subst neutral (forma plural)  
   meus discípulos 
    aqueles que me seguem 
    anodiotibeci seguidores dele 
 
anoojetekegi anoojetekaºaºa  
  subst masc comerciante 
   anoojeteke (forma fem) 
    comerciante que viaja para comprar e vender 
   -noojete comprar 
   noojetekigi negócio, mercadoria 
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aojokomataºa aojokomatadipi adj 
     grosso, estúpido 
    aojokomate (forma fem) 
    qualidade de grosseiro 
 
aona intro disse que não ... 
    contando sobre coisa não visto pelo contador 
   aonaºa- 
 
aonaºalee intro disse que não mais ... 
   aonaºa disse que não ... 
   aonaºaleeºica disse que não mais tem/tinha 
 
aoniºica dem neg rep disse que não tem 
   aona disse que não ... 
 
-ao(te) vt 1 arrumar 2 arranhar 3 fazer 
   -ao(te) fazer, criar 
 
-aote(te) vt fazer, criar 
    mais fazer ou criar do que consertar 
   -awo(te)  (forma antiga) 
   -oe fazer, consertar, arrumar 
   -aotibige fazer para que ... 
   -ao(ta) arrumar, arranjar 
 
-ao(tibige) vt fazer para que 
    verbo dando causa ou motivo 
   jaotibige faço para que ... 
   -ao(te) fazer, criar 
 
-apaawe vi gritar 
    especialmente gritaria de mulheres 
 
-apaayoºo vi tirar feitiço 
 
apaºa intro mas 
    contraste com anterior, p.ex. "e você!"  
    Pode introduzir pergunta 
 

apaºalatoºo adv sorte, ainda bem 
   a-aapaºatoºo (fala da mulher) 
 

apakanigo apakaxedi subst masc ema 
 

-apece vt cortar para separar 
 

-apedi vi discutir 
 

-apeegi vt 1 cortar pano 2 passar  
    cortando na água 
    cortar com faca 
 

-apeteºe vt 1 repreender 2 discutir com 
    falar duro e alto com 
    -iwojo(tece) (sinôn) 
 

-apexi vi falar em português 
 

-api vt não poder, não conseguir 
    por falta de força, coragem ou vontade 
   -api(tege) não alcançar 
   -api(teloco) não terminar 
   -api(tibige) não descobrir ou achar 
 

-apicaºaºadi vt esquentar 
 

-apicoºo vi fumar 
 

apiºicoa adv quanto mais 
 

apiºida intro mas ...? 
    contraste, geralmente introduzindo pergunta  
    contrastando, p.ex. “e este?” 
   apaºa-ida 
   apaºa mas 
 

apiºoje apiºojeijadi subst  fem batata 
    doce 
    apiºojiwaºa batatinha doce 
 
apiºojiwaºa apiºojiwadi subst  fem  
   batatinha doce 
   apiºoje batata doce 
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apiiºo apiiºotedi subst masc túmulo,  
   sepulcro 
   apiiºoli (forma antiga do plural) 
   napiiºo túmulo dele 
 
apilalo apilaloli subst  fem casa de cupim 
   ipilaºawaana cupim 
 
-apililenige vi apitar 
 
-apioi vi estar sujo 
   -napioyaºadi sujar algo 
    napioi sujo 
 
-apipe vt chupar 
   napipenaºanaºadi bomba para beber mate 
 
-apitaºadi vt limpar 
    com água, vassoura, etc. 
   -napitaºadi apagar 
 
-api(tege) vt não alcançar 
    cansar de esperar 
   -api não poder, não conseguir 
 
-api(teloco) vt não terminar 
   -api não poder 
 
-api(tibige) vt não achar ou descobrir 
   -api não poder, não conseguir 
 
-apoace vt furar 
    buraco (pequeno) em  qualquer material  
   -awime abrir buraco, furar 
 
-apoace(nataka) vi furar 
   -apoace furar 
 
-apocenigo -apocenaºa subst masc  
   lança 
   napocenigi lança 
 

-apodi vt fazer algo à toa 
    fazer coisa ruim sem motivo,  por malícia 
 

-apoºodi(ti) vt cobrir 
   -dinapoºodi cobrir 
 

apolicaºanaºa apolicaºanadi  
   subst masc ou fem cavalo 
    apolicaºanaºademigi cavaleiro 
 

apolicaºanaºa-eliºodi subst masc    
     sapé 
 

apolicaºanaºademigi  
   apolicaºanaºademaºa subst masc  
   cavaleiro 
    apolicaºanaºadema (forma fem) 
    apolicaºanaºa cavalo 
 

apopaºa apopadi subst masc pintado 
    peixe 
 

-ataco vi, vt prestar atenção 
 

-atalaºadi vt fazer algo brilhar 
    -atale brilhar 
 

-atale vi, vt brilhar 
    -atalaºadi brilhar 
 

ataleeºica dem pro neg não tem mais     
   ate-eeºica (fala da mulher) 
    aºaleeºica não tem mais 
 

-atamaºate vt fazer desviar 
    pode ser usado fisicamente, p.ex. guiando  
    animal; ou pode ser abstratamente, p.ex.  
    desviar do mal 
   -atamaºatee(tege) (sinôn) 

 
-ata(tege) vt 1 desviar 2 evitar 
    pode ser abstrato 
   -atamaºate fazer desviar 
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ate neg não 
    negação 
    ate liiºenatakaneºegi não foi ele que  
    mandou 
 
-a(te) vt 1 por, colocar num lugar 
   2 começar a ... 
   idi -a(te) (forma mais completa) 
   -a(tigi levar para certo lugar, apelar 
 
ateciºini núm um pouco 
 
-atecoºo vt 1 ajuntar 2 congregar 
   -atecoºotee congregar 
 
-atecoºotee vi 1 congregar  2 ajuntar 
   -atecoºo ajuntar 
 
ateºegi subst masc pessoa que não  
    compartilha 
    pessoa que não solta a mão para outros 
 
atele não é bom 
    usado mais em responder 
    ate-ele 
   aºele não é bom 
    ate negação 
 
-atemati vt 1 contar 2 informar 
    usado para fofoca, geralmente mensagem curta 
   -atematika contar histórias ou mensagem 
  -dinatemati confessar 
 
-atematigo -atematiko subst  história, 
     narração 
   -atematika contar hístorias ou mensagem 
 
-atematika vi contar histórias ou  
    mensagem 
   -e-eematika (fala da mulher) 
    mensagens mais compridas   
   atematikaneºegi contador de histórias 
   -atematikanaºadi lugar (de) para contar 
    histórias 

atematikaneºegi atematikanaºaºa    
   atematikaneºegipi (ger) subst masc  
   contador 
    atematikaneºe (forma fem) 
    de histórias 
   -atematika contar histórias ou mensagem 
 
-atenaºa vi tocar instrumento 
   -ate(tigi tocar (instrumento)   
   natenaºanaºa tocador 
 
-ateneºe(tibece) vi fazer enxergar 
 
-atepaºadi vt amassar 
 
-ate(tibece) vi 1 ver 2 enxergar 
 
-ate(tigi) vt tocar instrumento 
   -atenaºa tocar instrumento   
   natenaºanaºa tocar música 
 
-a(ti) vt plantar 
   -ejanaºa plantar 
 
-atiadi vi gemer 
 
atica dem pro neg não existe, não tem duma  
     vez 
    ate ica 
    ate negação 
 
aticadaºa adv nunca 
    ate icadaºa 
    ate negação 
 
aticadixaºa aticadixadi subst  fem  
     pernilongo 
    inseto 
 
aticidi nom próp Campão 
    aldeia Kadiwéu em cima da Serra Bodoquena 
    atigo mato pequeno 
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aticilonaºa aticilonadi adj surdo 
 
-a(tigi) vt 1 uma maneira de falar 
   2 levar para certo lugar 3 apelar 
 
atigo aticidi subst masc 1 mato campão 
   2 mato pequeno 
 
-atiide vi lagrimejar 
 
-atika(ta) vt empregar 
    usar algo para fazer algo 
   -ati(ta) usar, inventar um jeito para fazer 
    algo 
   -ibake ocupar, usar 
 
-atikole(teloco) vt pingar sobre 
 
-atimeºe vt 1 assustar 2 bagunçar 
 
-ati(ta) vt fazer alguma coisa 
    inventar um jeito para fazer algo 
   -atika(ta) empregar 
   -ibake ocupar, usar 
 
-atitaºadi(ti) vt afirmar 
    fazer ficar firme 
 

-atitata vt perturbar 
   -atitataka perturbar 
 

-atitataka vi perturbar 
   -atitata perturbar 
 
-atite vi ficar firme 
    pau no chão, pessoa na sua crença 
 
ato atoli subst masc  arma-do-gato 
    pássaro 
 

-ato vi bocejar 
 

-atoadi vi correr 
    água (só) correndo 
 
-atobi -atopidi subst masc rosto de ... 
 
-atoºodi vi cegar 
 
-atoke vt bater com a mão 
    bater, p.ex., na porta 
 
atooa adv à toa, não adiante   port 
 
-atope vi 1 colidir 2 rebentar 
   -atopenigi arma de ... 
 
-atope vt 1 aumentar dinheiro  
     2 restaurar 
 
-atopenigi -atopenaºa subst  fem  
   arma 
   -atope rebentar 
 
-awace vi partir 
 
-awakade vi apalpar 
    só no escuro 
 
-awake vi deitar-se para descansar 
 
-awalace vt 1 rachar 2 dividir  3 repartir 
   -awalace(tiwage) separar, dividir pessoas 
 
-awalace(tiwage) vt separar,  dividir 
    só pessoas ou animais 
   -awalace rachar, dividir 
 

-awale vt babar 
    deixando saliva cair 
    -awalenaºa cuspir 
 

-awale vi babar 
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-awalenaºa vi cuspir 
   -awale cuspir 
 
-awaligeºe vt dirigir 
    pode ser carro, carreta, animal, pessoas, barco 
   -awaligi andar, passear 
 
awaligeºegi awaligeºegipi subst masc 
    visitantes 
    awaligeºe (forma fem) 
   -awaligi andar 
 
-awaligi vi andar 
   -awaligi(tibeci) passear 
 
-awaligi(tibeci) vi passear 
   -awaligi andar 
 
-awanaºadi(tege) vt 1 ajuntar 
   2 misturar 3 pegar junto 
    misturar sólidos, líquidos, pessoas, animais 
 
-awa(tege) vt estar junto com, no  
    meio de 
 
-awe vt soprar (sobre) 
 
-áwe vi ter fruto (muito) 
    (só forma de 3ª pessoa) 
 
-awela vi levar susto 
    de medo ou surpresa 
    aweleºegi surpresa, susto 
    -nawelaºadi assustar alguém 
 
aweleºegi adv 1 com susto 2 de surpresa 
    -awela levar susto 
 
-awelete subst  fem peito de mulher 
 
awenanaºa awenanaºalo adj curvado 
 
-awi vi caçar 

-awice vi assustar-se 
    p.ex., assustado de repente por dor, etc. 
 
awicije awicijipi subst  fem moça 
 
awicijipi awicijipili subst masc  formiga  
    “cayapó” 
 
-awie vt duvidar 
   -awienataka duvidar 
 
-awienataka vi duvidar 
   -awie duvidar 
 
-awigice vi 1 tremer 2 tremular 
 
awi-ii adv temp a tarde  (fala da mulher) 
   ºocidi (fala do homem) 
 
-awiile vt 1 andar ao redor 2 rodear 
 
-awiilite vi 1 revolver 2 fazer piruletas 
 
-awiilite(tijo) vi virar-se 
 
awii(te) vt faça!  (forma da 2ª pessoa) 
    -ao(te) fazer, criar 
 

-awikajegi -awikajetedi subst masc  
   carne de caça de ... 
 
-awikode vi 1 sofrer 2 passar mal 
   -awikodigi sofrimento 
 
-awikodigi -awikodico subst masc  
   sofrimento 
   -awikode sofrer, passar mal 
 
awikotaagi awikotaagipi subst masc  
   mendigo 
    awikotaa (forma fem) 
    -awikode sofrer, passar mal 
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-awilile vt enrolar 
    pode ser pedra, bola 
 

-awime vt furar 
    fazer um buraco 
   -apoace furar - buraco pequeno 
 

awitakegi awitakaºa awitakegipi (ger) 
     subst masc pessoa mentirosa 
     awitake (forma fem) 
 

awitineºe subst  fem 1 tanque  2 mulher 
     coçando 
 
awitineºegi awitinaºaºa subst masc  
   pessoa coçando 
    awitineºe (forma fem) 
 

-awodi subst neutral sangue de ... 
 

awodina subst  hemorragia 
    só de mulher 
 

-awokoni subst  fem barriga da perna  
    (não tem forma plural) 
 

awoonaºa subst  fem coluna 
    pau principal de casa 
 

-axaboke(ti) vi cair em água 
 

-axacogo -axacogoli subst  fem saia 
 

-axacoºo vt bater 
    com pau, vara ou outra coisa, não com a mão 
   naxacoºodi batidor de metal 
 

-axaºamenaºa vi mastigar 
 

-axape(tiwage) vt fazer preso 
 

-axawa vt ajudar 
   -axawanataka cooperar 
   -dinaxawa ajudar-se 

-axawanataka vi cooperar 
   -axawa-nataka 
   -axawa ajudar 
 

-axawaneºegi subst masc ajuda para 
   ºadaxawaneºegi ajuda para você 
   -axawa ajudar 
 

-axi vi cativar 
 

-axilake(tibece) vt sacudir 
    sacudir qualquer coisa que pode pegar na mão 
 

axiwanaºa axiwanadi subst masc  
  dourado 
    peixe 
 

axiwanaºa-liweena axiwanaºa- 
   liweenaºa subst  fem  ingá 
    fruta 
 

-axixaºani subst  fem braço 
    parte mais para cima 
 

-axixe vi ficar em silêncio 
    por causa de medo 
 

axoca-lapaceºegi axoca-  
   lapacaºaxiidi subst masc açucar 
    açucar branco  port 
    lapaceºegi branco 
 

-axodi vi, vt pular 
   -axodi(ti) embarcar no carro, barco, carreta 
   -axodi(tibige) montar 
   -axodi(tice) descer 
 

-axodi(ti) vi, vt embarcar 
    num carro, carreta, barco 
 

-axodi(tibige);  -axodi(teloco)  
   vi montar 
   -axodi pular 
    -axodi(tice) descer 
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-axodi(tice) vi descer 
    de cavalo, etc 
   -axodi pular 
 

-axokigi adj velho 
 

-ayaage vi gritar (de alegria) 
    fazer barulho, dar risadas, gritaria 
 

-ayo vi 1 voar 2 uma doença 
    quando doença, significa "voar embora" 
 

-ayoke vt exceder 
    pode usar para comparar, comparativos,  
    superlativos 
 

B  -  b 
 

baadaºa cont neg mas não 
    contraste, muitas vezes segue forma primária 
   baadiºica mas não tinha nada 
   pida mas 
 

-baaºadi -baaºatedi subst masc mão 
 

-baalida -baalidatedi subst  fem balde    
     port 
 

baanaºa cont mas foi, que antes foi,  já 
     foi 
 

baanco baancotedi subst  fem banco 
     para se sentar ou para depositar dinheiro port 
     nibaanco banco dele 
 

baayo adj amarelo 
     cor de cavalo 
 

baºa cont mas 
     geralmente segue forma primária, muitas vezes 
     junto ao verbo 
    pida mas 
 
baºaºa cont mas também 
    baºa-aaºaºa 
 

baºakaaºe adv antes, na frente 
    baºa-akaa-ºe 
    baºa mas 
     akaa antes 
 
baºalee cont mas ainda 
    contrastando 
   baºa-alee 
  baºa mas 
   alee ainda 
 
baºaleedaºa cont neg mas ainda não 
    baºa-alee-daºa 
    baºa mas 
     alee ainda 
     daºa negação 
 
baileºecajo baileºecajoli adj  
  dançarina 
    qualidade de pessoa com talento para dançar 
    port 
 
bajeenda bajeendatedi subst  fem  
   fazenda  port 
    bajendeoodi fazendeiro    
   bajendawaana fazenda pequena    
   nibajeenda fazenda dele 
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bajendeoodi bajendeoodoli subst masc 
     fazendeiro  port 
    bajendeoodo (forma fem)  
 
-bakadi subst masc lugar de serviço 
   -bakedi serviço 
 
-bakedi -baketedi subst masc serviço,  
    trabalho 
   -ba-aakedi  (fala da mulher) 
   libakedi serviço dele 
   -bakadi lugar de serviço 
 
-bakegi -bakeco subst masc profissão 
    profissão em termos de serviço, maneira  
    ou tipo de trabalho 
   -bakedi serviço 
 

balaacogo balaacogoli subst  fem 
    1 tenda 2 barraco  port 
    nibalaacogo tenda dele 
 

baleecaºa subst masc corrida de pessoas, 
      animais 
 

baleecaºa-liweena baleecaºa- 
    liweenaºa subst  fem  pitanga 
     fruta 
 

balenokodi balenokotitedi subst masc  
   gavião grande 
 

baloote balootitedi subst masc parede   
     port 
 

batadi batatiidi subst masc toco 
-batiigi -batico subst masc erro 
   ºabatiigi seu erro 
 

-bato -batoli subst masc tampa 
   -nibatoo fechar 
 

baxia baxiatedi subst masc bacia   port 
 

bayodi subst  fem 1 coisa amarga  
    2 pimenta 
   bayodawaana pimenta do reino 
 
becijegi becijedi subst masc ou fem  
   animal que mora num buraco 
 
bedecoºo bedecoºoni subst  fem  
   caranguejo 
 

beexo beexotedi subst  fem 1 moeda  
     2 prata 
    nibeexo moeda dele 
 
begi becoli subst masc buraco, túmulo 
    libegi buraco dele 
 
beneela beneelatedi subst  fem peneira  
     port 
 
beojegi beojedi subst masc coisa  
    guardada 
    coisa sendo guardada ou vigiada 
 
-beyacaºajegi -beyacaºajedi subst  
    masc  defeito, mancha 
   beyagi mal 
 
-beyaceºegi -beyaceºeco subst masc  
   pecado, mal 
    abeyaceºegi malfeitor, pecador 
    beyagi ruim, mal 
 
-beyage vi estar mal 
   beyagi ruim, mal 
 
beyagi adj ruim, mal 
 
Biceºe nom próp nome do cachorro  
   de Deus em mitologia Kadiwéu 
   sempre acompanha Deus nas viagens 
 
bidige conj para, para que 
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bigixeena bigixexodi, bigixeenali 
   subst masc ou  fem  gato 
    tipo doméstico 
 

bigixeeniwaºa bigixeeniwadi subst  
     masc  gato do mato 
 
bikotaxete subst  fem selo 
    para fechar um documento oficialmente 
 
-biniigi -binico subst masc maravilha,  
    milagre 
   nibiniigi maravilha, milagre 
 
-biogo -biko subst masc 1 comida  
    temperada,  pão de mandioca 
   2 graxa para lubrificar 
 
-bitagi -bitaka subst masc osso 
    de animal ou pessoa 
   libitagi osso dele 
 
bitioni bitioxodi subst  fem tamanduá 
   bitioniwaºa tamanduá mirim 
 
bitioniwaºa bitioniwadi subst  fem 
   tamanduá mirim 
   bitioni tamanduá 
 
-bodigi  -bodicetedi  subst masc 
    1 notícia 2 anúncio 
    fonte da notícia 
   ºabodigi sua notícia 

bododo bododoli subst  fem maracajú 
    fruta 
 
-boi -boilidi subst masc ou fem comida  
    guardada 
   ºaboilidi comida guardada (sua) 
 
bojiciteelo bojiciteeloli subst  fem    
   mosquiteiro  port 
 
boliico boliicotedi subst masc burro, mula 
     port 
 
booco boocoli subst  fem  sacola   port 
 
-boolaºa vi jogar bola, futebol  port 
 
boolaºadi-nelegi subst masc estádio    
     port 
    nelegi grande 
 
-boonaºadi -boonaºatedi subst masc   
     nome 
   ºaboonaºadi seu nome 
 
-boonigi -boonaºa subst masc presente  
   ºaboonigi seu presente, sua oferta    
   liboonigi presente dele, oferta dele 
 
boote bootitedi subst  fem pote    port 
    niboote pote dele/dela 
 

C - c 
 

caapa caapatedi subst  fem capa    port 
 
caticedi loc para lá, além 
   catinedi embaixo 
   catiwedi dentro 
 

caticeditace loc além 
    se usa para comparar 
   caticedi para lá 
 
catinedi loc embaixo 
   caticedi para lá 
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catiwedi loc dentro 
   caticedi para lá 
 
ciilo quant quilo  port 
 
ciloomito subst  fem quilômetro   port 
    ciilo quilo 
 
cinyeento núm quinhentos  port 
 
codaa conj  e, até, daí 
   odaa daí 
   ecodaa  também, até 
 

codaaºida codaaºidiwa adv man  
   de repente 
   anicodaaºida de repente  (sinôn) 
 

codaanonidata adv man de repente 
    usado por suspense em história, no meio  
    da história, não no início 
   codaanoºonida 
 
codidigida adv de repente, sem esperar 
  codidiºidata (outra forma) 
 
cwaata subst  quarta-feira  port 
    cwaatolo quatro 
 
cwaatolo núm quatro  port 
 
cwareenta núm quarenta  port 
 

 

D  -  d 
 

daa vi acaba 
    -aa(ti) acabar 
 
daade daadeli subst masc cílio 
 
daaditaºa cond neg se não fosse, se não 
    for 
   daataºa (variação) 
 
daamotiide vi brotou, brotava  plantas 
    (3a pessoa só) 
 
daantaºa cond se fosse, se for 
   daaditaºa se não fosse 
 
daantiºica daantiºicoa cond se havia, 
    teria 
 

daataºa cond  neg se não fosse 
   daaditaºa 

daatiºica cond neg se não teria, se não 
    tivesse 
   daataºa se não fosse 
 
daato loc outro lado 
   naato este lado 
 
-dabidi(ti) vi 1 levantar-se 2 parar 
     só pessoas sentadas para ficar em pé, ou  
     coisa para vertical 
    -dabiteºe(ti) construir, levantar 
 
dabilece adj liso 
 
-dabiteºe(ti) vt 1 construir 
   2 levantar uma construção 
   -dabidi(ti) levantar-se 
 
dabotibece adj cara feia, aborrecida 
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daºa cond,  neg 1 se 2 neg 
    daºa leeºodi se fosse por causa    
    daºanagawini seria, teria (resultado) 
 
daºaca neg  forma  fem não tem 
   diºica (forma masc) 
 
daºadia não tem, não estavam 
 
daºadiaaºee neg não é assim mesmo 
   daºa-idiaaºee 
   daºadia não estavam, não tem 
 
daºadiaaºica neg não tem mais, não ter 
    mais 
 
daºaºa adv  neg também não ... 
    (faz parte da sequência de negativos) 
   adaºaºa (variação) 
 
daºalee intro  neg não mais, ainda não 
 
daºaleeºaºa cond se podia, se tiver, se 
    for 
   deºe-eeºaºa (fala da mulher) 
 
daºaleeºica cond se tiver 
    daºaleeºaºa se tiver, se for 
 
daºanagawini cond seria, teria   
   daºanagawi-iini (fala da mulher) 
     condição hipotética,  resultado 
 
daºaxa adv de grau muito, demais 
 
daji vi estar garoando  
    (existe só 3a pessoa) 
 
dajigijice vi fazer som do rabo de  
    cascavel 
 
-dakagi(ti) vi prostrar-se 
    pode ser pessoa ou animal 

dakake adj duro 
   dakaketibige muito duro 
   -akakaºadi endurecer 
   dakaketema dificuldade dele, duro  para ele 
   adakake não é difícil 
 
dakaketinigi adj geada 
   dakake duro 
 
dakatiwece dakatiogilo adj possesso 
    por 
     possesso por espíritos 
 
dalebepe vi relampejou, brilhou 
     (existe só 3a pessoa) 
 
dalepe adj afiado 
 
dalice vi doi uma parte 
     (só forma de 3ª pessoa) 
    dalicetece doi 
 
dalicetece vi doi 
    dalicetigi yacilo minha cabeça doi   
    dalicetigi yacilo tenho dor de cabeça 
 
dalimeti adj entrada do sol, lua, estrelas 
    refere às coisas celestiais 
 
-dali(ta) vt 1 ir olhar 2 visitar 
 
damalina damalinali subst  fem   tamarina 
    fruta 
 
damiawenaºa vi som (voz) de gato 
 
damiida interrog qual? 
    amiida qual? quem? 
    damiijo qual? 
    damiini qual? 
 

danice adj cheira mal 
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dapicoºo adj quente 
    dapicoºotema dificuldade dele 
 

dapicoºotema subst  dificuldade dele 
     dakaketema (sinôn) 
 

datalale iiºo frase nominal terremoto 
 

datale subst  1 clara 2 brilha 3 glória 
    dalatigi 
 

datawawaanigi adv ficar um pouco 
    tonta 
 

datiode vi está chovendo 
    (só 3ª pessoa existe) 
 

-dawaale subst masc saliva 
 

dawace adj a cor recém saiu 
 

dawace-lolaadi dawace- 
   loolatedi frase adj leproso 
    lolaadi corpo dele 
 

dawalolo dawalololi subst masc  formiga 
    carregador 
 

dawé adj rápido 
 
dawice adv ação mudando situação de 
    repente 
    p.ex. muda de repente idéias ou atitude 
 

dawike adj está escurecendo 
    quase escuro, escuro demais para  
    reconhecer as pessoas 
 
daxoºoke subst masc 1 som de água 
   2 som do rádio ou disco 
    água no córrego ou fervendo, som do estômago 
 

dece intro então 
   ece então 

deegajo deegajoli subst masc telha 
    de casa  port 
 

deºepaa adv até que 
 

delele subst masc tereré 
    uma bebida do mato  port 
 

dia intro se 
    introduz informação 
   diaºinadateci informando que ficou 
 

diaabo subst masc diabo  port 
 

diaandaºa cond se tivesse, se fosse 
    (condicional, contra fato) 
 

dibatio núm seis  (abreviação) 
   dibatio ºobaaºadi seis 
 

dibixoºo dibixodi subst masc formiga 
    qualquer tipo 
 

dice intro então 
    usado em resposta para condição 
 

digaame interrog o que foi? 
    igaame por quê? 
 

diganee intro como, mesmo que ... 
    (forma da 3a pessoa) 
    diganeji  (1a pessoa) 
 

digawini! excl Olha! 
    chamando atenção 
   digawiniteloco olha por aqui! 
   -iwi olhar 
   digaã (variação) 
 
dige intro então 
    em sequência 
 
digike vi ser abalado ou sacudido 
    (só forma de 3ª pessoa encontrada) 
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digo intro como, maneira 
   digo meetaºa como eu digo 
   aneji minha maneira, como eu 
   digo anee maneira dele, como ele 
 
digoida loc lá 
   Veja o paradigma  (365) 
    ida lá 
 
digoina loc aqui 
   Veja o paradigma (365)  
   digoida lá 
 
digowi subst masc ferrugem 
 
diºeticogi loc está para lá 
   deºe-eeticogi  (fala da mulher) 
   diºetigi  está para cá 
 
diºetigi loc está para cá 
   deºe-eetigi (fala da mulher) 
   diºeticogi  está para lá 
 
diºica cond, neg 1 se tiver 2 não tiver 
   daºa se, não 
    diºida se houver, haver 
 
diºicaadaºa adv neg não há que não  ... 
 
diºidiaaºidi cond, intro 1 se esse  mesmo 
    2 depois 
 
diigite subst  sobrancelha 
    (só forma plural) 
 
diimigi diimaºa subst masc casa 
   lidiimigi casa dele 
 
diitigi(lo) excl é verdade! exato! isso  
   mesmo! 
   concordando com o que foi falado 
   ane diitigi o que significa 
   eºidaa diitigi ainda 

dilice subst masc disenteria 
 
-diliditi vi sarar 
 
dimijaala dimijaalatedi subst  fem  
    mosquito, pernilonga 
 
-dinabake(tibece) vi engrandecer-se 
    exaltar-se, se fazer importante 
 
-dinabice vi pular 
    de repente por causa de medo, com susto 
 
-dinage(ta) vt ir depressa 
   -ediiºa (quase sinôn) 
   -age(ta) levar depressa 
 
-dinaºa vi 1 confiar em si  2 garantir 
    segurança 
    seguro por causa de grande número 
   -dinaºakatidi(talo) confiar (nele)   
   -aºa(ta) confiar 
 
-dinaºadi(ti) vi esconder-se 
   -aºadi(ti) esconder 
 
-dinaºakatidi(talo) vt confiar em 
   -aºakatidi por confiança numa pessoa  para 
    cuidar de outro 
 
-dinaºaxake vi orgulhar-se 
    contente por conseguir algo 
   -dinane(tibece) orgulhar-se 
   -aºaxake contar aumentando, exagerando 
 
-dinajacaºadi vi controlar-se 
   -ajacaºadi controlar 
 
-dinajepaºadi vi 1 demorar-se para 
    fazer 2 ficar 
   -ajebi demorar 
    -ajepaºadi não levar depressa 
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-dinajipake vt prestar atenção 
   -atacoli (sinôn) 
 
dinajoogi ejoogomigipi subst masc  
     ou  fem namorado 
 
dinali loc um depois do outro 
 
dinamage dinamagaºa adj torto 
   namage volta dele 
 
-dinamati vi confessar 
   -atemati contar, informar 
 
-dinana(tece) vt 1 usar  2 empregar 
   -dinana(tigi) transformar 
 
-dinana(tibige) vt começar 
 
-dinana(tigi) vt transformar 
   -dinana(tece) usar, empregar 
 
-dinane(tibece) vi ficar contente 
    por causa que conseguiu algo 
   -dinaºaxake orgulhar-se 
 
-dinanimaºa(ta) vt culpar 
    -laagedi culpa de ... 
 
-dinaniwaºadi vi ficar sério 
 
-dinapaloaºatidi vi 1 sujar-se  
    com barro 2 camuflar 
    pessoa ou animal 
 
-dinapoºodi vi cobrir-se 
   -apoºodi(ti) cobrir 
 
-dinatemati vi confessar 
   -atemati contar 
 

-dinati(ta) vt 1 agüentar uma pessoa, 
    suportar 2 passar algo em algo 
    p.ex. pomada;  
    receber uma pessoa mas de má vontade 
 
-dinawoogo vi ter sexo 
    (só formas plurais) 
 
dinaxakawamigi  
   dinaxakawamigipi subst masc  
   inimizade entre eles 
   ºodaxakawa nosso inimigo (usado para o 
    diabo) 
 
-dinaxilake(tibece) vi  
   movimentar-se 
    sem poder controlar 
 
-dinee(ta) vt 1 provar 2 tentar 
 
dineºenaºadi adj justo 
    iºenaºa reto, justo, certo 
 
-dinelecaºatee vi engrandecer-se 
    -nelecaºatee engrandecer 
     nelegi grande 
 
dinelí adv especialmente 
 
dinelio vi terminou, acabou 
     (só 3ª pessoa existe) 
    -elio comer tudo 
 
-dinelokotee vi parecer maior 
     -elokotee mostrar 
 
-dinenyaºadi vi vigiar 
    ficar preparado para qualquer acontecimento 
 
dinepie subst  herança,  possessões 
    (só forma plural) 
 
-dinewade vi ir na frente 
    passar pela frente 
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-dinewikatidi vi salvar-se 
    -ewikatidi  salvar a vida, fazer viver 
 
-dinibada vi ter preguiça 
    não ter vontade 
    anibadaaneºegi pessoa com preguiça,  
    desanimada 
    -ibada não ter confiança em alguém  
    para fazer algo 
 
-dinibeyacaºadi vi 1 atrapalhar-se 
    2 fazer cara feia 
 
-diniboo(ta) vt entregar-se 
    para qualquer motivo 
   -iboo(ta) dar, entregar 
 
dinici vi cantar como galo 
    (só forma da 3ª pessoa) 
 

diniciamico comp iguais 
   liciagi igual, como 
 
-dinici(ticobece) vi treinar para correr 
 
-dinige vt contar 
    dar relatório do que aconteceu 
   -dinige(ta) ir fazer parte de alguém 
   -ige(ta) ir lá para expressar opinião 
 
dinigepecoºo adj dobrada, virada 
    pode ser ferramenta ou plástico dobrado,  
    ou bicho queimado 
 
-dinige(ta) vi ir fazer parte de alguém, 
    se apresentar a 
   -dinige contar, fazer relatório 
   -ige(ta) ir lá para expressar opinião 
 
-dinigetaºatee vi fazer com alta voz ou 
   som 
    sempre acompanha outro verbo. Quando 
    refere à voz, é usado com um verbo de fala 
   -igetaºatee aumentar o som 

dinigoeteci adj amarrado 
   -igoe amarrar 
 
diniºeke subst masc mediador 
    alguém que vai na frente para representar, pode 
    ser capitão novo 
   diniºeketetege pessoa que está na frente de 
    alguém, tomou lugar dele 
 
-diniºiwa vi ajudar uns aos outros 
    ter compaixão, dor de, ajudar uns outros com 
    amor e vontade para fazer algo 
   -iºiwa favorecer, fazer favor 
 
-diniigi vi transformar-se 
   mudar-se de aparência, se diferenciar, p.ex. por 
   trocar roupas 
  -iigi mudar, trocar, transformar 
 
-diniiºaxi vi aprender 
   -iiºaxi ensinar alguém 
 
-diniikoe(tiwage) vi trocar entre si 
   -iikoeºe  trocar (algo por algo) 
 
-dinikee vi 1 aparecer 2 mostrar-se 
    algo saindo de lugar escondido 
   -ikee mostrar, revelar 
 
-dinilaa(tece) vt arrepender-se de algo 
   -dinilaa(tibece) arrepender-se 
   -dinila(tece) sentir em si 
 
-dinilaa(tibece) vi arrepender-se 
    ficar triste por alguma coisa que não deve fazer 
   -dinilaa(tece) arrepender-se, sentir em si 
 
-dinilakide vi fazer-se confortável 
    -ilaºa(tice) estar bem, sentir bem 
    -dinilakide(tege) combinar com alguém   
    -ilakide preparar, arrumar 
 



   37

-dinilakide(tege) vi combinar com  
    alguém, algo 
   -ilakide preparar, arrumar 
   -ilaºa(tege) combinar com alguém   
   -ilaºa(tice) estar bem, sentir bem 
   -dinilakide fazer-se confortável 
 
-dinila(tece) vt sentir em si alguma  
   coisa 
   pode ser dor, tristeza, alegria, doença. Sentir 
   uma diferença,  p.ex. mudança de infância para 
   adolescente. Também usado em conversão 
   -dinilaa(tibece) arrepender-se 
 
-dinilecaºatee vi engrandecer-se 
   -nelecaºatee engrandecer  
 
-dinilege vi 1 ser batizado  2 molhar-se 
   -nilege(tigilo) tirar ou pegar depressa 
   -ilegenaºa batizar 
 
-dinile(ta) vt pedir um favor 
   -ile(tibigo) adorar (pessoa ou Deus) 
 
-dinilionigaºatidi vi humilhar-se 
   -ilionigaºatidi diminuir algo 
 
-dinilo me -otaºa vi falar devagar 
   -igedi me -otaºa  falar alto 
   -ilo fazer devagar 
 
-dinilo(tijo) vi andar devagar 
 
dinimaºa dinimadi adj que usa mão 
    esquerda 
   nimagijegi mão esquerda 
 
dininya adj de luto 
   pode significar "de repente" 
 
dinioxomigi dinioxomigipi subst masc 
    irmão dele 
   nioxoa (sinôn) 
 

-dinipece(teloco) vt colocar sobre si 
   -ipece  colocar em certo lugar 
 

dinipietibece adj desanimado 
    estado de não ter vontade 
 

-dinitineºe vt mexer-se 
   -itinaºa (sinôn) 
    -itineºe mexer 
 

-dinito vi esquentar-se, aquentar-se 
   -ito esquentar algo 
 

-diniwaxinaºanaºatidi vi comportar- 
    se bem 
    age numa maneira bem educada 
   -iwaxinaºa ter uma idéia 
   -iwaxinaºanaºatidi educar alguém   
    (para se comportar melhor) 
 

diniweneene adj venenoso  port 
 

-diniweniºide vi 1 engrandecer-se 
   2 orgulhar-se 3 gabar-se 
   -eloºotee fazer aparecer 
    -iweniºide exaltar, honrar, glorificar 
 

-diniwiigi vi cortar-se 
    também fazendo o sinal da cruz como o padre 
   -iwiigi cortar algo com faca 
 

-diniwikode(tibece) vi humilhar-se 
   -iwikode ter dor de, ter pena de  
   -dinilionigaºatidi (sinôn) 
 

-diniwilegi vi lavar-se 
   -iwilegi lavar, esfregar 
 

diniwokodaºaxiidi adj quadrado 
 

-diniwoko(tece) vt ser diferente 
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dinixigaºawamigi subst  pessoas indo 
     juntas 
   -ixigaºawa andar com 
 

dinixigi subst masc cãibra 
   -ixigi puxar 
 

-dinixo(tinigi) vi vestir-se 
   -nixomeºe fazer vestidos 
   -ixo(tinigi) colocar numa coisa 
 

-dinocaºaneºe vi agradar-se 
   -ocaºaneºe confortar, acalmar 
 

dinodawamigi dinodawamigipi  
   subst masc ou fem marido ou esposa 
 

-dinoe vi 1 aprontar-se 2 arrumar-se 
    aprontar-se para fazer algo, p.ex. uma viagem    
   -igodi terminar de fazer algo 
   -oe fazer, consertar, arrumar 
 

-dinoºee vi controlar-se 
    não abusar, ficar dentro dos limites 
   -oºee economizar 
 

-dinoide vi engrossar-se 
   para causar medo 
   dinoide nuvens escuras 
 

dinoiigiwepodi subst  grupo morando 
    juntos 
   dinitacepodi família 
 

-dinojogo(ti) vt 1 construir 2 colocar 
    firme no chão 3 começar a ...  (iniciar 
    um trabalho) 
    casa, qualquer construção 
   -ojogo socar com pilão 
 

dinokaaºetawamigi subst  os que se 
    fizeram amigos  (forma plural) 
   lokaaºedi companheiro dele 
 

dinokenigigi subst masc quebra-torta  
   (reg)  (café da manhã) 
   -inoke quebrar 
 
-dinokole vt jogar-se 
   -okole jogar fora 
 
-dinoniciwaºadi vi esforçar-se 
   loniciwaºa força 
   -oniciwaºadi animar, fortalecer 
 
dinoomatewamigi  
  dinoomatewamigipi subst   o que se 
   deita com outro 
-dinopaºadi vi demorar-se 
   -opaºadi fazer demorar,  gastar tempo 
 
-dinopo vi estar triste 
   -opo admirar-se 
 
-dinotaºaneºe vt falar consigo  
    deixando-se pensar um pouco 
   -otaºaneºe falar com 
 
-dinotete vi cuidar de si 
    pode ser espiritualmente 
   -otete guardar 
 
-dinotigimade(tege) vt discutir com 
    (ele) 
   -otigimade insistir, teimar, perseverar 
 
-dinowedi vi cuidar-se bem 
    tomar cuidado, também treinar para um jogo ou 
    briga 
  -dowedi cuidar-se 
   -dowedi(teloco) cuidar, guardar proteger 
 
dinyeelo subst  fem dinheiro  port 
 
diojo adj perigoso, brabo 
 
dioki! excl deixa! 
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diokoloºoloºo diololoºoloketedi   
    subst  fem borboleta 
 

dione adj verde escuro 
 

diotolaºade subst masc 1 risca   
   2 centelha 
 

dioxiciligiligi dioxiciligilicitedi subst  
    masc  andorinha 
    pássaro 
 

dioxoi dioxoitedi subst masc chupim 
    pássaro 
 

ditibigimedeoodi subst masc o que está 
   no céu ou em cima 
   fora de alcance 
 

ditibigimedi loc em cima, céu 
 

ditice vi sangrando  (só 3ª pessoa) 
 

ditigedi loc longe, distante 
    sem ponto de referência 
    leegita longe de ponto de referência   
   ditinedi fora (longe) 
 

ditinedi loc fora, longe 
    p.ex. no Pantanal, ou no meio da lagoa, ou fora 
    de casa 
   ditigedi longe, distante 
 

diwagete subst  fem caldo 
 

diwaxinaºa adj educado 
 

diweenige subst masc lugar bom para  
   pegar peixe 
 

diwelanaºa adv infelizmente 
 

diwena adj curvado 
   awenanaºa (sinôn) 

diwete adj frio, fresco 
   niwetaºa tempo do frio 
 
diwexege adj estar com feridas 
 
diwilecoºoni diwilecoºoxodi subst  fem 
    lobo 
 
diwocotinaºa vi algo faz tempestade 
    (só 3a pessoa existe) 
   diwocotaka fazendo tempestade 
 
diximoºo niximaºaºa subst masc 
   1 trovão 2 barulho de fogo 
 
dixoke adj reto 
 

doane! excl que ...? 
    sentido que é muito 
 
docia dociatedi subst  fem  angola 
 
dodenaºa nodenaºanaºa subst masc  
   convidador 
    pessoa que convida outros,  p.ex. para festa 
   -node convidar 
 
doºocilaºade adj fumaçento 
 
doide adj perigoso 
   doidetibige muito perigoso 
 
-doi(tibece) vi 1 temer 2 ter medo 
    estar com medo 
 
dokaaºa cond 1 podia 2 se for possível 
 
dokoaºa adj 1 macio 2 mole 
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domaºa adv 1 queria 2 pretende  
    tentando 
   jinaºa domaºa nunca 
   ane domaºa que ia 
   domaºaºa também queria 
 
domige intro interrog será que? 
    pode ser em pergunta de duas opções, ou  
    dúvida futura, seguindo "mige" 
   domaºa queria, pretende 
   domigetaºa se tiver 
 
domigica interrog será que tem ...? 
 
domojia domojiatedi subst  fem carro 
 
domokenaºa vi latir como cachorro 
   -omoke abrir 
   jomokenaºa estou latindo como cachorro 
 
domoode vi fazendo som de vaca 
    ou cachorro chorando 
   jomoode estou fazendo som de vaca 
 
doojetedi adj de alto preço, precioso 
 

-dopi(tijo) vi voltar 
   -opi ir embora 
 
dotiwadi subst masc areia 
 
dotowegi dotowexedi subst masc  
   doutor, médico 
    dotowexe (forma fem)  port 
 
-dowedi(teloco) vt 1 cuidar 
   2 guardar 3 proteger 
    de possessão 
   -dinowedi cuidar-se 
   -owie cuidar de, olhar para 
 
dowiceta adv direto 
 
doxiwa subst  som de onça 
    não é rugir 
   -okoloºoloke fazer som de onça ou touro 
    brabo 
 

-doye(tibigo) vt 1 ameaçar  2 assustar 
 

E - e 
 

e- vi falar 
   (eji; eni; ee; ejitaºa; enitiwaji; odi)   
   verbo principal de fala 
 

ebeeºa ebekadi subst masc onda 
    na água 
    nebekadi ondas dele 
 
ebici ebicitedi subst masc chuva 
 
ebo eboli subst masc vara 
 

ecadigi ecadicitedi subst masc  martim- 
    pescador 
    pássaro 
 
ecalailegi ecalaixedi subst masc civilizado 
    ecalaye (forma fem) 
    usado também para significar dono, patrão 
    ºonecalailegi nosso patrão 
 
ece intro então ... 
    forma curta, usada na fala 
    enice então ... 
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-ecewe vt gostar demais 
    pessoa, lugar, coisa 
 
ecibi subst masc sede 
 
-ecoadi(tece) vt 1 cumprimentar  
   2 saudar 
    quando presente, mandar lembranças  
   -nice cumprimentar, saudar quando 
    presente 
 
ecodaa intro e também 
    usada em 2ª frase quando frase inicial   
    começa com forma embaixo – continuação   
   codaa então 
   acodaa (variação de sotaque) 
 
ecoºotece intro deixe que ... 
 
ecolowa ecolowakijadi subst  fem  coroa 
   planta 
 
eda intro interrog introduz pergunta,   
    inverte sentido 
    p.ex. Ah é?  Então é assim? 
 
-edi vi apanhar água 
   -owedi  (fala da mulher) 
 
-edia vt 1 pagar 2 distribuir 3 dar de  
    presente 
   -dedia o que foi recebido, ganho 
   -nedia(ti) repartir 
   -nedia(tiniwace) distribuir 
   aºadediani! gíria para "me dá!" 
 
ediawaºa ediawakijadi subst  fem feijão 
     verde 
    ediawaºaijadi (forma antiga do plural) 
 
-ediiºa vi estar com pressa  correndo, 
    andando 
   -dinage(ta) (quase sinôn) 
 

edoka afirm de certo agora 
   edoka igo  de certo está pronto 
 
edokojegi edokojetedi subst masc  
   perfume 
    ladokojegi perfume dele 
 
ee pro pess eu 
   eeyo (fala da mulher) 
   akaami você 
 
-e-eemadi vt matar (fala da mulher) 
   -eloadi (fala do homem) 
 
eelotaginaºa eelotaginadi subst masc   
     ou  fem pessoa doente 
   -eelotika estar doente 
 
-eelotika vi estar doente, adoecer 
    pode ser pessoas ou animais    
   eelotaginaºa pessoa doente 
 
-eemidi -eemitedi subst masc aviso de  ... 
    aquele que faz o aviso 
 
-eemite(ta) vt 1 sentir 2 perceber 
   -eemite(tibige) respeitar 
 

-eemite(tibige) vt respeitar 
   -eemite(ta) sentir, perceber 
 
eemoda v estado eu sou 
   atitude  humilde - eu sou apenas 
   e-eeyo (fala da mulher) 
   eemodi 
 
eemodi v  estado eu sou apenas    
   eeyomodi  (fala da mulher) 
 
eºiadi eºiatedi subst masc macaco  
    vermelhinho 
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eºiadi-abaneceºe eºiadi- 
   abaneceºegoli subst  fem chico-magre 
    fruta 
 
eºidaa  diitigi adv frase ainda estava 
    coisas ou fenômenos naturais, como chuva, 
    mais estático 
   eºidaa diiticogi ainda estava (quando  
   mudando - coisas vivas ou transporte, dinâmico) 
 
eºidaa diiticogi adv frase ainda estava, 
    ainda continuava 
    quando ainda mudando,  coisas vivas e  
    transporte 
   eºidaa diitigi ainda estava  (fenômeno  
    natural como chuva; fala, palavras)  
   -icoºoticogi vir de lá (coisas vivas ou  
    transporte) 
   -icoºotigi vir de lá (fenômenos naturais, 
    como chuva, etc) 
 
eºidaaºee adv ainda (assim) 
   e-º-idaaºee 
   idaaºee assim 
 
eºidiaaºi ainda tem 
 
eºidokee adv temp sempre ainda 
    uma ação ou estado continuando sem fim visto 
 
eºinaa eºinoa v  estado ainda (tem)  este 
    veja o paradigma (365) 
    eºini ainda existe, ainda esse 
 
eºini v estado ainda existe, ainda esse 
    um estado continuando 
    eºinaa ainda era 
 
ei adj ter fruto 
 
eijeeºagi eijedi subst masc bicho, animal 
 
eiodi eiododipi subst masc meu pai 
   -iodi pai de ...  
   eiodo minha mãe 

eiodo eiododipi subst  fem minha mãe 
   eiodi meu pai 
   -iodo mãe de ... 
 
eipije eipijedi subst masc ou fem peito 
    osso do peito, pode ser homem, mulher, animal 
    elipije peito dele/dela 
 
ejaawidi ejaawitedi subst masc tatu  
    canastra 
 

ejanaºate vt ponhamos, colocamos 
   idi -a(te) colocar num lugar, começar a  ... 
 

ejate vt coloco, ponho 
   idi -a(te) colocar num lugar 
 

eji vi eu falo 
   e- falar 
 

ejidaºa v neg acho que não é ... 
   e-ji-daºa 
 

ejigo vi eu vou  (ejigo; emii; igo;  
   iniºa; emiitiwaji; igotibeci;)  
   -igo  ir   
 

ejigo(ta) vt eu busco 
   -igo(ta) buscar, ir para buscar, tratar com 
    ejigo eu vou 
 

ejime intro talvez, eu acho que ... 
    para expressar opinião ou dúvida 
 

ejinaºa vi falamos 
   e- falar 
 

ejiwajegi nom próp Kadiwéu 
    como os Kadiwéu se chamam 
 

ejolijegi ejolijedi subst masc sabiá 
    pássaro 
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ejonaºa(te) vi ficamos por enquanto 
    estado temporário 
   -o(te) ficar num lugar (temporário) 
 

ejonaºa(tibige) vi nós nos levantamos 
    de posição horizontal 
    ej-o-naºa-tibige 
   o-(tibige) levantar-se de posição horizontal 
   -dabidi levantar-se de posição sentado, ou 
    por coisa no vertical 
 
ejooºa vi chegamos até nosso destino, 
    encontrar, achar 
   -o(ta) chegar até o destino, encontrar,  
    achar 
 
ejo(ta) vi chego até meu destino 
   -o(ta) chegar até o destino, encontrar 
 
ejo(te) vi fico num lugar por enquanto 
    (temporário) 
   ejo-oo(te) (fala da mulher) 
   -o(te) ficar (temporário) 
   -o(teloco) ficar num lugar (mais permanente) 
 
ejo(tibige) vi eu me levanto 
   de posição horizontal 
   o-(tibige) levantar-se do horizontal 
 

eka adv temp agora para frente,   
    começando, daqui em diante, então   
    agora 
   natigide agora 
 
ekikexegi ekikexedi subst masc peixe  
    assado 
 
ela elali subst  fem fruta 
    pode ser também descendência 
    elatibige natural de ... 
 
elaagi elaco subst masc canção dele 
   enaagi canção 
 

elaanigi elaanaºa subst masc 1 venda 
   2 mercadoria 
    -aa vender 
 
elacideedi elacidetedi elacideedipi       
   (ger) subst masc 1 vítima de feitiçaria ou  
    magia negra 2 pessoa judiada 
    elacidete (forma fem) 
   enacidedi vítima de feitiçaria quando a  
    pessoa que fez é conhecida 
    elacitedi sendo colocado sob poder de  
    feitiçaria 
    elacidete pessoa judiada 
    elacidiigi castigo 
 
elacidiigi elacidenaºaneºeco subst masc 
   castigo 
   pode ser de feitiçaria ou erro    
   elacidenaºaneºegi 
 
elaciledi elaciletedi subst  1 ferida 
   2 machucadura 
 
-eladeºe vi estar na rede 
   neladi rede 
 
elagigi elagico subst masc 1 vale 
   2 barranco 
   elagigi-nelegi vale 
 
-elaºa -elakatedi subst  fem costas 
   lelága telhado 
 
-élaºa subst masc raiva de 
   lélaºa raiva dele 
 
elamaºajegi elamaºajecoli subst masc 
    1 junção no caminho 2 desvio 
 
elanigije elanigijedi subst  fem planta 
   dele 
   enanigije planta dele 
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elanigijegi subst masc plantação dele 
   elanigije planta dele 
    ºatanigijegi sua plantação 
 
-ela(tema) vt 1 indignar-se 2 ficar com  
    raiva (dele) 3 zangar 
   -eliºide ficar com raiva, brabo 
 
elatibige adj natural de ... 
    indica onde a pessoa nasceu ou cresceu 
   ela fruta 
 
ele adj bom, bem 
   aºele não é bom 
   eletibige é bom, o tempo é bom 
 
eledi eletidi adj outro 
   eleditace outra vez 
   eletidodi (forma dim) 
 
eleegitibige loc ainda longe de 
   e-leegi-tibige 
   leegitibige longe de 
 
eleegiwepodi subst  povo, gente 
   (só usado por pessoas velhas) 
   noiigi (sinôn) 
 
elegei elegeitedi subst  fem lata 
   nelegei lata dele 
 
elegelegi subst masc gafanhoto grande 
 
elegigo elegigoli subst  fem pau-santo 
   árvore que dá tinta preta para cerâmica 
 
-eleºe(ta) vt 1 avisar ou recomendar 
   sobre  2 falar da parte de alguém 
   3 comunicar 
 
-eleo vi morrer 
   -e-ee (fala da mulher) 
 

-ele(ta) vt 1 clamar a 2 correr para 
    para pedir ajuda, ir para alguém por socorro, 
    pode ser Deus 
 
-ele(tibigimece) vt correr para cima 
    pode ser procurar abrigo em cima de árvore, 
    monte 
 
-eli vt por num lugar 
    para fazer algo 
   -eli(te) fazer ali 
 
eliciagi eliciaco comp ainda como, ainda 
   igual a 
   e-licia-co  
   liciagi igual, como 
 
-eligo vt comer 
   -elio comer tudo 
 
-eliºide vi ficar brabo 
    com raiva 
    -ela(tema) ficar com raiva (dele) 
 
-eliiºe(teloco) vt fazer deitar 
    pessoa ou coisa 
   -eli(tini) fazer uma pessoa deitar 
 
eliite loc 1 no meio de 2 colocado na cama 
   eliiteloco por baixo 
 
eliiteloco loc por baixo 
   eliite no meio de 
 
elimaºa subst masc parte em cima da  
    cabeça 
    onde o osso é mais macio 
 
elinigi elinigipi subst masc bastardo     
   elina (forma fem) 
 
-elio vt comer tudo 
   -eligo comer 
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eliodaºajetegi eliodaºajetecidi  
   subst masc herança 
 
eliodi eloodoli núm muito, amplo, grande 
   eloodo (forma fem) 
   elioditeloco largo 
   -eloodaºatee aumentar, fazer maior 
 

eliodi eliododipi subst masc pai dele 
   -iodi pai de 
    eliodo mãe dele 
 

elioditace núm muito mais 
   eliodi muito 
 

elioditibece adv temp muitas vezes 
   eliodi muito 
 

elioditiwaji subst  chefes 
   eliodi muito 
 

eliodo subst  fem mãe dele 
   -iodo mãe de 
    eliodi pai dele 
 

elipije elipijeli subst masc ou fem osso do  
    peito dele 
   eipije meu peito 
   ºatipije peito (seu) 
 

elipogo subst coisa para proteger o peito 
   pode ser pano, couro 
 

-eli(te) vt fazer ali 
    (aplica-se só para presente e futuro) 
   -eli por num lugar para fazer algo 
 

-eli(tini) vt fazer uma pessoa deitar 
   -eliiºe(teloco) fazer pessoa ou coisa deitar 
 

-eliwaºa vi roubar comida 
 

eliwaºanatakaneºegi    
  eliwaºanatakanaºa subst masc fé ou  
   confiança dele 
   eniwaºatakaneºegi fé, confiança 
   -iwaºataka crer em 
 
-eloadi vt matar 
   -e-eemadi  (fala da mulher) 
    matando um só 
   -nigodi matando vários 
 

elocajo elocajoli subst  fem pente 
 

-elodi vi correr 
    mais rápido, talvez fugindo 
   -alokodi correr (mais devagar) 
 

-eloºo vi aparecer 
   -eloºotee fazer aparecer, revelar, destacar 
 

-eloºodi vt explicar 
   -dineloºodi confessar 
 

-eloºotee vt 1 fazer aparecer,  2 revelar 
    3 manifestar 4 destacar 
   -eloºo aparecer 
   -elokotee (sinôn) 
 

-eloºotee(tigi) vi passar a noite 
   -eloºotee  fazer aparecer, manifestar,  
    destacar 
 

eloigeºegi eloigeºeco subst masc  
   maneira, jeito 
    temporário,  não é carater 
 

elokexegi elokexedi subst masc peixe já 
    pego 
 

-elokodi -elokododipi subst masc avô 
 

-elokojoºo vi ficar com ciúme 
   -eliºide ficar com raiva 
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-elokotee vt mostrar 
   -eloºotee (sinôn) 
   -dinelokotee  parecer maior 
 
elomaºajetegi elomaºajetecidi  
   subst masc enfeite 
 
eloni subst  fem gelo 
 

-elonodatiogi vi fazer (acender) fogo 
   -elo(tigi) acender fogo 
 

-eloodaºatee vt aumentar 
    fazer coisas (não pessoas) maiores 
 

eloodo adj muita, grande 
    (forma fem) 
    eliodi muito, grande 
 

eloona eloonali subst  fem armadilha dele 
   enoona armadilha 
 

-eloteºe(ticogi) vt correr junto com 
   outro 
   para escapar de perigo 
 

-elo(tigi) vt acender fogo 
   -elonodatiogi acender fogo 
 

-emaa vt 1 gostar de 2 querer 
   3 amar 
 

emadica emadicaºa subst  fem burra 
 

emadica-liwegi emadica-liweka  
    subst masc capim de brejo 
 

emaºa pro 1 eu mesmo 2 meu próprio 
 

-emaºamata(tema) vt necessitar  
    (dele) 
   -opo(tibige) (sinôn) 
 

-emaºamatiigi -emaºamatico subst 
    masc 1 necessidade 2 problema 
   3 preocupação 
   -emaºamata(tema) necessitar 
 
-emaºa(tibece) vi ficar bêbado 
    com sufixo significa de costume, beberrão     
   nemáºa um bêbado 
 
emakaladi emakalatedi subst masc  
   chapéu 
    yamakaladi meu chapéu 
 

-emakataka vi carnear 
 
-emakatidi vt fazer outro ficar bêbado 
  -emaºa  ficar bêbado 
 
emakegi emakaºa subst masc bêbado   
   emake  (forma fem) 
   nodagimaºa bêbados 
   emakaºaºa (variação do plural) 
 
ematakaneºegi  
   ematakanaºaºa  subst masc 
     1 assassino 2 matador   
   ematakaneºe  (forma fem) 
 
emeºee(ta) pro pess eu mesmo 
    ee eu 
    akamaºakaami você mesmo 
 
émeºegi émaºaºa subst masc pessoa  
    morta 
   émeºe  (forma fem) 
 
emii vi você vai 
   -igo ir embora 
 
emiita vt 1 você vai buscar 2 você faz 
    algo para alguém 
   -igo(ta) buscar, ir para buscar, tratar com,  
    fazer com 
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emodoko v estát nós somos 
    forma humilde 
    eemodi eu sou (apenas) 
 
emoka pro pess só eu 
   ee eu 
   oka só 
   emokee só eu 
 
emokaya emokayali subst  fem  bocaiúva  
    fruta 
 
emokee pro pess só eu 
   oka só 
 

emokeeto pro pess só eu e ele 
 
enaagi enaco subst masc canção 
    letra de música no plural 
   elaagi canção dele 
 

enaanaºanaºa enaanaºanadi  
   subst masc ou fem vendedor 
 

enaanigi enaanaºa subst masc compra 
    o que foi comprado 
 

enacajo enacajoli subst masc ou fem  
   cantador 
 

enacidedi subst masc vítima de feitiçaria 
 

enaciledi enaciletedi subst  ferida 
   eyaciledi minha ferida 
 

enaco subst (forma plural) canções 
   enaagi canção 
 

enadodi subst masc gavião 
    pássaro, tipo que come pinto 
 

enaºa conj daí, e então 
   naºa daí, quando 
 

enalaºaneºegi enalaºaneºeco  
   subst masc fofoca 
 

enanigije enanigijadi subst  fem  1 planta 
   2 hortaliça 3 arbusto 
   enanigijegi plantação,  planta no chão    
   enanigijedijadi azeitonas 
 

eneewigigi eneewigiºaºa,  
   eneewigigijadi subst masc mandioca 
 
eneºegi adv mais, melhor 
   ºoneºegi mais importante 
 
eni vi você fala 
   e- falar 
   eji eu falo 
 
enice intro então 
   ece (forma alternativa) 
   anice (variação) 
 
enige intro então 
    introduz uma pergunta, procurando verificar o 
    que foi 
 
eniºodi subst masc pênis 
 
eniidi eniiditedi subst  fem bem-ti-vi 
    pássaro 
 
-enikanaºa vi roçar com foice 
 
eniodi eniododipi subst masc pai 
   eliodi pai dele 
   eniodo mãe 
 
eniodo eniododipi subst  fem mãe 
   eliodo mãe dele 
 
enitice vi você sai do lugar 
    só se usa com pessoas 
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eniwaºatagi adj de confiança   
   eniwaºata  (forma fem) 
 
eniwaºatakaneºegi  
  eniwaºatakaneºeco subst masc  fé, 
    confiança 
   -iwaºa crer 
 
enoale enoaleli subst masc noite 
 
enodaºagi enodi subst masc tralha de  
   cozinha, cerâmica 
   lanodi traia dele 
 

enokodi enokotedi subst masc  ano-preto 
    pássaro 
 

enoona enoonali subst  fem armadilha 
   eloona armadilha dele 
 

eooda eoodali subst  fem socó 
    tipo de pássaro 
 

eotibige conj para que 
   eotedibige (forma usada quando aplica  
    para o povo Kadiwéu) 
    eo-tibige 
   -ao(tibige) fazer para que ... 
 

epaa pro poss próprio dele 
   jeºepaa já é dele 
 

epaanaºa adv 1 ainda mais 2 cada vez 
    mais 
 

epacidemigi epacidemigipi subst masc 
    jogador de baralho (cartas) 
    usado também para mandioca na festa  
    quando precisa mais 
 

epaºaºa pro poss também próprio 
   epaa próprio 
 

epece adv neg não custa 
    sentido negativo 
   aºepece igo vai demorar para ir 
 

epenai epenaitedi subst masc 1 lua  2 mês 
   nepenaitedi meses dele 
 

epenai-liotagi epenai-liotaka subst  
    masc  1 lagartixa que sobe 2 quem  
   trabalha  por mês 
   epenai mês, lua 
   liotagi servo dele, empregado dele 
 
epicidijadi subst masc taboca 
   epicidijatawaanigi (forma dim) 
 

epigo subst masc bambu 
 

epiibi epiibitedi subst masc pica-pau  
   marrom 
   tipo de pássaro 
   napigixo pica-pau com cabeça vermelha 
 

epionoogo epionoocotedi subst masc  
   gavião 
    pássaro, tipo que não come pinto 
 

epoacajo epoacajoli subst  fem cortina 
 

epoagi epoacoli subst masc 1 porta 
   2 porteira 
   lapoagi porta dele 
 

epoka adj núm somente para 
   oka só 
 

epokida adj núm então 
   okida só 
 
epolotowe nom próp Brasil 
   epolotoweegi  brasileiro, civilizado 
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epolotoweegi epolotowexedi nom   
      próp  brasileiro, civilizado    
   epolotowexe  (forma fem) 
    epolotowe Brasil 
 
epoteedi epoteetitedi subst  fem beija- 
    flôr  
    pássaro 
    epotediwaºa tipo maior 
 
etaanaºa subst masc ou fem vendedor 
   -aa vender 
 

etaca v  estado fica (forma fem) 
    etica (forma masc) 
 
etacani etacanitedi subst  fem cesto 
   etacanawaana cestinha 
 
etacilo adj ferido 
   -acilo estar ferido 
 
etacimaºadi etacimaºatedi  
  etacimaºatiijadi (ger)  subst  fem coelho 
 
etacoligi etacoligijadi subst  fem milho 
 
etacoligiwaºa subst  fem planta como  
    milho 
   etacoligi milho 
 
etadi loc fem está aí 
   etidi (forma masc) 
 
-etadigi vt acertar dando sôco 
    bater com mão fechada numa pessoa 
 
etaºa etaºaºa subst masc pessoa que  
   apanha ou busca água 
 
etaºadi etakatiidi subst masc taquara 
 

etaºaºa subst  fem ayuma 
    pássaro grande que não dorme a noite 
 
etaºataºa etaºatadi subst  fem mosca 
    pequena 
 
etakaami v  estado você está, você fica 
 
etakado etakadoli subst  fem agulha 
 
etaloma etalomali, etalomigoli  subst  
     fem  tarumá 
    fruta  port 
 
etaloma lawoºo adj frase púrpura 
    mais claro, cor de uma flor 
 
etani v estado fem está aqui 
   etini  (forma masc) 
 

etapini subst  fem concha 
 

etaye vi dá fruto 
   -áwe dar muita fruta 
 

-etece(tice) vt afastar-se 
    de pessoa ou animal 
   -noleenaºadi (sinôn) 
 

etedi etetitedi subst  fem João de Barro 
    tipo de pássaro 
 

etee v  estado eu estou, fico 
   etakaami você está, fica 
 

-e(tege) vi desencontrar 
 

eteletele eteleteleli subst masc  
    quero-quero 
    pássaro 
 

eti etili subst  fem animal como ratinho 
    possivelmente toupeira 
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etica eticoa v  estado masc está, fica    
   etaca  (forma fem) 
    ica tem, está 
 

etida etidoa v  estado está lá 
 

etidi etidiwa v  estado está lá 
   etida está lá 
 

etidipiati subst  pesadelo 
 

-e(tigi) vt 1 encher 2 mudar pensamento 
    encher a cabeça de alguém 
   -noleenaºadi (sinôn) 
 

etiidixo etiidixoli subst  fem perdiz 
    pássaro 
 
etilogo etixodi subst  fem periquito 
    pássaro 
 
etilogo-niweenoºodi etilogo- 
  niweenoºodoli subst masc cobra verde 
    literalmente "comida de periquito" 
 
etina etinoa v  estado está aqui 
   coisa vindo ou crescendo 
 
etini etiniwa v  estado está aqui 
    animal em pé ou pessoa sentada 
 
etinotaxegi etinotaxedi subst masc  
   coisa frita 
     como carne, ovo 
 
etiwaºatakaneºegi 
  etiwaºatakaneºeco subst masc fé ou  
   confiança dele 
   -iwaºa crer 
 
etocolo subst  fem testa 
   lotocolo testa dele 
 

etogo etogoli subst  fem 1 barco  2 tipo de 
    festa 
   etogo-nelegi barco grande, navio 
 
etogo-licooºadi subst masc lugar de  
   parada de barco 
  etogo barco 
 
etogo-nibatadi subst masc estação de 
    barco 
   etogo barco 
    etogo-licooºadi (sinôn) 
 
etogo-wayo etogo-wayoli subst  fem  
     avião 
   wayo  ele voa 
   etogo barco 
 
etoinaºa etoinadi subst masc cego 
    pode ser por ser facado, ou por causa de doença 
   ºolaºa cego por nascimento 
 
etoko v estado nós estamos, ficamos 
   etakaami você está, fica 
   ete estou, fico eu 
 
etolitoli subst masc caburé 
    pássaro que canta e caça a noite, da mitologia 
    Kadiwéu 
 
ewacogo ewacogoli subst  fem couro 
 
-ewade vt levar para frente 
   -dinewade ir na frente 
 
ewagi ewacidi subst  fem pássaro que  
    canta no frio e à noite 
 
-ewagi -ewaco subst masc ou fem ombro,  
    costas 
 
ewaºaxo ewaºaxoli subst  fem  capivara 
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ewalaile ewalaileli subst masc boi de  
    carro 
 
ewalaliteenigi ewalalitexodi subst masc 
     aranha pequena 
 
ewaloºonaºa ewaloºonadi subst masc 
     ou fem mudo 
 
-ewegi(tijo) vt 1 passar pela frente 
   2 ultrapassar 
    p.ex. em carro ou cavalo de corrida 
 
ewi adj 1 verdade, em verdade  2 certo 
 
ewianaºa adv exagero 
    o negativo (embaixo) é mais usado 
   daºa ewianaºa não muito 
    aºewianaºa não muito 
    jineºewianaºa não (faz) demais 
 
-ewiºa vi viver 
    pode ser animal ou planta 
 
ewiidi subst masc sereno, orvalho 
 
ewikaºaºa adj astuto 
    só pessoa 
 
-ewikatidi vt fazer viver 
    pessoa ou animal, salvar a vida 
   -dinewikatidi salvar-se 
 
ewikegi ewikaºa adj vivo 
   ewike  (forma fem) 
   -ewikatidi fazer viver 
 
ewilexe ewilexeli subst  fem ariranha 
 
ewio ewioli subst  fem 1 pilão 2 bunda 
 
ewocoma ewocomatedi    
  ewocomigipi subst  fem prostituta 

exacogo exacogoli subst  saia 
   laxacogo saia dela 
 
-exaºa vt 1 tecer 2 fazer faixas 
    faixas de sapé para cobrir a casa 
   -exaºa(teloco) colocar em cima de algo     
   nigoxeli faixas 
 
-exaºa(teloco) vt 1 colocar em cima de 
    algo 2 fazer um monte de coisas 
   -exaºa tecer, fazer faixas de sapé 
 
exate exateli subst  fem bacuri 
    fruta 
 
exate-lamodi exate-laamotiidi  
   subst masc folha de palmeira 
   exateloodo palmeira 
 
exateloodigo exateloodijadi subst  fem 
    palmeira 
 
exateloodo exateloodoli subst  fem 
    palmeira: coco da Bahia 
 
exelo exeloli subst  fem piranha 
 
exibi exipitedi subst masc lábio superior 
   naxibi lábio superior dele 
 
exiije exiijeli subst  fem grilo 
    inseto 
 

exiijigi exiijigipi subst masc órfão 
   exiije  órfã 
 
exio exiotedi subst  fem bico de prata 
    pássaro 
 
-exocaºadi(teloco) vt 1 colar em 
   2 fixar em 
 
-exodi -exododi subst masc tio 
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-exogo(tege) vt 1 encostar em 
   2 unir com 
    próposito de ajudar, amizade, sentido de  
    harmonia, sem divisões. Pode ser grupo,  
    família ou com Cristo 
   -iligoti(tiwage) ajuntar, unir, (fechar  
   buraco) 
 
exoºotani subst masc corvo 
    ave 
 
Exoonaºa nom próp Campina 
    aldeia Kadiweú 
 
eyaawigo eyaawigoli subst  fem  
    carandá 
   fruta 
 

-eyadi vt pensar ou considerar que seja 
    igual 
 

-eyaºa(ti) vi ficar num lugar 
 

eyanigijegi eyanigijedi subst masc  
    minha plantação 
   enanigijegi plantação 
 

eyate vt ele põe, coloca 
   -a(te) colocar, por num lugar 
   ejate eu ponho, coloco 
 

eyatigi vt ele chama, bota nome 
   -a(tigi) apelar, maneira de falar 
 

eyo v  estado eu sou 
   eyomodi eu sou apenas 
 

eyomodi v  estado eu sou apenas 
    maneira humilde de falar - para superior  
   eemodi eu sou 
 

G  -  g 
 

gaajo gaajoli subst  fem caju 
    fruta 
 

gaantaºa ijo pro frase quem ou que  
    podia ser 
 

gaanteºepidiºijo pode ser ... ou  ... 
    alguém conhecido 
 

gaanteºepitiºijo quem ou que podia 
    ser 
    alguém desconhecido 
 

gaantiºica adj qualquer 
 

gaantokaaºica adj neg nenhum deles 
    veja o paradigma  (365) 
 

gaantokaaºini adj  neg qualquer coisa 
    fora dessa coisa, veja o paradigma  (365) 
 
gaantokina adj neg nenhum 
 
gaanyaºa vi eles ganham  port 
   -nigaanye ganhar 
 
gaape gaapeijadi subst masc café  port 
 
galaapa galaapatedi subst  fem  
  garrafa   port 
 
galeena galeenatedi subst masc  
   corrente (de aço)  port 
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gameelo gameelotedi subst masc  
   camelo  port 
 
ganige interrog pro 1 qualquer?  2 quem? 
 
ganigepidiºica interrog pro qualquer 
    dos ... 
     não visto 
 
ganigetaºa dem neg não qualquer 
   ganigetiºidi não qualquer um desse  
   (deitado ou embaixo) 
   ganigetiºijo não qualquer coisa dessa 
 
ganigica pro interrog 1 qual, quem? 
   2 quando? 
    desconhecido, não visto, pode ser tempo   
   nigepaa ganigicatibige até sempre,  
    para sempre 
 
ganigicatibige adv 1 qualquer tempo 
   2 sempre 
    sem limite de tempo 
   nigepaa  ganigicatibige para sempre,   
   eternamente 
 

ganigina ganiginoa interrog quem  é? 
    coisa vindo 
   ganicina (variação) 
 

gapateegi gapatexedi subst masc 
   1 capataz 2 líder  port 
 

gapeogo adj marrom 
    cor de café  port 
 

gapinteelegi subst masc carpinteiro   port 
 

gate adj salobra 
   p.ex.  água  (pode ser palavra adotada) 
 

Gaxianegi Gaxiana nom próp  
  Paraguaio 
  Gaxianexe  mulher paraguaia 

-gecooºe -gecooºeli subst masc ou  fem 
    olho 
 

-gegi subst masc palavra, promessa 
   ligegi palavra ou promessa dele 
   nigegi palavra 
 

gela geladi adj novo 
   ge-eela (fala da mulher) 
 

geme intro mas é ... 
   contraste 
   gemewi mas é a verdade 
   geemeni mas você falou 
   geeme  (variação) 
 

genaºa intro Mas então ... 
    ação contra o que é indicada, inesperada 
 
getaºa subst masc claro 
    claridade natural 
 

-giilaºadi subst masc 1 bengala 2 guia  
    para cego 
   ligiilaºadi  bengala dele, guia dele 
 

-gikaneºegi -gikaneºeco subst masc  
   pergunta 
   -igika perguntar 
 
-gileºegi -gileºeco subst masc ou fem 
   1 costume 2 cultura 
    o que geralmente faz 
 
giliojeenio subst masc querosene  port 
 
-giwa v comer com 
    representa a relação entre pessoas que  
    comem juntos 
 
go goli subst  fem brasa 
   ligoli brasas dele 
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goaada goaadatedi subst masc guarda    
     port 
 
goenaºadi goenakatedi subst masc cinto 
 
goge gogeli subst  fem tambor 
 
gojoloºo adj estéril,  não poder ter filhos 
    não refere à idade da mulher 
 
gololaado adj cor de laranja 
    laranja mais escuro 
 
goloneegi golonexedi subst masc  
   coronel   port 
 

goloneeta goloneetatedi subst  fem   
   trombeta  port 
 
goopa goopatedi subst  fem copo  port 
 
gotamoºo subst masc algodão 
 
gote goteli subst masc jati 
    espécie de abelha que faz mel 
 

goxaala goxaalatedi subst  fem concha 
     port 
 

goxe goxeli subst  fem faixa 
    de capim, só para telhado de casa 
 

š  -  º 
 

ºabaaºadi ºabaaºatedi subst masc  ou   
     fem  sua mão 
   -baaºadi mão de 
 

ºabakajetegi subst masc resultado ou  
   fruto de seu trabalho 
   ºabakedi seu trabalho 
 

ºabakawa ºabalawepodi subst seu 
   companheiro de trabalho 
   estou trabalhando com você 
 

ºabakedi ºabaketedi subst masc seu 
    serviço 
   ºaba-aakedi  (fala da mulher) 
   -bakedi serviço de 
 

ºabakegi subst masc seu serviço, sua  
    profissão 
   -bakegi profissão de 
   ºabakedi seu serviço 
 

ºabatiigi ºabatico subst masc seu erro 
   -batiigi erro de 
 

ºabeyacaºajegi  ºabeyacaºajedi   
   subst masc 1 seu defeito 2 sua mancha 
   -beyacaºajegi  defeito de, mancha de 
 

ºabeyaceºegi ºabeyaceºeco subst 
      masc seu mal 
   -beyaceºegi mal de ... 
 

ºabitagi ºabitaka subst masc seu osso 
   -bitagi osso de 
 

ºabodigi subst masc seu aviso, sua notícia 
   -bodigi notícia de (possessor) 
 

ºaboi ºaboilidi subst masc sua comida 
   -boilidi comida de 
 

ºaboonaºadi ºaboonaºatedi subst   
     masc seu nome 
   -boonaºadi nome de 
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ºaboonigi ºaboonaºa subst masc 
   1 sua oferta 2 seu presente 
   -boonigi oferta de, presente de 
 

ºadaakatagi ºadaakataka subst  masc 
     sua despesa 
    laakatagi despesa dele 
 

ºadaaleºena ºadaaleºenali subst  
     fem 1 seu coração 2 sua coragem 
    laaleºena coração dele 
    -aaleºena coração, coragem de 
 

ºadaamipi subst masc seus antepassados 
   laamipi  antepassados dele 
 

ºadacilo ºadacilodi subst masc 1 sua  
    cabeça 2 seu chefe 
   lacilo cabeça, chefe dele 
 

ºadaºalanigi ºadaºalanaºa subst masc 
   sua necessidade 
   você está passando por necessidade     
   laºalanigi necessidade dele 
   -aºalanigi necessidade de 
 

ºadakapetegi ºadamapetedipi  
  subst masc seu inimigo 
   pessoa contra você 
   -akapetegi inimigo de 
 

ºadalakenaºanaºadi  
  ºadalakenaºanaºatedi subst masc  
   seu cacete 
 

ºadamicaºajegi ºadamicaºajedi sub 
      masc seu cisco 
    -aºamicaºajegi cisco de    
    ºadaºamicaºajegi seu cisco   
    laºamicaºajegi cisco dele 
 
ºadateºegi subst masc visto (seu) 
    ou encontra com você 
   -atecoºotee congregar, ajuntar   
   ºodateceºegi nosso encontro 

ºadatogo ºadatogoli subst  fem seu  
    barco 
   etogo barco 
 
ºadaxawaneºegi  
  ºadaxawaneºeco subst masc ajuda para 
   você 
   -axawaneºegi ajuda para ... 
 
ºadeºenaºa adj 1 (você é) justo 2 (você 
   é) reto 
   iºenaºa justo, reto 
 
ºadélaºa subst masc sua raiva 
   lélaºa raiva dele 
   -eliºide ficar com raiva 
 
ºadiateºegi ºadiateºeco subst masc  
   saudade de você 
    minha saudade de você 
 
ºadigeeºegi subst  pergunta para você 
   -ige perguntar 
 
ºadiiºeneºegi ºadiiºeneºeco subst  
   sua ordem 
     o que você manda 
 
ºadiodi subst masc seu pai 
   -iodi pai de 
 

ºadiodo subst  fem sua mãe 
   -iodo mãe de 
 

ºaditeweºegi subst  tentativa 
 

ºadixoºotagi ºadixoºotaka subst masc 
    sua roça 
   -ixoºotagi roça de 
   nixoºotagi roça 
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ºadoenatagi ºadoenataka subst masc  
   seu serviço 
    loenatagi serviço dele 
    -oe fazer, arrumar, consertar 
 

ºadoºeeºegi subst  seu louvor, glória 
   yoºeeºegi minha glória, louvor 
   -oºe(ta) louvar 
 

ºadoºolokedi subst  seu desprezo 
   -oºolo(ta) desprezar (ele) 
 

ºadoiigi ºadoiigiwepodi subst masc  
   seu povo 
   -oiigi povo de 
    noiigi povo 
 

ºadotaºa ºadotaka subst masc ou fem  
   sua palavra 
    -otaºa palavra de 
     -otaºa dizer, falar 
     notaºa palavra 
 

ºagegi subst masc ou fem sua palavra  
   ou promessa 
  ºadotaºa sua palavra 
  -gegi promessa ou palavra de 
 

ºagiilaºadi subst masc sua bengala 
   -giilaºadi bengala de 
 

ºalaagedi ºalaagetedipi subst masc  ou 
     fem sua culpa, seu erro 
   laagedi erro, culpa 
 

ºalaºa ºaladi adj difícil 
   ºalaºatibige muito difícil 
 
ºalamaºa ºalamaºatedi subst masc   
    ganço 
   pássaro 
 
ºalati ºalatili subst masc chuva de pedra 
   ºalatili-eloodoli grande chuva de pedras 

ºalawadi subst masc lugar seco 
    área que tem areia e pouco capim,  p.ex. campo 
 
ºalecani ºalecaxodi subst  fem veado 
    tipo pequeno 
   ºalecaniwaºa tipo de veado maior 
 
ºalecaniwaºa ºalecaniwadi subst  fem  
   veado mateiro 
   ºalecani veado menor 
 
ºaleta ºaletali subst  fem garça 
    pássaro 
 
ºalewaºa ºalewakatiidi subst masc  
   chama de fogo 
 
ºamiinigo ºamixodi subst masc  carancho 
    pássaro 
 
ºamiinigo-ligexogo subst masc 
    carniceiro: espécie de marimondo 
 
ºanaalewe ºanaaleweli subst masc  
   seu débito 
   -naalewe débito de 
 
ºanaxawanaºatitoºodi subst  seu  
    ajudante 
    usado às vezes na Bíblia para significar o  
    Espírito Santo 
    ºonaxawanaºatitoºodi nosso ajudante 
 

ºanebi ºanepilidi pro poss (seu) 
    usado no plural para significar seus bens    
   nebi dele 
 
ºanebo ºaneboli subst masc bordão 
 
ºaneike subst  fem o que resta 
    um olho tirado, deixando um só 
 
ºanioxoa subst masc seu irmão ou irmã 
   nioxoa irmão ou irmã dele, dela 
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ºanipenaºadi subst masc seu lugar de 
    descanso 
   nipenaºadi lugar de descanço dele ou dela 
   -nipe(ti) descansar 
 
ºanipeneºegi subst masc ou fem 
   1 suas férias, descanso 2 seu descanso 
   (não para dormir) 3 sua aposentadoria 
   -nipe(ti) descansar 
   nipeneºegi férias dele, descanso 
 
ºanoºeedi ºanoºetedi subst masc  
   presente, galardão, tesouro (seu) 
    noºeedi galardão, tesouro, presente 
 
ºaotagi ºaotaka ºaotagipi (ger) subst 
     masc seu servo 
    ºaota (forma fem) 
   niotagi servo 
 
ºapeenigo ºapeenigoli subst  fem piuva 
    árvore 
 
ºapileceºe subst masc 1 ferro 2 sino 
   naºapileceºe ferro dele 
 
ºapiiloºo ºapiiloºotedi subst masc  
   bagre 
    peixe sem escamas  
   walokeni outro tipo de bagre 
 
ºapokoloºolo ºapokoloºodi subst masc  
   tuiuiu 
    ave,  símbolo de Mato Grosso Sul 
 
ºatá ºatalidi subst  fem seu fruto 
 
ºatanigijegi subst  fem sua planta 
 
ºatepaºa ºatepadi subst  fem pacu 
    tipo de peixe 
 
ºaticaºa ºaticaºatedi subst  fem rato 

ºatiºa ºatiadi subst  fem caititu 
    porco do mato que não é queixada 
 
ºatiºalegi ºadiºaledi subst  epilético 
   ºatiºalo  (forma fem) 
 
ºatiwaºatakaneºegi  
   ºatiwaºatakaneºeco subst masc sua fé, 
    confiança 
   etiwaºanatakaneºegi fé dele 
 
ºatodi ºatotitedi subst masc tucano 
    pássaro 
 
ºawai ºawailidi loc seu lado, parte 
    liwai lado ou parte dele 
 
ºawatece ºawateceli subst  fem sua  
   canoa 
   liwatece canoa dele 
 
ºaweenigi ºaweenaºa subst masc 
   1 refeição 2 comida 
   -weenigi comida de 
 
ºaweladi ºawelatedi subst masc suas  
    sandálias 
 
ºawiºadi ºawikatedi pro poss de você 
   ºawikate  (forma fem) 
    usado com uns animais como cavalo, cachorro 
   -wiºadi possessão de 
 

ºawilogojegi ºawilogojedi subst masc 
   seu prisioneiro 
   liwilogojegi prisioneiro dele 
   -niwilo prender, amarrar  
   ºaniwilogojegi seu prisioniero 
 

ºawinigi subst masc seu padrão, modelo 
   liwinigi padrão, modelo dele 
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ºaxoke ºaxokeli, ºaxokitedi subst  fem  
   lobinho 
 

ºaxomexe ºaxomexedi, 
   ºaxomexeli subst  fem aroeira 
    árvore 
 

ºinogo ºinodi subst masc prata 
    ºaniºinoºo prata (sua) 
 

ºobaaºadi ºobaaºatedi subst masc  ou 
     fem 1 nossa mão direita 2 lado direito 
   ºonimagijegi nossa mão esquerda 
   -baaºadi mão de 
 

ºobakajetegi subst masc produto ou  
    fruto de nosso serviço 
    p.ex. peixe pegado 
    libakajetegi produto ou fruto do serviço 
    dele 
 

ºobato subst  fem nossa tampa (de  
    buraco) 
    usado em mitologia Kadiwéu para significar a 
    tampa do buraco de onde eles sairam no início 
    libato tampa do buraco dele 
    -nibatoo fechar 
 

ºobeleenoºodi ºobeleenoºotedi  
   subst masc jararaca 
    cobra 
 

ºobeyacaºadi subst  lugar onde  
    estragou nossa coisa 
   beyagi mal, ruim 
 

ºobiniigi ºobinico subst masc 1 nossa  
    maravilha 2 nossa milagre 
   -biniigi maravilha de 
    nibiniigi maravilha 
 

ºobiogo ºobiko subst masc 1 nossa  
    comida feita com tempero, óleo de  
    cozinha 2 nossa graxa para lubrificar 
   -biogo comida temperada 

ºobodigi ºobodicetedi subst masc nossa 
    notícia 
    feita para nós 
    -bodigi notícia ou anúncio de 
 

ºoboliºa subst  uma vergonha para nós 
    p.ex. por causa de falha para suprir algo 
   -boliºa vergonha de  
   niboliºa vergonha 
 

ºocidi ºocitiogi adv temp ou loc  1 tarde, 
    à tarde 2 oeste 
    awi-ii  (fala da mulher) 
 

ºocilaºadi subst masc fumaça 
   loºocilaºadi fumaça dele 
 
ºodaakegi subst masc ou fem nosso fim   
   ºoda-aaºa  (fala da mulher) 
 
ºodaamipi subst  fem nossos antepassados 
 
ºodabocaºa subst masc nossa fraqueza 
    devido à enfermidade 
    nabocaºa fraqueza, enfermidade 
    -bocaºa fraqueza de 
 
ºodacilo ºodacilodi subst masc  1 nossa  
    cabeça 2 nosso chefe 
   -acilo cabeça de 
 

ºodadoneºegi subst masc nosso  
    casamento 
   -adoneºegi casamento de 
   nadoneºegi casamento 
   -ada casar-se 
 
ºodaºamalaºa ºodaºamaleºeco  
   subst  masc nossa fraqueza 
    falta de força 
    -aºamalaºe fraqueza de 
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ºodakatigi ºodakataºa subst masc 
     1 nosso jeito  2 nossa maneira 
    3  nosso hábito 
   -akatigi maneira de viver, hábito ou  
    costume de, modo, jeito de 
 
ºodakeedi ºodaketedi subst masc  
   piolho 
 
ºodalaºate ºodalaºateli subst  fem  
   nossa subida 
   -alaºate subir 
 
ºodalataºaneºegi subst  nosso  
    divórcio ou separação 
   -alataºa separar de, divorciar    
   nalataºaneºegi divórcio, separação 
 
ºodalatigi ºodalataºa subst masc ou  fem 
    lixo, coisa jogada ou esquecida 
   pertence a nós 
 
ºodalokegi subst masc nossa brincadeira 
    não brincadeira de criança, mas brincando com 
    pessoas 
    laloceºegi festa 
   -alo brincar 
 
ºodaniceºegi subst  nosso cheiro 
   -ninice cheirar de perto 
 
ºodanodaºalate ºodanodaºaladi  
   subst  fem  1 nossa prateleira  2 nosso  
    armário 
   lanodaºalate prateleira dele/dela 
 
ºodapoaºenigi ºodapoaºenaºa subst 
     masc pessoa forte   
    não só fisicamente 
 
ºodatematigo ºodatematiko  
   subst masc nossa história 
   natematigo história 
   -atematika contar histórias 

ºodawelaºadi subst masc ou fem nosso 
    susto 
   -awela levar susto 
 
ºodawikajegi ºodawikajetedi subst 
    masc nossa caça 
   nawikicajo caçador 
   -awi caçar 
 
ºodawikodigi ºodawikodico subst masc 
    nosso sofrimento 
   -awikode sofrer, passar mal 
    nawikodigi sofrimento 
 
ºodaxakawa ºodaxakawadi   
   ºodaxakawepodi (ger)  subst masc nosso 
    inimigo 
    usado também para significar o diabo    
    laxakawa inimigo dele 
 
ºodeemidi subst masc 1 nosso aviso 
    2  nossa notícia 
   leemidi aviso dele 
   libodigi aviso dele, notícia dele 
 
ºodemaºamatiigi ºodemaºamatiidi  
   subst masc nosso apuro ou problema 
 
ºodetoleºegi subst masc nossa loucura 
    yetole louco 
    netoleºegi loucura 
    letoleºegi loucura ou tolice dele 
 
ºodewiºa subst masc nossa vida 
    não maneira mas em contraste com morte   
   lewiºa vida dele 
   -ewiºa viver 
 
ºodiawogo ºodiawaºa subst masc nossa 
    matula ou lanche 
   liawogo matula dele 
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ºodibodicaxi subst  nosso aviso   
   ºodibi-iicaxi  (fala da mulher) 
    aviso para nós 
    -ibodicaxi dar notícias 
    libodicaxi aviso ou notícia dele 
 
ºodiboliºa subst masc nossa vergonha 
    -ibolikatidi envergonhar alguém 
 
ºodicokoloºodi ºodicokoloºotedi  
   subst masc lagartixa 
    lagartixa do chão, colorida 
 
ºodicooºadi ºodicoºaxiidi subst masc 
     lugar onde paramos ou congregamos 
    lugar de reunião, p.ex. praça central 
 
ºodilekegi ºodilekeco subst masc     
   desejo de fazer, vontade para fazer 
 
ºodiloikatiteºegi  ºodiloikatiteºeco  
   subst masc nosso castigo 
    -iloikatidi castigar, fazer aprender 
 
ºodinaºa ºodinadi subst masc boi 
   noºodinadi bois dele 
 
ºodinikegi ºodinikeco subst masc nossa 
    alegria, gozo 
    cumprimento para uma pessoa depois de 
    ausência prolongada,  alguém importante   
    chegando ou alguém chegando para dar ajuda 
    ou fazer favor 
    linikegi gozo ou alegria dele 
 
ºodionigi ºodionaºa subst masc nosso  
    filho 
   -ionigi filho de 
   -iona filha de 
 
ºodiotaºaxi ºodiotaºaxiidi subst  fem 
    hotel, lugar para descansar 
   -iote dormir 
 

ºodipecaºawa ºodipecaºawadi  
   ºodipecaºawepodi (ger) subst masc  
   nosso vizinho 
    nipegi perto 
    nipecaºawa vizinho 
 
ºodipodaºaladi subst masc calçada 
    onde pisamos 
    -ipodi(teloco) pisar em 
 
ºoditaadi ºoditaatitedi subst masc  
    nambu 
    pássaro 
 
ºoditaagi ºoditaaºa subst masc nosso 
    parente 
   litaagi parente dele 
 
ºodixaawidi ºodixaawitedi subst masc 
    lombriga 
    tipo de verme 
 
ºodoenatagi ºodoenataka subst masc 
    nosso serviço 
   loenata  (forma fem) 
  coisa feita por mulher 
   -oe consertar, fazer, arrumar 
 

ºodoºona ºodoºonali subst  fem nosso 
   rasto 
 

ºodoiigi ºodoiigiwepodi subst masc  
   nosso povo 
   noiigi povo 
   -oiigi povo de 
 

ºodokaaºedi ºodokaaºetedi  
   ºodokaaºetedipi (ger)  subst masc   
   nosso companheiro 
    ºodokaaºete (forma fem) 
   lokaaºedi companheiro dele  
 

ºodokoladi subst masc nossa sopa ou 
    mingau 
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ºodolaadi ºodoolatedi subst masc nosso 
    corpo 
   dapicoºo-ºodolaadi febre 
 

ºodotaºa subst masc ou fem nossa palavra 
    o que falamos 
    notaºa palavra 
    -otaºa falar, dizer 
 

ºodotokaºadi ºodotokaºatedi  
   subst masc nossa parada 
   lotokaºadi hóspede, lugar para ficar 
 

ºodowoodaºagi subst masc nossa   
    roupa 
   nowoodaºagi roupas 
 

ºodowookoneºegi  
   ºodowookoneºeco subst masc nosso  
     modo de pensar 
    -owooko pensar 
    lowoogo pensamento ou plano dele 
 

ºodoxiceºedi ºodoxiceºetedi  
   subst masc nosso milagre 
   noxiceºedi milagre 
   ºobiniigi nossa maravilha 
 

ºodoyaºagi ºodoyaºaka subst masc  
   nosso fardo 
    pode significar peso de consciência   
   loyaºagi fardo dele 
 
ºogecaºaloºo subst masc ou fem nossa 
   tristeza 
   ligecaºaloºo tristeza ou incomodação dele 
   nigecaºaloºo tristeza 
 
ºogegi subst masc 1 nossa palavra 2 nossa 
   promessa 
   ligegi palavra ou promessa dele 
    nigegi palavra, promessa 
 

ºolaºa ºoladi subst masc cego 
    cego por nascimento 
    etoinaºa cego por doença 
 
ºolaligi ºolalaºa subst masc nossa coisa 
    estranha 
 
ºolawogegi ºolawogedi subst masc  
   nosso churrasco 
    ilawogegi meu churrasco 
 
ºoligi ºolicoli subst masc nosso lugar para 
    passar 
    nosso trilho no caminho ou mato 
 
ºoliidaºa subst  pessoa que quer aparecer 
    mais não consegue 
    usado como gíria por irmão mais velho 
 
ºoliidaºatajegi ºoliidaºatajedi  
   subst masc nossa criação de animais 
   liidaºatajedi criação dele 
 
ºomadotayo subst masc gavião 
    qualquer tipo 
    ºomaºaladotaagi gavião 
 
ºomaºaladi ºomaºalatedi subst masc ou 
     fem piranha branca 
 

ºomaºaladotaagi  
  ºomaºaladotaadi subst masc gavião 
    pássaro 
   ºomadotayo gavião 
   ºomaadotaadi  (variação do plural) 
 
ºomedi ºometiidi subst  onde nós 
    deitamos 
   limedi nossa cama 
 
ºonadokojegi ºonadokojetedi  
   subst masc nosso perfume 
   nadokojegi perfume 
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ºonajoinaºaneºegi  
   ºonajoinaºaneºeco subst masc 1 nossa  
    lei  2 regra 
   najoinaºaneºegi lei, regra 
    -ajoi dar conselho, recomendar 
 
ºonebi ºonepilidi subst  nosso pertence 
   nebi o que pertence a ele 
 
ºonecalailegi ºonecalaixedi subst masc 
    nosso civilizado ou patrão    
  ºonecalaye  (forma fem) 
   ecalailegi civilizado, patrão 
 
ºoneºegi ºoneºaºa subst masc o que é 
     mais importante 
   ºoneºe (forma fem) 
    ºoneºegipi pessoas importantes 
 
ºoneleegiwa ºoneleegiwadi subst masc 
    homem 
   aaginaºa  (fala da mulher) 
ºonelokodi ºodaamipi subst masc 
    1 nosso avô 2 nosso antepassado 
 
ºoneloodo subst  fem dedo polegar 
 
ºonematagodi ºonematagodoli subst 
     masc assassino 
    ºonematagodo  (forma fem)  port  
    ematakaneºegi assassino, matador 
 
ºonemeedi ºonemeetitedi subst masc 
    coruja 
   jigití corujão 
 
ºonepilidi subst  nossos bens 
   ºonebi o que pertence a nós 
 
šonewikatitoºodi  nome próp nosso 
    Salvador 
     Aquele que nos faz viver 
    -ewikatidi fazer viver (salvar) 

ºonibedona ºonibedonali subst  fem  
    nosso dedo 
    da mão esquerda 
    nibedona dedo dele 
 
ºonigekadi ºonigekaxiidi subst  
   lugar para se apresentar 
   ºonigekaxi tribunal 
 
ºonigekaxi ºonigekaxiidi subst  fem 
    1 casa de julgamento 2 tribunal 
   ºonigekadi lugar para se apresentar 
 
šonigiwa-aaºodi  nom próp nosso 
   Consolador  (fala da mulher) 
     termo significando o Espírito Santo 
 
ºoniiºaxinoºodi  ºoniiºaxinoºododi  
   subst masc 1 nosso professor 2 nosso  
    mestre     
   ºoniiºaxinoºodo  (forma fem) 
   niiºaxinoºodi professor 
   -iiºaxinaºa ensinar 
 
ºoniiºenatakaneºegi  
  ºoniiºenatakaneºeco subst  masc 
   1 mandamento 2 ordem 3 lei 
    mais força do que conselho 
    -iiºenataka mandar 
 
ºonilaºadi ºonilaºatedi subst masc  
   nossa água para tomar banho 
   nílaºadi água para tomar banho 
   -nila tomar banho 
 
ºonimagijegi ºonimagijetedi subst  
     masc  nossa mão esquerda 
   nimagijegi mão esquerda 
   ºobaaºadi nossa mão direita 
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ºoninionigi ºoninionaºa subst masc  
  1 nosso capitão  2 líder 
   ºoniniona  (forma fem) 
   ºoninionigi-eliodi nosso líder grande, rei 
   ninionigi capitão, líder 
 
ºoninyaagi ºoninyaco subst masc nosso 
    acontecimento 
    o que aconteceu conosco, muitas vezes coisa 
    má 
    ninyaagi acontecimento 
 
ºoniodaºaxi ºoniodaºaxiidi subst masc 
    ou fem nossa hospedagem 
   p.ex. pensão 
 
ºonioladi ºoniolatedi subst masc 
    1 nossa boca 2 nosso idioma 
   nioladi boca, língua 
 
ºoniotagodi ºoniotagododi   
   ºoniotagodepodi (ger)  subst masc nosso 
    senhor 
    ºoniotagodo  (forma fem) 
    usado para referir ao Senhor Deus ou Jesus  
   niotagodi senhor, mestre, patrão   
   niotagi escravo 
 

ºonioxoa ºonioxoadipi subst masc nosso 
    irmão 
   nioxoa irmão 
 
ºonipeneºegi ºonipeneºecoli subst 
     masc 1 tempo de descanso 2 férias 
   nipeneºegi descanso 
   -nipe(ti) descansar 
 
ºonipenigo ºonipexodi subst  fem  
   borrachudo (pium) 
   inseto 
 
ºonipidi ºonipititedi subst masc  
   gafanhoto 
    inclui tipos diferentes 

ºonitiºa ºonitiadi adj  1 doído  2 nítido 
    pode ser por palavras 
 
ºoniwa-aagodi subst masc nosso  senhor   
    (fala da mulher) 
   ºoniotagodi nosso senhor 
 
ºoniwaalo ºoniwaalepodi subst  fem  
   nossa irmã 
   niwaalo irmã 
 
ºoniwedi ºoniwetali subst  fem nossa  
    roupa velha 
   ºoniwe-eedi  (fala da mulher) 
    ainda úteis 
    niwedi roupa velha 
 
ºoniwiajeºegi subst masc nossa viagem 
   niwiaje viajar 
 
ºoniwinoºodi ºoniwinoºodoli subst 
      masc nosso juiz 
   niwinoºodi juiz 
   -iwi espiar, olhar, ver 
 
šonoenatagodite nom próp nosso  
   Criador, Senhor Deus 
   ºonoenoºodite herói de lendas 
 
šonoenoºodite nom próp 1 nosso Deus 
    2 herói de lendas 
    Inoenoºodi(te) meu Deus 
 
ºonoºeedi ºonoºetedi subst masc 
   1 nosso galardão 2 nosso tesouro 
   noºeedi galardão, tesouro 
 
ºonoodo ºonoodoli, ºonoodijadi  
   subst  fem  1 mosquito 2 pernilongo 
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ºonoojedi ºonoojetedi subst masc 
   1 nossa compra 2 nossa mercadoria 
   noojedi compra, mercadoria 
   -noojete comprar 
   ºonoojetekadi loja, mercado 
 

ºonoojetekaxi ºonoojetekadi  
   subst  fem 1 nossa loja 2 nosso mercado 
   -noojete comprar 
   ºonoojedi nossa compra, mercadoria 
 

ºonoojetekegi ºonoojetekeco  
   subst masc nosso negócio 
   -noojete comprar 
 

ºonowienaºaxi ºonowienaºaxiidi 
   subst  fem nosso Posto Indígena 
   nowienaºaxi posto indígena    
   ºonowienoºodi nosso encarregado,  chefe 
   do posto 
 

ºonowienoºodi ºonowienoºododi  
  subst masc 1 nosso chefe 2 encarregado 
   chefe de posto 
   ºonowienoºodo  (forma fem) 
   ele que nos cuida 
   -owie cuidar de alguém ou alguma coisa 
 

ºopokonaºa ºopokonakatedi  
   subst  fem crão-crão (reg) 
    pássaro grande 
 

ºotaciledi ºotaciletedi subst masc nossas 
    feridas 
   -acilotidi ferir 
 

ºotamoºo ºotamokijadi subst masc  
    algodão 
 

ºotanigijegi ºotanigijedi subst masc 
     nossa plantação 
    eyanigijegi minha plantação 
 

ºotiwaºatakaneºegi   
  ºotiwaºatakaneºeco subst masc nossa fé 

ºotoaºegi ºotoaºaºa subst masc tatu 
 
ºotoaºegi-ligi ºotoaºegi-licoli  
   subst masc trilho de tatu 
   ligi trilho 
    ºotoaºegi tatu 
 
-ºowalaºadi vt deixar sem graça,  
   amarelo ou pálido 
   iºowi amarelo 
 
ºoweenigi ºoweenaºa subst masc 
    1 nossa refeição 2 nossa comida 
   niweenigi refeição, comida 
 
ºowidi ºowititedi subst masc serpente 
    grande 
    dragão de mito 
ºowiºadi ºowikatedi poss nosso  
   (animal) 
   -wiºadi pertence a 
 
ºowixedi ºowixetedi subst masc algema 
    corda para amarrar animal 
    liwixedi corda dele 
 

ºowokomaºa subst masc nosso estômago 
   -wokomaºa estômago de 
 
ºoxiiºa ºoxiadi subst masc bugio 
    macaco preto 
   ºoxiiºa-liwenaºa corda de violão 
 
ºoxiiºa-liwenaºa ºoxiiºa- 
   liwenakatedi subst  fem violão 
   ºoxiiºa bugio 
    liwenaºa tripa, intestino 
    noºoxiiºa-liwenaºa violão dele 
 
ºoxilo ºoxilodi, ºoxiloli subst masc ou  fem 
    jaguatirica 
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I  -  i 
 

-iaadi vi acabar de comer 
 

-iadi(tibige) vt sentir falta de  alguém ou 
   algo 
   -i-aadi(tibige) (fala da mulher) 
   -niadi(ticogi) ter saudades daqui 
 

-iadi(ticogi) vt ter saudades de lá 
   -niadi(ticogi) ter saudades daqui 
   -iadi(tibige) sentir falta de algo, alguém 
 

-iale vi fugir 
 

-iate vt correr atrás 
   -iate(tibece) perseguir 
 

-ia(tedi) vt pôr para dentro 
 

-iate(tibece) vt perseguir 
   -iate correr atrás 
 

-iba vi trabalhar 
   -iba-aa (fala da mulher) 
 

-ibada vt não ter confiança em alguém  
    para fazer algo 
   -dinibada  ter preguiça 
 

-ibagi vi ficar com sono 
 

-ibakajetegi -ibakajetedi subst masc 
    1 fruto do trabalho 2 coisas roubadas    
   -ibakajete  (forma fem) 
   libakajetegi fruto do trabalho dele   
   (inclusive de furtos) 
 

ibakawa ibakawepodi v trabalhamos 
     juntos 
    libakawa seu companheiro de serviço   
    libakedi serviço dele 

-ibake vt 1 ocupar 2 usar 
 

ibakedi ibaketedi subst masc meu serviço 
   iba-aakedi  (fala da mulher) 
   libakedi serviço dele 
   -bakedi serviço de 
 

-ibanegi vi emagrecer 
 

-ibanoo vt 1 cobrar 2 pagar 
   -ibanoo(teci) tomar, tirar, desarmar 
 

-ibanoo(teci) vt 1 tomar 2 tirar 
    desarmar, tirando armas 
    -ibanoo cobrar, pagar 
 

-ibatá vi errar, estar errado 
    sem saber ou por intenção 
 

-iba(ta) vt pegar 
   -iba-aa(ta)  (fala da mulher) 
    com a mão; pegar palavras 
   -iba trabalhar 
   -iba(tege) receber algo, alguém 
 

-ibatakatidi vt fazer alguém errar 
   -ibatá errar 
 
-iba(tege) vt receber alguém, algo 
   -iba(ta) pegar 
 
-ibato vi tumultuar 
    fazer tumulto 
 
-ibayodaºadi vt amargurar 
    fazer comida amarga, raramente fazer  
    pessoas tristes 
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-ibeceeke vt fazer entrar num burraco 
    só refere a caçar um animal, e fazer entrar no 
    buraco dele 
 
-ibedo(tece) vt abraçar 
   -dinibedo se abraçar 
 
-ibeo vt esperar 
   -nibeo(tege)  esperar 
 
ibeyacaºadi conj por causa de 
    por causa de uma coisa essencialmente má  
   leeºodi por causa de  (palavra geral) 
 
-ibeyacaºadi vt atrapalhar 
 
ibeyacaºajegi subst masc 1 meu mal 
     2 meu defeito  3 minha deficiência 
   -beyaceºegi pecado ou mal de 
 
-ibiko vi 1 pensar em fazer algo 2 torrar 
    mandioca ou farinha 
   -ibiko(tibece) sonhar no dia 
 
-ibikota vt 1 medir 2 marcar 
   ibikotaxedi minha marca 
 
-ibiko(tibece) vi sonhar no dia 
    criança faz o papel de (brincando) 
 
-ibilaka vi 1 fazer croché 2 pontilhar 
   libilagi croché dela 
 
-ibinie vt 1 limpar 2 purificar  3 abençoar 
   4 fazer bonito 
   -apitaºadi limpar com água, vassoura,  etc. 
 
-ibode vt 1 despedir 2 pedir licença 
    3 avisar 
 

ibodenaºaneºecajo subst masc pessoa 
    despedida por mim 
 

-ibodicaxi vt 1 dar notícias 2 avisar 
   -ibodice(tibige) ter notícias de 
   -ibodice ter notícias 
 
-ibodice vi ter notícias 
   -ibodice(tibige) ter notícias de 
 
-ibodice(tibige) vt ter notícias de 
   -ibodicaxi ter notícias 
 
-iboºodi(tege) vt 1 comparar  2 medir 
    comparar com alguém que não está presente   
   -iciaceeke(tege) comparar 
 
-ibolelaºa vi beliscar 
 
-iboliºa vt envergonhar-se 
    ter vergonha 
 
-ibolikatidi vt envergonhar alguém 
   -iboliºa envergonhar-se, ter vergonha 
 
-iboo vt 1 dar 2 entregar 
    um presente 
   -boonigi presente de 
 
iboonigi iboonaºa subst masc meu  
    presente 
   -boonigi presente de 
   -iboo dar ou entregar presente 
 
-ibo(tege) vt 1 suportar, agüentar 
    2 empatar 3 chegar junto 
 
-ibo(tineci) vt caber 
   -ali(ti) caber, engolir 
 
ica icoa dem esse, tem, há 
    veja o paradigma  (365) 
    aºica não tem 
    icoda (forma dim) 
    ica ina parece que ... 
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icaaºica icaaºicoa conj até mesmo,  
    mesmo que, e também 
   ica tem, esse 
 
icaanaºa adv temp quando 
   icaa-naºa 
 
icame excl que! que coisa! 
 
icanodaaºee(ta) adj como, como vai 
    ser (ele) 
   icanodaaºejinaºa como eu vou ser   
   anodaaºee como, maneira (dele) 
 
-ici vt 1 tentar 2 experimentar  3 provar 
 
-icí vi sarar 
   -icilatidi curar 
    -iliditi sarar 
 
-iciaceeke(tege) vt comparar 
    fazer comparação entre, acha que alguém ou  
    algo é semelhante com  outro 
   liciagi igual, como 
   -iboºodi comparar 
 
iciijegi iciijetedi subst masc espinho que 
   fere 
 
-icilatidi vt curar 
   -icí curar 
 
-ici(teloco) vt 1 experimentar  2 tentar 
    provar 3 provar 
    numa área 
    -ici tentar, experimentar, provar 
   -dinee(ta) provar, tentar 
 
ico vi vir chegar 
    usado como verbo auxiliar para significar coisa 
    ou evento futuro 
 

icoatawece adj quant tudo 
   ica esse, tem 
   icoa esses 
 
icoºegi icoºaºa subst masc estrangeiro 
   anokegi estrangeiro 
 
-icoºotee(ticogi) vt trazer de lá 
   -icoºo(tigi) vir de lá 
 
icoºo(ticogi) vi vir de lá 
    coisa viva ou transporte 
   -icoºo(tigi) vir de lá (coisa natural, palavras, 
    poder ou autoridade) 
 
-icoºo(tigi) vi vir de lá 
    coisa natural como chuva, fala, palavras, poder 
   -icoºo(ticogi) vir de lá (coisa viva ou  
    transporte) 
 
icokica adv só, somente aquilo ou aquele 
    ijokijo (sinôn) 
 
-icooºadi -icooºatedi subst masc lugar  
    para parar de 
   nicooºadi lugar para parar 
 
icoolatigi subst masc  finado 
   acoolatigi  (forma fem) 
    refere à pessoa morta 
 
icota vi ele (ou ela) chega até destino 
   -o(ta) chegar até destino, encontrar 
 
-ico(ti) vi 1 sentar-se 2 parar  3  cessar  
    atividade 
 
ida idoa dem aquele lá, aí 
    veja o paradigma  (365) 
   ica esse 
   niºida aquele 
   idane lá 
   idoda (forma dim) 
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ida anejitege vt 1 tenho parte com ele 
   2 pertencer a 
   ida ane-eji-tege 
   ida aneetege ele pertence a ele 
 
ida anenitege vt você pertence a ele, 
    você tem parte com ele 
   ida anejitege pertenço a ele 
   ida aneetege ele pertence a ele 
 
(ida) ane-(e-)(tege) adv frase 
    1 ter parte com ... 2 pertencer a ... 
 
idaa conj  masc e ...,  também 
 
idaa (-a(tigi)) vt começar a 
   idi -a(te) colocar num lugar 
 
idaaºee adv assim, assim mesmo, é assim 
    pode ser ele é assim 
    eºidaaºee ainda 
   idaaºeji sou assim 
 
idaaºejatigi vt comecei a ... 
   idaaºeyatedigi começou a ... 
   idaa(-a(tigi)) começar a ... 
 
idaaºeyatedigi vt começou a ... 
   idaa(-a(tigi)) começar a ... 
   idaaejatigi comecei a ... 
 
idaaºida idaaºidoa adv 1 assim  
    mesmo 2 ele mesmo 
 
idaalogodi adj 1 pequeno 2 curto 
    3 baixo 
    não só altura 
 

-idaºadi vt acender 
    lâmpada 
 

idaºaºa conj também 
    comparando 
   idiºaºa ali também 
   idaºaºaee também (ele) é assim    
   idaºaºaeji também eu sou assim 
 
idaºaºaee intro 1 aconteceu assim  2 ele 
   foi assim 
   idaºaºeji assim eu ... 
 
idapaºa dem aquele (e não outro) 
    usado para escolher entre duas coisas 
 
idapaºa diiticogi adv cada vez mais 
 
idatawece idoatawece adj quant todos  
    aqueles 
   adatawece  (forma fem) 
 
idatecibece adv às vezes 
   idatibece muitas vezes, às vezes 
 
idatibece núm alguns 
    veja o paradigma  (365) 
   idatecibece às vezes 
   iditibece alguns 
 
-id-(e) vi comportar-se 
 
ideºeledi dem este outro 
 
idei loc estava lá 
 
idejigo vt considero ou trato como 
   id(-igo) tratar como, considerar como   
   idemii você trata ou considera como 
 
-idelaºawa -idelaºawadi subst masc  ou 
      fem inimigo 
 

-idele vi brigar 2 combater 3 lutar 
   -ideleºe brigar com, lutar com 
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ideleºegi adj 1 briguento 2 violento   
   ideleºe  (forma fem) 
   -idele brigar, lutar 
 

idelogo subst masc ilha 
   idelogo-nelegi ilha grande 
   ideloºole lagoa pequena 
 

ideloºole subst  fem 1 lagoa pequena 
   2 tanque 
   idelogo ilha 
 

idi idiwa dem este 
    veja o paradigma  (365) 
    niºidi este 
 

-idí vt escrever 
   -idiko escrever para, estudar 
 

ídi adj aceso 
 

idi -a(te) vt 1 colocar num lugar  
   2 começar a 
   idi ejate coloquei num lugar, comecei  a 
 

idi ejo vi eu estou, fico ou fiquei lá 
   idi -o(te) ficar lá, estar ali 
 

idi -o(te) vi ficar ou estar lá 
   idi ejote fico ou fiquei lá, estou ou  estava lá 
 

idiaa loc lá, ali 
    spatial 
    idiaaºejigo vou lá buscar 
    idiaaºejo estou, estava lá 
 

idiaaºejo vi estou ou estava lá 
   idiaaº-o(te) estar lá 
 
idiaaºidi idiaaºidiwa pro enf 1 ele  
    mesmo 2 também ele 
   adiaaºadi  (forma fem) 
 

idiaaºi(te) loc também ali 
   idiaaºi-ii(te)  (fala da mulher) 
 
idiaaºoni(te) vi você está, vai estar  
    ou estava 
   idiaaºo-ooni(te)  (fala da mulher) 
   idiaaºejo eu estou, estava ou vou estar  
   idiaaº-o(te) 
 
idiaaº-o(te) vi estar lá,  lá mesmo 
    passado, presente, futuro 
 
idiºaºa loc, conj ali também 
   idaºaºa também (lá) 
 
idiºida intro cont e 
    contraste,  seguido por frase negativa   
   idiºidi mesmo significado, só local  
   diferente 
 
idiºidi intro cont e 
seguido por frase negativa, fazendo contraste 
idiºida (mesmo significado,  só local diferente) 
 
idiºijo intro cont e 
    seguido por frase negativa 
 
idiiºida idiiºidoa pro pess enf ele mesmo, 
    esse mesmo 
 
-idiko vi 1 escrever para 2 estudar 
   -idí escrever 
 
idioka adv temp sempre 
   idioka limedi sempre 
    idokee (sinôn) 
 

idioka limedi adv fr temp para sempre 
   idioka sempre 
   limedi tempo 
   idokee sempre 
   idiokaanaºa limedi (sinôn) 
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idiokaanaºa adv temp ou loc 1 só lá 
   2 também 
   idiokaanaºa limedi para sempre   
   idioka(a)ºa variação 
 
idioki excl deixe! 
    para deixar de pertubar, ou deixar um assunto 
 
idiokidi idiokidiwa adj 1 sozinho 2 só 
   este 
 
iditawece idiwatawece adj quant todos 
   idatawece todos 
    idiodatawece (forma dim) 
 

iditibece núm alguns 
   idatibece alguns 
   idatecibece às vezes 
 

idoka adv só 
    único jeito de fazer 
    idokaanaºa só 
 
idokaanaºa adv só 
    dando mais ênfase 
    idoka só 
 
idokee adv temp sempre 
   idioka sempre 
   idokeeta sempre assim 
 
idokeeta adv sempre assim 
   idoka sempre 
   idokee sempre 
 
idokida(ta) idokidoa(teda) adv só esse 
    não tem outro meio ou jeito 
 
-idonagi subst masc acontecimento mal 
    como doença ou desastre 
   lidonagi aconteceu com ele   
   (acontecimento dele) 
 

id-(-o(te) vi estar ali 
    (temporário) 
 
id(-igo) vt 1 considerar 2 fazer como 
   -igo(ta) ir buscar, buscar 
 
-ie vt mandar fazer algo 
   -iedeºe obrigar alguém fazer algo 
 
-iedeºe vt obrigar 
    para alguém fazer algo  
   -ie mandar fazer algo 
 
-ienaºa(ta) vt mandar chamar alguém 
    mandar alguém chamar outro, mandar trazer 
   -ie mandar fazer algo 
   -ienaºa(tece) mandar atrás 
 

-ienaºa(tece) vt mandar atrás 
   -ienaºa(ta) mandar alguém chamar outro 
 

igaa interrog 1 quanto? 2 como? 
   igaame por quê 
 
-igaa vt cantar 
   -igaanaºa cantar 
 
-igaala(tece) vt seguir 
    animal ou pessoa 
   -igaala(tibeci) perseguir, correr atrás 
 
-igaala(tibeci) vt perseguir 
    correr ou seguir atrás 
   -igaala(tece) seguir animal ou pessoa 
 

igaame (me) interrog por quê? 
   igaa como? quanto? 
   igaamee o que aconteceu com ele? Por quê? 
   igaameni o que aconteceu com você? Por  
   que? 
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igaanaºa adv temp quando 
    no passado 
   igaanaºa diiticogi ainda estava  
   igaanige quando (futuro) 
 
-igaanaºa vi cantar 
   -igaa cantar 
 
igaanige adv temp quando 
    (futuro)  
    igaanaºa  quando (passado) 
 
igaataºa intro porque 
   agaataºa  (forma fem) 
    razão ou motivo mais indireto  
 
igaatigi interrog quando?  
    sempre usa junto com adv tempo   
   igaatigi nige .. forma futura 
   igaatigi naºa forma passada 
 
-igakalaºa vi tirar casca 
 
igalica igalio intro quanto? 
    preço ou tamanho 
 
igamaºaºodaaºeeta interrog  
   como também ... ? 
   igamodaaºee como? 
 
igamaleeºaºa interrog como?   
   de que maneira? 
 
igame interrog onde? 
   igameite aonde fica? 
   igaame por quê? 
 
igame leeºodi interrog por quê? 
   igame onde? 
   leeºodi porque 
 
igame liwokodi interrog quantos? 
   igame como? 
   liwokodi quantia 

igametaºa interrog 1 onde teria? 2 onde 
   seria? 
   igame como 
   taºa teria, seria 
 
igamige interrog o quê? 
 
igamigetiºida interrog de que seria  ...? 
 
igamigodaaºee interrog 1 como que é?  
   2 como será? 
 
igamodaa interrog como ...? 
   igamodaaºee como é ...?  (jeito ou maneira) 
 
igamodaaºee interrog 1 como é? 2 como 
   que é? 
    jeito ou maneira 
   igamigodaaºee como é?   
   etigamodaaºee como que é então?  
   (maneira nervosa) 
   igamodaa como? 
 
igam(-igo(ta)) interrog o quê (alguém)  
   faz com ele? 
 
igatime interrog 1 e aí ...? 2 que então  ...? 
 
-ige vt perguntar 
   -igika perguntar 
   -ige(ta) ir lá para expressar opinião 
   -nige(tice) perguntar muito 
 
-ige vi sonhar 
   -igee sonhar 
 

-igecaºa vi aceitar uma proposição 
    proposição de serviço, entrar numa posição ou  
    área de serviço, como capitão 
   -nigecaºa(tema) aceitar uma proposição 
 
-igecaºaleºe vt preocupar-se com 
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-igedi v aux fazer de maneira alto ou forte 
   p.ex. falar 
   igedi me (-otaºa) falar alto 
 
-igedi me (-otaºa) vi falar alto 
   -igedi maneira de falar, alto ou forte, etc. 
 
-igee vt sonhar 
   -ige sonhar 
   igeedi sonho 
 
igeedi igetedi subst masc sonho 
   -igee sonhar 
 
-igelaºatidi vt 1 restaurar  2 renovar 
    transformar material ou transformar a vida 
   gela novo 
 
-igeleemenaºa vi laçar 
 
-igenaºadi vt imitar 
    imitar o som de algo, p.ex. animal 
 
-ige(ta) vi ir lá para expressar opinião 
 
-igetaºatee vt aumentar som 
   -dinigetaºatee fazer com alto som ou voz 
 
-igidi vt reagir 
    responder à uma situação 
   -igitataka reagir 
 
igiiwa subst minha refeição junto com 
   ºagiiwa sua refeição junto com 
   ligiiwa refeição dele junto com 
   nigiiwa refeição deles junto com 
 

-igika vi perguntar 
   -ige perguntar 
 
igikaneºegi igikaneºeco subst masc  
   minha pergunta 
   -igika  perguntar 

igike vt abalar, sacudir 
    (só forma de 3ª pessoa encontrada) 
   digike ser abalado 
 
-igilaºatede(ta) vi 1 guiar 2 suportar- 
   se 
    pode ser: empregar muleta 
 
-igitataka vi reagir 
    responder a uma situação 
   -igidi reagir 
 
-igitiko vi costurar 
 
-igiwocaºa vi afiar 
    ferramenta 
   -nigiwogo zombar, incomodar,  
    provocar, afiar ferramenta 
   -igiwocaºa amolar, provocar 
 
-igiwocaºa vi 1 amolar 2 provocar 
 
-igixidi vt polir 
 
igo vi ele vai 
   ejigo eu vou 
   emii você vai 
 
-igo vi estar pronto 
   -igodi terminar (de fazer algo) 
   -nigodi encerrar, matar 
 
igoataºa interrog 1 cadê? 2 onde? 
 
-igodi vt aprontar 
    pode ser terminando um serviço 
    -igo estar pronto 
    -nigodi encerrar, terminar de fazer, matar 
 

-igoe(ti) vt amarrar 
   dinigoeteci amarrado 
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-igopeloºo vi 1 fazer coisas más, imorais 
   2 falhar em fazer algo 
   agopeloagi safado, bandido 
 

-igo(ta) vt 1 buscar, ir buscar  2 tratar  
    como, considerar como 3 fazer com 
   -igo  ir 
   -id(igo)  considerar, tratar como, fazer com 
 

-igoxa vi abrir 
    boca, ouvidos 
 

iºalanaºa subst masc minhas necessidades 
   laºalanigi necessidade de 
 

iºamaleºegi iºamaleºeco subst masc 
   minha fraqueza 
   aºamaleºegi que não tem força 
 

-iºeke vt 1 derrotar 2 mentir sobre outro    
   -iºe-eeke (fala da mulher) 
    vencer sobre em briga, jogo, tentação, acusação 
 

-iºekenata -igekenatali subst  fem cueca 
    liºekenata 
    niºekenata 
 

-iºelade vi morar 
    -iºe-eelade (fala da mulher) 
    fazer moradia 
   diºeladetedioºoji mora entre nós    
   diºeladetedoºoji mora em nós 
 

-iºeladi -iºelatedi subst masc 1 casa  2 lar 
   -iºe-eeladi (fala da mulher) 
   dimiigi casa, edifício 
 

iºenaºa adv 1 reto 2 justo 3 certo 
   ideºenaºa sou justo 
 

-iºenaºadi vt endireitar 
 

-iºe(ticogi)/(tigi) vt estar num lugar 
   -eºe-ee(tigi) (fala da mulher) 

-iºe(tita) vi atravessar 
 

-iºiameºedi -iºiameºetedi subst masc o 
   que foi deixado por pessoa, coisa deixada 
   ou esquecida   
   liºiameºedi coisa deixada por ele 
 

-iºilá -iºilali subst  fem pomo de Adão 
   ºodiºilá nosso pomo de Adão 
 
-iºiliitaºa vi mexer com outro 
    sentido sexual 
 

-iºiwa vi 1 favorecer 2 fazer favor 
   -niºiwa(tece) fazer favor para outro,  
   consolar 
 
-iºiwoola vt 1 estrangular  2 enforcar 
 
-iºoadi vt 1 reparar 2 observar 
 

-iºoja vt 1 apunhalar 2 bicar 
    como pássaro ou cobra, bater com a mão,  
    esfaquear, em geral ação rápida 
 

-iºolaºadi vt 1 pegar coisa de outra   
    pessoa 2 adulterar 3 trair 
    trair em sentido moral  
   -iºolaºadi(teloco) rastejar  
   (escondido, quieto) 
 

-iºolaºadi(teloco) vt rastejar  
   escondido, quieto 
   -iºolaºadi adulterar, pegar coisa de outro 
 

-iºowalaºadi vi fazer a planta ficar  
   amarela 
   p.ex. por sufocar 
   iºowi amarelo 
 

iºowi adj masc 1 amarelo 2 pálido   
   loºowike (forma fem) 
   iºowiwaºa amarelado 
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iºowiwaºa adj amarelado 
   iºowi amarelo 
 

-iigi vt 1 mudar 2 transformar 3 trocar 
    mudar lugar, aparência, pensamentos,   
    temperamento 
   -diniigi mudar-se, diferenciar-se 
   -ilatike (sinônimo quando aplica a  mudança  de 
     lugar) 
 

-iiºaxi vt ensinar alguém 
   -iiºaxinaºa ensinar 
 

-iiºaxinaºa vi ensinar 
   -iiºaxi ensinar alguém 
   -iiºaxinaºanaºa professor de 
 

-iiºaxinaºanaºa -iiºaxinaºanadi  
   subst masc ou fem professor de 
    p.ex. meu professor 
   -iiºaxinaºa ensinar 
   -iiºaxinaºaneºegi ensino de, doutrina 
 

-iiºaxinaºaneºegi iiºaxinaºaneºeco 
   subst masc  1 ensino 2 doutrina 
    pertence a alguém 
   -iiºaxinaºa ensinar 
   -iiºaxinaºanaºa professor 
 

-iiºe vt mandar 
   -i-iiºe (fala da mulher) 
   -iiºe(nataka) mandar 
 

-iiºe(nataka) vi mandar 
   i-iiºenataka (fala da mulher) 
   -iiºe mandar 
 

-iiºenatakaneºegi  
  -iiºenatakaneºeco subst masc 1 lei 
   2 mandamento 3 ordem 
   niiºenatakaneºegi lei, mandamento,  
    ordem 
   ºadiiºenatakaneºeco seus mandamentos 
 

-iiºexegi -iiºexedipi subst masc mandado 
    -iiºexe (forma fem) 
   liiºexegi mandado por ele 
    iiºexegi meu mandado 
 
iiºo iiºotedi subst masc 1 terra 2 país 
   3 mundo 
   i-iiºo (fala da mulher) 
   iiºojegi animal da terra 
   niiºo terra dele 
 
-iiºo vi tropeçar 
    pode ser cair em pecado 
 

iiºojegi iiºojedi subst masc cobra 
   qualquer tipo 
   iiºo terra 
 
-iiºo(tice) vi 1 sobrar 2 passar numa  
    direção indicada 
    pode ser direção certa ou indicada 
 
-iikoeºe vt trocar 
    algo por algo 
    iikoe(tege) ele trocou algo 
 

-iipe(ta) vt olhar ao redor 
 
-ii(talo) vt ir para (ele) 
   -ii(tigi) ir para um lugar 
 
-iite vt gostar de 
 
-ii(tege) vt 1 agüentar 2 jogar contra 
   3 estar contra 4 encontrar com 
   -ii(talo) ir para (ele) 
 

-ii(ticogi) vt continuar a 
    fazer, falar, ir na mesma direção 
    -ii(tigi) ir para um lugar 
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-ii(tigi) vi ir 
    para certo lugar, usado em perguntas e  
    respostas em conjunção com outras palavras    
   -ii(talo) ir para (ele) 
 
ijaa conj masc   e 
   ajaa  (forma fem) 
   ijaaºijo aquele mesmo 
   ijoda (forma dim) 
 
ijaaºijo ijaaºijoa pro pess aquele mesmo 
 
ijaaºijotibige adv temp desde 
    futuro ou passado 
    ijaaºijo aquele mesmo 
    eºijaaºijotibige ainda desde 
ijapaºa dem aquele mesmo 
    aquele em vez de outro, escolhendo entre duas 
    coisas 
 
ijeledi adv outra pessoa ou vez 
 
ijenigo ijexodi subst masc onça vermelha 
 

-ijigeteetedice vt fazer em ordem 
    p.ex. desfile 
 
ijiºijo ijiºijoa dem enf aquele mesmo 
   ijaaºijo aquele mesmo 
 
ijo ijoa dem aquele 
   ajo (forma fem) 
    coisa masculino indo 
    niºijo aquele 
 

ijoataºa cond talvez seria 
 

ijoatibige adv talvez 
 
ijoatigilo adv durante 
    tempo passado,  acompanha tempo, p.ex. anos 
 
ijoka adv só 

ijokijo ijokijoa pro só aquele 
   icokica só aquele (desconhecido) 
 
ijoolatibige subst masc aquele acabado, 
   falecido, finado 
   ajoolatibige (forma fem) 
   icoolatibige finado 
   ijoolatigi (variação) 
 

ijotawece ijoatawece núm todos 
   inatawece todos 
 
ijotokaaºa ijoatokaaºa adv talvez 
 
-ika vt 1 largar 2 deixar 
   -ika(tice) soltar 
 
-ikanaºa vi pular 
    pode ser num barco ou na água 
 
-ika(tice) vt soltar 
   -ika deixar, largar 
   -dinika(tice) soltar-se 
 
-ikee vt 1 mostrar 2 revelar 
   -dinikee aparecer, mostrar-se 
 
-ikee(nataka)(ta) vt apontar 
    com dedo, queixo ou qualquer outra coisa 
 
-iko vt 1 apelar 2 botar nome 3 gozar 
    mais no sentido de zombar 
 
ila adj 1 queimado 2 assado 
 
-ila vt estranhar 
    de pessoas, coisas ou acontecimentos 
 

-ilaagaºadi vi 1 dispersar  2 espalhar 
    animais ou pessoas; o que faz, pode ser  
    pessoas, animais ou vento 
   ilaagitice espalhado 
   ilaagiteloco espalhado muito 
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-ilaagete vi,vt culpar 
 

ilaagitice adj espalhado 
   ilaagiteloco espalhado numa área 
 
ilaaºagi ilaaºaxodi subst masc 1 pássaro 
   2 ave 
   ilaaºaxo (forma fem) 
 
ilaaºaxo ilaaºaxoli subst  fem 1 pássaro 
    2 ave 
   ilaaºagi (forma masc) 
 
-ilaajo vt acompanhar 
    acompanhar numa viagem, pode ser que  não é 
    amigo 
 
-ilaa(tema) vt sentir por (ele) 
   -dinilaa(tibeci) arrepender-se 
 

-ilaawi vt beber 
    suco, caldo ou sopa 
 
-iladee vt 1 aconselhar 2 dar palestra 
    na maneira de conselheiros 
   -ajoi dar um conselho 
 
-iladie vt ajuntar coisas 
   -iladienaºa ajuntar coisas 
 
-iladienaºa vi ajuntar coisas 
   -iladie ajuntar coisas 
 
-ilaºadi vt deixar pronta a comida 
 

-ilaºa(ta) vt 1 estar bem com  2 sentir 
    bem com 
    indo bem - problemas resolvidos, p.ex. livrando  
    o carro da lama no caminho ou por combinar  
    com. Pode ser sentido de harmonia e paz 
   -dinilakide(tege) combinar com alguém ou 
    algo 
   -ilaºa(tice) estar ou sentir bem 
 

-ilaºa(tege) vt combinar com alguém 
   -ilaºa(ta) estar ou sentir bem 
 
-ilaºa(tice) vi estar bem, sentir bem 
    indo bem (problemas resolvidos), sentido de 
    harmonia e paz 
   -ilaºa(ta) estar bem - combinado com ele 
 

-ilajika vi rir 
   -ilaji(tibece) rir de alguém 
 
-ilaji(tibece) vt rir de alguém 
   -ilajika rir 
-ilakataka vi 1 contar 2 enumerar 
   -nilaºadi contar 
 
-ilakide vt 1 preparar 2 arrumar 
   -dinilakide(tege) combinar com  alguém,  
    algo 
 

ilaligi adj estranha 
   -ila estranhar 
 
-ilapode vi 1 agrupar-se 2 reunir-se 
 
-ila(tece) vt perceber uma mudança 
    pode ser abstrato 
   -dinilaa(tece) arrepender-se 
 

-ilatí vi mudar de lugar 
    jeito do Índio, mudar de lugar, casa, ambiente, 
    de coisa que geralmente não muda, pode ser 
    inseto ou animal 
 

-ilatike vt mudar coisas 
    mudar algo (pode ser de casa) para outro lugar 
   -iigi mudar, transformar 
 

-ilawi vt beber 
   -acipe (sinôn) 
 

ilawogegi subst masc meu churrasco 
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-ile vt adorar 
    pessoa ou Deus 
    -ile(tibigo) aproximar com calma 
 

-ilecati(tece) vt 1 jogar para longe 
   2 levar para longe 
   -ilecatitibigimece liboonaºadi  
   engrandecer 
 

-ilee vt doer 
 

ileedi ileetedipi subst masc meu primo    
   ileete (forma fem) 
 

ileenigi loc onde se sente dor 
   -ilee doer 
 

-ilege vt 1 batizar 2 molhar alguém 
   -ilegenaºa batizar 
   -dinilege batizar-se 
 

ilegeºe ilegeºijadi subst  fem  melancia 
 

-ilegenaºa vi batizar 
   -dinilege batizar-se 
   -ilege batizar 
    lilegenaºaneºegi batismo dele 
   -nilegi(tigilo) tirar depressa 
 

ilegexegi ilegexedi subst masc o batizado 
   ilegexe (forma fem) 
   -ilegenaºa batizar 
 

-ilekatidi vt 1 enganar 2 mentir 
   -inaale enganar, mentir 
   -iwitaka mentir 
 
-ile(ta) vt 1 pensar erradamente 
   2 enganar-se 
   -ile(tibige) pensar errado, enganar 
   -ilekatidi enganar, mentir 
 

ileteeºadi adj pintado 
   qualquer coisa 

-ile(tibige) vt 1 enganar 2 pensar  
    erradamente 
   -ile(ta) enganar, pensar erradamente 
 
-ile(tibigo) vt aproximar com calma 
    com calma e cuidado para tirar medo e ter  
    aprovação, ou adorar 
   -ile adorar 
 

-ili vi crescer 
    plantas, pode ser fé. 1a pessoa pl também  
    significa "nosso idioma" 
 
-iliace vi parar 
    numa viagem para descansar ou comer 
 
-ilibi(teci) vt 1 chupar 2 mamar 
    não necessariamente na mãe 
   -ilipeºe mamar na mãe 
 
-ilidaºadi vt ter vontade 
 

ilidaºaditigi adj doce 
    por adoçar 
   lidi doce 
 

-ilide(ta) vi, vt gostar de ter, querer 
 
-iliditi vi sarar 
   -icí sarar 
 
-iligice vt 1 obrigar alguém para fazer 
    algo 2 apertar 
   -iligice(tiwage) comprimir 
 
-iligice(tiwage) vt comprimir 
   -iligice apertar 
 
-iligodi(tice) vt 1 desprezar  2 rejeitar 
   -owoce(tege) proibir ir junto, rejeitar 
   -ota desprezar (achar inferior) 
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-iligoti(tiwage) vt 1 ajuntar 2 unir 
   3 apertar entre eles 
    pode ser em casamento escolhido por pai   
   -exogo(tege) encostar, unir com 
 

-iliidaºadi vt criar 
   liidaºatajegi criação (animais, etc) 
 

-iliko vi 1 falar mal de outro 2 fuxicar 
    coisa, animal ou pessoa quando não está  
    presente 
    ilikoneºegi difamador 
 

ilikoneºegi ilikonaºaºa subst masc  
   difamador 
    ilikoneºe (forma fem) 
   -iliko fuxicar, falar mal de outro 
 

-ilimata vt ser incomodado com 
 

-ilionigaºatidi vt diminuir algo 
   -dinilionigaºatidi humilhar-se 
 

-ilipadi vt embrulhar 
 

ilipeºe ilipeºegoli subst  fem  jabuticaba 
    tipo de fruta 
   -ilipeºe mamar da mãe 
 

-ilipeºe vt mamar 
   -ilibi(teci) mamar de qualquer 
    ilipeºe jabuticaba 
 

-ilo vt fazer devagar 
   -dinilo me -otaºa falar devagar 
 
-iloikatidi vt castigar 
    para fazer aprender 
    -acide(tece) fazer sofrer (sem motivo) 
 

-ilojie vt assar 
    coisa com casca 
   -ilojie(tigi) colocar pó ou terra sobre 
   -iloodi assar (coisa com sangue) 
 

-ilojie(tigi) vt colocar pó ou terra sobre 
   -ilojie assar 
 
-ilojoko vt socar 
 
-ilokadi(ta) vt segurar 
    para não cair, perder ou largar 
 
-iloko vi estar indo 
   -niloko estar de volta 
   -iloko(teloco) seguir alguém ou algo 
   -iloko(tice) virar-se 
 
-ilokotaje vi oferecer algo 
 
-iloko(teloco) vt seguir alguém ou  
    algo 
   -iloko estar indo 
   -iloko(tice) virar-se 
 
-iloko(tice) vi virar as costas 
   -iloko estar indo 
   -iloko(teloco) seguir alguém ou algo 
 
-iloodi vt assar 
    coisa com sangue 
   -ilojie assar (coisa com casca) 
 
-imaºa(ta) vt culpar 
    alguém por alguma coisa, achar que foi ... 
 
imakataºadi adj azul 
   imakataºatiwaºa azulado, quase azul 
 
imedaºadi subst masc 1 lugar de  
    hospedagem 2 pensão 
   -imedeºe hospedar, passar a noite 
 
-imedeºe vt hospedar 
    em lugar para passar a noite 
   imedaºadi lugar de hospedagem 
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-imiiko -imiikoli subst masc nariz 
   -imiikotiogilo (forma antiga do plural) 
 

imikola imikolatedi subst  fem pardal 
    pássaro 
 

-imonya vt mandar ir lá 
    enviar alguém 
 

ina inoa loc, dem esse, aqui 
   ana (forma fem) 
   niºina esse 
   inoda (forma dim) 
   inane aqui (em reposta) 
 

ina natigide adv temp agora 
   niºina natigide agora 
   ina noko hoje 
 
ina noko adv temp hoje 
   niºina noko hoje (forma alternativa) 
   amina noko (variação) 
 

inaa conj masc   e 
   anaa (forma fem) 
   idia e 
 

inaaºina inaaºinoa dem enf masc aquele 
   mesmo 
   anaaºana (forma fem) 
   inaaºinoda (forma dim) 
 

-inaale vt 1 mentir 2 enganar 
   -ilekatidi mentir, enganar 
   -iwitaka mentir 
   -dinaale enganar-se 
 
-inabake vt bater com a mão 
    tempo passado 
   -dinabake(tibece) engrandecer-se 
 

inaºa neg não! 
    proibindo 
   jinaºa forma mais correta 

-inamote vi buscar palha 
 
inatawece inoatawece  dem, núm todos, 
    tudo 
 
inatecibece inoatecibece dem,  núm 
   alguns 
 
inatibece inoatibece núm alguns 
 
inebi inepilidi pro poss meu 
    o que pertence a mim 
   nebi dele 
 
ineºeledi dem intro mas um outro 
   (contrastando em seqüência) 
 
-ineleºe(tibece) vt aparecer 
 
-inelioti vi enfraquecer 
 
-inete vi ter sorte 
    receber algo inesperadamente 
 
-ineté vi recusar 
    não querer fazer algo,  p.ex. pagar a conta 
   -nibe recusar, não querer ir ou fazer  algo 
 
inewikadi pro poss meu 
    só certos animais, como cavalo ou cachorro 
 

inexodi subst masc meu tio 
   -exodi tio de 
 
ini iniwa dem masc este 
   ani (forma fem) 
    veja o paradigma  (365) 
   ina este 
   niºini este 
   inica tem tal de ... (coisa ou pessoa) 
 
iniaa conj também este 
   idiaa também este 



   80

iniaaºini iniaaºiniwa pro pess enf esse 
   mesmo ou ele mesmo 
 
-inibaile vi dançar port 
-inibaleece vi correr 
    a pé ou a cavalo 
 
-inigaaxe vi cansar 
 
-inigetaºatee vi (querer) falar alto 
    só se usa com verbo de fala 
 
inigomaadile subst  fem minha  comadre 
    port 
    inigompaadile meu compadre 
 
inigompaadile subst masc meu compadre  
    port 
    inigomaadile minha comadre 
 
iniºa vi vamos 
   -igo ir 
   ejigo vou 
 
iniºina iniºinoa dem enf este mesmo 
 
-inii(tigi) vi ter capacidade ou talento 
 
inikaºawa inikaºawepodi subst  sua  
   alegria junto com a alegria de 
 

inikegi inikeco subst masc minha alegria 
   linikegi alegria dele 
 
-inilotijo vt trazer devagar 
   dinilotijo ele anda devagar 
 
inimagijegi subst masc minha mão  
    esquerda 
   nimagijegi mão esquerda 
    ibaaºadi minha mão direita 
 

inimaweneºegi inimaweneºeco  
   subst masc 1 meu jeito 2 meu poder 
   nimaweneºegi jeito, poder, meio 
 
iniodataale núm dois coitados, pequenos 
   iniwataale dois 
 
inioka adv só 
   idioka só 
 
iniokaaºiniwateda adv só por ele 
 
iniokaanaºa adv só 
 
iniokini iniokiniwa adv só este     
   aniokani (forma fem) 
 
iniokiniwateda adv só ele 
   iniokinita só lá com ele 
 
iniona inionaºa subst  fem líder 
   inionigi (forma masc) 
 
iniona-eloodo inionaºa-eloodoli  
   subst  fem rainha, imperadora 
   inionigi-eliodi (forma masc) 
 
inioneeºa subst masc meu moço 
   lioneeºa moço 
 
inionigi inionaºa subst masc líder 
   iniona (forma fem) 
 

inionigi-eliodi inionaºa-eloodoli  
   subst masc rei, imperador 
 
iniotagodi(te) iniotagododi subst masc 
    meu senhor 
   iniotagodo (forma fem) 
    pode referir ao Senhor Jesus 
   ºoniotagodi nosso senhor 
   šoniotagodi nosso Senhor  (título mais 
   comum para o Senhor Jesus Cristo) 
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inioxoa inioxoadipi subst masc meu  
    irmão 
   nioxoa irmão 
 
inipaºa pro enf masc ele mesmo  
   anipaºa (forma fem) 
    talvez em contraste 
   paºa mas 
 
initawece núm  masc  todos 
    anitawece (forma fem) 
 
initecibece adv temp algumas vezes 
 
initibece núm alguns 
 
-ini(tibece) vi alegrar-se 
 
-ini(tigi) vi ser assim 
    maneira 
 
iniwaalo iniwaalepodi subst  fem minha 
    irmã 
   inioxoa meu irmão 
   -niwaalo irmã 
 
iniwaló subst masc meu valor port 
 
iniwata núm dois 
    forma cortada, pode ser usado no lugar de  
    substantivo 
   iniwataale dois (forma mais completa)    
   iniwata taalia duzentos 
 

iniwataale núm dois 
 
iniwatadiºini núm masc três    
   iniwatadaºani (forma fem) 
    iniwataale  dois 
 
iniwata-taalia núm duzentos 
   iniwata dois 
 

iniwilaºawa iniwilaºawepodi subst  
   prendidos, eu com você 
 

inoka adv só 
 

inokaanaºa adv só 
    dando mais ênfase 
    idokaanaºa só 
 

-inoke vt quebrar 
    não usado por despedaçar, p.ex. vidro 
   -aa(ti) acabar porque morreu ou caiu,   
    despedaçar 
 

inokina inokinoa dem só este ou ele 
   inoka só 
 

-inoojete vt comprar 
   loojedi preço 
   -aa vender 
 

inyaagi inyaco subst masc meu  
    acontecimento 
    o que aconteceu comigo 
   -nyaagi acontecimento de 
 

iodaºawa iodaºawadi subst masc  
   soldado 
 

-iodi subst masc pai 
   –iodo (forma fem) 
 

-iodo subst  fem mãe 
   -iodi (forma masc) 
   eliodo mãe dele 
 

-iojo vi ficar brabo 
    palavra antiga, hoje em dia só aplica para bicho 
 

-iojo(tece) vt 1 reprovar 2 falar alto ou 
    duro 3 repreender 
   -iwojo(tece) (forma antiga) 
   -iojo ficar bravo 
   -apeteºe (sinôn) 
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ioladi iolatedi subst masc 1 língua (fala) 
   2 boca 
 
-iola(tice) vt escolher 
   -iwola(tice) (forma antiga) 
 
-iolawadi vt alisar 
    qualquer coisa,  p.ex. pote 
 
-ioloce vi tossir 
 
-iomaºadi vt escolher 
    separar alguém para fazer algo, foco no alvo da 
    separação 
   -ixipe(tice) escolher 
   iomaºatagi o escolhido 
   -diniomaºadi separar-se  
 
iomaºatagi iomaºataka subst masc  
   escolhido 
   -iomaºadi escolher 
 
iomiºigi iomaºaºa iomiºigipi (ger) subst   
    masc 1 civilizado  2 estrangeiro    
    iomeºe (forma fem) 
   ecalailegi civilizado, patrão 
 
-iona -ionigipi subst  fem filha 
   i-oona (fala da mulher) 
   -ionigi (forma masc) 
   -ionigi filho 
 

-ionaºa vi campear 
    procurando animais 
 
-ionigi -ionigipi subst masc filho 
   -i-oonigi (fala da mulher) 
   -iona (forma fem) 
   lionigi filho dele, dela 
 
-iopaaºadi vt 1 esmagar 2 amassar 
    qualquer coisa 
    -niopaaºadi (sinôn) 
 

-iopati vi amassar-se 
 
-iotage vt escravizar 
   niotagi escravo, servo 
   niotagodi senhor, patrão 
 
iotagi iotaºa iotagipi (ger) subst masc   
  meu servo, escravo 
   iota (forma fem) 
   liotagi servo dele 
   niotagi servo, escravo 
 
-iotaºa subst sono 
    é preciso ser acompanhado com "eliodi"  
   liotaºa sono dele 
   -iote dormir 
 
-iote vi dormir 
 
-io(teci) vt 1 andar 2 viajar 
   3 acompanhar 4 seguir 
   -o-oo(teci) (fala da mulher) 
 
-ipe -ipeli subst  fem cama 
   nipe cama 
   ºadipe sua cama 
 
-ipece vt colocar em certo lugar ou sobre 
    p.ex. colocar as mãos sobre 
   -dinipece(teloco) colocar sobre si 
 
-ipeedi vt apagar 
    fogo, luz 
 
ipeegi ligetegi adj azul claro 
 
ipeenetecaºa ipeenetecadi subst masc 
    dourado 
    peixe 
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-ipegi(talo)/(tege) vt  1 aproximar-se 
   (dele) 2 estar perto (dele) 
    se não está perto, precisa empregar verbo     
    de movimento 
   -oxilece(ta) aproximar-se, mudar 
   nipegi perto 
 
ipelaºa ipelakijadi subst masc  
   carrapicho 
    planta, tipo de grama espinhosa 
 
-ipe(teloco) vt ficar em cima de outro 
 
-ipiciadi vt 1 apertar para amarrar 
    2 pagar pelo mal 3 pressionar 
    cobrança de palavra ou dívida 
 
ipilaºawaana ipilaºawaanaºa subst  
    fem  cupim 
   apilalo casa de cupim 
 
ipileºe ipilaºaºa adj grávida 
   ipilaºawaana (forma dim) 
   também cupim 
 
-ipodaºa vi dar coice 
 
ipodaºaladi subst masc meu alicerce 
    de casa 
    lipodaºaladi alicerce dele 
 
-ipodeºe(teloco) vt pisar (em) 
   -ipodi(teloco)  pisar (em) 
 
-ipodicaºa(tibece) vi espinhar 
 

-ipodi(teloco) vt pisar em 
   -ipodeºe(teloco) pisar (em) 
 
-ipoko vt pedir 
    pedir qualquer coisa das pessoas ou de Deus 
   -ipokotibige pedir algo específico 
   -ipokotibiga pedir sempre à mesma pessoa 
 

itacepodi subst  meu povo 
   itaagi meu parente 
    litacepodi povo dele 
 
-itagodi vt misturar algo 
   -alegetee(tege) misturar coisas que tem  
    gosto 
 
-itaºa(tibeci) vi ficar perplexo 
 
itaniwa loc fem ela está 
   itiniwa (forma masc) 
 
ite v loc ele fica, está num lugar 
   iteloco ele fica por ali 
   -o(te) ficar (temporário), estar ali 
 
-ite vt 1 gostar de 2 dar-se bem com 
    3 combinar bem com 
    só amizade, não se apaixonar por ou  
    amar 
   -emaa gostar de 
 
-itegi vt pentear cabelo (de outro) 
   -dinitegi pentear-se 
 
-iteweºegi -iteweºeco subst masc  
   tentativa 
   ºaditeweºegi sua tentativa 
 
itibige vi ele se levanta 
    de posição horizontal 
    -o(tibige) levantar-se 
   -dabidi levantar, parar 
 
itica v loc ele está 
    não é visto 
 
-itice vi sangrar 
 
iticenigixaºa iticenigixadi subst  
     masc lacraia 
    inseto 
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-iticoºo vt sacudir 
    bater roupas para tirar o pó 
 
-iticoi(tice) vt tocar 
    para mandar embora 
 
itidiwa v loc está lá 
   itiniwa ele está (aqui) 
 
itiiºadixaºa itiiºadixadi subst  fem  
   figueiro 
    tipo diferente do que a árvore que dá  
    figos 
 
itijoa v  loc ele está, ele fica 
   itiniwa ele está 
 
itimi adj molhado 
   -itiminatidi molhar 
 
-itimi v  de estado 1 estar satisfeito 2 estar 
    molhado 
   -itimi molhar 
 
-itiminatidi vt molhar 
   itimi molhado 
 
-itineºe vt mexer 
    com alguém ou algo 
   -dinitineºe mexer-se 
 
itiniwa v  loc ele está 
   itaniwa (forma fem) 
 
itiodataale núm dois 
    dois coitados ou pequenos 
 
-iti(tinigi) vt molhar por mergulhar 
 
i(tiwage) vt ser igual 
 
itiwatadiºida núm três 
    coisas verticais 

itiwatadiºidi núm três 
    coisas horizontais 
   iniwatadiºini três 
 
itiwatataale núm dois 
   iniwata dois (forma curta) 
 
-ito vt esquentar algo 
   -dinito esquentar-se 
 
itoadibatio ºobaaºadi núm sete 
 
itoataale núm dois 
   itoata (forma curta) 
   itiwataale 
 
itoataaletibece núm par, em pares 
   itoatatibece ( abreviação) 
   itoata dois 
 
itoatadiºica adv três vezes 
 
itoatadiºida núm três 
 
itoata(taale) adv duas vezes 
 
-itode vi ter raíz ou veia aparecida 
 
-iwa vt 1 enfrentar para brigar 
   2 esparramar 3 agredir 4 assaltar 
    pode ser casa, família, etc 
 
iwaaºadi adj 1 pesado 2 grávida 
   ipileºe grávida 
 
iwaalo iwaalepodi subst  fem mulher 
   -niwaalo irmão de 
 
-iwaºadi vt 1 acreditar 2 obedecer 
   -iwaºataka crer 
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-iwaºataka vi crer 
   -iwaºadi acreditar, obedecer 
 
-iwaºatakaneºegi  
  -iwaºatakaneºeco subst  1 fé 2 crença 
   liwaºatakaneºegi fé ou crença dele 
   -iwaºataka crer 
    eiwaºatakaneºegi minha fé 
 
-iwaºatee(tiwece) vt passar algo por 
   um buraco 
 
-iwaiºawa(tece) vi repartir com  
   alguém 
 
-iwakatee vt 1 encomendar  2 mandar 
    mandar para lá - pode ser pessoa ou coisa 
   -ajoinaºa mandar chamar,  encomendar 
   -niwakatee mandar para cá 
   niwakate carta ou coisa mandada 
 
-iwale(tigi) vt ficar na sombra de 
   liwa sombra de 
 
iwalotigi subst masc mingau 
    já mexido 
 
iwanedi adj seca 
    p.ex. folha seca 
 
-iwaxinaºa vi ter uma idéia 
 
-iwaxinaºanaºatidi vt educar alguém 
    para se comportar bem 
   -diniwaxinaºanaºatidi se comportar bem 
 
-iwaxinigi -iwaxinico subst masc  
   educação 
   -iwaxinaºa ter uma idéia 
 
-iweegabi -iweegapitedi subst masc  
   nádegas 
 

iweeladi iwelatedi subst masc sapato 
 
-iweenigi vt 1 desafiar 2 insultar 
    3 abusar 
    o significado depende do contexto 
 
-iwela vt 1 basear 2 estimar 
    adivinhar ou estimar quantidade 
 
-iweniºide vt 1 exaltar 2 honrar 
    3 glorificar 
   -iwe-eeniºide (fala da mulher) 
    pessoa, Deus ou objeto 
   -diniweniºide orgulhar-se 
 
-iwetade vi 1 curar 2 tratar 
   -niwetade curar, tratar 
   niwetadi curativo, remédio 
 
-iwetaºadi vt esfriar algo 
   diwete está frio! 
   niwetaºa frio, sul 
 
-iwe(ti) vi mergulhar 
    só pessoas, submergir, lançar-se na água 
 
-iwi vt 1 espiar 2 olhar 3 ver  4 enxergar 
   -iwi-ii (fala da mulher) 
    usado para julgar ou escolher 
   -nadi ver 
   -ole(te) ver de longe 
   niwinaºanaºa juiz 
   -niwi escolher, julgar 
 

-iwida vt 1 alcançar 2 conseguir 
    alcançar alguém, atingir objetivo, idade, pegar 
    ônibus, etc 
 
-iwigo iwicidi subst masc 1 espírito  2 foto 
   iwigo meu espírito 
   liwigo espírito dele 
 
-iwiigi vt cortar algo com faca 
   -diniwiigi cortar-se 
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iwiiºa vi eles caçam (forma irregular) 
   -awi caçar 
 

iwikatedi pro poss meus 
   -wiºadi possessão de 
 

iwikodaºa iwikodadi iwikodadipi (ger)   
    adj  humilde ou desprezada 
 

-iwikode vt 1 ter dor 2 ter pena  3 ter 
    misericórdia 
   -iwikode(nataka) ter dor de 
   -awikode sofrer, passar mal 
   -diniwikode humilhar-se 
 

-iwikode(nataka) vi 1 ter dor 2 ter 
    pena 3 ter misericórdia 
   -iwikode ter dor de 
   -awikode sofrer, passar mal 
   iwikodaºa pessoa humilde, desprezada 
 

-iwila vt 1 formar 2 fazer de barro 
    p.ex. pote 
   -iwilanaºanaºa fazer cerâmica 
 

-iwilanaºanaºa vi preparar  
    cerâmica 
 

-iwilegi vt 1 lavar 2 esfregar 
   -diniwilegi  lavar-se 
   -niwilegi  lavar, limpar 
 

-iwitaka vi mentir 
   -inaale enganar, mentir 
   -ilekatidi enganar, mentir 
 

iwiteci vt (você) segue a ele 
   -io(teci) seguir (viajar) 
 

-iwití vi comichar 
 

-iwitide vi 1 guerrear 2 brigar 
    só grupos 
   -iwitideºe guerrear 

-iwitideºe vt guerrear 
   -iwitide brigar ou guerrear em grupos 
 
-iwo vt 1 xingar 2 amolar 
 
-iwocotinaºa vi fazer tempestade 
 
-iwodi vi acordar-se 
   -iwo-oodi (fala da mulher) 
 
-iwodi(tema) vt concordar com (ele) 
 
iwoºo -iwokodi subst masc 1 pau  2 lenha 
 
-iwoko vt 1 escapar 2 xingar 
    pessoa ou animal 
   -iwoko(tini) escapar para o chão,  errar 
 
-iwoko(tini) vt 1 errar 2 falhar 
    escapar para o chão por causa do erro 
   -iwoko escapar 
 
-iwolaka vi escolher 
    pessoas ou coisas, separar do grupo, selecionar 
    time, separar arroz, feijão, etc 
   -ixipe(tice) escolher 
   -iwola(tice) escolher o melhor 
 
-iwola(tice) vt escolher o melhor 
    p.ex. para um presente 
   -iwolaka escolher (pessoas ou coisas) 
   -ixipe(tice) escolher do grupo para fazer 
    algo 
 
iwoloºo adj liso 
 
-iwolowadi vt alisar 
    com a mão 
 
iwoteloco vi escrito 
   iwotelogo escrito em 
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iwotigi conj por causa que ... 
    pode significar coisa que havia mas agora não 
    tem 
 
ixaada ixaadatedi subst masc enxada  port 
    ixadao enxadão 
 

-ixaawidi -ixaawitedi subst masc verme 
    tipo que come carne, corpo 
 
ixadaon ixadaontedi subst  fem enxadão 
    port 
    ixaada enxada 
 
ixagodi adj vermelho 
   -ixagodi estar vermelho 
 
-ixagodi vi  estát estar vermelho 
   lixagodi vermelho 
   lixagotoºogo avermelhado, aparência de 
   vermelho 
 
-ixake vt abrir 
     coisa dobrada, estender aos lados 
 
-ixakedi -ixaketedi subst masc  
   1 sabedoria   2 entendimento 
   lixakedi sabedoria dele 
   nixakedi sabedoria, entendimento 
 
-ixigaºawa -ixigaºawepodi v andar 
    com 
 
-ixigi vt puxar 
   -ixigi(tege) sentir de longe 
   -nixigi puxar para cá 
 
-ixigi(tege) vt 1 sentir de longe 2 cheirar 
    de longe 
   -ixigi puxar 
 

-ixipe vi tropeçar 
 

-ixipe(tice) vt escolher 
    escolher do grupo para fazer algo, não se usa 
    para selecionar time, ou levar alguém ao lado 
    para conversar 
   -iwolaka escolher pessoas ou coisas 
   -iwola(tice) escolher o melhor 
 

-ixiwe -ixiwedi subst  fem tendão de  
   Aquiles 
   ºodixiwe nosso tendão de Aquiles 
 

-ixoºotagi -ixoºotaka subst masc roça 
   nixoºotagi roça 
 

-ixoke vt estender para frente 
    mãos no horizontal 
   -ixake abrir coisa dobrada, estender  aos 
    lados 
 

-ixomaºatee(tijo) vt 1 passar 
   2 perdoar 
 

-ixomaºa(tijo) vi 1 cruzar 2 passar por 
    lá 
   -ixomaºatee(tijo) passar, perdoar 
 

ixomeºegi ixomaºaºa subst masc  
   solteiro 
    ixomeºe (forma fem) 
 

-ixoo vt amaldiçoar 
   -ixoomaºa amaldiçoar 
 

-ixoomaºa vi amaldiçoar 
   -ixoo amaldiçoar 
 

-ixo(tio) vt colocar 
   geralmente para guardar, animal no piquete ou 
   no curral, coisas em casa, tocar disco ou fita 
   -ixo(tiobeci) mandar pessoa para dentro    
   -ixo(tinigi) colocar numa coisa para segurar 
 

-ixo(tiobeci) vt mandar pessoa para 
   dentro 
   -ixo(tio) guardar animal ou coisa 



   88

J  -  j 
 

ja adv completa ação do verbo 
    geralmente segue introdutor odaa 
 
jaaco jaacotedi subst  fem saco port   
   nijaaco saco dele 
    jaacoºo saco em pé 
 
jaadi jaaditedi subst  fem jardim port 
 
jaºaºa adv também 
   jaaºaºa (forma alternativa) 
    aaºaºa também 
 
jaºania dem  fem essa 
   jiºinia (forma masc) 
 
jajeentegi jajeentexedi subst masc  
     sargento  port 
 
jalagoa jalagoaijadi subst masc  jaraguá   
    capim   port 
 
jaoºa adj 1 vale 2 presta 3 serve 
   jaoºo (forma alternativa) 
 
jaotibige conj para que (forma de 1ª  pessoa) 
     geralmente mostrando motivo pela ação 
    eotibige para que (forma de 3ª pessoa) 
 
japayo japayoli, japayoijadi subst  fem 
    papaia    
    mamão  port 
 
jaye jayeli subst  fem saia 
    vestida  port 
   jayogo saia comprida 
   nijaye saia dela 
 

jayogo jayogoli subst  fem saia comprida 
    vestida 
    nijayogo saia comprida dela 
    nijaye saia dela 
 

je intro daí ... 
 
jeºei adj já maduro, tem fruto 
    descreve árvore 
    ei ter fruto 
 

jeºemeºee pro pess enf sou eu (mesmo) 
    geralmente usado em reposta ou introduzindo 
   emeºeeta eu mesmo 
 
jeºemokeeta pro pess só eu 
 
jeºepaanaºa adv 1 ainda mais  2 cada 
    vez mais 
   jeºepaaneºeliodi ainda muito mais 
 
jeºepaºa pro pess enf eu mesmo 
    em contraste- não foi outra pessoa 
 
jigití jigititedi subst masc corujão 
   ºonemeedi coruja 
 
jiºida jiºidoa dem aquele 
    já tem ou tinha 
   jiºidioda (forma dim) 
 
jiºidaa loc lá mesmo 
 
jiºidaa diiticogi v aux  ele começou 
    aplica para coisa viva ou transporte     
   jiºidaa diitigi ele ja começou 
    eºidaa diiticogi ainda continuava 
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jiºidaa diitigi v aux  já começou 
    com coisa natural como chuva, fala e palavras, 
    poder 
   jiºidaa diiticogi ele já começou 
   eºidaa diitigi ainda continua ou continuava 
 

jiºidaaºee adv está certo 
    foi assim, ação completa, também se usa para 
    terminar uma palestra 
    idaaºee assim, assim mesmo, é assim   
   jiºidiaaºee foi assim 
   jiºidaaºeji estou certo que foi assim 
 

jiºidaaºeyatigi v aux começou a 
   jiºidaa-º-ey-(a(tigi)) 
   jiºidaaºoyatigi começaram a ... 
 

jiºidaaºida pro pess este mesmo 
 

jiºidapaºa dem foi este 
    e não aquele – escolhendo 
   idapaºa é este 
 

jiºidapaºa diiticogi adv cada vez mais 
   jiºidaa diiticogi ele começou 
 

jiºidi jiºidiwa dem este 
    já tem 
 

jiºidiaa loc lá que 
    estava lá 
 

jiºidiaaºee adv foi assim 
 

jiºidiaaºidi pro pess enf ele mesmo 
 

jiºidiaaºi(te) v  loc estava lá 
    (forma da 3ª pessoa) 
   jiºidiaaºejo eu estava lá 
   jiºidiaaºoni você estava lá 
 

jiºidoka adj núm só 
    passado 
   idoka só 

jiºidokidata dem só isso 
   idokida sozinho, só 
   idokidi sozinho, só 
 
jiºijaa loc aquele mesmo 
   jiºijaaºijo aquele mesmo 
 
jiºijaaºijo jiºijaaºijoa pro pess enf   
   aquele mesmo 
    passado - foi aquele mesmo 
    ijaaºijo (é) aquele mesmo 
 
jiºijo jiºijoa dem aquele 
    já teve - pode referir à quantidade 
 
jiºina jiºinoa dem este 
    que já tem 
   jiºijo já teve 
 
jiºini jiºiniwa dem este 
    que já tem 
   jiºina já tem este 
 
jiºiniaa conj também foi este mesmo 
    ou ele mesmo 
 
jiºiniaaºini jiºiniaaºiniwa pro pess  enf 
    aquele mesmo lá 
 

jiºinioka adj núm só 
   jiºidoka só 
 
jiºinoka dem só desse 
 
jiloola jiloolatedi subst  fem calça 
   nijiloola calça dele 
 
jinaºa neg não ... 
    proibindo, forma mais completa 
   inaºa não ... 
   jinaºa domaºa não pode ... , nunca ... 
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jinaºa domaºa neg não pode ... 
    imperativo negativo (mais forte)  
   jinaºa não ... 
 
jipocodaºa jipocodakijadi subst masc 
    capim 
    tipo para fazer travesseiro ou para aliviar dor 
    de dente 
 
jiwaºa(teci) jiwaºa(tiweci) vt  
    seguimos a ele 
    -io(teci) seguir 
 
joaºa adv 1 mas é ... 2 ainda 
    contraste 
   joaºewi mas é a verdade 
 
joalaºa v aux vou 
    intenção de (palavra antiga) 
 
joanaºa v  estado somos demais 
 
joanaºajaa dem  fem foi essa 
   joaniºijaa (forma masc) 
 
joaneºepaa pro pess eles mesmos 
 
joaneºepaa leeºodi conj por  
    causa mesmo 
 
joaniºidaa dem foi esse 
   joaniºidaa leeºodi por causa disso, por isso 
 
joaniºidaa leeºodi conj por isso 
    por causa disso 
   joaniºidaa foi esse 
 
joaniºidaaºee adv 1 foi assim, é como 
   2 foi mesmo 3 pois é! 
    mais afirmação  (forma de 3ª pessoa)   
   joaniºijaaºee foi assim 
   joaniºidaaºeji  (forma de 1ª pessoa)   
   joaniºidaaºeni  (forma de 2ª pessoa) 
 

joaniºidia dem enf foi esse 
   joaniºidaa foi esse 
 
joaniºijaa dem  enf aquele mesmo 
    coisa indo 
 
joaniºijaaºee adv foi assim 
   joaniºidaaºee foi assim 
 
joaniºinaa pro pess enf foi esse 
    dando ênfase 
    joaniºinia foi esse (que) 
 
joaniºinaaºina joaniºiniaaºinoa 
   pro pess enf foi ele mesmo 
 
joaniºiniaa pro pess enf 
    dando ênfase 
   joaniºinaa foi esse 
 
joºoko v estado já somos ou fomos 
   oko nós 
 
jona fala rep disse que já ... 
    em reportagem ou fofoca 
   jonaºa disse que já 
 
jotigenoale adv temp a noite passada 
   jotigi-enoale 
   enoale noite 
 

jotigi noko adv temp ontem 
   noko dia 
   jotigide faz tempo 
 
jotigide adv temp tempo antigo 
    nos tempos passados 
   jotigenoale a noite passada 
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L  -  l 
 

laabi laapidi subst  fem colher 
     (possivelmente palavra emprestada) 
 
laadi subst masc 1 fôlego dele 2 gemido dele 
   3 suspiro dele 
    preocupado 
   ºodaadi nosso gemido 
   yaadi meu gemido 
 
-laagedi -laagetedipi subst masc culpa de 
   -laagete (forma fem) 
   ilaagedi minha culpa 
   ºalaagedi sua culpa 
   -imaºa(ta) culpar 
 
laakadi subst desaparecimento dele 
    pode ser morrer 
 
laakajadi laakajetedi subst masc lugar 
   onde está rasgado 
   laakajegi rasgão 
 
laakajegi laakajetedi subst masc rasgão 
 
laakatagi laakataka subst masc despesa 
   -aaºadi gastar, acabar com 
 
laakatakanaºa subst masc destruidor  
    dele 
   naakatakanaºa destruidor 
   -aaºadi gastar, acabar com 
 
laakegi subst masc destruição 
   -aaºadi acabar com, gastar 
 

laaleºena laaleºenali subst  fem  
  1 coração dele  2 coragem dele 
   -aaleºena coração 
 

laami laamipi subst  fem 1 avós 
    2 antepassados 
 
laawigo laawico subst masc  comida como 
    sopa 
 
laayagi layaco subst masc barulho 
 
labadi labaditiogilo subst  asa 
 
laboºotakanaºadi subst masc fermento 
    labookojegi (sinôn) 
 
labookaxi adj mais fundo 
 
labookojegi labookojedi subst masc   
   fermento 
    laboºotakanaºadi (sinôn) 
 

laceºedi laceºetedi subst masc lugar  
    onde se costuma ir 
 
lacilo lacilodi subst masc 1 cabeça dele 
   2 chefe dele 
   -acilo cabeça, chefe 
   lacilodipi chefes, líderes 
   lacilo-nelegi chefe supremo 
 
lacilojegi lacilojedi subst masc diadema 
   para cabelo de mulher 
   lacilo cabeça dele 
 
lacilotibige-ninyoºodi subst masc 
   1 fonte 2 mina 
   lacilo cabeça dele 
   ninyoºodi água 
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lacipaºadi subst masc bebida dele 
   nacipaºadi bebida 
   ºodacipaºadi nossa bebida 
 
lacipaºawepodi   beber junto com ... 
 
ladeenaºaneºegi ladeenaºaneºeco 
    subst masc conselho dele 
   -iladee aconselhar 
 
ladienigi ladienaºa subst masc altar 
 
ladigodi ladicotiidi subst masc rua 
    só na cidade 
   ladigoditinigi lugar molhado 
 
ladileºegi ladilaºaºa subst masc  1 coisa 
    secada 2 lugar secado 
   -adilo secar 
 
ladiligi ladilaºa subst masc coisa  
    emprestada por ele 
   -nadila emprestar 
   nadilaºa coisas emprestadas 
 
ladokojegi ladokojetedi subst masc  
  perfume dele/dela 
   nadokojegi perfume 
   edokojegi perfume 
 
lagi lacoli subst masc 1 abertura –  janela  
   ou porta 2 parte da coxa entre as pernas 
   begi burraco 
   lagitege entre dois lugares 
 
laºaagedi laºaagetedi subst masc peças 
     partes de coisa quebrada 
 
laºaaºaxi laºaaºaxidi subst  fem  
   1 vasilha dele 2 pote dele 3 caixa dele 
   naºaaºaxi vasilha, pote, caixa 
 

laºajegi laºajecidi laºajedi subst masc 
    galardão dele 
   naºajegi coisa boa esperada, galardão 
 
laºalanigi laºalanaºa subst masc  
   necessidade dele 
   iºalanaºa minhas necessidades   
   ºodaºalanaºa nossas necessidades 
   -opo(tibige) precisar, necessitar 
 
laºaliigi laºalico subst masc 1 problema 
   2 dificuldade 
 
laºamicaºajegi laºamicaºajedi  
   subst masc cisco 
    de arroz, etc 
 
laigo laijedi subst masc sua matança 
   ele matou, animal ou pessoa 
   -aije matar pessoas 
   epaa yaigo minha matança 
   epaa ºadaigo sua matança 
 
lajidi lajitali subst masc 1 banha dele 
    2 graxa dele 3 óleo dele 4 gordura dele 
   najidi banha, graxa, gordura, óleo 
 
lajimaºa subst masc 1 cinzas 2 pó 
 
lajipakegi lajipakeco subst masc o que  
    foi ouvido, escutado 
 
lajo me intro tem que ..., é necessário 
    que ... 
   leeditibige (sinôn) 
 
lajoinaºaneºegi lajoinaºaneºeco  
    subst  masc 1 recomendação dele 2 lei dele 
    3 conselho dele 
    regras em certa situação, recado    
   najoinaºaneºegi recomendação, lei,  
    conselho 
   -ajoi recomendar, dar conselho 
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lajokodi subst masc ou fem templo dele/dela 
    na cabeça 
 
lakaaºadi subst masc 1 direção da cabeça 
   2 canto de travesseiro 
   lakaaºabi (palavra antiga) 
 
lakabakenaºanaºadi subst masc chave 
   dele 
 
lakadi lakatitedi subst queixo dele 
 
lakaºalaºadi lakaºalaºatedi subst masc  
  travesseiro 
   onde se deita 
 
lakakeºegi lakakaºaºa subst masc 
   1 dureza 2 dor 
   dakake duro 
 
lakaloigo lakaloiko subst masc comida  
    dele 
    comida de caça de animal, geralmente onça 
    nakaloigo o que foi caçado e matado 
 
lakapetegi lakapetedi 
   lakapetedipi/lakapetegipi (ger) subst  
     masc    inimigo dele 
    lakapete (forma fem) 
    o que é contra 
   -akape(tegi) encontrar com, estar contra, 
    opor 
 
lakata lakataka subst  fem hora 
    certo tempo marcado 
    inilakata minha hora 
 

lakatagi adv tempo marcado 
   lakatigi noko dia marcado 
 

lakatigi lakataºa subst masc   1 maneira  
    de viver dele 2 modo,  jeito dele 3 hábito, 
    costume dele 
   lakate (forma fem) 
    -akatigi maneira de viver, costume, hábito  
   ou modo de 
   ºodakatigi nossa maneira de viver 
 
lakawojoºonaºadi  
   lakawojoºonaºatedi subst masc viga de 
    casa 
 
lakeedi laketedi subst masc cobra 
   palavra geral 
 
lakidenigi lakidenaºa subst masc pessoa 
   que tem o que faz se sentir bem 
   lakidena (forma fem) 
 
lalaanja lalaanjadi subst  fem laranja  port 
 
lalakenaºanaºadi  
   lalakenaºanaºatedi subst masc chicote 
    dele 
   -alake apanhar 
   nalakenaºanaºadi chicote 
 
lalatigi lalataºa subst masc coisa deixada, 
   esquecida 
   p.ex. casa 
   -aladi jogar fora, abandonar 
   ºodalataºa nossa coisa deixada 
 
lale laleli subst  fem coroa dele 
   -ale coroa 
   ºodale nossa coroa 
   yale minha coroa 
 
lalegedi lalegetedi subst masc mistura 
   -alegetee(tege) misturar coisas que tem 
    gosto 
 

lalepiºigo lalepiºigoli subst  fem espinho 
 



   94

laligi laligipi subst masc coisa estranha dele  
   lala (forma fem) 
 

laloºonaºategi laloºonaºatedi     
   subst masc tocha 
   laloºonaºadi (variação do sing) 
 

lalokadi lalokatedi subst masc lugar da 
    festa 
   nalokegi festa 
   lalokaditibeci praça, lugar de festas 
 

lalokegi lalokeco subst masc festa dele 
   nalokegi festa 
 

lamakaladi lamakalatedi subst masc  
   chapéu 
 

lamenaºaneºegi(tema)  
   lamenaºaneºeco subst masc  
   divertimento dele 
    (contra ele) até escarnecer 
   -amenaºa se divertir 
 

lamodi laamotiidi subst masc 1 pena,  
    pluma dele 2 folha dele 3 cabelo dele 
   -amodi cabelo, pena, pluma ou folha de   
   ºodamodi nosso cabelo 
 

lamoºo lamokoxiidi subst masc  1 farinha  
   2 pó 
 

lanaagije lanaagijeli subst  fem  cutia 
 

lanaaºa lanakepodi subst masc ou fem  
  visitante 
    aquele que vem visitar, passear 
   -anagi vir 
   laniaalaºa (sinôn) 
 

laniaalaºa laniaalaºawepodi subst masc 
   visitante 
   lanaaºa visitante 
   laniaaleºepodi (variação do plural) 

laniceºegi laniceºeco subst masc ou  fem 
   cheiro dele/dela 
 
lanigi subst masc cheiro dele 
   lanicaºawa cheiro forte daquele como 
   enxofre 
   laniceºegi cheiro dele 
 
lanikadi subst masc lugar de nascimento 
   dele 
   yanikadi meu lugar de nascimento  
   ºadanikadi seu lugar de nascimento 
 
lanikegi subst masc aniversário dele 
   lanikadi lugar de nascimento dele   
   lanikoa nascimento 
 
lanikoa subst nascimento dele junto  
    com ... 
    no sentido do mesmo dia, cai junto   
   lanikegi aniversário dele 
 
laniloºoxegi laniloºoxedi subst masc  
   tumor dele 
    laniloºoxe (forma fem) 
 
laninoºodi subst masc padrasto dele 
   laninoºodo madrasta dele 
 
laninoºodo subst  fem madrasta dele 
   laninoºodi padrasto dele 
 
lanodaºagi lanodi subst masc ou fem  
   tralha ou coisa da cozinha dele 
    p.ex. louça 
    enodi tralha da cozinha, cerâmica 
 
lanokegi subst masc vinda dele 
   -ano chegar 
   yanokegi minha vinda 
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lapaceºegi lapacaºaºa  adj branco 
   lapaceºe (forma fem) 
   axoca-lapaceºegi açúcar 
  lapacoºogo  roupa ou pano branco,  
   branqueador 
 
lapacoºogo lapacoºogoli subst  fem 
   1 branqueador para roupas  2 roupa ou 
    pano branco 
 
lapacoºogomaºa subst masc pessoa  
    vestida de branco 
    lapacoºogo roupa branca 
 
lapadenaºanaºadi  
   lapadenaºanaºatedi subst masc  
   remendo 
    pano, tecido ou uma construção 
   -napade(tiwage) remendar 
 
lapadexe subst  fem remendo 
    de pano 
 
lapadi subst palha dele 
   napadi palha 
 
lapadijegi lapadijetedi subst masc   
   retalho 
   -napade(tiwage) remendar 
 
lapalite lapaliteli subst  fem machado 
 
lapicaºaºa adj calor 
   dapicoºo quente 
 
lapinigi lapinaºa subst masc migalha 
   qualquer coisa que restou 
   latije coisa caída 
 
lapioyaºajegi lapioyaºajetedi subst 
    masc sujeira 
   napioi sujo 
 

lapo lapoli subst masc grupo 
   de pessoas ou animais 
   lapoawaanigi (forma dim) 
   lapo-nelegi multidão 
   lapotiogi multidão 
 
lapoagi lapoaco subst masc porta dele,  
   dela 
   epoagi porta 
   lapoageliodi portão 
   yapoagi minha porta 
 
lapodaºadi subst masc onde se reúnem 
    animais ou pessoas, p.ex. caverna ou  
    esconderijo 
   latecaºadi (sinôn) 
 
latada subst masc pai 
   ºadata pai (seu) 
   eniodi pai 
   ledeede mãe 
 
latalaºa latalaºajetedi subst masc 
  1 brilho 2 luz 
   usado por glória de Deus, plural significa  
   coisas que brilham 
   lataleºegi glória 
 
lataleºegi latalaºajetedi subst masc 
   brilho dele 
   coisa brilhosa 
   latalaºa luz, brilho 
 
latecaºadi subst onde se ajuntam 
   -atecoºotee congregar 
    ºodatecaºadi nós ajuntados   
   lapodaºadi (sinôn) 
 
lategogo subst masc lama 
    pode ser para ajuntar plantas ou capim para o 
    telhado 
   lategocawaanigi (forma dim) 
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lateºedi lateºetedi subst masc favorita   
    coisa muita adorada, protegida     
   lateºete (forma fem) 
 
lateka(tece) adj pegado 
    qualquer coisa, p.ex. mel, saquê, despojo 
 
latematigo latematiko subst masc  
   história dele 
    o que ele conta 
   natematigo história 
   -atematika contar histórias 
 
latematikanaºadi subst masc lugar para 
   dar mensagem 
 
latenaºaneºegi latenaºaneºeco subst 
      masc música dele 
    natenaºaneºegi música 
    natena flauta 
 
latiamaºa subst masc espuma dele 
   -natiamaºadi ferver 
 
latiidi subst lágrimas 
   -atiide lagrimejar 
 
latije latijedi subst  fem algo caído 
    especialmente fruta 
    lapinaºa migalha 
 
latinigi latixodi subst masc formiga 
    “ferrador” 
 
latoaºegi latoaºeco subst masc  
   1 córrego 2 valeta 
    onde a água corre 
 
latobi latopidi subst masc rosto dele 
   -atobi rosto de 
   ºodatobi nosso rosto 
 

latocolo latocolotedi latacolodi  
   subst  testa dele 
   -atocolo testa de 
 
latogo latogoli subst  fem barco dele 
   etogo barco 
 
latopagi latopaco(li) subst masc 
    1 aparência 2 tipo 3 qualidade 
 
latopenigi latopenaºa subst  fem arma  
    dele 
   -atope rebentar, colidir  
   latopenaºawaana revolver dele 
 
latopije latopijeli subst  fem véu dele/dela 
   latobi rosto 
 
latopiwa latopiwadi comp aparecido 
    qualidade de ser semelhante 
    latopagi tipo, aparência 
 
lawaadi lawaºa lawadipi subst masc  
   descendente 
   ºadawaºa sua descendente 
 
lawagacaºaigo lawagacaºaigoli  
     subst  fem  lixeira 
      árvore 
 
lawale subst  saliva dele 
 
lawalodi subst masc neto 
 
lawape lawapeli subst masc formiga 
    “lava-pé”  port 
 
laweegi laweco subst masc ou fem costela 
   dele/dela 
   ewagi ombro, costas 
   naweegi costela 
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laweeºenigi laweeºenaºa subst masc 
     coisa rápida, ligeira 
    laweeºeneºe (forma fem) 
    p.ex. cavalo de corrida 
 
lawelaºadi subst masc ou fem susto dele 
 
lawice lawiceli subst  fem vasilha para  
    mel 
 
lawikodadi subst masc lugar de  
    sofrimento 
   -awikode sofrer, passar mal 
 
lawikodigi lawikodico subst masc  
   sofrimento dele 
   -awikode sofrer, passar mal   
   ºodawikodigi nosso sofrimento   
   nawikodigi sofrimento 
 
lawimaºajegi lawimaºajetedi subst 
    masc abertura, buraco 
   lawimaºajegi-wetiºa caverna 
   wetiºa pedra, morro 
 
lawio lawioli subst  fem 1 fundo de pote 
    2 coxa (parte em frente) 
   ewio pilão 
 
lawodi subst masc ou fem sangue dele 
   -awodi sangue de 
   ºodawodi nosso sangue 
   yawodi meu sangue 
   lawilota sangue coagulando 
 
lawodigijegi lawodigijedi subst masc 
    planta dele 
   lawodigije (forma fem)   
   ºodawodigijegi nossa planta 
 

lawogegi lawogedi subst masc churrasco 
 
lawoºo lawoºotiogilo subst  fem flor 

lawokoni subst  parte da perna 
    músculo mais baixo 
 
lawoonaºa lawonadi subst  fem 1 coluna  
   2 esteio 
 
laxabi laxapidi subst  beira 
    ao lado, que não é distinto ou claro 
   naigi laxabi beira de caminho 
 
laxace laxaceli subst  fem tronco dele 
    só pessoa ou animal 
 
laxacogo laxacogoli subst  fem saia 
   yaxacogo minha saia 
   ºadaxacogo sua saia 
 
laxacoºonaºate laxacoºonaºatedi 
   subst  fem 1 martelo 2 vara 
    coisa para bater 
 
laxacoºonaºaxi laxacoºonaºaxiidi  
   subst  fem oficina 
 
laxakawa laxakawadi laxakawepodi  
   (ger) subst masc inimigo dele 
   ºodaxakawa nosso inimigo, diabo 
 
laxawadi laxawepodi subst masc  
   ajudante dele 
   ºonaxawanatitoºodi nosso ajudante 
   -axawa ajudar 
 
laxawaneºegi laxawaneºeco subst  
     masc ajuda dele 
    para ele 
   -axawa ajudar 
   laxawadi ajudante dele 
 
laxegi laxedi subst masc conteúdo 
    o que tem dentro 
 
laxiwa laxiwali subst  fem bocado 
    pedacinho de carne, pouco de água na boca 
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laxixaºani subst  fem braço 
    parte mais para cima 
 

laxoale laxoalijadi subst masc carandazal 
    campo limpo com árvores, p.ex. chácara 
 

laxoºokeºegi laxoºokeºeco subst masc 
    cachoeira 
 

laxokegi laxokeco subst masc 1 o velho 
   2 aposentado 
    laxoke (forma fem) 
    laxokodi velho 
 

laxokodi laxokodipi (ger) subst masc  
   velhos 
    (formas plurais) 
    oxiiºodi velho 
 

layaageºegi layaageºeco subst masc 
    1 voz dele 2 barulho dele 
   -ayaage fazer barulho, gritar (de alegria) 
 

layenigi layenaºa subst masc 1 bolso 
   2 saco 
    pode ser bolso na camisa ou calças 
 

layoºo adj rosa 
 

layokadi subst masc aeroporto 
   etogo-wayo avião 
   -ayo voar 
le letiidi subst masc 1 debaixo 2 sala 
   3 estômago, ventre 
   ye minha barriga 
 

ledede subst  fem mãe 
   ºadede sua mãe 
   yedede minha mãe 
   latada pai 
 

leedi me adv quase, no ponto de, perto  
   de, está querendo 
   ºadeedi você está querendo  

leeditacibige adv é preciso outra vez 
 
leeditibige cond é preciso ou necessário 
   que ... 
   le-eeditibige (fala da mulher) 
   lajo me (sinôn) 
 

leegi adv 1 depois de bastante tempo 
   2 longe 
   le-eegi (fala da mulher) 
   leecawaanigi logo depois 
   leegita longe 
 

leegita loc longe 
    le-eegita (fala da mulher) 
    longe de certo ponto de referência. Usado mais 
    em resposta 
    leegi longe, depois de longo tempo   
    ditigedi longe sem ponto de referência 
 

leegitibige loc longe dele 
   leegitibigiji longe de mim     
   leegitibigaºaji longe de você 
 

leegitibigimece loc 1 em cima  2 céu   
   le-eegitibigimece (fala da mulher) 
   leegita longe 
   leegitinece fundo 
 

leegitinece loc no fundo 
   le-eegitinece (fala da mulher) 
 

leegoa subst  légua 
    medida de distância  port 
 

leeºodi leeºotedi conj  por causa de ...   
   le-eeºodi (fala da mulher) 
   leeºote (forma fem) 
 

leejedi leejetedi subst masc 1 correia 
   2 corrente 
   nileejedi corrente dele 
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leelotagi leelotika subst masc doença dele 
   neelotagi doença 
   -eelotika estar doente 
 

leemidi leemitedi subst masc aviso dele 
    que ele dá ou ouviu 
   -ao leemidi fazer aviso 
   ºadeemidi seu aviso 
 

leenxo leenxotedi subst  fem lençol 
 

legi lekali subst masc o que é levado 
   ºolegi nossa coisa levada 
 

leladi leelatiidi subst masc rede dele 
   neladi rede 
   -eladeºe estar na rede 
 

leláºa lelakatiidi subst masc 1 telhado dele 
   2 costas dele 
   -elaºa costas de 
 

lélaºa adj 1 irado  2 brabo 
    com raiva 
   -ela(tema) ficar com raiva (dele)    
   leleºedi pessoa que odeia 
 

leleºedi subst masc pessoa que odeia 
   lélaºa ira, ódio 
 

lelokojogo subst masc ciúme dele    
   lelokojo (forma fem) 
   ºodelojogo nosso ciúme 
    lelokojegipi ele tem ciúme deles 
 

lemaanaºaneºegi subst  amor dele 
   -emaa amar, gostar de, querer   
   yemaanaºaneºegi meu amor   
   ºademaanaºaneºegitoºodomi  seu amor 
    por nós 
 

lemaanigi lemaanaºa lemaanigipi (ger)   
  subst masc  1 desejo dele 2 amado dele 
    lemaana (forma fem) 
   -emaa gostar de, amar, querer 
 
lemaºadi lemaºatedi subst  lugar da  
    morte dele 
   némaºa morte 
   lemaºawa morte dele junto com  
   (outro)     
   lemeºegi morte dele 
 
lemaºamatiigi lemaºamatico subst 
     masc necessidade dele 
    o que ele precisa 
   -emaºata(tema) necessitar 
 
lemaºawa lemaºawadi  
  lemaºawepodi (ger) subst  morte dele  
   com outro 
   lemaºawadi(te) morte dele junto com    
    outros 
   ºodemaºawa nossa morte junto com outro 
 
lemeºegi(te) lemeºeco subst masc  
    morte dele 
    morte pode ser personificado   
   ºodemeºegi nossa morte 
   yajigoteta lemeºegi entrega à morte   
   lemaºadi lugar da morte dele 
 

lemoºogo adj cor de creme 
    bem claro, ou branco sujo 
 

leo leoli subst  fem pote para carregar  
    água 
    vasilha carregável 
   ºadeo seu pote para pegar água 
 

lete leteli subst  fem mancha 
 

letexegi letexedipi subst masc sobrinho 
    dele 
   letexe (forma fem) 
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letigi loc dentro 
   le  debaixo, estômago, ventre 
 
letoleºegi letoleºeco subst masc  1 tolice 
   dele 2 loucura dele 
   yetole louco 
    ºodetoleºegi nossa loucura 
 
lewagi lewaco subst masc ombro dele 
   -ewagi ombro de 
 
lewaºa subst masc erva daninha 
 
lewiºa subst masc vida dele 
   -ewiºa viver 
    ºodewiºa nossa vida 
    ºodewikaºawa nossa vida junto com 
 
lewikatidi subst  que dá vida a ele 
   ºodewikatidi aquele que nos dá vida 
 
lewikegi lewikeco subst masc ajuda para 
    viver 
    qualquer coisa que ajuda, p.ex. dinheiro   
   lewiºa vida dele 
 
lexeela lexeelali subst  fem vaca leiteira 
 
Lexipilaºadi nom próp Baia dos Pintos 
    campo perto da aldeia 
 
lexo lexoli subst  fem escama de peixe 
 
leyakawepodi subst os que ficaram com  
    ele 
   -eyaºa(ti) ficar 
 
leyeema leyeemali, leyeemaºatedi  
   subst  masc trigo 
   leyeemaºaxidi trigo empacotado    
   leyeema nabooºotagodi fermento 
 

liawogo liawaºa subst masc matula ou 
   lanche dele 
   ºodiawogo nossa matula, lanche 
 
libaaºadi libaaºatedi subst masc mão  
    dele 
   -baaºadi mão de 
 
libaaºateje libaaºatejedi subst  fem anel 
    dele/dela 
    libaaºadi mão dele/dela 
 
libakadi libakatedi subst masc lugar de 
    serviço dele 
   -bakadi lugar de serviço de 
 
libakajetegi libakajetedi subst masc  
   fruto do serviço dele/dela 
    pode ser coisas roubadas por ele 
   -ibake trabalhar 
   ºobakajetegi nosso fruto de serviço 
 
libakawa libakawepodi subst  
   companheiro de serviço 
   ºobakawepodi nossos companheiros de 
    serviço 
 

libakedi libaketedi subst masc serviço  
    dele 
   liba-aakedi (fala da mulher) 
   -bakedi serviço de  
   ºabakedi seu serviço 
 

libakegi libakeco subst masc jeito ou  
    maneira de trabalhar dele 
 
libatadeºegi libatadeºeco subst masc 
   antepassado 
 

libatadi libatatiidi subst  fem tronco de 
   árvore 
 

libate libateli subst  fem couro de vaca 
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libatiigi libatico subst masc 1 erro 2 culpa 
     dele 
    ºobatiigi nossa culpa, nosso erro   
   nibatiigi erro, culpa 
 
libato libatoli subst  fem ninho de 
 

libayodaºa adj amargo 
    sabor 
 

libegi libecoli subst masc buraco dele   
    pode ser sepulcro dele 
   begi buraco 
   ºobegi nosso buraco 
 

libeoºadi libeoºatedi subst masc torre de 
   vigia 
   para cuidar 
 

libeyacaºadi libeyacaºaºa subst masc 
   lugar onde estragou 
   ºodibeyacaºadi nosso mal 
 

libeyacaºajegi libeyacaºajedi subst 
     masc defeito, mancha 
 

libeyaceºegi libeyaceºeco  
   libeyacaºaºa subst masc 1 pecado dele 
   2 pessoa má 
    libeyaceºe mulher feia 
     o 2º plural acima pode significar pessoas feias    
   beyagi mal 
   ºabeyaceºegi seu pecado 
 

libikotanaºanaºadi subst masc vara 
    para medir 
   -ibiko(ta) marcar 
 

libikotanaºanaºate  
  libikotanaºanaºatedi subst  fem coisa  
   marcada 
   -ibiko(ta) marcar 
 

libikotanaºaneºegi  
   libikotanaºaneºeco subst masc medida 
   -ibiko(ta) marcar 
 

libikotanigi subst masc limite medido 
   -ibiko(ta) marcar 
 
libikotaxegi libikotaxedi subst masc  
   marca 
   -ibiko(ta) marcar 
 
libilagi libilaka subst coisa de croché dela 
   ºabilagi o  seu croché 
   ibilagi meu croché 
   -ibilaka fazer croché 
 
libiniadi libiniatedi subst masc campo  
    limpo 
    sem árvores 
   -ibinie limpar, fazer bonito 
 
libinienigi libinienaºa libinienigipi (ger) 
   adj  1 bonito, belo  2 bom  3 limpo    
    libiniena (forma fem)  
   -ibinie limpar, fazer bonito 
 
libiniigi libinico subst masc 
    1 maravilha dele 2 milagre dele 
 
libitagi libitaka subst masc osso dele 
   -bitagi osso de 
   ºobitaka nossos ossos 
 
libiwe libiwedi libiweli(tiogilo) subst   
     fem  1 ramo 2 chifre 
    o 2º plural acima é a forma para chifres 
 
libodicaxinaºaneºegi  
  libodicaxinaºaneºeco subst masc aviso 
   dele 
   -ibodicaxi dar notícias 
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libodigi libodicetedi subst masc 1 aviso  
   dele  2 notícia dele 
   libi-iigi (fala da mulher) 
    notícia que ele dá 
   -bodigi notícia de 
   ºobodigi nossa notícia 
   leemidi seu aviso 
 

liboi liboilidi subst masc comida dele 
   comida guardada, mas não para viagem 
   -boi comida guardada de 
   ºaboilidi sua comida 
   liboiºaxi lugar onde a comida está guardada 
 

liboiºaxi liboiºaxiidi subst  fem lugar  
   onde a comida está guardada 
   liboi comida dele 
 

libole liboledi subst masc carne 
    de pessoa ou animal 
   ºobole nossa carne (do nosso corpo)   
   liboledaºaxi açougue 
 

liboledaºaxi liboledaºaxiidi subst  fem 
    açougue 
    libole carne dele 
 

liboledeºegi liboledeºeco subst masc 
    1 aparência dele/dela 2 forma dele 
    libole carne dele 
 

liboliºa subst masc vergonha dele 
   -iboliºa envergonhar-se, ter vergonha     
   niboliºa vergonha 
 

liboonaºadi liboonaºatedi subst masc 
   nome dele 
   -boonaºadi nome de 
 
liboonigi liboonaºa subst masc presente 
    ou oferta dele 
    libo-oonaºadi (fala da mulher) 
   -boonigi presente de 
   niboonigi presente, oferta 
 

lica licali subst medida 
    pode ser comprimento, quantia ou preço 
 
licaajo licaajepodi subst masc ou fem 
    1 apoiador 2 torcedor 
 
licawa licawadi adj comp igual a 
    em termos de quantidade ou tamanho 
 
licenaºanaºate licenaºanaºatedi  
   subst  fem cruz dele 
   nicenaºanaºate cruz   
   ºadicenaºanaºate sua cruz 
 
liciaceekawa liciaceekawadi  
   liciaceekawepodi (ger) adj comp 
     1 compara com 2 igual a 
   -iciaceeke(tege) comparar com (ele)   
   liciaceekawepodi como eles, igual a eles 
 
liciagi liciaco adj comp 1 igual  2 como   
   li-iiciagi (fala da mulher) 
   niciagi semelhança 
   ºodiagi igual a nós   
   iciagepodi sou igual a eles 
licoºegi licoºeco subst masc antepassado 
   ºodicoºegi nosso antepassado 
 
licooºadi subst masc 1 parada dele  
   2 lugar de ajuntar pessoas  
    praça, sala grande, etc 
   ºodicooºadi nossa sala 
 

lidaºatagi lidaºataka subst masc desejo 
    dele 
    geralmente para comer ou  mau desejo    
   ºolidaºataka nossos desejos (maus) 
 

lidaºatakaneºegi lidaºatakaneºeco 
    subst masc desejo dele 
    desejo do corpo 
 



   103

lidekegi lidekeco subst  desejo dele 
    geralmente (desejo mal) por algo que está no 
    meio 
 
lidelaºawa lidelaºawadi  
  lidelaºawepodi (ger) subst masc ou fem 
   inimigo dele 
   -idelaºawa inimigo de 
 
lideleºegi lideleºeco subst masc luta 
    entre poucas pessoas 
 
lidelogo lidelocotedi subst masc ilha 
   nidelogo ilha 
 
lidi adj doce 
   li-iidi (fala da mulher) 
   liditege doçura dele 
 
lidietibige subst carta dele 
   nidie placa, carta 
    -ie mandar fazer algo 
 
lidigo lidiko subst masc escrita, letra 
   ºodidigo nossa carta 
 
lidikonaºaxi lidikonaºaxiidi subst  fem 
   escola dele 
   -idiko escrever para 
 
liditini liditiniwace adj 1 calmo  2 sereno 
    3 tranqüilo 
     depois de passar a dor ou raiva 
 
lidonagi subst masc acontecimento mal  
    dele 
    doença ou desastre 
   -idonagi acontecimento de (ruim) 
 
lienigi lienigipi subst masc ou fem recado 
    mandado 
   -ie mandar fazer algo 
   lidietibige carta dele 
 

ligaanaºanaºadi ligaanaºanaºaxiidi    
   ligaanaºanaºatedi subst masc 1 lugar de 
    cantar dele 2 igreja dele 
    o 2º plural acima é mais para lugares fora 
   -igaanaºa cantar 
   liiakanaºaxi igreja dele 
 
ligecaºaloºo ligecaºaleºetedi  
   subst masc 1 preocupação dele 2 tristeza 
   dele 3 incomodação dele 
   -igecaºaleºe preocupar-se 
 
ligecooºe ligecooºeli subst masc ou  fem 
   olho dele 
   -gecooºe olho 
    ºogecooºe nosso olho 
 
ligedemaºa ligedemakatedi subst  fem 
   sapo 
 
ligeedi liigetedi subst masc sonho dele 
   ºodigeedi nosso sonho 
   -igee sonhar 
 
ligeeºegi subst  pergunta sobre ele ou 
    para ele 
   ºodigeeºegi pergunta para nós 
 
ligegi ligecidi subst masc espigas de trigo, 
   arroz e etc. 
 
ligegi(ta) subst masc 1 palavra dele 
   2 promessa dele 
   nigegi palavra, promessa 
   -gegi palavra ou promessa de 
 
ligele legeleemitedi subst masc ou fem  
   barriga 
    p.ex. de vaca 
 

ligetegi ligetedi subst masc ôvo 
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ligi licoli subst masc trilho dele 
    lugar para passar no caminho ou no mato    
   ºoligi nosso trilho 
 
ligiilaºadi subst masc 1 bengala dele  
  2 guia dele 
   guia para um cego 
   -giilaºadi bengala ou guia de 
 
ligiiwepodi subst refeição dele junto com 
   eles 
   ºagiiwepodi sua refeição com eles 
 
ligikaneºegi ligikaneºeco subst masc 
    pergunta dele 
   -igika perguntar 
 
ligileºegi ligileºeco subst masc costume  
    dele 
    sentido de cultura 
   ºagileºegi seu costume 
   -gileºegi costume de 
 
ligipo ligipoli subst  fem dente canino 
   lowe dente 
 
ligiteºegi subst masc resposta dele 
   ºoditeºegi nossa resposta 
   -igidi responder 
 
ligití ligitili subst  fem fel 
 
ligiwocaºaneºegi ligiwocaºaneºeco  
    subst masc 1 pertubação dele  
    2 provocação dele 
    ligiwoceºegi pertubação dele (forma  
      alternativa) 
 
ligiwoceºegi subst  pertubação dele 
   -igiwocaºa provocar 
   ºodigiwoceºegi pertubação para nós 
 

ligixitaºanaºaxi ligixitaºanaºaxiidi  
   subst  fem máquina de moer 
    especialmente cana 
 
ligo ligoli subst  fem brasa dele 
   go brasa 
 
ligoladi ligolatedi subst masc 1 beira de 
   pote (parte por cima) 2 lábio inferior dele 
   ºagoladi lábio inferior (seu) 
   exibi lábio superior 
 
ligopeloweºegi ligopeloweºeco subst 
   1 erro dele 2 arte dele 
 
ligotí subst  criança fraca 
    nascida fora do tempo 
 
ligowiiºa subst masc ferrugem 
 
ligoxe ligoxeli subst  fem feixe dele 
 
liºeejetewa liºeejetewadi subst  
   próximo em ordem 
    em idade, o filho mais velho 
 
liºekenata liºekenatali subst  fem calção 
   dele 
 
liºeladi liºelatedi subst 1 casa dele 
    2 lar dele 
    leºe-eeladi (fala da mulher) 
   -iºeladi casa de 
   -iºelade morar, fazer moradia 
 
liºelate liºelateli subst  fem lençol, cama 
   leºe-eelate (fala da mulher) 
   ºaºelate sua cama 
 
liºiameºedi liºiameºetedi subst masc 
   coisa esquecida por ele 
    pode ser coisa deixada por ele 
   -iºiameºedi coisa deixada por 
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liºito liºitoli subst  fem  ratão 
 
liºiwaaºenatakaneºegi subst  1 favor 
   2 auxílio dele 3 ajuda dele 
   -iºiwa favorecer, fazer favor 
   -niºiwa(tece) fazer favor ou consolar 
 

liiakanaºaxi liaakanaºaxiidi subst  fem   
   igreja dele 
    mais usado por igreja católica, também  
    pode ser sinagoga ou prédio, nunca para   
    congregação 
    niiakanaºaxi igreja, prédio  
   ºodiiakanaºaxi nossa igreja (prédio) 
 

liicaºajegi liicaºajetedi  
  liicaºajetecidi subst riqueza dele 
   ºoniliicaºajetedi nossas riquezas 
    liico rico 
 

liico liicotedi subst masc rico  port 
 

liidaºa liidadi subst masc mais velho 
    coisa viva 
liidaºadi subst  costume dele 
 

liidaºatajegi liidaºatajedi subst   
     criação 
    p.ex. gado 
   -iliidaºadi criar 
   ºoliidaºatajegi nossa criação 
 

liiºate liiºatedi subst  fem nora dele/dela 
   niiºate nora 
 

liiºaxinaºaneºegi liiºaxinaºaneºeco 
   subst masc ensino dele 
    o que ele ensina 
   ºadiiºaxinaºaneºegi seu ensino   
   niiºaxinaºaneºegi ensino 
   -iiºaxinaºa ensinar 
 

liiºejetewa liiºejetewadi subst masc  
   o próximo (dele) 
    p.ex. próximo em idade ou em fila 
 
liiºenatakaneºegi  
   liiºenatakaneºeco subst masc 
    1 mandamento dele 2 ordem dele 
   3 lei dele 
    pode ser mandamento de Deus  
   ºadiiºenatakaneºegi sua lei   
   niiºenatakaneºegi lei, ordem,  
   mandamento 
   lajoinaºaneºegi recomendação,  
   conselho dele 
   -iiºe(nataka) mandar 
 
liiºenatakaneºegiteloco subst  
     masc autoridade dele sobre um lugar 
 
liiºeneºegi liiºeneºeco subst ordem  
    dele 
    o que ele manda 
 
liiºexegi liiºexedi liiºexedipi (ger) subst 
    masc pessoa mandada 
   liiºexe (forma fem) 
   usado para designar apóstolo 
   -iiºe mandar 
 
liikoa liikoadi subst masc ou fem troco dele 
   -iikoeºe trocar 
 
liima liimatedi subst  fem lima 
    para afiar  port 
 
liitilo liitilotedi subst  fem litro  port 
 
likanaºanaºadi  
   likanaºanaºatedi subst masc arma dele 
    para lutar 
    ºodikanaºanaºadi nossa arma 
 
likeenatakaneºegi subst masc  
   pessoa que quer aparecer ou se mostrar 
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lileenaºaneºegi  
  lileenaºaneºeco subst masc dor de parto 
   pode ser coisa de que homem não gosta 
 
lileenigi lileenaºa subst masc 1 dor 
   2 o que ele odeia 
   -ilee doer 
    nileenigi coisa odiada 
 
lileenigi(tema) subst masc queixa dele 
    contra outro 
    ileenigi(tema) minha queixa contra  ele   
   nileenigi queixa 
    -ileenigi odiar 
    lileenigitiwage queixa ou disputa entre eles 
 
lilegenaºanaºadi subst  lugar de 
    batismo 
   -ilegenaºa batizar-se 
 
lilegenaºaneºegi lilegenaºaneºeco   
   lilegenaºanaºadi (plural alternativo)  
   subst  batismo dele 
    nilegenaºaneºegi batismo   
    lilegenaºanaºadi lugar de batismo 
 
lilekegi lilekeco subst masc ou fem engano 
   dele 
    não é de mal 
   ºodilekegi nosso engano 
 
liliacaºadi liliacaºatedi subst masc lugar 
   de descanso dele 
 
lilicotagi subst masc 1 favorito 2 coisa  
    para pegar peixe 
   aºica lilicotagi pessoa que recebe  
   qualquer pessoa - não tem favorita (gíria) 
 
lilokaºadi lilokaºatedi subst masc  
   precipício 
 

lilokaºawa lilokaºawadi  
   lilokaºawepodi (ger) subst masc  
   conselheiro 
    ajudante do capitão ou chefe 
 
limadewetiigi subst masc ou fem pobreza 
    dele 
   madewedi pessoa pobre 
 
limedaºadi subst masc hospedagem dele 
   -imedeºe hospedar 
 
limedi(ta) limetiidi subst masc  1 tempo, 
    hora 2 cama, lugar dele  3 sepultura dele 
   lime-eedi (fala da mulher) 
   nimedi tempo, lugar ou quarto dele    
   ºamedi seu lugar 
   imedi meu lugar 
   limeditace no lugar de (substituto) 
 
limeedi liimetedi liimetedipi (ger) subst   
    masc  1 empregado dele 2 servo dele 
   liimete (forma fem) 
   moço 
   ºadimeedi seu servo 
 
limigo limiko subst masc 1 ponto  2 nariz 
 
linagi linaco subst masc pescoço 
    nuca de coisa viva 
   lotoinaºadi pescoço dele 
 
linala linaladi subst masc coisa que  
    atrapalha 
    p.ex. mulher com gravidez ou filho mamando 
 
linedi linetedi subst masc 1 desculpa dele 
   2 necessidade física dele 
   -inete não querer fazer 
 
linikaºawa linikaºawepodi subst   
  alegria dele com eles 
   ºadinikaºawa sua alegria 
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linikegi linikeco subst masc 1 gozo 
   2 alegria 
   ºadinikegi sua alegria 
 
liniogo liniocoli liniocidi (plural alternativo) 
     subst masc 1 beira 2 limite 
    fim de tempo ou espaço, o 2º plural acima   
    pode ser juntas do corpo no ponto de dobrar 
   ºodiniogo nosso fim 
   liniogotibece na beirada 
 
liniogotibece loc na beirada 
    mais definida, de trilho, lagoa, cerca   
   liniogo beira, limite, fim 
 
linyaagi linyaco subst masc problema dele 
    o que aconteceu com ele 
   ninyaagi acontecimento 
 
liodagi liodaka subst masc coisa achada  
   que era perdida 
   coisa que foi perdida ou jogada 
   -nioda retirar, colher, catar 
 
liomaºatagi liomaºataka  
  liomaºatagipi (ger) subst masc pessoa 
   escolhida ou separada 
   liomaºata (forma fem) 
   -iomaºadi escolher, separar 
 
liona lionaºa subst  fem filha dele/dela 
   li-oona (fala da mulher) 
   plural pode significar juros 
   lionigi filho dele 
   -iona filho de 
   lionawaana filhinha dele 
 
lioneeºa lionekadi lionekadipi subst  
    masc   moço, rapaz 
   lioneke (forma fem) 
 

lionigi lionigipi subst masc filho dele/dela  
   li-oonigi (fala da mulher) 
   -ionigi filho 
   lionigawaanigi filhinho dele/dela 
   liona filha dele/dela 
 
lionigododi adj pequeno 
   lionigi filho dele 
 
liotaanigi liotaanaºa subst masc curral 
    para cercar animais 
 
liotagi liotaka liotagipi (ger) subst masc 
   1 empregado dele 2 escravo dele 
   liota  empregada, serva dele 
   niotagi servo, escravo 
   -iotage escravizar 
 
liotaºa subst masc sono dele 
   ºadiotaºa seu sono 
   -iote dormir 
   liotaºadi quarto, sala de dormir 
 
liotaºadi liotaºaxiidi subst masc quarto 
    sala de dormir 
   -iote dormir 
   liotaºaxi hotel, pensão 
 
liotaºaxi liotaºaxiidi subst  fem pensão  
   dele 
    hotel ou pensão, onde ele fica 
   -iote dormir 
   ºodiotaºaxi nosso hotel 
   liotaºadi quarto 
 
liotedawaana adj fem pequena 
 
lipataºaxi lipataºaxiidi subst masc ou  fem 
    embrulho 
   -ilipadi embrulhar 
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lipe lipeli subst  fem cama dele 
    cama simples ou primitiva 
    ipe minha cama 
    limedi cama dele (cama melhor) 
 
lipecaºadi subst  lugar perto 
   nipegi perto 
   lipecaºawa vizinho 
 
lipecaºawa lipecaºawadi  
  lipecaºawepodi (ger) subst masc vizinho 
   nipegi perto 
   lipecaºadi lugar perto 
 
lipegeºedi lipegeºetedi subst masc  
   desejo forte dele 
    para coisa muita procurada ou querida    
   ºodipegeºedi nosso desejo forte 
 
lipegeteºe lipegeteºeli subst  fem pano 
 
lipodaºaladi lipodaºalatedi subst masc  
  alicerce de casa 
   -ipodi pisar em 
   ipodaºaladi meu alicerce 
 
lipoketegi lipoketedi subst masc pedido  
    dele 
   -ipoko pedir 
    lipokegi (outra forma do singular) 
 

lita subst masc 1 o gosto 2 paz 
   tranqüilidade 
   ilita meu gosto 
   ºalita seu gosto 
   litatibigiwaji gosto deles 
 
litaagi litacepodi subst masc parente  
    plural significa povo ou família dele   
   ºaditaagi seu parente 
   litacaºa parente dos 
   dinitacepodi parentela 
 

litacepodi subst  povo ou parentes dele  
   (forma plural) 
   litaagi parente dele 
 
liteweºegi liteweºegitedi subst  
   tentativa dele 
   iteweºegi minha tentativa   
   ºaditeweºegi sua tentativa 
 
liti litili subst masc 1 espingarda  2 canela  
   da perna dele 
   osso de tíbia 
 
litiiºa subst masc tinta (dele) 
   de árvore para pintar potes 
   nitiiºa tinta para pintar potes 
 
litikonaºanaºadi  
  litikonaºanaºatedi subst masc esponja 
 
litodi litotitedi litoditiogilo (ger) subst fem 
   raíz 
 
litoladi litolatedi subst masc arreios dele 
   para cavalo 
 
liwa liwali subst  fem sombra dele 
   sombra feita para alguém 
   wa sombra 
 
liwaaºadi liwakatedi subst masc pessoa  
   ou coisa mandada longe 
   -iwakatee mandar, encomendar 
 
liwaaºatiigi subst masc 1 despesa dele 
   2 peso 
   iwaaºadi pesado 
 
liwagedi subst masc suco 
   p.ex. caldo de cana 
 
liwaºa liwadi subst masc anta 
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liwaºalate liwaºalateli subst  fem  
   cobertura 
    para cama 
 
liwai liwailidi loc, núm 1 cinqüenta  2 ao 
    lado dele 3 parte dele 
   ºawai ao lado de você 
    niwai parte 
 
liwakapaºajegi liwakapaºajetedi  
   subst  masc ruga dele 
 
liwakate liwakatedi subst  fem carta dele 
   o que foi mandado 
   niwakate carta 
   -iwakatee mandar, encomendar 
 

liwalaºaxi liwalaºaxiidi subst  fem  
   alpendre 
    liwa sombra dele 
 

liwalajo liwalajoli subst  fem entrada 
 

liwatece liwateceli subst  fem canoa dele 
   barco dele para pescar 
   niwatece canoa 
 
liwaxinigi liwaxinico subst masc bom   
   comportamento ou educação dele 
   -iwaxinaºa ter idéia 
 
liwayaºaxi liwayaºaxiidi subst  fem  
   artelho dele 
 
liweeladi liwelatedi subst masc sandália 
    dele 
   niweeladi sandália, sapato 
 
liweenigi liweenaºa subst masc comida  
   dele 
   liwe-eenigi (fala da mulher) 
   refeição 
   iweenigi minha comida 
   niweenigi comida, refeição 

liwegi liweka subst masc rabo dele 
 
liwekaladi liwekalatedi subst masc  
   escada dele 
   niwekaladi escada 
 
liwelé liweleli subst  fem espinho 
   como o de laranja 
 
liwenigi liwenadi liwenaºa subst masc 
   1 tripa dele 2 intestino dele 
 
liweniºidenaºaneºegi  
  liweniºidenaºaneºeco subst masc 
   1 louvor dele 2 adoração dele 
   dado por ele 
   ºodiweniºidenaºaneºeco nossos  
   louvores ou adoração para 
   -iweniºide louvar, exaltar, glorificar 
 
liweniºideneºegi liweniºideneºeco  
   subst masc pessoa honrada, louvada, 
    adorada    
   liweniºideneºe (forma fem) 
     honrado por ele 
   ºodiweniºideneºegi pessoa honrada ou 
   louvada por nós 
   -iweniºide exaltar, glorificar, honrar 
 
liwetadi liwetatiidi subst masc curativo 
   dele 
   niwetadi curativo 
   -iwetade tratar, curar 
 
liwexegaºa liwexegadi subst masc  
   ferida dele 
   diwexege está com feridas 
 
liwicojegi liwicojedi subst masc dentro  
   do tronco 
   de árvore 
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liwicoje(te) liwicojedi liwicojetedi  
  (plural alternativo) subst  fem 1 poste principal 
   ou central de casa  2 dedo principal (mão 
   direita) 
 
liwigo liwicidi subst masc 1 espírito dele 
    2 foto ou imagem dele 3 ídolo dele 
   niwigo espírito 
   ºodiwigo nosso espírito 
 
liwigo-enoale subst masc meia noite 
   liwigenoale (abreviação) 
 
liwigotibige loc no meio de 
   ºodiwigotigi no meio de nós 
   liwigotigi (forma alternativa) 
 
liwiºadi liwikatedi pro poss masc dele/dela 
   liwikate (forma fem) 
   -wiºadi poss 
 
liwikodenatakaneºegi  
   liwikodenatakaneºeco subst masc 
     1 favor dele 2 pena dele 
   -iwikode(nataka) ter dor ou misericórdia  
    de 
 
liwilanigi liwilanaºa subst masc 
   1 parede dele 2 monumento dele 
  3 qualquer trabalho mexendo com os  
   dedos 
   p.ex. chapéu, cerâmica, couro 
   niwilanigi monumento, parede 
 
liwile subst masc sujeira nele 
 
liwilecaºanadi liwilecaºanatedi 
   subst masc esponja 
   -iwilegi lavar algo 
 

liwilogojegi liwilogojedi  
   liwilogojedipi (ger) subst masc prisioneiro 
    dele 
    liwilogoje  prisioneira dele 
   niwilogojegi prisioneiro 
 
liwinigi(jegi) liwinigipi niwinigijedipi 
   subst masc 1 exemplo dele 2 padrão dele 
   3 modelo dele 
    (o 2º  plural acima é para a forma singular mais  
     comprida) 
    liwigo imagem dele 
 
liwitakegi liwitakeco subst masc mentira 
    dele 
   niwitakegi mentira 
   -iwitaka mentir 
 
liwitiigi subst masc raio de luz 
 
liwixedi liwixetedi subst masc corda 
    para amarrar pés de animais 
 
liwokodi adv quantidade 
    liwokodaºawa mesma quantia de 
 
liwokomaºa liwokomaºatedi  
   liwomomadi subst masc estômago dele 
   -wokomaºa estômago de 
 
lixagoteºegi subst o vermelho 
    coisa vermelha 
    ixagodi vermelho 
 
lixakedi lixaketedi subst masc 
   1 habilidade dele 2 profissão dele 
   3 conhecimento dele 
    o que foi aprendido 
    ixakedi minha habilidade, conhecimento 
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lixigaºawa lixigaºawadi  
   lixigaºawepodi (ger) subst companheiro 
    dele na viagem   
   ºodixigaºawa nosso companheiro de  
    viajem 
    lixigaºatibece que sempre  acompanha 
 
lixoºotagi lixoºotaka subst masc roça 
   dele 
   nixoºotagi roça 
 
loanigi loanico subst masc 1 modo de agir 
   2 caraterística dele 
    jeito dele 
 
locaºatiigi locaºatico subst masc 
   1 comprimento 2 altura 
   ocaºataºa comprido 
   -ocaºatee alongar 
 
loceeºegi loceeºeco subst masc  1 inveja 
    dele 2 cobiça dele 
   -oce cobiçar, invejar 
 
loceligi locexodi subst masc língua dele 
    não se usa para idioma 
   -oceligi língua de 
   yoceligi minha língua 
 
lodaajo lodaajoli subst masc faca dele 
   nodaajo faca 
   nodaajo-nelegi facão 
   nodaajo-ocaºataºa espada 
 
lodawa lodawadi lodawadipi (ger) subst  
     masc ou fem 1 marido dela  2 esposa dele 
    lodawali (forma fem do plural) 
   -odawa marido ou esposa de 
   yodawa meu marido;  minha esposa 
 
lodawiwadi lodawiwaºa subst  fem  
   concubina dele 
    lodawa marido ou esposa 
 

lodenigi lodenaºa lodenigipi 
     (ger) subst masc convidado dele 
    lodena  a convidada dele 
   -odenigi convidado de 
   -node convidar 
   yodenigi meu convidado 
 
lodoe loc 1 perante ele 2 na presença 
   dele 
   ºadodoe em frente de você 
   yodoe em frente de mim 
 
lodoeje subst  fem autoridade ou guia dele 
   yodoeje minha autoridade 
   lodoejegi guia, pioneiro 
 
lodoejegi lodoejegipi subst masc  1 guia 
   2 pioneiro 
   lodoeje (forma fem) 
   pessoa que vai na frente 
loenatagi loenataka subst masc serviço 
    dele 
   lowe-eenatagi (fala da mulher) 
   loenata (forma fem - concorda com sujeito) 
    o que ele faz 
   ºadoenataka seus serviços 
    -oe consertar, arrumar, fazer 
 
loºocilaºadi subst masc fumaça dele 
   ºocilaºadi fumaça 
 
loºojenigo loºojexodi subst masc jabuti, 
    tartaruga 
    tipo de réptil 
 
loºolokedi loºoloketedi subst masc  
    desprezo dele 
   ele despreza 
   -oºolo(ta) deprezar 
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loºomoce subst masc 1 canto de   
   2 esquina de 3 cotovelo dele 
    onde dobra ou curva, p.ex. estrada   
   loºomoce-ladigodi esquina de rua na  
    cidade 
 
loºona loºonali subst  fem rasto dele 
 
loºonagi loºonaka subst masc ou fem  
   perna dele 
   loºona rasto dele 
   ºadoºonaka suas pernas 
 
loºowike adj amarelo 
    iºowi amarelo 
 
loºowikoigo loºowikoigoli subst  fem 
      vinhático 
     árvore 
 
loºowikomatiigi loºowikomatico  
   subst  masc  1 preocupação dele   
   2 necessidade dele 
   -oºowikomata preocupar-se 
 
loºoxaawidi loºoxaawitedi subst masc 
     gralha 
    pássaro 
 
loidenigi loidenaºa adj masc brabo   
   loidena (forma fem) 
    loidenigipi os brabos 
 
loidigi adj que finge coragem 
    quer aparecer com coragem, mas não tem 
 
loigajo loigajoli subst  fem coisa que   
    protege do sol ou chuva 
    pode ser vestido ou guarda-chuva 
 

loiigi loiigiwepodi loiika subst masc  
   1 povo dele  2 turma dele 
    pessoas ou gente (o 2º plural acima  significa os 
     povos) 
    noiigi povo, turma 
    yoiigi meu povo 
 
loiigiwa loiigiwepodi subst 1 parente  
    dele  2 próximo dele 
    o plural é o povo dele 
    loiigi povo, gente dele 
 
lojaºa lojakijadi subst masc  batata 
 
lojienigi lojienaºa subst masc coisa  
    assada no fogo 
    cinza do fogo ou comida como mandioca ou 
    batata 
 
lojocaºanaºadi lojocaºanaºatedi 
   subst  fem coisa para fazer algo 
   ferramenta, p.ex. até garfo 
 
lojotaºadi lojotaºatedi subst masc  
    morrinho 
    pode ser monte de coisas 
   lojotakatedi (plural alternativo) 
 
lokaaºedi lokaaºetedi lokaaºetedipi 
   (ger) subst masc  1 companheiro dele 
    2 amigo dele 
   lokaaºete (forma fem) 
   yokaaºedi  meu companheiro  
 
lokodi lokotidi subst masc joelho dele 
   -okodi joelho de 
   ºadokotidi seus joelhos 
 
lokokena lokokenali subst  fem luz 
   nilokokena luz dele 
   ºanilokokena luz (sua)   
   lokokenatema luz para ele 
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lokomaºa subst masc vômito dele 
    pessoa ou animal 
   -oko(tibece) vomitar 
   -gokomaºa estômago de 
 
lokotajegi lokotajedi subst masc  
   presente 
    qualquer coisa para dar para outro, p.ex. comida 
    oferecida nas festas 
 
lolaadaºawa adj mesma cor, da cor 
    de ... 
   lolaadeºegi cor 
 
lolaadeºegi lolaadeºeco subst masc cor 
 
lolaadi loolatedi subst masc 1 pele dele 
   2 corpo dele 3 nuvem 
   yolaadi meu corpo 
   ºodoolatedi nossos corpos 
   nolaadi corpo 
 
lolaadogo lolaadogoli subst  fem 
    1 casca dele 2 pele dele 
    não humano 
 
lolaakanaºadi lolaakanaºatedi subst 
    masc remo dele 
   para barco 
 
lolagi lolacidi subst  fem semente 
    certo tipo, pode ser caroço 
   nolagi semente dele 
 

loledaºaxi loledaºaxiidi subst  fem  
    lamparina dele 
   noledaºaxi lamparina 
 

lolicaºadi lolicaºatedi subst masc  
   coisa roubada 
   -olice roubar 
 

lolidi lolitali subst masc fígado dele 
 

loligojegi loligojetedi subst masc coisa 
    que protege 
    p.ex. escudo 
 

lolomiºigo lolomiºigoli subst  fem 
     pau-terra 
    árvore 
 

lomakajo lomakajoli subst  fem coxa  
    dele/dela 
   -omakajo coxa de ... 
 

lomiigaºawa lomiigaºawepodi subst 
    companheiros da pesca 
   -omiige pescar 
    lomiigo anzol 
 

lomiigo lomiigoli subst  fem anzol 
    para pescar 
   -omiige pescar 
 

lomolokena lomolokenali subst  fem   
   ligamento 
    ligamentos do corpo, junta maior  
   ºodomolokenali nossos ligamentos 
 

loniciwaºa subst masc 1 poder dele  
  2 força dele 
   yoniciwaºa minha força 
   -oniciwadi estar firme ou forte, fazer  forte, 
    animar 
 
loniciweºegi loniciweºeco subst masc  
   jeito ou modo de força dele 
   -oniciwadi fazer forte 
 
loniciweºenigi loniciweºenaºa adj 
    masc forte, poderoso 
   loniciweºena (forma fem) 
 
loojedi lojetedi subst masc preço (dele) 
   noojedi preço 
   -noojete comprar 
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looligi loolaºa subst masc comida cozida 
   -oola cozinhar algo 
 
loomatewa loomatewadi  
  loomatewepodi (ger) subst masc ação dele 
   em deitar com ele/ela 
   noomatewa ato sexual 
   yoomatewa meu ato sexual 
 
lopegedi lopecetiidi subst masc tenda  
    dele 
   nopegedi tenda 
 
lopilaºatagi lopilaºataka subst masc  
   coisa dele devolvida 
    até palavras, p.ex. resposta para se  
    defender ou dando desculpas 
   yopilaºatagi minha coisa devolvida 
   -opilaºadi devolver 
 
lopileºegi subst masc volta dele 
   -opi ir embora 
 

lopitena lopitenali subst  fem flecha dele 
   lopitenigi arco dele 
   yopitena minha flecha 
 
lopitenigi lopitenaºa subst masc arco  
   dele 
   nopitenigi arco 
   lopitena flecha dele 
 
lopokedi lopoketedi subst masc  
   necessidade 
 
lotaºa subst  palavra dele 
    o que ele falou 
   notaºa palavra 
   -otaºa falar 
 

lotaºanaºawa subst fala ou  sotaque  
    dele 
   -otaºa falar 
    lotaºa palavra dele 
   ºadotaºanaºawa seu sotaque 
 
lotaºanaºaxi lotaºanaºaxiidi subst  fem 
    1 livro dele 2 carta dele 
   notaºanaºaxi livro 
   -otaºa falar 
   yotaºamaºaxi meu livro, minha carta 
 
lotaºaneºegi lotaºaneºeco subst masc 
    1 voz dele 2 fala dele 
    como é a voz dele, sotaque    
   ºadotaºaneºegi sua fala, voz 
   -otaºa falar 
 
lotani lotanili subst  fem cabaça 
    copo dele para mate, etc. 
 
lotanigiwaºa lotanigiwadi subst  fem  
    timbó 
   fruta 
 
lotetenaºanaºaxi  
   lotetenaºanaºaxiidi subst  fem depósito 
    onde guardar coisas 
    -otete guardar 
 
lotiidi subst  leite 
   waca-lotiidi leite de vaca 
 
lotocolo subst  fem testa dele 
   etocolo testa 
 
lotoinaºadi lotoinaºatedi subst masc 
    pescoço dele 
   -otoinaºadi pescoço de 
    notoinaºadi pescoço 
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lotoinaºatijegi lotoinaºatijedi  subst 
    masc jugo 
   lotoinaºadi pescoço dele 
 
lotokaºadi lotokaºatedi subst masc  
   hóspede 
    lugar para ficar, p.ex. hotel 
   liotaºaxi pensão, hotel 
   yotokaºadi meu lugar para descansar 
   -otoko ficar em silêncio 
 
lowacaºa subst freio 
    de cavalo 
 
lowe loweli subst  fem dente dele 
   -owe dente de 
   ºadoweli seus dentes 
 
lowidi loc atrás dele 
   ºodowidi atrás de nós 
   nowidila atrás dele 
   owidijegi último 
   yowidi atrás de mim 
 
lowienaºaneºegi  
   lowienaºaneºenaºa subst masc guarda 
    lowienaºaneºena (forma fem) 
   -owie cuidar de alguém ou algo 
 
lowienigi lowienigipi subst masc pessoa 
    que cuida 
    lowiena (forma fem) 
    -owie cuidar de alguém ou algo 
 
lowoodaºagi lowoodi subst masc  
     1 roupa dele 2 tralha dele 
   ºodowoodaºagi nossa roupa    
   nowoodaºagi roupa 
    lowoodi roupas dele, tralha 
 
lowoodaºaxi lowoodaºaxiidi subst  fem 
    1 caixa dele 2 sacola dele 
   nowoodaºaxi caixa 
 

lowoogo lowooko subst masc 
    1 pensamento dele 2 plano dele 
   ºadowooko seu pensamento 
   -owooko pensar 
   -owoogo plano ou pensamento de    
   yowoogo meu pensamento 
 
lowooºotagi lowooºotagipi  
   lowooºotaka subst masc conhecido dele 
    lowooºota (forma fem) 
   ºodowooºotagi nosso conhecido 
   -owooºodi saber, conhecer 
 
lowooºotakaneºegi  
   lowooºotakaneºeco subst masc 
    1 entendimento dele 2 sabedoria dele 
   -owooºodi saber, conhecer, entender 
 
lowookoneºegi lowookoneºeco  
   subst masc maneira de pensar dele 
    o jeito dele de pensar 
 
loxadeºenigi loxadeºenaºa subst masc 
   o que pula ligeiro 
   loxadeºena (forma fem) 
   pessoa ou animal 
 
loxiceºedi loxiceºetedi subst masc  
   milagre dele 
   noxiceºedi milagre 
   ºadoxiceºetedi seus milagres 
 
loxiiºadi loxiiºatedi subst masc sogro  
   dele 
   loxiiºate (forma fem) 
   -oxiiºadi sogro de 
 
loxikonaºadi loxikonaºatedi subst masc 
    coisa usada para feitiçaria 
   -oxiko enfeitiçar 
 
loxikonaºaneºegi  
   loxikonaºaneºeco subst masc feitiçaria 
   -oxiko enfeitiçar 
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loxobi loxopidi subst masc coxa dele 
    parte atrás 
 
loxooxegi loxooxedi subst masc o mais  
    moço 

    caçula 
 
loyaºagi loyaºaka(li) subst masc fardo 
   -oyaºaka carregar 
 

M  -  m 
 

ma vi acaba 
    (existe só 3ª pessoa) 
   daa acaba 
 
maangigo maangigoli subst  fem pé de 
    manga 
    árvore frutífera  port 
 
maanige interrog  fem será que? 
   miinige (forma masc) 
 
macataºa loc fem perto de 
   micataºa (forma masc) 
    maca (abreviação) 
 
mada! excl alí, querida! 
 
made adv desta maneira 
 
madewedi madewetedi  
   madewetedipi (ger) subst masc homem  
    pobre 
   madewete (forma fem) 
 
maditaºa loc  fem lá, onde está 
   miditaºa (forma masc) 
   coisa deitada ou horizontal 
   madi (abreviação) 
 

maºaºa intro também 
   aaºaºa também 
 

majotaºa majoataºa loc  fem lá, estava  
    lá 
   mijotaºa (forma masc) 
    coisa indo 
 
makaamitaºa loc com você 
 
malee adv  temp daí, ainda 
 
maleedaºa adv temp 1 antes 2 ainda não 
    não depois 
    maleedeºemii antes que você vai     
   maleediºica antes de ter, antes que houve 
    maleediºicatibige antes de ... 
 
maleediºica maleediºicoa adv  temp 
    enquanto ainda está 
   maleediºica diiticogi enquanto ainda vai 
maleeka adv  temp no início ou começo 
   maleekoka no início só 
    malekidata (sinôn) 
 
malekidata adv  temp início 
    primeiro tempo 
   maleeka (sinôn) 
 
manataºa loc fem aonde 
   minataºa (forma masc) 
 
manige interrog será que ...? 
   domige (sinôn) 
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manigidaa interrog será que tem ? 
   manige-idaa 
 
manitaºa loc  fem lá com ela 
   minitaºa (forma masc) 
    coisa vertical 
   manataºa aonde 
   maditaºa lá com 
   mani 
 
-medi -metiidi subst masc  1 acampamento 
   2 cama 
   limedi cama dele 
 
meetaºa loc comigo 
   makaamitaºa contigo 
   miniwataºa com ele  (tem variantes)   
   mokotaºa conosco 
 
mee(te) vt ele/ela falou, diz, fala 
   e- falar 
   meeta ele falou para ele 
 
meetilo subst  fem metro  port 
 
meeya núm meia  port 
 
mejonaºa vi estamos ou ficamos ali 
    temporário 
   -o(te) ficar temporário 
 
melo meloli subst  fem  melão  Port 
 
mepaºa conj porque 
 
metaºa cond 1 que teria 2 que seria 
 
meya-taalia núm cinqüenta 
 
micataºa micoataºa adv como   
   macataºa (forma fem) 
   micataºa daºa como se fosse 
   mica, micoa (abreviações) 

mida midoa adv neste 
   mida niciagi neste caso 
 
midaºa adv assim 
   midaºaºa assim também 
 

midataºa midoataºa loc  masc lá onde 
    está 
    madataºa (forma fem) 
    coisa vertical 
    mida (abreviação) 
 
midi midiwa dem esse 
 
midiaaºi(te) loc estava lá 
 
miditaºa midiwataºa loc  masc onde, lá, 
    onde está 
   maditaºa (forma fem) 
    lá com aquele grupo deitado 
    midi (abreviação) 
 
mige intro interrog (ou) será que ...? 
    dando possível alternativo 
    domige será que ...? 
migeledi intro interrog (ou) será que 
    também ...? 
   mige-eledi 
   mige (ou) será que ...? 
 

migetaºa cond (ou) talvez será, terá  ... 
    alguma coisa duvidosa 
 
miili miilitedi núm mil  Port 
 

miinige interrog será que ...? 
   maanige (forma fem) 
 
mijotaºa mijoataºa loc  masc 1 lá, onde 
   estava 2 como 
   majotaºa (forma fem) 
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mina dem masc esse 
   (possível abreviação) 
   amina esse 
 

minataºa minoataºa loc masc lá onde 
   está, lá com 
   manataºa (forma fem) 
    coisa vindo 
    minitaºa lá com, lá junto 
    mina (abreviação) 
 
mini dem masc este 
   mani (forma fem) 
 
miniºina dem enf masc era (ele) mesmo 
 
minitaºa miniwataºa loc lá, lá com    
    manitaºa (forma fem) 
   forma geral, neutral 
   mini (abreviação) 
 
minitiºini loc onde está com ele 
   minitaºa lá, lá com 
 

mitiixiegi mitiixiotedi subst masc cavalo 
   macho de raça pura 
   mitiixie (forma fem) 
 
modi vt falam, falaram 
   e- falar 
 

moka adv só 
   -oka só 
   moka leegi pouco mais adiante 
 
mokateciºidiwa núm poucos 
 
mokinitani adj masc nu 
   mokanitani (forma fem) 
   mokijotani nu 
 

mokotaºa loc conosco 
   meetaºa comigo 
 

mone fala rep disseram que, dizem que 
    introduz um assunto não visto 
 

N  -  n 
 

naagogo subst masc 1 lixo 2 esterco 
 
-naago(tedio) vt recolher 
    trazer algo (não coisa viva) 
 
naakatakanaºa subst destruidor 
   laakatakanaºa destruidor dele 
   -aaºadi acabar com 
   -aakatakanaºa destruidor de 
 
-naalegi vt 1 raspar 2 fazer a barba 
 

naalewe naaleweli subst masc  1 conta 
    dele 2 débito dele 
   -naalewe dever 
    inaalewe minha conta ou débito 
 
-naalewe vi, vt dever 
   naalewe conta dele 
 
-naaliti vt rir 
    por coisa engraçada 
 
naanyogo naanyoºo, naanyogijadi 
   subst masc cana-de-açúcar 
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naato loc este lado 
    de rio, lagoa, etc 
    daato outro lado 
 
nabakenaºanaºalo 
   nabakenaºanaºaloli subst  fem  
   lavadeira 
   -abakenaºa lavar roupas 
 
nabakenaºaneºecajo  
   nabakenaºaneºecajoli subst  fem  
   lavadeira esperta 
    lava bem, tem jeito para lavar 
   -abakenaºa lavar roupas   
   nabakenaºanaºalo lavadeira 
 
nabiao nabiotedi subst  fem rã 
    tipo que sobe parede 
 
nabideºegi nabidaºa adj preto 
   nabidi preto 
 
nabidi adj preto 
    feito preto, pode ser porque queimou    
   nabideºegi feito preto 
 
nabocaºa subst masc fraqueza 
   ºodabocaºa nossa fraqueza 
 
naboºotakanaºadi subst masc  
  fermento 
   laboºotakanaºadi fermento dele   
   nabookojegi (sinôn) 
 
nabookojegi subst masc fermento 
   labookojegi fermento dele    
   naboºotakanaºadi (sinôn) 
 
-nabo(tigi) vi boiar 
 
nacipaºadi nacipaºatedi subst masc  
   bebida 
   -acipe tomar, beber 

nacipaºaxi nacipaºaxiidi subst  fem 
    1 vasilha 2 bar 
   -acipe beber, tomar 
 
nadedi adj inchado 
 
-nadeegi vt trazer 
   -adeegi levar 
   -noodi trazer (só no passado) 
 
nadeenaºaneºegi  
   nadeenaºaneºeco subst masc desafio 
    por aconselhar ou recomendar 
   -iladee aconselhar 
 
nadegogo nadegogoijadi subst masc 
    capim 
   nadegocawaanigi grama 
 
nadegogo-danice subst masc   capim 
   cidreira 
 
-nadi vt ver 
   -na-aadi (fala da mulher) 
   -iwi espiar, enxergar, olhar 
 
-nadí vi pintar-se 
    com desenhos Kadiwéu para certas festas para 
   enfeitar-se 
   nadinaºajegi enfeite, pintura 
   -nadi(tiogilo) enfeitar-se 
   nadi(tigilo) pintar-se com cores diferentes 
-nadila vt emprestar 
   nadilaºa coisas emprestadas 
   yadilaºa minhas coisas emprestadas (por 
   mim) 
 
nadinaºajegi nadinaºajetecidi  
   nadinaºajetedi (plural alternativo)  
   subst masc 1 enfeite 2 pintura 
    no corpo 
   -nadineºe pintar, colorir 
   -nadí pintar-se 
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nadinaºaneºegi  
  nadinaºaneºeco subst masc pintura 
    pode ser corpo ou quadro 
 
-nadineºe vt 1 pintar 2 colorir 
    3 enfeitar 
   -nadí pintar-se 
   -nadi(tigilo) enfeitar-se 
   nadinaºajegi enfeite, pintura 
 
-nadi(tigilo) vt enfeitar-se 
    com cores diferentes 
   -nadí pintar-se 
 
nadokojegi nadokojetedi subst masc 
    perfume 
   ladokojegi perfume dele/dela   
   ºonadokojegi nosso perfume 
 
nadoneºegi nadoneºeco subst masc  
   casamento 
   -ado casar-se 
 
-nadooºodi vt 1 derramar 2 esvaziar 
   -ado(tice) esvaziar, derramar 
 
nagaagena nagaagenali subst  fem  
  carreta 
   nagaagenawaana pequeno carrinho com  
   rodas 
   lagaagena carreta dele 
 
nagawini cond  1 seria 2 teria 
   daºa nagawini seria, teria 
 
-nage vt adiantar 
    fazer vir mais depressa 
 
nagoodi nagoodoli excl coitado!   
   Nagoodo coitada! 
    usa-se a forma plural quando tem grupo de 
    coitados 
    naagodi-noiigi uma coitada multidão 
 

naºa intro quando, daí 
   nagaanaºa (forma antiga) 
   enaºa  e então  (parte de seqüência) 
 
naºaaºaxi naºaaºaxidi subst  fem 
    1 vasilha 2 pote 3 caixa 
   laºaaºaxi pote, vasilha ou caixa  
   dele/dela 
 
naºaca dem fem essa 
   niºica (forma masc) 
   coisa não vista 
 
naºacole adj meio-branco 
    cor de cavalo 
 
naºacoliwaºa naºacoliwaºaijadi  
  subst   fem abacaxi 
   naºacoliwali (forma antiga do plural) 
 
naºada niºidoa dem  fem essa 
   niºida (forma masc) 
    pessoa em pé, coisa no vertical, p.ex. animal 
    morto e suspendido 
   naºadoda (forma dim) 
 
naºadi niºidiwa dem  fem aquela 
   niºidi  (forma masc) 
    animal deitado ou morto, pessoa deitada, 
    plantação cortada 
 
naºaºa conj também 
   aaºaºa também 
 
naºajegi naºajecidi subst masc coisa boa 
   esperada 
   p.ex. galardão 
   ºonaºajegi nosso galardão 
   laºajegi galardão dele 
 
naºajo niºijoa dem  fem aquela 
   niºijo (forma masc) 
    coisa indo 
    naºajoda (forma dim) 



   121

naºalee adv neg não mais ... 
 
naºaleeka intro daí, agora começou   
   neºe-eeka (fala da mulher) 
   alee daí, depois 
   eka agora para frente, começando 
 
naºamaleºegi naºamaleºeco subst 
    masc fraqueza 
   pessoas e animais 
   ºoºamaleºegi nossa fraqueza 
 
naºana niºinoa dem  fem essa 
   niºina (forma masc) 
    algo ou pessoa vindo 
   naºanoda (forma dim) 
 
naºani niºiniwa dem  fem esta 
   niºini (forma masc) 
   animal em pé, mulher sentada 
 
naºataºadi naºataºatedi subst masc 
    1 cova 2 esconderijo 
 
naºatetigi naºatetico subst masc 
    1 autoridade 2 posição 
   ºonaºatetigi nossa autoridade    
   inaºatetigi minha autoridade 
 
-naºaxa(teloco) vt 1 exceder 2 passar 
    por algo 
    passar por perto ultrapassando 
 
naigi naicoli subst masc caminho 
   na-aaigi (fala da mulher) 
   fora da cidade, pode ser usado com sentido 
   abstrato 
   ºanaicoli seus caminhos 
   naicawaanigi trilho 
   inaigi meu caminho 
 
naigijegi naigijedi subst masc ou fem  
   animal no caminho 
 

naigo subst  matança 
   laigo matança dele 
 
naijegi naijedi subst masc morto 
   naije (forma fem) 
   laijedi mortos dele 
   -aije matar pessoas 
 
naijekeºegi naijekeºeco subst masc  
   homicídio 
    crime 
   -aije matar pessoas 
   naijedi mortos 
 
najice najiceli subst  fem bochecha 
   lajice bochecha dele 
 
najidi najitali subst masc 1 banha, gordura 
   2 graxa 3 óleo 
   ºonajidi nossa banha, graxa, gordura ou 
   óleo 
   lajidi banha, graxa, etc dele 
 
najiºa subst masc garoa 
   daji está garoando 
 
najiigi najico subst masc fartura 
    o que sobra 
 
najiinigo najiixodi subst masc seriema 
 
najiniciwaºa najiniwiwadi subst masc 
     mutum 
    pássaro 
 
-najipa vi ouvir 
   -ajipa(ta) ouvir, escutar 
 
najo najoli subst masc ou fem ferramenta 
    coisa na mão para fazer algo 
 
-najoi vi mandar uma recomendação 
   -ajoi recomendar, dar um conselho 



   122

najoinaºaje najoinaºajetedi subst  fem 
    1 lista 2 encomenda 
   -ajoinaºa mandar chamar, encomendar 
 
najoinaºaneºegi najoinaºaneºeco 
   subst masc 1 lei  2 conselho  
    3 recomendação 
   -ajoi recomendar, dar conselho   
   ºonajoinaºaneºegi nosso conselho,  
    recomendação 
   najoineºegi recomendação (esta forma  não 
    pode ser possessiva) 
 
najoineºegi najoineºeco subst masc  
   recomendação 
    esta forma não pode ser possessiva 
   -ajoi dar um conselho, recomendar 
 
nakabakenaºanaºadi  
   nakabakenaºanaºatedi subst masc  
   chave 
 
nakacitagi nakacitaka subst masc coisa 
   cortada 
   nakacitakaniºicajo cortador bom   
   nakacitakanaºadi cortadores 
   -akagi cortar 
 
nakacitakaniºicajo subst masc cortador 
    bom 
    usando machado 
    nakacitaka coisa cortada 
   -akagidi cortar 
 
nakacodiwaºa nakacodiwaºaijadi  
   subst masc arroz 
   nakacodiwakijadi (variação do plural)    
    Terena  
 
nakaloigo nakaloiko subst masc comida  
    de caça 
    lakaloigo comida de caça dele 
    -akaloi caçar e matar como onça 
 

nakapetegi nakapetegipi subst masc 
    1 aquele contra 2 inimigo 
   nakapete (forma fem) 
   lakapetegi inimigo dele 
   -akape(tege) estar contra, opor 
 
nakataºanaºa nakataºanadi subst  
     masc ou fem testemunha 
    pessoa presente que viu 
 
nakatigi nakataºa subst masc  1 maneira 
    de viver, modo de viver 2 jeito 3 hábito, 
    costume 
   -akatigi maneira de viver, costume ou hábito 
    de 
 
-nakato vt confiar 
 
nakatonigi nakatonaºa subst masc  1 fé 
    2 confiança 
    -nakato confiar 
 
-nakawoºo vi lutar 
    jogo ou brincadeira 
 
-nake vt tentar fazer 
    procurar fazer 
   -nake(tibige) procurar saber se tiver 
-nake(tibige) vt procurar saber se tiver 
   -nake procurar fazer, tentar fazer 
 
nalaºate nalaºatedi subst  fem subida 
   nalaºateli (forma antiga do plural) 
   -alaºate subir 
 
nalaºatekicajo nalaºatekicajoli  
   subst masc subidor 
   nalaºate subida 
   -alaºate subir 
 
-nalaºa(tibige) vi lembrar-se 
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nalakenaºanaºadi  
   nalakenaºanaºatedi subst masc chicote 
    lalakenaºanaºadi chicote dele 
    -alake apanhar 
    yalakenaºanaºadi meu chicote 
 
nalataºanaºadi nalataºanaºatedi  
   subst masc lugar de lixo 
 
nalataºaneºegi nalataºaneºeco  
   subst masc 1 divórcio 2 separação 
   -alataºa separar-se, divorciar 
 
nalatigi nalatigipi subst masc último    
   nalate (forma fem) 
    pode ser alguém ou coisa desprezado ou  
    deixado por atrás, pessoa que não alcança 
 
nalatoºodi subst pessoa separada 
    de casamento 
    -alataºa separar ou divorciar 
 
nale naleli subst  fem coroa 
   lale coroa dele 
 
nalebepaºa nalebepaºatedi 
   nalebepakatedi (plural alternativo) subst 
     masc 1 raio 2 relâmpago 
nalicaºanaºadi nalicaºanaºatedi   
   subst masc pá 
   -alicaºa cavar, cavoucar (só terra) 
   -naligi cavar uma coisa                     
 
nalice naliceli subst  fem poço 
   -naligi cavar uma coisa 
 
nalicexe nalicexedi subst  fem tesouro 
    escondido no chão 
   -naligi cavar uma coisa 
 
-naligi vt cavar algo 
   -alicaºa cavar, cavoucar terra 
   -naligiti sepultar, enterrar                    

-naligiti vt 1 enterrar 2 sepultar  3 cavar 
   -naligi cavar algo 
 
-naliiºo vt acertar 
   quando atirar 
 
nalodaºadi nalodaºatedi subst masc 
    1 fumo 2 cigarro 
 
nalogo naloko subst masc  pulga 
    inseto 
 
nálogo náloºo subst masc fogo no mato 
 
nalokaxi subst  fem 1 salão 2 clube 
    lugar de festa 
   -alo brincar 
   nalokegi festa 
 
nalokegi nalokeco subst masc festa 
   lalokegi festa dele 
   -alo brincar 
   ºadalokegi sua festa 
 
nalokicajo nalokicajoli subst masc  
   brincalhão 
    que brinca demais 
nalokodeºecajo nalokodeºecajoli 
   subst masc corredor, atleta 
   -alokodi correr 
 
nalooºo subst masc festa 
   -alo brincar 
 
namage subst  volta dele 
   ºanamage sua volta 
    inamage minha volta 
 
nameeja nameejatedi subst  fem mesa 
    port 
 
nameena subst  dedo indicador 
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-namodi -namotiidi subst masc palha 
   inamodi minha palha 
   -inamote buscar palha 
 
namodixaºa adj cabeludo 
 
namoko subst masc pó perfumado 
 
namokoligiwaºa 
   namokoligiwadi subst masc pindó 
    fruta 
 
nanaagi nanaco subst masc canção 
 
nanaanoºodi nanaanoºododi subst   
    masc vendedor 
   nanaanoºodo (forma fem) 
   -aa vender 
 
nanacidiigi nanacidico subst masc 
    1 sofrimento dele 2 maldição dele 
 
naniodi subst masc um pai 
    qualquer pai 
    eniodi pai 
 
-nanyoke(ti) vt pendurar 
    qualquer coisa 
 
-nanyo(ti) vi estar pendurado 
   -nanyoke(ti)  pendurar 
 
-napaaºate -napaaºatedi subst masc  
   orelha de 
   ºonapaaºedi nossa orelha 
 
napaawakategi napaawakatedi  
   subst masc grito 
   -apaawe gritar 
 

napadenaºanaºadi  
   napadenaºanaºatedi subst masc  
   remenda 
    pano, qualquer coisa 
   -napade(teloco) remendar pano 
 
-napade(teloco) vt remendar 
    pano 
   -napade(tiwage) remendar (em construção) 
 
-napade(tiwage) vt remendar 
    em construção 
   -napade(teloco) remendar pano 
 
napadi subst  palha 
   lapadi palha dele 
   lapadijegi retalho 
   -napade(teloco) remendar pano,  
   construção 
 
napalite napaliteli subst  fem machado 
 
napaloaºa napaloakatedi subst masc  
   barro 
 
napetaºa subst masc discussão 
   -apeteºe discutir, repreender 
 
-napi vt lamber 
 
napicaºaligi napicaºalaºa subst masc 
   veado branco 
 
-napicoºo vt beijar 
 
napidi adj 1 apagado 2 limpo 
   -apitaºadi limpar 
 
napigixo napigixodi, napigixoli subst  
     fem pica-pau 
    ave com cabeça vermelha 
    epiibi  pica-pau marrom 
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napigo napiko subst masc mel 
 
napiini napixodi subst  fem lontra 
 
-napiladi vi lavar rosto 
 
napioi adj sujo 
   -apioi estar sujo 
   -napioyaºadi sujar 
 
-napioyaºadi vt sujar algo 
   napioi sujo 
 

napipenaºanaºadi  
   napipenaºanaºatedi subst masc bomba  
    para tomar 
    especialmente para beber mate 
   -apipe chupar 
 

-napitaºadi vt apagar 
   -apitaºadi limpar 
 

napoacenaºanaºadi  
   napoacenaºanaºatedi subst masc  
   furador 
    pode ser broca 
   -apoace furar 
 

-napoce vt arrancar 
   napocenigi lança 
 

napocenigi napocenaºa subst masc  
   lança 
   -napoce arrancar 
 
-napoco vt remendar 
 
natakaneºegi subst masc saudade 
   yatakaneºegi minha saudade 
 

natalaºa natalakatedi subst masc  
  claridade 
   datale clara, brilha, glória 

natalalaºa natalalakatedi subst masc 
   terremoto 
 

-natecoºodi -natecoºotedi subst masc 
   peito de homem 
   ºonatecoºodi nosso peito 
 

natematigeºegi natematigeºeco 
   subst masc história sobre ... 
   natematigo história 
 
natematigigi subst masc história de 
   natematigo história 
   -atematika contar histórias 
 

natematigo natematiko subst masc  
   história 
   -atematika contar histórias 
   yatematigo minha história 
 

natena natenali subst  fem flauta 
 

natenaºanaºa natenaºanadi subst  
    masc  tocador 
   natenaºaneºegi música 
   -atenaºa tocar instrumento 
   natenoºodi tocador de certo instrumento 
 

natenaºaneºegi natenaºaneºeco  
   subst masc música 
   -atenaºa tocar instrumento 
 

nateneºegi nateneºeco subst masc  
   música 
    modo da música 
    lateneºegi música dele 
 

natenoºodi natenoºododi subst masc 
    tocador de certo instrumento 
    precisa nomear o instrumento   
   natenaºanaºa tocador 
 
-natiamaºadi vt ferver 
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natiatigi natiatigilo subst  espuma 
 

natigenoale adv  temp a próxima noite 
   natigi-enoale 
   natigide agora 
   enoale noite 
 

natigide adv  temp agora, daqui um pouco 
   natiinigio amanhã 
   natigi ºocidi esta tarde 
   natigidiwaºa faz pouco tempo 
 
natigidiwaºa adv  temp faz pouco tempo 
   natigide agora 
 

natiinigoi adv  temp amanhã 
   natigide agora 
 

natililena natililenali subst  fem sino 
 

natimatigeºegi subst   jeito dele de  
    contar hístoria 
   natematigo história 
   -atematika contar histórias 
 

natineda excl deixe me ver!  um  
   momentinho! 
 

natinedi loc embaixo 
   catinedi por baixo (dentro)   
   natinediteloco sul 
 

-natiwigi vt 1 marcar 2 retalhar peixes 
   marcar data ou coisa 
 
natoaºa natoaºatedi natoakatedi  
   (plural alternativo) subst masc córrego 
 
-natoke(tice) vt estar batendo 
   -atoke bater com a mão 
 
natopia natopiatedi subst Tico-tico 
    pássaro 
 

natopijeena natopijeenatedi subst  fem 
    tico-tico 
    pássaro 
 
-nawace vt 1 erguer 2 arrancar 
    levantar algo 
 
-nawakadeºe vt palpar 
    procurar uma besteira no escuro 
 

-nawalace vt rachar 
   -awalace  rachar, dividir 
 
nawalacenaºanaºadi  
   nawalacenaºanaºatedi subst masc coisa  
    para cortar 
    rachador 
   -awalace rachar, dividir 
 

nawaligenatakanaºa subst masc remo 
    de barco 
   -awaligi andar 
 

nawalodi nawadipi subst masc neto    
   nawate (forma fem) 
 
nawanitaºa nawanitali subst  fem rã 
 
naweegi naweco subst masc ou fem costela 
   laweegi costela dele 
 

-nawelaºadi vt assustar alguém 
   -awela levar susto 
 

nawikicajo nawikijoli subst masc ou  fem 
   caçador 
    tem jeito para caçar 
   -awi caçar 
 
nawikodigi nawikodico  subst masc   
    sofrimento 
   lawikodigi sofrimento dele 
   -awikode sofrer, passar mal 
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nawiweneºegi nawiweneºeco subst 
     masc janela 
   -iwi olhar, ver 
 
nawodaºanaºa nawodaºanadi  subst 
    masc lavrador 
   nawodigijegi planta 
 

nawodigi nawodaºa subst masc rede de  
    pescar 
   ºanawodigi sua rede 
 

nawodigijegi nawodigijedi subst masc 
   planta 
   nawodigije (forma fem) 
    para colher, a forma fem significa planta de flor 
   nawodaºanaºa lavrador   
   ºadawodigijedi suas plantas 
 
-naxace(tini) vt baixar algo 
 
naxacoºodi naxacoºododi subst masc 
    batedor de metal 
    que trabalha com metal 
   -axacoºo bater com qualquer coisa 
 

naxacoºonaºa naxacoºonakatedi 
    subst masc raio 
    -axacoºo bater com algo 
 
naxaºa naxakali subst  fem  conde 
    fruta 
 

naxapo naxapoli subst  fem 1 unha  
   2 garra 
   naxapolitiogilo (forma antiga do plural) 
 
naxibi naxipitedi subst masc lábio  
   superior dele 
   ºanaxibi seu lábio (superior) 
   exibi lábio (superior) 
 

naxina naxinali subst  fem 1 tanque 
   2 lagoinha 

naxioneegi naxioneegitedi subst masc 
     caboco 
    espécie de marimbondo 
 

naxogetio loc canto 
    p.ex. de sala 
 

naxokodipi subst masc os velhos 
   oxiiºodi velho 
 
naxokoni naxokonitedi subst  fem  
  papagaio 
 
naxotiºicajo naxotiºicajoli subst  
   pulador 
    tem jeito para pular 
 

nebi nepilidi pro poss dele 
   no plural - bens dele 
   inebi meu/minha 
   ºonebi nosso (sing) 
   ºonepilidi nossos (pl) 
 

nebo neboli subst masc 1 cacete  2 bordão 
   ºaneboli seus cacetes 
 

necalailegi necalaixedi subst masc  
   patrão 
   necalaye (forma fem) 
   ecalailegi civilizado 
 
necenigo necexodi subst masc cachorro 
    inecexodi meus cachorros 
 
necoatakaneºegi necoatakaneºeco 
   subst masc saudação dele 
    para despedir 
   -ecoadi(tece) saudar, cumprimentar 
 
nedianeºegi nedianeºeco subst masc 
   pagamento 
   -edia pagar 
 



   128

-nedia(ti) vt repartir 
   -nedia(tiniwace) distribuir 
   -edia pagar 
 

-nedia(tiniwace) vt distribuir 
   -nedia(ti) repartir 
   -edia pagar 
 

nediaxegi nediaxedi subst masc  1 coisa 
   guardada para algo especial  2 animal 
   tratado 
   nediaxe (forma fem) 
 
neelotagi neelotika subst masc doença 
   ºodeelotagi nossa doença 
   -eelotika estar doente 
 

neelotagina neelotaginadi  
  neelotaginadipi (ger) subst masc ou fem 
   o doente 
   que pertence a alguém 
 

nee! excl 1 toma! 2 come! 3 pegue! 
 
neºeete vi quando ele falou 
   naºa-ee-te 
   e- falar 
 

neºepaa adv  temp até 
    tempo passado 
    naºa-epaa 
    neºepaa naºa até quando (passado) 
 

-neike vi restar para ele 
    o que sobrou 
    ineike o que sobrou para mim 
    ºaneike o que sobrou para você 
 
nelá nelali subst  fem escorpião 
 
neladaºa subst masc podridão 
   neladi coisa podre, rede 
 

neladi neelatiidi subst   masc 1 rede   
  2  coisa podre 
   ºadeelatiidi suas redes 
   -eladaºa estar na rede 
   neladaºa podridão 
 

nelaºa subst masc 1 ira 2 raiva 
   -ela(tema) ficar com raiva (dele) 
   lelaºa raiva dele 
 
-nelecaºatee vt engrandecer 
   nelegi grande 
   -dinelecaºatee engrandecer-se 
 

nelegei nelegeitedi subst  fem lata  dele 
   elegei lata 
 

nelegi nelecoli adj grande 
   ºoneleegiwa grande 
   -nelecaºatee engrandecer 
 

neleºedi neleºetedi neleºetedipi 
    (ger) subst masc  pessoa que odeia 
   neleºete (forma fem) 
   cheia de ódio 
   -eliºide ficar brabo 
 
-neliwaºadi(tini) vt encerrar 
    p.ex. conversa, reunião 
 

neloºodi neloºododi subst masc inimigo 
    sempre homem 
   ºaneloºododi seus inimigos    
   ºadaxakawepodi seus inimigos 
 

nelokodi nelokododipi subst masc avô 
    inelokodi meu avô 
 
nelokojoºoneºegi  
   nelokojoºoneºeco subst masc  ciúme 
   -elokojoºo ficar com ciúme 
 

neloodo neloodoli subst  fem dedo  
    polegar 
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nemaanaºaneºegi  
   nemaanaºaneºeco subst masc amor 
   lemaanaºaneºegi amor dele 
   -emaa gostar de, amar 
 
nemaanoºodi nemaanoºododi  subst 
     masc o amado 
   nemaanoºodo (forma fem) 
   -emaa gostar de, amar 
 
nemadica nemadicali subst  fem burro 
   dele 
   emadica burro 
 

nemáºa adj  bêbado 
 

némaºa nemaºaºa subst masc morte 
   émaºaºa os mortos 
 

nematagodi nematagododi subst masc 
    matador 
   nematagodo (forma fem) 
   de pessoa ou animal 
 

nematakanaºadi subst masc açougueiro 
    matador de animais  port - matar   
   nematakanaºaxi açougue 
 

nematakanaºaxi nematakanaºaxiidi 
    subst  fem  1 açougue 2 matadouro 
    port – matar 
    nematakanaºadi açougueiro 
 

nemeºegi nemeºeco subst masc morte 
   lemeºegi morte dele 
 

nenaºa loc já estava lá 
   neniºidoatece ele estava por lá 
 

-nenyaºadi(ti) vt deixar atrás 
 
nenyakigi subst masc restante 
    o que sobra ou resta 
 

-nepakide vi jogar cartas 
 
-nepie vi herdar 
 

nepilidi subst  bens dele 
   nebi dele/dela 
 

nepitaºajetegi nepitaºajetedi subst 
     masc 1 marcas ou feridas  2 cicatriz 
 
-netacolige vi dançar 
   dança do milho - celebração no Dia do Índio 
 

netadicaºaneºecajo  
   netadicaºaneºecajoli subst masc  
   lutador 
    de boxe, pugilista 
 

-netadigi(tice) vt dar soco 
    bater com mão fechada 
 

netapini adj expressão de rosto,  nariz 
 
netoleºegi subst masc loucura 
   yetole louco 
   letoleºegi tolice, loucura dele 
 

newaºani newaºani subst masc jejum 
    peixe 
 

-newegi vt depenar 
   tirar penas de 
 

newikatitoºodi subst salvador 
   aquele que dá vida.  Usado para Jesus  como 
   Salvador 
 

nexacajogo nexacajoºo subst masc  
   coisa tirada para colocar em outro lugar 
    principalmente mercadoria 
 
nexegi subst masc coisa que coça ou raspa 
   nexegaºa  coisa raspada 
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-nexegi vi 1 coçar 2 tocar violão 
 

nexocaºa nexocaºatedi adj escuro 
    até escuridão 
   nexogotege boca da noite, ou dia  escuro   
   nexogoteloco quase escuro 
   nexogotini já escuro 
 

nexodi subst masc tio dele 
   inexodi meu tio 
 
nexogoteloco adj quase escuro 
   nexocaºa escuro, até escuridão 
 

-niadi vi perder 
   -niadi(tema) perder algo ou alguém 
 

-niadi(tema) vt 1 perder algo ou alguém  
   2 faltar 
   -niadi perder 
 

-niadi(ticogi) vt ter saudades daqui 
   -niadi(tema) faltar 
   -iadi(ticogi) ter saudades de lá 
 
niale nialeli subst  fem árvore 
   ninyaale (fala da mulher) 
   nialigi mato 
   niale-ela fruto da árvore 
 

nialigi nialaºa subst masc 1 mato  
  2 floresta 
   ninyaaligi (fala da mulher) 
   niale árvore 
 
nialigijegi nialigijedi nialigijegipi  
  (ger) subst masc animal ou pessoa do mato 
   nialigije (forma fem) 
   nialigi mato 
 

nialigipijegi subst masc selvagem   
   nialigipije (forma fem) 
    pessoa que mora no mato 
 

nialigo nialigoli subst  fem  capitão 
    árvore 
 

niataºa subst  fim de 
    p.ex. de refeição 
 

nibaileºegi nibaileºeco subst masc modo  
   de dançar 
    tipo de dança  port 
   -nibaile dançar 
 
nibakadi nibakatedi subst masc lugar de 
   serviço 
   libakadi lugar de serviço dele 
 

nibakajetegi nibakajetedi subst masc 
   coisa pegada pelas mãos 
   nibakajete (forma fem) 
    pode ser prisioneiro, fruto do serviço 
   ibakajetegi meu lugar de serviço 
 

nibakecajo nibakecajoli subst masc  
   trabalhador 
    que trabalha bem 
   -iba trabalhar 
 

nibakedi nibaketedi subst masc serviço  
    de 
   niba-aakadi (fala da mulher) 
   -iba trabalhar 
 

nibakegi nibakeco subst masc jeito de  
    trabalhar 
   -iba trabalhar 
 

nibalito nibalitoli subst  fem 1 casaco dele 
  2 paletó dele 
   roupa comprida  port 
 
nibaloote nibalootetitedi subst masc 
   1 cerca dele 2 parede dele  port –  parede 
 

nibatadi nibatatiidi subst  fem tronco    
   de árvore 
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-niba(tege) vt 1 puxar  2 levar 
    p.ex. cavalo para água, guri com a mão, indo   
   -iba(tege) receber alguém ou algo 
 

nibatiigi nibatico subst masc 1 erro  
  2 culpa 
   libatiigi culpa ou erro dele 
 

-nibatoo vt fechar 
   -noxoco fechar  (sinôn) 
 
nibayodaºa adj amargo 
   bayodi amargo como pimenta 
 

-nibe vi recusar 
    não querer ir ou fazer 
   ineté (sinôn) 
 

nibedona nibedonali subst  fem dedo 
   da mão esquerda 
 
nibedonoºodo subst  fem madrinha 
   nibedonoºodi padrinho 
   nibedona dedo 
 

nibeonaºaneºegi nibeonaºaneºeco  
   subst masc esperança 
   ºobeonaºaneºegi nossa esperança 
   -nibeo(tege) esperar 
 
nibeonoºodi nibeonoºododi subst masc 
    guardas dele 
   -nibeo(tege) esperar por 
 

-nibeo(tege) vt esperar por (ele) 
   -ali(ta) esperar 
   -ibeo esperar 
 

nibetadi nibetatiidi subst masc 1 Sete  
   Estrelas 2 umbigo 
 
nibeyacaºa subst masc 1 confusão 
   2 bagunça 
    acontecimento mau 

nibeyaceºegi nibeyaceºeco subst masc 
   1 mal 2 pecado 
   libeyaceºegi mal dele 
 

-nibila vt fazer croché 
 

nibilaogo nibilaogoli subst  fem linha 
 

nibiniigi nibinico subst masc  1 milagre 
   2 maravilha 
   -biniigi maravilha de, milagre de 
 

nibiogo nibiko subst masc 1 comida feita  
    com tempero 2 óleo de cozinha 3 graxa  
    usada para lubrificação  4 sapato 
   libiko comida dele 
 

nibite nibiteli subst  fem picada 
    de abelha, escorpião 
 

nibo subst  o que todos tem 
 
niboco nibocoli subst  fem bolsa 
   ºabinoco sua bolsa 
 

nibodigi nibodicetedi subst masc notícia 
   nibi-iigi (fala da mulher) 
   -ibodice ter notícias 
 

niboliºa subst masc vergonha 
   -boliºa vergonha de 
   liboliºa vergonha dele 
   -ibolikatidi envergonhar alguém 
 

-niboloitee vt aproveitar-se 
 
niboonaºadi niboonaºatedi subst masc 
   nome 
   nibo-oonaºadi (fala da mulher) 
   liboonaºadi nome dele 
 

niboonigi niboonaºa subst masc presente 
   -boonigi presente de 
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niboote nibotitedi subst  fem pote 
 
nicaaºabi nicaaºape subst masc ano 
   nicaºaºabi (forma antiga) 
   ºanipaaºape seus anos 
 

nicaajo nicaajoli subst masc ou fem  
   apoiador 
 
nicaapa nicaapatedi subst  fem capa     
     port 
     ºanicaapa sua capa 
 

-nice vt cumprimentar 
    saudar quando presente, quando alguém chegar 
   -ecoadi(tece) cumprimentar, saudar  
   quando ausente 
 

nicenaºanaºate nicenaºanaºatedi 
   subst  fem cruz 
    licenaºanaºate cruz dele 
 

niciagi niciaco subst masc   1 semelhança 
    2 acontecimento 
    liciagi como, igual 
 

nicineºegi nicineºeco subst 1 prova 
    2 provação 
    -ici(teloco) experimentar, provar 
 

nicodaaºida adv de repente 
    mesmo instante 
 

nicodigi nicodadi subst masc  lambari 
    peixe 
 

nicooºadi nicooºatedi subst masc 
    lugar para parar 
   -icooºadi lugar de parar de 
 

-nicooºe(tini) vt 1 fazer sentar 
   2 fazer levantar 
 

nicooºoladi nicooºolatedaºa subst  
    masc  montado 
    do cavalo 
 
-nicooºolatede vi montar num  cavalo 
 
nicooºowepodi sentado junto 
    aqueles sentados junto com outros 
  -ico(ti) sentar-se 
   nicooºowatinigi ele faz sentar junto  com 
   (outro) 
 
nicooxo nicooxoli subst  fem manjedoura 
 
nidaa conj junto com 
    coisa em pé 
   nidia junto com (coisa deitada) 
-nidaka(ta) vt ter cuidado de 
   qualquer perigo 
 

nidelaºawa nidelaºawadi 
   nidelaºawepodi (ger) subst masc ou  fem 
     inimigo 
   ºadidelaºawadi seus inimigos 
   -idele brigar 
 

nideleºecajo nideleºecajoli subst masc 
    ou fem brigador 
   que tem jeito para brigar 
   -idele brigar 
 

nideleºegi nideleºeco subst masc   
   1 briga  2 guerra 
   nidelakadi (sinôn) 
 

-nidi vt chamar 
 
-nidi vi 1 ralar 2 relar 
   nitaºanaºadi ralador 
 

nidia conj  junto com 
   coisas paradas ou deitadas 
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nidiaaºidi nidiaaºidiwa pro pess enf  
   esse mesmo 
 
nidie nidieli subst  fem 1 placa 2 carta 
   lidie placa ou carta dele 
   ºodidietibige nossa carta 
 

nidigo nidiko subst masc o escrito 
   -idí escrever 
 

nidikonaºa nidikonadi subst masc  
   1 escritor  2 escriba 
    nidikonaºalo (forma fem) 
   -idiko escrever para 
    nidikonaºadi caneta, lápis 
 
nidikonaºadi nidikonaºatedi subst masc 
   1 caneta 2 lápis 
   -idiko escrever para 
 

nidikonaºaxi nidikonaºaxiidi subst  fem 
    escola 
   -idiko escrever para 
 

-nie vt sentir frustração 
    oportunidade perdida 
 
-nienaºaneºe vt 1 brigar por outro 
   2 estar a favor de 
    tomar parte de alguém, defender outro 
    contra acusação, calúnia 
 

-nie(tibige) vt falar mal 
    de alguém 
 
nigaaºa adv temp quando (também) 
 
nigaalewa nigaalewali subst  fem pulso 
 
nigaaligijegi nigaaligijedi subst masc  
   pessoa perseguida 
   nigaaligije (forma fem) 
   -igaala(tibeci) perseguir, seguir 
 

nigaaloºodi nigaaloºodoli subst masc 
   seguidor 
    animal ou pessoa 
 

nigaana nigaanigipi subst  fem guria   
   niga-aana (fala da mulher) 
   nigaanigi (forma masc) 
    menos de 10 anos 
 

nigaanaºanadi subst  cantadores 
 
nigaanake nigaanakeli subst  fem moça 
   nigaanigi criança, gurí 
 
nigaanigi nigaanigipi subst masc gurí   
   niga-aanigi (fala da mulher) 
   nigaana (forma fem) 
    menos de 10 anos, criança   
   nigaanigipawaanigi criançada  
   nigaanigawaanigi (forma dim) 
 

-nigaanye vi ganhar  port 
 

nigaanyeºegi subst masc o que foi ganho 
   ºanigaanyeºegi o que você ganhou 
 

-nigaje vi dar à luz 
 
nigajeelo nigajeeloli subst  fem mulher 
    com recém nascido nos braços 
   -nigaje dar à luz 
 

-nigakala vt descascar 
    com faca - geralmente tirando a pele de animal 
   -nigetela (sinôn) 
 

nigalaºaºica cond se tiver 
    (futuro) 
 

nige conj  temp 1 quando 2 até 
   (condicional, hipotético ou com universal  
   temporal) 
   nige daºa senão, quando não 
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nigecaºaloºo nigecaºaleºetedi  subst 
      masc 1 tristeza 2 incomodação 
    3 preocupação 
 
-nigecaºa(tema) vt aceitar uma  
    proposição 
   -igecaºa aceitar uma proposição 
 

nigediogo nigediko subst masc onça 
 

nigediogo-nabideºegi  
    nigediko-nabidaºaºa subst masc  onça 
     preta 
 

nigegi subst masc 1 palavra  2 promessa 
   -gegi palavra ou promessa de 
 

nigeledi adv temp depois 
    (sentido futuro) 
    nige eledi 
    nigeledi nigoi depois de amanhã 
 

nigeleemenaºadi  
  nigeleemenaºatedi subst masc laço 
 
nigenaºatakaneºegi   
   nigenaºatakaneºeco subst masc  
   imitação 
    imitando ação de pessoa 
   -igenaºadi imitar 
 

nigepaa adv temp até, até quando 
    (futuro) 
    nige epaa 
   nigepaa ganigicatibige para sempre   
   ganigicatibige quando 
 

-nigetela vt descascar 
    de qualquer maneira 
   -nigakala descascar 
 

-nige(tice) vi perguntar muito 
   -ige perguntar 
 

nigexaka adj grosso 
 
nigexeciligijegi nigexeciligijedi subst 
     masc madeira já laminada 
    casca tirada 
 

nigica nigicoa cond quando tem, se tiver 
    (futuro) 
 

-nigicile vi estar com fome 
   nigigi fome 
 

nigida nigidoa cond se tiver 
   no futuro 
   nige ida nigica se tiver 
 

-nigida vt apedrejar 
 
nigidaaºidi adv temp depois 
    no futuro 
   nige idaaºidi 
 

-nigidage vi procurar queixada 
    caçar 
   nigidagi porco do mato (queixada) 
 

nigidagi nigidaka subst masc queixada, 
   porco do mato 
   nigidagiwaºa porco doméstico 
 

nigidagiwaºa nigidagiwadi subst masc 
   porco doméstico 
   nigidagi porco do mato 
 

nigidiaaºidi adv temp depois 
   no futuro 
  niºidiaaºidi depois, no passado 
 

nigidini nigidixodi subst  fem  paca 
 

nigigi subst masc fome 
   -nigicile estar com fome 
 

nigiinta subst masc quintal  port 
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nigitikonaºadi nigitikonaºatedi  
   subst masc linha 
    para costurar 
    -igitiko costurar 
nigiwajete subst fem parte da orelha 
 

-nigiwogo vt 1 zombar 2 incomodar 
    3 provocar 4 escarnecer 5 afiar 
    ferramenta 
    também, mexer com, sentido mau 
   -igiwocaºa amolar, provocar, afiar  
   ferramenta 
 
-nigodi(tini) vi 1 encerrar 2 matar 
   -no-oo(tini) (fala da mulher) 
    terminar de falar, ler, etc. mas não de fazer 
    algo; quando matar, matando vários 
   -igodi terminar de fazer algo 
   -eloadi matar (um só) 
 

nigoenaºadi nigoenaºatedi subst masc 
   cinto 
   ºanigoenaºadi seu cinto 
 

nigoi adv  temp amanhã 
   nigoitijo de manhã 
 
nigoiije subst  fem estrela da manhã 
 
nigojigo nigojigipi subst masc pessoa  
    preguiçosa 
   nigoji (forma fem) 
 
nigojooºo nigojokodi subst masc  verme 
    tipo que come o corpo 
 

nigokexaa cond se for por um  
     momentinho 
     não demora (futuro) 
 

-nigoko vi roncar 
 
nigomaado nigomaadotedi subst masc 
    pomada  port 

-nigomaºadi(tini) vt 1 terminar 
   2 encerrar 
    p.ex. palavras, estudos, escritos, ensinos, aulas 
 

nigopiidi subst masc coriza 
 
nigotaºa nigotadi subst  fem cidade 
   ºanigotaºa sua cidade 
   nigotakawaana aldeia 
 

nigotakajegi nigotakajedi subst masc 
   cidadão 
   nigotakaje (forma fem) 
   nigotaºa cidade 
 

nigotakawaana nigotakawaanatedi 
   subst  fem aldeia 
   nigotaºa cidade 
 

nigotedini ºobaaºatedi núm dez 
   nigoteno ºobaaºadi cinco 
    nigoteno ºobaaºatedi (abreviação) 
 

nigotegegi nigotegedi subst masc  
   enguia 
     peixe 
 
nigoteno ºobaaºadi núm cinco 
   nigoteno ºobaaºatedi dez 
 

nigoteno ºodoºonagi núm quinze 
   nigoteno ºobaaºadi cinco   
   ºodoºonagi nosso pé 
 

nigotexo nigotexodi subst  fem  coatí 
 

nigoxe nigoxeli subst  fem faixa 
   ºoxeli nossas faixas 
   -exaºa fazer faixas 
 

niºelademigi(tigi) niºelademaºa  
   niºelademigipi(tigi) (plural alternativo) 
     subst masc 1 morador  2 dono de casa   
   niºeladema (forma fem) 
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niºelate niºelateli subst  fem lençol    
   leºe-eelate (fala da mulher) 
    de cama 
 
niºica niºicoa dem  masc esse 
   naºaca (forma fem) 
    coisa não vista 
 

niºida niºidoa dem  masc esse   
   naºada (forma fem) 
    coisa vertical, pessoa em pé, bicho morto e 
    pendurado, etc 
    niºica esse 
    niºidoda (forma dim)  esse pequeno,   
    magrinho ou querido 
 
niºidaa dem esse mesmo 
   joaniºidaa este mesmo, assim 
 

niºidaaºee adv man assim 
   presente ou passado 
 
niºidaaºida niºidaaºidoa pro pess  enf 
     masc ele mesmo 
 
niºidi niºidiwa dem  masc aquele     
   naºadi (forma fem) 
    animal ou pessoa deitado, plantação cortada     
   niºica esse 
 

niºidiaaºidi adv temp depois  
   (passado) 
   nigidiaaºidi depois (futuro) 
 

niºidiaaºi(te) loc quando ele estava lá,  
    daí ele estava lá 
    forma da 3ª pessoa 
   niºidiaaºejo forma da 1ª pessoa   
   niºidiaaºoni forma da 2ª pessoa 
 

niºigo v, conj 1 quando vai, via 2 vai mais 
    usado em números 
 

niºijaaºijo niºijaaºijoa pro pess  enf 
     masc aquele mesmo 
   naºajaaºajo (forma fem) 
    coisa ou pessoa indo 
 
niºijo niºijoa dem  masc aquele 
   naºajo (forma fem) 
    pessoa ou coisa indo, tempo indo –  passado 
    niºijoda (forma dim) 
 

niºilagi niºilaka subst masc enfeite 
    qualquer coisa que pendura-se no pescoço 
 

niºina niºinoa dem  masc esse 
   naºana (forma fem) 
    coisa ou pessoa vindo ou crescendo,  tempo 
    vindo 
    niºica esse 
    niºinoda (forma dim) carinhoso 
 

niºini niºiniwa dem  masc este 
   naºani (forma fem) 
    animal em pé ou pessoa sentada 
   niºica esse 
 

niºiniaaºini niºiniaaºiniwa pro  pess  enf 
     masc este mesmo 
 
niºitiwa adj segundo 
    em ordem, fila, etc 
   niºitiwatadiºida terceiro 
 

niºitiwatadiºida  adj núm masc terceiro 
   niºitiwatadaºada (forma fem) 
   niºitiwa segundo 
   jiºitiwatadiºida terceira vez 
 

-niºiwa(tece) vt 1 fazer um favor 
   2 consolar 
    prestar uma ajuda, ou consolar quando alguém  
    morre 
   -iºiwa favorecer, fazer favor  
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niºoaºodi niºoaºododi subst masc  
   vigilante 
   -iºoadi reparar, observar 
 
niiakanaºaxi niiakanaºaxiidi subst  fem 
    igreja 
    edifício, prédio, sinagoga, igreja católica 
 
niiºadi niiºatedi subst masc genro 
   niiºate nora 
 

niiºate niiºateli subst  fem nora 
   niiºadi genro 
 

niiºaxinaºadi subst masc escola 
    lugar de ensino 
   -iiºaxinaºa ensinar 
 

niiºaxinaºanaºa niiºaxinaºanadi  
   subst   professor 
   niiºaxinoºodi professor dele 
 
niiºaxinaºaneºegi  
   niiºaxinaºaneºeco subst masc ensino 
   ºoniiºaxinaºaneºegi nosso ensino (o que 
    ensinamos) 
   liiºaxinaºaneºeco ensinos dele 
   -iiºaxinaºa ensinar 
 

niiºaxinigi subst masc aluno 
 

niiºaxinoºodi niiºaxinoºododi  
   niiºaxinoºododipi (ger) subst masc  
    professor dele 
   niiºaxinoºodo (forma fem) 
   iniiºaxinoºodi meu professor 
   -iiºaxinaºa ensinar 
   niiºaxinaºanaºa professor 
 

niiºenatagodi niiºenatagododi subst 
    masc líder 
   niiºenatagodo (forma fem) 
    aquele que manda 
   niiºenatakanaºa líderes 
   -iiºe(nataka) mandar 
 

niiºenatakaneºegi  
   niiºenatakaneºeco subst masc 
    1 mandamento 2 ordem 3 lei 
   liiºenatakaneºegi mandamento dele    
   lajoinaºaneºegi recomendação,  conselho 
   dele 
 
niiºexegi niiºexedi subst masc pessoa  
    mandada 
   niiºexe (forma fem) 
   -iiºe(nataka) mandar 
   liiºexegi pessoa mandada por ele,  apóstolo 
 

niiºo subst masc terra dele 
   iiºo terra, mundo 
   niiºotedi países 
   niiºoigo barro dela 
 

niimetedi subst  1 empregados  2 servos 
   nimeedi empregado, servo 
    niimete serva 
 

-nii(ta) vt vir a (ele) 
   -ii(ta) ir para (ele) 
 

niitigi subst  capacidade, talento 
 
nijaa conj junto com 
   coisa indo 
 

nijaaco nijaacotedi subst  fem saco  dele     
    port 
   jaaco saco 
 

nijaaligijegi nijaaligijedi subst masc  
   lagarto 
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nijaye nijayeli subst  fem vestido de  
    mulher 
 
nijayogo nijayogoli subst  fem saia 
 
nijece nijeceli subst  fem cintura 
 
nijienigi nijienaºa subst masc curandeiro 
    nijiena (forma fem) 
 
nijiloola nijilolatedi subst  fem calças dele 
   jiloola calças 
 
nijololegi nijolola nom próp índio Terena 
    plural significa o povo Terena 
 

-nika(teci) vi dar licença 
   -nika(tio) dar licença 
 

-nika(ti) vt descer 
    de posição alta 
   -axodi(tice) descer (de posição não tão alto, 
    p.ex. de cavalo 
 

-nika(tice) vi suspirar 
    usa-se com a palavra "suspiro" 
   -aadi suspiro 
 

-nika(tio) vi dar licença 
    pode ter sentido de descer 
   -nika(teci) dar licença 
 

nikoxeedi nikoxetedi subst masc apelido 
   -iko apelar, botar nome 
   nikojetedi (plural alternativo – diferença  de 
    sotaque)   
 

-nila vi tomar banho 
   nílaºadi água para tomar banho 
   -nileºe(ta) dar banho em outro 
 

nilaagedi nilaagetedipi subst masc culpa 
     dele 
    -laagedi culpa de 

nilaajonoºodi nilaajonoºododi  
   subst masc companheiro de viagem   
   nilaajonoºodo (forma fem)  
   -ilaajo acompanhar 
 

niladeenaºaneºegi  
   niladeenaºaneºeco subst masc conselho 
   -iladee aconselhar 
    niladieneºegi (sinôn) 
 

niladeeneºegi niladeeneºeco  
   subst masc 1 conselho  2 recomendação 
 
niladienigi niladienaºa subst masc  monte 
    de coisas 
   -iladie ajuntar coisas 
 
niladigodi niladigotiidi subst masc rua 
    dele 
    só na cidade 
   ladigodi rua da cidade 
 
niláºa subst masc 1 calor 2 doença dos  
   lábios 
 
-nilaºadi vt contar 
 
 
nílaºadi nílaºatedi subst masc água para 
    tomar banho 
   -nila tomar banho 
 
nileejedi nileejetedi subst masc  1 correia 
   dele 2 corrente dele 
   leejedi corrente 
 
nileenigi subst masc o que é odiado,  
   detestado ou queixado 
   lileenigi o que ele detesta 
   ileenigi o que eu detesto 
   ºadileenigi o que você detesta 
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nilegenaºaneºegi  
   nilegenaºaneºeco subst masc batismo 
   lilegenaºaneºegi batismo dele 
   -ilegenaºa batizar 
 
-nilegi(tigilo) vt tirar ou pegar depressa 
    ênfase na rapidez da ação 
 
-nileºe(ta) vt dar banho 
    para pessoa ou animal 
   -nila tomar banho 
 
nileyeema nileyeemaºatedi subst masc    
    trigo dele 
 
niliicaºajegi niliicaºajetedi  
  niliicaºajetecidi (ger) subst  riqueza 
   port – rico 
   ºoniliicaºajetedi nossas riquezas    
  niliicaºajetegi (sing alternativo) 
 
niliidaºatagodi niliidaºatagododi  
   subst masc criador 
   niliidaºatagodo (forma fem) 
    aquele que cria, p.ex. animais 
 
niliidaºatajegi niliidaºatajedi subst 
     masc criação 
    de animais 
   -iliidaºadi criar (animais)   
   niliidaºatagiwa criado junto com 
 
-nilike vt expandir 
 
nilikenoºodi nilikenoºododi subst masc 
    cortador de couro 
   nilikenoºodo (forma fem) 
 
nilipatigi nilipataºa subst masc rolo ou  
    embrulho 
   -ilipadi embrulhar 
 
-nili(tibige) vt falar mal 
    de outra pessoa 

niloko adj assado 
   niloko  ele está de volta 
 
-niloko vi estar de volta 
   -iloko(tice) virar-se 
   -iloko estar indo 
 
nilokokena nilokokenali subst  fem luz  
   dele 
   lokokena luz 
   ºanilokokena sua luz 
 
nilokotajegi nilokotajedi subst masc  
   presente 
    coisa dada 
 
niloogo adj assado 
    p.ex. carne, peixe 
 
nilotapaºajegi nilotapaºajedi  subst 
      masc ferida que não sara 
 
nimagijegi nimagijetedi subst masc mão 
   esquerda 
   ºonimagijegi nossa mão esquerda    
   libaaºadi mão dele (direita) 
 
nimaweneºegi nimaweneºeco  
   subst masc 1 jeito 2 poder 3 maneira 
   ºanimaweneºegi seu jeito 
 
-nimedi -nimetiidi subst masc  1 sepultura 
    2 quarto 3 tempo 
   -nime-eedi (fala da mulher) 
   ºonimedi nosso quarto 
    limedi quarto, sepultura ou hora dele   
   limeditace no lugar de 
   -imedeºe passar a noite, hospedar 
 
nimeedi niimetedi subst masc 
     1 empregado  2 servo 
   niimete (forma fem) 
   moço 
   ºadimeedi seu servo 
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-nimonya vt mandar para cá 
   -imonya enviar alguém (para lá) 
   -niwakatee mandar para cá (pessoa ou  
   coisa) 
 
ninaaºina conj junto com 
   coisa ou pessoa vindo 
 
ninaalexegi ninaalexedi subst masc  
  pessoa enganada 
   ninaalexe (forma fem) 
   -inaale mentir, enganar 
 
ninakiºila nom próp Chama-côco 
    povo indígena 
 
nini adj jeito de palhaço, bobo 
    ação engraçada 
 
ninia conj junto com 
    pessoas sentadas, animais em pé 
   nidia junto com (parados ou deitados) 
 
-ninice vt cheirar perto 
    bom ou mau cheiro 
   -ixigi(tege) sentir ou cheirar (ele) de longe 
 
-niniºodi vt responder 
 
-ninikatidi vt 1 fazer alegre ou feliz 
   2 agradar 
   -initibece alegrar-se 
 
niniogo niniocoli subst masc 1 beira 
   2 limite ou fim 
    espaço ou tempo 
   liniogo beira, limite, fim de 
 
ninionigi ninionaºa subst masc líder dele 
   niniona (forma fem) 
    p.ex. capitão 
   inionigi líder  
   ºonionigi nosso capitão 
 

ninionigi-eliodi ninionaºa-eloodoli 
   subst masc rei, imperador 
   niniona-eloodo (forma fem) 
 
ninioxadi subst masc 1 reino 2 país onde 
    reina 
   ninioxe (forma fem) 
   onde ele reina, forma fem significa onde ela 
   reina 
   ninionigi líder 
   ninioxigi reinado 
 
ninioxigi subst masc reinado 
   ininioxigi meu reinado 
   ninioxadi meu reino 
 
niniwoodi subst masc cunhado dele 
-ninya vi 1 chorar 2 lamentar 
    por causa de morte 
 
ninyaagi ninyaco subst masc  
  acontecimento 
   ininyaagi o que aconteceu comigo 
 
ninyeelaºaxi ninyeelaºaxiidi subst  fem 
    bolsa de dinheiro 
   dinyeelo dinheiro 
 
ninyeelo subst masc dinheiro dele  port  
   dinyeelo dinheiro 
   -nyeelo dinheiro de 
 
ninyoºodi ninyokotiidi subst masc água 
   ºaninyoºodi sua água 
 
Ninyoºodi-libegi nom próp Olho d'Água 
    2ª aldeia Kadiwéu 
   ninyoºodi água 
   libegi burraco dele 
 
ninyoºotaºaxi ninyoºotaºaxiidi  
  subst  fem tanque de água 
  ninyoºodi água 
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ninyoºotijegi ninyoºotijedi subst masc 
   animal aquático 
   ninyoºodi água 
 
ninyoºoxegi ninyoºoxedi subst masc 
    jacaré 
 
ninyoxegi-lotoinaºadi subst  fem   
   carvão 
 
nio adv freqüente 
   niotibece mais freqüente 
 
niocodi niocotadi subst masc vento 
    o plural significa temporal 
   niwocotaºa tempestade 
 
-nioda vt 1 retirar 2 colher 3 catar 
 
niodagi niodaka subst masc coisa achada 
   iodagi  minha coisa achada 
   ºawodagi sua coisa achada 
  liodagi coisa achada dele 
 
niodaºadi niodaºatedi subst masc sala  
   de refeição 
  -niodi comer 
 
niodaºawa niodaºawadi subst masc  
   soldado dele 
   iodaºawa soldado 
 
-niodeºe vt alimentar 
   -niodi comer 
 
-niodi vi comer 
   -eligo comer 
   -niodeºe alimentar 
 
niogó subst masc 1 pátio 2 praça 
    lugar espaçoso, aberto 
 

nioºodi nioºododi nioºododipi 
    (ger) subst  seguidor 
    nioºodo (forma fem) 
   anodiotibece seguidores 
   -io(teci) seguir, viajar 
   ºanioºododi seus seguidores 
 
nioladi niolatedi subst masc 1 boca dele 
   2 idioma dele 
   ºonioladi nossa boca ou idioma 
   ioladi língua de 
 
niolakati niolakatedi subst 1 beira  
   2 coisa que transborda 
    p.ex. água de pote 
 
niomaºatagi niomaºataka  
   niomaºatagipi (ger) subst masc pessoa 
    escolhida, separada 
   niomaºata (forma fem) 
   liomaºatagi separado dele 
   -iomaºadi escolher, separar entre 
 
niona nionigipi subst  fem filha 
   ni-oona (fala da mulher) 
   nionigi filho 
   liona filha dele/dela 
   -iona filha de 
 
nionigi nionigipi subst masc filho 
   ni-oonigi (fala da mulher) 
   lionigi filho dele 
   -ionigi filho de 
   niona filha 
 
-niopaaºadi vt 1 esmagar  2 amassar 
   -iopaaºadi (sinôn) 
 
-niotaa vt cercar 
   para proteger 
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niotagi niotaka niotagipi 
    (ger) subst masc 1 empregado 2 escravo   
    niota (forma fem) 
   ºaotagi seu servo 
    -iotage escravizar 
 
-niotagode vi agradecer 
    pessoa ou Deus 
   niotagodi mestre, patrão, senhor 
 
niotagodi niotagododi  
   niotagodepodi (ger) subst masc 1 mestre 
    2 senhor 3 patrão 
   niwa-aagodi (fala da mulher) 
   niotagodo (forma fem) 
    ºoniotagodi nosso senhor 
    niotagi escravo, servo 
 
nioxoa nioxoadipi subst masc irmão dele 
   noaºa (forma antiga) 
   ºanioxoa seu irmão 
   niwaalo irmã dele 
 
-nipaadi vi 1 urinar 2 fazer xixi 
 
-nipadi(ta) vt ficar agitado com 
 
nipe nipeli subst  fem cama 
   cama simples 
   lipe cama dele 
   -ipe cama de 
 
nipecaado nipecaadoli subst masc  
   pecado dele  port 
 
nipecaºawa nipecaºawadi  
   nipecaºawepodi (ger) subst masc  vizinho 
   lipecaºawa vizinho dele 
   ipecaºawa meu vizinho 
   nipegi perto 
 
nipegedi adj fino 
 

nipegi adv loc perto  
   -ipegi(talo) aproximar-se (a ele), estar perto 
    de 
    ipegitibigimece perto em cima 
 

nipenaºadi nipenaºatedi subst masc  
   lugar seguro 
    para descansar 
   -nipe(ti) descansar 
   nipeneºegi descanso 
 

nipeneºegi nipeneºeco subst masc  
   descanso 
   -nipe(ti) descansar 
 

-nipeneºe(tini) vt fazer descansar 
   -nipe(tini) descansar 
 

-nipe(ti) vi descansar 
   -nipeneºe(tini) fazer descansar 
 

-nipodi vt pisar em 
   -ipodi(teloco)  pisar 
 

nipodigi nipodaºa subst masc campo 
   ºonipodigi nosso campo 
 

nipodigipijegi nipodigijedi subst masc 
    homem que mora no campo    
   nipodigipije (forma fem) 
    nipodigi campo 
 

nipoketegi nipoketedi subst masc pedido 
   -ipoko pedir 
 

nitaanigo nitaaxodi subst masc águia 
    pássaro 
 

nitagigo nitagigoli subst  fem angico 
    árvore 
 

nitaºanaºadi nitaºanaºaditedi  
   subst masc ralador 
    para comida 
   -nidi ralar 
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nitenatagodi nitenatagododi subst  
     masc  pessoa que gosta de ...   
   nitenatagodo (forma fem) 
    e não despreza 
   -ite gostar de 
 

nitiigi subst reflexo 
 

nitiiºa nitiadi subst masc tinta preta   
    para cerâmica 
   nitiiºanaºanaºadi tinta comum 
 

nitiiºanaºanaºadi  
   nitiiºanaºanaºatedi subst masc tinta  
    comum 
   nitiiºa tinta especial para cerâmica 
 

nitoonicogo nitoonicogoli subst  fem 
   túnica 
 

niwaalo niwaalepodi subst  fem irmã dele 
   nioxoa irmão dele 
   iwaalo mulher 
 

niwadeti niwadetedi adj caindo 
 

niwai niwailidi núm, loc, subst masc parte 
    liwai parte dele, cinqüenta, capítulo    
    niwaiawaanigi (forma dim) 
 

niwaiºawa niwaiºawepodi subst 
    1 reparte junto com 2 arrenda com ele 
   ºoniwaiºawepodi repartimos com  
    eles 
 

niwakate niwakatedi subst  fem carta 
    coisa mandada 
   ºoniwakate nossa carta (mandada por nós) 
   -iwakatee mandar, encomendar 
 

-niwakatee vt mandar para cá 
    coisa ou pessoa 
   -nimonya mandar vir (pessoa) 
   -iwakatee mandar para lá 
 

niwaló adj de valor port 
   -niwaloe ter valor 
   iniwaló meu valor 
 

niwatece niwateceli subst  fem canoa 
   barco para pescar 
   liwatece canoa dele 
 

niwatecemaºa subst masc canoeiro    
   niwatecema  (forma fem) 
    niwatece canoa 
 
niwatecigo niwatecigoli subst  fem  
   ximbuá 
    árvore como balsa, boa para canoas 
 

-niwa(tege) vt fazer guerra 
   -iwa enfrentar, agredir, assaltar 
 
niwaxacoco niwaxacocoli subst masc  ou 
     fem carneiro dele 
   waxacoco carneiro 
 
niwaxiinaºajetegi  
  niwaxiinaºajetecidi subst masc listra 
   tinta ou marca natural 
 
niwaxinaºanaºa  
  niwaxinaºanadi subst masc  o sábio 
   -iwaxinaºa ter idéia 
 
niwedi niwetali subst  fem roupa velha    
   niwe-eedi (fala da mulher) 
 
niweenigi niweenaºa subst masc comida 
   niwe-eenigi (fala da mulher) 
   forma plural também usada para pilhas    
   liweenigi comida dele 
   iweenigi minha comida 
 

niweenigi me ºocidi subst masc jantar 
   niweenigi comida 
   ºocidi tarde 
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niweenigi me yaxoºo-noko subst 
    masc almoço 
   niweenigi comida 
   yaxoºo-noko meio dia 
 

-niweenigi(tiobige) vt   1 provocar 
    2 insultar 
 

niweewe niweeweli subst  fem cupim   
    de vaca 
 

niweiigi niweiicitedi subst masc lagoa  
   de ... 
   weiigi lagoa 
 

niwekaladi niwekalatedi subst masc 
    1 escada 2 ponte 
 
niweladi niwelatedi subst masc sandália 
    dele 
 

niweneeno subst masc veneno dele   port   
   weneeno veneno 
 

niweniºideneºegi  
   niweniºideneºeco subst masc pessoa  
    que se gaba, orgulhoso 
   niweniºidena (forma fem) 
   -diniweniºide exaltar-se, gabar-se,  
    engrandecer-se 
 

-niwetade vt 1 curar 2 tratar 
   -iwetade curar, tratar   
   niwetadenaºanaºa curandeiro, médico 
 

niwetadenaºanaºa  
   niwetadenaºanadi subst masc ou fem  
   médico 
    pode ser enfermeiro 
   -niwetade curar, tratar 
 

niwetadi niwetatiidi subst masc 
    1 curativo 2 remédio 
   -iwetade tratar, curar 

niwetaºa niwetakatedi subst masc 
     1 o frio 2 sul 
   diwete frio 
   niwetaºajo blusa de frio 
 

niwetaºajo niwetaºajoli subst  fem 
     1 blusa dele/dela 2 capa de frio dele 
   niwetaºa frio, sul 
   wetaºajo blusa ou capa de frio   
   iniwetaºajo minha blusa de frio 
 

niwexegaºa niwexegadi subst masc  
   ferida 
 

niwexegi niwexegadi subst masc   
   crença de pessoa 
    superstição 
 

-niwi vi 1 escolher 2 julgar 
   -iwi  olhar, ver, enxergar, espiar 
 

niwiaajeºegi niwiaajeºeco subst masc 
    viagem 
   -niwiaje viajar 
 

niwiadi subst masc peito de pé 
   liwiadi peito do pé dele 
 

-niwiaje vi viajar 
 

niwicomigi niwicomaºa subst masc  
  pessoa idólatra 
   niwicoma (forma fem) pessoa que adora 
   ídolos 
  niwigo espírito, ídolo 
 

-niwidi vt 1 misturar 2 mexer 
 
niwigo niwicidi subst masc 1 espírito  
  2 foto  3 ídolo 
   ºoniwigo nosso espírito 
   liwigo espírito dele 
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-niwiigi(tini) vt tirar couro 
   cortar um animal inteiramente 
 

-niwikode(tiniwace) vt ter  
    misericórdia (deles) 
   -iwikode  ter dor de 
 

niwilana niwilanali subst  fem tanque 
 

niwilanaºanaºa niwilanaºanadi  
   subst masc oleiro 
 

niwilanigi subst masc 1 parede 
   2 monumento 
   ºadiwilanigi sua parede 
 

-niwilegi vi 1 limpar 2 lavar 
   -iwilegi  lavar ou limpar algo 
 

-niwilo vt 1 prender 2 amarrar 
    jogar na cadeia 
   niwilogojegi prisioneiro   
  niwiloºonaºaxi cadeia 
 

niwilogojegi niwilogojedi 
   niwilogojegipi (ger) subst masc  
   prisioneiro 
    niwilogoje prisioneira 
   ºaniwilogojedi seus prisioneiros 
   -niwilo prender, amarrar   
   niwiloºonaºaxi cadeia, prisão 
 

niwiloºonaºaxi niwiloºonaºaxiidi 
    subst  fem 1 cadeia 2 prisão 
   niwilogojegi prisioneiro 
   -niwilo prender, amarrar 
 

niwinaºanaºa niwinaºanadi subst masc 
    torcida 
   -iwi olhar, espiar 
 

niwineºegi niwineºeco subst masc  
   aparência 
   -iwi olhar, espiar 

niwinigi(jegi) niwinigijedipi  
   niwinigipi (plural alternativo) subst masc 
    1 exemplo 2 padrão 3 modelo 
    4 testemunha 
   -iwi espiar, olhar 
 

niwinoºodi niwinoºodoli subst masc  
   juiz 
   niwinoºodo (forma fem) 
   -iwi olhar (pode ser para julgar) 
 

niwitakegi niwitakeco niwitaketedi 
   (plural alternativo) subst masc mentira 
   -iwitaka mentir 
 
-niwi(tece) vt olhar 
    na direção de ... 
   -iwi olhar 
 

niwitidiºigi niwitidiºico subst masc  
   guerra 
    -iwitide guerrear 
 

niwocotaºa niwocotaka subst masc  
   tempestade 
    niocodi vento 
 

niwodagi niwodaka subst masc coisa  
   achada 
   alguma coisa no chão 
   liwodagi coisa achada por ele 
   ºowodagi nossa coisa achada 
 

niwogo niwoko subst masc pessoa  
    judiada ou xingada 
   niowe (forma fem) 
 

niwokodaºaxi niwokodaºaxiidi  subst 
     fem caixa 
 
-niwo(tinece) vt descer 
    com alguém ou algo 
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nixaada nixaadatedi subst masc enxada 
    port 
 

nixaanto nixaantotedi subst masc santo 
    port 
 

nixacoola nixacoolatedi subst  fem  
   sacola   port 
 

nixakedi nixaketedi subst masc 
     1 habilidade 2 profissão 3 conhecimento 
    o que foi aprendido 
   lixakedi conhecimento dele 
 

nixigaºawa nixigaºawadi   
   nixigaºawepodi (ger) subst companheiro 
    de viagem 
    lixigaºawa companheiro dele na viagem 
niximaºaºa niximaºakatedi subst masc 
    trovão 
   diximoºo barulho do fogo, trovejou 
 

nixoºotagi nixoºotaka subst masc roça 
    lixoºotagi roça dele 
 

nixomaºatice v escapou de perigo 
   nixomaºatice yaadi meu respiro     
   nixomaºatice ºadaadi seu respiro 
 

-nixomeºe vi 1 armar 2 fazer vestidos 
   -dinixo(tinigi) vestir-se 
 

-nocie vt salgar 
   yoci  sal 
 

nociwicaºanaºadi  
   nociwicaºanaºatedi subst masc serrote 
   -ociwigi serrar 
 

nodaajo nodaajoli subst masc faca 
   yodaajo minha faca 
   ºadodaajoli suas facas 
 

nodaajo-nelegi nodaajoli-nelecoli  
   subst  masc facão 
    também usado por espada 
   nodaajo-ocaºataºa espada 
   nelegi grande 
 

nodaajo-ocaºataºa subst espada 
   nodaajo faca 
    ocaºataºa comprido 
 

nodagi nodaka subst masc bebida 
    pinga 
   nodagimaºa bêbados 
 

nodagimaºa subst  bêbados 
    (forma plural) 
    emakaºaºa (sinôn) 
 

nodawa nodawadi nodawadipi subst 
     masc ou fem esposa, marido 
   -odawa esposa, marido de 
 

-node vi convidar 
   nodenigi pessoa convidada 
 

nodeneºegi nodeneºeco subst masc  
   convite 
 
nodenigi nodenaºa nodenigipi  
   (ger) subst masc o convidado 
   nodena (forma fem) 
   -node convidar 
 

nodi aligeºe loc oriente 
   -odi(tice) sair 
    aligeºe sol 
 

nodolo nodololi subst  fem 1 botão 
   2 umbigo 
 
-noe vi chorar 
    pode ser som de cavalo, ave, galinha, ovelha,  
    lôbo 
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noecaºaxi noecaºaxiidi subst  fem  
  camisa dele 
   inoecaºaxi minha camisa 
   ºanoecaºaxi sua camisa 
 
noecaºaxi-layenigi noecaºaxi- 
   layenaºa subst masc bolso de camisa 
 
noecaºaxi lotoinaºadi subst  fem  
   colarinho de camisa 
 
noecaºaxi-nodolo subst masc botão de 
   camisa 
 
noenatagi noenataka subst masc serviço 
   nowe-eenatagi (fala da mulher) 
   loenatagi serviço dele 
   yoenatagi meu serviço 
 

noenatagodi noenatagodoli subst masc 
    criador 
   noenatagodo (forma fem) 
   -oe consertar, arrumar, fazer 
 

noenoºodi noenoºododi subst masc  
   Deus 
   noenoºodo deusa 
   ºonoenoºodi nosso Criador 
 

-noºa vt tirar 
   -noºowaa (fala da mulher) 
   -noºa(tema) 
   liweenigi servir a comida dele 
 
noºaligijegi noºaligijedi subst masc  
   eunuco 
   -noºa tirar 
 
noºeedi noºetedi subst masc  1 galardão 
    dele 2 tesouro dele  3 presente dele 
    noºete (forma fem) 
    inoºeedi meu galardão 
 

noºeeºegi noºeeºeco subst masc 
    1 glória 2 honra 
   -oºe louvar 
   yoºeeºegi minha glória 
 

-noºele vt abraçar criança 
    carregar com cuidado - ação de levantar criança 
    para abraçá-la 
 

noºodinaºa noºodinadi subst masc boi 
   dele 
   ºodinaºa boi 
 

-noºodinake vt castrar 
    animal ou pessoa 
 

-noºoja vt comer 
    maneira de pássaro 
   -oºojaka comer na maneira de pássaro 
 

noºojegi noºojedi subst masc peixe 
 
noºolaºatakaneºegi  
   noºolaºatakaneºeco subst masc  
   adultério 
   -iºolaºadi adulterar, pegar de outro 
 
noºolee(ta) intro assim, por isso, daí 
 
noºomidi noºomitedi subst masc  
    passageiro 
    inseto com muitas pernas 
 
noºowikomatiigi noºowikomatiico 
   subst masc 1 preocupação 2 ansiedade 
   -oºowikomata preocupar-se 
 
-noide vi fazer outro ficar com medo 
    se engrossar para outro ficar com medo, aplica 
    também para nuvens escuras 
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noiigi noiika subst masc 1 gente  2 povo 
    no plural significa nações, inclusive de 
    indígenas 
   loiigi povo dele 
   noiigi-nelegi multidão 
 
noiigiwa noiigiwepodi subst  parente, 
   próximo 
    plural significa família 
   loiigiwepodi família dele 
 
-noiigiwa subst  vida junto com 
   noiigiwepodi nossa morada juntos   
   inoiigiwa minha morada com ele  
   ºonoiigiwa nossa morada com ele 
 
noiikegi noiika subst masc o povo  
    indígena 
    qualquer povo 
 
-nojice(tice) vi afastar-se 
    retirar-se para trás,  talvez por causa de perigo 
    na frente 
 
nojocaºanaºadi nojocaºanaºatedi 
    subst  fem 1 mão de pilão 2 vara  
     comprida 
     coisa com pontinha 
    -ojogo esfaquear 
 
-nojotaºadi vt amontoar algo 
 
nokaaºedi nokaaºetedi  
   nokaaºetedipi (ger) subst masc 
    1 companheiro 2 amigo 
    nokaaºete (forma fem) 
     lokaaºedi companheiro dele 
    yokaaºedi meu companheiro 
 
nokanice vi ele finge 
    só existe 3ª pessoa para este verbo   
   onokanice eles fingem 
   on-(-ao) fingir 
 

noko nokododi subst masc dia 
   inokododi meus dias 
 
-nokomoke vt dobrar 
 
nokonaºa nokonadi, nokonaºatedi 
   subst masc  mão pelada,  irara 
    animal 
 
nolaadogo nolaadogoli subst  fem casca 
 
nolaakanaºadi nolaakanaºatedi  
   subst masc remo 
 
nolagi nolacidi subst  fem semente dele 
   lolagi semente (certo tipo) 
    olagi semente (qualquer) 
 
-nolagikati vt descascar grãos 
   nolagi semente 
 
nolataºa subst monte de lixo varrido 
    (só forma plural) 
    lolataºa monte dele de lixo 
 
nolataºanaºadi nolataºanaºatedi  
   subst masc vassoura 
   -oladi(tice) varrer 
 
-nole vi olhar para onde vir 
   -nole(tice) abrir os olhos 
    -ole levantar a cabeça para olhar, olhar para 
     longe 
 
noledaºaxi noledaºaxiidi subst  fem  
  lamparina 
   ºadoledaºaxiidi suas lamparinas 
 
noledi noletedi subst masc fogo 
    no plural pode significar fósforos 
   yoledi meu fogo 
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nolee adj cheio 
   noleetinigi 
   ºadoleeni você está cheio 
   noleeteloco cheio em toda parte 
 
noleeºaxi noleeºaxiidi subst  fem  
   espelho 
   -ole(te) ver de longe 
    loleeºaxi espelho dele 
 
-noleenaºadi vt encher 
   nolee cheio 
   -e(tigi) (sinôn) 
 
-noleenaºadi vi estar cheio de 
   -noleenaºadi encher 
 
-noleke(tice) vt fazer enxergar 
    deixar em alerta 
 
noletedi subst  fósforos (forma plural) 
   noledi fogo 
 
noliana nolianali subst  fem vagina 
 
nolicaºadi nolicaºatedi subst masc coisa 
    roubada 
   ºadolicaºadi coisa roubada de você 
   -olice roubar 
 
nolidigo-lawoºo adj roxa 
    cor de certa flor 
    lawoºo flor 
 
nolidio lawoºo adj  frase púrpura 
    cor de folha 
 
-noli(tini) vt segurar 
    nas mãos para ficar firme,  não deixar cair 
   -oli(tege) cercar 
   -oli não deixar 
 

nolometa nolometali subst  fem   
    “baitaca” 
    pássaro 
 
-nomiige vt pegar 
    não com a mão, pressionar para revelar um  
    segredo ou coisa escondida 
   -omiige pescar 
 
nomiigomigi nomiigomigipi subst masc 
    pescador 
   -omiige pescar 
 
noniciwaºa subst masc 1 poder 2 força 
   loniciwaºa poder dele 
 
noniciweºegi noniciweºeco subst masc 
    jeito ou modo de força 
   loniciweºegi jeito de força dele 
 
-nonipe vi suar 
 
-noodi vt trazer 
    sempre tempo passado 
   -nadeegi (sinôn) 
   -oodi(ticogi) chegar lá com algo 
 
noojedi nojetedi subst masc preço 
   loojedi preço dele 
   -noojete comprar 
 
noojetekaxi subst  fem 1 loja dele 
   2 mercado dele 
   -noojete comprar 
   noojetekigi negócio, mercadoria   
   oojetekaxi loja 
 
noojetekenigi noojetekenaºa subst  
     masc   comerciante dele 
   noojetekena (forma fem) 
   -noojete comprar 
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noojetekigi noojetekico subst 1 negócio 
    dele 2 mercadoria dele 
   -noojete comprar 
   noojetekaxi  loja, mercado 
 
noolaºanaºalo noolaºanadi subst  fem 
   cozinheira 
  -oolaºa cozinhar 
 
noolaºanaºaxi noolaºanaºaxiidi subst 
     fem 1 fogão  2 cozinha 
   -oolaºa cozinhar 
 
noole nooleli subst  fem panela 
   inoole minha panela 
 
noomatewa noomatewadi  
   noomatewepodi (ger) subst ato sexual 
    com ele/ela 
   loomatewa ato (dele) sexual com (ela)    
   ºodoomatewa nosso ato sexual com  
    ele/ela 
 
noove núm nove  port 
    noobe (variação) 
 
nopegedi nopecetiidi subst masc tenda 
 
-nopilaºadi(tedio) vt 1 recolher 
   2 procurar companheiro para voltar 
   -opilaºadi devolver, entregar 
 
nopitena nopitenali subst  fem flecha 
   nopitenigi arco 
   lopitena flecha dele 
 
nopitenigi nopitenaºa subst masc arco 
   nopitena flecha 
   yopitenigi meu arco 
 

nopokedi nopoketedi subst masc  
   necessidade dele 
   nopokete necessidade dela 
   ºodopokedi nossa necessidade 
   -ipoko pedir 
 
notaºa subst palavra 
   lotaºa palavra dele 
   -otaºa falar 
 
notaºanaºa notaºanakatedi subst masc 
    conversa 
   -otaºa falar 
 
notaºanaºaxi notaºanaºaxiidi subst   
    fem 1 livro 2 carta 
   -otaºa falar 
    notaºa palavra 
 
notaºanaºaximigi  
   notaºanaºaximigipi subst masc pessoa 
    estudada 
   notaºanaºaxima (forma fem) 
   bem educado 
 
notaºaneºecajo notaºaneºecajoli 
   subst masc falador 
    orador, pessoa que fala bem 
   -otaºa falar 
   notaºaneºegi o que fala, voz 
 
notaºaneºegi notaºaneºeco subst  
     masc   1 voz 2 fala dele 
    sotaque 
   -otaºa falar 
 
notanigi notanaºa subst masc pessoa  
    ou coisa rejeitada, desprezada 
   notana (forma fem) 
 
notedi notetitedi subst  fem estrela dele 
   yotedi estrela 
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-notegi vt pegar 
    tirar algo do pé 
 
notetenatagi notetenataka subst  
     masc coisa guardada 
   -otete guardar 
 
noticigo noticigoli subst  fem   genipapo 
   árvore 
   notice  (alternativo do singular) 
   noticeli  (alternativo do plural) 
 
-noticoºo vt espremer 
    pode ser de peito 
 
notigimadigi notigimadaºa subst masc 
   discussão 
 
notiidi subst  leite (forma plural) 
   lotiidi leite dela 
   waca-lotiidi leite de vaca 
 
notoedi notoetedi adj perigoso 
    animal, chão, etc 
   notoetiigi poder sobrenatural 
 
notoetiigi notoetico subst masc poder 
    sobrenatural 
    para fazer milagres 
 
notoinaºatijegi notoinaºatijedi  
   subst masc jugo 
    para animal 
   notoinaºadi pescoço 
 
-notokaºe(ti) vt acalmar 
   -otoko ficar em silêncio, quieto 
 
notokonaºadi notokonaºatedi  
   subst masc tinta vermelha 
    tinta para cerâmica 
 
nowaadi nowatitedi subst masc ou fem  
   gêmeo 

-nowacaºa vi freiar 
    cavalo ou bicicleta 
   -owacaºa morder 
 
-nowi vt perceber 
    desconfiando, que algo está errado, começando 
     a entender 
 
nowidila loc (ficar) atrás dele 
   lowidi atrás dele 
   owidijegi último 
 
-nowieceºe vt aconselhar 
 
-nowienaºa vi 1 cuidar 2 guardar 
   -owie cuidar de, olhar para 
 
nowienaºanaºa nowienaºanadi  
   subst masc 1 guarda 2 pastor 
    aquele que cuida 
   -owie cuidar de alguém ou algo 
 
nowieneºegi subst masc  cuidador 
   -owie cuidar de alguém, algo 
 
nowienoºodi nowienoºododi subst 
    masc chefe 
   ºonowienoºodi nosso chefe, encarregado 
   -owie cuidar de alguém ou algo 
 
-nowiiºo(ta) vt imitar 
    outra pessoa, seguir exemplo de, imitar  
    maneira, ações, etc 
 
nowoodaºagi nowoodi subst masc  
   roupa 
   lowoodaºagi roupa dele 
 
nowoodaºaxi nowoodaºaxiidi  subst 
     fem 1 caixa 2 sacola 
    p.ex. guarda-roupa 
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nowoogo nowooko subst masc 
    1 pensamento 2 plano 
   -owoogo pensamento, plano de 
   -owooko pensar 
   lowoogo pensament, plano dele 
 
nowooºotakaneºecajo  
   nowooºotakaneºecajoli subst masc  
      ou fem sábio 
   -owooko pensar 
 
nowooºotakaneºegi  
   nowooºotakaneºeco subst masc 
    1 entendimento 2 sabedoria 
   lowooºotakaneºegi entendimento,  
    sabedoria dele 
 
nowoonigi nowoonaºa subst masc 
    1 cordão 2 barbante 
    usado para marcar desenhos em potes 
 
-nowo(tini) vt desmanchar 
    casa, etc 
 
noxadi adj leve 
 
noxiceºedi noxiceºetedi subst masc  
   milagre 
   ºodoxiceºetedi nossos milagres 
   -oxi enfeitiçar 
 
noxiceºegi noxiceºeco subst masc  
   admiração por milagre 
 
noxicoºo noxicoºonaºadi subst  
   cavoucador 
    animal que cavouca com nariz, p.ex. tatu,    
    queixada 
 

noxicoºonaºadi noxicoºonaºatedi  
   subst masc coisa forçada 
    p.ex. buraco que animal cavouca 
   noxicoºo animal que cavouca com nariz 
 
noxiiºadi subst masc sogro 
   noxiiºate sogra 
 
noxikoneºegi noxikoneºeco subst masc 
    feitiçaria 
 
-noxiwigi vt caminhar perto de 
    passar por ali 
   -naºaxa(teloco) passar por, exceder 
 
-noxoco vt fechar 
   -nibatoo (sinôn) 
   -dinoxoco fechar-se 
 
noxopa adj curto 
   -noxopanatidi encurtar, fazer menor 
 
-noxopanatidi vt encurtar 
    fazer menor - pano, corda, tempo 
   noxopa curto 
 
-noxotegi vt cortar 
    cabelo, lã, unhas, grama - coisa com pontas   
   -noxotegi cortar coisas com pontas 
 
-noyaaºadi vt quebrar 
   -aaºadi acabar, gastar 
 
-nyeelo subst  fem dinheiro 
   dinyeelo dinheiro 
   ninyeelo dinheiro dele 
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O  -  o 
 

oanadi oanadipi subst masc ou fem  
   hipócrita 
    pessoa que fala que é boa, mas não é 
 

-oane vi ser demais 
    além de que outros agüentam 
 

-ocaºaneºe vt 1 confortar 2 acalmar 
    confortar uma criança triste  
  -dinocaºaneºe agradar-se 
 

ocaºataºa ocaºatedi adj comprido 
   -ocaºatee fazer comprido, alongar 
 

-ocaºa(talo) vt agradar 
 

-ocaºatee vt alongar 
    fazer comprido 
    ocaºataºa comprido 
 

-oce vt cobiçar 
    invejar 
   oceeºegi cobiça, inveja 
 

-oceeºegi -oceeºaºa subst masc  
     1 cobiça  2 inveja 
   -oce invejar, cobiçar 
 

-oceºatidi vt fazer alguém afogar 
   oceºegi pessoa afogado 
 

oceºegi oceºaºa oceºegipi (ger) subst 
     masc pessoa afogado 
   oceºe (forma fem) 
 

-ocela vt pintar 
    passar um líquido, tinta ou pomada, no corpo, 
    parede, etc. 
   -nadineºe pintar, colorir, enfeitar 

-oceligi -ocexodi subst masc língua 
    não idioma 
   ºodoceligi nossa língua 
 

-ociwigi vt cerrar 
 
odaa intro 1 daí 2 depois 
 
odaaºaºa conj e também, daí também 
   odaa-aaºaºa 
 
odaataºa cond daí se ... 
   odaa daí, depois 
 
odakatiogi adj endemoninhado 
    possesso por espírito 
 
-odawa -odawadi -odawadipi (ger) subst 
     masc ou fem marido, esposa de 
   yodawa meu marido, minha esposa    
   lodawa marido dela, esposa dele  
   anodawatege junto com ele/ela 
 
-ode -odeli subst  fem ventre 
   ºode nosso ventre 
    le estômago, dentro 
 
odiiºa odiadi subst masc  mandaguarí 
    espécie de abelha 
 
oditaºa intro cond pois se ... 
    seguindo situação hipotética ou negativa, 
    continuando aquela situação, ou resultado 
    daquela situação 
   odaa daí 
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-odi(tice) vi sair 
   -odi(ticogi) sair para certo lugar 
 

-odi(ticogi) vi sair para certo lugar 
   -odi(tice) sair 
-odoeje -odoejegipi subst  fem 
    1 autoridade 2 guia 
    documento 
 

-odoeje vt levar primeiro 
   odoejegi primeiro 
 

odoejeeni adj primeiro 
    odoejegi o primeiro 
 

odoejegi odoejegipi odoejedipi  
   (ger) subst masc primeiro 
   odoeje (forma fem) 
   odoe em frente 
 

-oe vt 1 fazer 2 consertar 3 arrumar    
   owe-ee (fala da mulher) 
   -ao(te) fazer, criar 
 

oecaºaxi oecaºaxiidi subst  fem camisa 
   noecaºaxi camisa dele 
 

-oºaka vi gastar 
   tirar mercadoria 
 

-oºee vt 1 controlar 2 economizar 
    não abusar, mas sabendo os limites, ficando 
    dentro deles 
   -dinoºee entregar-se humildamente 
 

-oºeeºegi -oºeeºeco subst masc   
   1 louvor  2 honra 
    hoje em dia só usado em referência a Deus  
   ºadoºeeºegi seu louvor 
   -oºe(ta) louvar, agradecer a Deus 
 

-oºe(ta) vt louvar a ele 
   -oºowe(talo) (fala da mulher) 
    raramente usado agora, só com referência  
    a Deus 
   -oºete(talo) louvar a Deus 
 

-oºete(talo) vt louvar a Deus 
   -oºowe(talo) (fala da mulher) 
   -oºe(ta) louvar 
 

oºoa conj  neg 1 não 2 ou 
    2º significado usado quando tem alternativos 
 

-oºoja vt ser picado 
    por cobra ou pássaro 
   -iºoja apunhalar, bicar, picar como cobra 
 

-oºojaka vi comer como ave 
    usado como gíria de boxe 
   -iºoja apunhalar, bicar, ação rápida 
   -noºoja comer na maneira de pássaro 
 

-oºolaºataka vi adulterar 
   -iºolaºadi pegar coisa de outro, adulterar 
 

-oºolo(ta) vt desprezar 
   loºolokedi seu desprezo 
 

-oºomiwadi vi desmaiar 
 
-oºowikomata vi preocupar-se 
    com problema, notícia, situação, etc 
 

-oºoya vt estuprar 
 

-oigeºe vt enfeitar 
 

-ojete vi reagir 
 

-oji vi ser jovem 
 

-ojie(telogo) vt despertar 
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-ojike(ti) vt derrubar 
    casa, árvore, etc 
   -oji(tini) cair 
 

-oji(tini) vi cair 
    coisa não-viva 
   dojitedi derrubados 
 

-ojogo vt 1 socar (com pilão) 2 esfaquear  
   3 cutucar com vara 
   -ojogo(ti) colocar firme no chão, construir 
 

ojoi ojoitedi subst masc jibóia 
 

-ojokomata vt falar duro, alto 
    nervoso, quase brigando, gritando, mandar uma 
    criança acalmar-se 
 

oka adv só 
 
okaa domaºa adv man frase de repente 
 
-okaaºatidi vt amansar 
   okaaºegi pessoa ou animal manso 
 

-okaaºedi -okaaºetedi subst masc 
    1 amigo 2 companheiro 
   -okaaºete (forma fem) 
    lokaaºedi amigo dele/dela 
 

okaaºegi okaaºaºa okaaºegipi  
   (ger) subst masc pessoa ou animal manso   
   okeeºe (forma fem) 
 

okakaamitece pro pess só você 
   akaami você 
 

okanice intro 1 por isso 2 faz de conta 
 
okanicodaaºica okanicodaaºicoa pro 
    qualquer 
   okanicodaaºaca (forma fem) 
 

okanitece adj  núm fem (tem) uma só 
   okinitece (forma masc) 
   okidatece só aquele (coisa vertical) 
 

okateciºica okateciºicoa núm ind  masc 
    só pouco 
   okatecaºaca (forma fem) 
   coisa não vista 
 

okateciºida okateciºidoa núm ind  masc 
    só pouco 
   okatecaºada (forma fem) 
 
-oke vt pescar 
    laçar peixe ou animal 
   -okexegi pescar e pegar 
 

-oke(tege) vt 1 coincidir 2 achar 
    3 descobrir 
    2º significado pode ser achar alguém fazendo 
    algo 
 

okexaa adj 1 só um pouco 2 não demora  
   3 somente 
 
-okexegi vi pescar 
    pescar e pegar 
   -oke pescar, laçar peixe (ou animal) 
 

okica dem só (este) 
 
oko okoli subst masc 1 pessoas 2 gente  
    3 nós 
   okomaºa nós mesmos 
   okomodi nós apenas 
   okoteloco nós por aqui 
 

oko cwaatolo modigo núm oitenta 
    literalmente: pessoas, quatro, dedos  (quase não 
    se usa mais) 
 

okocodi okocoditedi subst  fem mutuca 
    inseto 
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-okodi -okotidi subst  fem joelho de 
   yokodi meu joelho 
    ºodokotidi nossos joelhos 
 

okoºokoodi okoºokododi subst  fem 
    galo, galinha 
 
-okojoºojoke vi 1 tremer 2 tremular 
    com medo ou doença 
   -awigice (sinôn) 
 

okojokaºegi okojokojaºaºa subst masc 
    1 pessoa lenta 2 pessoa vagarosa    
   okojokaºe (forma fem) 
    que faz coisas devagar 
 

okokoodi-liweena okokoodi- 
   liweenaºa subst  fem amora 
    fruta 
 

-okole vt jogar fora 
   -dinokole jogar-se 
 

okolexe okolexedi subst masc coisa  
    disputada 
    p.ex. prêmio, taça 
   nokolexe prêmio dele 
 

-okoloºo vi 1 nascer 2 brotar 
    plantas 
 

-okoloºoloke vi 1 rugir 2 roncar  
    como onça braba ou touro; pode ser pessoa 
    quando imitando 
 

-okoloke vi destroncar 
    animal, pessoa, ou descascar grãos 
   -nolagilati descascar grãos 
 

okomaºa pro pess  enf nós mesmos 
    mais usado 
   oko nós, povo 
   okomoºoko nós mesmos mais ênfase   
   okomoºokotege nós unidos 
 

okomodi pro pess nós apenas 
   eemodi eu sou 
   oko nós, pessoas 
 

okomoºoko pro pess enf nós mesmos 
    dando mais ênfase 
   emeºeeta eu mesmo 
   oko nós, pessoas 
   okomokoko (variação de sotaque) 
 

okoo adj verde 
   média para escuro 
   dione verde 
 

okotaºa subst  fem coisa usada para  
    flecha 
   okotoºogo planta lisa e reta (como cana-de-  
    açúcar) 
 

-oko(tibece) vi vomitar 
    pode ser córrego transbordando 
 

okotigi subst masc pessoas de (lugar) 
    donde vieram ou natural de 
   oko pessoas 
 

-oko(tigi) vt acostumar-se 
 
-olaaka vi remar 
   nolaakanaºadi remo 
 

olade adj qualidade de comilão 
    como glutão 
 

-oladi(tice) vt varrer 
    somente o chão 
olagi olacidi subst  fem semente 
    qualquer 
   lolagi certo tipo de semente 
   nolagi semente dele 
 

-ole vi olhar 
    olhar de longe por levantar a cabeça 
   -ole(tibige) procurar 
   -ole(te) ver de longe 
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-olee vi estar cheio 
   nolee cheio 
 

-ole(te) vt ver de longe 
   -ole olhar de longe por levantar a cabeça   
   -nole olhar para onde vir 
 

-ole(tibige) vt procurar 
   -ole olhar (procurando ver) 
 

-oli vt não deixar 
    perseguir 
   -oli(tege) negar, proibir, impedir, cercar 
 

-olice vi, vt roubar 
    oliceºegi salteador, ladrão 
 

oliceºegi olicaºaºa subst masc 
    1 salteador 2 ladrão 
   -olice roubar 
 

-oli(tege) vt 1 negar 2 proibir  3 impedir 
   4 cercar 
    para não escapar ou passar 
   -oli não deixar, perseguir 
 

oloopa oloopatedi subst masc abelha 
 

-omakajo -omakajoli subst  fem coxa 
   lomakajoli costas dele 
 

-omiige vi pescar 
 
omiigonaºa omiigonali subst  fem   
   planta espinhosa 
    certo tipo 
 

omileºe omileºeijadi subst  fem moranga 
 
-omile(tice) vt 1 desprezar  2 desfazer 
   3 descartar 
 
-omoke vt abrir 
 

-omolole(tinigi) vt afundar 
    em qualquer líquido 
 

onada  fala rep fem disse que tinha 
 
onadatecibeci núm fem cada uma    
   onidatecibeci (forma masc) 
 
onaditeci núm fem uma 
   oniditeci (forma masc) 
   coisa horizontal como rio, árvore cortada,  
   pessoa no chão 
 

onajoteci núm fem uma 
   onijoteci (forma masc) 
    coisa indo 
 

onanaºa adj só 
   onanaºadatece ficou só ela 
 

onanaºateciºidiwa núm só poucos 
   onanaºa-teci-(º)-idiwa 
 

onaniºidatece núm masc só um 
    pode ser tempo - uma só vez   
   onaniºicatece um só 
 

onaniºijotece onaniºijoatece  
    núm  masc só um 
     coisa indo 
 

onaniºinitece onaniºiniwatece  
   núm masc ficou só um 
    ele já está sozinho 
 

onaniteci núm fem uma 
   oniniteci (forma masc) 
   pessoa sentada, animal em pé, coisa que não é 
   horizontal nem vertical 
 

on-(-ao) vt fingir 
    disfarçar-se; usa-se com o verbo "fazer" 
   ok-(-ao) (sinôn) 
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onateciºica onateciºicoa núm  masc 
    pouco 
    onatecaºaca (forma fem) 
    coisa não vista 
 

onateciºida onateciºidoa núm  masc 
    pouco 
    onatecaºada (forma fem) 
     coisa vertical, p.ex. pessoa em pé, árvore 
 

onateciºidi onateciºidiwa núm  masc 
     pouco 
    onatecaºadi (forma fem) 
    coisa horizontal, p.ex. pessoa deitada, plantação 
    cortada 
 

onateciºijo onateciºijoa núm masc  
   pouco 
    onatecaºajo (forma fem) 
     coisa indo 
 

onateciºini onateciºiniwa núm  masc 
    pouco 
   onatecaºani (forma fem) 
    forma geral, p.ex. pessoa sentada, animal em pé 
 

one fala rep intro disse que 
   one domaºa disse que queria 
   oneeteta disse que falou para ele 
 

onexaa adv 1 só 2 apenas 3 depois 
    sempre com verbo 
 

onica fala rep disse que tinha um 
   onaca (forma fem) 
   história reportada 
   one-ica 
 

-oniciwadi vi, vt 1 estar firme 2 estar 
    forte 
   -oniciwaºa força de 
   -oniciwaºadi animar, fazer forte, fortalecer 
 

-oniciwaºadi vt 1 animar  2 fortalecer 
   -dinoniciwaºadi esforçar-se 

onidateci núm masc um 
   onadateci (forma fem) 
    pessoa em pé, coisa vertical 
   onididateci (forma dim) 
 

onidatecibeci núm ou adv masc cada um, 
   às vezes 
   onadatecibeci (forma fem) 
    sentido vertical 
   onidatecibige cada um com algo 
 

onidiokidi onidiokidiwa núm só esse 
    coisa horizontal 
 

oniditecibeci núm masc cada um     
   onaditecibeci (forma fem) 
    coisa horizontal 
 

onidoateci adj só, somente 
 

onijo onijoa núm masc algum 
   onajo (forma fem) 
 
onijoteci onijoateci núm masc um     
   onajoteci (forma fem) 
    coisa indo,  plural é pessoa importante 
 

-onimaºa(tece) vt interessar-se 
    ter interesse 
 

oninateci oninoateci núm masc um  
   onanateci (forma fem) 
    coisa vindo, forma plural significa "uns" 
 

oninatecibeci núm masc cada um   
   onanatecibeci (forma fem) 
    coisas vindo 
 

onini núm masc algum 
   onani (forma fem) 
    forma geral (neutral), p.ex. pessoa sentada,  
    animal em pé 
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oniniteci oniniwateci núm masc um    
   onaniteci (forma fem) 
    forma geral, p.ex. animal em pé ou pessoa 
    sentada; plural usado por pessoa importante 
 

oninitecibeci núm masc cada um    
   onanitecibeci (forma fem) 
    pessoa sentada ou animal em pé, forma neutral 
 
oni(te) v  loc você está, fica 
    num lugar temporário 
   -o(te) ficar temporário 
 
oni(tibigi) vi você se levanta 
    de posição horizontal 
   -o(tibigi) levantar-se do horizontal 
 
onitoatatibige núm em pares 
 
onokoticoºo niºigo ºobaaºadi  
   núm vinte e cinco 
    (palavra antiga, não se usa mais) 
 
onokoticoºodigo núm vinte 
    (palavra antiga, não se/usa mais) 
 
-oodi(ticogi) vi chegar lá com algo 
    levar (só tempo passado) 
   -noodi trazer 
 
-oojete vi 1 embravecer 2 vingar-se 
 
oojetekaxeewodi  
  oojetekaxeewodoli subst masc dono do 
   armazém 
   oojetekaxeewodo (forma fem) 
   -noojete comprar 
 
oojetekaxi oojetekaxiidi subst  fem 
    1 bolicho 2 armazém 3 loja 
   -noojete comprar 
    noojetekaxi loja dele 
 

oojetekegi oojetekeco subst masc 
    1 negócio 2 mercadoria 
   -noojete comprar 
 

oojetekenigi oojetekenaºa subst masc 
    comerciante 
    oojetekena (forma fem) 
   -noojete comprar 
   noojetekenigi comerciante dele 
 

-oola vt cozinhar algo 
   -oolaºa cozinhar 
   noolaºanaºalo cozinheira 
 

-oolaºa vi cozinhar 
   -oola cozinhar algo 
    noole panela  
    noolaºanaºaxi forno 
oolo subst  fem ouro port 
 

-opaaºadi vt 1 esmagar 2 amassar 
    qualquer coisa 
 

-opaºadi vt fazer demorar 
    gastar tempo 
   -dinopaºadi demorar 
 

opake adj velha 
   ºonopake nossa velha  (pessoa) 
   oxiiºodi velho 
 

opakilogola opakilogoladi subst  fem  
   rato grande 
 

-opedi vi ir cedo 
 
-opi vi ir embora 
   -oi-ii (fala da mulher) 
   -dopi(tijo) voltar 
 

-opilaºadi vt 1 devolver 2 entregar 
    qualquer coisa, p.ex. casa 
   -nopilaºadi pegar ou receber de volta 
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-opitena -opitenali subst  fem flecha de 
   -opitenigi arco de 
 

-opitenigi -opitenaºa subst masc arco de 
   -opitena flecha de 
 

-opo vt admirar-se 
 

opoe opoedi subst masc urubú 
    pássaro 
 

-opokedi -opoketedi subst masc  
   necessidade 
   lopokedi necessidade dele 
   -opi(tibige) precisar de, necessitar, querer 
 

-opo(tibige) vt 1 necessitar  2 querer 
    precisar de 
   -opokedi necessidade 
   -emaºamata(tema) necessitar 
 

-ota vt desprezar 
    por achar inferior 
   -owoce(tege) rejeitar, proibir ir junto 
 

-o(ta) vi chegar até destino 
   -o-oo(ta) (fala da mulher) 
   pode ser encontrar 
   -ano chegar 
 

otaaºidaatece núm neg nenhum desses 
 

otacigo otacigoli subst  fem flor amarela 
    da árvore "paratudo" 
 

otagodi otagododi otagodepodi  
   subst masc patrão 
   otagodo (forma fem) 
 
otaºa cond 1 teria sido 2 seria  3 teria 
   taºa seria, teria 
   agotaºa não teria, não seria 
 

-otaºa vi falar 
   -dinotaºaneºe falar consigo 
 

otaºaºa cond 1 também teria  2 também  
    seria 
   taºaºa (forma curta) 
 

-otaºaneºe vt falar com 
   -dinotaºaneºe falar consigo, pensar um 
    pouco 
 

-otaºa(tibige) vi falar mal de 
    contra pessoa se ausente, ou bem de pessoa 
    presente 
   -otaºa falar 
 

otaºaxaºa otaºaxadi adj (qualidade  
    de) mexeriqueira 
    gosta de piadas (ou fofoca) 
 

-o(te) vi ficar num lugar 
    temporário 
   -o(teloco) ficar (mais permanente) 
 

oteºexaaºaºa neg nem 
 
-o(teloco) vi ficar num lugar 
    mais permanente 
   -o(te) ficar (temporário) 
   -o(tibigi) levantar-se do horizontal 
 

-otete vt guardar 
    qualquer,  pode ser até mandamento 
   -dinotete cuidar de si 
 

-o(tibigi) vi levantar-se 
   de posição horizontal 
   ejotibigi me levanto 
 

oticaºanigo oticaºaxodi subst masc  ou  
    fem 1 veado 2 cervo 
 

-otice -oticeli subst  fem leiteira 
   -oticoºo tirar leite 
   yotice minha leiteira 
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-oticoºo vi tirar leite 
 

otigimadaºa otigimadadi  
   otigimadadipi (ger) adj masc ou fem 
    1 teimoso 2 rebelde 
 

-otigimade vi 1 clamar 2 insistir 
    perseverando 
   -dinotigimade(tege) discutir com (ele) 
 

otiºidatece otiºidoatece neg masc nem  
   um 
   otaºadatece (forma fem) 
    coisa vertical 
 

otiºiditece neg masc nem um    
   otaºaditece (forma fem) 
    coisa horizontal 
 

otiºinitece neg masc nem um 
   otaºanitece (forma fem) 
   forma geral, p.ex. pessoa sentada, animal em pé 
 

otiinaºa otiinadi subst masc marimbondo 
 
-otiko vi assobiar 
 
-oto vi soluçar 
 

-otoinaºadi -otoinaºatedi subst masc 
    pescoço 
   ºodotoinaºatedi nossos pescoços    
   lotoinaºatijegi jugo dele 
 

-otokaºadi -otokaºatedi subst masc  
   lugar de descanso 
    onde pode ficar a noite, pensão 
 

-otoko vi calar-se 
    ficar em silêncio 
   -notokaºa(ti) alcalmar 
 

otota vi eles chegam 
   -o(te) chegar 
   ejote eu chego 
 
-oto(ti) vt 1 pregar  2 colocar 
    pregar com pregos,  para fixar num lugar 
 

-oto(tice) vt retirar-se 
    sair de lugar 
 

owaadi owatitedi subst masc ou fem  
   gêmeo 
 
-owacaºa vi morder 
   -owagi morder 
   -nowacaºa freiar (cavalo, etc) 
 

-owagi vt morder 
   -owacaºa morder 
 

-owe -oweli subst  fem dente de 
   ºadowe seu dente 
   nowe dente 
 

-owicenaºa vi começar 
    estar querendo, no ponto de, serviço novo, nova 
    vida 
 

-owice(ticogi) vi ir direto para 
    na direção de 
   dowiceta direto 
 

-owidaºatee vt  fazer muitos 
    quantidade 
   owidi muito 
 

owidi adj quant muito 
   onowidi 
 

-owidije vt deixar por último 
   owidijegi último 
 



   162

owidijegi owidijedi owidijedipi  
   subst masc último 
   owidije (forma fem) 
 
-owie vt cuidar de 
    pessoa ou coisa, olhar para 
   -dowedi(teloco) cuidar, guardar, proteger 
   -nowienaºa cuidar, guardar 
 

-owiegi vt descobrir 
 
-owilece vt 1 desatar 2 desprender 
     3 desamarrar 
 
owileo owileoli subst  fem  curiango 
    pássaro 
 

-owo vt pensar 
   -owooko pensar 
 

-owoce(tege) vt 1 proibir fazer algo 
   2 rejeitar 
    proibir ir junto 
   -ota desprezar (achar inferior) 
 

-owoogo -owooko subst masc  
   pensamento, plano de 
    lowoogo plano dele 
 

-owooºodi vt 1 saber 2 conhecer 
    3 entender 
   lowooºotakaneºegi entendimento dele 
 

 -owooko vi pensar 
   lowoogo pensamento, plano dele 
   -owo pensar 
 

owotibige conj para que 
    eles fazem que ... 
   -ao(tibige) fazer para que 
   -ao(te) fazer, criar 
 

oxaago oxaagoli subst  fem arco-íris 
 

-oxa(ti) vi cochichar 
 

-oxaxi vt evitar 
    perigo 
 
-oxi vt enfeitiçar 
   -oxiko enfeitiçar 
 

-oxiceºedi -oxiceºetedi subst masc  
   milagre de (feito por) 
   ºodoxiceºedi nosso milagre 
 

-oxice(tema) vt admirar (ele) 
   noxiceºedi milagre 
 

-oxicoºo vi cavar 
    com nariz como animal,  gíria para carpir 
 

oxigo oxigoli, oxigotedi subst  fem  
   castelo 
     árvore 
 
-oxiiºadi -oxiiºatedi subst masc sogro de 
   -oxiiºate  (forma fem) 
   -oxiiºate sogra de 
   yoxiiºadi meu sogro 
   oxiiºodi velho 
 

-oxiiºate -oxiiºatedi subst  fem sogra de 
   -oxiiºadi (forma masc) 
   -oxiiºodi sogro de 
   oxiiºodi velho 
 

oxiiºodi laxokodipi adj velho 
   opake velha 
 

-oxiko vi enfeitiçar 
    -oxi enfeitiçar 
 

oxikoneºegi oxikonaºaºa subst masc 
    feiticeiro 
    oxikoneºe (forma fem) 
   -oxi enfeitiçar 
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-oxilece vt mudar 
    de um lugar para outro, pode ser mudar de casa 
   -oxicele(ta) mudar perto (dele), aproximar-se 
 

-oxilece(ta) vt aproximar-se 
    mudar perto (dele) 
   -oxilece mudar (de um lugar para outro) 
 

-oxoºo vt 1 proibir 2 aconselhar 
    pode ser mandar ficar quieto 
   -oxokojoºo fazer as pazes, vencer 
 

-oxokojoºo vi fazer as pazes  
    separar brigantes 
   -oxoºo mandar ficar quieto, proibir 
 

-oxotecaºa vi cortar pontas 
    qualquer coisa com ponta,  p.ex. cabelo, lã,  
    unhas, grama 
   -noxotegi cortar coisas com ponta 
 

-oya vt deixar 
   -ika largar, deixar 
 

-oyaºadi vt carregar 
   -oyaºaka carregar qualquer coisa 
   -oyaºagi fardo de 
 

-oyaºagi -oyaºaka subst masc 1 fardo 
    2 peso 
   yoyaºagi meu fardo 
   -oyaºadi carregar 
   -oyaºaka carregar 
 

-oyaºaka vi carregar 
    qualquer fardo. Carregador pode ser pessoa, 
    animal ou carro 
   -oyaºagi carregar 
   -oyaºagi fardo, peso de 
 

oyakiwaºa oyakiwadi subst masc sucuri 
    cobra 
 

 
P  -  p 

 

paºa cont mas 
    p.ex. contraste - e você; também pode ser  
    contraste de ação 
   pida mas 
 

paina painali subst  fem paineira 
    paineira  port 
 

paon paontedi subst masc pão port   
   inipaon meu pão 
   nipaon pão dele 

pecaado pecaadotedi subst masc   
   pecado   port 
   ºonipecaado nosso pecado 
 

pida cont mas 
   paºa mas 
 
pomaada subst masc pomada  port   
   inipomaada minha pomada 
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S  -  s 
 

seete núm sete  port 
 
segoonda subst  2a-feira  port 

semaana semaanatedi subst masc   
   semana  port 
 

 
T  -  t 

 

taaboa taaboatedi subst masc tábua   port 
    taaboawaanigi (forma dim) 
 
taaboaigo taaboaigoli subst  fem cedro 
    árvore  port - tábua 
 
taalia núm  fem cem  port – talha 
 
taºa cond 1 teria 2 seria 
 

taºaºa cond 1 também teria 
    2 também seria 
   taºa teria, seria 
 
tibiginiokini adj enf de certo só ele ... 
 
toaaya toaayatedi subst  fem toalha port 
 
toonicogo toonicogoli subst  fem túnica  
    port 
 

 
W  -  w 

 

wa wali subst  fem sombra 
   liwa sombra dele 
 

waaca wacali subst  fem vaca  port     
   niwaaca vaca dele 
   wacawaanigi bezerro 
   waca-lioneke vitela 
 

waca-lolaadi waca-loolatedi subst masc 
   corda 
 
waca-lotiidi subst leite de vaca 
   lotiidi leite 
 

wadonaºa wadonadi wadonadipi 
   (ger) subst masc casado 
   wadonaºaloo (forma fem) 
   -ado casar-se 
 
wajeeºo wajeeºoli, wajekotedi  
     subst  fem cigarra 
 
wajekalo wajekalodi wajekalodipi 
   (ger) subst  fem viúva 
   wajiiºa viúvo 
 
wajenaºa wajenadi subst masc vento do 
    norte 
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wajiiºa wajikatedi subst masc viúvo 
   wajekalo viúva 
 

wajikaloliºilagi wajikaloliºiladi  
   subst masc coral 
    cobra 
 

Wajoidaka nom próp nome de cachorro 
    de Deus 
    mitologia Kadiwéu 
 

wakagi subst masc abismo 
   wakagi-iiºo penhasco 
 

waletaºa subst masc corrida 
   waledi eles correm 
 

walokeni walokenitedi subst  fem  bagre 
    peixe 
   ºapiloºo outro tipo de bagre 
 

wama wamali subst  fem jatobá 
    fruta 
 

wamigiwaºa wamigiwadi subst  fem  
    jatobá 
 

-watece -wateceli -watecidi (ger)  
   subst  fem canoa de 
   niwatece canoa 
 

wawile wawileli subst  fem guavira 
    fruta 
 

waxacoco waxacocoli subst masc ou  fem 
    1 carneiro 2 ovelha 
   ºaniwaxacocoli suas ovelhas    
   iniwaxacoco minha ovelha 
 

waxelogo waxelogoli subst  fem trapo  
   ou roupa velha 
    ainda pode usar 
 

waxigida waxigidali waxigidatedi (ger) 
   subst masc ou fem cabrito 
 

wayaawa wayaawigoli subst  fem  goiaba 
    port 
 

-wayaºaxi -wayaºaxili subst  artelho 
   ºowaºaxi nosso artelho 
 

wayodaºa wayodadi subst  coxo 
 

we loc fora 
   le dentro 
   wetice fora de 
 

wedelawaana wedelawaanaºa subst  
     fem carrapatinho do mato 
 

wedele wedeledi subst  fem carrapato 
   inseto 
 

wedele-lapacoºo wedeleli- 
   lapacaºaºa subst  fem carrapato do chão 
 

wedi wetali subst  fem pano 
 
weela weelatedi subst masc vela  port 
 

-weenigi -weenaºa subst masc comida  
     refeição de 
    liweenigi comida dele 
 

weiigi weiicitedi subst masc lagoa 
   ideloºole lagoa pequena, tanque 
 

welete weletedi subst  fem peito 
    de mulher ou homem 
 

wemijegi wemijedi wemijegipi  
   (ger) subst masc pessoa de fora 
   wemije (forma fem) 
    fora da área indígena 
    we fora 
    ecalaijegi (sinôn) 
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weneeno weneenoli subst masc veneno 
     port 
 

weta wetali subst  fem roupa velha 
 

wetaºajo wetaºajoli subst  fem  blusa  
    ou capa de frio 
   niwetaºajo blusa de frio dele/dela 
 

Wetiadijadi nom próp Morraria 
    cidadezinha perto da Reserva Kadiwéu    
   wetiadi morros 
 

wetiadijegi wetiadijedi subst masc  ou   
     fem   tatu do morro 
    animal 
   wetiadi morros 
 

wetiºa wetiadi subst  fem  1 morro  
   2 pedra 
   wetikawaana morrinho, pedrinha   
   niwetiºa pedra ou morro dele 
 

wetiºa-lagi wetiadi-lacoli subst masc  
   vale 
 

wetiºa-lawimaºajegi subst masc  
   caverna 
 

-wiºadi -wikatedi pro poss  possessão de 
    mais usado para cavalo ou cachorro    
   liwiºadi possessão dele 
   iwiºadi meu 
 

witelijadi subst masc lugar de  
    marimbondo 
   witelo marimbondo 
 

witelo witelotedi subst  fem marimbondo 
    inseto 
   witelijadi lugar de marimbondo 
 
witidi subst masc barulho de batalha ou 
    guerra 
   -witede guerrear 
 
witomba witombali subst  fem  pitomba 
   fruta   port 
 
-wodagi -wodaka subst coisa achada 
    pode ser no chão 
   liwodagi coisa achada dele 
 
-wokomaºa -wokomadi subst masc  
   estômago 
   ºowokomaºa nosso estômago    
   liwokomadi estômagos deles 
 
-woo(ti) vi deitar-se 
   -woo(tice) deitar-se fora 
 
-woo(tice) vi deitar-se fora 
   -woo(ti) deitar-se 
 
wopoonaºa wopoonadi subst masc  
   traíra 
    peixe 
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X  -  x 
 

xaabado xaabadotedi subst  sábado    
     port 
 

xaacola xacolatedi subst  fem sacola   port   
   ºanixacolatedi suas sacolas 
 

xaanto xaantotedi subst masc santo  

   imagem ou ídolo  port 
 

xeba intro convidando para 
    gíria 
 

xeeda xeedali subst  fem seda  port 
 

Y  -  y 
 

yaadi subst masc meu suspiro 
    preocupação 
    laadi suspiro dele 
   yaaditibigaºaji estou preocupado com vocês 
   (meu suspiro para vocês) 
 

yaaleºena subst  fem 1 meu coração 
    2 minha coragem 
   -aaleºena coração, coragem de 
 

yaamipi subst  meus antepassados 
   -aamipi antepassados de 
   laamipi antepassados dele 
 

yabidi vi queimou 
   nabidi preto 
 

yadigidice vi fazer som do rabo de cobra 
 
yadilo adj seco 
   -adilo secar 
 

yagaagena yagaagenali subst  fem  
   minha carreta 
   nagaagena carreta 
 

yajemaºa adj redondo 

yajiodi subst masc meu tio 
   yajiodo (forma fem) 
   -ajiodi tio de 
 

yajipakegi(ta) yajipakeco subst masc 
   o que ouvi (dele) 
 

yakacita yakacitaka subst  fem pano 
 
yakaloi subst masc comida de onça 
 
yakaoºotigi subst  fem atravessado 
    barreira na estrada; p.ex.árvore caída 
 

yakapetegi yakapetedi subst masc meu  
    inimigo 
   -akapetegi inimigo de 
   -akape(tege) opor 
 

yakatigi subst masc 1 meu jeito ou  
    costume  2 minha maneira 
   -akatigi maneira, jeito, hábito de 
 

yale yaleli subst  fem minha coroa 
   -ale coroa de 
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yanikadi subst masc meu lugar de  
   nascimento 
   -anikadi lugar de nascimento de 
   lanikadi lugar de nascimento dele 
 

yanodaºagi yanodi subst masc minha  
   cerâmica 
    tralha da cozinha 
    enodi traia de cozinha, cerâmica 
    lanodi cerâmica, tralha dela 
 

yapacaºa adj branco 
 

yapacaºatege nigoi subst masc  
   madrugada 
    branco da manhã 
   yeloºotibige já amanheceu 
 

yapidi adj limpo 
   -apitaºadi limpar (com vassoura,  água, 
    etc) 
 

yapileºe vi (cachorro) abanando rabo 
 
yapionigi yapionaºa subst masc   
    1 mingau de polvilho  2 sopa 
     de mandioca ou trigo 
 

yata subst masc meu pai 
   expressa afeição 
   eyodi meu pai 
 

yatematikanaºadi  
   yatematikanaºatedi subst masc meu  
    lugar para contar histórias 
   -atematika contar histórias 
 

yatogo yatogoli subst  fem meu barco 
yatopenigi yatopenaºa subst  fem  
   minha arma 
   -atopenigi arma de 
 

yawice adv com força 
 

yawikodigi yawikodico subst masc meu 
    sofrimento 
   -awikodigi sofrimento de 
 

yaxakawa yaxakawadi yaxakawepodi 
   (ger) subst masc meu inimigo 
 
yaxoºo-noko subst  meio-dia 
 
ye subst masc minha barriga 
   ye-ee (fala da mulher) 
   le barriga dele/dela 
 

yeelotagi subst masc minha doença 
   neelotagi doença 
   -eelotika estar doente 
 

yeemidi yeemitedi subst masc meu aviso 
   leemidi aviso dele 
   -ao leemidi fazer aviso 
 

yeloºo adj mais importante 
    mais falado 
   yeloºotibige madrugada 
   -eloºo aparecer 
 

yeloºotace adv claramente 
   -eloºo aparecer 
 

yeloºotibige adv temp ao amanhecer 
    logo depois da madrugada 
   yapaºatege nigoi madrugada 
 

yemaanigi yemaanigipi subst masc meu  
   amado 
   yemaana (forma fem) 
   lemaanigi amado dele 
 

yemáºa adj (eu) bêbado 
   nemáºa (ele) bêbado 
 

yemaºawa subst   minha morte junto  
    com ele 
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yenigije yenigijedi subst  fem bala de  
    rifle 
    antigamente de musquetão, feita por pessoa, 
    não na fábrica 
    natopenigi lolagi bala comprida 
 

yenikamaºa adv com mais certeza 
    mais clareza 
 

yetole yetoledi yetoledipi (ger) subst  
   louco 
   yetoliwaºa doido (não por doença) 
 

yetoliwaºa yetoliwadi adj doido 
    não por doença, só pessoa, fora de si   
   yetole louco 
 

yoci yociºaxidi subst masc sal 
     possivelmente Guarani - mesma forma em  
    Terena 
 

yogeegi yogeegeli, yogeegitedi 
  subst  fem arara azul 
   yogeegiwaºa arara vermelha 
 

yogeegijadi subst lugar de araras 
   yogeegi arara azul 
 

yogeegiwaºa yogeegiwadi subst  fem 
   arara vermelha 
   yogeegi arara azul 
 

yoiigi subst masc meu povo 
   loiigi povo dele 
   -oiigi povo de 
 

yokaaºedi yokaaºetedi  
   yokaaºetedipi (ger) subst masc meu  
    companheiro 
   yokaaºete (forma fem) 
   lokaaºedi companheiro dele 
 

yoko adj manso 
    animal doméstico 
 

yokodi yokotidi subst  fem meu joelho 
   -okodi joelho de 
 

yoniciwadi adj forte 
 
yoniciwaºa subst masc 1 meu poder 
   2 minha autoridade 
    pode ser força física 
    loniciwaºa poder, força dele 
 

yooligi yoolaºa subst masc minha comida 
    ainda na panela 
   -oolaºa cozinhar 
 

yotaºa subst   minhas palavras 
   -otaºa falar 
   lotaºa palavras dele 
 

yotaºaneºegi subst masc 1 minha voz 
   2 minha fala 
   lotaºaneºegi voz dele 
   -otaºa falar 
 

yotedi yotetitedi subst  fem 1 estrela 
   2 boca de sapo 
   notedi estrela dele 
   yotedi-eloodo estrela da manhã 
 

yotibi yotipitedi subst  fem pomba 
    pássaro 
 

yotini yotinitedi subst masc faca de mesa 
 
yotinima adj rosa 
    cor 
   layoºo rosa 
 

yowidijegi yowidijedi subst masc ele  
   atrás de mim 
   owidijegi último 
 

yowoodaºagi subst masc minha roupa 
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yowoodi subst  minhas roupas 
   lowoodi roupas, tralha dele 
 

yowooºotagi yowooºotaka  
   yowooºotagipi (ger) subst  meu  
    conhecido 
   yowooºota (forma fem) 
   lowooºotagi conhecido dele 
   -owooºo saber, conhecer, entender 
 

yoyaºagi yoyaºaka subst masc meu   
    fardo 
   loyaºagi fardo dele 
   -oyaºaka carregar qualquer fardo 
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Forma e Interpretação. 
 
Esta secção do dicionário é mais simples, consistindo em duas colunas: 
               Palavra ou frase em português 
               Palavras equivalentes em kadiwéu. 
Outros detalhes podem ser vistos na parte kadiwéu – português do dicionário.
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A  -  a 
 

a noite passada  jotigenoale 
a próxima noite  natigenoale 
a tarde  awi-ii 
à toa atooa 
à vontade     lita 
abacaxi  naºacoliwaºa 
abaixar algo  -naxace(tini) 
abalar -igike 
abana -apileºe 
abandonar casa ou pessoa 

-aladi 
abençoar  -ibinie 
abertura lawimaºajegi 
abertura (janela, porta)  

lagi 
Abismo wakagi 
aborrecido  agecaºalo 
abóbora  aboobile 
abraçar  -ibedo(tece) 
abraçar criança  -noºele 
abrir  -igoxa; -ixake 

-omoke 
abusar  -amenaºa(tibige) 

-iweenigi 
acaba  daa 

-ma 
acabar  -aa(ti) 
acabar com  -aaºadi 
acabar de comer -iaadi 
acabou dinelio 
acalmar  -amake(tini) 

-amatini 
-notokaºe(ti) 
-ocaºaneºe 

acampamento  -medi 
ação dele em deitar com ele/ela  

loomatewa 

ação mudando situação de repente 
dawice 

aceitar uma proposição  
-igecaºa 
-nigecaºa(tema) 

acender  -idaºadi 
acender fogo  -elo(tigi) 
acertar  -naliiºo 
acertar dando sôco  -etadigi 
aceso  ídi 
achar  -akadi 

-oke(tege) 
acho que não é ejidaºa 
acompanhar  -ilaajo 

-io(teci) 
aconselhar -ajoi 

-iladee 
-nowieceºe 
-oxoºo 

aconteceu assim  idaºaºaee 
acontecimento  niciagi 

ninyaagi 
acontecimento mal -idonagi 
acontecimento mal dele  

lidonagi 
acontecimento (meu)  

inyaagi 
acontecimento (nosso)  

ºoninyaagi 
acordar-se  -iwodi 
acostumar-se  -oko(tigi) 
açougue  niboledaºaxi 
                    nematakanaºaxi 
açougueiro  nematakanaºadi 
acreditar  -iwaºadi 
açúcar  axoca-lapaceºegi 
adiantar  -nage 
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admiração por milagre  
noxiceºegi 

admirar (ele)  -oxice(tema) 
admirar-se  -opo 
Admire! Pense um pouco!  

alopoo! 
adoecer  -eelotika 
adoração dele liweniºidenaºaneºegi 
adorar  -ile 
adulterar -iºolaºadi 

-oºolaºataka 
adultério noºolaºatakaneºegi 
adúltero   aºolaºatakaneºegi 
aeroporto  layokadi 
afastar-se  -etece(tice) 

-nojice(tice) 
afiado  dalepe 
afiar  -igiwocaºa 
afiar ferramenta  -nigiwogo 
afirmar  -atitaºadi(ti) 
afundar  -omolole(tinigi) 
agora  ina natigide 
                  natigide 
agora começou  naºaleeka 
agora para frente eka 
agradar -ninikatidi 

-ocaºa(talo) 
agradar-se  -dinocaºaneºe 
agradecer  -niotagode 
agredir  -iwa 
agrupar-se  -ilapode 
água  ninyoºodi 
água para tomar banho  

nílaºadi 
água (nossa) para tomar banho 

ºonilaºadi 
agüentar  -ii(tege) 

-ibo(tege) 
agüentar uma pessoa   -dinati(ta) 
águia  nitaanigo 
agulha  etakado 

ainda  joaºa 
malee 

ainda (assim)  eºidaaºee 
ainda como eliciagi 
ainda estava  eºidaa  

diitigi 
ainda estava eºidaa diiticogi 
ainda existe eºini 
ainda longe de  eleegitibige 
ainda mais epaanaºa 

eºepaanaºa 
ainda não daºalee; 

maleedaºa 
ainda não  anaºa- 
ainda não tem? o que mais? 

amaleeºica 
ainda não teria, ainda não seria  

agotaºalee 
ainda tem  eºidiaaºi 
ainda (tem) este  eºinaa 
aiuma (reg) etaºaºa 
ajuda dele             laxawaneºegi 

iºiwaaºenatakaneºegi 
ajuda para  -axawaneºegi 
ajuda para viver  lewikegi 
ajuda para você  ºadaxawaneºegi 
ajudante (seu) 

ºanaxawanaºatitoºodi 
ajudante dele  laxawadi 
ajudar  -axawa 
ajudar erguer  -adodi 
ajudar uns aos outros  

-diniºiwa 
ajuntar -atecoºo 

-atecoºotee 
-awanaºadi(tege) 
-iligoti(tiwage) 

ajuntar coisas  -iladie 
-iladienaºa 

alcançar  -iwida 
aldeia  nigotakawaana 
alegrar-se  -ini(tibece) 
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alegria  linikegi 
alegria dele com eles  

linikaºawa 
alegria (minha)  inikegi 
alegria (nossa) ºodinikegi 
alegria (sua)  junto com a alegria de 

inikaºawa 
aleijado  alejaado 
além caticedi 

caticeditace 
algema  ºowixedi 
algo caído  latije 
algo que faz tempestade 

diwocotinaºa 
algodão  gotamoºo 
algum  onijo 

onini 
algum dos  anigepidiºica 
alguma  anigaca 
algumas  adatecibece 
algumas (lá)  adatibece 
algumas vezes  initecibece 
alguns  idatibece 

iditibece 
inatecibece 
inatibece 
initibece 

alguns (qualquer quantidade) 
anigokode liwokodi 

ali  idiaa 
alí, querida! mada! 
ali também  idiºaºa 
alicerce de casa  lipodaºaladi 
alicerce (meu)  ipodaºaladi 
alimentar  -niodeºe 
alisar -iolawadi 

-iwolowadi 
almoço niweenigi me 

yaxoºo-noko 
alongar  -ocaºatee 
alpendre  liwalaºaxi 
altar  ladienigi 

altura  locaºatiigi 
aluno  aniiºaxineºegi 

niiºaxinigi 
(o) amado  nemaanoºodi 
amado dele  lemaanigi 
amado (meu) yemaanigi 
amaldiçoar  -ixoo; 

ixoomaºa 
amanhã  natiinigoi 

 nigoi 
amansar  -okaaºatidi 
amar  -emaa 
amar alguém  -ajooge 
amarelado  iºowiwaºa 
amarelo  baayo 

iºowi 
loºowike 

amargo  libayodaºa 
nibayodaºa 

amargurar  -ibayodaºadi 
amarrado  dinigoeteci 
amarrar  -igoe(ti) 

 -niwilo 
amassar  -atepaºadi 

-iopaaºadi 
-niopaaºadi 
 -opaaºadi 

amassar-se  -iopati 
ameaçar  -doye(tibigo) 
amigo  nokaaºedi 

 -okaaºedi 
amigo dele  lokaaºedi 
amolar  -igiwocaºa 

 -iwo 
amontoar algo  -nojotaºadi 
amor  nemaanaºaneºegi 
amor dele   lemaanaºaneºegi 
amplo eliodi 
andar  -awaligi 

 -io(teci) 
andar ao redor  -awiile 
andar com  -ixigaºawa 
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andar devagar  -dinilo(tijo) 
anel dele/dela  libaaºateje 
angico  nitagigo 
animal  eijeeºagi 
animal aquático  ninyoºotijegi 
animal como ratinho  eti 
animal listrado ou pintado 

aleteeºatagi 
animal no caminho  naigijegi 
animal ou pessoa do mato 

nialigijegi 
animal perdido aniatagigi 
animal que mora num buraco 

becijegi 
animal tratado  nediaxegi 
animar  -oniciwaºadi 
aniversário dele  lanikegi 
anjo  aanjo 
ano  nicaaºabi 
ansiedade  noºowikomatiigi 
anta  liwaºa 
anteontem, o outro dia amijeledi noko 
antepassado  licoºegi 
antepassado (nosso)  ºonelokodi 
antepassados  -aamipi 

 laami 
antepassados (meus)  yaamipi 
antepassados (nossos) ºodaamipi 
antepassados (seus) ºadaamipi 
antes  aniºicatibige daºa 

maleedaºa 
antes deste  akaaºida 
antes, na frente  baºakaaºe 
antes que  akaa 

amaleedaºa 
anúncio  -bodigi 
anzol  lomiigo 
apalpar  -awakade 
ao amanhecer  yeloºotibige 
ao lado dele  liwai 
aonde  manataºa 
apagado  napidi 

apagar  -ipeedi 
-napitaºadi 

apanhar  -alake 
apanhar água  -edi 
aparecer -dinikee 

-eloºo 
-ineleºe(tibece) 

aparecido  latopiwa 
aparência   latopagi 

     niwineºegi 
aparência dele/dela  liboledeºegi 
apedrejar  -nigida 
apelar -a(tigi) 

-iko 
apelido  nikoxeedi 
apenas  onexaa 
apertar  -iligice 
apertar entre eles   -iligoti(tiwage) 
apertar para amarrar -ipiciadi 
apitar  -apililenige 
apoiador  licaajo 

nicaajo 
apontar  -ikee(nataka)(ta) 
aposentado  laxokegi 
aprender  -diniiºaxi 
apresentar-se a  -dinige(ta) 
aprontar  -igodi 
aprontar-se  -dinoe 
aproveitar-se  -niboloitee 
aproximar com calma  -ile(tibigo) 
aproximar-se  -oxilece(ta) 
aproximar-se (dele)        -ipegi(talo) 
                                        -ipegi(tege) 
apunhalar  -iºoja 
apuro (nosso) ºodemaºamatiigi 
aquela ajo 

ani 
naºadi 
naºajo 
naºani 

aquela (deitada)  adi 
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aquela mesma  ajaaºajo 
aniaaºani 

aquele ijo 
jiºida 
jiºijo 
niºidi 
niºijo 

aquele acabado   ijoolatibige 
aquele contra  nakapetegi 
aquele (e não outro)  idapaºa 
aquele (indo ou tempo passado)  

amijo 
aquele lá, aí  ida 
aquele mesmo ijaaºijo 

ijapaºa 
ijiºijo 
inaaºina 
jiºijaaºijo 
joaniºijaa 
niºijaaºijo 

aquele mesmo lá  jiºiniaaºini 
aqui  digoina 

ina 
Aquidauana  Akidawaani 
arara azul  yogeegi 
arara vermelha  yogeegiwaºa 
arbusto  enanigije 
arco  nopitenigi 
arco de  -opitenigi 
arco dele  lopitenigi 
arco-íris  oxaago 
areia  dotiwadi 
arma  -atopenigi 
arma dele  latopenigi 

likanaºanaºadi 
arma (minha)  yatopenigi 
armadilha  enoona 
armadilha dele  eloona 
armar  -nixomeºe 
armário  -anodaºalate 
armário (nosso) ºodanodaºalate 
armazém  oojetekaxi 

aroeira  ºaxomexe 
arrancar  -napoce 

-nawace 
arranhar  -anewigi 

 -ao(te) 
arreios dele  litoladi 
arrendar com ele  niwaiºawa 
arrepender-se  -dinilaa(tibece) 
arrepender-se de algo  

-dinilaa(tece) 
arroz  nakacodiwaºa 
arrumar  -ao(te) 

 -ilakide 
 -oe 

arrumar-se  -dinoe 
arte dele  ligopeloweºegi 
artelho de  -wayaºaxi 
artelho dele  liwayaºaxi 
árvore  niale 
às vezes  idatecibece 

onidatecibeci 
asa  labadi 
assado  ila 

niloko 
niloogo 

assaltante  abejeweºegi 
assaltar  -iwa 
assar  -ilojie 

 -iloodi 
assassino  aijekegi 
                       ematakaneºegi 
                      ºonematagodi 
assim idaaºee 

midaºa 
niºidaaºee 

assim mesmo  idaaºee 
idaaºida 

assim  noºolee(ta) 
assobiar  -otiko 
assustar  -atimeºe 

-doye(tibigo) 
assustar alguém  -nawelaºadi 
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assustar-se  -awice 
astuto  ewikaºaºa 
até  analogo 

neºepaa 
nige 
nigepaa 

até mesmo icaaºica 
até quando  nigepaa 
até que  deºepaa 
atleta  nalokodeºecajo 
ato sexual com ele/ela  

noomatewa 
atrapalhar  -ibeyacaºadi 
atrapalhar-se  -dinibeyacaºadi 
atrás dele  lowidi 
atrás dele (ficando) nowidila 
atravessado yakaoºotigi 
atravessar -agi(tinigi) 

-iºe(tita) 
aumentar  -eloodaºatee 
aumentar dinheiro  -atope 
aumentar som  -igetaºatee 
autoridade  naºatetigi 

-odoeje 
autoridade dele sobre um lugar  

liiºenatakaneºegiteloco 
autoridade dele  lodoeje 
autoridade (minha)  yoniciwaºa 
auxílio dele  liºiwaaºenatakaneºegi 
avarento  adodigomadaºa 
                anaºaxakeneºegi 
 anileceºegi 
 animijeenaºa 
ave ilaaºagi 

ilaaºaxo 

avião  etogo-wayo 
avisar  -ibode 

-ibodicaxi 
avisar sobre  -eleºe(ta) 
aviso (meu)  yeemidi 
aviso (seu) ºadeemidi 

ºabodigi 
aviso dele          leemidi 
                       libodicaxinaºaneºegi 

libodigi 
aviso (nosso) ºodeemidi 

ºodibodicaxi 
avô  -elokodi 

nelokodi 
avô (nosso)  ºonelokodi 
avós  laamipi 
azul  imakataºadi 
azul claro  ipeegi ligetegi 
 

B  -  b 
 

babar  -awale 
bacia  baxia 

bagre  ºapiloºo 
walokeni 

bagunça  nibeyacaºa 



   

 179

bagunçar  -atimeºe 
Baia dos Pintos  Lexipilaºadi 
baixo  idaalogodi 
bala de rifle  yenigije 
balançar cabeça ou funda 

-abalenaºa 
balde  -baalida 
bambu  epigo 
banco  baanco 
bandido  agopeloagi 
banha dele  lajidi 
banha najidi 
bar  nacipaºaxi 
barbante  nowoonigi 
barco  etogo 
barco (meu)  yatogo 
barco (seu) ºadatogo 
barco dele  latogo 
barraco  balaacogo 
barranco  elagigi 
barriga  ligele 
barriga da perna de  -awokoni 
barriga (minha)  ye 
barro  napaloaºa 
barulho  laayagi 
barulho de batalha ou guerra  

witidi 
barulho de fogo  diximoºo 
barulho dele  layaageºegi 
basear  -iwela 
bastar  -abo 
bastardo  elinigi 
batata doce  apiºoje 
batatinha doce  apiºojiwaºa 
batedor de metal  naxacoºodi 
bater  -axacoºo 
bater com a mão -atoke 

-inabake 
bater em  -abake 
batismo  nilegenaºaneºegi 
batismo dele  lilegenaºaneºegi 
(o) batizado  ilegexegi 

batizar -ilege 
-ilegenaºa 

batizar-se  -dinilege 
bêbado  emakegi 

nemáºa 
bêbados  nodagimaºa 
beber  -ilaawi 

-ilawi 
beber junto com  lacipaºawepodi 
bebida  -acipaºadi 

nacipaºadi 
nodagi 

bebida dele  lacipaºadi 
beija-flôr  epoteedi 
beijar  -napicoºo 
beira laxabi 

liniogo 
niniogo 
niolakati 

beira do pote (parte de cima)  
ligoladi 

beliscar  -ibolelaºa 
belo  libinienigi 
bem   ele 
bengala  -giilaºadi 
bengala (sua) ºagiilaºadi 
bengala dele  ligiilaºadi 
bens dele  nepilidi 
bens (nossos)  ºonepilidi 
bicar  -iºoja 
bicho eijeeºagi 
blusa de frio   wetaºajo 
blusa dele/dela  niwetaºajo 
boca  ioladi 
boca de sapo  yotedi 
boca dele  nioladi 
boca (nossa)  ºonioladi 
bocado  laxiwa 
bocejar  -ato 
bochecha  najice 
boi  ºodinaºa 
boi de carro  ewalaile 
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boi dele  noºodinaºa 
boiar  -nabo(tigi) 
bolicho (reg) oojetekaxi 
bolsa  niboco 
bolsa de dinheiro  ninyeelaºaxi 
bolso  layenigi 
bolso de camisa  noecaºaxi-layenigi 
bom  libinienigi 

ele 
bom comportamento ou educação dele 

 liwaxinigi 
bomba para tomar  napipenaºanaºadi 
bonito  libinienigi 
borboleta  diokoloºoloºo 
bordão  ºanebo 

nebo 
botar nome  -iko 
botão  nodolo 
botão de camisa noecaºaxi-nodolo 
brabo  lélaºa 

loidenigi 
branco  lapaceºegi 

yapacaºa 
branqueador para roupas 

lapacoºogo 
braço  laxixaºani 
brasa  go 
brasa dele  ligo 

Brasil  epolotowe 
brasileiro  epolotoweegi 
briga  nideleºegi 
brigador  nideleºecajo 
brigar  -idele 

-iwitide 
brigar por outro  -nienaºaneºe 
briguento  ideleºegi 
brilho  datale 
brilho dele  lataleºegi 
brilhar  -atale 
brilho  latalaºa 
brincadeira (nossa) ºodalokegi 
brincalhão  nalokicajo 
brincar  -alo 
brotar  -okoloºo 
brotou, brotava  daamotiide 
bugio  ºoxiiºa 
bunda  ewio 
buraco  begi 

lawimaºajegi 
buraco dele  libegi 
burro  emadica 
burro dele  nemadica 
buscar, ir buscar  -igo(ta) 
buscar palha  -inamote 
 

C  -  c 
 

cabaça  lotani 
cabeça  -acilo 
cabeça (sua) ºadacilo 
cabeça dele  lacilo 
cabelo  -amodi 
cabelo dele  lamodi 
cabeça (nossa)  ºodacilo 
cabeludo amodixaºa 

namodixaºa 

caber -ali(ti) 
-ibo(tineci) 

cabrito  waxigida 
caburé  etolitoli 
caça (nossa)  ºodawikajegi 
caçador  nawikicajo 
caçar  -awi 
caçar e matar  -akaloi 
cacete  nebo 
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cacete (seu) ºadalakenaºanaºadi 
ºanebo 

cachoeira  laxoºokeºegi 
cachorro  necenigo 
cada um  onidatecibeci 

oniditecibeci 
oninatecibeci 
oninitecibeci 

cada uma  onadatecibeci 
cada vez mais  epaanaºa 

idapaºa diiticogi 
jeºepaanaºa 
jiºidapaºa diiticogi 

cadê? agaa 
igoataºa  

cadeia  niwiloºonaºaxi 
café  gaape 
cãibra  dinixigi 
caindo  niwadeti 
cainhar  -aciile 
cair  -ani(ti) 

-oji(tini) 
cair em água  -axaboke(ti) 
cair em coisa profunda  

-amaje(ti) 
caititu  ºatiºa 
caixa  naºaaºaxi 
                      niwokodaºaxi 
                      nowoodaºaxi 
caixa dele   laºaaºaxi 
                            lowoodaºaxi 
calça  jiloola 
calçada  ºodipodaºaladi 
calar-se  -otoko 
calças dele  nijiloola 
caldo  diwagete 
calmo  liditini 
calção dele  liºekenata 
calor  lapicaºaºa 

niláºa 

cama -ipe 
-medi 
nipe 

cama dele  lipe 
limedi(ta) 

camelo  gameelo 
caminhar perto de  -noxiwigi 
caminho  naigi 
camisa  oecaºaxi 
camisa dele  noecaºaxi 
campear  -ionaºa 
Campina  Exoonaºa 
Campão  aticidi 
campo  nipodigi 
campo limpo  libiniadi 
camuflar  -dinapaloaºatidi 
cana-de-açucar  naanyogo 
canção  enaagi 

nanaagi 
canção dele  elaagi 
canções  enaco 
canela da perna dele  

liti 
caneta  nidikonaºadi 
canoa  niwatece 
canoa (sua) ºawatece 
canoa dele  liwatece 
canoeiro  niwatecemaºa 
cansar  -inigaaxe 
cantador  enacajo 
cantadores  nigaanaºanadi 
cantar  -igaa 

-igaanaºa 
cantar como galo  dinici 
canto  naxogetio 
canto de  loºomoce 
canto de travesseiro  lakaaºadi 
capa  caapa 

nicaapa 
capa de frio  wetaºajo 
capa de frio dele  niwetaºajo 
capacidade  niitigi 
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capataz  gapateegi 
capim  jipocodaºa 
                       nadegogo 
capitão (nosso)  ºoninionigi 
cara feia, aborrecida  dabotibece 
carandazal  laxoale 
caranguejo  bedecoºo 
caraterística dele  loanigi 
carne  libole 
carne de caça de -awikajegi 
carnear -emakataka 
carneiro  waxacoco 
carneiro dele  niwaxacoco 
carpinteiro  gapinteelegi 
carrapato  wedele 
carrapicho  ipelaºa 
carregar  -oyaºadi 

-oyaºaka 
carreta  nagaagena 
carreta (minha)  yagaagena 
carro  domojia 
carta  nidie 

niwakate 
notaºanaºaxi 

carta dele  lidietibige 
liwakate 
lotaºanaºaxi 

casa  diimigi 
-iºeladi 

casa de cupim  apilalo 
casa de julgamento  ºonigekaxi 
casa dele  liºeladi 
casaco dele  nibalito 
casado  wadonaºa 
casamento  -adoneºegi 
                             nadoneºegi 
casamento (nosso)  ºodadoneºegi 
casar-se  -ado 
casca  nolaadogo 
casca dele  lolaadogo 
cascavel  adigidicenaºaneºegi 
castelo  oxigo 

castigar  -iloikatidi 
castigo  elacidiigi 
castigo (nosso)  ºodiloikatiteºegi 
castrar  -noºodinake 
catar  -nioda 
cativar  -axi 
cavaleiro  apolicaºanaºademigi 
cavalo  apolicaºanaºa 
cavalo macho de raça pura  

mitiixiegi 
cavar  -alicaºa 

-naligiti 
-oxicoºo 

cavar algo -naligi 
caverna  wetiºa-lawimaºajegi 
cavoucador  noxicoºo 
cavoucar  -alicaºa 
cedro  taaboaigo 
cegar  -atoºodi 
cego  etoinaºa 

ºolaºa 
cem  taalia 
centelha  diotolaºade 
cerâmica  enodaºagi 
cerâmica (minha)  yanodaºagi 
cerca dele  nibaloote 
cercar  -niotaa 

-oli(tege) 
cerrar  -ociwigi 
certo  ewi 

iºenaºa 
cervo  oticaºanigo 
cesto  etacani 
céu  ditibigimedi 

leegitibigimece 
chama de fogo  ºalewaºa 
Chama-côco  ninakiºila 
chamar  -nidi 
chapéu  emakaladi 
chapéu dele  lamakaladi 
chave  nakabakenaºanaºadi 
chave dele  lakabakenaºanaºadi 
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chefe  -acilo 
nowienoºodi 

chefe (seu) ºadacilo 
chefe dele  lacilo 
chefe (nosso)  ºodacilo 

ºonowienoºodi 
chefes  elioditiwaji 
chegar  -ano 
chegar até destino  -o(ta) 
chegar junto  -ibo(tege) 
chegar lá com algo  -oodi(ticogi) 
cheia de água  abooºotece 
cheio  nolee 
cheira mal  danice 
cheirar de longe  -ixigi(tege) 
cheirar perto  -ninice 
cheiro dele  lanigi 
cheiro dele\dela  laniceºegi 
cheiro (nosso)  ºodaniceºegi 
chiar  -acigice 
chicote  nalakenaºanaºadi 
chicote dele  lalakenaºanaºadi 
chifre  libiwe 
chocalhar  -ajigijice 
chorar  -acaage 

-ninya 
-noe 

chupar -apipe 
-ilibi(tice) 

churrasco  lawogegi 
churrasco (meu)  ilawogegi 
churrasco (nosso)  ºolawogegi 
chuva  ebici 
chuva de pedra  ºalati 
cicatriz  nepitaºajetegi 
cidade  nigotaºa 
cidadão  nigotakajegi 
cigarra  wajeeºo 
cigarro  nalodaºadi 
cílio  daade 
cinco  nigoteno ºobaaºadi 
cinqüenta  meya-taalia 

cinquenta  liwai 
cinto  goenaºadi 

nigoenaºadi 
cintura  nijece 
cinzas  lajimaºa 
Cipotá  alaxigo 
ciscar  -abice 
cisco  laºamicaºajegi 
cisco (seu) ºadaºamicaºajegi 
ciúme  nelokojoºoneºegi 
ciúme dele  lelokojogo 
civilizado  ecalailegi 

epolotoweegi 
iomiºigi 

civilizado (nosso) ºonecalailegi 
clamar  -otigimade 
clamar a  -ele(ta) 
clara  datale 
claramente  yeloºotace 
claridade  natalaºa 
claro  getaºa 
claro que ..., pois não ameelinedi 
clube  nalokaxi 
coar  -aago 
coçar  -nexegi 
cobertura  liwaºalate 
cobiça  -oceeºegi 
cobiça dele  loceeºegi 
cobiçar  -oce 
cobiçoso  anileceºegi 
cobra  iiºojegi 

lakeedi 
 cobra verde  etilogo-niweenoºodi 
cobrar  -ibanoo 
cobrir  -apoºodi(ti) 
cobrir-se  -dinapoºodi 
cochichar  -oxa(ti) 
coelho  etacimaºadi 
coincidir  -oke(tege) 
coisa achada   niodagi 

niwodagi 
coisa achada de  -wodagi 
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coisa achada que era perdida 
liodagi 

coisa amarga  bayodi 
coisa assada no fogo  lojienigi 
coisa boa esperada  naºajegi 
coisa cortada  nakacitagi 
coisa de croché dela  libilagi 
coisa deixada lalatigi 
coisa dele devolvida  lopilaºatagi 
coisa disputada  okolexe 
coisa emprestada  ladiligi 
coisa esquecida dele lalatigi 
coisa esquecida (nossa)  

ºodalatigi 
coisa esquecida por ele  

liºiameºedi 
coisa estranha (nossa) ºolaligi 
coisa forçada  noxicoºonaºadi 
coisa frita  etinotaxegi 
coisa guardada  notetenatagi 
coisa guardada para uma ocasião especial

 nediaxegi 
coisa guardado  beojegi 
coisa jogada ºodalatigi 
coisa marcada  libikotanaºanaºate 
coisa para bater laxacoºonaºate 
coisa para cortar 

nawalacenaºanaºadi 
coisa para fazer algo 

lojocaºanaºadi 
coisa para pegar peixe 

lilicotagi 
coisa para proteger peito  

elipogo 
coisa pegada pelas mãos 

nibakajetegi 
coisa podre  neladi 
coisa que atrapalha  linala 
coisa que coça ou raspa  

nexegi 
coisa que protege  loligojegi 

coisa que protege do sol ou chuva 
loigajo 

coisa que transborda niolakati 
coisa rápida, ligeira  laweeºenigi 
coisa roubada  lolicaºadi 

nolicaºadi 
coisa secada  ladileºegi 
coisa tirada para colocar em outro lugar  

nexacajogo 
coisa usada para feitiçaria   

loxikonaºadi 
coisa usada para flecha  

okotaºa 
coisas roubadas  -ibakajetegi 
coitado!  nagoodi 
colarinho de camisa  
 noecaºaxi-lotoinaºadi 
colar em  -exocaºadi(teloco) 
colher  laabi 

-nioda 
colidir  -atope 
colocado na cama  eliite 
colocar  -ixo(tio) 

 -oto(ti) 
colocar em certo lugar ou sobre  

-ipece 
colocar em cima de algo  

-exaºa(teloco) 
colocar firme no chão 

-dinojogo(ti) 
colocar num lugar  (idi) -a(te) 
colocar pó ou terra sobre 

-ilojie(tigi) 
colocar primeiro  -ajela 
colocar sobre si  -dinipece(teloco) 
colorir  -nadineºe 
coluna  awoonaºa 

lawoonaºa 
com aniaa 
com força  yawice 
com mais certeza  yenikamaºa 
com raiva lélaºa 
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com susto  aweleºegi 
com você  makaamitaºa 
comadre (minha)  inigomaadile 
combater  -idele 
combinar bem com  -ite 
combinar com alguém  

-ilaºa(tege) 
combinar com alguém, algo  

-dinilakide(tege) 
come!  nee! 
começar  -dinana(tibige) 

-owicenaºa 
começar a  idaa (-a(tigi)) 

 idi -a(te) 
começar a ...  -a(te) 

-dinojogo(ti) 
comecei a ...  idaaºejatigi 
começou a  jiºidaaºeyatigi 
comer  -eligo 

 -niodi 
 -noºoja 

comer com  -giwa 
comer como ave  -oºojaka 
comer tudo  -elio 
comerciante  anoojetekegi 

oojetekenigi 
comerciante dele  noojetekenigi 
comichar  -iwití 
comida  ºaweenigi 

niweenigi 
comida cozida  looligi 
comida de caça  nakaloigo 
comida de onça  yakaloi 
comida dele  lakaloigo 

liboi 
liweenigi 

comida feita com tempero  
nibiogo 

comida guardada  -boi 
comida (minha)  yooligi 
comida (nossa)  ºoweenigi 

comida nossa feita com tempero 
ºobiogo 

comida (sua) ºaboi 
comida temperada  -biogo 
comigo  meetaºa 
.como  diganee 

digo 
liciagi 
 micataºa 
 mijotaºa 

como?  igaa 
igamaleeºaºa 

como ...?  igamodaa 
como vai ser (ele)  icanodaaºee(ta) 
como é?  igamodaaºee 
como que é?  igamigodaaºee 

igamodaaºee 
como será?  igamigodaaºee 
como também  ?  

igamaºaºodaaºeeta 
como trata  anodigo 
compadre (meu)  inigompaadile 
companheiro  nokaaºedi 

-okaaºedi 
companheiro (meu)  yokaaºedi 
companheiro de serviço  

libakawa 
companheiro de seu trabalho  

ºabakawa 
companheiro de viagem 

nilaajonoºodi 
nixigaºawa 

companheiro dele  lixigaºawa 
                      lokaaºedi 

companheiro (nosso)  ºodokaaºedi 
companheiros da pesca  

lomiigaºawa 
compara com  liciaceekawa 
comparar  -iboºodi(tege) 

 -iciaceeke(tege) 
completa ação do verbo  

ja 
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comportamento dele  anodaaºee 
comportar-se   -id-(e) 
comportar-se bem 

-diniwaxinaºanaºatidi 
compra  enaanigi 
comprar  -inoojete 
compra (nossa) ºonoojedi 
comprido  ocaºataºa 
comprimento  locaºatiigi 
comprimir  -iligice(tiwage) 
comunicar  -eleºe(ta) 
concha  etapini 

goxaala 
concordar com (ele)   -iwodi(tema) 
concubina dele  lodawiwadi 
confessar  -dinamati 

-dinatemati 
confiança  nakatonigi 
confiança (sua) ºatiwaºatakaneºegi 
confiança dele  eliwaºanatakaneºegi 

etiwaºatakaneºegi 
confiar  -nakato 
confiar em -aºa(ta) 

-dinaºakatidi(talo) 
confiar em si  -dinaºa  
confortar  -ocaºaneºe 
confusão  nibeyacaºa 
congregar  -atecoºo 

-atecoºotee 
conhecer  -owooºodi 
conhecido dele  lowooºotagi 
conhecido (meu)  yowooºotagi 
conhecimento  nixakedi 
conhecimento dele  lixakedi 
conosco  mokotaºa 
conseguir  -iwida 
conselheiro  lilokaºawa 
conselho  niladeenaºaneºegi 

niladeeneºegi 
najoinaºaneºegi 

conselho dele  ladeenaºaneºegi 
lajoinaºaneºegi 

consertar  -oe 
considerar  id(-igo) 
considerar como  -igo(ta) 
consolar  -niºiwa(tece) 
construir  -dabiteºe(ti) 

-dinojogo(ti) 
conta dele  naalewe 
contador  atematikaneºegi 
contar  -atemati 

-dinige 
-ilakataka 
-nilaºadi 

contar com  -aºa(ta) 
contar histórias ou mensagem  

-atematika 
conteúdo  laxegi 
continuar a  -ii(ticogi) 
controlar  -ajacaºadi 

-oºee 
controlar-se  -dinajacaºadi 

-dinoºee 
conversa  notaºanaºa 
(o) convidado  nodenigi 
convidado dele  lodenigi 
convidador  dodenaºa 
convidando para  xeba 
convidar  -node 
convite  nodeneºegi 
cooperar  -axawanataka 
copo  goopa 
cor  lolaadeºegi 
cor de creme  lemoºogo 
cor de laranja  gololaado 
coração  -aaleºena 
coração dele   laaleºena 
coração (meu)  yaaleºena 
coração (seu) ºadaaleºena 
coragem  -aaleºena 
coragem dele  laaleºena 
coragem (minha) yaaleºena 
coragem (sua) ºadaaleºena 
coral  wajikaloliºilagi 



   

 187

corda  liwixedi 
waca-lolaadi 

cordão  nowoonigi 
coriza  nigopiidi 
coroa  -ale 

nale 
coroa dele  lale 
coroa (minha)  yale 
coronel  goloneegi 
corpo dele  lolaadi 
corpo (nosso)  ºodolaadi 
corredor nalokodeºecajo 
córrego  natoaºa 
córrego dele  latoaºegi 
correia  leejedi 
correia dele  nileejedi 
corrente  leejedi 
corrente (de aço)  galeena 
corrente dele  nileejedi 
 
correr -alokodi 

-atoadi 
-elodi 
-inibaleece 

correr atrás  -iate 
correr junto com outro  

-eloteºe(ticogi) 
correr para  -ele(ta) 
correr para cima  -ele(tibigimece) 
corrida  waletaºa 
corrida de pessoas, animais 

baleecaºa 
cortador bom  nakacitakaniºicajo 
cortador de couro  nilikenoºodi 
cortar  -akagidi 

-noxotegi 
cortar algo com faca  -iwiigi 
cortar com espada  -akacitaka(ta) 
cortar pano  -apeegi 
cortar para separar  -apece 
cortar pontos  -oxotecaºa 
cortar-se  -diniwiigi 

cortina  epoacajo 
coruja  ºonemeedi 
corujão  jigití 
corvo  exoºotani 
costas  -eláºa 
costas dele  leláºa 

lewagi 
costela  naweegi 
costela dele/dela  laweegi 
costume  -gileºegi 

nakatigi 
costume dele  ligileºegi 

liidaºadi 
lakatigi 

costume (meu)  yakatigi 
costurar  -igitiko 
cotovelo dele  loºomoce 
couro  ewacogo 
couro de vaca  libate 
cova  naºataºadi 
coxa  -omakajo 
coxa dele  loxobi 
coxa dele/dela  lomakajo 
coxa (parte em frente) 

lawio 
coxo  wayodaºa 
cozinha  noolaºanaºaxi 
cozinhar  -oolaºa 
cozinhar algo  -oola 
cozinheira  noolaºanaºalo 
crão-crão (reg) ºopokonaºa 
crença  -iwaºatakaneºegi 
crença de pessoa  niwexegi 
crer  -iwaºataka 
crescer  -ili 
criador  niliidaºatagodi 

noenatagodi 
Criador (nosso) (Senhor Deus)  

šonoenatagodite 
criança fraca  ligotí 
criação  liidaºatajegi 

niliidaºatajegi 
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criação (nossa) de animais  
ºoliidaºatajegi 

criar  -ao(te) 
-iliidaºadi 

cruz  nicenaºanaºate 
cruz dele  licenaºanaºate 
cruzar  -ixomaºa(tijo) 
cueca  -iºekenata 
cuidador  nowieneºegi 
cuidar  -dowedi(teloco) 

nowienaºa 
cuidar de  -owie 
cuidar de si  -dinotete 
cuidar para si mesmo  

-adi(teci) 
cuidar-se bem  -dinowedi 
culpa  nibatiigi 
culpa de  -laagedi 
culpa dele  libatiigi 

nilaagedi 
culpa (sua) ºalaagedi 

ºabatiigi 
culpar  -dinanimaºa(ta) 

-ilaagete 
-imaºa(ta) 

cultura  -gileºegi 
cumprimentar  -ecoadi(tece) 

 -nice 
cunhado dele  niniwoodi 
cupim  ipilaºawaana 
cupim de vaca  niweewe 
curandeiro  nijienigi 
curar  -icilatidi 

 -iwetade 
-niwetade 

curativo  niwetadi 
curativo dele  liwetadi 
curimbatá  anibeeneºegi 
curral  liotaanigi 
curto  idaalogodi 

 noxopa 
curvado  awenanaºa 

diwena 
curvar-se  -amaºa(ti) 
cuspir  -awalenaºa 
custou (tempo) aºepece 
cutucar com vara  -ojogo 
 

D  -  d 
 

dá fruto  etaye 
daí  alee 

codaa 
enaºa 
malee 
naºa 
naºaleeka 
noºolee(ta) 
odaa 

daí ...  je 
daí se ...  odaataºa 
daí também  odaaºaºa 

dança usada nas festas  
alolanaºa 

dançar  -inibaile 
-netacolige 

dançarina  baileºecajo 
daqui um pouco  natigide 
dar  -ajigo 

-iboo 
dar à luz  -nigaje 
dar água a beber  -acipeºe 
dar banho  -nileºe(ta) 
dar coice  -ipodaºa 
dar de presente  -edia 
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dar licença  -nika(teci) 
-nika(tio) 

dar notícias  -ibodicaxi 
dar palestra  -iladee 
dar soco  -netadigi(tice) 
dar-se bem com  -ite 
de alto preço  doojetedi 
de certa maneira  ademiita 
de certo agora  edoka 
de certo só ele ...  tibiginiokini 
de confiança  eniwaºatagi 
de luto  dininya 
de que seria ...?  igamigetiºida 
De quem será?  amaºaºa 
de repente  anicodaaºida 

codaaºida 
codaanonidata 
codidigida 
nicodaaºida 
okaa domaºa 

de surpresa  aweleºegi 
de valor  niwaló 
de você  ºanebi 

ºawiºadi 
debaixo  le 
débito dele  naalewe 
débito (seu) ºanaalewe 
dedo  nibedona 
dedo indicador  nameena 
dedo (nosso)  ºonibedona 
dedo polegar  ºoneloodo 

neloodo 
dedo principal (mão direita)  

liwicoje(te) 
defeito  nibeyacaºajegi 
defeito dele  libeyacaºajegi 
defeito (meu) ibeyacaºajegi 
defeito (seu) ºabeyacaºajegi 
deficiência (minha)  ibeyacaºajegi 
deitar para lá  -aka(ticogi) 
deitar-se  -woo(ti) 
deitar-se fora  -woo(tice) 

deitar-se para descansar  -awake 
deixa!  dioki! 
deixar  -ika 

-oya 
deixar atrás  -nenyaºadi(ti) 
deixar em paz -akamaºadi 
deixar por último  -owidije 
deixar pronto a comida  

-ilaºadi 
deixar sem graça, amarelo ou pálido  

-ºowalaºadi 
deixe!  idioki! 
deixe me ver! um momentinho!  

natineda 
deixe que  ecoºotece 
dele  nebi 
dele/dela  liwiºadi 
demais  daºaxa 
demora  aºepece 
demorar  ajebi 
demorar-se  -dinopaºadi 
demorar-se para fazer  

-dinajepaºadi 
dente de  -owe 
dente dele  lowe 
dentro  catiwedi 

letigi 
dentro do tronco  liwicojegi 
depenar  -newegi 
depender de uma pessoa  

aºa(ta) 
depois  alee 

diºidiaaºidi 
nigeledi 
nigidaaºidi 
nigidiaaºidi 
niºidiaaºidi 
odaa 
onexaa 

depois de bastante tempo  
leegi 

depósito  lotetenaºanaºaxi 
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depressa  age 
derramar  -ado(tice) 

 -nadooºodi 
derramar dentro  -ado(tineci) 

-ado(tinigi) 
derramar sobre  -ado(teloco) 
derreter  -alole 
derrotar  -iºeke 
derrubar  -anika 

-anikatini 
 -ojike(ti) 

desafiar  -iweenigi 
desafio  nadeenaºaneºegi 
desamarrar  -owilece 
desanimado  dinipietibece 
desaparecimento dele  

laakadi 
desatar  -owilece 
descansar  -nipe(ti) 
descanso  nipeneºegi 
descanso (seu) ºanipeneºegi 
descartar  -omile(tice) 
descascar  -nigakala 

-nigetela 
descascar grãos  -nolagikati 
descendente  lawaadi 
descer  -axodi(tice) 

 -nika(ti) 
 -niwo(tinece) 

descobrir  -oke(tege) 
 -owiegi 

desculpa dele  linedi 
desde  ijaaºijotibige 
desejo de fazer ºodilekegi 
desejo dele lemaanigi 
                    lidaºatagi 
                   lidaºatakaneºegi 
                   lidekegi 
desejo forte dele  lipegeºedi 
desencontrar  -e(tege) 
desfazer  -omile(tice) 
desmaiar  -oºomiwadi 

desmanchar  -nowo(tini) 
despedido por mim 

ibodenaºaneºecajo 
despedir  -ibode 
despertar  -ojie(telogo) 
despesa  laakatagi 
despesa dele  liwaaºatiigi 
despesa (sua) ºadaakatagi 
desprender  -owilece 
desprezar  -iligodi(tice) 

-oºolo(ta) 
-omile(tice) 
-ota 

desprezo dele  loºolokedi 
desprezo (seu) ºadoºolokedi 
desta maneira  made 
destacar  -eloºotee 
destroncar  -okoloke 
destruidor  naakatakanaºa 
destruidor dele  laakatakanaºa 
destruição  laakegi 
destruir  -aaºadi 
desviar  -ata(tege) 
desviar do caminho  -amaºa(tice) 
desvio  elamaºajegi 
Deus  Aneotedoºoji 

Noenoºodi 
Deus (nosso) šonoenoºodite 
dever  -naalewe 
devolver  -opilaºadi 
dez  nigotedini  

ºobaaºatedi 
dia  noko 
diabo  diaabo 
diadema  lacilojegi 
difamador  ilikoneºegi 
diferente, não igual a  adinatopiamigi 
difícil  ºalaºa 
dificuldade  laºaliigi 
dificuldade dele  dapicoºotema 
dilúvio   abooºo-ninyoºodi 
diminuir algo  -ilionigaºatidi 
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dinheiro  dinyeelo 
dinheiro dele  ninyeelo 
direção da cabeça  lakaaºadi 
direto  dowiceta 
dirigir  -awaligeºe 
discípulos de Jesus ou de alguém do povo 

Kadiwéu anodiotibece 
discípulos (meus)  anoniotici 
discussão  napetaºa 

notigimadigi 
discutir  -apedi 
discutir com  -apeteºe 
discutir com (ele)  

-dinotigimade(tege) 
disenteria  dilice 
disfarçar-se on-(-ao) 
dispersar  -ilaagaºadi 
disse que  one 
disse que já… jona 
disse que não… aona 
disse que não mais… aonaºalee 
disse que não tem aoniºica 
disse que tinha  onada 
disse que tinha um  onica 
disseram que, dizem que 

mone 
distante  ditigedi 
distribuir -edia 

-edia(tiniwace) 
divertimento dele (contra ele)  

lamenaºaneºegi(tema) 
divertir-se  -amenaºa 
dividir  -awalace 

-awalace(tiwage) 
divorciar -alataºa 
divórcio  nalataºaneºegi 
divórcio (nosso) ºodalataºaneºegi 
dobrado dinigepecoºo 
dobrar  -nokomoke 

doce  ilidaºaditigi 
lidi 

doença  -ayo 
neelotagi 

doença dele  leelotagi 
doença dos lábios  niláºa 
doença (minha)  yeelotagi 
(o) doente  neelotagina 
doentes  anicileºegi 
doer  -ilee 
dói  dalicetece 
dói uma parte  dalice 
doido  yetoliwaºa 
doído  ºonitiºa 
dois  iniwata 

 iniwataale 
itiodataale 
itiwata(taale) 
itoa(taale) 

dois coitados, pequenos  iniodataale 
dono de casa  niºelademigi(tigi) 
dono do armazém  oojetekaxeewodi 
dor  lakakeºegi 
                              lileenigi 
dor de parto  lileenaºaneºegi 
dormir  -iote 
dourado  axiwanaºa 
doutor  dotowegi 
doutrina  -iiºaxinaºaneºegi 
duas vezes  itoata(taale) 
durante  ijoatigilo 
dureza  lakakeºegi 
duro  dakake 
duvidar  -awie 

-awienataka 
duzentos  iniwata-taalia 
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E  -  e 
 

e  ajaa 
anaa 
aniaa 
codaa 
idaa 
idiºida 
idiºidi 
idiºijo 
ijaa 
inaa 

e aí ...?  igatime 
é como  joaniºidaaºee 
é preciso ou necessário que  

leeditibige 
é preciso outra vez  leeditacibige 
e também  ecodaa 

odaaºaºa 
é verdade! exato! isso mesmo!  

diitigi(lo) 
economizar  -oºee 
educado  diwaxinaºa 
educação  -iwaxinigi 
educar alguém  -iwaxinaºanaºatidi 
ela está  itaniwa 
ele atrás de mim  yowidijegi 
ele começou  jiºidaa diiticogi 
ele está  ite 

itica 
itijoa 
itiniwa 

ele foi assim  idaºaºaee 
ele mesmo  idaaºida 

idiaaºidi 
inipaºa 
jiºidiaaºidi 
niºidaaºida 

ele ou esse mesmo  idiiºida 
eles mesmos  joaneºepaa 

em cima ditibigimedi 
leegitibigimece 

em pares  onitoatatibige 
emagrecer  -ibanegi 
embaixo  catinedi 

natinedi 
embarcar  -axodi(ti) 
embravecer  -oojete 
embrulhar  -ilipadi 
embrulho  lipataºaxi 
empatar  -ibo(tege) 
empregado  nimeedi 

niotagi 
empregado dele  limeedi 

liotagi 
empregados  niimetedi 
empregar  -atika(ta) 

-dinana(tece) 
emprestar  -nadila 
emprestar para  -adilaºaneºe(ta) 
embriagar -emaºa(tibece) 
empurrar  -amaºa 
encarregado, chefe de posto  

ºonowienoºodi 
encerrar  -neliwaºadi(tini) 

-nigodi(tini) 
-nigomaºadi(tini) 

enchente abooºo-ninyoºodi 
encher  (-etigi) 

-noleenaºadi 
encomenda  najoinaºaje 
encomendar  -ajoinaºa 

-iwakatee 
encontrar com  -akape(tege) 

-ii(tege) 
encostar em  -exogo(tege) 
encurtar  -noxopanatidi 
endemoninhado  odakatiogi 
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endireitar  -iºenaºadi 
endurecer  -akakaºadi 
enfeitar  -nadineºe 

-oigeºe 
enfeitar-se  -nadi(tigilo) 
enfeite  elomaºajetegi 

nadinaºajegi 
niºilagi 

enfeitiçar   -oxi 
 -oxiko 

enforcar   -iºiwoola 
enfraquecer   -inelioti 
enfrentar para brigar   -iwa 
enganar  -ilekatidi 

-ile(tibige) 
-inaale 

enganar-se  -ile(ta) 
engano dele  lilekegi 
engolir  -ali(ti) 
engrandecer  -nelecaºatee 
engrandecer-se  -dinabake(tibece) 

-dinelecaºatee 
-dinilecaºatee 
-diniweniºide 

engrossar-se  -dinoide 
enguia  nigotegegi 
enquanto ainda está  maleediºica 
enquanto não, quando não  

amaleedaºa 
enrolar  -awilile 
ensinar  -iiºaxinaºa 
ensinar alguém  -iiºaxi 
ensino  -iiºaxinaºaneºegi 

niiºaxinaºaneºegi 
ensino dele  liiºaxinaºaneºegi 
entender  -owooºodi 
entendimento  nixakedi; 

nowooºotakaneºegi 

entendimento dele lowooºotakaneºegi 

enterrar  -naligiti 

então  dece 
dice 
dige 
enice 
enige 
epokida 

(e) então  enaºa 
então ece 
então não tem  amica 
entrada  liwalajo 
entrada do sol, lua, estrelas  

dalimeti 
entrar  -aka(tio) 
entregar  -iboo 

-opilaºadi 
-ajigo 

entregar-se  -diniboo(ta) 
enumerar  -ilakataka 
envergonhar alguém  -ibolikatidi 
envergonhar-se  -iboliºa 
enxada  ixaada 

nixaada 
enxadão  ixadaon 
enxergar  -ate(tibece) 

-iwi 
epilético  ºatiºalegi 
era (ele) mesmo miniºina 
erguer  -nawace 
errante  abataºa 
errar  -ibatá 

-iwoko(tini) 
erro  nibatiigi 
erro dele  ligopeloweºegi 

libatiigi 
erro (seu) ºalaagedi 

ºabatiigi 
erva daninha  lewaºa 
escada  niwekaladi 
escada dele  liwekaladi 
escama de peixe  lexo 
escapar  -iwoko 
escapou de perigo  nixomaºatice 
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escarnecer  -ame(tibigo) 
-nigiwogo 

escola  nidikonaºaxi 
niiºaxinaºadi 

escola dele  lidikonaºaxi 
escolher  -iola(tice) 

-iomaºadi 
-iwolaka 
-ixipe(tice) 
-niwi 

escolher o melhor  -iwola(tice) 
escolhido  iomaºatagi 
esconder  -aºadi(ti) 
esconderijo  naºataºadi 
esconder-se  -dinaºadi(ti) 
escorpião  nelá 
escravizar  -iotage 
escravo  niotagi 
escravo dele  liotagi 
escravo (meu)  iotagi 
escrever  -idí 
escrever para  -idiko 
escriba anetiºodiiºaxi 

nidikonaºa 
escrita lidigo 
(o) escrito  nidigo 
escrito  iwoteloco 
escritor  nidikonaºa 
escuro nexocaºa 
escutar  -ajipa(ta) 
esfaquear  -ojogo 
esforçar-se  -dinoniciwaºadi 
esfregar  -iwilegi 
esfriar algo  -iwetaºadi 
esmagar  -iopaaºadi 

-niopaaºadi 
-opaaºadi 

.espada  nodaajo-ocaºataºa 
espalhado  ilaagitice 
espalhar  -ilaagaºadi 
esparramar  -iwa 
especialmente  dinelí 

espelho  noleeºaxi 
esperança  nibeonaºaneºegi 
esperar  -ali(ta) 

-ali(tege) 
-ibeo 

esperar por (ele)  -nibeo(tege) 
espere um pouco para  

alotacaliita 
espiar  -iwi 
espigas  ligegi 
espingarda  liti 
espinhar  -ipodicaºa(tibece) 
espinho  lalepiºigo 

liwelé 
espinho que fere  iciijegi 
espírito  -iwigo 

niwigo 
espírito dele  liwigo 
esponja  litikonaºanaºadi 

liwilecaºanadi 
esposa  nodawa 
esposa de  -odawa 
esposa dele  lodawa 
espremer  -noticoºo 
espuma  natiatigi 
espuma dele  latiamaºa 
esquecer-se  -aagidi 
esquentar  -apicaºaºadi 
esquentar algo  -ito 
esquentar-se -dinito 
esquina de  loºomoce 
essa  jaºania 

naºaca 
naºada 
naºana 

essa aí  adida 
esse  midi 

mina 
niºica 
niºida 
niºina 

esse  ina 
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esse mesmo  nidiaaºidi 
niºidaa 

esse ou ele mesmo iniaaºini 
esse  ica 
esta  naºani 
está aí  etadi 
está aqui  ana 

etani 
etina 
etini 

está certo  jiºidaaºee 
está chovendo  datiode 
está escurecendo  dawike 
está, fica  etica 
está lá  etida 

etidi 
itidiwa 

esta mesma  anaaºana 
está para cá  diºetigi 
está para lá  diºeticogi 
estádio  boolaºadi-nelegi 
estação de barco  etogo-nibatadi 
Estação Guaicurus  alamo-libatadi 
estar a favor de  -nienaºaneºe 
estar ali  idi -o(te) 
estar batendo  -natoke(tice) 
estar bem  -ilaºa(tice) 
estar bem com  -ilaºa(ta) 
estar cheio  -olee 
estar cheio de  -noleenaºadi 
estar com feridas  diwexege 
estar com fome  -nigicile 
estar com pressa -ajolitaºa 

-ediiºa 
estar contra -akape(tege) 

-ii(tege) 
estar de volta  -niloko 
estar doente  -eelotika 
estar ferido  -acilo 
estar firme  -oniciwadi 
estar forte  -oniciwadi 
estar garoando  daji 

estar indo  -iloko 
estar junto com -awa(tege) 
estar lá mesmo  idiaaº-o(te) 
estar mal  -beyage 
estar molhado  -itimi 
estar na rede  -eladeºe 
estar no meio de  -awa(tege) 
estar num lugar  -iºe(ticogi)/(tigi) 
estar pendurado  -nanyo(ti) 
estar perto (dele)  -ipegi(talo) 

-ipege(tege) 
estar pronto  -igo 
estar queimado  -abidi 
estar satisfeito  -itimi 
estar sujo  -apioi 
estar triste  -dinopo 
estar vermelho  -ixagodi 
estava lá  idei; 

jiºidiaaºi(te) 
 majotaºa 
midiaaºi(te) 

este  amida 
amina 
amini 
idi 
ini 
jiºidi 
jiºina 
jiºini 
mini 
niºini 

este lado  naato 
este mesmo  iniºina 

iºidaaºida 
niºiniaaºini 

este outro  ideºeledi 
esteio  lawoonaºa 
estender para frente  -ixoke 
esterco  naagogo 
estéril gojoloºo 
estimar  -iwela 
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estômago  le 
-wokomaºa 

estômago dele  liwokomaºa 
estômago (nosso)  ºowokomaºa 
estou ou estava lá  idiaaºejo 
estrangeiro  anokegi 

icoºegi 
iomiºigi 

estrangular  -iºiwoola 
estranha  ilaligi 
estranhar  -ila 
estrela  yotedi 
estrela da manhã  nigoiije 
estrela dele  notedi 
estudante aniiºaxineºegi 
estudar  -idiko 
estúpido  aojokomataºa 
estuprar  -oºoya 
esvaziar  -ado(tice) 

-nadooºodi 
eu  ee 
eu bêbado  yemáºa 
eu estou, fico  etee 

eu mesmo  emaºa 
emeºee(ta) 
jeºepaºa 

eu sou  eemoda 
eyo 

eu sou apenas  eemoda 
eyomodi 

eunuco  noºaligijegi 
evitar  -ata(tege) 

-oxaxi 
exagerar  -aºaxake 
exagero  ewianaºa 
exaltar  -iweniºide 
exceder  -ayoke 

naºaxa(teloco) 
exemplo  niwinigi(jegi) 
exemplo dele  liwinigi(jegi) 
expandir  -nilike 
experimentar  -ici 

-ici(teloco) 
explicar  -eloºodi 
expressa afeição  yata 
expressão de rosto, nariz netapini 
 

F  -  f 
 

faça!  awii(te) 
faca  nodaajo 
faca de mesa  yotini 
faca dele  lodaajo 
facão  nodaajo-nelegi 
faixa  goxe 

nigoxe 
fala dele  lotaºanaºawa 

lotaºaneºegi 
notaºaneºegi  

fala (minha)  yotaºaneºegi 
falador  notaºaneºecajo 
falar  e- 

-otaºa 

falar a respeito de  -alaºa(ta) 
falar alto  -igedi me (-otaºa) 

-iojo(tece) 
-ojokomata 

falar com  -otaºaneºe 
falar consigo   -dinotaºaneºe 
falar da parte de alguém  -eleºe(ta) 
falar devagar  -dinilo me -otaºa 
falar duro  -iojo(tece) 

-ojokomata 
falar em Português  -apexi 
falar mal  -nie(tibige) 

-nili(tibige) 
falar mal de  -otaºa(tibige) 
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falar mal de outro  -iliko 
falecido ijoolatibige 
falhar  -iwoko(tini) 
falhar em fazer algo  -igopeloºo 
faltar  -niadi(tema) 
famoso  aniboonaºategemadaºa 
fardo  loyaºagi 

-oyaºagi 
fardo (nosso)  ºodoyaºagi 
fardo (meu)  yoyaºagi 
farinha  lamoºo 
fartura  najiigi 
favor liºiwaaºenatakaneºegi 
favor dele  liwikodenatakaneºegi 
favorecer  -iºiwa 
favorita  lateºedi 
favorito  lilicotagi 
faz de conta  okanice 
faz pouco tempo  natigidiwaºa 
fazenda  bajeenda 
fazendeiro  bajendeoodi 
faz som de vaca  domoode 
fazer  -ao(te) 

-oe 
fazer a barba  -naalegi 
fazer a planta ficar amarela 

-iºowalaºadi 
fazer alegre  -ninikatidi 
fazer algo à toa  -apodi 
fazer algo brilhar  -atalaºadi 
fazer alguém afogar  -oceºatidi 
fazer alguém errar  -ibatakatidi 
fazer alguma coisa  -ati(ta) 
fazer ali  -eli(te) 
fazer aparecer  -eloºotee 
fazer as pazes -oxokojoºo 
fazer bonito  -ibinie 
fazer cair  -anika 

-anikatini 
fazer cara feia  -dinibeyacaºadi 
fazer coisas más, imorais  -igopeloºo 
fazer com  -igo(ta) 

fazer com alta voz ou som 
-dinigetaºatee 

fazer como  id(-igo) 
fazer contra (ele)     -akapaºatee(tege) 
fazer croché  -ibilaka 

-nibila 
fazer de barro  -iwila 
fazer de maneira alta ou forte  -igedi 
fazer deitar  -eliiºe(teloco) 
fazer demorar  -opaºadi 
fazer depressa  -age(teloco) me 
fazer descansar  -nipeneºe(tini) 
fazer desviar  -atamaºate 
fazer devagar  -ilo 
fazer em ordem  -ijigeteetedice 
fazer entrar num buraco   

-ibeceeke 
fazer enxergar  -ateneºe(tibece) 

-noleke(tice) 
fazer faixas  -exaºa 
fazer favor  -iºiwa 
fazer feliz  -ninikatidi 
fazer festa para  -aloke 
fazer ficar fofo  -abooºodi 
fazer fogo  -elonodatiogi 
fazer guerra  -niwa(tege) 
fazer lembrar  -alakatidi 
fazer levantar  -nicooºe(tini) 
fazer mudar de novo  -anake(tibige) 
fazer muitos  -owidaºatee 
fazer ou ir rápido  -age(ta) 
fazer outro ficar bêbado  -emakatidi 
fazer outro ficar com medo  -noide 
fazer outros se casarem  

-adoneºe(tiwage) 
fazer para que  -ao(tibige) 
fazer piruletas  -awiilite 
fazer preço alto  -akakaºadi 
fazer preso  -axape(tiwage) 
fazer ressurgir um assunto 

-anake(tibige) 
fazer-se confortável  -dinilakide 



   

 198

fazer sentar  -nicooºe(tini) 
fazer sofrer  -acide(tece) 
fazer som do rabo de casca velha 

dajigijice 
fazer som do rabo de cobra  yadigidice 
fazer tempestade  -iwocotinaºa 
fazer um favor  -niºiwa(tece) 
fazer um monte de coisas 

-exaºa(teloco) 
fazer uma pessoa deitar  -eli(tini) 
fazer vestidos  -nixomeºe 
fazer viver  -ewikatidi 
fazer xixi  -nipaadi 
fé  -iwaºatakaneºegi 

nakatonigi 
fé dele  eliwaºanatakaneºegi 

 etiwaºatakaneºegi 
fé (nossa)  ºotiwaºatakaneºegi 
fé (sua) ºatiwaºatakaneºegi 
fechar  -nibatoo 

-noxoco 
feijão  ediawaºa 
feitiçaria  loxikonaºaneºegi 

noxikoneºegi 
feiticeiro  oxikoneºegi 
feixe dele  ligoxe 
fel  ligití 
férias  nipeneºegi 
férias (suas) ºanipeneºegi 
ferida  niwexegaºa 
ferida dele  liwexegaºa 
ferida que não sara  nilotapaºajegi 
feridas (nossas) ºotaciledi 
ferido  etacilo 
ferir  -acilotidi 
fermento  laboºotakanaºadi 

labookojegi 
naboºotakanaºadi  
nabookojegi 

ferramenta  najo 
ferro  ºapileceºe 

ferrugem  digowi 
ligowiiºa 

ferver  -natiamaºadi 
festa  nalokegi 

nalooºo 
etogo 

festa dele  lalokegi 
ficamos por enquanto  ejonaºa(te) 
ficar  -dinajepaºadi 
ficar agitado com  -nipadi(ta) 
ficar brabo  -eliºide 

-iojo 
ficar com ciúme  -elokojoºo 
ficar com raiva (dele)  -ela(tema) 
ficar com sono  -ibagi 
ficar contente  -dinane(tibece) 
ficar em cima de outro   -ipe(teloco) 
ficar em silêncio  -axixe 
ficar firme  -atite 
ficar na sombra de  -iwale(tigi) 
ficar num lugar  -eyaºa(ti) 

-o(te) 
-o(teloco) 

ficar ou estar lá  idi -o(te) 
ficar perplexo  -itaºa(tibeci) 
ficar sério  -dinaniwaºadi 
ficar um pouco tonta  datawawaanigi 
ficou só um  onaniºinitece 
fígado dele  lolidi 
figueiro  itiiºadixaºa 
filha  niona 
filha de  -iona 
filha dele/dela  liona 
filho  nionigi 
filho de  -ionigi 
filho dele/dela  lionigi 
filho (nosso)  ºodionigi 
fim  niataºa 

liniogo 
fim (nosso)  ºodaakegi 
finada  ajoolatibige 
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finado icoolatigi 
ijoolatibige  

fingir  on-(-ao) 
fino  nipegedi 
fixar em  -exocaºadi(teloco) 
flauta  natena 
flecha  nopitena 
flecha de  -opitena 
flecha dele  lopitena 
flor  lawoºo 
flor amarela  otacigo 
floresta  nialigi 
fofoca  enalaºaneºegi 
fofoca mentirosa  aniliitigi 
fogo  noledi 
fogão  noolaºanaºaxi 
fogo no mato  nálogo 
foguete  aligopenaºaneºe 
foi assim  jiºidiaaºee 

joaniºidaaºee 
  joaniºijaaºee 

foi ele mesmo  joaniºinaaºina 
foi essa  joanaºajaa 
foi esse  joaniºidaa 

joaniºidia 
joaniºinaa 

foi este (e não outro) jiºidapaºa 
foi mesmo  joaniºidaaºee 
foice  anamageºegi 
fôlego dele  laadi 
folha  -amodi 
folha de palmeira  exate-lamodi 
folha dele  lamodi 
fome  nigigi 
fonte  lacilotibige-ninyoºodi 
força  noniciwaºa 
fora ditinedi 

we 
força dele   loniciwaºa 
forma dele  liboledeºegi 
formar  -iwila 
formiga  dibixoºo 

fortalecer  -oniciwaºadi 
forte  loniciweºenigi 

yoniciwadi 
fósforos  noletedi 
foto  -iwigo 

niwigo 
foto ou imagem dele  liwigo 
fraqueza  -aºamalaºa 

aºamaleºegi 
nabocaºa 
naºamaleºegi 

fraqueza (minha)  iºamaleºegi 
fraqueza (nossa)  ºodabocaºa 

ºodaºamalaºa 
freiar  -nowacaºa 
freio  lowacaºa 
freqüente  nio 
fresco  diwete 
frio diwete 
(o) frio  niwetaºa 
fruta  ela 
fruto de jatobá  wama 
fruto do serviço nibakajetegi 
fruto do serviço (seu) libakajetegi 
fruto do trabalho nibakajetegi 
fruto (seu) ºatá 
fugir  -iale 
fumaça  ºocilaºadi 
fumaça dele  loºocilaºadi 
fumacento  doºocilaºade 
fumar  -apicoºo 
fumo  nalodaºadi 
fundo de pote  lawio 
furador  napoacenaºanaºadi 
furar  -apoace 

-apoace(nataka) 
-awime 

fuxica  aniliitigi 
fuxicar  -iliko 
fuxiqueiro  alaºaneºegi 
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G  -  g 
 
gabar-se  -diniweniºide 
gafanhoto  ºonipidi 
gafanhoto grande  elegelegi 
gago  ageºegi 
galardão dele  laºajegi 

noºeedi 
galardão (nosso) ºonoºeedi 
galardão (seu) ºanoºeedi 
galinha  okoºokoodi 
galo okoºokoodi 
ganhar  -nigaanye 
garantir segurança  -dinaºa 
garça  ºaleta 
garoa  najiºa 
garra  naxapo 
garrafa  galaapa 
gastar  -aaºadi 

-oºaka 
gato  bigixeena 
gavião  enadodi 

epionoogo 
ºomadotayo 
ºomaºaladotaagi 

gavião grande  balenokodi 
geada  dakaketinigi 
gelo  eloni 
gêmeo  nowaadi 

owaadi 
gemer  -atiadi 
gemido dele  laadi 
genro  niiºadi 
gente  noiigi 

oko 
gente dele  loiigi 
glória  datale 

noºeeºegi 
glória (sua) ºadoºeeºegi 
glorificar  -iweniºide 
gordo  ajakalo 

gordura  najidi 
gordura dele  lajidi 
 (o) gosto  lita 
gostar de  -emaa 

-iite 
-ite 

gostar de ter  -ilide(ta) 
gostar demais  -ecewe 
gozar  -iko 
gozo  linikegi 
gozo dele linikegi 
gozo (nosso)  ºodinikegi 
grande  nelegi 

eliodi 
eloodo 

grávida  ipileºe 
iwaaºadi 

graxa  najidi 
graxa dele  lajidi 
graxa (nossa) para lubrificar  

ºobiogo 
graxa usada para lubrificação  

nibiogo 
gritar  -apaawe 
gritar à toa  -acapenaºa 
gritar (de alegria)  -ayaage 
grito  napaawakategi 
grosso aojokomataºa 

nigexaka 
grupo  lapo 
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grupo morando juntos  
dinoiigiwepodi 

guarda  goaada 
lowienaºaneºegi 
nowienaºanaºa 

guardar  -dowedi(teloco)  
 -nowienaºa 
-otete 

guardas dele  nibeonoºodi 
guerra  nideleºegi 
 niwitidiºigi 

guerrear  -iwitide 
-iwitideºe 

guia  lodoejegi 
-odoeje 

guia dele  ligiilaºadi 
lodoeje 

guia para cego  -giilaºadi 
guiar  -igilaºatede(ta) 
guloso  aniodaºaxaºaºa 
gurí  nigaanigi 
guria  nigaana 
 

H  -  h 
 

há  ica 
habilidade  nixakedi 
habilidade dele  lixakedi 
hábito  nakatigi 
hábito dele  lakatigi 
hemorragia  awodina 
herança  dinepie 

eliodaºajetegi 
herdar  -nepie 
herói de lendas  šonoenoºodite 
hipócrita  oanadi 
história  natematigo 
história de  natematigigi 
história dele  latematigo 
história (nossa)  ºodatematigo 
história sobre ...  natematigeºegi 
hoje  amina-noko 

ina noko 
homem  aaginaºa 

ºoneleegiwa 

homem casado  anigajaadeºegi 
homem pobre  madewedi 
homem que mora no campo  

nipodigipijegi 
homicídio  naijekeºegi 
honra  noºeeºegi 

-oºeeºegi 
honrar  -iweniºide 
hora  aligeºe 

lakata 
limedi 

hortaliça  enanigije 
hospedagem dele  limedaºadi 
hospedagem (nossa)  ºoniodaºaxi 
hospedar  -imedeºe 
hóspede  lotokaºadi 
hotel ºodiotaºaxi 
humilhar-se  -dinilionigaºatidi 

-diniwikode(tibece) 
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I  -  i 
 

idioma dele  nioladi 
idioma (nosso)  ºonioladi 
ídolo  niwigo 
ídolo dele  liwigo 
igreja  niiakanaºaxi 
igreja dele  ligaanaºanaºadi 

liiakanaºaxi 
iguais  diniciamico 
igual a  licawa 

liciaceekawa 
igual (a)  liciagi 
ilha  idelogo 

lidelogo 
imitação  nigenaºatakaneºegi 
imitar  -igenaºadi 

-nowiiºo(ta) 
impedir  -oli(tege) 
imperador inionigi-eliodi 
importante ºoneºegi 
inchado  nadedi 
incomodação  nigecaºaloºo 
incomodação dele  ligecaºaloºo 
incomodar  -nigiwogo 
início malekidata 
indignar-se  -ela(tema) 
índio Terena  nijololegi 
infelizmente  diwelanaºa 
informar  -atemati 
inimigo  -idelaºawa 

lakapetegi 
nakapetegi 
neloºodi 
nidelaºawa 

inimigo dele  laxakawa 
lidelaºawa 

inimigo (meu)  yakapetegi 
yaxakawa 

inimigo (nosso)  ºodaxakawa 
inimigo (seu) ºadakapetegi 
inimizade entre eles  dinaxakawamigi 
insistir  -otigimade 
insultar  -iweenigi 
                  niweenigi(tiobige) 
interessar-se  -onimaºa(tece) 
intestino dele  liwenigi 
introduz pergunta (inverte sentido)  

eda 
inveja  -oceeºegi 
inveja dele  loceeºegi 
inventar histórias sobre outros 

alaºa 
ir  -ii(tigi) 
ir cedo  -opedi 
ir depressa  -dinage(ta) 
ir direto para  -owice(ticogi) 
ir embora  -opi 
ir em nome de alguém  

-dinige(ta) 
ir lá para expressar opinião 

-ige(ta) 
ir na frente  -dinewade 
ir olhar  -dali(ta) 
ir para (ele)  -ii(talo) 
ir primeiro -ajela 
ira  nelaºa 
irado lélaºa 
irmã dele  niwaalo 
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irmã (minha)  iniwaalo 
irmã (nossa) ºoniwaalo 
irmã (sua) ºanioxoa 
irmão dele  dinioxomigi 

 nioxoa 

irmão (meu)  inioxoa 
irmão (nosso)  ºonioxoa 
irmão (seu) ºanioxoa 
 

J  -  j 
 

já começou  jiºidaa diitigi 

já estava lá  nenaºa 

já maduro (fruto)  jeºei 

já somos ou fomos  joºoko 

jabuti  loºojenigo 

jabuticaba  ilipeºe 

jacaré  ninyoºoxegi 

jaguatirica  ºoxilo 

janela  nawiweneºegi 

jantar  niweenigi me ºocidi 

jararaca  ºobeleenoºodi 

jardim  jaadi 

jati  gote 

jeito  nakatigi 
nimaweneºegi 
eloigeºegi 

jeito de bobo  nini 

jeito de palhaço  nini 

jeito de trabalhar  nibakegi 

jeito dele  lakatigi 

jeito dele de contar hístoria 
natimatigeºegi 

jeito (meu)  inimaweneºegi 
yakatigi 

jeito (nosso) ºodakatigi 

jeito ou maneira de trabalhar dele 
libakegi 

jeito ou modo de força  
noniciweºegi 

jeito ou modo de força dele 
loniciweºegi 

jejum  newaºani 
jibóia  ojoi 
joelho de  -okodi 
joelho dele  lokodi 
joelho (meu)  yokodi 
jogador de baralho (cartas)  

epacidemigi 
jogar bola, futebol  -boolaºa 
jogar cartas  -nepakide 
jogar contra  -ii(tege) 
jogar fora  -aladi 

-okole 
jogar para longe  -ilecati(tece) 
jogar-se  -dinokole 
João de Barro  etedi 
judiar  -acide 
jugo  notoinaºatijegi 
jugo dele lotoinaºatijegi 
juiz  niwinoºodi 
juiz (nosso) ºoniwinoºodi 
julgar  -niwi 
junção no caminho  elamaºajegi 
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junto com  nidaa 
nidia 
nijaa 
ninaaºina 
ninia 

justo  dineºenaºadi 
iºenaºa 

 

K  -  k 
 

Kadiwéu  ejiwajegi  

L  -  l 
 

lá  adaa 
adiaa 
digoida 
idiaa 

lá com majotaºa 
lá com ela  maditaºa 

manitaºa 
lá com ele  midataºa 

minataºa 
minitaºa 

lá mesmo  idiaaºidi 
jiºidaa 

lá, onde estava  mijotaºa 
lá que  jiºidiaa 
laçar  -igeleemenaºa 
lábio inferior dele  ligoladi 
lábio superior  exibi 
lábio superior dele  naxibi 
lado direito  ºobaaºadi 
lado (seu) ºawai 
ladrão  oliceºegi 
lagartixa  ºodicokoloºodi 
lagartixa que sobe  epenai-liotagi 
lagarto  nijaaligijegi 
lagoa  weiigi 
lagoa de ...  niweiigi 
lagoa pequena ideloºole 
lagoinha  naxina 

lágrimas  latiidi 
lagrimejar  -atiide 
lama  lategogo 
lamber  -napi 
lamentar  -ninya 
lamparina  noledaºaxi 
lamparina dele  loledaºaxi 
lança  -apocenigo 

 napocenigi 
lanche dele liawogo 
lanche (nosso) ºodiawogo 
laço  nigeleemenaºadi 
lápis  nidikonaºadi 
lar  -iºeladi 
lar dele  liºeladi 
laranja  lalaanja 
largar  -ika 
lata  elegei 
lata dele  nelegei 
latir como cachorro  domokenaºa 
lavadeira  nabakenaºanaºalo 
lavadeira esperta  

abakenaºaneºecajo 
lavar  -iwilegi 

-niwilegi 
lavar rosto  -napiladi 
lavar roupas  -abakenaºa 
lavar-se  -diniwilegi 
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lavrador  nawodaºanaºa 
lavrar  -abooºodi 
légua  leegoa 
lei  niiºenatakaneºegi 

najoinaºaneºegi 
lei dele  lajoinaºaneºegi 

liiºenatakaneºegi 
lei (nossa) ºonajoinaºaneºegi 

ºoniiºenatakaneºegi 
ºonoojetekaxi 

leite  lotiidi 
notiidi 

leite de vaca  waca-lotiidi 
leiteira  -otice 
lembrar-se  -nalaºa(tibige) 
lenha  iwoºo 
lençol  leenxo 

niºelate 
lençol, cama  liºelate 
leproso  dawace-lolaadi 
ler  -alomeºe(teloco) 
letra  lidigo 
levantar algo de um lado  

-abice 
levantar uma construção  

-dabiteºe(ti) 
levantar-se  -dabidi(ti)  

-o(tibigi) 
levar  -adeegi 

-niba(tege) 
levar para certo lugar 

-a(tigi) 
levar para frente  -ewade 
levar para longe  -ilecati(tece) 
levar primeiro  -odoeje 
levar susto  -awela 
leve  noxadi 
líder  gapateegi 

iniona 
inionigi 
niiºenatagodi 

líder dele  ninionigi 

líder (nosso) ºonionigi 
ligamento  lomolokena 
lima  liima 
limite liniogo 

niniogo 

limite medido  libikotanigi 

limpar  -apitaºadi 
-ibinie 
-niwilegi 

limpo  libinienigi 
napidi 
yapidi 

língua  -oceligi 

língua dele  loceligi 

língua (fala)  ioladi 

linha  nibilaogo 
nigitikonaºadi 

liso  dabilece 
iwoloºo 

lista  najoinaºaje 

listra  niwaxiinaºajetegi 

litro  liitilo 

livro  notaºanaºaxi 

livro dele  lotaºanaºaxi 

lixo ºodalatigi 
naagogo 

lobinho  ºaxoke 

lobo  diwilecoºoni 

logo  age 

loja  oojetekaxi 

loja dele  noojetekaxi 

lombriga  ºodixaawidi 
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longe  ditigedi 
ditinedi 
leegi 
leegita 

longe dele  leegitibige 
louco  yetole 
loucura  netoleºegi 
loucura dele  letoleºegi 
loucura (nossa) ºodetoleºegi 
louvar a Deus  -oºete(talo) 
louvar a ele  -oºe(ta) 
louvor  -oºeeºegi 
louvor dele liweniºidenaºaneºegi 
louvor (seu) ºadoºeeºegi 
lua  epenai 
lugar bom para pegar peixe  

diweenige 
lugar da festa  lalokadi 
lugar da morte dele  lemaºadi 
lugar de ajuntar pessoas 

licooºadi 
lugar de araras  yogeegijadi 
lugar de batismo  lilegenaºanaºadi 
lugar de cantar (dele) 

ligaanaºanaºadi 
lugar de descanso  -otokaºadi 
lugar de descanso (dele) liliacaºadi 
lugar de descanso (seu) ºanipenaºadi 
lugar de hospedagem  imedaºadi 
lugar de lixo  nalataºanaºadi 
lugar de marimbondo  witelijadi 
lugar de nascimento de  -anikadi 
lugar de nascimento dele  lanikadi 
lugar de nascimento (meu) yanikadi 
lugar de parada de barco 

etogo-licooºadi 
lugar de serviço  -bakadi 

 nibakadi 
lugar de serviço dele  libakadi 

lugar de sofrimento  lawikodadi 
lugar dele  limedi(ta) 
lugar (meu) para contar histórias  

yatematikanaºadi 
lugar (nosso) para passar 

ºoligi 
lugar onde a comida está guardada 

liboiºaxi 
lugar onde congregamos 

ºodicooºadi 
lugar onde está rasgado 

laakajadi 
lugar onde estragou  libeyacaºadi 
lugar onde estragou nossa coisa  

ºobeyacaºadi 
lugar onde paramos ºodicooºadi 
lugar onde se costuma ir  laceºedi 
lugar para dar mensagem  

latematikanaºadi 
lugar para descansar  ºodiotaºaxi 
lugar para parar  nicooºadi 
lugar para parar de  -icooºadi 
lugar para se apresentar 

ºonigekadi 
lugar perto  lipecaºadi 
lugar secado  ladileºegi 
lugar seco  ºalawadi 
lugar seguro  nipenaºadi 
luta  lideleºegi 
lutador  netadicaºaneºecajo 
lutador de boxe  aºatadeºegi 
lutar  -idele 

-nakawoºo 
luz  latalaºa 

lokokena 
luz dele  nilokokena 
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M  -  m 
 

macaco  eºiadi 
machado  lapalite 

napalite 
machado dele  lapalite 
machucadura  elaciledi 
macio  dokoaºa 
mãe  eniodo 

-iodo 
ledede 

mãe dele  eliodo 
mãe (minha)  eiodo 
mãe (sua) ºadiodo 
madeira já laminada nigexeciligijegi 
madrasta dele  laninoºodo 
madrinha  nibedonoºodo 
madrugada  yapacaºatege nigoi 
magro  abaneceºegi 
mais ainda há  aleeºaºa 
mais fundo  labookaxi 
mais importante  yeloºo 

eneºegi 
ºoneºegi 

(o) mais moço  loxooxegi 
mais velho  liidaºa 
mal  beyagi 

nibeyaceºegi 
mal de você  ºabeyaceºegi 
mal (meu) ibeyacaºajegi 
maldição dele  nanacidiigi 
maltratar  -ame(tibigo) 
mamão  japayo 
mamar  -ilibi(teci)  

-ilipeºe 
mancha  lete 

nibeyacaºajegi 

mancha (sua) ºabeyacaºajegi 
mandado  -iiºexegi 
mandamento  niiºenatakaneºegi 

najoinaºaneºegi 
mandamento dele liiºenatakaneºegi 
mandamento nosso 

ºoniiºenatakaneºegi 
mandar  -iiºe 

-iiºe(nataka)  
-iwakatee 

mandar atrás  -ienaºa(tece) 
mandar chamar  -ajoinaºa 
mandar chamar alguém 

-ienaºa(ta) 
mandar fazer algo  -ie 
mandar ir lá  -imonya 
mandar para cá  -nimonya 

-niwakatee 
mandar pessoa para dentro 

-ixo(tiobeci) 
mandar uma recomendação  

-najoi 
mandioca  eneewigigi 
maneira  eloigeºegi 

nimaweneºegi 
maneira de falar -a(tigi) 
maneira de pensar dele  

lowookoneºegi 
maneira de viver nakatigi 
maneira de viver dele 

lakatigi 
maneira de viver (sua)  

ºadakatigi 
maneira dele  anee 
maneira (minha)  yakatigi 
maneira (nossa) ºodakatigi 
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maneira (sua) aneni 
manga (pé) maangigo 
manifestar  -eloºotee 
manjedoura  nicooxo 
manso  yoko 
manso (pessoa ou animal)  

 okaaºegi 
mão  -baaºadi 
mão de pilão  nojocaºanaºadi 
mão dele  libaaºadi 
mão direita (nossa)  ºobaaºadi 
mão esquerda  nimagijegi 
mão esquerda (minha)  

inimagijegi 
mão esquerda (nossa)  

ºonimagijegi 
mão pelada  nokonaºa 
mão (sua) ºabaaºadi 
máquina de moer  ligixitaºanaºaxi 
mar  akiidi-eliodi 
maravilha  nibiniigi 
maravilha dele  libiniigi 
maravilha (nossa) ºobiniigi 
marca  libikotaxegi 
marcar  -ibikota 

-natiwigi 
marcas ou feridas  nepitaºajetegi 
marido  nodawa 
marido dela  lodawa 
marido de  -odawa 
marido ou esposa  dinodawamigi 
marimbondo  otiinaºa 

witelo 
marrom  gapeogo 
martelo laxacoºonaºate 
mas  apaºa 

baºa 
paºa 
pida 

mas ...  akapaºa 
mas ...?  apiºida 
mas ainda  baºalee 

mas ainda não  baºaleedaºa 
mas é ...  geme 

joaºa 
mas então ...  genaºa 
mas foi, que antes foi, já foi  

baanaºa 
mas não  baadaºa 
mas também  baºaºa 
mas um outro  ineºeledi 
mastigar  -axaºamenaºa 
matador  ematakaneºegi 

nematagodi 
matadouro  nematakanaºaxi 
matança  naigo 
matança dele  laigo 
matar  -eload 

-nigodi(tini) 
matar pessoas  -aije 
mato  nialigi 
mato campão  atigo 
mato pequeno  atigo 
matula dele liawogo 
matula (nossa)  ºodiawogo 
mau  abeyaceºi 
mediador  diniºeke 
médico  dotowegi 

niwetadenaºanaºa 
medida  libikotanaºaneºegi 

lica 
medir  -ibikota 

-iboºodi(tege) 
meia  meeya 
meia noite  liwigo-enoale 
meio-branco  naºacole 
meio-dia  yaxoºo-noko 
mel  napigo 
melancia  ilegeºe 
melhor     eneºegi 
mendigo  awikotaagi 
mentir  -ilekatidi 

-inaale 
-iwitaka 
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mentir sobre outro  -iºeke 
mentira  niwitakegi 
mentira dele  liwitakegi 
mercado dele  noojetekaxi 
mercado (nosso)  ºonoojetekaxi 
mercadoria  elaanigi 

oojetekegi 
mercadoria dele  noojetekigi 
mercadoria (nossa) ºonoojedi 
mergulhar  -iwe(ti) 
mês  epenai 
mesa  nameeja 
mesma cor de lolaadaºawa 
mesmo que  diganee 

icaaºica 
mesquinho  animijeenaºa 
mestre  niotagodi 
mestre (nosso)  ºoniiºaxinoºodi 
metro  meetilo 
meu  inebi 

inewikadi 
meus  iwikatedi 
mexer  -itineºe 

-niwidi 
mexer com outro  -iºiliitaºa 
mexeriqueiro  alaºaneºegi 
mexeriqueiro (qualidade de)   

otaºaxaºa 
mexer-se  -dinitineºe 
migalha  lapinigi 
mil  miili 
milagre  nibiniigi 

noxiceºedi 
milagre dele  libiniigi 

loxiceºedi 
milagre (nosso) ºobiniigi 

ºodoxiceºedi 
milho  etacoligi 
mina  lacilotibige-ninyoºodi 
mingau  iwalotigi 
mingau de polvilho  yapionigi 
mingau (nosso)  ºodokoladi 

mistura  lalegedi 
misturar  -awanaºadi(tege) 
                      -niwidi 
misturar algo  -itagodi 
misturar líquidos ou sólidos 

-alegetee(tege) 
moça  awicije 

nigaanake 
moço lioneeºa 
moço (meu)  inioneeºa 
modelo  niwinigi(jegi) 
modelo dele  liwinigi(jegi) 
modelo (seu) ºawinigi 
modo nakatigi 
modo de agir  loanigi 
modo de dançar  nibaileºegi 
modo (nosso) de pensar  

ºodowookoneºegi 
modo dele  lakatigi 
moeda  beexo 
mole  dokoaºa 
moleza  aºamaleºegi 
molhado  itimi 
molhar  -itiminatidi 
molhar alguém  -ilege 
molhar por mergulhar  

-iti(tinigi) 
molhar-se  dinilege 
montado  icooºoladi 
montar  axodi(tibige)  

-axodi(teloco) 
montar num cavalo  nicooºolatede 
monte de coisas  iladienigi 
monte de lixo varrido  olataºa 
monumento  iwilanigi 
monumento dele  iwilanigi 
morador  nilademigi(tigi) 
moranga  mileºe 
morar  iºelade 
morder  owacaºa 

owagi 
Morraria  Wetiadijadi 
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morrer  -eleo 
morrinho  lojotaºadi 
morro  wetiºa 
morte  némaºa 

nemeºegi 
morte dele  lemeºegi(te) 
morte dele com outro 

lemaºawa 
morte (minha) junto com ele  

yemaºawa 
morto  naijegi 
mosca pequena  etaºataºa 
mosquiteiro  bojiciteelo 
mosquito dimijaala 

ºonoodo 
mostrar  -elokotee 

-ikee 
mostrar-se  -dinikee 
movimentar-se sem poder controlar 

-dinaxilake(tibece) 
mudar -aladi 

-iigi 
-oxilece 

mudar coisas  -ilatike 
mudar de lugar  -ilatí 
mudar pensamento  -e(tigi) 
mudo  ewaloºonaºa 
muita eloodo 

muitas vezes  elioditibece 
muito  daºaxa 

eliodi 
owidi 

muito mais  elioditace 
mula  boliico 
mulher  iwaalo 
mulher coçando  awitineºe 
mulher com récem nascido nos braços 

nigajeelo 
mundo  iiºo 
música  natenaºaneºegi 

nateneºegi 
música dele  latenaºaneºegi 
mutuca  okocodi 
 

N  -  n 
 

na beirada  liniogotibece 

na presença dele  lodoe 

nadar  -aloko 

nádegas  -iweegabi 

namorado  dinajoogi 

namorar  -ajooge 

não  ate 
oºoa 

não!  adaºa 
inaºa 
jinaºa 

não achar -api(tibige) 
não alcançar  -api(tege) 
não conseguir -api 
não custa  epece 
não dar valor -ame 
não deixar  -oli 
não demora  okexaa 
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não descobrir -api(tibige) 
não é assim mesmo  daºadiaaºee 
não é bom  aºele 

atele 

não é este  aºina 
aºiniºina 

não era/será assim  aniºidaaºee 

não está perto  aniºipegi 

não existe atica 

não há mais aºaleeºica 

não há que não ... diºicaadaºa 

não haverá aquilo, não seria aquilo  
agotiºica 

não levar depressa  -ajepaºadi 

não mais  aºalee 
anaºalee 

não mais daºalee 

não me manda!  aidiiºa! 

não pode ...  jinaºa domaºa 

não poder -api 

não por confiança em -ame 

não qualquer  ganigetaºa 

não somente  aºidiokidita 

não somente assim  aniºidokida 

não tem  aºaca 
aºica 
daºaca 
daºadia 

não tem mais  ataleeºica 
daºadiaaºica 

não tem qualquer  aºicaantokaaºini 

não tem sempre  aniodiºica 

não ter confiança em alguém para fazer 
algo  -ibada 

não teria  amitiºica 
não teria, não seria  agotaºa 
não terminar  -api(teloco) 
não tiver  diºica 
nariz  -imiiko 

limigo 
narração  natematigo 
nascer  -ani(tini)  

-okoloºo 
nascimento dele junto com ... 

lanikoa 
natural de ...  elatibige 
necessidade  -emaºamatiigi 

lopokedi 
-opokedi 

necessidade de  -aºalanigi 
necessidade dele  laºalanigi 

lemaºamatiigi 
loºowikomatiigi 
nopokedi 

necessidade física dele  
linedi 

necessidade (sua) ºadaºalanigi 
necessidades (minhas)  

iºalanaºa 
necessitar  -opo(tibige) 
necessitar (dele)  -emaºamata(tema) 
negativo daºa 
negar  -oli(tege) 
negociante bom  animaweneºegi 
negócio  oojetekegi 
negócio dele  noojetekigi 
negócio (nosso)  ºonoojetekegi 
nem  oteºexaaºaºa 

nem um  otiºidatece 
otiºiditece 
otiºinitece 

nenhum  gaantokina 

nenhum deles  gaantokaaºica 
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nenhum desses  otaaºidaatece 

neste  mida 

neto  lawalodi 
nawalodi 

ninho de  libato 

no começo  maleeka 

no fundo  leegitinece 

no início  maleeka 

no meio de  eliite 
liwigotibige 

no ponto de anige 

noite  enoale 

nome  -boonaºadi 
niboonaºadi 

nome do cachorro de Deus  
Biceºe 
Wajoidaka 

nome dele  liboonaºadi 
nome (seu ) ºaboonaºadi 
nora  niiºate 
nora dele/dela  liiºate 
nós  oko 
nós apenas  okomodi 
nós mesmos  okomaºa 

okomoºoko 
nós somos  emodoko 
nosso (animal)  ºowiºadi 
notícia  nibodigi 
notícia de você ºabodigi 
notícia dele libodigi 
notícia (nossa)  ºobodigi 

ºodeemidi 
nove  noove 
novo  gela 
nu  mokinitani 
nunca  aticadaºa 
nunca, não era  aniºicaadaºa 
nuvem  lolaadi 
 

O  -  o 
 

o quê?  igamige 
o que ...?  amige 
o que ainda tem  analeeºina 
o que (alguém) faz com ele  

igam(-igo(ta)) 
o que é detestado   nileenigi 
o que é levado  legi 
o que é mais  aneneºegi 
o que é odiado nileenigi 
o que é próprio  anepaa 
o que é? quem é?  amaada 
o que é odiado nileenigi 
o que está em cima  ditibigimedeoodi 
o que está no céu   ditibigimedeoodi 
o que foi?  digaame 
o que foi deixado por -iºiameºedi 

o que foi ganho  nigaanyeºegi 
o que foi ouvido, escutado  

lajipakegi 
o que (nos) ensina anetiºodiiºaxi 
o que ouvi (dele)  yajipakegi(ta) 
o que pertence a ele  anida aneetege 
o que pula ligeiro  loxadeºenigi 
o que resta  ºaneike 
o que se deita com outro  

dinoomatewamigi 
o que significa  ane diitigi 

anodaa diitigi(lo) 
o que só ainda  analeeºoka 
o que tem?  amiinica 
o que todos tem  nibo 
o sábio  niwaxinaºanaºa 
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o velho  laxokegi 
o vermelho  lixagoteºegi 
obedecer  -iwaºadi 
obrigar  -iedeºe 
obrigar alguém a fazer algo 

-iligice 
observar  -iºoadi 
ocupar  -ibake 
oeste  ºocidi 
oferecer algo  -ilokotaje 
oferta (sua) ºaboonigi 
oferta dele liboonigi 
oficina  laxacoºonaºaxi 
oitenta  oko cwaatolo modigo 
oleiro  niwilanaºanaºa 
óleo  najidi 
óleo de cozinha  nibiogo 
óleo dele  lajidi 
óleo (nosso) de cozinha 

ºobiogo 
Olha!  digawini! 
olhar  -iwi 

-niwi(tece)  
-ole 

olhar ao redor  -iipe(ta) 
olhar por onde veio  -nole 
olho  -gecooºe 
Olho d'Água  Ninyoºodi-libegi 
olho dele  ligecooºe 
ombro dele  lewagi 
onça  nigediogo 
onça vermelha  ijenigo 
onda  ebeeºa 
onde?  agaa 

agaataºa 
igame 
igoataºa 

onde ainda ficar  analeeº(-o) 

onde está, onde fica  anei(te) 

onde está com miditaºa 
minitiºini 

onde estamos  anejonaºa 

onde nós deitamos  ºomedi 

onde se ajuntam  latecaºadi 

onde se reúnem  lapodaºadi 

onde se sente dor  ileenigi 

onde seria?  igametaºa 

onde teria?  igametaºa 

ontem  jotigi noko 

opor  -akape(tege) 

oportunista  analeceºegi 

ordem najoinaºaneºegi 
niiºenatakaneºegi 

ordem (sua) ºadiiºeneºegi 

ordem dele  liiºenatakaneºegi 
 liiºeneºegi 

ordem nossa    ºoniiºenatakaneºegi 

orelha de  -napaaºate 

órfão  exiijigi 

orgulhar-se  -dinaºaxake 
 -diniweniºide 

orgulhoso  anaºaxakeneºegi 

oriente  nodi aligeºe 

os que ficaram com ele 
leyakawepodi 

os que se fizeram amigos  
dinokaaºetawamigi 

os velhos  naxokodipi 
osso  -bitagi 
osso de você  ºabitagi 
osso dele  libitagi 
osso do peito dele  elipije 
ou  oºoa 
(ou) será que ...?  mige 
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(ou) será que também ...?  
migeledi 

(ou) talvez será, terá ...  
migetaºa 

ouro  oolo 
outra pessoa ou vez  ijeledi 
outro  eledi 

outro lado  daato 
ouvir  -ajipa(ta)  

-najipa 
orvalho  ewiidi 
ovelha  waxacoco 
ovo  ligetegi 
 

P  -  p 
 

pá  nalicaºanaºadi 
pacu  ºatepa 
padrasto dele  laninoºodi 
padrão  niwinigi(jegi) 
padrão dele  liwinigi(jegi) 

padrão (seu)  ºawinigi 

pagamento  nedianeºegi 

pagar  -edia 
-ibanoo 

pagar pelo mal  -ipiciadi 

pai  eniodi 
-iodi 
latada 

pai dele  eliodi 

pai (meu)  eiodi 
yata 

pai (seu) ºadiodi 

país  iiºo 

país onde reina  ninioxadi 

palavra  nigegi 
notaºa 

palavra dele  ligegi(ta) 
lotaºa 

palavra (nossa)  ºodotaºa 
ºogegi 

palavra (sua) ºadotaºa 
ºagegi 

palavras (minhas)  yotaºa 

paletó dele nibalito 

palha  -namodi 
napadi 

palha dele lapadi 

pálido  iºowi 

palmeira  exateloodigo 
exateloodo 

palpar  -nawakadeºe 
panela  noole 
pano  lipegeteºe 

wedi 
yakacita 

pano branco  lapacoºogo 
pão de mandioca -biogo 
papagaio  naxokoni 
papaia japayo 
par, em pares  itoataaletibece 
para lá caticedi 
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para que  amaleeºaºa 
amanagawini 
amawini 
amepece 
bidige 
eotibige 
jaotibige 
owotibige 

para sempre  idioka limedi 
parada dele  licooºadi 
parada (nossa)  ºodotokaºadi 
Paraguai  Gaxianegi 
paralítico  aºamaleºegi 
parar  -dabidi(ti) 

-ico(ti) 
-iliace 

pardal  imikola 
parecer maior  -dinelokotee 
parede  baloote 

niwilanigi 
parede dele  liwilanigi 

 nibaloote 
parente  litaagi 

noiigiwa 
parente (nosso)  ºoditaagi 
parentes dele  litacepodi 

loiigiwa 
parte  niwai 
parte da coxa  lagi 
parte da orelha  nigiwajete 
parte da perna  lawokoni 
parte dele  liwai 
parte em cima da cabeça  

elimaºa 
partir  -awace 
passar  -ixomaºatee(tijo) 
passar a noite  -eloºotee(tigi) 
passar algo em algo  -dinati(ta) 
passar algo por um buraco  

-iwaºatee(tiwece) 
passar cortando na água 

-apeegi 

passar mal  -awikode 
passar no meio -agi(tinigi) 
passar numa direção indicada 

-iiºo(tice) 
passar pela frente  -ewegi(tijo) 
passar por algo  -naºaxa(teloco) 
passar por ali  -akagidi(teloco) 
passar por lá  -ixomaºa(tijo) 
pássaro  ilaaºagi 

ilaaºaxo 
pássaro que canta no frio  

ewagi 
passear  -awaligi(tibeci) 
pastar animais  -adecoºo 
pastor  nowienaºanaºa 
pátio  niogó 
patrão  necalailegi 

niotagodi 
otagodi 

patrão nosso ºonecalailegi 
pau  iwoºo 
pau-santo  elegigo 
peças  laºaagedi 
pecado  nibeyaceºegi 

pecaado 
pecado dele  libeyaceºegi 

nipecaado 
pecador  abeyaceºegi 
pecaminoso  anipecaadoxaºa 
pedido  nipoketegi 
pedido dele  lipoketegi 
pedir  -ipoko 
pedir licença  -ibode 
pedir um favor  -dinile(ta) 
pedra  wetiºa 
pegado  lateka(tece) 
pegar  -iba(ta) 

-nomiige 
-notegi 

pegar coisa de outra pessoa 
-iºolaºadi 

pegar depressa  -nilegi(tigilo) 
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pegar junto  -awanaºadi(tege) 
pegar para desviar  -amaºatee(tice) 
pegue!  nee! 
peito  eipije 

welete 
peito de homem  -natecoºodi 
peito de mulher  -awelete 
peito do pé  niwiadi 
peixe  noºojegi 
peixe assado  -akikexegi 

ekikexegi 
peixe já pego  elokexegi 
pele dele  lolaadi 

lolaadogo 
pena dele  lamodi 
pena (dor) dele liwikodenatakaneºegi 
pendurar  -nanyoke(ti) 
peneira  beneela 
peneirar  -ajigijice 
pênis  eniºodi 
pensamento  nowoogo 
pensamento dele  lowoogo 
pensar  -owo 

-owooko 
pensar em fazer algo  -ibiko 
pensar erradamente  -ile(ta) 

 -ile(tibige) 
pensar que seja igual  -eyadi 
pensão  imedaºadi 
pensão dele  liotaºaxi 
pente  elocajo 
pentear cabelo (de outro)  

-itegi 
pequeno  idaalogodi 

lionigododi 
perante ele  lodoe 
perceber  -eemite(ta) 

-nowi 
perceber uma mudança 

-ila(tece) 
perder  -niadi 

perder algo ou alguém  
-niadi(tema) 

perder (não achar mais)  
-abale(tigi) 

perder (no passado)  -abale 
perdoar  -ixomaºatee(tijo) 
perfume  edokojegi 

nadokojegi 
perfume dele/dela  ladokojegi 
perfume (nosso)  ºonadokojegi 
pergunta  nigikaneºegi 
pergunta dele  ligikaneºegi 
pergunta (minha)  igikaneºegi 
pergunta para você  ºadigeeºegi 
pergunta sobre ele  ligeeºegi 
perguntar  -ige 

-igika 
perguntar muito  -nige(tice) 
perigoso  doide 

notoedi 
perigoso, brabo  diojo 
periquito  etilogo 
perna dele  loºonagi 
pernilongo dimijaala 

ºonoodo 
perseguir  -iate(tibece) 

-igaala(tibeci) 
pertencer a  ida anejitege 
pertencer a  (ida) ane-(e-)(tege) 
pertences (nossos) ºonebi 
perto  nipegi 
perto de  macataºa 
perturbação dele  ligiwocaºaneºegi 

ligiwoceºegi 
perturbar  -atitata 

-atitataka 
pesadelo  etidipiati 
pesado  iwaaºadi 
pescador  nomiigomigi 
pescar  -oke 

-okexegi 
-omiige 
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pescoço  -otoinaºadi 
pescoço dele  lotoinaºadi 
pescoço, nuca  linagi 
peso  -oyaºagi 
pessoa  oko 
 pessoa acostumada fazer  

agiloºonaºa 
pessoa adorada  liweniºideneºegi 
pessoa afogada  oceºegi 
pessoa bêbada  acipeºegi 
pessoa bondosa  aºiwaaºademigi 
pessoa coçando  awitineºegi 
pessoa com vergonha  abolikigi 
pessoa contra ...  nakapetegi 
pessoa dando soco  aºatadicaºamigi 
pessoa de fora  wemijegi 
pessoa desanimada  anibadaaneºegi 
pessoa desprezada iwikodaºa 
pessoa doente  eelotaginaºa 
pessoa enganada  ninaalexegi 
pessoa escolhida niomaºatagi 
pessoa escolhida por ele 

liomaºatagi 
pessoa estudada  notaºanaºaximigi 
pessoa forte  ºodapoaºenigi 
pessoa honrada liweniºideneºegi 
pessoa humilde  iwikodaºa 
pessoa idólatra  niwicomigi 
pessoa judiada  elacideedi 

niwogo 
pessoa lenta  okojokaºegi 
pessoa louvada  liweniºideneºegi 
pessoa má  libeyaceºegi 
pessoa mandada  niiºexegi 
pessoa mandada por ele 

liiºexegi 
pessoa medrosa  ageleemagi 
pessoa mentirosa  awitakegi 
pessoa morta  émeºegi 
pessoa não vergonhosa 

aºabolikegi 

pessoa orgulhosa  anabakeneºegi 
niweniºideneºegi 

pessoa ou animal que faz algo sem motivo  
abaageºegi 

pessoa ou coisa desprezada 
notanigi 

pessoa ou coisa mandada longe  
liwaaºadi 

pessoa ou coisa rejeitada 
notanigi 

pessoa perdida aniatagigi 
pessoa perigosa  analokeneºegi 
pessoa perseguida  nigaaligijegi 
pessoa preguiçosa  abaciºeginigojigo 
pessoa que amaldiçoa (como feiticeiro) ou 

judia  acidaºa 
pessoa que apanha ou busca água  

etaºa 
pessoa que cuida  lowienigi 
pessoa que exagera  acidaºa 
pessoa que gosta de  nitenatagodi 
pessoa que não compartilha  

ateºegi 
pessoa que não pode controlar seus 

movimentos  aºatiloºolagi 
pessoa que odeia  neleºedi 
pessoa que pretende fazer e não cumpre  

abikoneºegi 
pessoa que quer aparecer mais não 

consegue  ºoliidaºa 
pessoa que quer aparecer ou se mostrar  

likeenatakaneºegi 
pessoa que se gaba  aniweniºideneºegi 
pessoa que se gaba niweniºideneºegi 
pessoa que tem o que faz se sentir bem  

lakidenigi 
pessoa separada  nalatoºodi 

niomaºatagi 
pessoa separada por ele 

liomaºatagi 
pessoa vagarosa  okojokaºegi 
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pessoa vestida de branco  
lapacoºogomaºa 

pessoa xingada  niwogo 
pessoas coitadas  agecaºalo 
pessoas de (lugar)  okotigi 
pessoas indo juntas  dinixigaºawamigi 
pessoas dele loiigi 
picada  nibite 
pica-pau  napigixo 
pica-pau marrom  epiibi 
pilão  ewio 
pimenta  bayodi 
pingar sobre  -atikole(teloco) 
pintado  apopaºa 

ileteeºadi 
pintar  -adineºenataka 

-nadineºe 
-ocela 

pintar-se  -nadí 
pintura  nadinaºajegi 

nadinaºaneºegi 
piolho  ºodakedi 
pioneiro  lodoejegi 
piranha  exelo 
piranha branca  ºomaºaladi 
pisar (em)  -ipodeºe(teloco) 

-ipodi(teloco) 
-nipodi 

piuva  ºapeenigo 
placa  nidie 
plano  nowoogo 
plano dele  lowoogo 
planta  enanigije 

nawodigijegi 
planta como milho  etacoligiwaºa 
planta dele  elanigije 

lawodigijegi 
planta espinhosa  omiigonaºa 
planta (sua) ºatanigijegi 
plantador  anaºaneºegi 
plantação dele  elanigijegi 
plantação (minha)  eyanigijegi 

plantação (nossa)  ºotanigijegi 
plantar  -anaºa 

-a(ti) 
pluma   namodi 
pão  paon 

pó  lajimaºa 
amoºo 

pó perfumado  namoko 

pobreza dele  limadewetiigi 

pode ser ... ou ...  gaanteºepidiºijo 

poder  -akadi 
nimaweneºegi 
noniciwaºa 

poder dele  loniciwaºa 

poder (meu) inimaweneºegi 
yoniciwaºa 

poder sobrenatural  notoetiigi 

poderoso  loniciweºenigi 

podia  dokaaºa 

podridão  neladaºa 

poeira       lamoºo 

pois é!  joaniºidaaºee 

pois se ...  oditaºa 

polir  -igixidi 

pomada  -adokojegi 
nigomaado 

pomba  yotibi 

pomo de Adão  -iºilá 

ponte  niwekaladi 

pontilhar  -ibilaka 

ponto  limigo 
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poço  nalice 

por baixo  eliiteloco 

por causa de  ibeyacaºadi 
por causa de  leeºodi 
por causa mesmo  joaneºepaa leeºodi 
por causa que  iwotigi 
por num lugar  -a(te) 
por confiança em alguém 

-aºakatidi 
por fogo no campo  -aloºo 
por isso  joaniºidaa leeºodi 

noºolee(ta) 
okanice 

por num lugar  -eli 
pôr para dentro  -ia(tedi) 
por qual motivo ou razão?  

amige leeºodi 
por quê?  igaame (me) 

igame leeºodi 
ame leeºodi 

porco do mato nigidagi 
porco doméstico  nigidagiwaºa 
porque  igaataºa 

mepaºa 
porta  epoagi 
porta dele  lapoagi 
porteira  epoagi 
posição  naºatetigi 
possessão de  -wiºadi 
possessões  dinepie 
possesso por  dakatiwece 
poste principal ou central de casa  

liwicoje(te) 
Posto Indígena (nossa)  

ºonowienaºaxi 
pote  boote 

naºaaºaxi 
niboote 

pote dele  laºaaºaxi 
pote para carregar água 

leo 

pouco  onateciºica 
onateciºida 
onateciºidi 
onateciºijo 
onateciºini 

poucos  mokateciºidiwa 
povo  eleegiwepodi 

noiigi 
povo dele  litacepodi 

loiigi 
povo indígena  noiikegi 
povo (meu)  itacepodi 

yoiigi 
povo (nosso)  ºodoiigi 
povo (seu) ºadoiigi 
praça  niogó 
prata  beexo 

ºinogo 
prateleira (nossa) ºodanodaºalate 
preceder -ajela 
precioso  doojetedi 
precipício  lilokaºadi 
pregar com pregos -oto(ti) 

prego  adotonaºa 

prender  -niwilo 

prendidos, eu com você 
iniwilaºawa 

preço  noojedi 

preço (dele)  loojedi 

preocupação  -emaºamatiigi 
nigecaºaloºo 
noºowikomatiigi 

preocupação dele  ligecaºaloºo 
loºowikomatiigi 

preocupar-se  -oºowikomata 

preocupar-se com  -igecaºaleºe 

preparar  -ilakide 
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preparar cerâmica  -iwilanaºanaºa 

presente  lokotajegi 
niboonigi 
nilokotajegi 

presente dele  liboonigi 
noºeedi 

presente (meu)  iboonigi 

presente (seu) ºaboonigi 
ºanoºeedi 

pressionar  -ipiciadi 

presta  jaoºa 

prestar atenção  -ataco 
-dinajipake 

presta atenção!  alawini! 

pretende  domaºa 

preto  nabideºegi 
nabidi 

primeiro  odoejeeni 
odoejegi 

primeiro tempo malekidata 
primo (meu)  ileedi 
prisão  niwiloºonaºaxi 
prisioneiro  niwilogojegi 
prisioneiro dele  liwilogojegi 
prisioneiro (seu) ºawilogojegi 
problema  -emaºamatiigi 

laºaliigi 
problema dele  linyaagi 
problema (nosso)  ºodemaºamatiigi 
procurar  -ole(tibige) 
procurar companheiro para voltar  

-nopilaºadi(tedio) 
procurar queixada  -nigidage 
procurar saber se tiver 

-nake(tibige) 
produto ou fruto de nosso serviço  

ºobakajetegi 

professor  niiºaxinaºanaºa 
professor dele  niiºaxinoºodi 
professor (nosso)  ºoniiºaxinoºodi 
profissão  nibakegi 

nixakedi 
profissão dele  lixakedi 
profissão (sua) ºabakegi 
proibir  -oli(tege) 

-oxoºo 
proibir fazer algo  -owoce(tege) 
promessa  nigegi 
promessa dele  ligegi(ta) 
promessa (nossa)  ºogegi 
promessa (sua) ºagegi 
próprio de você  akamaºa 
próprio dele  epaa 
próprio (meu)  emaºa 
próprio também  epaºaºa 
prostituta  ewocoma 
prostrar-se  -amaºa(ti) 

 -dakagi(ti) 
proteger  -dowedi(teloco) 
prova  nicineºegi 
provação  nicineºegi 
provar  -dinee(ta) 

-ici 
-ici(teloco) 

provocação dele  ligiwocaºaneºegi 
provocar  -igiwocaºa 

-nigiwogo 
-niweenigi(tiobige) 

(o) próximo (dele)  liiºejetewa 
próximo em ordem  liºeejetewa 
pulador  naxotiºicajo 
pular  -axodi 

-dinabice 
-ikanaºa 

pulso  nigaalewa 
purificar  -ibinie 
púrpura  adileni lawoºo 

etaloma lawoºo 
nolidio lawoºo 
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puxar  -ixigi 
puxar  -niba(tege) 

 

Q  -  q 
 

quadrado  diniwokodaºaxiidi 
qual?  damiida 

ganigica 
qual dos ...?  amepidiºica 

amigepidiºica 
qual é?  amiica 
qualidade  latopagi 
qualidade de comilão 

olade 
qualquer  gaantiºica 

okanicodaaºica 
qualquer?  ganige 
qualquer coisa  anigicoda 

gaantokaaºini 
qualquer dos ganigepidiºica 
qualquer (se tiver)  anigetaºa 
qualquer tempo  ganigicatibige 
qualquer trabalho mexendo com os 

dedos  
liwilanigi 

qualquer, um  anigida 
qualquer um dos  anigeteºepidiºijo 
quando  icaanaºa 

igaanaºa 
igaanige 
naºa 
nige 

quando?  ganigica 
igaatigi 

quando ele estava lá niºidiaaºi(te) 
quando ele falou  neºeete 
quando (também)  nigaaºa 
quando tiver nigica 
quando vai  niºigo 
quantidade  liwokodi 

quanto?  igaa 
igalica 

quanto mais  apiºicoa 
quantos?  igame liwokodi 
quarenta  cwareenta 
quarta-feira  cwaata 
quarto  liotaºadi 

-nimedi 
quase anige 
quase escuro  nexogoteloco 
quase esse  anigica 
quase (no ponto de, perto de, está  

querendo) leedi me 
quatro  cwaatolo 
que ...?  doane! 
Que ...? Qual ...?  ame 
que ainda  analee 
que ainda aconteceu com (terceira  

pessoa)  analeeºee 
que ainda havia, que ainda teria, que  

ainda seria  anepaºalee 
que ainda mais  analeeºaºa 
que ainda não  analeedaºa 
que dá  anigica 
que dá muito  anigicatibige 
que dá vida a ele  lewikatidi 
que é bom  anele 
que é a própria maneira dele 

anepaaºee 
que é um só  anokijotece 
que então ...?  igatime 
que finge ter coragem  loidigi 
que há, que havia  anepaºa 
que mais  analee 
que! que coisa!  icame 
que, quem  ane 
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que sabe mas não quer fazer ou jogar 
anidaaneºegi 

que seria  anepaºa 
anetaºa 
metaºa 

que também  anaºaºa 
que tem  anicina 

anida 
que tem só pouco  anokateciºida 
que teria anepaºa 

anetaºa 
metaºa 

que usa mão esquerda 
dinimaºa 

quebrar  -inoke 
-noyaaºadi 

quebra-torta  (reg) dinokenigigi 

queimado  ila 

queimar  -alegi 

queimou  yabidi 

queixa dele  lileenigi(tema) 

queixada nigidagi 

queixo dele  lakadi 

quem?  ganige 

quem ...?  ame 

quem dos ...?  amepidiºica 
amigepidiºica 

quem é?  amigida 
ganigina 

quem ou que podia ser 
gaantaºa ijo 
gaanteºepitiºijo 

quem trabalha por mês  
epenai-liotagi 

quem vai ser ...?  amepaºa 
quente  dapicoºo 
querer  -emaa 

-opo(tibige) 
-ilide(ta) 

(querer) falar alto  -inigetaºatee 
queria  domaºa 
querosene  giliojeenio 
quilo  ciilo 
quilômetro  ciloomito 
quinhentos  cinyeento 
quintal  nigiinta 
quinze  nigoteno ºodoºonagi 
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R  -  r 
 

rã  nabiao 
nawanitaºa 

rabo dele  liwegi 
rachar  -awalace 

-nawalace 
rainha  iniona-eloodo 
raio  nalebepaºa 

naxacoºonaºa 
raio de luz  liwitiigi 
raiva  nelaºa 
raiva de você  ºadélaºa 
raiva dele  lélaºa 
raíz  litodi 
ralador  nitaºanaºadi 
ralar  -nidi 
ramo  libiwe 
ranger os dentes  -acigice 
rapaz lioneeºa 
rápido  age 

dawé 
rasgar  -aawidigidice 
rasgão  laakajegi 
raso  anaºapakatice 
raspar  -naalegi 
rastejar  -iºolaºadi(teloco) 
rasto dele  loºona 
rasto (nosso) ºodoºona 
rato  ºaticaºa 
rato grande  opakilogola 
reagir  -igidi 

-igitataka 
-ojete 

rebelde  otigimadaºa 
rebentar  -akagidi 

-atope 
recado mandado  lienigi 

receber alguém, algo  
-iba(tege) 

reclamar  -alomeºe 
recolher  -naago(tedio) 

 -nopilaºadi(tedio) 
recomendação  najoineºegi 

najoinaºaneºegi 
niladeeneºegi 

recomendação dele  lajoinaºaneºegi 
recomendar -ajoi 
recomendar sobre  -eleºe(ta) 
recusar  -ineté 

-nibe 
rede  neladi 
rede de pescar  nawodigi 
rede dele  leladi 
redondo  yajemaºa 
refeição niweenigi 
refeição dele junto com eles 

ligiiwepodi 
refeição (minha) junto com  

igiiwa 
refeição (sua) ºaweenigi 
reflexo  nitiigi 
regra  najoinaºaneºegi 
regra (nossa) ºonajoinaºaneºegi 
rei  inionigi-eliodi 

ninionigi-eliodi 
reinado  ninioxigi 
reino  ninioxadi 
rejeitar  -iligodi(tice) 

-owoce(tege) 
relâmpago  nalebepaºa 
relampejou  dalebepe 
relar  -nidi 
remar  -olaaka 
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remédio  niwetadi 
remendar  -napade(teloco) 

 -napade(tiwage) 
-napoco 

remendo  lapadenaºanaºadi; 
lapadexe 
napadenaºanaºadi 

remo  nawaligenatakanaºa 
nolaakanaºadi 

remo dele  lolaakanaºadi 
renovar  -igelaºatidi 
reparar  -iºoadi 
reparte junto com  niwaiºawa 
repartir  -awalace 

-nedia(ti) 
repartir com alguém  

-iwaiºawa(tece) 
repreender  -apeteºe 

-iojo(tece) 
reprovar  -iojo(tece) 
respeitar  -eemite(tibige) 
respiração de  -aadi 
respirar  -aale 
responder  -niniºodi 
resposta dele  ligiteºegi 
restante  nenyakigi 
restar para ele  -neike 
restaurar  -atope 

-igelaºatidi 
resultado ou fruto de seu trabalho 

ºabakajetegi 
retalhar peixes  -natiwigi 
retalho  lapadijegi 
retirar  -nioda 
retirar-se  -oto(tice) 
reto  dixoke 

iºenaºa 

reunir-se  -ilapode 

revelar  -eloºotee 
-ikee 

revolver  -awiilite 

rico  liico 

rilhar  -acigice 

rio  akiidi 
anaºapakatice 

Rio de Janeiro  Akiideliodi 

riqueza  niliicaºajegi 

riqueza dele  liicaºajegi 

rir  -ilajika 
-naaliti 

rir de alguém  -ilaji(tibece) 

risca  diotolaºade 

roça  -ixoºotagi 
nixoºotagi 

roça dele  lixoºotagi 

roça (sua)  ºadixoºotagi 

roçar com foice  -enikanaºa 

rodear  -awiile 

rolo ou embrulho  nilipatigi 

roncar  -nigoko 
-okoloºoloke 

rosa  layoºo 
yotinima 

rosto de  -atobi 

rosto dele  latobi 

roubar  -olice 

roubar comida  -eliwaºa 

roupa  nowoodaºagi 

roupa branca  lapacoºogo 

roupa dele  lowoodaºagi 

roupa (minha)  yowoodaºagi 
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roupa (nossa) ºodowoodaºagi 

roupa velha  niwedi 
weta 

roupa velha (nossa) ºoniwedi 
roupas (minhas) yowoodi 
roxa  nolidigo-lawoºo 

rua  ladigodi 
rua dele  niladigodi 
ruga dele  liwakapaºajegi 
rugir  -okoloºoloke 
ruim  beyagi 
 

S  -  s 
 

sábado  xaabado 
sabedoria   nowooºotakaneºegi 
sabedoria dele  lixakedi 

lowooºotakaneºegi 
saber  -owooºodi 
sábio  nowooºotakaneºecajo 
saco  jaaco 

layenigi 
saco dele  nijaaco 
sacola  booco 

nixacoola 
nowoodaºaxi 
xaacola 

sacola dele  lowoodaºaxi 
sacudir  -axilake(tibece) 

 -igike 
-iticoºo 

safado  agopeloagi 
saia  exacogo 

jaye 
laxacogo 
nijayogo 

saia comprida  jayogo 
sair  -odi(tice) 
sair para certo lugar  -odi(ticogi) 
sal  yoci 
sala  le 
sala de refeição  niodaºadi 
salgar  -nocie 
salivar  -dawaale 
saliva dele  lawale 

salão  nalokaxi 
salobra  gate 
salteador  oliceºegi 
salvador  newikatitoºodi 
Salvador (nosso) šonewikatitoºodi 
salvar-se  -dinewikatidi 
sandália niweeladi 
sandália dele  liweeladi 
sandália (sua) ºaweeladi 
sangrando  ditice 
sangrar  -itice 
sangue de  -awodi 
sangue dele  lawodi 
santo  nixaanto 

xaanto 
sapato  iweeladi 

nibiogo 
sapo  ligedemaºa 
sarar  -diliditi 

-icí 
-iliditi 

sargento  jajeentegi 
saudade  natakaneºegi 
saudade de você  ºadiateºegi 
saudação dele  necoatakaneºegi 
saudar  -ecoadi(tece) 
se  daºa 

dia 
se esse mesmo  diºidiaaºidi 
se for por um momentinho 

nigokexaa 
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se for possível  dokaaºa 
se fosse, se for  daantaºa 
se havia, teria  daantiºica 
se não ....  ade 
se não fosse  daataºa 
se não fosse, se não for 

daaditaºa 
se não teria, se não tivesse 

daatiºica 
se não tiver  adiºica 
se podia, se for  daºaleeºaºa 
se teria, se fosse  diaandaºa 
se tiver  daºaleeºica 
 diºica 

nigica 
nigalaºaºica 
nigida 

seca  iwanedi 
secar  -adilo 
secar com  -adilonatidi 
seco  yadilo 
seda  xeeda 
sede  ecibi 
seguidor  nigaaloºodi 

nioºodi 
seguir  -igaala(tece) 

-io(teci) 
seguir alguém ou algo 

-iloko(teloco) 
segundo  niºitiwa 
segurar  -akape 

-ilokadi(ta) 
-noli(tini) 

seis  dibatio 
selo  bikotaxete 
selvagem  abaleºegi 

nialigipijegi 
semana  semaana 
semelhança  niciagi 
semente  lolagi 

olagi 
semente dele  nolagi 

sempre  ganigicatibige 
idioka 
idokee 

sempre ainda  eºidokee 
sempre assim  idokeeta 
senhor  niotagodi 
senhor (meu)  iniotagodi(te) 
senhor (nosso)  ºoniotagodi.  
sentado junto  nicooºowepodi 
sentar-se  -ico(ti) 
sentir  -eemite(ta) 
sentir bem  -ilaºa(tice) 
sentir bem com  -ilaºa(ta) 
sentir de longe  -ixigi(tege) 
sentir em si alguma coisa -dinila(tece) 
sentir falta de alguém ou algo 

-iadi(tibige) 
sentir frustração  -nie 
sentir por (ele)  -ilaa(tema) 
separação  nalataºaneºegi 
separação (nossa) ºodalataºaneºegi 
separar -awalace(tiwage) 
separar do marido ou esposa 

-alataºa 
sepulcro  apiiºo 
sepulcro dele  libegi 
sepultar  -naligiti 
sepultura  -nimedi 
sepultura dele  limedi(ta) 
ser abalado ou sacudido 

digike 
ser assim  -ini(tigi) 
ser demais  -oane 
ser diferente  -diniwoko(tece) 
ser igual  -i(tiwage) 
ser incomodado com  -ilimata 
ser jovem  -oji 
ser picado  -oºoja 
será que ...?  domige 

maanige 
miinige 

será que ...  agoda 
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será que não ...  agodaºa 
será que tem ?  manigidaa 
será que tem ...?  domigica 
sereno ewiidi 

liditini 
seria  daºanagawini 

nagawini 
otaºa 
taºa 

serpente grande  ºowidi 
serrote  nociwicaºanaºadi 
serve  jaoºa 
serviço  nibakedi 

noenatagi 
serviço dele  libakedi 

loenatagi 
serviço (meu)  ibakedi 
serviço (nosso)  ºodoenatagi 
serviço (seu) ºabakedi 

ºabakegi 
ºadoenatagi 

servo  nimeedi 
servo dele  limeedi 
servo (meu) iotagi 
servo (seu) ºaotagi 
servos  niimetedi 
sete  itoadibatio ºobaaºadi 
Sete Estrelas  nibetadi 
sino  ºapileceºe 

natililena 
só  idoka 

idokaanaºa 
 ijoka 
inioka 
iniokaanaºa 
inoka 
inokaanaºa 
jiºidoka 
jiºinioka 
moka 
oka 

onanaºa 
onexaa 

só aquela, só ela  ajokajo 
só aquele  ijokijo 
só desse  jiºinoka 
só ele  iniokiniwateda 
só esse  idokida(ta) 

idiokidi 
iniokini 
inokina 
okica 
onidiokidi 

só eu  emoka 
emokee 
jeºemokeeta 

só eu e ele  emokeeto 
só isso  jiºidokidata 
só lá  idiokaanaºa 
só por ele  iniokaaºiniwateda 
só pouco  okateciºica 

okateciºida 
só poucos  onanaºateciºidiwa 
só (quantidade)  onidoateci 
só aquilo ou aquele  icokica 
só um  onaniºidatece; 

onaniºijotece 
só um pouco  okexaa 
só você  akamoka 
 okakaamitece 
só você mesmo  akamokakaami 
sobrancelha  diigite 
sobrar  -iiºo(tice) 
sobrinho dele  letexegi 
socar  -ilojoko 
socar (com pilão)  -ojogo 
socó  eooda 
sofrer  -awikode 
sofrimento  -awikodigi 

nawikodigi 
sofrimento dele  lawikodigi 

nanacidiigi 
sofrimento (meu)  yawikodigi 
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sofrimento (nosso) ºodawikodigi 
sogra de  -oxiiºate 
sogro  noxiiºadi 
sogro dele  loxiiºadi 
sol  aligeºe 
soldado  iodaºawa 
soldado dele  niodaºawa 
soltar  -ika(tice) 
solteiro  ixomeºegi 
soluçar  -oto 
som de água  daxoºoke 
som de onça  doxiwa 
som do rádio ou disco  daxoºoke 
som (voz) de gato  damiawenaºa 
sombra  wa 
sombra dele  liwa 
somente  okexaa 

onidoateci 
somente aquilo ou aquele  

icokica 
somente para  epoka 
somos demais  joanaºa 
sonhar  -ige 

-igee 
sonhar acordado -ibiko(tibece) 
sonho  igeedi 
sonho dele  ligeedi 
sono  -iotaºa 
sono dele  liotaºa 
sopa  yapionigi 

sopa (nossa) ºodokoladi 
soprar (sobre)  -awe 
sorte, ainda bem  apaºalatoºo 
sotaque dele  lotaºanaºawa 
sou eu (mesmo)  jeºemeºee 
sozinho  idiokidi 
suar  -nonipe 
subida  nalaºate 
subida (nossa)  ºodalaºate 
subidor  nalaºatekicajo 
subir  -alaºate 
suco  liwagedi 
sucuri  oyakiwaºa 
sujar algo  -napioyaºadi 
sujar-se com barro  -dinapaloaºatidi 
sujeira  lapioyaºajegi 
sujeira nele  liwile 
sujo  napioi 
sul  niwetaºa 
suportar  -ibo(tege) 
suportar-se  -igilaºatede(ta) 
surdo  aticilonaºa 
suspirar  -nika(tice) 
suspiro dele  laadi 
suspiro (meu) yaadi 
sussurrar  -acigice 
susto dele  lawelaºadi 
susto (nosso)  ºodawelaºadi 
 

T  -  t 
 

taboca  epicidijadi 
tábua  taaboa 
tagarela  alaºaneºegi 
talento  niitigi 
talvez  ijoatibige 

ijotokaaºa 
talvez, eu acho que  ejime 
talvez seria  ijoataºa 

tamanduá  bitioni 
tamanduá mirim  bitioniwaºa 
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também  aaºaºa 
analeeºaºa 
aniaa 
icaaºica 
idaa 
idaºaºa 
idiokaanaºa 
jaºaºa 
maºaºa 
naºaºa 

também ali  idiaaºi(te) 
também ele  idiaaºidi 
também (este)  aaºaºaee 
também este  iniaa 
também foi este mesmo 

jiºiniaa 
também não  adaºaºa 
também não daºaºa 
também seria  otaºaºa 

taºaºa 
também teria  otaºaºa 

taºaºa 
também você  anaºakamaºa 
tambor  goge 
tampa  -bato 
tampa (nossa) (de buraco)  

ºobato 
tanque  awitineºe 

ideloºole 
naxina 
ninyoºotaºaxi 
niwilana 

taquara  etaºadi 
tarde, à tarde  ºocidi 
tarumá  etaloma 
tatu  ºotoaºegi 
tatu do morro  wetiadijegi 
tecer  -exaºa 
teimoso  otigimadaºa 
telha  deegajo 
telhado dele  leláºa 
tem  ica 

(tem) este  amidi 
tem que ..., é necessário que 

lajo me 
tem, tinha  aca 
(tem) uma só  okanitece 
temer  -doi(tibece) 
tempestade  niwocotaºa 
templo dele/dela  lajokodi 
tempo  -nimedi 
tempo antigo  jotigide 
tempo de descanso  ºonipeneºegi 
tempo  limedi(ta) 
tempo marcado  lakatagi 
tenda  balaacogo 

 nopegedi 
tenda dele  lopegedi 
tendão de Aquiles -ixiwe 
tenho parte com ele  ida anejitege 
tentar  -dinee(ta) 

-ici 
tentar fazer  -nake 
tentar provar  -ici(teloco) 
tentativa  ºaditeweºegi 

-iteweºegi 
tentativa dele  liteweºegi 
ter asas  -abade 
ter capacidade ou talento  

-inii(tigi) 
ter cuidado de  -nidaka(ta) 
ter cuidado para não fazer demais  

-aloo 
ter dor -iwikode 

-iwikode(nataka) 
ter fruto  ei 
ter fruto (muito)  -áwe 
ter medo  -doi(tibece) 
ter misericórdia  -iwikode 

-iwikode(nataka) 
ter misericórdia (deles)  

-niwikode(tiniwace) 
ter notícias  -ibodice 
ter notícias de  -ibodice(tibige) 
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ter parte com  (ida) ane-(e-)(tege) 
ter pena  -iwikode 

-iwikode(nataka) 
ter preguiça  -dinibada 
ter raíz ou veia aparecida  

-itode 
ter saudades daqui  -niadi(ticogi) 
ter saudades de lá  -iadi(ticogi) 
ter sexo  -dinawoogo 

ter sorte  -inete 

ter uma idéia  -iwaxinaºa 

ter vontade  -ilidaºadi 

terceiro  niºitiwatadiºida 

tereré  delele 

teria daºanagawini 
nagawini 
otaºa 
taºa 

teria antes  akataºa 

teria sido  otaºa 

terminar  -nigomaºadi(tini) 

terminou  dinelio 

terra  iiºo 

terra dele  niiºo 

terremoto  datalale iiºo 
natalalaºa 

tesouro  nalicexe 

tesouro dele  noºeedi 

tesouro (nosso)  ºonoºeedi 

testa  etocolo 

testa dele  latocolo 

testemunha  nakataºanaºa 
niwinigi(jegi) 

tia  -ajiodo 

Tico-tico  natopia 
natopijeena 

tinta comum  nitiiºanaºanaºadi 

tinta (dele)  litiiºa 

tinta preta para cerâmica  
nitiiºa 

tinta vermelha  notokonaºadi 
tio  -exodi 
tio dele  nexodi 
tio (meu)  inexodi 

yajiodi 
tipo  latopagi 
tirar  -ibanoo(teci) 

-noºa 
tirar casca  -igakalaºa 
tirar couro  -niwiigi(tini) 
tirar depressa -nilegi(tigilo) 
tirar feitiço  -apaayoºo 
tirar leite  -oticoºo 
tirar os olhos de  -aºaticoºo(tece) 
toalha  toaaya 
tocador  natenaºanaºa 
tocador de certo instrumento 

natenoºodi 
tocar  -iticoi(tice) 
tocar instrumento  -atenaºa 

-ate(tigi) 
tocar no fim para fazer algo  -alice 
tocar violão  -nexegi 
tocha  laloºonaºategi 
toco  batadi 
todas  anitawece 
todos  iditawece 

ijotawece 
initawece 

todos aqueles  idatawece 
todos, tudo  inatawece 
tolice dele  letoleºegi 
toma!  nee! 
tomar  -acipe 

-ibanoo(teci) 
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tomar banho  -nila 
torcedor  licaajo 
torcida  niwinaºanaºa 
torrar mandioca ou farinha  

-ibiko 
torre de vigia  libeoºadi 
torto  dinamage 
tossir  -ioloce 
touro  alolanaºa 
trabalhador  nibakecajo 
trabalhamos juntos  ibakawa 
trabalhar  -iba 
trabalho  nibakedi 
trair  -iºolaºadi 
traíra  wopoonaºa 
tralha de cozinha  enodaºagi 
tralha dele  lowoodaºagi 
tralha da cozinha dele 

lanodaºagi 
tranqüilo  liditini 
transformar  -dinana(tigi) 

     -iigi 
transformar-se   -diniigi 
trapo ou roupa velha 

waxelogo 
tratar  -iwetade 

-niwetade 
tratar como -igo(ta) 
tratar mal  -amenaºa(tibige) 
travesseiro  lakaºalaºadi 
trazer  -nadeegi 

-noodi 
trazer de lá  -icoºotee(ticogi) 
trazer devagar  -inilotijo 
treinar para correr  -dinici(ticobece) 
tremer  -awigice 

-okojoºojoke 
tremular  -awigice 

-okojoºojoke 
três  iniwatadiºini 

itiwatadiºida 

itiwatadiºidi 
itoatadiºida 

três vezes  itoatadiºica 
tribunal  ºonigekaxi 
trigo  leyeema 
trigo dele  nileyeema 
trilho de tatu  ºotoaºegi-ligi 
trilho dele  ligi 
tripa dele  liwenigi 
triste  agecaºalo 
tristeza  nigecaºaloºo 
tristeza dele  ligecaºaloºo 
tristeza (nossa) ºogecaºaloºo 
trocar  -iigi 

-iikoeºe 
trocar entre si  -diniikoe(tiwage) 
troco dele  liikoa 
trombeta  goloneeta 
tronco de árvore  libatadi 

nibatadi 
tronco dele  laxace 
tropeçar  -iiºo 

-ixipe 
trovão  diximoºo 

niximaºaºa 
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tucano  ºatodi 
tudo  icoatawece 
tuiuiu       ºapokoloºolo 
tumor dele  laniloºoxegi 
túmulo  apiiºo 

begi 

tumultuar  -ibato 
túnica  nitoonicogo 

toonicogo 
turma dele  loiigi 
 

U  -  u 
 

última coisa  adiokanaºadite 
último  nalatigi 

owidijegi 
ultrapassar  -ewegi(tijo) 
um  onidateci 

onijoteci 
oniniteci 

um depois do outro  dinali 
um pouco  ateciºini 
uma  onaditeci 

onajoteci 
onaniteci 

umbigo  nibetadi 
nodolo 

unha  naxapo 
unir  -iligoti(tiwage) 
unir com  -exogo(tege) 
(ser) urgente -ajolitaºa 
urinar  -nipaadi 
urubú  opoe 
usar  -dinana(tece) 

-ibake 
 

V  -  v 
 

vaca  waaca 
vaca leiteira  lexeela 
vagina  noliana 
vai mais (usado em números)  

niºigo 
vaidoso  anaºaxakeneºegi 
vale  wetiºa-lagi 
vale (de valor) elagigi 

jaoºa 
valeta  latoaºegi 
valor (meu)  iniwaló 
vamos  iniºa 
vaqueiro  aniboyadeºegi 
vara  ebo 

laxacoºonaºate 
libikotanaºanaºadi 

vara comprida  nojocaºanaºadi 
varrer  -oladi(tice) 
vasilha  nacipaºaxi 

naºaaºaxi 
vasilha dele  laºaaºaxi 
vasilha para mel  lawice 
vassoura  nolataºanaºadi 
veado  ºalecani 

 ºaºalecaniwa 
                  oticaºanigo 
veado branco  napicaºaligi 
veja só!  alawini! 
vela  weela 
velha  opake 
velho  -axokigi 

oxiiºodi 
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velhos  laxokodi 
venda  elaanigi 
vendedor  enaanaºanaºa 

etaanaºa 
nanaanoºodi 

vender  -aa 
veneno  weneeno 
veneno dele  niweneeno 
venenoso  diniweneene 
vento  niocodi 
vento do norte  wajenaºa 
ventre  le 

-ode 
ver  -ate(tibece) 

-iwi 
-nadi 

ver de longe  -ole(te) 
verdade, em verdade  ewi 
verde  okoo 
verde escuro  dione 
vergonha  niboliºa 
vergonha dele  liboliºa 
vergonha (nossa)  ºodiboliºa 
vergonha para nós  ºoboliºa 
verme  anadeegeºegi 

-ixaawidi 
nigojooºo 

vermelho  ixagodi 
vestido de mulher  nijaye 
vestir-se  -dinixo(tinigi) 
véu dele/dela  latopije 
viagem  niwiaajeºegi 
viagem (nossa) ºoniwiajeºegi 
viajante  aniwiajeekegi 
viajar  -io(teci) 

-niwiaje 
vida dele  lewiºa 
vida junto com  -noiigiwa 
vida (nossa)  ºodewiºa 
viga de casa  lakawojoºonaºadi 
vigiar  -dinenyaºadi 
vigilante  niºoaºodi 

vinda dele  lanokegi 
vingar-se  -oojete 
vinhático  loºowikoigo 
vinte  onokoticoºodigo 
vinte e cinco   
        onokoticoºo  niºigo ºobaaºadi 
violento  ideleºegi 
violão  ºoxiiºa-liwenaºa 
vir  -anagi 
vir a (ele)  -nii(ta) 
vir chegar  ico 
vir de lá  icoºo(ticogi) 

-icoºo(tigi) 
virado  dinigepecoºo 
virar as costas  -iloko(tice) 
virar-se  -awiilite(tijo) 
visitante  lanaaºa 

laniaalaºa 
visitantes  awaligeºegi 
visitar  -dali(ta) 
visto por você  ºadateºegi 
vítima de feitiçaria  enacidedi 
vítima de feitiçaria ou magia negra dele 

elacideedi 
viúva  wajekalo 
viúvo  wajiiºa 
viver  -ewiºa 
viver em paz ou tranqüilidade 

-akamaºa 
vivo  ewikegi 
vizinho  lipecaºawa 

nipecaºawa 
vizinho (nosso)  ºodipecaºawa 
voar  -ayo 
você  akaami 
você está etakaami 
você fica  etakaami 
você mesmo  akamaºakaami 

akamaºa 
volta dele  lopileºegi 

namage 
voltar  -dopi(tijo) 
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vomitar  -oko(tibece) 
vômito dele  lokomaºa 
vontade de fazer ºodilekegi 
voraz  adodigomadaºa 
vou  joalaºa 
vovô de  -ami 

voz  notaºaneºegi 
voz dele  layaageºegi 

lotaºaneºegi 
voz (minha)  yotaºaneºegi 
 

X  -  x 
 

ximbuá  niwatecigo xingar  -iwo 
-iwoko 

 

Z  -  z 
 

zangar  -ela(tema) 
zombador agiwocaºaneºegi 

zombar  -nigiwogo 
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APÊNDICE  A 
 

VERBOS 
 
Introdução. 
 
Os verbos são as palavras mais complicadas de Kadiwéu. Uma palavra pode incluir muitas 
informações, como, p.ex. a pessoa do sujeito (como “eu” ou “você); a pessoa do objeto (como 
“mim”); ação repetida (“outra vez”); ação em área mais extensiva (“por aí”); ação prolongada 
(“muito”); etc. Uma lista mais completa é dada no Apêndice B. Os prefixos do sujeito se 
apresentam em vários grupos. 
 
 
Classes de Verbos. 
 
Existem basicamente duas classes de verbos:  Transitivos e Intransitivos. Essas classes empregam 
grupos diferentes de afixos de pessoas, ajudando a distinguir entre verbos transitivos e verbos 
intransitivos. Na classe de intransitivos existem sub-classes de verbos com funções diferentes, como 
o verbo auxiliar e o verbo estático (principalmente significando locação). Essas sub-classes são 
divididas em  outras sub-classes conforme a forma do afixo de pessoa. 
 
 
Pessoas do Sujeito. 
 
Os diversos grupos dos sujeitos dos verbos estão demonstrados nos seguintes quadros. As sub-
classes dos prefixos não correspondem necessáriamente com às dos sufixos. Pois os dois quadros 
estão empregados juntos para formar as pessoas dos verbos. 
 
 
Verbo Transitivo  
(prefixos) 
 

Pessoa do 
sujeito 

Sub-classe  1 Sub-classe  2 Sub-classe  3 Sub-classe  4 Sub-classe  5 

 1ª  sing    j-; ej-   j-; ej-    j-    j-; #   id-; i-  
 2ª  sing    i- > a-     i- > a-; #    # (=nada)    i- > a-; #   ºad- 
 3ª  sing    y-; ey-   d-; et-    w-  i- > #; a- > e-   y- 
 1ª  plural    j-; ej-   j-; ej-    j-    j-; #   ºod- 
 2ª  plural    i- > a-    i- > a-; #    #    i- > a-; #   ºad- 
 3ª  plural  oy-; on-  od-; ot-    ow-  o(i- > #); on-   oy- 

                                                                     Quadro 1. 
 
Observações. 
 
O verbo plural da 3ª pessoa sempre começa com o prefixo  o-. 
Quando a primeira letra da raiz do verbo é  i-,  há mudança da primeira vogal do verbo indicada 
assim, p.ex.,  i-  >  a-. 
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Verbo Transitivo  
(sufixos) 
 

Pessoa do 
sujeito 

Sub-classe  1 Sub-classe  2 Sub-classe  3 Sub-classe  4 Sub-classe  5

   1ª  sing    #   #    #    #   #  
   2ª  sing -ni; -li; -mi  V>i; C>S     V>VV     #   # 
   3ª  sing    #   #    #    #   # 
   1ª  plural -na; -la; -ma V>a; C>S    V>VV    CV>Ca   # 
   2ª  plural -ni; li; mi V>i; C>S    V>VV    i- > a-; #   # 
   3ª  plural   #   #    #  o(i- > #); on-    # 
                                                                          Quadro 2. 
 
 

Observações 
 
O verbo plural da 2ª pessoa sempre acrescenta o sufixo final -tiwaji  no plural. 
O verbo plural da 1ª pessoa acrescenta o sufixo  -ºa final. 
V>VV significa que a vogal final da raiz se alonga. 
CV>Ca significa que a vogal final da raiz muda para  a. 
C>S significa que a consoante da última sílaba da raiz perde a sua sonoridade. 
 
 
Verbo Intransitivo 
 (prefixos) 
 
Como no caso de verbos transitivos, as sub-classes dos prefixos não correspondem necessáriamente 
com às dos sufixos, e os dois quadros estão empregados juntos para formar as pessoas dos verbos. 
 

Pessoa do 
sujeito 

Sub-classe  1 Sub-classe  2 Sub-classe  3 Sub-classe  4 Sub-classe  5

   1ª  sing    j-; ej-   j-    j-    j-; i-   id-; in-  
   2ª  sing    i- > a-; #     #    # (=nada)    i- > a-; #   ºad-; an- 
   3ª  sing    d-; et-   y-    w-  i- > #; a- > e-   y-; n- 
   1ª  plural    j-; ej-   j-    j-    j-; i-   ºod- 
   2ª  plural    i- > a-; #    #    #    i- > a-; #   ºad-; an- 
   3ª  plural   n-; en-   y-    n-; w-  i- > #; a- > e-    y-; n- 

Quadro 3. 
 
 
Observações. 
 
O verbo plural da 2ª pessoa sempre acrescenta o sufixo  -tiwaji  no plural. 
O verbo plural da 1ª pessoa acrescenta o sufixo  -ºa  depois da raiz do verbo. 
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Nas sub-classes 1, 2 e 3, quando a primeira letra da raiz é  i-,  há mudança da primeira vogal do 
verbo na 2ª pessoa indicada assim, p.ex.,  i-  >  a-.  
Na sub-classe 4 pode haver mudanças da primeira vogal da raiz na 3ª pessoa assim: 

a- > e-;  i- > #. 
 
 
Verbo Intransitivo  
(sufixos) 
 

Pessoa do 
sujeito 

Sub-classe  1 Sub-classe  2 Sub-classe  3 Sub-classe  4 Sub-classe  5 

   1ª  sing    #   #    #    #   #  
   2ª  sing -ni; -li; -mi  V>i; C>S     V>VV     #   # 
   3ª  sing    #   #    #    -ti   -ti 
   1ª  plural -na; -la; -ma V>a; C>S    V>VV    CV>Ca   # 
   2ª  plural -ni; li; mi V>i; C>S    V>VV    #   # 
   3ª  plural -na; -la; -ma   *** V>VV; ***  CV>Ca; ***   -tiniwace 
                                                                        Quadro 4. 
 
 
Observações 
 
O verbo plural da 2ª pessoa sempre acrescenta o sufixo final -tiwaji  no plural. 
O verbo plural da 1ª pessoa acrescenta o sufixo final  -ºa. 
O verbo plural da 3ª pessoa nas sub-classes 1,4,5 acrescenta o sufixo final  -ºa. 
V>VV significa que a vogal final da raiz se alonga. 
CV>Ca significa que a vogal final da raiz muda para  a. 
C>S significa que a consoante da última sílaba da raiz perde a sua sonoridade. 
*** significa adição dos sufixos  -tibigiwaji ou  -tiniwace. 
Se a consoante da última sílaba da raiz for º, a 1ª forma plural acrescenta  -joºo ao invés de ºa   
 
 

Exemplos 
Os seguintes exemplos mostram várias combinações de prefixos e sufixos por verbos transitivos e 
verbos intransitivos. As paradigmas incluem só as formas singulares das pessoas. As letras P e S 
significam Prefixo e Sufixo, p.e. P1 significa um prefixo de sub-classe 1 e S2 significa um sufixo de 
sub-classe 2. 
 
Verbos transitivos: 
 
   -aago       “coar”                   -abice      “ciscar”            -ajoinaºa      “encomendar” 
               P1, S2                                     P1, S1              P2, S1 
              jaago    jabice        jajoinaºa 
   aaci              abiceni        ajoinaºani 
   yaago    yabice        dajoinaºa 
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Verbos intransitivos: 
 
       -acapenaºa     “gritar à toa”         -adi     “casar-se”      -ate(tibeci)      “ver, enxergar” 
 

 P1, S1    P3, S1          P2, S1 
 jacapenaºa   jado         jatetibeci 
 acapenaºani            adoni         atenitibeci 
 dacapenaºa            wado         yatetibeci 

 
 
Como Usar Relação dos Verbos. 
 
As raízes dos verbos se acham no dicionário em ordem alfabética. 
A raiz do verbo (a parte que tem o significado principal) aparece no dicionário Kadiwéu-Português 
com hífen na frente. 
Procure a raiz do verbo desejado no dicionário dos verbos. Em seguida, encontrará uma tabela com 
o verbo conjugado nas pessoas, como no seguinte exemplo: 
 
 
      raiz do verbo                                                                                                                
   -ajoinaºa                        mandar chamar, encomendar 
       T 
                                            
1ª pessoa sing          jajoinaºa                              classe ( Transitivo)    significado 
2ª pessoa sing               ajoinaºani 
3ª pessoa sing            dajoinaºa 
1ª pessoa plural        jajoinaºanaºa 
2ª pessoa plural        ajoinaºanitiwaji 
3ª pessoa plural                odajoinaºa  
 
A coluna abaixo mostra mais claramente os afixos das pessoas e a raiz 
  j - ajoinaºa 
  # - ajoinaºa –ni 
  d - ajoinaºa 
  j - ajoinaºa –na -ºa 
  #- ajoinaºa –ni –tiwaji 
  o - d - ajoinaºa 
 
Nota:  É interessante verificar que esse grupo de prefixos mostra que o verbo pertence à sub-classe 
2 dos prefixos e a sub-classe 1 dos sufixos. 
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Reflexivo 
 
No exemplo seguinte, veja como o verbo “jogar” pode se transformar na forma reflexiva “jogar-se”.  
A raiz do verbo acrescenta o prefixo  din-  e o verbo muda da classe Transitivos para a classe 
Intransitivos. 
 
 -okole                    jogar (fora)    dinokole                    jogar-se 
   T                                       I 
 
  j- okole            i- din- okole 
     okole –ni     a- din- okole -ni 
   y- okole      # din- okole 
  j- okole –na -ºa     i- din- okole –na -ºa 
     okole –ni –tiwaji     a- din- okole –ni -tiwaji 
      o- y- okole          din- okole –tiniwace 
 
Veja como o grupo de sufixos se modifica bem pouco na forma reflexiva. Somente a forma do 
sufixo da 3ª pessoa do plural muda para o sufixo da sub-classe 5a na tabela dos sufixos dos verbos 
intransitivos (Quadro 4). Porém, o grupo dos prefixos tem uma forma totalmente diferente das 
outras sub-classes já especificadas.   
Outras formas do verbo principal às vezes estão incluídas ao lado do verbo principal com verbos 
mais comuns . 
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Relação de Verbos 
-aa                                      vender 
                                         T 
      ejaa 
        aani 
      eyaa 
      ejaanaºa 
         aanitiwaji 
      oyaa 

-aagidi                                  esquecer-se 
                                         I 
       idaagidi 
     ºadaagiti 
         yaagidi 
      ºodaagidi 
      ºadaagititiwaji 
          yaagiditibigiwaji         oyaagidi(tece) 

 -aago                                    coar, peneirar 
                                         T 
       jaago 
        aaci 
       yaago 
       jaacaºa 
        aacitiwaji 
     oyaago 

-aaºadi                                  acabar, gastar 
        -dinaaºadi                       acabar-se 
                                         T 
       jaaºadi                        idinaaºadi 
        aaºati                        adinaaºati 
       yaaºadi                        dinaaºadi 
       jaaºataºa                    idinaaºataºa 
        aaºatitiwaji                adinaaºatitiwaji 
      oyaaºadi                        dinaaºaditibigiwaji 
      dinheiro ou qualquer coisa 

 -aale                                    respirar 
                                         I 
      jaale 
       aale 
      daale 
      jaalaºa 
       aaletiwaji 
      naalaºa 

-aa(ti)                                  acabar;  diminuir;   
                                           desmaiar 
                                         I 
      jaati 
       aati 
      daati 
      jaaºati 
       aatitiwaji 
      daatiniwaci 
          sentido de cair ou morrer 

 -aawidigidice                          rasgar roupas, 
                                               papel, etc 
                                         T 
       jaawidigidice 
        aawidigidiceni 
       yaawidigidice 
       jaawidigidicenaºa 
        aawidigidicenitiwaji 
      oyaawidigidice 

 -abade                                    ter asas 
                                         I 
      jabade 
       abade 
     dabade 
      jabadaºa 
       abadetiwaji 
     nabadaºa 

 -abake                        bater (com mão aberta), 
                                   lavar roupas 
          -nabake             bater (para cá) 
                                         T 
        jabake                                 inabake 
         abakeni                              anabakeni 
        yabake                                  nabake 
        jabakenaºa                          inabakenaºa 
         abakenitiwaji                      anabakenitiwaji 
     oyabake   (uma coisa só)       onabake   (mais 
                                                de que uma coisa) 
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 -abakenaºa                               lavar (só roupas) 
                                         I 
      jabakenaºa 
       abakenaºani 
      dabakenaºa 
      jabakenaºanaºa 
       abakenaºanitiwaji 
      nabakenaºanaºa 

 -abale(tigi)                       perder (passado), não 
                                        achar mais 
                                        I,T 
     jabale 
      abale 
    dabale 
     jabalaºa 
      abaletiwaji 
     nabalaºa               odabaletigi 
 

 -abalenaºa                         balançar cabeça ou 
                                           funda 
                                         I 
     jabalenaºa 
      abalenaºani 
    dabalenaºa 
    jabalenaºanaºa 
     abalenaºanitiwaji 
   nabalenaºanaºa 

 -abice                    levantar coisa de um lado  
                              (para baixar outro) 
                                         I 
      jabice 
       abice 
     dabice 
      jabicaºa 
       abicetiwaji 
      nabicaºa 
           p.ex.  balança 

 -abice                                   ciscar 
                                         T 
       jabice 
        abiceni 
       yabice 
       jabicenaºa 
        abicenitiwaji 
    oyabice 
         p.ex. jogar como palha com pau 

 -abo                                    bastar, ser suficiente 
                                        I 
      jibo 
      aboo 
      abo 
      jibooºa 
      abootiwaji 
      abotibigiwaji 
 

 -abooºodi                  preparar terra, lavrar, açao 
                                  de fermento 
                                         T 
       jabooºodi 
        abooºoti 
      yabooºodi 
       jabooºotaºa 
        abooºotitiwaji 
    oyabooºodi 
 

-acaage                                  chorar alto  
                                              (sem lágrimas) 
                                         I 
      jacaage 
       acaage 
     dacaage 
      jacaagaºa 
       acaagetiwaji 
     nacaagaºa 

 -acapenaºa                             gritar à toa 
                                                (sem motivo) 
                                         I 
      jacapenaºa 
       acapenaºani 
     dacapenaºa 
      jacapenaºanaºa 
       acapenaºanitiwaji 
     nacapenaºanaºa 

 -acide                                   judiar,  brincar com 
                                             (só palavras) 
                                         I 
      ejacide 
         acidee 
      etacide 
      ejacideeºa 
         acideetiwaji 
     enacideeºa 
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 -acide(tece)                             fazer sofrer 
                                         T 
      ejacidetece 
         acideetece 
      etacidetece 
      ejacideeºatece 
         acideetecetiwaji 
      otacidetece 
         sem motivo. Feito por pessoa má 

 -acigice                      rilhar dentes, barulho de 
                                   árvores, etc 
                                         T 
        jacigice 
         acigiceni 
       yacigice 
        jacigicenaºa 
         acigicenitiwaji 
     oyacigice 
      pode ser ruido de redes, ou coisa meixendo 

 -acigice                                    chiar 
                                           I 
      jacigice 
       acigice 
     dacigice 
      jacigicaºa 
       acigicetiwaji 
     nacigicaºa 

 -aciile(tema)             cainhar, não querer dar,  
                                 negar (avarento) 
                                         I 
       jaciiletema 
        aciiletema 
      daciiletema 
       jaciilaºatema 
        aciiletematiwaji 
      naciilaºa 

 -acilo                                   estar ferido 
                                         I 
      ejacilo 
         acilo 
      etacilo 
      ejaciloºojoºo 
         acilotiwaji 
      etacilotibigiwaji 
      acrescentando -tibige da sentido de muito,   
      somente quando o pele est  cortado 

 -acilotidi                               ferir 
                                         T 
      ejacilotidi 
         acilotiti 
      eyacilotidi        dinanacilotidi   (se ferir) 
       ejacilotitaºa 
          acilotititiwaji 
      oyacilotidi 

 -acipe                                   tomar, beber 
        -a-aake                          (forma fem) 
                I                                            T 
        jacipe(ta) 
         acipe  
      wacipe 
        jacipaºa 
         acipetiwaji 
       nacipaºa      wacipetibigiwaji      owacipe 
                         (estão tomando) 

 -acipeºe                          dar água a beber 
                                        T 
       jacipeºe 
        acipeºeni 
      yacipeºe 
       jacipeºenaºa 
        acipeºenitiwaji 
    oyacipeºe 

 -adecoºo                                 pastar animais 
                                         I 
       jadecoºo 
        adecoºoni 
      dadecoºo 
       jadecoºonaºa 
        adecoºonitiwaji 
      nadecoºonaºa 

 -adeegi                                  levar 
                                         T 
        jadeegi 
         adeegi 
       yadeegi 
        jadeegaºa 
         adeegitiwaji 
     oyadeegi 
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 -adilaºaneºe(ta)                  emprestar para 
                                         T 
       jadilaºaneºeta 
        adilaºaneºenita 
      yadilaºaneºeta 
       jadilaºaneºenaºata 
        adilaºaneºenitiwaji 
    oyadilaºaneºeta 

 -adilo                                   secar 
                                         T 
        jadilo 
         adiloni 
       yadilo 
        jadilonaºa 
         adilonitiwaji 
     oyadilo 

 -adilonatidi                          secar com 
                                        T 
        jadilonatidi 
         adilonatiti 
       yadilonatidi 
       jadilonatitaºa 
        adilonatititiwaji 
    oyadilonatidi 

 -adineºenataka              pintar,  fazer desenhos 
                                         I 
      jadineºenataka 
       adineºenatakani 
      dadineºenataka 
       jadineºenatakanaºa 
       adineºenatakanitiwaji 
      nadineºenatakanaºa 

-adi(teci)                               cuidar para si 
                                         T 
       idaditeci 
      ºadatiteci 
        yaditeci 
      ºodaditeci 
      ºadatitecitiwaji 
       oyaditeci 

 -ado                                     casar-se 
                                         I 
      jado 
       adoni 
      wado 
      jadonaºa 
       adonitiwaji 
      nadonaºa 

 -adodi                                   ajudar erguer 
                                         T 
      jadodi 
       adoti 
      yadodi 
      jadotaºa 
       adotitiwaji 
     oyadodi 
 
 

 -adoneºe(tiwage)                   fazer outros casar 
                                          T 
     jadoneºetiwage 
      adoneºenitiwage 
     yadoneºetiwage 
     jadoneºenaºatiwage 
      adoneºenitiwagetiwaji 
    oyadoneºetiwage 
         (gíria para ajuntar) 

-ado(teloco)                              jogar sobre, 
                                                derramar sobre 
                                         T 
       jadoteloco 
        adooteloco 
       yadotice 
       jadooºateloco ? 
        adootelocotiwaji 
      oyadotice 

 -ado(tice)                               esvaziar, derramar 
                                         T 
       jadotice 
        adootice 
       yadotice 
       jadooºatice 
        adooticetiwaji 
     oyadotice 
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 -ado(tineci)                             derramar dentro 
                                         T 
       jadotineci 
        adootineci 
       yadotineci 
       jadooºatineci 
        adootinecitiwaji 
     oyadotineci 

-age(ta)                                 fazer ou ir depressa 
                                         T 
       jageta 
        agenita 
       yageta 
       jagenaºata 
        agenitatiwaji 
      oyageta 
            mandar para outro rápido, fazer algo 
            em pouco tempo 

 -age(teloco) me -otaºa                   falar rápido 
                                         I 
       jageteloco me jotaºa 
        ageniteloco ....                 adinageni me .... 
       yageteloco .... 
       jagenaºateloco .... 
        ageniteloco(tiwaji) .... 
      oyageteloco .... 
 

 -agi(tinigi)                              ir atravessando,  
                                              passar no meio de 
                                         T 
      ejagitinigi 
        acitinigi 
      eyagitinigi 
      ejacaºatinigi 
        acitinigitiwaji 
      oyagitinigi 

 -aºadi(ti)                               esconder 
                                         T 
       jaºaditi 
        aºatiti 
       yaºaditi 
       jaºataºati 
        aºatititiwaji 
      oyaºaditi 

 -aºakatidi                 por confiança em alguém 
                                 para cuidar de outro 
                                         T 
      jaºakatidi 
       aºakatiti 
      yaºakatidi 
       jaºakatitaºa 
        aºakatititiwaji 
     oyaºakatidi 

 -aºa(ta)            depender de uma pessoa, confiar 
                          em,  contar com, defender 
                                         T 
        jaºata 
         aºaata 
       daºáta 
        jaºaºata,   jaºaaºata 
         aºaatatiwaji 
     odaºáta 
             toma vantagem de alguém, espera 
             pagamento, dependemos de Deus. 
             Espera alguém fazer algo. 
             p.ex. time depende no melhor jogador, 
             confiar num ídolo 

 -aºaticoºo(tece)                  tirar seus olhos de.. 
                                         T 
       jaºaticoºotece 
        aºaticiºitece 
       daºaticoºotetece 
       jaºaticoºojoºotece 
        aºaticiºitece 
      odaºaticoºotece 

 -aºaxake                  contar aumentando,  
                                 exagerando, inventando 
                                        T 
     jaºaxake 
      aºaxakeni 
      iºaxake 
     jaºaxakenaºa 
      aºaxakenitiwaji 
     oiºaxake 

 -aije                                    matar (pessoas) 
                                         I 
      jaije 
       aijee 
      daije 
      jaijeeºa 
       aijeetiwaji 
      naijeeºa 
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 -ajacaºadi                                controlar 
            -dinajacaºadi                controlar-se 
                 T                        I 
       jajacaºadi           idinajacaºadi 
        ajacaºati           adinajaca-ºati 
      yajacaºadi            dinajacaºadi 
       jajacaºataºa       idinajacaºataºa 
        ajacaºatitiwaji   adinajacaºatitiwaji 
    oyajacaºadi            dinajacaºaditibigiwaji  
                                 odinajacaºadi 
           criança, animais, veículo,  
           não pensamentos, mandar ficar quieto 

 -ajebi                                   demorar 
                                         I 
        idajebi 
     ºadajepi 
         yajebi 
     ºodajebi 
     ºadajepitiwaji 
         yajebitibigiwaji 

 -ajela                ir primeiro (preceder), colocar ou 
                         atender primeiro 
                                         T 
       jajela 
        ajela 
       yajela 
       jajelaºa 
        ajelatiwaji 
      oyajela 
          pode ser colocar alguém em primeiro lugar 

 -ajepaºadi                          não levar depressa 
                                       T 
       jajepaºadi 
        ajepaºati 
      yajepaºadi 
       jajepaºataºa 
        ajepaºatitiwaji 
    oyajepaºadi 

 -ajigijice                              chocalhar,  peneirar 
                                        T 
      jajigijice 
       ajigijiceni 
     yajigijice 
      jajigijicenaºa 
       ajigijicenitiwaji 
   oyajigijice 

 -ajigo                                   dar, entregar 
       -dinajigo                        entregar-se 
                 T                                    I 
       jajigo                                 idinajigo 
        ajici                                 adinajici 
      yajigo       najigo                 dinajigo 
       jajicaºa                             idinajicaºa 
        ajicitiwaji                         adinajicitiwaji 
    oyajigo      onajigo                dinajigotibigiwaji 

 -ajipa(ta)                               ouvir, escutar 
                                         T                I 
       jajipata 
        ajipaata 
       wajipata  
       jajipaaºata 
        ajipaatatiwaji 
      owajipata  owajipatibigiwaji   onajipa  (para) 

 -ajoi                      recomendar, dar um conselho 
                                         T 
       jajoi 
        ajoini 
       yajoi 
       jajoinaºa 
        ajoinitiwaji 
      oyajoi 

 -ajoinaºa                                mandar chamar, 
                                               encomendar 
                                         T 
        jajoinaºa 
         ajoinaºani 
       dajoinaºa 
        jajoinaºanaºa 
         ajoinaºanitiwaji 
     odajoinaºa 

 -ajolitaºa                    estar com pressa 
                                   (ansioso, preocupado) 
                                         I 
         idajolitaºa 
      ºadajolitaki 
          yajolitaºa 
      ºodajolitaºa 
      ºadajolitakitiwaji 
          yajolitaºatibigiwaji* 
      não por causa de perigo, mas urgente 
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 -ajooge                                amar alguém, 
                                            namorar 
                                        T 
      jajooge 
       ajoogeni 
      yajooge 
      jajoogenaºa 
       ajoogenitiwaji 
    oyajooge 

 -akacitaka(ta)                       cortar com espada 
                                             (pode ser plantas) 
                                         I 
      jakacitatakata 
       akacitatakanita 
     dakacitatakata 
      jakacitatakanaºata 
       akacitatakanitatiwaji 
     nakacitakanaºata 

 -akadi                                   achar, poder 
                                         T 
       jakadi 
        akati 
       yakadi 
       jakataºa 
        akatiwaji 
      oyakadi 

 -akagidi                                 cortar, rebentar 
         -dinakagidi                     cortar-se 
                T                                          I 
       jakagidi                             idinakagidii 
        akagiti                             adinakagiti 
       yakagidi    nakagidi            dinakagidi 
       jakagitaºa                         idinakagitaºa 
        akagititiwaji                    adinakagititiwaji 
      oyakagidi   onakagidi         dinakagiditibigiwaji 
           pode ser cortar ou cruzar caminho  
           (passar ali) 

 -akakaºadi                             endurecer, 
                                              fazer preço alto 
                                         T 
       jakakaºadi 
        akakaºati 
       yakakaºadi 
       jakakaºataºa 
        akakaºatitiwaji 
      oyakakaºadi 

-akaloi                           caçar e matar como  
                                      onça 
                                        I 
      jakaloi 
       akaloii 
     dakaloiko 
      jakaloiiºa 
       akaloiitiwaji 
     nakaloikonaºa 

 -akamaºa                                viver em  
                                                tranqüilidade 
                                        I 
     jakamaºa 
      akamiºi 
     wakamaºa 
     jakamoºojoºo 
      akamiºitiwaji 
     wakamaºatibigiwaji 

 -akamaºadi                               deixar em paz 
                                         T 
       jakamaºadi 
        akamaºati 
       yakamaºadi 
       jakamaºataºa 
        akamaºatitiwaji 
      oyakamaºadi 
           deixar, parar de amolar, etc. 

 -akapaºatee(tege)                  fazer contra (ele) 
                                         T 
       jakapaºateetege 
        akapaºateenitege 
       yakapaºateetege 
       jakapaºateenaºatege 
        akapaºateenitegetiwaji 
      oyakapaºateetege 

 -akape                                   segurar 
                                         T 
       jakape 
        akapeni 
       yakape 
       jakapenaºa 
        akapenitiwaji 
      oyakape 
         pegar na mão para levar, não para proteger 
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 -akape(tege)                             encontrar com, 
                                                  estar contra 
                                         T 
       jakapetege 
        akapetege 
       dakapetege         yakapetege   nakapetege 
       jakapaºatege 
        akapetegetiwaji 
      odakapetege 

 -aka(ticogi)                             deitar para lá 
                                         T 
       jakaticogi 
        akaaticogi 
       dakaticogi 
       jakaaºaticogi 
        akaaaticogitiwaji 
      odakaticogi 
          significa certa posição 

 -aka(tio)                                entrar 
                                         I 
      jakatio 
       akaatio 
      dakatio 
      jakaºatio 
       akaatiobecetiwaji 
      dakatiobece             odakatiwece 

-akawoºo(tigi)                  procurar uma coisa má 
                                       T 
      jakawoºotigi 
       akawiºitigi 
     yakawoºotigi 
      jakawoºojoºotigi 
       akawiºitigitiwaji 
    oyakawoºotigi 

-aladi                          mudar, jogar fora, 
                                  abandonar (pessoa), 
                                  deixar atrás 
         -dinaladi            mudar-se 
              T                           I 
       jaladi                     idinaladi 
        alati                     adinalati 
       yaladi                     dinaladi 
       jalataºa                 idinalataºa 
        alatitiwaji             adinalatitiwaji 
      oyaladi                     dinaladitibigiwaji 

 -alaºa                                 inventar história falsa 
                                           sobre outra pessoa 
                                        I 
     ejalaºa 
       alaºani 
     etalaºa 
     ejalaºanaºa 
       alaºanitiwaji 
     enalaºanaºa 

 -alaºa(ta)                              falar a respeito de 
                                        T 
       idalaºata 
      ºadalakita 
        yalaºata 
      ºodalaºata 
      ºadalakitatiwaji 
       oyalaºata 

 -alaºate                                 subir 
                                         I 
      jalaºate 
       alaºatee 
      dalaºate 
      jalaºateeºa 
       alaºateetiwaji 
      nalaºateeºa       dalaºatetibigiwaji 

 -alakatidi                              fazer lembrar 
                                        T 
     jalakatidi 
      alakatiti 
     yalakatidi 
     jalakatitaºa 
      alakatititiwaji 
    oyalakatidi 

 -alake                                   apanhar 
       -dinalake                         apanhar-se 
                T                                     I 
       jalake 
        alakeni 
       yalake          nalake               dinalake 
       jalakenaºa 
        alakenitiwaji 
      oyalake        onalake(tibige) 
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 -alataºa                                separar de, divorciar 
            -dinaladi                    separar-se entre 
                                             (só plurais) 
                                        I 
     jalataºa                                    * 
      alataºani                                 * 
     dalataºa                                   * 
     jalataºanaºa                     idinalataºa 
      alataºanitiwaji                 adinalatitiwaji 
     nalataºanaºa                     dinaladi 

 -alegetee(tege)   misturar coisas que tem gosto  
                                        T 
     jalegeteetege 
      alegeteenitege 
     yalegeteetege 
     jalegeteenaºatege 
      alegeteenitegetiwaji 
    oyalegeteetege 
            líquidos ou sólidos 

 -alegi                                   queimar 
                                         T 
       jalegi 
        aleci 
       yalegi           nalegi 
       Jalecaºa 
        alecitiwaji 
      oyalegi 

 -alicaºa                                 cavar, cavocar 
                                         I 
      jalicaºa 
       alicaºani 
      dalicaºa 
      jalicaºanaºa 
       alicaºanitiwaji 
      nalicaºanaºa 
      só cavocar terra 

 -alice                         tocar ao fim para fazer algo  
                             T                            I 
       jalice                                         jalice 
        aliceni                                       aliceni 
       yalice                                        dalice 
       jalicenaºa                                 jalicaºa 
        alicenitiwaji                              alicenitiwaji 
      oyalice                                      nalicaºa 
             (p.ex. revolver no ponto de atirar, 
              puxada final) 

 -ali(ta), -ali(tege)                     esperar  
                                         T 
       jalita 
        aliita 
       walita 
       jaliiºata 
        aliitatiwaji 
      owalita 
           (p.ex. alguém para ir) 

 -ali(ti)                                 caber, engolir 
                                         T 
       jaliti 
        aliniti 
       yaliti 
       jalinaºati 
        alinititiwaji 
      oyaliti 

 -alo                                     brincar 
                                         I 
      jalo 
       aloo 
      dalo 
      jalooºa 
       alootiwaji 
      nalooºa           dalotibigiwaji 

 -aloºo                                 por fogo no campo  
                                           (capim,  não árvores) 
                                        I 
      jaloºo 
       aloºoni 
     daloºo 
      jaloºonaºa 
       aloºonitiwaji 
     naloºonaºa 

 -aloke                                  fazer festa para 
                                        T 
      jaloke 
       alokeni 
      yaloke 
      jalokenaºa 
       alokenitiwaji 
    oyaloke 
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-aloko                                   nadar 
                                         I 
      jaloko 
       alokoni 
      waloko 
      jalokonaºa 
       alokonitiwaji 
      nalokonaºa 

 -alokodi                                 correr 
                                         I 
      jalokodi 
       alokodi 
      walokodi 
      jalokodaºa 
       alokoditiwaji 
      walokoditibigiwaji       daledi (para cá)         
                             owaleditege  (para encontrar) 

 -alole                                    derreter 
                                          T 
     jalole 
      aloleni 
     dalole 
     jalolenaºa 
      alolenitiwaji 
    oyalole 

 -alomeºe                              reclamar, dizer que 
                                              está errado 
                                         T 
       jalomeºe 
        alomeºeni 
       yalomeºe                           dinalomeºe 
       jalomeºenaºa 
        alomeºenitiwaji 
      oyalomeºe 

 -alomeºe(teloco)                         ler 
                     T                               I 
       jalomeºeteloco          jalomeºenataka 
        alomeºeniteloco         alomeºenatakani 
       yalomeºeteloco          dalomeºenataka 
       jalomeºenaºateloco      jalomeºenatakanaºa 
        alomeºenitelocotiwaji   
alomeºenatakanitiwaji 
      oyalomeºeteloco          nalomeºenatakanaºa 

 -aloo                                     ter cuidado para  
                                             não fazer muito 
                                         T 
       jaloo 
        alooni 
       yaloo 
       jalooºa 
        aloonitiwaji 
      oyaloo 

 -amaºa                              empurrar 
                                         T 
       jamaºa 
        amaki 
       yamaºa 
       jamakajoºo 
        amakitiwaji 
      oyamaºa 
            empurrar com mão ou qualquer coisa, ou  
            gritar para animal 

 -amaºatee(tice)               pegar para desviar  
                                        (ou tirar algo da  
                                         estrada para continuar) 
                                        T 
      ejamaºateetice 
         amaºateenitice 
      eyamaºateetice 
      ejamaºateenaºatice 
         amaºateeniticetiwaji 
      oyamaºateetice 

 -amaºa(ti)                        curvar-se 
                                         T 
       jamaºati 
        amakiti 
       yamaºati 
       jamakajoºoti 
        amakititiwaji 
      oyamaºati 

-amaºa(tice)                      desviar (do caminho) 
                                      I 
      ejamaºatice 
        amiºitice 
      eyamaºatice 
      ejamaºajoºotice 
        amiºiticetiwaji 
      eyamaºaticoace 
          pode ser sentido abstrato 
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-amaje(ti)                      cair numa coisa profunda 
                                         I 
      jamajeti 
       amajeti 
      damajeti 
      jamajaºati 
       amajetitiwaji 
      damajetiniwace 
      em água, burraco, etc. 

 -amake(tini)                         acalmar, fazer gesto  
                                            para pedir siléncio 
                                         T 
       jamaketini 
        amakenitini 
       yamaketini 
       jamakenaºatini 
        amakenitinitiwaji 
      oyamaketini 

 -ama(tini)               acalmar (elementos, pessoas,   
                               animais, pensamentos) 
                                         I 
      jamatini 
       amaatini 
     damatini 
     jamaaºatini 
      amaatinitiwaji 
    damatiniwace,    namaaºatini 

 -ame                           não dar valor, confiança, 
                                    rir de alguém 
                                         T 
       jame 
        ameni 
       yame 
       jamenaºa 
        amenitiwaji 
      oyame 
      não estimar (não é desprezar) 

 -amenaºa                                divertir-se 
      -amenaºa(tibige)                abusar,  tratar mal 
                                         I 
      jamenaºa 
       amenaºani 
      damenaºa 
      jamenaºanaºa 
       amenaºanitiwaji 
      namenaºanaºa 
      com bola, violão, etc. 

 -ame(tibigo)                      escarnecer, maltratar 
                                         T 
       jametibigo 
        amenitibigo            -ticogi  algo mudando 
       yametibigo              -tigi  fala, coisas naturais 
       jamenaºatibigo 
        amenitibigotiwaji 
      oyametibigo 
           com palavras e ações 

 -anagi                                   vir 
                                         I 
      janagi 
       anagi 
       enagi 
      janagaºa 
       anagitiwaji 
       enagitibeci            enagitibigiwaji 

 -anaºa                                   plantar 
                                         I 
      ejanaºa 
        anaºani 
      etanaºa 
      ejanaºanaºa 
        anaºanitiwaji 
      enanaºanaºa 

 -anaketibige                       fazer mudar de novo, 
                                         fazer ressurgir assunto 
                                        T 
       janaketibige 
        anakenitibige 
        enaketibige 
       janakenaºatibige 
        anakenitibigetiwaji 
      onanaketibige 

 -anewigi                                 arranhar 
                                         I, T 
      janewigi 
       anewigi 
      yanewigi                   danewigi 
      janewigaºa 
       anewigitiwaji 
      oyawenigi         nanewicaºanaºa 
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 -anika(tini)                            derrubar, fazer cair 
                                        T 
      janikatini 
       anikanitini 
      yanikatini 
      janikanaºatini 
       anikanitinitiwaji 
     oyanikatini           onanikatedi 

 -ani(ti)                                 cair 
                                         I 
      janiti 
       aniiti 
       eniti             enitini 
      janiiºati 
       aniititiwaji 
       enitibigiwaji 

-ani(tini)                             nascer 
                                         I 
      janitini 
       aniitini 
       enitini 
      janiiºatini 
       aniitinitiwaji 
       enitiniwaci       enitibigiwaji 

 -ano                                     chegar 
                                         I 
      jano 
       anoo 
       eno 
      janooºa 
       anootiwaji 
       enotibeci 

 -ao(te)                                fazer,  criar,  arrumar 
              -ao(tibige)              fazer para que ... 
                                         T 
      jaote            jawote 
       awiite           awiite 
       eote             ewote 
      jaoºate          jawoºate 
       awiitetiwaji     awiitetiwaji 
       owote            owote 
          segunda coluna representa língua antíga 

  -apaawe                                  gritar 
                                         I 
      japaawe 
       apaawe            apaaweni  (ordem) 
      dapaawe 
      japaawaºa 
       apaawetiwaji 
      napaawaºa           dapaawetibigiwaji 

 -apaayoºo                            tirar feitiça 
                                        I 
      japaayoºo 
       apaayoºoni 
     dapaayoºo 
      japaayoºonaºa 
       apaayoºonitiwaji 
     napaayoºonaºa 

-apece                                  cortar para separar 
                                         T 
       japece 
        apeceni 
       yapece 
       japecenaºa 
        apecenitiwaji 
     oyapece 

 -apedi                                   discutir 
                                        I 
     japedi 
      apeti 
     wapedi 
     japetaºa 
      apetitiwaji 
     wapeditibigiwaji 

 -apeegi                 cortar pano, passar cortando 
                             na água,  cortar com faca 
                                        T 
      japeegi 
       apeegi 
      yapeegi 
      japeegaºa 
       apeegitiwaji 
     oyapeegi 
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 -apeteºe                                repreender, discutir 
                                         T 
      japeteºe                           idinapeteºe(tege) 
       apeteºeni                       adinapeteºeni(tege) 
      yapeteºe      apeteºe         dinapeteºe(tege)             
       japeteºenaºa                   idinapeteºenaºa 
       apeteºenitiwaji                adinapeteºenitiwaji 
     oyapeteºe    onapeteºe     odinapeteºe 

 -apexi                                   falar em Português 
                                         I 
      japexi 
       apexini 
      wapexi 
      japexinaºa 
       apexinitiwaji 
      napexinaºa 

 -api                         não poder, não conseguir  
                               (falta de força, coragem, etc) 
                                         T 
       japi 
        apini 
       yapi 
       japinaºa 
        apinitiwaji 
      oyapi 

 -apica(ºa)ºadi                           esquentar 
                                         T 
       japicaºaºadi 
        apicaºaºati 
       yapicaºaºadi 
       japicaºaºataºa 
        apicaºaºatitiwaji 
      oyapicaºaºadi 

-apicoºo                               fumar 
                                        I 
      japicoºo 
       apicoºoni 
     dapicoºo 
     japicoºonaºa 
      apicoºonitiwaji 
    napicoºonaºa 

 -apililenige                          apitar 
                                        I 
       japililenige 
        apililenige 
      dapililenige 
      japililenigeeºa 
       apililenigetiwaji 
     napililenigeeºa 

 -apioi                                   estar sujo 
                                         I 
       idapioi 
       anapioi 
        napioi 
      ºodapioi 
       anapioitiwaji 
        napioitibigiwaji 
 

-apipe                                   chupar 
                                         T 
      jinapipe 
       anapipeni 
        yapipe 
      jinapipenaºa 
       anapipenitiwaji 
       oyapipe 
 

 -apitaºadi         limpar (com água, vassoura, etc) 
                                         T 
       japitaºadi 
        apitaºati 
       yapitaºadi 
       japitaºataºa 
        apitaºatitiwaji 
      oyapitaºadi 

 -api(tege)          não alcançar;  cansar de esperar 
                                         T 
       japitege 
        apinitege 
       yapitege 
       japinaºatege 
        apinitegetiwaji 
      oyapitege 
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 -api(teloco)                             não terminar 
                                            T                                           
      japiteloco 
       apiniteloco 
      yapiteloco 
       japinaºateloco 
        apinitelocotiwaji 
      oyapiteloco 

 -api(tibige)                      não descobrir ou achar 
                                         T 
       japitibige 
        apinitibige 
       yapitibige 
       japinaºatibige 
        apinitibigetiwaji 
      oyapitibige 
        procurar mas não achar 

-apoace                                  furar 
                                         T 
       japoace 
        apoaceni 
       yapoace           dapoace   (coisa completada) 
       japoacenaºa 
        apoacenitiwaji 
      oyapoace 
         buraco pequeno, qualquer material 

 -apoace(nataka)                    furar 
                                         I 
      japoacenataka 
       apoacenatakani 
      napoacenataka 
      japoacenatakanaºa 
       apoacenatakanitiwaji 
     napoacenatakanaºa 

  -apodi                    fazer algo ... toa (coisa ruim) 
                                         T 
       japodi 
        apoti 
       yapodi 
       japotaºa 
        apotitiwaji 
      oyapodi 
        malicioso, sem motivo 

 -apoºodi(ti)                             cobrir 
                                         T 
       japoºoditi 
        apoºotiti 
       yapoºoditi 
       japoºotaºati 
        apoºotititiwaji 
      oyapoºodi 

 -ataco                                   prestar atenção 
             T                            I 
       jataco 
        atacoli 
       wataco 
       jatacolaºa          jatacoloºojoºo 
        atacolitiwaji 
      owataco              watacotibigiwaji 

-atalaºadi                            fazer algo brilhar 
                                        T 
      jatalaºadi 
       atalaºati 
      yatalaºadi 
      jatalaºataºa 
       atalaºatitiwaji 
    oyatalaºadi 

 -atale                                   brilhar 
          I                               T 
      jatale 
        atale 
       datale                         yatalaºadi 
       jatalaºa 
        ataletiwaji 
       dataletibigiwaji          oyatalaºadi 

 -atamaºate                             fazer desviar 
         -atamaºatee(tege) 
                                         T 
      jatamaºate                   jatamaºateetege 
       atamaºateeni               atamaºateenitege 
      yatamaºate                 yatamaºateetege 
      jatamaºateenaºa         jatamoºojoºo 
       atamaºateenitiwaji 
     oyatamaºate 
         usado fisicamente (p.ex. guiando animal), 
         ou abstratamente (p.ex.  desviar do mal) 



 

 256

-ata(tege)                              desviar,  evitar 
                                              (pode ser abstrato) 
                                        T 
      jatatege 
       atamitege 
     watatege 
      jatamaºatege 
       atamitegetiwaji 
   owatatege 

idi -a(te)                             colocar num lugar,  
                                           começar a  
                                       T 
     idi ejate   ->  idejate    jiºidaa ejate  começo a  
   ade  anite 
    idi eyate           (passado,     eyate = presente) 
    idi ejanaºate 
   ade   anitetiwaji 
   odi   oyate 

 -atecoºo                                congregar,  ajuntar 
                                        T 
      jatecoºo 
       ateciºI 
      yatecoºo 
       jatecoºojoºo 
        ateciºitiwaji 
      oyatecoºo 
 

 -atecoºotee                           congregar,  ajuntar 
                                         I 
      jatecoºotee 
       atecoºoteeni            adinatecoºoteeni 
      datecoºotee                dinatecoºotee 
      jatecoºoteenaºa 
       atecoºoteenitiwaji 
      natecoºoteenaºa 

-atemati                       contar, fofocar, informar, 
                                     dar mensagem curta 
                                        T 
      jatemati 
       atematii            anatematii  
      yatemati 
      jatematiiºa 
       atematiitiwaji 
     oyatemati             onatemati 

 -atematika                         contar histórias ou  
                                          mensagem 
                                         I 
      jatematika 
       atematikani 
      datematika 
      jatematikanaºa 
       atematikanitiwaji 
      natematikanaºa 

-atenaºa                               tocar instrumento 
                                       I 
       jatenaºa 
        atenaºani 
       datenaºa 
        jatenaºanaºa 
         atenaºanitiwaji 
        natenaºanaºa 

 -ateneºe(tibece)                    fazer enxergar 
                                        I 
      jateneºetibece 
       ateneºenitibece 
     yateneºetibece 
      jateneºenaºatibece 
       ateneºenitibecetiwaji 
    oyateneºetibece 

 -atepaºadi                             amassar 
                                        T 
      jatepaºadi 
       atepaºati 
      yatepaºadi 
      jatepaºataºa 
       atepaºatitiwaji 
    oyatepaºadi 

 -ate(tibeci)                             ver, enxergar 
                                         I 
      jatetibeci 
       atenitibeci 
      yatetibeci 
      jatenaºatibeci 
       atenitibecitiwaji 
      yatetibigiwaji 
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 -ate(tigi)                              tocar (instrumento) 
         T                                        I 
     jatetigi                               jatenaºa 
      atenitigi                             atenaºani 
     yatetigi                             datenaºa 
     jatenaºatigi                       jatenaºanaºa 
      atenitigitiwaji                    atenaºanitiwaji 
    oyatetigi                            natenaºanaºa 

-a(ti)                                   plantar 
                                         T 
      ejati 
        aniti 
      eyati 
      ejanaºati 
        anititiwaji 
      oyati 

 -atiadi                                 gemer 
                                        I 
     jatiadi 
      atiati 
     watiadi 
     jatiataºa 
      atiatitiwaji 
     natiataºa 

 -a(tigi)                       levar para certo lugar,  
                                  maneira de falar, apelar 
                                         T 
       ejatigi 
         alitigi 
       eyatigi 
       ejalaºatigi 
         alitigitiwaji 
       oyatigi                oyatibige 
          com  -tege  fazer dissenções por mentir  
          sobre alguém 

 -atiide                                  lagrimejar 
                                         I 
      jatiide 
       atiide 
      datiide 
      jatiidaºa 
       atiidetiwaji 
      natiidaºa 

 -atika(ta)              empregar, usar para fazer algo 
                                         T 
       jatikata 
        atikanita 
       datikata 
       jatikanaºata 
        atikanitatiwaji 
      odatikata 

-atikole(teloco)                        pingar sobre 
                                        T 
     jatikoleteloco 
      atikoleniteloco 
     yatikoleteloco 
     jatikolenaºateloco 
      atikolenitelocotiwaji 
    oyatikoleteloco 

 -atimeºe                                 assustar, bagunçar 
                                         T 
       jatimeºe 
        atimeºeni 
       yatimeºe 
       jatimeºenaºa 
        atimeºenitiwaji 
      oyatimeºe 

 -ati(ta)                  usar, (um jeito) para fazer algo 
                                         T 
       jatita 
        atiita 
       yatita 
       jatiiºata 
        atiitatiwaji 
      oyatita            odinatita     onati(tiwa)  

 -atitaºadi(ti)                  fazer ficar firme,  afirmar 
                                       T 
      jatitaºaditi 
       atitaºatiti 
     yatitaºaditi 
     jatitaºataºati 
      atitaºatititiwaji 
   oyatitaºaditi 
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 -atitata                                 pertubar 
                                       T 
      jatitata 
      atitatani 
     yatitata 
     jatitatanaºa 
      atitatanitiwaji 
  oyatitata 
 

-atitataka                              pertubar 
                                        I 
     jatitataka 
      atitatakani 
     datitataka 
     jatitatakanaºa 
      atitatakanitiwaji 
     natitatakanaºa 

 -atite                                   ficar firme 
                                         I 
      jatite 
       atite 
      datite 
      jatitaºa 
       atitetiwaji 
      datitetiniwaci            odatite 
      pode ser pau no chão, ou pessoa na crença 

 -ato                                     bocejar 
                                         I 
      jato 
       atoo 
      wato 
      jatooºa 
       atootiwaji 
      watotibigiwaji 

 -atogodi                                 cegar 
                                         I 
       idatogodi 
      ºadatogoti 
        yatogodi 
      ºodatogodi 
      ºadatogotitiwaji 
        yatogoditibigiwaji 

 -atoke                   bater com mão (porta, etc) 
                                         T 
       jatoke 
        atokeni 
       yatoke 
       jatokenaºa 
        atokenitiwaji 
      oyatoke 

-atope                                   colidir, rebentar 
                                         I 
      jatope 
       atope 
      datope 
      jatopaºa 
       atopetiwaji 
      datopetibigiwaji          natopaºa 
 

 -atope                      restaurar, acumular dinheiro 
                                        T 
     jatope 
      atopeni 
     yatope 
     jatopenaºa 
      atopenitiwaji 
    oyatope 

 -awace                                  partir 
                                        I 
      jawace 
       awace 
     dawace 
      jawacenaºa 
       awacetiwaji 
      nawacenaºa 

 -awakade                        apalpar (só no escuro) 
                                        I 
      jawakade 
       awakade 
     dawakade 
      jawakadaºa 
       awakadetiwaji 
     nawakadaºa 
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 -awake                           deitar-se para descansar 
                                         I 
      jawake 
       awake 
      dawake 
      jawakaºa 
       awaketiwaji 
      nawakaºa 

-awalace                          dividir,  repartir, rachar 
                                         T 
       jawalace 
        awalaceni 
       yawalace 
       jawalacenaºa 
        awalacenitiwaji 
      oyawalace              odinawalace(tibige)          
                                     dawalaceticoace  (I) 

 -awalace(tiwage)                  fazer separar                                     
                                              pessoas ou animais 
                                        T 
      jawalace(tiwage) 
       awalaceni(tiwage) 
      yawalace(tiwage) 
      jawalacaºa(tiwage) 
       awalaceni(tiwage)tiwaji 
     oyawalace(tiwage) 

 -awale                                      babar 
                                        I 
      jawale 
       awale 
     dawale 
      jawalaºa 
       awaletiwaji 
     nawalaºa 

 -awale                     babar  (deixando saliva cair) 
                                        T 
      jawale 
       awaleni 
      yawale 
      jawalenaºa 
       awalenitiwaji 
    oyawale                onawale 

 -awalenaºa                               cuspir 
                                         I 
      jawalenaºa 
       awalenaºani 
      dawalenaºa 
      jawalenaºanaºa 
       awalenaºanitiwaji 
      nawalenaºanaºa     

-awaligeºe                               dirigir 
                                         T 
       jawaligeºe 
        awaligeºeni 
       yawaligeºe 
       jawaligeºenaºa 
        awaligeºenitiwaji 
      oyawaligeºe 
          pode ser carro, carreta, animal, pessoas,  
          barco 

 -awaligi                                 andar 
                                         I 
      jawaligi 
       awaligi 
       ewaligi 
      jawaligaºa 
       awaligitiwaji 
       ewaligitibigiwaji 

 -awaligi(tibeci)                         passear 
                                         I 
      jawaligitibeci 
       awaligitibeci 
       ewaligitibeci 
      jawaligaºatibeci 
       awaligitibecitiwaji 
       ewaligitibigiwaji 

 -awanaºadi(tege)         pegar junto, ajuntar,   
                                     misturar (sólidos, 
                                     líquidos, pessoas, etc) 
                                         T 
       jawanaºaditege 
        awanaºatitege 
       yawanaºaditege            dinawanaºaditege 
       jawanaºataºatege 
        awanaºatitegetiwaji 
      oyawanaºaditege           odinawanaºaditege 
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-awa(tege)              estar no meio de,  junto com 
                                         T 
       jawatege 
        awanitege 
        awatege 
       jawanaºatege 
        awanitegetiwaji 
      odawatege 

 -awe                                     soprar 
                                         T 
       jawe 
        aweni 
       yawe 
       jawenaºa 
        awenitiwaji 
      oyawe 

 -awela                                   levar susto 
                                         I 
       idawela 
       anawela 
        nawela 
      ºodawela 
       anawelatiwaji 
        nawelatibigiwaji 

 -awi                                     caçar 
                                         I 
      jawi 
       awii 
      dawi 
      jawiiºa 
       awiitiwaji 
       iwiiºa 

 -awice                                   assustar-se 
                                         I 
      jawice 
       awice 
      dawice 
      jawicaºa 
       awicetiwaji 
      dawicetibigiwaji 
      assustado por dor de repente, etc. 

-awie                                        duvidar 
                                         T 
      jawie 
       awieni 
      yawie 
      jawienaºa 
       awienitiwaji 
    oyawie 

 -awienataka                              duvidar 
                                         I 
      jawienataka 
       awienatakani 
      dawienataka 
      jawienatakanaºa 
       awienatakanitiwaji 
      nawienatakanaºa 

 -awigice                                 tremer, tremular 
                                         I 
      jawigice 
       awigice 
      dawigice            dinawigice    yawigice 
      jawigicaºa 
       awigicatiwaji 
      nawigicaºa 

 -awiile                               andar ao redor, rodear 
                                         T 
                                          
       jawiile 
        awiileni 
       yawiile 
       jawiilenaºa 
        awiilenitiwaji 
      oyawiile                onawiile 

 -awiilite                         revolver;  fazer piroletas 
                                         I 
      jawiilite 
       awiilitee 
      dawiilite 
      jawiiliteeºa 
       awiiliteetiwaji 
      nawiiliteeºa 
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-awiilite(tijo)                          virar-se 
                                         I 
      inawiilitetijo 
      anawiiliteetijo 
       nawiilitetijo 
      inawiiliteeºatijo 
      anawiiliteetijotiwaji 
       nawiilitetibigiwaji 

 -awikode                                 sofrer, passar mal 
                                         I 
      jawikode              jawikode   
       awikode  ee?          awikotee           
      dawikode              dawikote            
      jawikodeeºa           jawikoteeºa 
       awikodetiwaji         awikoteetiwaji  
      nawikodeeºa           nawikoteeºa  
         (diferença de soutaque) 

 -awilile                                 enrolar  
                                         T 
       jawilile 
        awilileni 
       yawilile 
       jawililenaºa 
        awililenitiwaji 
      oyawilile 

 -awime                            furar (abrir um buraco) 
                                         T 
       jawime 
        awimeni 
       yawime 
       jawimenaºa 
        awimenitiwaji 
      oyawime 

 -axaboke(ti)                             cair em água 
                                         I 
      jaxaboketi 
       axaboketi 
      daxaboketi 
      jaxabokaºati 
       axaboketitiwaji 
      daxaboketiniwace 

-axacoºo                                 bater 
                                         T 
       jaxacoºo 
        axaciºi 
       daxacoºo 
       jaxacoºonaºa 
        axaciºitiwaji 
      oyaxacoºo           onaxacoºo 
         com vara ou qualquer coisa 

 -axaºamenaºa                            mastigar 
                                        I 
      jaxaºamenaºa 
       axaºamenaºani 
      daxaºamenaºa 
      jaxaºamenaºanaºa 
       axaºemenaºanitiwaji 
      naxaºamenaºanaºa 

 -axape(tiwage)                      fazer preso 
                                        T 
      jaxapetiwage 
       axapenitiwage 
      yaxapetiwage 
      jaxapenaºatiwage 
       axapenitiwagetiwaji 
    oyaxapetiwage 

 -axawa                                   ajudar 
          -dinaxawa                     ajudar-se 
                                         T 
       jaxawa 
        axawani                 adinaxawani 
       yaxawa                     dinaxawa 
       jaxawanaºa 
        axawanitiwaji 
      oyaxawa 

 -axawanataka                             cooperar 
                                         I 
      jaxawanataka 
       axawanatakani 
      daxawanataka 
      jaxawanatakanaºa 
       axawanatakanitiwaji 
      naxawanatakanaºa 
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-axi                                     cativar 
                                         I 
       idaxi 
       anaxii 
        naxi 
     ºodaxi 
       anaxiitiwaji 
        naxitibigiwaji 

 -axilake(tibece)                sacudir qualquer coisa  
                                         que pode pegar 
                                        T 
     jaxilaketibeci 
      axilakenitibeci 
     yaxilaketibeci 
     jaxilakenaºatibeci 
      axilakenitibecitiwaji 
    oyaxilaketibeci 

 -axixe                     ficar em siléncio (com medo) 
                                         I 
      jaxixe 
       axixe 
      daxixe 
      jaxixaºa 
       axixetiwaji 
      daxixetibigiwaji 
      calmo, triste, quieto 

 -axodi                                   pular 
             T                            I 
       jaxodi 
        axoti 
       waxodi 
       jaxotaºa 
        axotitiwaji 
      owaxodi         waxoditibigiwaji - I 
      raíz pode ter sufixo por vários significados 

 -axodi(ti)          embarcar (num carro, barco, etc) 
                                         I 
      jaxoditi 
       axotiti 
      waxoditedi 
      jaxotaºati 
       axotitiniwacitiwaji 
      waxoditiniwaci 

-axodi(tibigi), -axodi(teloco)           montar 
              I                                        T 
      jaxoditibigi 
       axotitibigi 
      waxoditibigi 
      jaxotaºatibigi 
       axotitibigitiwaji 
      waxoditibigimoace         owaxoditeloco 

 -axodi(tice)                             descer 
                                         I 
      jaxoditice 
       axoitice 
      waxoitice 
      jaxotaºatice 
       axoiticetiwaji 
      waxoiticoace 

 -ayaage                fazer barulho, gritaria,  
                             risadas (geralmente de alegria) 
                                        I 
     jayaage 
      ayaage 
     dayaage 
     jayaagaºa 
      ayaagetiwaji 
     dayaagetibigiwaji/-tiogi 

 -ayo                                     voar 
                                         I 
      jayo 
       ayoo 
      wayo            dayo 
      jayooºa 
       ayootiwaji 
      nayooºa 

 -ayodi                                  mancar 
                                        I 
      jayodi 
       ayodi 
    wayodi 
     jayodaºa 
      ayoditiwaji 
    wayoditibigiwaji 
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-ayoke                                  exceder 
                                        T 
       jayoke 
        ayokeni 
       yayoke 
       jayokenaºa 
        ayokenitiwaji 
      oyayoke 
          usado em comparações -  comparativos e  
          superlativos 

 

 

-beyage                                 estar mal 
                                        I 
     jibeyage 
      abeyace 
       beyage 
     jibeyacaºa 
      abeyacetiwaji 
      
     exemplo de adjetivo -> verbo 

 

 

-dabidi                                  levantar-se, parar 
                                         I 
      idabiditi 
      adabititi 
       dabiditi 
      idabitaºati 
      adabitititiwaji 
       dabiditiniwace 
         só pessoas, ou coisa vertical. De posição  
         sentada. 

 -dabiteºe(ti)                            construir, levantar 
                                         T 
      idabiteºeti 
      adabiteºeniti 
       dabiteºeti 
      idabiteºenaºati 
      adabiteºenititiwaji 
      odabiteºeti 

-dakagi(ti)                              prostar-se 
                                         I 
      idakagiti 
      adakaciti 
       dakagiti 
      idakacaºati 
      adakacitiniwacitiwaji* 
       dakagitiniwaci 

 -dali(ta)                                ir para olhar, visitar 
                                         T 
      idalita 
      adaliita 
       dalita 
      idaliiºata 
      adaliitatiwaji 
      odalita 

 -dinabake(tibece)       engrandecer-se, exaltar-se 
                                          I 
     idinabaketibece 
     adinabakenitibece 
      dinabaketibece 
     idinabakenaºatibece 
     adinabakenitibecetiwaji 
      dinabaketibigiwaji 

 -dinabice                     pular de repente (medo) 
                                         I 
      idinabice 
      adinabiceni 
       dinabice 
      idinabicenaºa 
      adinabicenitiwaji 
       dinabicetibigiwaji 
         com medo, de repente 

 -dinage(ta)                              ir depressa 
                                         T 
      idinageta 
      adinagenita 
       dinageta 
      idinagenaºata 
      adinagenitatiwaji 
      odinageta 
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-dinaºa                          guarantir segurança,  
                                       confiar em si 
                                        I 
     idinaºa 
     adinaºa 
      dinaºa 
     idinaºaaºa 
     adinaºatiwaji 
      dinaºatibigiwaji 

-dinaºadi(ti)                            esconder-se 
                                        I 
      idinaºaditi 
     adinaºatiti 
       dinaºaditi 
       diniºaditaºati 
     adinaºatititiwaji 
       dinaºaditiniwace 

 -dinaºakatidi(talo)                       confiar em 
                                          T 
     idinaºakatiditalo 
     adinaºakatititalo 
      dinaºakatiditalo 
     idinaºakatitaºatalo 
     adinaºakatititalotiwaji 
     odinaºakatiditalo  

 -dinaºaxake                              orgulhar-se 
                                         I 
      idinaºaxake 
      adinaºaxakeni 
       dinaºaxake 
      idinaºaxakenaºa 
      adinaºaxakenitiwaji 
       dinaºaxaketibigiwaji     odinaºaxaketece 

 -dinajepaºadi             fazer questão de;  demorar 
                                        I 
     idinajepaºadi 
     adinajepaºati 
      dinajepaºadi 
     idinajepaºataºa 
     adinajepaºatitiwaji 
      dinajepaºaditibigiwaji 

-dinajipake                                 prestar atenção 
                                          T 
      idinajipake 
     adinajipake 
       dinajipake 
      idinajipakenaºa 
     adinajipaketiwaji 
     odinajipake  

-dinana(tece)                             usar, empregar 
                                          T 
     idinanatece 
     adinananitece 
      dinanatece 
     idinananaºatece 
     adinananitecetiwaji 
     odinanatece 

 -dinana(tigi)                                    transformar 
        -dinana(tibige)                         começar 
                                         T 
      idinanatigi 
      adinanalitigi 
       dinanatigi 
      idinanalaºatigi 
      adinanalitigitiwaji 
      odinanatigi 
         transforma em outra coisa 

 -dinane(tibece)               ficar contente por causa  
                                       que conseguiu algo 
                                          I 
     idinanetibece 
     adinanenitibece 
      dinanetibece 
     idinanenaºatibece 
     adinanenitibecetiwaji 
      dinanetibigiwaji 

 -dinanimaºa(ta)                          culpar 
                                         T 
      idinanimaºata 
      adinanimiºita 
       dinanimaºata 
      idinanimaºajoºota* 
      adinanimiºitatiwaji 
      odinanimaºata 
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-dinaniwaºadi                                ficar sério 
                                             I 
       idinaniwaºadi 
       adinaniwaºati 
        dinaniwaºadi 
       idinaniwaºataºa 
       adinaniwaºatitiwaji 
        dinaniwaºaditibigiwaji 

 -dinapaloaºatidi        sujar-se com barro,   
                                 camuflar (pessoa ou animal) 
                                         I 
      idinapaloaºatidi 
     adinapaloaºatiti 
      dinapaloaºatidi 
     idinapaloaºatitaºa 
     adinapaloaºatititiwaji 
      dinapaloaºatiditibigiwaji 

 -dinapoºodi                              cobrir-se 
                                         I 
      idinapoºodi 
      adinapoºoti 
       dinapoºodi 
      idinapoºotaºa 
      adinapoºotitiwaji 
       dinapoºoditiniwaci 

 -dinatemati                             confessar 
                                        I 
     idinatemati 
     adinatematii 
      dinatemati 
     idinatematiiºa 
     adinatematiitiwaji 
      dinatematitibigiwaji 

-dinati(ta)                 receber (de má vontade),  
                                 aguentar a pessoa, suportar 
                                 (passar algo em algo, e.g.  
                                 pomada) 
                              T 
      idinatita 
      adinatiita 
       dinatita 
      idinatiiºata 
      adinatiitatiwaji 
      odinatita            odinatitibigiwaji 

 -dinawoogo                          ter sexo 
                                        I 
      idinawoocaºa 
      adinawooci(tiwaji) 
       dinawoogo 
       só formas plurais 

 -dinaxilake(tibece)         se-movimentar sem  
                                       controlar 
                                         I 
     idinaxilaketibece 
    adinaxilakenitibece 
     dinaxilaketibece 
     idinaxilakenaºatibece 
    adinaxilakenitibecetiwaji 
     dinaxilaketibigiwaji 

 -dinee(ta)                               provar, tentar 
                                         T 
      idineeta 
      adineenita 
       dineeta 
      idineenaºata 
      adineenitatiwaji 
      odineeta 

 -dinelokotee                              parecer maior 
                                          I 
     idinelokotee 
     adinelokoteeni 
      dinelokotee 
     idinelokoteenaºa 
     adinelokoteenitiwaji 
      dinelokoteetibigiwaji 

-dinenyaºadi                     vigiar, ficar preparado 
                                         I 
       idinenyaºadi 
       adinenyaºati 
        dinenyaºadi 
       idinenyaºataºa 
       adinenyaºatitiwaji 
        dinenyaºaditibigiwaji 

-dinewade              ir na frente, passar pela frente 
                                         I 
      idinewade 
      adinewadeni 
       dinewade 
      idinewadenaºa 
      adinewadenitiwaji 
       dinewadetibigiwaji  dinewadeticoace 
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 -dinibada               ter preguiça (não ter vontade) 
                                         I 
      idinibada 
      adinibadaani 
       dinibada 
      idinibadaanaºa 
      adinibadaanitiwaji 
       dinibadaatibigiwaji 

 -dinibeyacaºadi               atrapalhar-se;  fazer  
                                        carreta;  fazer cara feia 
                                         I 
      idinibeyacaºadi 
      adinibeyacaºati 
       dinibeyacaºadi 
      idinibeyacaºataºa 
      adinibeyacaºatitiwaji 
       dinibeyacaºaditibigiwaji 

 -diniboo(ta)                     entregar-se 
                                     T   
       idiniboota 
       adiniboonita 
        diniboota 
       idiniboonaºata 
       adiniboonitatiwaji 
       odiniboota 

-dinici(ticobece)               treinar para correr 
                                        I 
      idiniciticobece 
     adiniciniticobece 
       diniciticobece 
      idinicinaºaticobece 
     adiniciniticobecetiwaji 
       dinicitibigiwaji 

 -dinige                                contar (dar relatório  
                                           do que aconteceu) 
                T                       I         
      idinige 
      adinigee 
       dinige 
      idinigeeºa 
      adinigeetiwaji 
      odinige                 dinigetibigiwaji 
         ser julgado 

 -dinigecaºaloºotidi                    preocupar-se  
                                                  com si mesmo 
                                       I 
      idinigecaºaloºotidi 
     adinigecaºaloºotiti 
       dinigecaºaloºotidi 
      idinigecaºaloºotitaºa 
      adinigecaºaloºotititiwaji 
        dinigecaºaloºotiditibigiwaji 

 -dinige(ta)             ir fazer parte de alguém (p.ex.  
                               expressar opinião), se  
                               apresentar a 
                          T               
      idinigeta 
      adinigeeta 
       dinigeta 
      idinigeeºata 
      adinigeetatiwaji 
      odinigeta                 dinigetibigiwaji 

 -dinigetaºatee                fazer com alta voz, som 
                                         I 
      idinigetaºatee 
      adinigetaºateeni 
       dinigetaºatee 
      idinigetaºateenaºa 
      adinigetaºateenitiwaji 
       dinigetaºateetibigiwaji* 
           sempre acompanha outro verbo de falar 

-diniºiwa                             ajudar uns aos outros 
                                       I 
       idiniºiwa 
       adiniºiwa 
        diniºiwa 
       idiniºiwaaºa 
       adiniºiwatiwaji     
       diniºiwatibigiwaji  
        (adiniºiwatibige     ajuda uns aos outros 
         com amor e vontade de fazer,  ter  
         compaixão 

 -diniigi                            mudar-se, diferenciar-se  
                                       (p.ex. por trocar roupas) 
                                         I 
      idiniigi 
      adiniigi 
       diniigi 
      idiniigaºa 
      adiniigitiwaji 
       diniigitibigiwaji 
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 -diniiºaxi                               aprender 
                                         T 
      Idiniiºaxi 
      adiniiºaxini 
       diniiºaxi 
      idiniiºaxinaºa 
      adiniiºaxinitiwaji 
      odiniiºaxi 

-diniikoetiwage                     trocar entre si  (só  
                                             formas plurais) 
                                        I 
      idiniikoenaºatiwage 
      adiniikoenitiwage 
        diniikoetiwage 

-dinikee                       aparecer, se mostrar (p.ex.  
                                     sair de lugar escondido) 
                                         I 
      idinikee 
      adinikeeni 
       dinikee 
      idinikeenaºa 
      adinikeenitiwaji 
       dinikeetibigiwaji              odinikeetema 

-dinilaa(tibeci)                         arrepender-se 
                                               I  -tibeci 
      idinilaatibeci                      T  -tece 
      adinilaanitibeci 
       dinilaatibeci                       
      idinilaanaºatibeci                -tece     
      adinilaanitibecitiwaji 
       dinilaatibigiwaji           odinilaatece 
           ficar triste de alguma coisa que não deve  
           fazer,  tristeza (só) por aquilo que fez 

 -dinilakide(tege)       combinar com alguém, algo 
                                         I 
      idinilakide(tege) 
      adinilakideni 
       dinilakide 
      idinilakidenaºa 
      adinilakidenitiwaji 
       odinilakide 
          sem  -tege = para fazer-se comfortavel 

 -dinila(tece)              sentir em si (doença,  
                                  alegria, dor, tristeza, etc.) 
                              T    
      idinilatece 
      adinilanitece 
       dinilatece 
      idinilanaºatecetiwaji 
      adinilanitecetiwaji 
      odinilatece 
         sentir uma diferença - usado em conversão,  
         também mudando de infância para  
         adolescente 

 -dinilege                           batizar-se,  molhar-se 
                                         I 
      idinilege 
     adinilegeni 
       dinilege 
      idinilegenaºa 
     adinilegenitiwaji 
       dinilegetibigiwaji       nilegenaºanaºa 

 -dinile(ta)                                 pedir um favor 
                                         T 
      idinileta 
      adinilenita 
       dinileta 
      idinilenaºata 
      adinilenitatiwaji 
      odinileta 
         (não pode ser em oração) 

 -dinilionigaºatidi                        humilhar-se 
                                          I 
      idinilionigaºatidi 
     adinilionigaºatiti 
       dinilionigaºatidi 
      idinilionigaºatitaºa 
     adinilionigaºatititiwaji 
      dinilionigaºatiditibigiwaji 

-dinilo me -otaºa                        falar devagar 
                                         I 
      idinilo me jotaºa 
      adiniloni .... 
       dinilo .... 
      idinilonaºa .... 
      adiniloni(tiwaji) .... 
       dinilotibigiwaji .... 
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 -dinilo(tijo)                           andar devagar 
                                         I 
      idinilotijo 
     adinilonitijo 
      dinilotijo 
     idinilonaºatijo 
    adinilonitijotiwaji 
     dinilotibigiwaji 

 -dinipece(teloco)                 colocar sobre si 
                                        T 
      idinipeceteloco 
      adinipeceniteloco 
       dinipeceteloco 
      idinipecenaºateloco 
      adinipecenitelocotiwaji 
      odinipeceteloco 

 -dinitineºe                           se mexer 
                                        T 
      idinitineºe 
      adinitineºeni 
        dinitineºe 
       idinitineºenaºa                 jitinaºaºa  (sinôn) 
      adinitineºenitiwaji 
        dinitineºetibigiwaji 

 -dinito                          esquentar-se, aquentar-se 
                                         I 
       idinito 
      adinitoni 
        dinito 
       idinitonaºa 
      adinitonitiwaji 
        dinitotibigiwaji 

-diniwaxinaºanaºatidi            se comportar bem, 
                                                bem  educado 
                                             I  
       idiniwaxinaºanaºatidi 
       adiniwaxinaºanaºatiti 
        diniwaxinaºanaºatidi 
       idiniwaxinaºanaºatitaºa 
       adiniwaxinaºanaºatititiwaji 
        diniwaxanaºanaºatiditibigiwaji 

 -diniweniºide                            engrandecer-se 
                                         I 
      idiniweniºide 
      adiniweniºideni 
       diniweniºide 
      idiniweniºidenaºa 
      adiniweniºidenitiwaji 
       diniweniºidetibigiwaji 

 -diniwiigi                               cortar-se 
                                         I 
      idiniwiigi 
      adiniwiici 
       diniwiigi 
      idiniwiicaºa 
      adiniwiicitiwaji 
       diniwiigitibigiwaji 
           também se cruzando como padre 

 -diniwikode(tibeci)                      se humilhar 
                                         I 
      idiniwikodetibeci 
      adiniwikodenitibeci 
       diniwikodetibeci 
      idiniwikodenaºatibeci 
      adiniwikodenitibecitiwaji 
       diniwikodetibigiwaji         odiniwikodeta 

 -diniwoko(tece)                         ser diferente 
                                          T 
     idiniwokotece 
     adiniwokonitece 
      diniwokotece 
     idiniwokonaºatece 
     adiniwokonitecetiwaji 
     odinowokotece 

 -dinixo(tinigi)                          vestir-se 
                                         I 
      idinixotinigi 
      adinixomitinigi 
       dinixotinigi 
      idinixomaºatinigi 
      adinixomitinigitiwaji 
      odinixotinigi(lo)        dinixotibigiwaji 
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 -dinocaºaneºe                            agradar se 
                                         I 
       idinocaºaneºe 
       adinocaºaneºeni 
        dinocaºaneºe 
       idinocaºaneºenaºa 
       adinocaºaneºenitiwaji 
        dinocaºaneºetiniwace 

 -dinoe                       aprontar-se, arrumar-se 
                                         I 
      idinoe 
      adinoeni 
       dinoe 
      idinoenaºa 
      adinoenitiwaji 
       dinoetibigiwaji 

-dinoºee                    controlar-se (não abusar) 
                            I 
     idinoºee 
     adinoºeeni 
      dinoºee 
     idinoºeenaºa 
     adinoºeenitiwaji 
      dinoºeetibigiwaji 

 -dinoide                                  engrossar-se para  
                                               causar medo 
                                          I 
      idinoide 
     adinoideni 
       dinoide 
      idinoidenaºa 
     adinoidenitiwaji 
      dinoidetibigiwaji 

 -dinojogo(tini)                         construir, colocar  
                                                firme no chão 
                                          T 
      idinojogotini 
     adinojocitini 
       dinojogotini           (iniciar um trabalho) 
      idinojocaºatini 
     adinojocitinitiwaji 
     odinojogotiniwace 

 -dinokole                                   se jogar  
                                           I 
       idinokole 
       adinokoleni 
       dinokole 
       idinokolenaºa 
       adinokolenitiwaji 
        dinokoletibigiwaji,  dinokoletiniwace 

 -dinoniciwaºadi                        esforçar-se para 
                                          I 
    idinoniciwaºadi 
    adinoniciwaºati 
     dinoniciwaºadi 
    idinoniciwaºataºa 
    adinoniciwaºatitiwaji 
      dinoniciwaºaditibigiwaji 

 -dinopaºadi                              demorar 
                                         I 
      idinopaºadi 
      adinopaºati 
       dinopaºadi 
      idinopaºataºa 
      adinopaºatitiwaji 
       dinopaºaditibigiwaji 

 -dinopo                                  estar triste 
                                         I 
      idinopo 
      adinopoo 
       dinopo 
      idinopooºa 
      adinopootiwaji 
       dinopotibigiwaji              dinopotiogi 

-dinotaºaneºe          deixar-se pensar um pouco, 
                                  falar com si mesmo 
                                         I 
      idinotaºaneºe 
      adinotaºaneºeni 
       dinotaºaneºe 
      idinotaºaneºenaºa 
      adinotaºaneºenitiwaji 
       dinotaºaneºetibigiwaji   dinotaºaneºetiwage 
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 -dinotete                               cuidar de si 
                                          I 
        idinotete 
       adinoteteni 
         dinotete 
        idinotetenaºa 
       adinotetenitiwaji 
        dinotetetibigiwaji 

 -dinotigimade(tege)               discutir com (ele) 
                                         T 
      idinotigimadetege 
      adinotigimadenitege 
       dinotigimadetege 
      idinotigimadenaºatege 
      adinotigimadenitegetiwaji 
      odinotigimadetege 

 -dinowedi                               cuidar-se 
                                         I 
                                         
      idinowedi 
      adinoweti 
       dinowedi 
      idinowetaºa 
      adinowetitiwaji 
       dinoweditibigiwaji        odinowedi(tege) 
            também treinar por um jogo ou briga 

 -doi(tibeci)       estar com medo, ter medo, temer 
                                         I, (T) 
      idoitibeci 
      adoiitibeci 
       doitibeci 
      idoiiºatibeci 
      adoiitibecitiwaji 
       doitibigiwaji             odoitibige 

 -dopi(tijo)                              voltar 
                                         I 
      idopitijo 
      adopilitijo 
       dopitijo 
      idopilaºatijo 
      adopilitijotiwaji 
       dopitibeci                   odopitalo 

 -dowedi(teloco)            cuidar, guardar, proteger 
                                        T 
      idowediteloco 
      adowetiteloco 
       dowediteloco 
      idowetaºateloco 
      adowetitelocotiwaji 
      odowediteloco 
      sentido de possessão 

 -doye(tibigo)                           ameaçar, assustar 
                                        T 
     idoyetibigo 
     adoyenitibigo 
      doyetibigo 
     idoyenaºatibigo 
     adoyenitibigotiwaji 
     odoyetibigo 

 

e-                                      falar (action of speech) 
                                         I 
                                e-tege   pertencer … 
      eji                    id-e        comportar-se 
      eni 
      ee 
      ejinaºa              idejinaºa 
      enitiwaji 
      odi 

-ecewe                                   gostar demais 
                                         T 
       jecewe 
        eceweni 
       yecewe 
       jecewenaºa 
        ecewenitiwaji 
      oyecewe 

-ecoadi(tece)                    cumprimentar, saudar 
                                         (quando presente) 
                                 T         
       idecoaditece 
      ºadecoatitece 
        yecoaditece 
      ºodecoaditece 
      ºadecoatitecetiwaji 
       oyecoaditece 
          saudações,  indo conversar com alguém 
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 -edi                                     apanhar  água 
          -owedi                       (forma fem) 
                                         I 
       jedi 
        eti 
        edi 
       jetaºa 
        etitiwaji 
        etaºa 

 -edia                                 pagar algo;  distribuir  
                                          algo;  dar de presente 
                T 
       jedia 
        ediani           anedianaºani 
       yedia               nedianaºa  
       jedianaºa 
        edianitiwaji    anedianaºanitiwaji 
      oyedia               nedianaºanaºa 

-ediiºa                           estar com pressa (andar,  
                                      correr, etc) 
                              I 
       idediiºa 
      ºadediiki 
        yediiºa               nediiºatijo, nediiºatio 
      ºodediiºa 
      ºadediikitiwaji 
        yediiºatibigiwaji 

-eelotika                          adoecer,  estar doente 
                                         I 
      jeelotika 
       eelotikani 
      deelotika 
      jeelotikanaºa 
       eelotikanitiwaji 
      neelotikanaºa 

 -eemite(ta)                              sentir, perceber 
              T                                   I 
       jeemiteta 
        eemiteeta 
       deemiteta 
       jeemiteeºata 
        eemiteetatiwaji 
      odeemiteta                  neemiteeºa   

 -eemitetibige                            respeitar 
                                         T 
       jeemitetibige 
        eemiteetibige                    dineemite(tiwage) 
       deemitetibige 
       jeemiteeºatibige 
        eemiteetibigetiwaji 
      odeemitetibige 

(ejigo)  Irregular                       ir 
                                         I 
      ejigo 
      emii 
        igo 
      iniºa 
      emiitiwaji 
        igotibeci 

 (ejigota) (irregular,  veja  -igo(ta)) 

  ejo(tibigi)                          levantar-se 
                                          (de posição horizontal) 
                                         I 
      ejotibigi 
      onitibigi 
       itibigi 
      ejonaºatibigi 
      onitibigitiwaji 
       itibigiwaji         itibigimiwaci 

 -eladeºe                                 estar no rede 
                                         I 
      jeladeºe 
       eladeºeni 
      yeladeºe 
      jeladeºenaºa 
       eladeºenitiwaji 
      yeladeºetibigiwaji 

 -ela(tema)                           indignar-se, ficar com  
                                            raiva de, zangar 
                                         T 
       idelatema 
      ºadelatema 
        yelatema            dinela 
      ºodelatema 
      ºadelatema 
       oyelatema 
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 -eleºe(ta)                         avisar ou recomendar    
                                         sobre, comunicar, falar  
                                         da parte de alguém 
                               T 
      jeleºeta 
       eleºenita 
      yeleºeta 
      jeleºenaºa 
       eleºenitatiwaji 
     oyeleºeta 

 -eleo                                    morrer 
          -e-ee                  (fala da mulher) 
                                         I 
       ideleo                   idoe-ee 
      ºadelewi                               
        yeleo 
      ºodeleo 
      ºadelewitiwaji 
      oyeleo         nigo   

-ele(ta)                               clamar a,  correr para  
                                            (p.ex. pedir socorro) 
                                         T 
       jeleta 
        eleta 
       deleta 
       jeleºata 
        eletatiwaji 
      odeleta 
           ir para alguém por socorro, ou a Deus 

 -ele(tibigimece)                       correr para (cima) 
                                         T 
       jeletibigimece 
        eletibigimece 
       deletibigimece 
       jelaºatibigimece 
        eletibigimecetiwaji 
      odeletibigimece 
                 procurar abrigo em cima de árvore,  
                 monte, etc. 

 -eli                                   por num lugar para  
                                         fazer algo 
                                         T 
      jeli 
       eli 
      yeli 
      jeliiºa 
       elitiwaji 
     oyeli 

-eligo                                   comer 
                                         T 
       jeligo 
        elici 
       yeligo 
       jelicaºa 
        elicitiwaji 
      oyeligo 

 -eliºide                            ficar com raiva, brabo 
                                         I 
      jeliºide 
       eliºidee 
      deliºide 
      jeliºideeºa 
       eliºideetiwaji 
      neliºideeºa 

 -eliiºe(teloco)        fazer deitar (pessoa ou coisa) 
                                         T 
       jeliiºeteloco 
        eliiºeniteloco 
       yeliiºeteloco 
       jeliiºenaºateloco 
        eliiºenitelocotiwaji 
      oyeliiºeteloco 

 -elio                                    comer tudo 
                                         T 
       jelio 
        eliwi 
       yelio 
       jeliwaºa 
        eliwitiwaji 
      oyelio 

 -eli(te)                                 fazer ali 
                                         T 
       jelite 
        eliite 
       yelite 
       jeliºate 
        eliitetiwaji 
      oyelite 
          só pode usar no presente e futuro 
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 -eli(tini)                    fazer coisa ou pessoa deitar 
                                        T 
      jelitini 
       eliitini 
      yelitini 
      jeliiºatini 
       eliitinitiwaji 
     oyelitini 

 -eliwaºa                                  roubar comida 
                                         I 
      jeliwaºa 
       eliwaºani 
     deliwaºa 
      jeliwaºanaºa 
       eliwaºanitiwaji 
     neliwaºanaºa 

 -eloadi                                  matar 
       -e-eemadi                       (fala da mulher)         
                                         T 
       jeloadi 
        eloati 
       yeloadi 
       jeloataºa 
        eloatitiwaji 
      oyeloadi 

 -elodi                                 correr (talvez fugindo) 
                                         I 
      jelodi 
       eloti 
       elodi 
      jelotaºa 
       elotitiwaji 
       eloditibigiwaji 
          mais rápido do que  -alokodi 

 -eloºo                                    aparecer 
                                          I 
    ideloºo 
   ºadeloki 
     yeloºo 
   ºodeloºo 
   ºadelokitiwaji 
     yeloºoditibigiwaji 

 -eloºodi                                 explicar 
       -dineloºodi                        confessar 
                                         T 
       jeloºodi                               idineloºodi 
        eloºoti                               adineloºoti 
       yeloºodi        neloºodi          dineloºodi 
       jeloºotaºa                            idineloºotaºa 
        eloºotitiwaji                         adineloºotitiwaji 
      oyeloºotaºa     oneloºodi  oyeloºodi 

 -eloºotee                          fazer aparecer, revelar,  
                                         manifestar, destacar 
     -eloºotee(tigi)               passar a noite 
                                         T 
       jeloºotee 
        eloºoteeni 
       yeloºotee             yeloºo  
       jeloºoteenaºa 
        eloºoteenitiwaji 
      oyeloºotee             yeloºotibigiwaji 

   -elokojoºo                                ficar com ciume 
                                       I 
       jelokojoºo 
        elokojoºoni 
       delokojoºo 
       jelokojoºonaºa 
        elokojoºonitiwaji 
       nelokojoºonaºa 

 -elokotee                                  mostrar 
                                        T 
      jelokotee 
       elokoteeni 
      yelokotee 
      jelokoteenaºa 
       elokoteenitiwaji 
    oyelokotee 

 -eloodaºatee                     aumentar, fazer maior 
                                         T 
                                          
       jeloodaºatee 
        eloodaºateeni 
       yeloodaºatee 
       jeloodaºateenaºa 
        eloodaºateenitiwaji 
      oyeloodaºatee 
           fazer coisas (não pessoas) maiores 
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 -eloteºe(ticogi)               correr com outro  
                                       (para escapar de perigo) 
                                        T 
      jeloteºeticogi 
       eloteºeniticogi 
     yeloteºeticogi 
     jeloteºenaºaticogi 
      eloteºeniticogitiwaji 
  oyeloteºeticogi 

 -elo(tigi)                               acender (fogo) 
                                         T 
                                          
       jelotigi                    jelonodatigi  (diminutivo) 
        elonitigi 
       yelotigi 
       jelonaºatigi 
        elonitigitiwaji 
      oyelotigi 

 -emaa                                amar, gostar, querer 
                                         T 
       jemaa 
        emaani            adinemaanitiwage    se ama 
       yemaa 
       jemaanaºa 
        emaanitiwaji 
      oyemaa 

 -emaºamata(tema)                      necessitar dele 
                                         T 
       jemaºamatatema 
        emaºamatatema 
       demaºamatatema 
       jemaºamataaºatema 
        emaºamatatematiwaji 
      odemaºamatatema 

 -emaºa                       ficar bêbado                
 -emaºa(tibece)           ficar bêbado (de costume) 
                                           I 
      idemaºatibece 
    ºademakitibece 
       yemaºatibece 
    ºodemaºaºatibece 
    ºademakitibecetiwaji 
       nemaºatibece 

 -emakatidi                      fazer outro ficar bêbado 
                                       T 
      jemakatidi 
       emakatiti 
     yemakatidi 
     jemakatitaºa 
      emakatititiwaji 
   oyemakatidi 

 -emataka                                 carnear 
                                        I 
      jemataka 
       ematakani 
     demataka 
      jematakanaºa 
       ematakanitiwaji 
     nematakanaºa 

 -enikanaºa                               roçar (com foice) 
                                         I 
      jenikanaºa 
       enikanaºani 
      denikanaºa 
      jenikanaºanaºa 
       enikanaºanitiwaji 
      nenikanaºanaºa 

 -epakide                             jogar cartas 
                                        I 
      inepakide 
     anepakide 
    dinepakide 
     jinepakidaºa 
     anepakidetiwaji 
        epakidaºa 

-etadigi                              acertar dando soco  
                                          (numa pessoa) 
                                            T 
      jetadigi 
       etadici 
     yetadigi 
     jetadicaºa 
      etadicitiwaji 
   oyetadigi 
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 -etece(tice)          afastar-se (de pessoa ou coisa) 
                                         T 
       jetecetice 
        etecenitice 
       yetecetice 
       jetecenaºatice 
        eteceniticetiwaji 
      oyetecetice 

 -e(tege)                              desencontrar 
                                         I 
      ejitege 
      enitege 
       eetege 
     ejinaºatege 
      enitegetiwaji 
      oditege 

 -e(tigi)                  encher,  mudar pensamento  
                             de alguém (encher cabeça) 
                                         T 
       jetigi 
        enitigi 
       yetigi 
       jenaºatigi 
        enitigitiwaji 
      oyetigi             oyetigilo  (encher vários) 
 

 -ewade                                 levar para frente 
                                         T 
      jewade 
       ewadeni 
      yewade 
       jewadenaºa 
        ewadenitiwaji 
     oyewade 

 -ewegi(tijo)          passar pela frente, ultrapassar  
                            (carro, cavalo  em corrida) 
                                         T 
       jewegitijo 
        ewecitijo 
       yewegitijo 
       jewecaºatijo 
        ewecitijotiwaji 
      oyewegitijo 

 -ewiºa                          viver  (animal oui planta) 
                                         I 
       idewiºa 
      ºadewiki 
        yewiºa 
      ºodewiºa 
      ºadewikitiwaji 
        newiºa 

 -ewikatidi                       salvar a vida, fazer viver 
          -dinewikatidi                 salvar-se 
                   T                                I 
       jewikatidi                           idinewikatidi 
        ewikatiti                           adinewikatiti 
       yewikatidi    newikatidi       dinewikatidi 
       jewikatitaºa                       idinewikatitaºa 
        ewikatititiwaji                  adinewikatitititiwaji 
    oyewikatidi                       dinewikatiditibigiwaji 
      pessoa ou animal 

 -exaºa                                   tecer, fazer faixas  
                                              (para cobrir casa) 
                                        T 
       jexaºa 
        exaki 
       yexaºa 
       jexakajoºo 
        exakitiwaji 
      oyexaºa 

 -exaºa(teloco)              colocar em cima de algo,  
                                      fazer monte de coisas 
                                   T 
       jexaºateloco 
        exakiteloco 
       yexaºateloco                    nexaºateloco 
       jexakajoºoteloco 
        exakitelocotiwaji 
      oyexaºateloco 

 -exocaºadi(teloco)                   colar em, fixar em 
                                        T 
      jexocaºaditeloco 
       exocaºatiteloco 
      yexocaºaditeloco 
      jexocaºataºateloco 
       exocaºatitelocotiwaji 
     oyexocaºaditeloco 
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 -exogo(tege)                           encostar, unir com 
                                         T 
       idexogotege 
      ºadexocitege 
        yexogotege                yexocaºadi 
      ºodexogotege 
      ºadexocitegetiwaji 
       oyexogotege               oyexocaºadi 
          propósito de ajudar, amizade, sentido de  
          harmonia,   não há divisões. Pode ser  
          grupo, família, ou com Cristo. 

-eyadi                              pensar que seja igual 
                                         T 
       jeyadi 
        eyati 
       yeyadi 
       jeyataºa 
        eyatitiwaji 
      oyeyadi 

 -eyaºa(ti)                               ficar (num lugar) 
                                         I 
       ideyaºati 
       aneyakiti 
        neyaºati         yeyaºati        yeyaºa(teloco) 
      ºodeyaºati 
       aneyakititiwaji 
        neyaºatiniwace 

-ºowalaºadi                   deixar sem graça, deixar  
                                       amarelo, pálido 
                                    T 
       joºowalaºadi 
        aºowalaºati 
        iºowalaºadi 
       joºowalaºataºa 
        aºowalaºatitiwaji 
       oiºowalaºadi 

 

 

-iaadi                                    acabar de comer 
                                         I 
       idiaadi 
    ºadiaati 
          iaadi 
   ºodiaadi 
  ºadiaatitiwaji 
      niaataºa 

-iadi(tibige)                achar falta de algo, alguém 
       -i-aadi(tibige)         (fala da mulher) 
                                         T 
      jiaditibige 
       iatitibige 
       iaditibige 
      jiataºatibige 
       iatitibigetiwaji 
      oiaditibige 

 -iadi(ticogi), -niadi(ticogi)           ter saudades de  
                                                   (aqui ou lá) 
                                         T 
      jiniaditicogi                  jiaditicogi 
       aniatiticogi                   iatiticogi 
        niaditicogi                   iaditicogi 
      jiniataºaticogi              jiataºaticogi 
       aniatiticogitiwaji          iatiticogitiwaji 
       oniaditicogi               oiaditicogi 

 -iale                                    fugir 
                                         I 
      ejiale 
        iale 
        iale 
      ejialaºa 
        ialetiwaji 
        ialetibigiwaji 

 -iate                                        correr atrás 
    -iate(tibece)                         perseguir 
                                         T 
      jiate 
       iateni 
       iate 
      jiateºa 
       iatenitiwaji 
      oiate 

 -ia(tedi)                                por em dentro 
                                         T 
      jiatedi 
       iatedini 
       iatedi 
      jiaºatedi 
       iatedinitiwaji 
      oiatedi 
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 -iba                                     trabalhar 
                                         I 
      jiba 
       abaa 
      diba 
      jibaaºa  
       abaatiwaji 
      nibaaºa                              odiba(tema) 

 -ibada                             não ter confiança numa  
                                        pessoa para fazer algo 
                                       T 
      jibada 
       abadaani 
        ibada 
       jibadaanaºa 
        abadaanitiwaji 
       oibada 

 -ibagi                                  ficar com sono 
                                        I 
     idibagi 
    ºadibacii 
       ibagi 
    ºodibagi 
    ºadibaciitiwaji 
      nibaciºa 

 -ibake                                   ocupar, usar 
                                         T 
      jibake 
       abakeni 
       ibake 
      jibakenaºa 
       abakenitiwaji 
      oibake 

 -ibanegi                                 emagrecer 
                                         I 
       idibanegi 
      ºadibaneci 
         ibanegi 
      ºodibanegi 
      ºadibanecitiwaji 
        nibanegitiniwaci 

 -ibanoo                          cobrar, pagar 
                                         T 
      jibanoo 
       abanooni         abanoonaºani  
       ibanoo 
      jibanoonaºa 
       abanoonitiwaji 
      oibanoo 

 -ibanoo(teci)                            tomar (dele) 
                                         T  
      jibanooteci 
       abanooniteci 
       ibanooteci 
      jibanoonaºateci 
       abanoonitecitiwaji 
      oibanooteci           nibanootibigi 

 -iba(ta)                                  pegar 
        -iba-aa(ta)                      (fala da mulher) 
                                         T 
       jibata 
        abaata 
       dibata 
       jibaºata 
        abaatatiwaji 
      odibata 
          pode ser pegar palavras 

 -ibatá                                    estar errado 
                                         I 
      jibatá  
       abataa 
      dibatá  
      jibataaºa 
       abataatiwaji 
      nibataaºa 
          erro ou intenção 

 -ibatakatidi                             fazer alguém errar 
                                         T 
      jibatakatidi 
       abatakatiti 
      dibatakatidi 
      jibatakatitaºa 
       abatakatititiwaji 
     odibatakatidi 
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-iba(tege)                            receber alguém, algo 
                                         T 
       jibatege 
        abaatege 
       dibatege 
       jibaºatege 
        abaategetiwaji 
      odibatege 

 -ibato                            fazer tumulto,  tumultoar 
                                         I 
      jibato 
      abatoo 
     dibato 
      jibatooºa 
      abatootiwaji 
     nibatooºa 

 -ibayodaºadi                 amargurar, fazer amargo 
                                         T 
      jibayodaºadi 
       abayodaºati 
       ibayodaºadi 
      jibayodaºataºa 
       abayodaºatitiwaji 
      oibayodaºadi 
         comida amarga, ou pessoas tristes (usado  
         pouco assim) 

 -ibeceeke                        fazer entrar num buraco 
                                         T 
      jibeceeke 
       abeceekeni 
       ibeceeke 
      jibeceekenaºa 
       abeceekenitiwaji 
      oibeceeke 
        animal caçado feito entrar no burraco dele 

 -ibedo(tece)                             abraçar 
                                         T 
      jibedotece 
       abedonitece               adinibedoni  se abraça 
       ibedotece 
      jibedonaºatece 
       abedonitecetiwaji 
      oibedotece 

 -ibeo                                         esperar 
                                         T 
      jibeo 
       abeooni 
       ibeo 
      jibeoonaºa 
       abeoonitiwaji 
      oibeo 

 -ibeyacaºadi                             atrapalhar 
                                         T 
      jibeyacaºadi 
       abeyacaºati 
       ibeyacaºadi 
      jibeyacaºataºa 
       abeyacaºatitiwaji 
      oibeyacaºadi 

 -ibiko                          pensar em fazer algo,   
                                   torrar mandioco ou farinha 
                                        I 
       jibiko 
        abikoni 
       dibiko 
       jibikonaºa 
        abikonitiwaji 
       nibikonaºa 

 -ibikota                                 medir, marcar 
                                         T 
      jibikota 
       abikotani 
       ibikota                     nibikota 
      jibikotanaºa             inibikotanaºa 
       abikotanitiwaji 
      oibikota                   onibikota 

 -ibiko(tibeci)                          sonhar no dia 
                                        I 
      jibikotibeci 
       abikonitibeci 
      dibikotedibeci 
      jibikonaºatibeci 
       abikonitibecitiwaji 
      nibikonaºatibigiwaji 
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 -ibilaka                          fazer croché,  pontilhar 
                                         I 
      jibilaka 
      abilakani 
     dibilaka 
      jibilakanaºa 
      abilakanitiwaji 
     nibilakanaºa 

 -ibinie                                  limpar, fazer bonito 
                                         T 
      jibinie 
       abinieni 
       ibinie               nibinie 
      jibinienaºa 
       abinienitiwaji 
      oibinie 

 -ibode                    despedir, pedir licensa, avisar 
                                         T 
      jibode 
       abodeni 
       ibode                    nibode 
      jibodenaºa               inibodenaºa 
       abodenitiwaji 
      oibode 

 -ibodicaxi                                avisar 
                                          T 
     jibodicaxi 
      abodicaxini 
      ibodicaxi 
     jibodicaxinaºa 
      abodicaxitiwaji 
     oibodicaxi 

 -ibodice                                 ter notícias 
                                         I 
      jibodice 
       abodice 
      dibodice 
      jibodicaºa 
       abodicetiwaji 
      nibodicaºa 

-ibodice(tibige)                         ter notícias de 
                                         T 
      jibodicetibige 
       abodicetibige 
      dibodicetibige 
      jibodicaºatibige 
       abodicetibigetiwaji 
     odibodicetibige 

 -iboºodi(tege)                           comparar 
                                         T 
      jiboºoditege 
       aboºotitege 
       iboºoditege 
      jiboºotaºatege 
       aboºotitegetiwaji 
      oiboºoditege 
       comparar com alguém que não est  presente 

 -ibolelaºa                              beliscar 
                                        I 
      jibolelaºa 
       abolelaºani 
      dibolelaºa 
      jibolelaºanaºa 
       abolelaºanitiwaji 
      nibolelaºanaºa 

 -iboliºa                   envergonhar-se, ter vergonha 
                                         T 
       idiboliºa 
       aniboliki 
        niboliºa         dinibolikatidi 
      ºodiboliºa 
       anibolikitiwaji 
       oniboliºa           niboliºatibigiwaji 

 -ibolikatidi                         envergonhar alguém 
                                         T 
      jibolikatidi 
       abolikatiti 
       ibolikatidi 
      jibolikatitaºa 
       abolikitititiwaji 
      oibolikatidi 
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 -iboo                         dar, entregar (um presente) 
                                         T 
      jiboo                 idiniboo 
       abooni 
       iboo 
      jiboonaºa 
       aboonitiwaji 
      oiboo                    niboonaºa  

 -ibo(tege)                   suportar, aguentar,  
                                   (empatar, chegar junto) 
                                         T 
      jibotege 
       abootege 
       abotetege 
      jiboºatege 
       abootegetiwaji 
     odibotege 

 -ibo(tineci)                             caber 
                                         T 
       jibotineci 
        abootineci 
        abotineci 
       jibooºatineci 
        abootinecitiwaji 
      odibotineci 

 -ici                            tentar, experimentar, provar 
                                         T 
      jici 
       icini 
       ici 
      jicinaºa 
       icinitiwaji 
      oici 

-icí                                     sarar 
                                         I 
       idici 
      ºadicili 
         icí 
      ºodici 
      ºadicilitiwaji 
       nicilaºa 

 -iciaceeke(tege)                         comparar 
                                         T 
      jiciaceeketege 
       iciaceekenitege 
       iciaceeketege                      diniciaceeketege 
      jiciaceekenaºatege 
       iciaceekenitegetiwaji 
      oiciaceeketege 
          acha que alguém ou algo ‚ semelhante  
          com outro 

 -icilatidi                                curar 
                                          T 
        jicilatidi 
         icilatiti 
        nicilatidi            icilatidi 
        jicilatitaºa 
         icilatititiwaji 
       onicilatidi 

-ici(teloco)                           experimentar, provar 
                                         T 
      jiciteloco 
       iciniteloco 
       iciteloco 
      jicinaºateloco 
       icinitelocotiwaji 
      oiciteloco 

-icoºotee(ticogi)                       trazer de lá  
                                        T 
      jicoºoteeticogi 
       icoºoteeniticogi 
       icoºoteetedicogi 
      jicoºoteenaºaticogi 
       icoºoteeniticogitiwaji 
      oicoºoteeticogi 

 -icoºo(tigi)/(ticogi)                    vir de lá  
                                         I 
      jicoºotigi 
       icoºitigi            icoºoitigi 
       icoºotigi 
      jicoºojoºoticogi 
       icoºitigitiwaji 
       icoºoticogi 
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-ico(ti)                               sentar-se (parar) 
                                         I 
       idicoti 
       anicooti   (sobre algo)          anicoote  (ali) 
        nicoti                 nicote  (mulher se senta) 
      ºodicoti               nicotini (homem se senta) 
       anicootitiwaji     anicootinigi (no chão) 
        nicotiniwace      nicotibigiwaji, onicoteloco 

 ida ane  -e(tege)                      ter parte com,  
                                                 pertencer a 
                                         T 
      ida ane ejitege     ->      ideji 
      ida ane enitege              ideni 
      ida ane eetege               idee   ... 
      ida ane ejinaºatege 
      ida ane enitegetiwaji 
      ida ane oditege 

  -idaºadi                                acender  (lámpada) 
                                         T 
      jidaºadi 
       idaºati 
       idaºadi 
      jidaºataºa 
       idaºatitiwaji 
     oidaºadi 

  id-(-e)                                       comportar-se 
                                          I 
    ideji 
    ideni 
    idee 
    idejinaºa 
    idenitiwaji 
    idodi 

 -idele                                   brigar, combater 
      I                    T                        (reflexivo) 
    jidele         jideleºe               idinideleºe 
     idele          ideleºeni            adinideleºeni 
     didele         ideleºe               dinideleºe  
   jidelaºa       jideleºenaºa      idinideleºenaºa 
    ideletiwaji   ideleºenitiwaji   adinideleºenitiwaji 
   nidelaºa      oideleºe 

 -idí                                     escrever 
                                         T 
      jidi 
       idii 
       idí            dinidi 
      jidiiºa 
       idiitiwaji 
      oidi 

 idi a(te)                  colocar num lugar, começar a 

 idi-ejigo                 tratar como, considerar (irreg) 

 -idiko                                 escrever para, estudar 
                                         I 
      jidiko 
       idikoni 
      didiko 
      jidikonaºa 
       idikonitiwaji 
      nidikonaºa 

 id-(-o(te))                          estar ali (temporário) 
                                        I 
         idejo 
        adeoni 
         ideite 
         idejonaºa 
        adeonitiwaji 
         ideiteticoace 

 -ie                                      mandar fazer algo 
                                         T 
      jie 
       ieni           anieni 
       ie 
      jienaºa 
       ienitiwaji 
      oie 

 -iedeºe                               obrigar (alguém para  
                                             fazer algo) 
                                         T 
      jiedeºe 
       iedeºeni 
       iedeºe 
      jiedeºenaºa 
       iedeºenitiwaji 
      oiedeºe 
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  -ienaºa(ta)                    mandar alguém chamar  
                                       outro, (manda trazer) 
                                         T 
       jienaºata 
        ienaºanita 
       dienaºata                         
       jienaºanaºata 
        ienaºanitatiwaji 
      odienaºata    onietibige        nienaºanaºa    

 -ienaºa(tece)                           mandar chamar,  
                                               mandar atrás 
                                         T 
       jienaºatece 
        ienaºanitece 
       dienaºatece                               
jienaºanaºatece 
        ienaºanitecetiwaji 
      odienaºatece     onietibige     nienaºanaºa    

 -igaa                                      cantar 
                                        T 
      jigaa 
       anaani 
       igaa 
      jigaanaºa 
       agaanitiwaji 
      oigaa                     odigaanaºa 

 -igaala(tece)                 seguir (animal ou pessoa) 
                                         T 
      jigaalatece 
       agaalatece 
       igaalatece 
      jigaalaºatece 
       agaalatecetiwaji 
      oigaalatece 

-igaala(tibeci)                          perseguir, seguir 
                                         T 
      jigaalatibeci 
       agaalatibeci 
       igaalatibeci 
      jigaalaºatibeci 
       agaalatibecitiwaji 
      oigaalatibeci 

 -igaanaºa                                cantar 
                                         I 
      jigaanaºa 
       agaanaºani 
      digaanaºa 
      jigaanaºanaºa 
       agaanaºanitiwaji 
      nigaanaºanaºa 

 -igakalaºa                          tirar casca 
                                         I 
      jigakalaºa 
      agakalaºani 
     digakalaºa 
      jigakalaºanaºa 
      agakalaºanitiwaji 
     nigakalaºanaºa 

 -ige                                    sonhar 
                                        I 
     jige 
      igee 
     dige 
     jigeeºa 
      igeetiwaji 
     nigeeºa 

 -ige                                     perguntar 
                                          T 
      jige 
       agee 
       ige                      nige 
      jigeeºa 
       ageetiwaji 
      oige                    onige 

-igecaºa                          aceitar uma proposição 
                                         I 
       idigecaºa 
       anigeciºi 
        nigecaºa 
      ºodigecaºa 
       anigeciºitiwaji 
        nigecaºatibigiwaji 
             entrar numa posição, serviço ou setor de  
             trabalho 
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 -igecaºaleºe                       preocupar-se com... 
                                        T 
     jigecaºaleºe 
      agecaºaleºeni 
      igecaºaleºe 
     jigecaºaleºenaºa 
      agecaºaleºenitiwaji 
     oigecaºeleºe 

 -igedi me -otaºa                         falar alto 
                                         I 
       idigedi              me  jotaºa 
      ºadigeti             me   otaºani 
         igedi               me  dotaºa 
      ºodigedi            me  jotaºanaºa 
      ºadigeti             me   otaºanitiwaji 
         igeditibigiwaji me  notaºanaºa 

 -igee                                   sonhar 
                                        T 
      idigee 
     ºadigeeni 
        igee 
     ºodigee 
     ºadigeenitiwaji 
       oigee 

 -igelaºatidi                             renovar, restaurar 
                                         T 
      jigelaºatidi 
       agelaºatiti 
       igelaºatidi 
      jigelaºatitaºa 
       agelaºatitiwaji 
      oigelaºatidi 
      material ou vida, vida transformada 

-igeleemenaºa                        laçar 
                                         I 
      jigeleemenaºa 
      ageleemenaºani 
     digeleemenaºa 
      jigeleemenaºanaºa 
      ageleemenaºanitiwaji 
     nigeleemenaºanaºa 

 -igenaºadi                               imitar 
                                         T 
      jigenaºadi 
       agenaºati 
       igenaºadi 
      jigenaºataºa 
       agenaºatitiwaji 
      oigenaºadi 
          imitar o som de algo, p.ex. animal 

 -ige(ta)                   ir lá para expressar  
                              opinião 
                                         T 
      jige 
       agee 
       ige                      nige 
      jigeeºa 
       ageetiwaji 
      oige                    onige 

 -igetaºatee                               aumentar som 
                                           T 
      jigetaºatee 
      agetaºateeni 
      igetaºatee 
      jigetaºateenaºa 
      agetaºateenitiwaji 
     oigetaºatee 

-igidi                                      reagir, responder a  
                                              uma situação 
                                         T 
      jigidi 
       agiti 
       igidi 
      jigitaºa 
      agititiwaji 
      oigidi 

-igika                                   perguntar 
                                         I 
      jigika 
       agikani 
      digika 
      jigikanaºa 
       agikanitiwaji 
      nigikanaºa           odigika 
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 -igilaºatede(ta)              guiar, servir de muleta,  
                                       suportar-se 
                                         I 
      jigilaºatedeta 
       agilaºatedeta 
      digilaºatedeta 
      jigilaºatedaºata 
       agilaºatedetatiwaji 
      nigilaºatedaºata 

 -igitataka                                reagir, responder a  
                                              uma situação 
                                         I 
      jigitataka 
      agitatakani 
     digitataka 
      jigitatakanaºa 
      agitatakanitiwaji 
     nigitatakanaºa 

 -igitiko                                 costurar 
                                         I 
      jigitiko 
       agitikoni 
      digitiko 
      jigitikonaºa 
       agitikonitiwaji 
      nigitikonaºa 

 -igiwocaºa                               afiar ferramenta 
                                         I 
       jigiwocaºa 
      anigiwoci 
       digiwocaºa 
       jigiwocaºanaºa 
      anigiwocitiwaji 
       nigiwocaºanaºa 

-igiwocaºa                   amolar, provocar 
                                        I 
      jigiwocaºa 
       agiwocaºani 
      digiwocaºa 
      jigiwocaºanaºa 
       agiwocaºanitiwaji 
      nigiwocaºanaºa 

 -igixidi                                polir 
                                        T 
      jigixidi 
      agixiti 
       igixidi 
      jigixitaºa 
      agixititiwaji 
     oigixidi 

 -igo                                     estar pronto 
                                         I 
         idigo 
      ºadigomi 
      (ja)igo 
      ºodigo 
      ºadigomitiwaji 
          nigomaºa 

 -igodi                               terminar (de fazer  
                                         algo), aprontar 
                                         T 
      jigodi 
       agoti 
       igodi 
      jigotaºa 
       agotitiwaji 
      oigodi 

 -igoe(ti)                                amarrar 
                                         T 
      jigoeti 
       agoeniti 
       igoeti                      dinigoe 
      jigoenaºati 
       agoenititiwaji 
      oigoeti            onigoe 

-igopeloºo                  fazer coisas imorais, falhar  
                                    em fazer algo 
                                         I 
     idigopeloºo 
     anigopeliºi 
      nigopeloºo 
    ºodigopeloºo 
     anigopeliºitiwaji 
       igopeloºotibigiwaji 
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 -igo(ta)                           buscar,  ir buscar 
         id-igo(ta)                tratar como,  considerar 
                                        T 
      ejigota                             idejigo(ta) 
      emiita                              ademii(ta) 
         igota                                idigo(ta) 
         iniºata                          idiniºa(ta) 
      emiitatiwaji                      ademii(ta)tiwaji 
      odigota                          ododigo(ta) 

 -igoxa                               abrir (boca, ouvidos) 
                                         I 
      jigoxa 
       agoxa 
      digoxa 
      jigoxaaºa 
       agoxatiwaji 
      nigoxaaºa 

 -iºeke                           derrotar, mentir de outro,  
                                     vencer sobre 
             -iºe-eeka          (fala da mulher) 
                                         T 
      jiºeke 
       aºekeni 
       Iºeke 
      jiºekenaºa 
       aºekenitiwaji 
      oiºeke 
          em briga, jogo, tentação. Pode ser  
          acusação, aquele que está errado acusa o  
          outro 

 -iºelade                               morar, fazer moradia 
                                         I 
      jiºelade 
       aºeladee 
      diºelade              diºeladetedioºoji  entre nós 
      jiºeladeeºa          diºeladetedoºoji  em  nós 
       aºeladeetiwaji 
      niºeladeeºa     odiºelade 

 -iºenaºa                               ser justo 
                                       I 
      idiºenaºa 
    ºadiºenaki 
          iºenaºa 
    ºodiºenaºa 
    ºadiºenakitiwaji 
          iºenaºatibigiwaji 

 -iºenaºadi                             endireitar 
                                       T 
      jiºenaºadi 
      aºenaºati 
       iºenaºadi 
      jiºenaºataºa 
      aºenaºatitiwaji 
     oiºenaºadi 

 -iºe(ticogi)/(tigi)                     estar num lugar 
                                        T 
             -e-ge-ee(tigi)     (fala da mulher) 
      jiºeticogi 
       aºeeticogi 
      diºeticogi 
      jiºeeºaticogi 
       aºeeticogitiwaji 
     odiºeticogi 

 -iºe(tita)                             atravessar 
                                        I 
      jiºetita 
      aºeetita 
     diºetita 
      jiºeeºatita 
      aºeetitatiwaji 
     diºeticoace 

 -iºiliitaºa                             mexer com outro  
                                            (sentido sexual) 
                                        I 
      jiºiliitaºa 
      aºiliitaºani 
     diºiliitaºa 
      jiºiliitaºanaºa 
      aºiliitaºanitiwaji 
     niºiliitaºanaºa 

 -iºiwa                                  favorecer, fazer favor 
                                        I 
     jiºiwa 
      aºiwaa 
     diºiwa 
     jiºiwaaºa 
      aºiwaatiwaji 
     niºiwaaºa 



 

 286

 -iºiwoola                             estrangular, enforcar 
                                         T 
      jiºiwoola 
       aºiwoola 
       Iºiwoola 
      jiºiwoolaºajoºo* 
       aºiwoolatiwaji 
      oiºiwoola 

 -iºoadi                                  reparar, observar 
                                         T 
       idiºoadi 
      ºadiºoati 
         Iºoadi 
      ºodiºoadi 
      ºadiºoatitiwaji 
        oiºoadi 

 -iºoja                                     apunhalar,  bicar,   
                                               picar como cobra 
                                        T 
      joºoja 
       aºojaa 
       Iºoja 
      joºojaaºa 
       aºojaatiwaji 
      oiºoja 
          como pássaro ou cobra, bater alguém com  
          a mão, faquear,  ação rápida como faquear 

 -iºolaºadi                      pegar de outro, adulterar 
                                         T 
      joºolaºadi 
       aºolaºati 
       Iºolaºadi 
      joºolaºataºa 
       aºolaºatitiwaji 
      oiºolaºadi 
          trair em sentido moral 

 -iºolaºadi(teloco)                   rastejar  
                                               (escondido, quieto) 
                                         T 
      joºolaºaditeloco 
       aºolaºatiteloco 
       Iºolaºaditeloco 
      joºolaºataºateloco 
       aºolaºatitelocotiwaji 
      oiºolaºaditeloco 

 -iigi                          mudar, trocar, transformar 
                                         T 
      jiigi 
       iigi* 
       iigi 
      jiigaºa 
       iigitiwaji 
      oiigi 
          mudar lugar, aparência, pensamentos,  
          temperamento.   

-iiºaxi                                  ensinar 
                                         T 
       jiiºaxi 
        iiºaxini 
        iiºaxi 
       jiiºaxinaºa 
        iiºaxinitiwaji 
       oiiºaxi          odiiºaxinaºa 

 -iiºaxinaºa                              ensinar 
                                         I 
      jiiºaxinaºa            jiiºaxi             jiniiºaxi 
       iiºaxinaºani           iiºaxini 
      diiºaxinaºa 
      jiiºaxinaºanaºa 
       iiºaxinaºanitiwaji 
      niiºaxinaºanaºa        oiiºaxi      oniiºaxi 

 -iiºe                                    mandar 
                                         T 
      jiiºe             jiniiºe 
       iiºeni 
       iiºe               niiºe 
      jiiºenaºa 
       iiºenitiwaji 
      oiiºe              oniiºe 

 -iiºe(nataka)                            mandar 
                 I                                    T 
      jiiºenataka 
       iiºenatakani 
      diiºenataka 
      jiiºenatakanaºa 
       iiºenatakanitiwaji 
      niiºenatakanaºa                 odiiºenataka 
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 -iiºo                                    tropeçar 
                                         I 
       idiiºo 
      ºadiiki 
         iiºo 
      ºodiiºo 
      ºadiikitiwaji 
         iiºotibigiwaji 
            pode usar para cair em pecado 

 -iiºo(tice)                       sobrar, passar na  
                                       direção certa 
                                    I 
       idiiºotice 
      ºadiikitice 
         iiºotice 
      ºodiiºotice 
      ºadiikiticetiwaji 
         iiºoticibigiiwaji 

 -iikoeºe                             trocar (algo por algo) 
                                         T 
      jiikoeºe 
       iikoeºeni 
       iikoeºe 
      jiikoeºenaºa 
       iikoeºenitiwaji 
      oiikoeºe 

 -iipe(ta)                                olhar ao redor 
                                         T 
      jiipeta 
       iipenita 
       iipeta                                niipete 
      jiipenaºata 
       iipenitatiwaji 
      oiipeta 

 -ii(talo)                                ir para (ele) 
                                         T 
       jiitalo 
        aatalo 
       diitalo 
       jiiºatalo 
        aatalotiwaji 
      odiitalo              oniita 

 -iite                                       gostar de 
                                         T 
      jiite 
       iiteni 
       iite 
      jiitenaºa 
       iitenitiwaji 
     oiite 

-ii(tege)            aguentar, jogar contra, encontrar  
                         com, estar contra 
                                         T 
       jiitege 
        aatege 
       diitege 
       jiiºatege 
        aategetiwaji 
      odiitege 

 -ii(ticogi)                  continuar (a fazer, falar, etc) 
                                         T 
       jiiticogi 
        aaticogi 
       diiticogi 
       jiiºaticogi 
        aaticogitiwaji 
      odiiticogi 
         continuar na mesma direção 

 -ii(tigi)                                ir para um lugar 
                                         I 
      jiitigi 
       aatigi 
      diitigi 
      jiiºaticogi 
       aatigitiwaji 
      diiticogi 
           usado em perguntas e respostas, em  
           conjunção com outras palavras.  

 -ijigeteetedice                       fazer em órdem,   
                                             p.ex. desfile 
                                          T 
      jijigeteetedice        
      ijigeteenitedice 
      ijigeteetedice 
     jijigeteenaºatedice            ºodijigeteetedice 
       ijigeteenitedicetiwaji       ºadijigeteetedice 
      oijigeteetedice                     dinijigeteeticoace 
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-ika                                     largar, deixar 
                                         T 
      jika 
       ikani      
       ika 
      jikanaºa 
      ikanitiwaji 
      oika 

 -ika(tice)                               soltar 
         -dinika(tice)                   soltar-se 
             T                                      I 
      jikatice                              idinikatice 
       ikanitice                           adinikanitice 
       ikatice                               dinikatice 
      jikanaºatice                       idinikanaºatice 
       ikanitice                           adinikaniticetiwaji 
      oikatice                              dinikaticoace  

 -ikee                                    mostrar, revelar 
                                         T 
      jikee 
       ikeeni  
       ikee    nikee                 dinikeenaºaneºe  
                                         dikeenatakatedeloco 
      jikeenaºa 
       ikeenitiwaji 
      oikee   onikee           odinikeenaºneºe 

 -ikeenataka(ta)                          apontar 
                                         T 
       jikeenataka 
        ikeenatakani 
       dikeenataka 
       jikeenatakanaºa 
        ikeenatakanitiwaji 
      odikeenataka 
          apontar com dedo, queixo, ou qualquer  
          outra coisa. 

-iko                            apelar, botar nome, gozar  
                                  de, zombar de 
                                         T 
      jiko 
       ikoni 
       iko 
      jikonaºa 
       ikonitiwaji 
      oiko 

 -ila                          estranhar de pessoas, coisas,  
                               acontecimentos 
                                        T 
      jila 
       alali 
       ila 
      jilalaºa 
       alalitiwaji 
      oila 
  

 -ilaagaºadi(tibece)                 dispersar, espalhar 
                        T                                     I 
      jilaagaºadi(tibece) 
       ilaagaºati(tibece) 
       ilaagaºadi(tibece)                      ilaagi(teloco) 
      jilaagaºataºa(tibece) 
       ilaagaºati(tibece)tiwaji 
      oilaagaºadi(tibece) 
          espalhar pessoas, animais. Sujeito pode  
          ser  vento, animais,  pessoas, etc. 

 -ilaagete                               culpar 
             I                                         T 
      jilaagete                          
       ilaagete 
     dilaagete 
     jilaageteeºa 
      ilaagetetiwaji 
    nilaageteeºa                         odilaagete 

 -ilaajo                                   acompanhar 
                                         T 
      jilaajo 
       alaajoni 
       ilaajo 
      jilaajonaºa 
       alaajonitiwaji 
      oilaajo 
      viajar junto com 

 -ilaa(tema)                                 sentir por (ele) 
                                         T 
      jilaatema 
      alaanitema 
       ilaatema 
      jilaanaºatema 
      alaanitematiwaji 
     oilaatema 
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 -ilaawi               tomar;  beber sopa,  suco,  caldo 
                                         T 
      jilaawi 
       alaawi 
       ilaawi 
      jilaawiiºa 
       alaawitiwaji 
      oilaawi 

 -iladee                                  aconselhar 
                                         T 
      jiladee 
       aladeeni 
       iladee 
      jiladeenaºa 
       aladeenitiwaji 
      oiladee 
         jeito de conselheiros, dar palestra 

 -iladie                                  ajuntar coisas 
                                           T 
     jiladie 
      aladieni 
      iladie 
     jiladienaºa 
      aladienitiwaji 
     oiladie 

-iladienaºa                             ajuntar coisas 
                                            I          
     jiladienaºa 
      aladienaºani 
     diladienaºa 
     jiladienaºanaºa 
      aladienaºatiwaji 
     niladienaºanaºa 

 -ilaºadi                             deixar pronto a comida 
                                         T 
      jilaºadi 
       ilaºati 
       ilaºadi 
      jilaºataºa 
       ilaºatitiwaji 
     oilaºadi 

 -ilaºa(tege)                       combinar com alguém 
                                         T 
       idilaºatege 
      ºadilakiitege 
         ilaºatege 
      ºodilaºatege 
      ºadilakiitegetiwaji 
        oilaºatege 

 -ilaºa(tice)                         estar bem, sentir bem 
                                         I 
       idilaºatice 
      ºadilakiitice 
         ilaºatice 
      ºodilaºatice 
      ºadilakiiticetiwaji 
         ilaºaticoaci 
           indo bem (problemas resolvidos - p.ex.  
           escapando de barro no caminho.) Pode  
           ser sentido de harmonia e paz 

 -ilajika                                 rir 
                                         I 
      jilajika 
       alajikani 
      dilajika 
      jilajikanaºa 
       alajikanitiwaji 
      nilajikanaºa  
 

-ilaji(tibece)                        rir de alguém 
                                        T 
     jilajitedibece 
      alaajitedibece 
     dilajitedibece 
     jilaajiºatedibece 
      alaajitedibecetiwaji 
     oilajitedibece 

 -ilakataka                               contar (enumerar) 
                                         I 
      jilakataka 
       alakatakani 
      dilakataka 
      jilakatakanaºa 
       alakatakanitiwaji 
      nilakatakanaºa 



 

 290

 -ilakide                                 preparar, arrumar 
                                         T 
      jilakide 
       alakideni 
       ilakide 
      jilakidenaºa 
       alakidenitiwaji 
      oilakide 

 -ilapode                               agrupar-se, reunir-se 
                                         I 
      jilapode 
       alapode 
      dilapode 
      jilapodaºa 
       alapodetiwaji 
      dilapodetibigiwaji       odilapode 

 -ila(tece)                         perceber uma mudança   
                                        (pode ser abstrato) 
                                        T 
      jilatece 
      alalitece 
       ilatece 
      jilalaºatece 
      alalitecetiwaji 
     oilatece 

-ilatí                                mudar (jeito do ¡ndio)  
                                       de lugar, ambiente, casa 
                                    I 
      jilatí 
       alatii 
       alatí             dilatí 
      jilatiiÄ_ga 
       alatiitiwaji 
       alatítibigiwaji 
         mudança de coisa que geralmente não  
         muda, pode ser inseto ou animal 

 -ilatike                          mudar (algo, de casa)  
                                     para outro lugar 
                                 T 
      jilatike 
       alatikeni 
       ilatike 
      jilatikenaºa 
       alatikenitiwaji 
      oilatike 

 -ilawi                                   tomar,  beber 
                                         T 
      jilawi 
      alawii 
       ilawi 
      jilawiiºa 
      alawiitiwaji 
     oilawi 

 -ile                                 adorar (pessoa ou Deus) 
          -ile(tibigo)            se aproximar com calmo 
                                        T 
       jile 
        ileni 
        ile 
       jilenaºa 
        ilenitiwaji 
      oile 
             aproximando-se com calmo e 
             cuidado para tirar medo 

-ilecati(tece)                   jogar para longe, levar  
                                       para longe 
                                 T 
      jilecatitece 
       alecatinitece 
       ilecatitece 
      jilecatinaºatece 
       alecatinitecetiwaji 
      oilecatitece 

 -ilee                                    doer 
                                         T 
      jilee 
       ileeni 
       ilee 
      jileenaºa 
       ileenitiwaji 
      oilee 

 -ilege                                   batizar alguém,   
                                            molhar alguém 
                                       T 
      jilege 
       ilegeni 
       ilege 
      jilegenaºa 
       ilegenitiwaji 
     oilege 
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 -ilegenaºa                               batizar 
                                         T 
       jilegenaºa 
        ilegenaºani 
       dilegenaºa 
       jilegenaºanaºa 
        ilegenaºanitiwaji 
      odilegenaºa                      onilege 

 -ilekatidi                                enganar, mentir 
                                          T 
     jilekatidi 
      ilekatiti 
      ilekatidi 
     jilekatitaºa 
      ilekatititiwaji 
     oilekatidi 

-ile(ta)/(tibige)                pensar errado, enganar 
                                         T 
                                          
       jiletibige                      jileta 
        aleetibige                   aleeta 
       diletibige                    dileta 
       jileºatibige                  jileºata 
        aleetibigetiwaji           aleetatiwaji 
      odiletibige                  odileta 

 -ili                                     crescer 
                                         I 
       idili 
      ºadilii 
         ili 
      ºodili 
      ºadiliitiwaji 
         ilitibigiwaji 
       oili 
           1a pessoa plural também significa - nossa  
            idioma 

 -iliace                             parar para descansar ou  
                                       comer numa viagem 
                                   I 
      jiliace 
       iliace 
      diliace 
      jiliacaºa 
       iliacetiwaji 
      niliacaºa 

 -ilibi(teci)                             chupar, mamar 
                                         T 
       jilibiteci 
        ilipiteci 
        ilibiteci 
       jilipaºateci 
        ilipitecitiwaji 
      odilibiteci               oilipeºe 

-ilidaºadi                                   ter vontade 
                                             T 
       jilidaºadi 
        alidaºati 
        ilidaºadi 
       jilidaºataºa 
        alidaºatitiwaji 
       oilidaºadi 

 -ilide(ta)                          gostar de ter, querer ter 
             I                                       T 

     jilideta 
      alideeta 
     dilideta 
     jilideeºata 
      alideetatiwaji 
     dilidetibigiwaji                      odilideta 

 -iliditi                                 sarar 
                                         I 
       idiliditi 
      ºadiliditi 
        diliditi 
      ºodiliditi 
      ºadilidititiwaji 
        diliditiniwaci 

 -iligice                           apertar, obrigar a fazer 
        -iligice(tiwage)       comprimir 
                                         T 
      jiligice 
       iligiceni 
       iligice               diniligice 
      jiligicenaºa 
       iligicenitiwaji 
      oiligice 
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 -iligodi(tice)                            desprezar,  rejeitar 
                                        T 
      jiligoditice 
       iligotitice 
       iligoditice 
      jiligotaºatice 
       iligotiticetiwaji 
     oiligodi(tice/ticoace) 

-iligoti(tiwage)                         ajuntar, unir   
                                               (pessoas e coisas) 
                                         T 
      jiligotitiwage 
       iligotitiwage* 
       iligotitiwage 
      jiligotaºatiwage 
       iligotitiwagetiwaji 
      oiligotitiwage  
          pode ser unido em casamento escolhido  
          por pai 

 -iliidaºadi                              criar 
                                         T 
      jiliidaºadi 
       aliidaºati 
       iliidaºadi 
      jiliidaºataºa 
       aliidaºatitiwaji 
      oiliidaºaditibigiwaji 

 -iliko                   falar mal de outra pessoa,  
                           coisa, ou animal;  fuchicar 
                                         I 
      jiliko 
       ilikoni 
      diliko 
      jilikonaºa 
       ilikonitiwaji 
      nilikonaºa 
          quando não est  presente 

 -ilimata                                ser incomodado com 
                                        T 
     jilimata 
      alimatani 
      ilimata 
     jilimatanaºa 
      alimatanitiwaji 
     oilimata 

-ilionigaºatidi                      diminuir algo 
                                        T 
      jilionigaºatidi 
      alionigaºatiti 
       ilionigaºatidi 
      jilionigaºatitaºa 
      alionigaºatitiwaji 
     oilionigaºatidi 

 -ilipadi                                 embrulhar 
                                         T 
      jilipadi 
       alipati 
       ilipadi                             dinilipadi 
      jilipataºa 
       alipatitiwaji 
      oilipadi 

 -ilipeºe                                mamar da mãe 
                                        T 
     jilipeºe 
      ilipeºeni 
      ilipeºe 
     jilipeºenaºa 
      ilipeºenitiwaji 
     oilipeºe 

 -ilo                                       fazer devagar 
                                        T 
      jilo 
       ilooni 
       ilo 
      jiloonaºa 
       iloonitiwaji 
     oilo 

 -iloikatidi                         castigar, fazer aprender 
                                         T 
      jiloikatidi          iniloikatidi 
       aloikatiti 
       iloikatidi           niloikatidi 
      jiloikatitaºa 
       aloikatititiwaji 
      oiloikatidi 



 

 293

-ilojie                             assar (coisa com casca) 
                                         T 
       jilojie 
       alojieni 
        ilojie 
       jilojienaºa 
       alojienitiwaji 
      oilojie 

 -ilojie(tigi)                     colocar pó ou terra sobre 
                                          T 
      jilojietigi 
       alojienitigi 
       ilojietigi 
      jilojienaºatigi 
       alojienitigitiwaji 
      oilojietigi 

 -ilojoko                                      socar 
                                        T 
      jilojoko  
       alojokoni 
       ilojoko 
      jilojokonaºa 
       alojokonitiwaji 
      oilojoko 

 -ilokadi(ta)                              segurar (para não  
                                               cair, perder, largar) 
                                         T 
      jilokadita 
       alokatita 
       ilokadita 
      jilokataºata 
       alokatitatiwaji 
      oilokadita 

 -iloko                                      estar indo 
                                         I 
      jiloko 
       iloki 
      diloko 
      jilokaºa 
       ilokitiwaji 
     dilokotibigiwaji 

 -ilokotaje                                 oferecer algo 
                                         I 
      jilokotaje 
       ilokotaje 
     dilokotaje 
      jilokotajaºa 
       ilokotajetiwaji 
     nilokotajaºa 

 -iloko(teloco)                         seguir alguém, algo 
                                         T 
       jilokoteloco 
        ilokiteloco 
       dilokotedeloco 
       jilokaºateloco 
        ilokitelocotiwaji 
      odilokoteloco 

 -iloko(tice)                             virar-se 
                                         I 
      jilokotice 
       ilokitice 
      dilokotice                    niloko 
      jilokaºatice 
       ilokiticetiwaji 
      dilokoticoace 

 -iloodi                           assar (coisa com sangue) 
                                         T 
      jiloodi 
       ilooti 
       iloodi 
      jilootaºa 
       ilootitiwaji 
      oiloodi 

 -ilowadi                         sentir frio,  estar com frio 
                                         I 
      idilowadi 
    ºadilowati 
         ilowadi 
    ºodilowadi 
    ºadilowatitiwaji 
        nilowataºa 
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-imaºa(ta)                               culpar 
                                         T 
      ejimaºata 
        imiºita 
      eyimaºata 
      ejimaºajoºota 
        imiºitatiwaji 
      oyimaºata 
           culpar alguém por alguma coisa, achar  
           que foi... 

 -imedeºe                      hospedar (passar a noite) 
                                        T 
     jimedeºe 
      amedeºeni 
      imedeºe 
     jimedeºenaºa 
      amedeºenitiwaji 
     oimedeºe 

 -imonya                                  enviar alguém 
                                         T 
      jimonya 
       amonyaa 
       imonya 
      jimonyaaºa 
       amonyaatiwaji 
      oimonya 

 -inaale                                  enganar, mentir 
        -dinaale                         enganar-se 
                                   T 
      jinaale 
       inaaleni                   aninaaleni 
       inaale                        ninaale 
      jinaalenaºa 
       inaalenitiwaji 
      oinaaletibigiwaji        oninaale  

 -inabake                             bater algo com a mão 
                                        T 
      jinabake 
       anabakeni 
      yabake 
      jinabakenaºa 
       anabakenitiwaji 
    onabake                 oyabake   (tempo passado) 

-inamote                                 buscar palha 
                                         I 
      jinamote 
       anamote 
      dinamotegg 
      jinamotaºa 
       anamotetiwaji 
      dinamotetibigiwaji 

 -ineleºe(tibece)                    aparecer 
                                        T 
      idineleºetibece 
     adineleºenitibece 
      dineleºetibece  
      idineleºenaºatibece 
     adineleºenitibecetiwaji 
     odineleºetibece 

 -inelioti                                 ficar fraco 
                                        I 
      jinelioti 
      aneliwiti 
     dinelioti 
      jineliwaºatini 
      aneliwititiwaji 
     dineliotiniwace 

 -inete                                   ter sorte 
                                         I 
      jinete 
       anete 
      dinete 
      jinetaºa 
       anetetiwaji 
      dinetetibigiwaji 
          ter sorte, ganhar algo desesperado 

 -ineté                          recusar (não querer fazer) 
           I                                      T 
      jineté 
       inetee 
      dineté 
      jineteeºa 
       ineteetiwaji 
      dinetetibigiwaji              odinete 
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-inibaile                                dançar 
                                         I 
       inibaile 
       anibaile 
      dinibaile 
       inibailaºa 
       anibailetiwaji 
          bailaºa 

 -inibaleece                    correr (a pé ou de cavalo 
                                         i 
        (j)inibaleece 
           anibaleece 
          dinibaleece 
        (j)inibaleecaºa 
          anibaleecaºatiwaji 
              baleecaºa 

 -inigaaxe                                cansar 
                                         I 
      jinigaaxe 
       anigaaxe 
      dinigaaxe 
       inigaaxaºa 
       anigaaxetiwaji 
        nigaaxaºa         dinigaaxetibigiwaji 

 -inigetaºatee                        (querer) falar alto  
                                        I 
      idingetaºatee           (me jotaºa) 
     adinigetaºateeni 
       dinigetaºatee 
      idinigetaºateenaºa 
     adinigetaºateenitiwaji 
      dinigetaºateetibigiwaji 
         se-usa só em conjunc,ão com verbo de fala 

 -inii(tigi)                       ter capacidade ou talento 
                                        I 
      jiniitigi 
      aniitigi 
        niitigi 
      jiniiºatigi 
      aniitigitiwaji 
       niitibigiwaji 

-inilotijo                                trazer devagar 
                                        T 
      jiniltijo 
       aniloonitijo 
        nilotijo 
      jiniloonaºatijo 
       aniloonitijotiwaji 
       onilotijo 

 -ini(tibece)                             alegrar-se 
                                         I 
       idinitibece 
       aniniitibece 
        ninitibece 
      ºodinitibece 
       aniniitibecetiwaji 
        ninitibigiwaji 

 -ini(tigi)                                ser assim  (maneira) 
                                         I 
      jinitigi 
      aniitigi 
       nitigi 
     jiniiºatigi 
     aniitigitiwaji 
       niigiti 

 -inoke                                   quebrar 
                                         T 
      jinoke 
       inokeni 
       inoke            ninoke       dinoke 
      jinokenaºa 
       inokenitiwaji 
      oinoke           oninoke 
          não usado por despedaçar (p.ex. vidro) 

 -inoojete                                comprar 
               I                                 T 
       jinoojete 
        anoojetee 
       dinoojete 
       jinoojeteeºa 
        anoojeteetiwaji 
            oojeteeºa             odinoojete 
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-iojo                               ficar brabo (como bicho) 
                                         I 
      jiojo 
       aojoo 
      diojo 
      jiojooºa 
       aojootiwaji 
      niojooºa 
         palavra velha, usado agora de animais. 

 -iojo(tece)                             repreender,  falar  
                                              duro e alto 
                 -iwojo(tece)          (forma velha) 
                                        T 
      jiojotece 
       aojotece 
      diojotece 
      jiojoºatece 
       aojotecetiwaji 
     odiojotece 

 -iola(tice)                             escolher 
       -iwola(tice)                     (forma velha) 
                                        T 
      jiolatice 
       aolaatice 
       iolatice 
      jiolaaºatice 
       aolaaticetiwaji 
      oiolatice 

 -ioloce                                     tossir 
                                         I 
      jioloce 
     awoloce 
     dioloce 
      jiolocaºa 
     awolocetiwaji 
     niolocaºa 

-iomaºadi                                separar (entre) 
        -diniomaºadi                    separar-se 
              T                                    I 
      jiomaºadi                      idiniomaºadi 
       iomaºati                      adiniomaºati 
       iomaºadi                       diniomaºadi 
      jiomaºataºa                  idiniomaºataºa 
       iomaºatitiwaji              adiniomaºatitiwaji 
      oiomaºadi                      diniomaºaditibigiwaji 
             separar alguém para fazer algo - foco no  
             alvo de separação 

 -ionaºa                                  campear 
                                         I 
      jionaºa 
       ionaºani 
      dionaºa 
      jionaºanaºa 
       ionaºanitiwaji 
      nionaºanaºa 

 -iopaaºadi                              esmagar, amassar  
                                               (qualquer coisa) 
                                        T 
     jiopaaºadi 
      aopaaºati 
      iopaaºadi 
     jiopaaºataºa 
      aopaaºatitiwaji 
     oiopaaºadi 

 -iopati                                 amassar-se 
                                        I 
      jiopati 
      aopaati 
     diopati 
      jiopaaºati 
      aopaatitiwaji 
     niopati 

-iotage                                 escravizar 
                                        T 
     jiotage 
      aotageni 
      iotage 
     jiotagenaºa 
      aotagenitiwaji 
     oiotage 

 -iote                                    dormir 
                                         I 
      jiote 
       iote 
      diote 
      jiotaºa 
       iotetiwaji 
      niotaºa              diotetibigiwaji 
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 -io(teci)                                 seguir (viajar) 
           -o-oo(teci)                  (fala da mulher) 
                                         T 
       jioteci                                  jo-ooteci 
        iwiteci                                 o-oowiteci 
       dioteci            nioteci          do-ooteci 
       jiwaºateci                            jo-ooºateci 
        iwitecitiwaji                         o-oowitecitiwaji 
      odioteci          oniotibece   odo-ooteci 

 -ipece                     colocar em certo lugar, sobre   
                               (p.ex. mãos sobre alguém) 
                                         T 
      jipece 
       ipeceni 
       ipece 
      jipecenaºa 
       ipecenitiwaji 
      oipece 

 -ipeedi                                  apagar fogo, luz 
                                         T 
      jipeedi 
       ipeeti 
       ipeedi 
      jipeetaºa 
       ipeetitiwaji 
      oipeedi 

-ipegi(talo)/(tege)                aproximar-se (a ele),  
                                            estar perto de 
                                         T 
       jipegitalo 
        ipecitalo 
       nipegitalo 
       jipecaºatalo  
        ipecitalotiwaji 
      odipegitalo          onipegitalo 
           parece precisa de verbo de movimento  
           para acompanhar se não esteja perto 

 -ipe(teloco)                       ficar em cima de outro 
                                           T 
       jipeteloco 
        ipeeteloco 
      dipeteloco 
       jipeeºateloco 
        ipeetelocotiwaji 
    odipeteloco 

 -ipiciadi                     apertar qualquer coisa para  
                                  amarrar, pagar pelo mal, 
                                  apressionar, cobrança de  
                                  palavra ou dívida. 
                             T               
      jipiciadi 
       ipiciati 
       ipiciadi 
      jipiciataºa 
       ipiciatitiwaji 
      oipiciadi 

 -ipodaºa                                 coicear 
                                         I 
      jipodaºa 
       ipodaºani 
      dipodaºa 
      jipodaºanaºa 
       ipodaºanitiwaji 
      nipodaºanaºa 

-ipodeºe                                  pisar 
                                        T 
      jipodeºeteloco 
       ipodeºeniteloco 
       ipodeºeteloco 
      jipodeºenaºateloco 
       ipodeºenitelocotiwaji 
     oipodeºeteloco 

 -ipodicaºa(tibece)                   espinhar 
                                         I 
      jipodicaºatibece 
       ipodicaºanitibece 
      dipodicaºatibece 
      jipodicaºanaºatibece 
       ipodicaºanitibecetiwaji 
     nipodicaºanaºateloco 

 -ipodi(teloco)                           pisar em 
                                         T 
      jipoditeloco 
       ipoditeloco 
       ipoditeloco 
      jipodaºateloco 
       ipoditelocotiwaji 
      oipoditeloco 
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 -ipoko                                  pedir 
        -ipoko(tibige)                pedir algo específico 
        -ipoko(tibiga)                sempre pedindo da  
                                             mesma pessoa 
                                         T 
       jipoko 
        ipoki 
       dipoko 
       jipokaºa 
        ipokitiwaji  
      odipoko                 onipoko 
         pede qualquer coisa de pessoas ou Deus 

 -itagodi                                 misturar algo 
                                         T 
      jitagodi 
       itagoti 
       itagodi 
      jitagotaºa 
       itagotitiwaji 
      oitagodi 

 -itaºa(tibeci)                         ficar perplexo 
                                         I 
       iditaºatibeci 
       aditakitibeci 
         itaºatibeci 
   ºoditaºatibeci 
       aditakitibeci 
           itaºatibigiwaji 

 -ite                      gostar de, combinar bem com.. 
                                         T 
      jite            idinitetege      
       iteni          adinitenitege 
       ite             dinitetetege 
      jitenaºa 
       itenitiwaji 
      oite 
          semelhante a  -emaa   amizade, mas não  
          amor 

 -itegi                            pentear cabelo (de outro) 
        -dinitegi                 pentear-se 
                   T 
      jitegi                      idinitegi  
       iteci 
       itegi 
      jitecaºa 
       itecitiwaji 
      oitegi 

 -itice                                   sangrar 
                                         I 
      jitice 
       itice 
      ditice 
      jiticaºa 
       iticetiwaji 
      diticetibigiwaji 

 -iticoºo                                 sacudir, tirar pó 
                                         T 
      jiticoºo 
       iticiºi 
       iticoºo 
      jiticoºojoºo* 
       iticiºitiwaji 
      oiticoºo 

 -iticoi(tice)                       tocar (mandar embora) 
                                         T 
      jiticoitice 
       iticoitice 
       iticoitedice            iticodi 
      jiticodaºatice 
       iticoiticetiwaji 
      oiticoitice 

 -itimi                                    estar molhado;   
                                             estar satisfeito 
                                         I 
          iditimi 
         aditimini 
             itimi 
       ºoditimi 
         aditiminitiwaji 
           nitiminaºa 

 -itiminatidi                             molhar 
                                         T 
      jitiminatidi 
       itiminatiti 
       itiminatidi 
      jitiminatitaºa 
       itiminatititiwaji 
      oitiminatidi 
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 -itineºe                                mexer  (com alguém  
                                            ou algo) 
                                         T 
      jitineºe 
       itineºeni 
       itineºe 
      Jitineºenaºa 
       itineºenitiwaji 
      oitineºe 

 -iti(tinigi)                            molhar por mergulhar 
                                        T 
      jititinigi 
       itiitinigi 
       ititinigi 
      jitiiºatinigi 
       ititinigitiwaji 
     oititinigi 

 -ito                                       esquentar algo 
                                        T 
      jito 
       itooni 
       ito 
      jitoonaºa 
       itoonitiwaji 
     oito 

 -itode                            ter raiz ou veia aparecida 
                                         I 
      jitode 
       itode 
     ditode 
      jitodaºa 
       itodetiwaji 
     nitodaºa 

 -iwa                         enfrentar, esparramar,  
                                agredir, assaltar 
                                         T 
      jiwa 
       iwaa 
       iwa 
      jiwaaºa 
       iwaatiwaji 
      oiwa 
      encontrar para brigar, etc. 

 -iwaºadi                               acreditar, obedecer 
                                         T 
      ejiwaºadi 
        iwaºati 
      eyiwaºadi 
      ejiwaºataºa 
        iwaºatitiwaji 
      oyiwaºadi 

 -iwaºataka                               crer 
                                         I 
      ejiwaºataka 
        iwaºatakani 
      etiwaºataka 
      ejiwaºatakanaºa 
        iwaºatakanitiwaji 
      eniwaºatakanaºa   

 -iwaºatee(tiwece)                     passar algo por  
                                                  um buraco 
                                        T 
      jiwaºateetiwece 
       iwaºateenitiwece 
       iwaºateetiwece 
      jiwaºateenaºatiwece 
       iwaºateenitiwecetiwaji 
     oiwaºateetiwece 

 -iwaiºawa(tece)                   repartir com alguém 
                                         I 
        iniwaiºawatece 
     ºaniwaiºawatece 
        niwaiºawatece 
     ºoniwaiºawatece 
     ºaniwaiºawatecetiwaji 
         niwaiºawatece 

 -iwakatee                            mandar, encomendar 
                                         T 
      jiwakatee 
       iwakateeni 
       iwakatee 
      jiwakateenaºa 
       iwakateenitiwaji 
      oiwakatee 
          direção para lá,  pode ser pessoa ou coisa 
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 -iwale(tigi)                            ficar na sombra 
                                        T 
     jiwaletigi 
      awaletigi 
     diwaletigi 
     jiwalaºatigi 
      awaletigitiwaji 
    odiwaletigi 

 -iwaxinaºa                               ter uma idéia 
                                         I 
      jiwaxinaºa 
       iwaxinaºani 
      diwaxinaºa 
      jiwaxinaºanaºa 
       iwaxinaºanitiwaji 
      niwaxinaºanaºa 

 -iwaxinaºanaºatidi             educar alguém  (para  
                                           se comportar melhor) 
                                       T 
      jiwaxinaºanaºatidi 
       iwaxinaºanaºatiti 
       iwaxinaºanaºatidi 
      jiwaxinaºanaºatitaºa 
       iwaxinaºanaºatititiwaji 
     oiwaxinaºanaºatidi 

 -iweenige                     desafiar,  insultar,  abusar 
                     T                              I 
     iniweenige                 jiweenigenataka 
     aniweenigeni              aweenigenatakani 
      niweenige                 diweenigenataka 
     iniweenigenaºa           jiweenigenatakanaºa 
     aniweenigenitiwaji       aweenigenatakanitiwaji 
     oniweenige                 niweenigenatakanaºa 
         significado depende do contexto 

 -iwela                           basear, estimar, adivinhar 
                                         T 
      jiwela(ºa) 
       iwela(ºani) 
       iwela(ºa) 
      jiwelaºa(naºa) 
       iwela(ºani)tiwaji 
      oiwela(ºa) 
          advinhar ou estimar quantidade 

 -iweniºide                      exaltar, honrar, glorificar 
                                         T 
      jiweniºide                               
       aweniºideni 
       iweniºide 
      jiweniºidenaºa               
       aweniºidenitiwaji 
      oiweniºide 
         objeto pode ser pessoa, coisa ou Deus. 

 -iwetade                                 curar, tratar 
                                         I 
       jiwetade 
      aniwetadeni 
       niwetade 
       jiwetadenaºanaºa 
      aniwetadenaºa 
       niwetadenaºanaºa 

 -iwetaºadi                               esfriar algo 
                                         T 
      jiwetaºadi 
       awetaºati 
       iwetaºadi 
      jiwetaºataºa 
       awetaºatitiwaji 
      oiwetaºadi 

 -iwe(ti)                                mergulhar-se 
                                        I 
      jiweti(ni) 
       iweniti 
       iwetedi 
      jiwenaºati 
       iwenititiwaji 
       iwetiniwaci 
           submergir 

-iwi                            espiar, enxergar, olhar, ver,  
         -niwi                  escolher, julgar 
                  T                               I 
      jiwi                                      iniwi 
       awini                                  aniwini 
       iwi                                        niwi 
      jiwinaºa                                iniwinaºa 
       awinitiwaji                           aniwinitiwaji 
      oiwi                                        niwinaºanaºa 
           pode usar para julgar ou escolher 
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 -iwida                             conseguir, alcançar algo  
                                      (ônibus, idade, objetivo) 
                                   T 
      jiwida 
       awidaa 
       iwida 
      jiwidaaºa 
       awidaatiwaji 
      oiwida 
           alcançar alguém, atingir objetivo 

 -iwiigi                                  cortar algo com faca 
                                        T 
      jiwiigi 
       iwiici 
       iwiigi 
      jiwiicaºa 
       iwiicitiwaji 
     oiwiigi 

 -iwikode(nataka)                   ter dor de, ter pena  
                                             de, ter misericórdia 
                      I                           T 
      jiwikodenataka                   jiwikode  
       iwikodenatakani                 iwikodeni 
      diwikodenataka                   iwikode 
      jiwikodenatakanaºa            jiwikodenaºa 
       iwikodenatakanitiwaji         iwikodenitiwaji 
      niwikodenatakanaºa          oiwikode 

 -iwila                                       fazer de barro;   
                                                fazer cerâmica 
                                        I 
      jiwila 
       iwilani 
       iwila 
      jiwilanaºa 
       iwilanitiwaji 
      oiwila 

 -iwilegi                                 lavar algo, limpar 
        -diniwilege                     lavar-se 
           T                                          I 
      jiwilegi                               idiniwilegi 
       iwileci                              adiniwileci 
       iwilegi                               diniwilegi 
      jiwilecaºa                          idiniwilecaºa 
       iwilecitiwaji                      adiniwilecitiwaji 
      oiwilegi                               diniwilegitibigiwaji 

 -iwitaka                                 mentir 
                                         I 
      jiwitaka 
       awitaka 
      diwitaka 
      jiwitakaºa 
       awitakatiwaji 
      niwitakaºa                 odiwitaka 

 -iwití                                   comichar 
                                         I 
      jiwití 
       awitini 
      diwití 
      jiwitinaºa 
       awitinitiwaji 
      diwititibigiwaji         niwitinaºa  

 -iwitide                         guerreiar, brigar (grupos) 
                                        I 
     jiwitide 
      awitide 
      iwitide                             diwitide  (sinôn) 
     jiwitidaºa 
      awitidetiwaji 
     niwitidaºa 

 -iwitideºe                           guerreiar 
                                         T 
      jiwitideºe 
       awitideºeni 
       iwitideºe 
      jiwitideºenaºa 
       awitideºenitiwaji 
      oiwitideºe 

 -iwo                                     xingar 
                                         T 
      jiwo 
       iwoo 
       iwo 
      jiwooºo* 
       iwootiwaji 
      oiwo                  oniwotibige 
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 -iwocotinaºa                            fazer tempestade 
                                             I 
      jiwocotinaºa 
       iwocotinaºani 
     diwocotinaºa 
      jiwocotinaºanaºa 
       iwocotinaºanitiwaji 
     niwocotinaºanaºa 

 -iwodi                                   acordar-se 
       -iwo-oodi                        (fala da mulher)                                                                         
                                        I 
       idiwodi 
       aniwoti 
        niwodi 
      ºodiwodi 
       aniwotitiwaji 
        niwotaºa          niwoditibigiwaji 

 -iwodi(tema)                             concordar com 
                                         T 
       idiwoditema             iniwoditema 
       aniwotitema 
        niwoditema 
      ºodiwoditema           iniwotaºatema 
       aniwotitematiwaji 
       oniwoditema 

 -iwoko                                   escapar,  xingar 
                                         T 
      jiwoko 
       iwokoni 
       iwoko 
      jiwokonaºa 
       iwokonitiwaji 
      oiwoko 

 -iwoko(tini)                         escapar para o chão,   
                                            errar,  falhar 
                                        T 
       iniwokotini 
       aniwokonitini 
         iwokotedini 
      jiniwokonaºatini 
       aniwokonitinitiwaji 
       oniwokotini 

 -iwolaka                    escolher (pessoas, animais) 
                                         I 
      jiwolaka 
       awolakani 
      diwolaka 
      jiwolakanaºa 
       awolakanitiwaji 
      niwolakanaºa 
          separar do grupo. (Pode ser selecionar  
          time) 

 -iwolowadi                         alisar com a mão 
                                        T 
      jiwolowadi 
       iwolowati 
       iwolowadi 
      jiwolowataºa 
       iwolowatitiwaji 
     oiwolowadi 

 -ixake                                 abrir coisa dobrada,   
                                           estender aos lados 
                                        T 
      jixake 
       ixakeni 
       ixake 
      jixakenaºa 
       ixakenitiwaji 
     oixake 
 -ixigi                                   puxar 
                                         T 
      jixigi 
       ixigi 
       ixigi           nixigi        (para cá) 
      jixigaºa 
       ixigitiwaji 
      oixigi          onixigi(tibige) 

 -ixigi(tege)                       sentir de longe, cheirar  
                                          de longe 
                                      T 
      jixigitege 
       ixigitege 
       ixigitege           (2a e 3a pessoas iguais) 
      jixigaºatege 
       ixigitegetiwaji 
      oixigitege 
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 -ixipe                                    tropeçar 
                                          I 
      jixipe 
       ixipe 
      dixipe 
      jixipaºa 
       ixipetiwaji 
      dixipetibigiwaji            nixipaºa  (sinôn) 

 -ixipe(tice)                             escolher 
                                         T 
      jixipetice 
       ixipenitice 
       ixipetice 
      jixipenaºatice 
       ixipeniticetiwaji 
      oixipetice 
          escolher do grupo para fazer algo (não  
          escolher um time) 

 -ixoke                             estender para frente   
                                       (p.ex. mãos horizontais) 
                                        T 
     jixoke 
      ixokeni 
      ixoke 
     jixokenaºa 
      ixokenitiwaji 
     oixoke 

 -ixomaºatee(tijo)                       passar, perdoar 
                                        T 
     jixomaºateetijo 
      ixomaºateenitijo 
      ixomaºateetijo 
     jixomaºateenaºatijo 
      ixomaºateenitijotiwaji 
     oixomaºateetijo 
     (sing obj  -tijo) 

 -ixomaºa(tijo)                      cruzar, passar por lá 
                                         I 
       idixomaºatijo 
      ºadixomiºitijo 
         ixomaºatijo 
      ºodixomaºatijo 
      ºadixomiºitijotiwaji 

 -ixoo                                   amaldiçoar 
                                        T 
     jixoo 
      ixoomi 
      ixoo 
     jixoomaºa 
      ixoomitiwaji 
     oixoo 

 -ixoomaºa                           amaldiçoar 
                                         I 
      jixoomaºa 
       ixoomaºani 
     dixoomaºa 
      jixoomaºanaºa 
       ixoomaºanitiwaji 
     nixoomaºanaºa 

 -ixo(tio)                               colocar 
        -ixo(tinigi)         colocar numa coisa 
        -ixo(tiobece)      mandar alguém para dentro 
                                         T 
      jixotio 
       ixomitio 
       ixotio 
      jixomaºatio 
       ixomitiotiwaji 
      oixotio 
          disco ou fita, separar animal para dentro  
          de curral, ou coisa em casa para segurar 

  
 
-naago(tedio)                        recolher 
                                          T 
      jinaagotedio 
       anaacitedio 
        naagotedio 
      jinaacaºatedio 
      anaacitediotiwaji 
     onaacotedio 
               trazer algo, mas não coisa viva 

 -naalegi                                      raspar 
                                                T 
      jinaalegi 
       anaaleci 
        naalegi 
      jinaalecaºa 
       anaalecitiwaji 
       onaalegi 
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 -naalewe                                   dever 
             I                             T 
      jinaalewe                         inaalewetaºawa 
      anaalewe 
     dinaalewe 
     jinaaleweeºa 
     anaalewetiwaji 
        aaleweeºa             onaalewe 

 -naaliti                              rir por coisa engraçada 
                                      T 
      jinaaliti  
      anaalitini 
        naaliti 
       jinaalitinaºa 
       anaalitinitiwaji 
       onaaliti 

 -nabo(tigi)                           boiar  
                                        I 
     inabotigi 
     anabootigi 
       nabotigi 
      inabooºatigi 
     anabootigitiwaji 
       nabotibigiwaji 

 -nadeegi                               trazer 
                                        T 
      jinadeegi 
      anadeegi 
       nadeegi 
      jinadeegaºa 
      anadeegitiwaji 
      onadeegi 

 -nadi                                      ver 
           -na-aadi      (fala da mulher) 
                                         T 
      jinadi 
      anati 
       nadi 
     jinataºa 
      anatitiwaji 
      onadi  

 -nadi(tigilo)                   se pintar com cores 
                                           diferentes 
                                        I 
     inadí 
     anadíni 
     anadí 
     inadínaºa 
     anadínitiwaji 
      nadínaºa 

 -nadila                                  emprestar 
                                         T 
      jinadila 
       anadila 
        nadila 
      jinadilaºa 
       anadilatiwaji 
       onadila 

 -nadineºe                       pintar, colorir, enfeitar 
                                         T 
       inadineºe 
       anadineºeni 
        nadineºe 
      jinadineºenaºa 
       anadineºenitiwaji 
       onadineºe 

 -nadi(tigilo)                            enfeitar-se 
                                         T 
      inaditigilo 
      anadinitigilo 
      anaditigilo 
      inadinaºatigilo 
      anadinitigilotiwaji 
      onaditigilo 

 -nadooºodi                         derramar,  esvaziar 
                                            T 
      inadooºodi 
     anadooºoti 
      nadooºodi 
      inadooºotaºa 
     anadooºotitiwaji 
     onadooºodi 
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 -nage                                     adiantar, fazer vir  
                                              mais depressa 
                                           T 
      jinage 
       anageni 
        nage 
      jinagenaºa 
       anagenitiwaji 
       onage 

 -naºaxa(teloco)                  passar perto de,  
                                           passar por, exceder 
                                        T 
      inaºaxateloco 
      anaºaxaateloco 
       naºaxateloco 
      inaºaxaºateloco 
      anaºaxaatelocotiwaji 
      onaºaxateloco 

 -najipa                                  ouvir 
                                        I 
      inajipa 
     anajipaa 
      najipa 
     inajipaaºa 
    anajipatiwaji 
     najipaaºa 

 -najoi                    mandar uma recomendação 
                                        I 
      inajoi 
     anajoini 
      najoi 
      inajoinaºa 
     anajoinitiwaji 
      najoinaºa 

 -nakato                                 confiar 
                                        T 
     jinakato 
      anakatoni             adinakatoni 
       nakato 
     jinakatonaºa 
      anakatonitiwaji 
      onakato 

 -nakawoºo                           lutar  
                                             (brincadeira, jogo) 
                                          I 
      inakawoºo 
      anakawiºi 
      anakawoºo 
      inakawoºojoºo* 
      anakawiºitiwaji 
      anakawoºotibigiwaji 

 -nake                                    tentar fazer 
                                         T 
      jinake 
       anakeni 
        nake 
      jinakenaºa 
       anakenitiwaji 
       onake 
      com  -tibige = procurar saber se tiver 

 -nalaºa(tibige)                          lembrar-se 
                                         I 
       inalaºatibige         idalaºatibige 
       analakitibige 
        nalaºatibige 
      ºodalaºatibige 
       analakitibigetiwaji 
       onalaºatibige 

 -naligi                                 cavar uma coisa 
                                        T 
      jinaligi 
       analici 
        naligi 
      jinalicaºa 
       analicitiwaji 
       onaligi 

 -naligiti                        enterrar, sepultar, cavar 
                                         T 
      inaligiti 
      analicitini 
       naligiti 
      inalicaºati 
      analicitinitiwaji 
      onaligiti 
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 -naliiºo                          acertar (quando atirar) 
                                         T 
      inaliiºo 
      analiiki 
       naliiºo 
      inaliikojoºo 
      analiikitiwaji 
      onaliiºo 

 -nanyoke(ti)                              pendurar 
                                         T 
      inanyoketi 
      ananyokeniti 
       nanyoketi                             etidayoketi 
      inanyokenaºati 
      ananyokenititiwaji 
      onanyoketi                            oyogotedini 
      pode ser qualquer coisa 

 -nanyo(ti)                                estar pendurado 
                                         I 
       inanyoti 
      ananyoti 
        nanyoti 
       inanyoºoti 
      ananyotitiwaji 
       nanyotiniwace 

 -napade(teloco)                       remendar pano 
                -napade(tiwage)       remendar em 
                                                 construção 
                                             T 
      inapadetiwage 
      anapadenitiwage 
       napadetiwage 
      inapadenaºatiwage 
      anapadenitiwagetiwaji 
      onapadetiwage 

 -napi                                    lamber 
                                         T 
      inapi 
      anapii 
       napi                napitice - mais distante 
      inapiiºa 
      anapiitiwaji 
      onapi 

 -napicoºo                                beijar 
                                         T 
      inapicoºo 
      anapiciºi 
       napicoºo 
      inapicoºojoºo* 
      anapiciºitiwaji 
      onapicoºo 

 -napiladi                                lavar rosto 
                                         I 
      inapiladi      (ti) 
      anapiladi* 
       napiladi 
      inapiladaºa 
      anapiladitiwaji 
       napiladaºa 

 -napioyaºadi                                   sujar algo 
                                                T 
       inapioyaºadi 
       anapioyaºati 
        napioyaºadi 
       inapioyaºataºa 
       anapioyaºatitiwaji 
       onapioyaºadi 

 -napitaºadi                              apagar 
                                         T 
      inapitaºadi 
      anapitaºati 
       napitaºadi 
      inapitaºataºa 
      anapitaºatitiwaji 
      onapitaºadi 

 -napoce                                      arrancar 
                                             T 
       inapoce 
       anapoceni 
        napoce 
       inapocenaºa 
       anapocenitiwaji 
       onapoce 
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 -napoco                                 remendar 
                                        T 
    jinapoco 
     anapoconi 
      napoco 
    jinapoconaºa 
     anapoconitiwaji 
     onapoco 

 -natiamaºadi                             ferver 
                                         T 
      jinatiamaºadi 
       anatiamaºati 
        natiamaºadi 
      jinatiamaºataºa 
       anatiamaºatitiwaji 
       onatiamaºadi 

 -natiwigi                           marcar (data, coisa),  
                                          retalhar peixes 
                                      T 
     inatiwigi 
     anatiwici 
      natiwigi 
     inatiwicaºa 
     anatiwicitiwaji 
     onatiwigi 

 -natoke(tice)                            estar batendo 
                                         T 
      inatoketice 
      anatokenitice 
       natoketice 
      inatokenaºatice 
      anatokeniticetiwaji 
      onatoketice 

 -nawace                              levantar algo,  
                                           erguer, arrancar 
                                        T 
      inawace 
      anawaceni 
       nawace 
      inawacenaºa 
      anawacenitiwaji 
      onawace 

 -nawakadeºe                  palpar,  procurar algo   
                                        no escuro (besteira) 
                                      T 
      jinawakadeºe 
      anakakadeºeni 
        nawakadeºe 
      jinawakadeºenaºa 
      anawakadeºenitiwaji 
      onawakadeºe 

 -nawalace                              rachar 
                                        T 
      inawalace 
     anawalaceni 
       nawalace 
      inawalacenaºa 
      anawalacenitiwaji 
      onawalace 

 -nawelaºadi                           assustar alguém 
                                        T 
      inawelaºadi 
     anawelaºati 
      nawelaºadi 
     inawelaºataºa 
    anawelaºatitiwaji 
   onawelaºadi 

 -naxace(tini)                           baixar algo 
                                        T 
     inaxacetini 
     anaxacenitini 
      naxacetini 
     inaxacenaºatini 
     anaxacenitinitiwaji 
     onaxacetini 

 -nedia(ti)                               repartir 
                                         T 
      inediati 
      anediatini 
       nediati 
      inedianaºati 
      anediatinitiwaji 
      onediati 
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 -nedia(tiniwace)                         distribuir 
                                         T 
      inediatiniwace 
      anedianitiniwace 
       nediatiniwace 
      inedianaºatiniwace 
      anedianitiniwacetiwaji 
      onediatiniwace 

 -neike                                      restar para 
                                        I 
      ineike 
   ºaneike 
      neike 
   ºoneikaºa 
  ºaneiketiwaji 
      neikaºa 

 -nelecaºatee                            engrandecer 
        -dinelecaºatee                  engrandecer-se 
                              T                                 I 
     inelecaºatee                idinelecaºatee 
     anelecaºateeni           adinelecaºateeni 
      nelecaºatee                dinelecaºatee 
     inelecaºateenaºa        idinelecaºateenaºa 
     anelecaºateenitiwaji  adinelecaºateenitiwaji 
     onelecaºatee            dinelecaºateetibigiwaji 

 -neliwaºadi(tini)                        encerrar  
                                        (conversa ou reunião) 
                                        T 
      ineliwaºaditini 
     aneliwaºatitini 
      neliwaºaditini 
     ineliwaºataºatini 
    aneliwaºatitinitiwaji 
    oneliwaºaditini 

 -nenyaºadi(ti)                        deixar 
                                         T 
      inenyaºaditi 
      anenyaºatiti 
       nenyaºaditi 
      inenyaºataºati 
      anenyaºatitiniwacitiwaji* 
      onenyaºaditi 
      deixar atrás 

 -nepakide                            jogar cartas  
                                         I 
       Inepakide 
      anepakide 
     dinepakide 
     jinepakidaºa 
      anepakidetiwaji 
         epakidaºa 

 -nepie                                  herdar 
                                        I 
      jinepie 
      anepie 
     dinepie 
     jinepieeºa 
     anepietiwaji 
      nepieeºa 

 -netacolige             dançar (dança do milho 
                            – celebração no Dia do Índio) 
                                        I 
      inetacolige 
      anetacolige 
     dinetacolige 
      inetacoligeeºa 
      anetacoligetiwaji 
          etacoligeeºa 

 -netadigi(tice)                       dar soco,  bater 
                                             com mão fechada 
                                        T 
      inetadigitice 
     anetadicitice 
      netadigitice 
      inetadicaºatice 
     anetadiciticetiwaji 
     onetadigitice 

 -newegi                               depenar 
                                        T 
      inewegi 
      aneweci 
       newegi 
      inewecaºa 
      anewecitiwaji 
      onewegi 
      tirar penas de 
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 -nexegi                             coçar,  tocar violão 
                                       I 
      inexegi 
      anexegi 
       nexegi 
      inexegaºa 
     anexegitiwaji 
      nexegaºanaºa 

 -niadi                                   perder 
                                         I 
      jiniadi 
       aniati 
       aniadi 
      jiniataºa 
       aniatitiwaji 
       aniaditibigiwaji 

 -niadi(tema)                            perder algo, 
                                                alguém; faltar 
                                             T 
      jiniaditema 
       aniatitema 
       aniaditema 
      jiniataºatema 
       aniatitematiwaji 
       oniaditema 

 -niba(tege)                  levar (cavalo ao corrego,  
                                   guri com a mão), puxar 
                                T 
      inibatege 
      anibaatege 
       nibatege 
      inibaaºatege 
      anibaategetiwaji 
      onibatege 

 -nibatoo                                 fechar 
                                         T 
      jinibatoo 
      anibatooni 
       nibatoo 
      jinibatoonaºa 
       anibatoonitiwaji 
       onibatoo 

 -nibe                                    recusar 
                                         I 
      jinibe 
       anibeni 
       anibe 
      jinibenaºa 
       anibenitiwaji 
        nibenaºa        anibetibigiwaji  onibe 
      não querer ir ou fazer algo 

 -nibeo(tege)                           esperar por (ele) 
                                          T 
      inibeotege 
      anibeoonitege 
       nibeotege 
      inibeoonaºatege 
      anibeoonitegetiwaji 
      onibeotege 

 -nibila                                      fazer croché 
                                         T 
      inibila 
     anibilaa 
      nibila 
     inibilaaºa 
    anibilaatiwaji 
    onibila 

 -niboloitee                             se aproveitar de 
                                        T 
      iniboloitee 
      aniboloiteeni 
       niboloitee 
      iniboloiteenaºa 
      aniboloiteenitiwaji 
      oniboloitee 

 -nice                               cumprimentar, saudar 
                                       (presente) 
                                     T 
      inice 
      aniceni 
       nice 
      inicenaºa 
      anicenitiwaji 
      onice                         nicenaºa 
      alguém que acabou de chegar 
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 -nicooºe(tini)               fazer sentar ou levantar 
                                        T 
    jinicooºetini 
     anicooºenitini 
      nicooºetini 
    jinicooºenaºatini 
     anicooºenitinitiwaji 
     onicooºetini 

 -nicooºolatede                   montar num cavalo 
                                         I 
      inicooºolatede 
     anicooºolatede 
    dinicooºolatede 
      inicooºolatedaºa 
     anicooºolatedetiwaji 
        icooºolatedaºa 

 -nidaka(ta)                         ter cuidado de  
                                          (qualquer perigo) 
                                        T 
        inidakata 
        anidakita 
       dinidakata 
        inidaka(jo)ºota 
        anidakitatiwaji 
      odinidakata 

 -nidi                                    chamar 
                                         T 
      jinidi 
       anidi 
       enidi 
      jinidaºa 
       aniditiwaji 
       onidi 

 -nidi                                    ralar, relar 
                                         I 
      jinidi 
       aniti 
        nidi 
      jinitaºa 
       anititiwaji 
        nitaºanaºa*      onidi (T) 

 -nie                                sentir frustração  
                                      (oportunidade perdida) 
                                    T 
     jinie 
      anieni 
       nie 
     jinienaºa 
      anienitiwaji 
      onie 

 -nienaºaneºe        brigar por outro, tomar a  
                          parte ou estar à favor de outro 
                                         T 
      jinienaºaneºe 
       anienaºaneºeni 
        nienaºaneºe 
      jinienaºaneºenaºa             jinienaºanaºa 
       anienaºaneºenitiwaji 
       onienaºaneºe 
       pode ser se defender de acusação, calúnia 

 -nie(tibige)                         falar mal de alguém 
                                        T 
      jinietibige 
      anienitibige 
       nietibige 
      jinienaºatibige 
      anienitibigetiwaji 
      onietibige 

 -nigaanye                                ganhar 
               I                                   T 
       inigaanye                     idinigaanye 
       anigaanye                    adinigaanye 
      dinigaanye 
       inigaanyaºa 
       anigaanyetiwaji 
          gaanyaºa                 odinigaanye 

 -nigaje                                 dar à luz 
                                        I 
      inigaje 
      anigajee 
     dinigaje 
      inigajeeºa 
      anigajeetiwaji 
       nigajeeºa 
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 -nigakala       descascar (com faca – mais 
                      usado para tirar couro de animal) 
                                         T 
      inigakala 
      anigakala 
       nigakala 
      inigakaloºojoºo     inigakalaºa  (sinôn) 
      anigakalatiwaji 
      onigakala 

 -nigecaºa(tema)          aceitar uma proposição 
                                         T 
      inigecaºatema 
      anigeciºitema 
        nigecaºatema 
    ºodigecaºatema 
       anigeciºitematiwaji 
       onigecaºatema 

 -nigetela                               descascar  (de 
                                             qualquer maneira) 
                                         T 
      inigetela 
      anigetela 
       nigetela 
      inigetelaºa 
      anigetelatiwaji 
      onigetelaºa 

 -nige(tice)                            perguntar (muito) 
                                         I 
      inigetice 
      anigeetice 
       nigetice 
      inigeeºatice 
      anigeeticetiwaji 
       nigetiniwace 

 -nigicile                                estar com fome 
                                         I 
       idigicile 
       anigicile 
        nigicile 
      ºodigicile 
       anigiciletiwaji 
        nigiciletibigiwaji 

 -nigida                                  apedrejar 
                                         T 
      inigida 
      anigidaa 
       nigida 
      inigidaaºa 
      anigidaatiwaji 
      onigida 

 -nigidage                                caçar queixada 
                                         I 
       inigidage 
       anigidage 
      dinigidage 
       inigidagaºa 
       anigidagetiwaji 
        nigidagaºa 

 -nigiwogo                          zombar, incomodar,  
                                          provocar 
                                       T 
      inigiwogo 
      anigiwoci 
       nigiwogo 
      inigiwocaºa 
      anigiwocitiwaji 
      onigiwogo 
                 mexer com (sentido mau);  afiar 
                 ferramenta 

 -nigodi(tini)                      encerrar; matar 
                                         I 
      inigoditini  
      anigotitini* 
       nigoditini 
      inigotaºatini 
      anigotitinitiwaji 
       nigotiniwace 
                                        p.ex. terminar de falar, 
                                        ler, mas não serviço 

 -nigoko                                  roncar 
                                         I 
      jinigoko 
       anigokomi 
       anigoko 
      jinigokomaºa 
       inigokomitiwaji* 
        nigokomaºa               anigokotibigiwaji 
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 -nigomaºadi(ti/tini)              terminar  estudos, 
                                             escritos, ensinos, 
                                             aulas, palavras 
                                        T 
     jinigomaºaditi 
      anigomaºatiti 
       nigomaºaditi 
     jinigomaºatitaºa 
      anigomaºatititiwaji 
      onigomaºaditi 

 -niºiwa(tece)          fazer favor por outro;  
                               prestar um favor;  consolar 
                                         T 
      iniºiwatece 
      aniºiwaatece 
       niºiwatece 
      iniºiwaºatece 
      aniºiwaatecetiwaji 
      oniºiwatece 

 -nii(ta)                                 vir a (ele) 
                                        T 
       jiniita 
        anaata 
         niita 
       jiniiºata 
        anaatatiwaji 
        oniita  

 -nika(ti)                                descer 
                                         T 
      inikati                             idinikati 
      anikaniti 
       nikati                             dinikati 
      inikanaºati 
      anikanititiwaji 
      onikati                         odinikati 
      de posição mais alta 

 -nika(tice) -aadi                        suspirar 
                                         I 
      inikatice 
      anikanitice 
       nikatice 
      inikanaºatice 
      anikaniticetiwaji 
      onikatice 

 -nika(tio), -nika(teci)            dar licensa 
                                         I 
                                          
      jinikatio 
       anikanitio 
        nikatio 
      jinikanaºatio 
       anikanitiotiwaji 
       onikatio 
      com  -tio pode ter sentido de descer. 

 -nila                                    tomar banho 
                                         I 
      jinila 
        nila 
       aníla 
      jinilaºa 
       anilatiwaji 
       nilaºa 

 -nilaºadi                               contar 
                                        T 
    jinilaºadi 
     anilaaºati 
      nilaºadi 
    jinilaaºataºa                 inilaaºataºa 
     anilaaºatitiwaji 
     onilaºadi 

 -nilegi(tigilo)                 tirar ou pegar depressa 
                                         T 
      inilegitigilo 
      anilecitigilo 
       nilegitigilo 
      inilecaºatigilo 
      anilecitigilotiwaji 
      onilegitigilo 
      ênfase no rapidez da ação 

 -nileºe(ta)                            dar banho (para  
                                             pessoa ou animal) 
                                         T 
      jinileºeta 
      anileºenita 
       nileºeta 
     jinileºenaºata 
     anileºenitatiwaji 
    onileºeta 
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 -nilike                                       expandir 
                                          T 
      inilike 
      anilikeni 
       nilike 
      inilikenaºa 
      anilikenitiwaji 
      onilike 

 -nili(tibige)                falar mal de outra pessoa 
                                      T 
      inilitibige 
      aniliitibige 
       nilitibige 
      iniliiºatibige 
      aniliitibigetiwaji 
      onilitibige 

 -niloko                                     estar de volta 
                                         I 
      iniloko 
     aniloki 
       niloko 
      inilokaºa 
     anilokitiwaji 
      nilokotibigiwaji 

 -nimonya                                 mandar vir 
                                         T 
      inimonya  
      animonyaa 
       nimonya 
      inimonyaaºa 
      animonyaatiwaji 
      onimonya 

 -ninice                                  cheirar de perto 
                                         T 
      ininice 
      aniniceni 
       ninice                    dinice 
      ininicenaºa 
      aninicenitiwaji 
      oninice 
      bom ou mal cheiro 

 -niniºodi                                responder 
                                         T 
      ininiºodi 
      aniniºoti 
       niniºodi 
      ininiºotaºa 
      aniniºotitiwaji 
      oniniºodi 

 -ninikatidi               fazer alegre, feliz; agradar a 
                                         T 
     ininikatidi 
     aninikatiti 
      ninikatidi 
     ininikatitaºa 
     aninikatititiwaji 
     oninikatidi 

 -ninya                                chorar ou lamentar 
                                           por causa de morte 
                                        I 
      ininya 
     aninya 
    dininya 
     ininyaaºa 
    aninyatiwaji 
     ninyaaºa 

 -nioda                                retirar, colher, catar 
                                        T 
      inioda 
      aniodaa 
       nioda 
      iniodaaºa 
      aniodaatiwaji 
      onioda 

 -niodeºe                                  alimentar 
                                          T 
      jiniodeºe 
       aniodeºeni 
        niodeºe                         niodaºa 
      jiniodeºenaºa 
       aniodeºenitiwaji 
       oniodeºe 
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 -niodi                                   comer 
                                         I 
      jiniodi 
        niodi 
       aniodi 
      jiniodaºa 
       anioditiwaji 
        niodaºa 

 -niopaaºadi                         esmagar,  amassar 
                                         T 
      iniopaaºadi 
     aniopaaºati 
      niopaaºadi 
      iniopaaºataºa 
     aniopaaºatitiwaji 
     oniopaaºadi 

 -niotaa                            cercar (para proteger) 
                                     T 
      iniotaa 
      aniotaani 
       niotaa                               diniotaa 
      iniotaanaºa 
      aniotaanitiwaji 
      oniotaa 

 -niotagode                            agradecer  
                                              (Deus ou pessoa) 
                                         I 
      iniotagode 
      aniotagode 
     diniotagode 
      iniotagodeeºa 
      aniotagodetiwaji 
     diniotagodetibigiwaji     odiniotagode 

 -nipaadi                                 fazer xixi, urinar 
                                        I 
      inipaadi 
      anipaati 
      anipaadi 
      jinipaataºa 
      anipaatitiwaji 
         ipaataºa 

 -nipadi(ta)                             ficar agitado com 
                                         T 
      jinipadi 
      anipati 
       nipadi 
      jinipataºa 
      anipatitiwaji 
     onipadi 

 -nipeneºe(tini)                      fazer descansar 
                                         T 
      jinipeneºetini 
       anipeneºenitini 
        nipeneºetini 
      jinipeneºenaºatini 
       anipeneºenitinitiwaji 
       onipeneºetiniwace 

 -nipe(ti)                                descansar 
                                         I 
      inipeti 
      anipeniti 
      anipeti 
      inipenaºati 
      anipenititiwaji 
       nipenaºati 

 -nipodi                                    pisar em 
                                         T 
      inipodi 
     anipodi 
      nipodi 
     inipodaºa 
     anipoditiwaji 
     onipodi 

 -niwakatee                              mandar para cá                         
 T 
      iniwakatee 
      aniwakateeni 
       niwakatee 
      iniwakateenaºa 
      aniwakateenitiwaji 
      oniwakatee 
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 -niweenige(tiobige)               provocar, insultar 
                                         T 
      iniweenigetiobige 
      aniweenigenitiobige 
       niweenigetiobige 
      iniweenigenaºatiobige 
      aniweenigenitiobigetiwaji 
      oniweenigetiobige 

 -niwetade                                curar, tratar 
                                         T 
      iniwetade 
      aniwetadeni 
       niwetade 
      iniwetadenaºa 
      aniwetadenitiwaji 
      oniwetade 

 -niwi                                     escolher, julgar 
                                         I 
     iniwi 
    anawini 
      niwi 
    jiniwinaºa 
    anawinitiwaji 
     niwinaºanaºa 

 -niwiaje                                  viajar 
                                          I 
     iniwiaje 
     aniwiaje 
    diniwiaje 
     iniwiajeeºa 
     aniwiajetiwaji 
        wiajeeºa 

 -niwidi                                  misturar, mexer 
                                         T 
      iniwidi 
      aniwidi 
       niwidi 
      iniwidaºa 
      aniwiditiwaji 
      oniwidi 

 -niwiigi(tini)                      tirar couro,  cortar 
                                         inteiramente 
                                      T 
      iniwiigitini 
      aniwiicitini 
       niwiigitini 
      iniwiicaºatini 
      aniwiicitinitiwaji 
      oniwiigitini 
      cortar um animal entiramente (só animais) 

 -niwikode(tiniwace)      ter misericórdia (deles) 
                                        T 
      iniwikodetiniwace 
     aniwikodenitiniwace 
      niwikodetiniwace 
     iniwikodenaºatiniwace 
     aniwikodenitiniwacetiwaji 
     oniwikodetiniwace 

 -niwilegi                                limpar,  lavar 
                                         I 
      iniwilegi 
      aniwileci 
       niwilegi 
      iniwilecaºa 
      aniwilecitiwaji 
       niwilecaºa 

 -niwilo                                  prender, amarrar 
                                         T 
      iniwilo                    idiniwilo 
      aniwilo 
       niwilo 
      iniwiloºojoºo 
      aniwilotiwaji 
      oniwilo                     diniwilotibigiwaji 
      amarrar, jogar na cadéia 

 -niwi(tece)                          olhar na direção de 
                                         T 
      jiniwitece 
      aniwinitece 
       niwitece 
     jiniwinaºatece 
     aniwinitecetiwaji 
     oniwitece 
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 -niwo(tinece)             descer com alguém, algo 
                                         T 
     jiniwotinece 
      aniwitinece 
       niwotinece 
     jiniwaºatinece 
      aniwitinecetiwaji 
      oniwotinece 

 -nixomeºe                        armar, fazer vestidos 
              I                                         T 
      inixomeºe 
      anixomeºeni 
       nixomeºe 
      inixomeºenaºa 
      anixomeºenitiwaji 
       nixomeºenaºa                onixomeºe 
                         também usado no sentido de 
                         fazer roupas (alfaiate) 

 -nocie                                   salgar 
                                        T 
      inocie 
     anocieni 
       nocie 
      inocienaºa 
     anocienitiwaji 
     onocie 

 -node                                    convidar 
             I                                     T 
      inode 
      anodeni 
       node 
      jinodenaºa 
      anodenitiwaji 
       nodetiogi(lo)                      onode 

 -noe                                     chorar 
                                         I 
      jinoe 
       anoeni 
       anoe 
      jinoenaºa 
       anoenitiwaji 
        noenaºa          anoetibigiwaji 

 -noºa                                    tirar 
      -noºowa         (fala da mulher) 
                                         T 
      inoºa 
      anoºaa 
       noºa                           dinoºa 
      inoºaaºa 
      anoºaatiwaji 
      onoºa                    inoºatema liweenigi 
                                   servir comida 

 -noºele                          abraçar (uma criança),  
                                      carregar com cuidado 
                                   T 
      inoºele 
      anoºeleni 
       noºele 
      inoºelenaºa 
      anoºelenitiwaji 
      onoºele 
      levantando para abraçar 

 -noºodinake            castrar (animal ou pessoa) 
                                        T 
      inoºodinake 
     anoºodinakeni 
      noºodinake 
     inoºodinakenaºa 
     anoºodinakenitiwaji 
     onoºodinake 

 -noºoja                 comer (maneira de pássaro) 
                                        T 
      inoºoja 
     anoºoja 
       noºoja 
     jinoºojaaºa 
      anoºojatiwaji 
      onoºoja 

 -nojice(tice)        afastar-se, retirar-se para trás 
                                         I 
      inojicetice 
      anojicenitice 
      anojicetice 
      inojicenaºatice 
      anojiceniticetiwaji 
       nojicenaºaticoace 
                               vai e volta por causa talvez 
                               de perigo na frente 



 

 317

 -nojotaºadi                           amontoar algo 
                                          T 
      inojotaºadi 
     anojotaºati 
       nojotaºadi 
      inojotaºataºa 
     anojotaºatitiwaji 
     onojotaºadi 

 -nokomoke                           dobrar 
                                          T 
     inokomoke 
     anokomokeni 
      nokomoke 
     inokomokenaºa 
     anokomokenitiwaji 
     onokomoke 

 -nolagilati                             descascar grãos 
                                        T 
     inolagilati 
     anolagilati 
      nolagilati 
     inolagilaºati 
     anolagilatitiwaji 
     onolagilati 

 -nole                                    olhar para onde vir 
         -nole(tice)                        abrir os olhos 
                                            I 
      inole 
      anolee 
        nole 
       inoleeºa 
       anoleetiwaji 
         noletibigiwaji                    noleticoace 

 -noleenaºadi                             encher 
                                         T 
     jinoleenaºadi 
      anoleenaºati 
       noleenaºadi 
     jinoleenaºataºa 
      anoleenaºatitiwaji 
      onoleenaºadi 

 -noleke(tice)                           fazer enxergar, 
                                              deixar em alerta 
                                           T 
       inoleketice 
       anolekenitice 
        noleketedice 
       inolekenaºatice 
       anolekeniticetiwaji 
       onoleketice 

 -noli(tini)                           segurar (nas mãos),  
                                         não deixar 
                                       T 
      inolitini 
      anoliitini 
       nolitini 
      inoliiºatini 
      anoliitinitiwaji 
      onolitini 
      qualquer coisa para ficar firme 

 -nomiige                      pegar (não com a mão) 
                                         T 
      inomiige 
      anomiigeni 
       nomiige 
      inomiigenaºa 
      anomiigenitiwaji 
      onomiige 
                             apressionar para revelar um 
                             segredo ou algo escondido 

 -nonipe                                suar 
                                         I 
      inonipe 
     anonipe 
    dinonipe 
   (j)inonipaºa 
     anonipetiwaji 
       nonipaºa 

 -noodi                                   trazer 
                                         T 
      janoodi 
       anooti 
       enoodi        
      janootaºa 
       anootitiwaji 
       onoodi 
      sempre tempo passado 
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 -nopilaºadi(tedio)      recolher, procurar 
                                   companheiro para voltar 
                                T 
      jinopilaºaditedio            inopilaºaditedio 
       anopilaºatitedio 
        nopilaºaditedio 
       inopilaºataºatedio 
       anopilaºatitediotiwaji 
       onopilaºaditedio 

 -notegi                           pegar, tirar algo do pé 
                                         T 
     jinotegi 
      anoteci 
       notegi 
     jinotecaºa 
      anotecitiwaji 
      onotegi 

 -noticoºo                           esprimir (pode ser 
                                          mulher) 
                                        T 
     inoticoºo 
     anoticiºI 
      noticoºo 
      inoticoºojoºo 
      anoticiºitiwaji 
      onoticoºo 

 -notokaºe(ti)                            acalmar 
                                         T 
      inotokaºeti 
      anotokaºeniti 
       notokaºeti 
      inotokaºanaºati 
      anotokaºenititiwaji 
      onotokaºeti 

 -nowacaºa                  freiar cavalo ou bicicleta 
                                  I 
      inowacaºa 
     anowacaºa 
       nowacaºa 
   ºonowacaºa 
     anowacaºatiwaji 
      nowacaºa 

 -nowi                          perceber (desconfiando) 
                                T 
     inowi 
     anowini 
      nowi 
     inowinaºa 
     anowinitiwaji 
     onowi 
                   começar a entender, percebendo 
                   que algo está  errado 

 -nowieceºe                                aconselhar 
                                          T 
     inowieceºe 
     anowieceºeni 
      nowieceºe 
     inowieceºenaºe 
     anowieceºenitiwaji 
     onowieceºe 

 -nowienaºa                         cuidar, guardar 
                                       I 
       inowienaºa 
      anowienaºani 
        nowienaºa 
       inowienaºanaºa 
      anowienaºanitiwaji 
        nowienaºanaºa 

 -nowiiºo(ta)/(talo)                  imitar, seguir 
                                               exemplo de 
                                           T 
      inowiiºo 
      anowiiki 
      anowiiºo 
      inowiikojoºo* 
      anowiikitiwaji 
      onowiiºo 
      imitar maneira, ações, etc. de outro 

 -nowo(tini)                desmanchar  (casa,  etc.) 
                                        T 
      inowotini 
     anowootini 
      nowotini 
     inowooºatini 
    anowootinitiwaji 
    onowotini 
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 -noxiwigi                              caminhar perto, 
                                             passar por ali 
                                         T 
      inoxiwigi 
      anoxiwici 
       noxiwigi 
      inoxiwicaºa 
      anoxiwicitiwaji 
      onoxiwigi 

 -noxoco                                 fechar 
                                        T 
     inoxoco 
     anoxoconi 
      noxoco                          dinoxoco   se fecha 
     inoxoconaºa 
     anoxoconitiwaji 
     onoxoco 

 -noxopanatidi                  encortar, fazer menor 
                                      T 
     inoxopanatidi 
     anoxopanatiti 
      noxopanatidi 
     inoxopanatitaºa 
     anoxopanatititiwaji 
     onoxopanatidi 
     pode ser barbante, pano, tempo 

 -noxotegi                                cortar cabelo, ... 
                                               T 
       inoxotegi 
       anoxoteci 
        noxotegi 
       inoxotecaºa 
       anoxotecitiwaji 
       onoxotegi 

 -noyaaºadi                               quebrar 
                                         T 
      jinoyaaºadi 
      anoyaaºati 
       noyaaºadi 
      inoyaaºataºa 
      anoyaaºatitiwaji 
      onoyaaºadi 

 -oane                            ser demais,  além de 
                                     que outos querem 
                                   I 
      joane 
       oane 
     doane 
     joanaºa 
      oanetiwaji 
    doanetibigiwaji 

 -ocaºaneºe                          confortar, acalmar 
                                          T 
       jocaºaneºe 
        ocaºaneºeni 
       yocaºaneºe 
       jocaºaneºenaºe 
        ocaºaneºenitiwaji 
      oyocaºaneºe 
             comfortar uma criança quando triste, 
            mas não adulto, acalmar uma pessoa 

 -ocaºa(talo)                            agradar 
                                         T 
      jocaºatalo 
       ocaºanitalo 
      docaºatalo 
      jocaºanaºatalo 
       ocaºanitalotiwaji 
     odocaºatalo 

 -ocaºatee                               fazer comprido 
                                        T 
     jocaºatee 
      ocaºateeni 
     yocaºatee 
     jocaºateenaºa 
      ocaºateenitiwaji 
    oyocaºatee 

 -oce                                     cobiçar, invejar 
            I                                T 
       idoce 
       anocee 
        noce 
      ºodoce                                         inoceeºa 
       anoceetiwaji 
        nocetibigiwaji         onoce 
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 -oceºatidi                          fazer alguém afogar 
                                        T 
      joceºatidi 
       oceºatiti 
     yoceºatidi 
     joceºatitaºa 
      oceºatititiwaji 
   oyoceºatidi 

 -ocela                                    pintar, passar um 
                                              líquido, tinta 
                                           T 
       jocela 
        ocela 
       yocela 
       jocelaºa 
        ocelatiwaji 
      oyocela 

 -ociwigi                                     cerrar 
                                             T 
       jociwigi 
        ociwici 
       yociwigi 
       jociwicaºa 
        ociwicitiwaji 
      oyociwigi                    onociwigi 

 -odi(tice)                               sair 
                                         I 
       idoditice 
       anotitice 
        noditice 
      ºododitice 
       anotiticetiwaji 
        noditicoace 

  -odi(ticogi)               sair para um certo destino 
                               I 
       idoditicogi 
       anotiticogi 
        noditicogi 
      ºododiticogi 
       anotiticogitiwaji 
        noditibigiwaji 

 -odoeje                                  levar primeiro 
                                         T 
      jodoeje 
       odoejeeni 
      yodoeje 
      jodoejeenaºa 
       odoejeenitiwaji 
    oyodoeje 

 -oe                             fazer, consertar, arrumar 
       -owe-ee          (fala da mulher) 
                                         T 
       joe 
        oeni 
       yoe 
       joenaºa 
        oenitiwaji 
      oyoe 

 -oºaka                          gastar, tirar mercadoria 
  I 
                                          
      joºaka 
       oºakani 
      doºaka 
      joºakanaºa 
       oºakanitiwaji 
      noºakanaºa 

 -oºee                            economizar;  controlar; 
                                     não abusar 
                                  T 
      joºee 
       oºeeni 
      yoºee 
      joºeenaºa 
       oºeenitiwaji 
     oyoºee 
              saber os limites e ficar dentro 

 -oºe(ta)                                  louvar 
       -oºete(talo)                      louvar a Deus 
       -oºowe(talo)     (fala da mulher) 
                                         T 
       joºeta                            joºetetalo 
        oºeeta                           oºeetetalo 
       doºeta                          doºetetalo 
       joºeeºata                      joºeeºatalo 
        oºeetatiwaji                  oºeetetalotiwaji 
      odoºeta                      odoºetetalo 
                          raramente usado agora, só 
                          com referéncia a Deus 
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 -oºoja                   ser picado por cobra ou ave 
                                         T 
       Idoºoja 
      adoºojaa 
          iºoja 
   ºodoºoja 
   ºadoºojaatiwaji 
     onoºoja 

 -oºojaka                comer (de jeito de pássaro) 
                                        I 
     joºojaka 
      aºojakani 
     doºojaka 
     joºojakanaºa 
      aºojakanitiwaji 
     noºojakanaºa 
     se usa como gíria de boxe 

 -oºolaºataka                          adulterar 
                                         I 
      joºolaºataka 
       oºolaºatakani 
     doºolaºataka 
      joºolaºatakanaºa 
       oºolaºatakanitiwaji 
     noºolaºatakanaºa 

 -oºolo(ta)                               desprezar 
                                         T 
      idoºolota 
      anoºoloota 
       noºolota 
      inoºolooºata 
      anoºolootatiwaji 
      onoºolota 

 -oºomiwadi                               desmaiar 
                                         I 
       idoºomiwadi 
      ºadoºomiwati 
         iºomiwadi 
      ºodoºomiwadi 
      ºadoºomiwatitiwaji 
         iºomiwaditibigiwaji                                
                          noºomiwaditiniwace  (sinôn) 

 -oºowikomata                           preocupar-se 
                                         I 
      joºowikomata 
       aºowikomataa 
      doºowikomata 
      joºowikomataaºa 
       aºowikomataatiwaji 
      noºowikomataaºa        odoºowikomata 
              com problema, notícia, situação, etc. 

 -oºoya                                 estupar 
                                       T 
      joºoya 
       aºoyaa 
     doºoya 
      joºoyaaºa 
       aºoyaatiwaji 
      oiºoya 

 -oigeºe                                 enfeitar 
                                        T 
    ejoigeºe 
      oigeºeni 
    eyoigeºe 
    ejoigeºenaºa 
      oigeºenitiwaji 
    oyoigeºe 

 -ojete                                   reagir 
                                          I 
      jojete 
       ojetee 
     dojete 
      jojeteeºa 
       ojeteetiwaji 
     nojeteeºa 

 -oji                                       ser jovem 
                                           I 
      idoji 
      anojii 
       noji 
     ºodoji 
      anojiitiwaji 
       nojitibigiwaji 
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 -ojie(telogo)                            despertar 
                                         T 
       jojietelogo 
        ojienitelogo 
       yojietelogo 
       jojienaºatelogo 
        ojienitelogotiwaji 
      oyojietelogo 

 -ojike(ti)                 derrubar (árvore, casa, etc) 
                                         T 
       jojiketi 
        ojikeniti 
       yojiketi 
       jojikenaºati 
        ojikenititiwaji 
      oyojiketi 

 -oji(tini)                                    cair 
                                         I 
      jojitini 
       ojiitini 
      dojitini 
       jojiiºatini 
        ojiitinitiwaji 
       dojitiniwace 

 -ojogo                  socar (com pilão), esfaquear,  
                             cutucar com varra 
                                 T 
       jojogo   
        ojoci   
       yojogo   
       jojocaºa 
        ojocitiwaji 
      oyojogo 

 -ojokomata                               falar duro, alto 
                                         T 
       jojokomata 
        ojokomatani 
       yojokomata 
       jojokomatanaºa 
        ojokomatanitiwaji 
      oyojokomata 
                nervoso, quase brigando, mandando   
                criança ficar quieto 

 -okaaºatidi                              amansar 
                                         T 
       jokaaºatidi 
        okaaºatiti 
       yokaaºatidi 
       jokaaºatitaºa 
        okaaºatititiwaji 
      oyokaaºatidi 

 -oke                                     pescar (laçar um  
                                            peixe ou animal) 
                                         T 
      ejoke 
        okeni 
      eyoke 
      ejokenaºa 
        okenitiwaji 
      oyoke 

 -oke(tege)                      coincidir, achar ou  
                                      descobrir fazendo algo 
                                    T 
    ejoketege 
      okenitege 
    eyoketege 
    ejokenaºatege 
      okenitegetiwaji 
    oyoketege 

 -okexegi                                 pescar (e pegar) 
                                         I 
       eyokexegi 
      ºatokexegi 
       elokexegi 
      ºotokexegi 
      ºatokexegitiwaji 
       enokexegi 

 -okojoºojoke                             tremular 
                                         I 
      jokojoºojoke 
       okojoºojoke 
      dokojoºojoke 
      jokojoºojokaºa 
       okojoºojoketiwaji 
      dokojoºojoketibigiwaji 
             tremular com medo,  doença ou frio 
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 -okole                                   jogar fora 
                                         T 
       jokole                            idinokole 
        okoleni 
       yokole              nokole 
       jokolenaºa 
        okolenitiwaji 
      oyokole             onokole  

 -okoloºo                                 nascer, brotar 
                                         I 
       idokoloºo 
       anokoleºi 
        nokoloºo 
      ºodokoloºo 
       anokoleºitiwaji 
        nokoloºotibigiwaji 

 -okoloºoloke         rugir (como onça,  pode  
                              ser pessoa imitando o som) 
                           I 
       jokoloºoloke 
        okoloºoloke 
       dokoloºoloke 
       jokoloºolokaºajoºo 
        okoloºoloketiwaji 
       nokoloºolokaºa 

 -okoloke                                 destroncar 
                                         I 
      jokoloke 
       okoloke 
      dokoloke 
      jokolokaºa 
       okoloketiwaji 
      dokoloketibigiwaji 
      animal, pessoa, descascar grãos 

 -oko(tibece)                             vomitar 
                                         I 
      idokotibece                      inokotibece 
      anokomitibece 
      anokotibece 
      idokomaºatibece 
      anokomitibecetiwaji 
      anokotibigiwaji 
      também por corrêgo transbordando 

 -oko(tigi)                               acostumar-se 
                                         T 
       idokotigi 
      ºadokiitigi 
        yokotigi 
      ºodokotigi 
      ºadokiitigitiwaji 
       oyokotigi 

 -olaaka                                 remar 
                                       I                                        
      jolaaka 
       olaakani 
      dolaaka 
      jolaakanaºa 
       olaakanitiwaji 
      nolaakanaºa 

 -oladi(tice)                             varrer 
                                         T 
       joladitice 
        olatitice 
       yoladitice 
       jolataºatice 
        olatiticetiwaji 
      oyoladitice 
      somente o chão 

 -ole                      olhar (por levantar a cabeça;   
                             olhar de longe 
                           I 
      jole 
       olee 
      dole 
      joleeºa 
       oleetiwaji 
      noleeºa 

 -olee                                    estar cheio 
                                         I 
      idolee 
    ºadoleeni 
        nolee 
    ºodolee 
    ºadoleenitiwaji 
        noleetibigiwaji 
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 -ole(te)                                 ver (de longe) 
                                         T 
       jolete 
        oleete 
       dolete 
       joleeºatalo 
        oleetalotiwaji 
      odoletalo 

 -ole(tibige)                             procurar 
                                         T 
       joletibige 
        oleetibige 
       doletibige 
       joleeºatibige 
        oleetibigetiwaji 
      odoletibige 

 -oli                                 não deixar (perseguir) 
                                         T 
       joli 
        olii 
       yoli 
       joliiºa 
        oliitiwaji 
      oyoli 

 -olice                                   roubar 
         I                                T 
      jolice                            jolice 
       olice                             olice 
      dolice                          dolice 
      jolicaºa                        jolicaºa 
       olicetiwaji                     olicetiwaji 
      nolicaºa                     odolice 

 -oli(tege)                       proibir, cercar, impedir 
                                         T 
       jolitege 
        oliitege 
       yolitege 
       joliºatege 
        oliitegetiwaji 
      oyolitege 

 -omiige                                  pescar 
                                         I 
      jomiige 
       omiige 
      domiige 
      jomiigaºa 
       omiigetiwaji 
      nomiigaºa 

 -omile(tice)                        desprezar, desfazer,  
                                          descartar 
                                       T 
      jomiletice 
       omilenitice 
      yomiletice 
      jomilenaºatice 
       omileniticetiwaji 
     oyomiletice 

 -omoke                                   abrir 
                                         T 
       jomoke 
        omokeni 
       yomoke              domoke (tempo passado) 
       jomokenaºa 
        omokenitiwaji 
      oyomoke 

 -omolole(tinigi)                     afundar (em  
                                             qualquer líquido) 
                                         T 
       jomololetinigi 
        omololetinigi 
       domololetinigi 
       jomololaºatinigi 
        omololetinigitiwaji 
      odomololetinigi 

 on-(-ao)                    fingir, fazer que desfarçar 
                       T 
      onejaote                   anok- 
      onawiite                       ok- 
      oneote 
      onejaoºa 
      onawiitetiwaji 
      onowote                  onokanice  (sinôn) 
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 -oniciwadi                        estar firme, forte 
                                     I 
      idoniciwadi                        idinoniciwaºadi 
     ºadoniciwati 
       yoniciwadi 
     ºodoniciwadi                     idinoniciwaºataºa 
     ºadoniciwatitiwaji 
 dinoniciwaºaditibigiwaji 

 -oniciwaºadi                      animar;  fazer forte; 
                                           fortalecer 
                T                                 I 
       joniciwaºadi 
        oniciwaºati 
       yoniciwaºadi 
       joniciwaºataºa 
        oniciwaºatitiwaji 
      oyoniciwaºadi           yoniciwaºaditibigiwaji 

 -onimaºa(tece)                         interessar-se, 
                                                 ter interesse 
                                              T 
       idonimaºatece 
      ºadonimiºitece 
        yonimaºatece 
      ºodonimaºatece 
      ºadonimiºitecetiwaji 
       oyonimaºatece 

 -oodi(ticogi)               chegar lá com algo;           
                                  levar (só tempo passado) 
                                I 
       ejooditicogi 
       icooticogi 
       eyooditedicogi 
       ejootaºaticogi 
       icooticogitiwaji 
       oyooditicogi 

 -oojete                           embrabecer, vingar-se 
                                     I 
      joojete 
       oojetee 
      doojete 
      joojeteeºa 
       oojeteetiwaji 
      noojeteeºa 

 -oola                                   cozinhar algo 
                                        T 
     joola 
      oola 
     yoola 
     joolaºa 
      oolatiwaji 
    oyoola 

 -oolaºa                                  cozinhar 
                                         I 
      joolaºa 
       oolaºani 
      doolaºa 
      joolaºanaºa 
       oolaºanitiwaji 
      noolaºanaºa 

  -opaºadi                       fazer demorar;  
                                       gastar tempo 
                                     T 
     jopaºadi 
      opaºati 
     yopaºadi 
     jopaºataºa 
      opaºatitiwaji 
    oyopaºadi 

 -opedi                                   ir cedo 
                                         I 
      jopedi 
       opeti 
       opedi 
      jopetaºa 
       opetitiwaji 
       opeditibigiwaji 

 -opi                                     ir embora 
                                         I 
      jopi 
       opili 
       opi 
      jopilaºa 
       opilitiwaji 
       opitibeci 
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 -opilaºadi                              devolver, entregar 
                                         T 
       jopilaºadi 
        opilaºati 
       yopilaºadi 
       jopilaºataºa 
        opilaºatitiwaji 
      oyopilaºadi 

 -opo                                     admirar-se 
                              T 
       jopo 
        opoo                       adinopoo 
       yopo 
       jopooºa 
        opootiwaji 
      oyopo 

 -opo(tibige)                           precisar,  
                                              necessitar, querer 
                                           T 
       jopotibige 
        opootibige 
       yopotibige 
       jopooºatibige 
        opootibigetiwaji 
      oyopotibige 

 -ota                      desprezar (por achar inferior) 
                                        T 
      jota 
       otani 
      yota 
      jotanaºa 
       otanitiwaji 
     oyota 

 -o(ta)                              chegar até o destino;   
                                         encontrar 
         T                          (fala da mulher)                                    
      ejota                       ejota 
      icoota                      icoota 
      icota                       o-oota 
      ejoºota                    ejooºata  (até destino)                        
      icootatiwaji              icootatiwaji 
      otota        onota      otota 

 -otaºa                                   falar, dizer 
                                         I 
      jotaºa 
       otaºani                 otaºaneºeni 
      dotaºa                 yotaºaneºe 
      jotaºanaºa 
       otaºanitiwaji 
      notaºanaºa         dotaºatibigiwaji 

 -otaºaneºe                        falar com 
                                        T 
      jotaºaneºe 
       otaºaneºeni 
      yotaºaneºe 
      jotaºaneºenaºa 
       otaºaneºenitiwaji 
    oyotaºaneºe 

 -otaºa(tibige)            falar mal de, contra; 
                                  ou falar bem de pessoa 
                                  não presente 
                                I 
      jotaºatibige 
       otaºanitibige 
      dotaºatibige 
      jotaºanaºatibige 
       otaºanitibigetiwaji 
      dotaºatibigiwaji 

 -o(te)                                   ficar (temporário) 
            I           (fala da mulher)  veja  -o(teloco) 
      ejote 
       onite 
        ite 
      ejonaºate 
       onitetiwaji 
        iteticoace 
                   tem que ser acompanhado de 
                   outra palavra, p.ex. ide .. 

 -o(teloco)                          ficar num lugar  
                                          (mais permanente) 
                             I              (fala da mulher) 
      ejoteloco                         ejoteloco 
      oniteloco                        o-ooniteloco 
        iteloco                           i-iiteloco 
      ejonaºateloco                  ejonaºateloco 
      onitelocotiwaji                o-oonitelocotiwaji 
      oditeloco                          oditeloco 
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 -otete                                   guardar 
                                         T 
       jotete 
        oteteni 
       yotete 
       jotetenaºa 
        otetenitiwaji 
      oyotete 
                         também no sentido de cumprir,  
                         obedecer, ficar na mente 

 -o(tibigi)                  levantar-se  (do horizontal) 
           I            (fala da mulher)  veja   -o(teloco)) 
      ejotibigi 
         onitibigi 
             itibigi 
      ejonaºatibigi 
         onitibigitiwaji 
             itibigiwaji           itibigimowaci  (sinôn) 

 -oticoºo                               tirar leite,  soltar 
                                             barrar (defecar) 
                                          I 
      joticoºo 
       oticoºoni 
      noticoºo                           doticoºo 
      joticoºonaºa 
       oticoºonitiwaji 
      noticoºonaºa 

 -otigimade                           teimar, insistir,  
                                            perseverar 
              I                                    T 
      jotigimade 
       otigimade 
      dotigimade                       yotigimade    
      jotigimadaºa 
       otigimadetiwaji 
      notigimadaºa                 oyotigimade 

 -otiko                                   assobiar 
                                         I 
      jotiko 
       otikoni 
      dotiko 
      jotikonaºa 
       otikonitiwaji 
      notikonaºa 

 -oto                                   soluçar 
                                        I 
       idoto 
    ºadotoni 
        yoto 
    ºodoto 
    ºadotonitiwaji 
        yototibigiwaji 

 -otoko(ti)                             ficar em siléncio,  
                                            ficar quieto 
                         I 
       Inotoko                        idotoko 
       anotoki                       adotoki 
        notoko 
       inotokaºa                  ºodotoko 
       anotokititiwaji             adotokititiwaji 
        notokotiniwace 

 -oto(ti)                               pregar (com pregos) 
                                       T 
      jototi 
       otoniti 
      yototi 
      jotonaºati 
       otonititiwaji 
     oyototi 

 -oto(tice)                       retirar-se, sair de lugar 
                                         T 
      jototice 
       otonitice 
      yototedice 
      jotonaºatice 
       otoniticetiwaji 
     oyototice 

 -owacaºa                              morder 
                                         I 
      jowacaºa  
       owacaºani  
      dowacaºa  
      jowacaºanaºa  
       owacaºanitiwaji 
      nowacaºanaºa 
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 -owagi                                   morder 
                             T 
       jowagi                       inowagi 
        owaci                       anowaci 
       yowagi                       nowagi 
       jowacaºa                   inowacaºa 
        owacitiwaji               anowacitiwaji 
      oyowagi                     onowagi 

 -owicenaºa                         estar começando,  
                                           no ponto de.. 
                                         I 
      jowicenaºa 
       owicenaºani 
      dowicenaºa 
      jowicenaºanaºa 
       owicenaºanitiwaji 
      nowicenaºanaºa 
      começar serviço novo, vida nova, etc. 

 -owice(ticogi)                          ir na direção de 
                   I                                       T 
      jowiceticogi 
       owiceticogi 
     dowiceticogi 
      jowicaºaticogi 
       owiceticogitiwaji 
     nowicaºaticogi                      odowiceticogi 

 -owidaºatee             fazer muitos (quantidade) 
                                        T 
     jowidaºatee 
      owidaºateeni 
     yowidaºatee 
     jowidaºateenaºa 
      owidaºateenitiwaji 
    oyowidaºatee 

 -owidije                               deixar por último 
                                         T 
      jowidijee 
       owidijeeni 
      yowidijee 
      jowidijeenaºa 
       owidijeenitiwaji 
    oyowidijee 

 -owie                                 cuidar de, olhar para 
                                       T 
       jowie 
        owieni 
       yowie 
       jowienaºa 
        owienitiwaji 
      oyowie 

 -owiegi                                 descobrir 
                                        T 
     jowiegi 
      owieci 
     yowiegi 
     jowiecaºa 
      owiecitiwaji 
    oyowiegi 

 -owilece                           desatar, desprender,  
                                        desamarrar 
                                     T 
      jowilece 
       owileceni 
      yowilece 
      jowilecenaºa 
       owilecenitiwaji 
     oyowilece 

 -owo                                    pensar 
                                         T 
       jowo 
        owoo  
       yowo 
        jowooºa 
         owootiwaji 
      oyowo 

 -owoce(tege)                  proibir ir junto (fazer  
                                        algo), rejeitar 
                                     T 
       jowocetege 
        owocetege 
       dowocetege 
       jowocaºatege 
        owocetegetiwaji 
      odowocetege 
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 -owooºodi                     saber, conhecer,  
                                       entender 
                                    T 
       jowooºodi 
        owooºoti 
       yowooºodi 
       jowooºotaºa 
        owooºotitiwaji 
      oyowooºodi 

 -owooko                                  pensar 
                                            I 
      jowooko 
       owookoni                
      dowooko             
      jowookonaºa 
       owookonitiwaji 
      nowookonaºa        dowookotibigiwaji 

 -oxa(ti)                                 cochichar 
                                           I 
      joxati 
       oxaati 
       oxati                        dinoxati 
      joxaaºati 
       oxaatitiwaji 
       oxatiniwaci 

 -oxaxi                                  evitar (perigo) 
                                        T 
       joxaxi 
        oxaxini 
       yoxaxi 
       joxaxinaºa 
        oxaxinitiwaji 
      oyoxaxi 

 -oxi                                    enfeitiçar 
                                        T 
      joxi 
       oxii 
      yoxi 
      joxiiºa 
       oxiitiwaji 
     oyoxi 

 -oxice(tema)                          admirar 
                                            T 
      joxicetema 
       oxicetema 
      doxicetema 
      joxicaºatema 
       oxicetematiwami 
     odoxicetema 

 -oxicoºo                   cavar com nariz (como  
                                  animal) (gíria para carpir) 
                                       I 
      joxicoºo 
       oxicoºoni 
     doxicoºo 
      joxicoºonaºa 
       oxicoºonitiwaji 
     noxicoºonaºa 

 -oxiko                                  enfeitiçar 
                                        I 
     joxiko 
      oxiikoni 
     doxiko 
     joxikonaºa 
      oxiikonitiwaji 
     noxikonaºa 

 -oxilece(ta)                       aproximar-se, mudar 
                                       T 
       joxileceta 
        oxileceta 
       doxileceta 
       joxilecaºata 
        oxilecetatiwaji 
      odoxileceta 

 -oxoºo                              proibir, mandar ficar  
                                          quieto, aconselhar 
             T                                      I 
       joxoºo 
        oxoki 
       yoxoºo           noxoºo 
       joxokojoºo 
        oxokitiwaji 
      oyoxokoºo     oyoxoºo    yoxoºotibigiwaji 
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 -oxokojoºo                          fazer paz: 
           separar brigentos 
           I    
      joxokojoºo 
       oxokojoºoni 
     doxokojoºo 
      joxokojoºonaºa 
       oxokojoºonitiwaji 
      noxokojoºonaºa 

 -oxotecaºa                        cortar cabelo, lã, 
         grama, unhas 
                    (pontos em geral) 
                                          I 
    joxotecaºa 
     oxotecaºani 
   doxotecaºa 
    joxotecaºanaºa 
     oxotecaºanitiwaji 
   noxotecaºanaºa 

 -oya                                 deixar 
                                          T 
      joya 
       oyaa 
      yoya 
      joyaaºa 
       oyaatiwaji 
    oyoya 

 -oyaºadi                               carregar 
                                           T 
       joyaºadi 
        oyaºati 
       yoyaºadi 
       joyaºataºa 
        oyaºatitiwaji 
      oyoyaºadi 

 -oyaºaka                              carregar 
                                           I 
       joyaºaka 
        oyaºakani 
       doyaºaka 
       joyaºakanaºa 
        oyaºakanitiwaji 
       noyoyakanaºa 
                 pode ser qualquer fardo. Carregador  
                 pode ser pessoa, animal, carro        

-woo(ti)                                 deitar-se  
                                         I 
      ejooti 
      owiiti 
      iwoti 
      ejooºati 
      owiititiwaji 
      iwotiniwace                  
  odiwoditeloco     
                  (deitaram numa coisa) 
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APÊNDICE  B 

 
OS AFIXOS DOS VERBOS 

 
Este apêndice trata de outros afixos dos verbos além dos sufixos que indicam as pessoas. 
 
1.  Afixos Significando o Objeto do Verbo (pronomes pessoais). 

 
As formas dos afixos dos objetos aparecem no Quadro 1. 
 

     Pessoa       Forma de Prefixos 
    1ª sing           id-; ad- 
    2ª sing             ºad- 
    3ª sing             # 
    1ª plural           ºod- 

 Quadro 1. 
 
O exemplo seguinte mostra o comportamento dos afixos do objeto e a interação com os afixos 
do sujeito. Vemos que o prefixo do objeto toma o lugar do prefixo do sujeito, deixando só o 
sufixo do sujeito. 
 

Exemplo 
                                  -adeegi        “levar” 
 

                 Formas sem objeto marcado no verbo 
          

 Pessoa        Forma sing        Forma plural 
     1ª    j- adeegi    j- adeega -ºa 
     2ª        adeegi       adeegi -tiwaji 
     3ª    y- adeegi  oy-adeegi 

 Quadro 2. 
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               Formas com objeto: 
 

Pessoa do 
  Sujeito 

Pessoa do 
   Objeto 

Forma com objeto 

 1ª sing    2ª sing       ºad- adeegi 
 2ª sing    2ª sing  
 3ª sing    2ª sing       ºad- adeegi 
 1ª plural    2ª sing       ºad- adeegi -ºi 
 2ª plural    2ª sing  
 3ª plural    2ª sing eti- ºad- adeegi  
   
 1ª sing    1ª sing  
 2ª sing    1ª sing           ad- adeegi 
 3ª sing    1ª sing          id- adeegi 
 1ª plural    1ª sing  
 2ª plural    1ª sing         ad- adeegi -tiwaji 
 3ª plural    1ª sing     et- id- adeegi 
  1ª sing    3ª sing            j- adeegi       
 2ª sing    3ª sing                  adeegi 
 3ª sing    3ª sing  
 1ª plural    3ª sing            j- adeega -ºa 
 2ª plural    3ª sing                   adeegi -tiwaji 
   
 3ª plural    3ª sing            oy- adeegi 
   
 1ª sing    1ª plural  
 2ª sing    1ª plural         ºod- adeegi -ºi 
 3ª sing    1ª plural         ºod- adeegi 
 1ª plural    1ª plural  
 2ª plural    1ª plural         ºod- adeegi -ºi 
 3ª plural    1ª plural  eti- ºod- adeegi 

 Quadro 3 
  
 
Nota. 
Quando a 2ª pessoa está envolvida, o prefixo  -ºa muda para  -gi. 
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2.  Afixos Marcando Objeto Indireto. 
 
          Pessoas do objeto indireto 
 1ª sing 2ª sing e 

plural 
3ª sing 1ª plural 3ª plural Significado 

-tiwa -taºawa -teci -toºowa -tiogi        “com” (a) 
  -tewa          “para” 

(b) -tomi -taºado(mi) -tema -toºodo(mi) -tiogi “por” “da parte de” 
(c) -tiloco -taºaloco -telogo -toºoloco -tiogi “em” objeto indo ou vindo

(d) -tigi -taºagi -tege -toºogi -tiogi “em” objeto vindo 
(e) -tici -taºadi -tece -toºodi -tiogi “em” objeto indo 

 Quadro 4. 
 
Nota    Se o sufixo for precedido pelo afixo  -te  “pertencendo ao povo Kadiwéu”,  o “t” inicial do 
sufixo muda para “d”. Por exemplo       -te + -taºawa  > tedaºawa  
 
Exemplos. 
 
      1.   adopili      “Você volta.”  adopili-tiwa      “Você volta para mim”. 
 
      2.   jaliiºa        “Nós esperamos” jaliiºa-tege       “Nós esperamos ele (vindo).” 
 
      3.   jatenaºanaºa   “Nós tocamos (instrumento)”      jatenaºanaºa-taºadomi          “Nós  

      tocamos para vocês” 
 
      4.   diba           “Ele pega”                      diba-tediloco     “Ele pega em mim” (literalmente) 
 
 
 
Observação. 
Afixos de objetos indiretos não afetam outros afixos. 
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3. Outros Afixos dos Verbos. 
 
Existem vários outros afixos que modificam o significado do verbo. Eles precedem afixos de 
objetos indiretos. Os mais importantes estão especificados abaixo. 
 
1. Repetição da ação. –tace  “outra vez”  
 
2. Local (indefinido) da ação.  –teloco “por aí”  ação em certa área 
 –tibigimece ação em cima ou num lugar alto 
 –tice ação um pouco mais distante 
 –tineci ação dentro de uma área fechada 
 –tinigi ação dentro de um volume 
 –tio ação passando para dentro 
 –tiwe;  -tiweci  “passando por”  
 
3. Local definido da ação.  –teci   “perto”, “igual”, “junto”  
 –ticogi ação num certo lugar definido 
 –tijo sujeito da ação se aproximando ou se 
   afastando 
 –tiwage ação junto ou entre (ajuntando ou 
  separando).  
 
4. Extensão da ação. –tibece  extensão da ação no espaço ou tempo 
5. Intensidade da ação.  –tibige  aumento do grau ou intensidade da ação 
 
 
Estes afixos são todos prefixos. Eles podem ocorrer juntos, a ordem de ocorrênica sendo: 
 
   1 – (2 ou 3) – (4 ou 5)  
 
como nos seguintes exemplos. 
 
1.  Inapadetaciwage oecaºaxi.          “Estou remendando a camisa de novo.” 
     inapade-tace-tiwage 
 
2.  Jikanaºatacice.                           “Estamos soltando ele outra vez.” 
      jikanaºa-tace-tice  
 
3.  Dakataciobece liºeladi.   “Entrou outra vez na casa dele.” 
      daka-tace-tio-tibece 
 
Observação.   Quando ocorrem combinações de sufixos, cai a primeira sílaba de todos os sufixos 
que seguem, ou cai a última vogal do primeiro sufixo e a primeira  “t” do segundo prefixo. 
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APÊNDICE  C 
  

OS AFIXOS DOS SUBSTANTIVOS 
 
Os substantivos se dividem em duas classes principais conforme o gênero. O gênero é somente 
marcado na forma diminutiva e em outras palavras que acompanham o substantivo, como adjetivos 
e demonstrativos. Existem vários tipos de afixos de substantivos havendo funções diferentes.  
 
1. Singular – Plural. 
 
Os substantivos mostram mudanças para as formas do singular e plural, nas últimas sílabas. 
Podemos dividir os substantivos em sub-classes de acordo com a forma das últimas sílabas. 
 

(i) A sub-classe mais comum representa em geral coisas inanimadas, e mostra os sufixos: 
                                                                              -di;  -#   no singular 

                                                                                    -tedi       no plural   (pode haver variações) 
                  Exemplos 
                               Singular Plural 
 
                                   noledi           noletedi           “fogo” 
                                   eºiadi           eºiatedi           “macaco” 
                                   niwocodi       niwocotadi     “vento” 
                                   jaaco            jaacotedi         “saco” 
           
    Observação.       As palavras emprestadas do português geralmente apresentam a combinação 
                                        -#, -tedi 
 

(ii) Esta sub-classe consiste de coisas que representam perigo: coisas alongadas, ou coisas 
que cobrem (como saia ou túmulo) e é caracterizada pelos sufixos: 

                                                                                    -#     no singular 
                                                                                    -li      no plural 
                  Exemplos 
                                 nodaajo        nodaajoli            “faca” 
                                 enoale          enoaleli               “noite” 
                                 natena          natenali               “flauta” 
 
      (iii)  Esta sub-classe mostra os sufixos:               -(C)igi  no singular              
                                       -(C)aºa  no plural 
                                                                                             ( C representa qualquer consoante) 
                 Exemplos 
                                diimigi           diimaºa                “casa” 
                                 nopitenigi      nopitenaºa        “arco” 
 
     (iv)  Nesta sub-classe a sonoridade da última sílaba se perde no plural e pode haver mudança da 
             consoante final. 
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                 Exemplos 
                                 libitagi           libitaka               “osso” 
                                 nicaaºabi      nicaaºape           “ano” 
 
 
 
Esta lista de sub-classes não é completa. Alguns plurais, por exemplo, se formam  com os afixos  
         -tiogilo (animados mas não humanos)  e   -ijadi  (plantas e cereais). 
Para uma lista mais completa, veja o artigo sobre substantivos arquivado com a SIL. 
 
 
2. Possessão. 
 
Os substantivos são divididos em duas classes de acordo com o grupo de marcadores de possessão 
que empregam. O primeiro grupo são os substantivos “presos”, ou seja, aqueles que precisam ser 
possuidos. O segundo grupo de substantivos são os substantivos “livres”, ou seja, aqueles que 
geralmente não precisam ser possuidos. 
 
(a) Substantivos presos (os que precisam ser possuídos) mostram o fator de possessão com afixos. 
Os ssubstantivos presos dos quais ninguém sabe quem é o dono aparecem na última linha. As 
formas desses prefixos estão demonstradas no Quadro 1: 
                                         

     Possuidor Forma que 
precede C 

Forma que 
precede V 

 meu/minha    i-    y- 
 seu/sua    ºa-    ºad- 
dele/dela     li-    l- 
nosso/nossa     ºo-     ºod- 
seu/sua (plural)     ºa-     ºad- 
deles/delas     li-     l- 
possuidor 
desconhecido 

    ni- ; #     n- 

 Quadro 1. 
 
Nota.  Nos quadros, C representa qualquer consoante e V representa qualquer vogal.  
 
              Exemplos                   yacilo               (y- acilo)                 “minha cabeça” 
                                                 liboonigi           (li- boonigi)            “nome dele/dela” 
                                                ºodatematigo   (ºod- atematigo)   “nossa história” 
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(b) Substantivos livres (os que geralmente não são possuídos) podem mostrar o fator de possessão 
com afixos. As formas estão demonstradas no Quadro 2. 
                                   

     Possuidor Forma que 
precede C 

Forma que 
precede V 

meu/minha    ini-    in- 
seu/sua    ºani-    ºan- 
dele/dela     ni-    n- 
nosso/nossa    ºoni-    ºon- 
seu/sua (plural)    ºani-    ºan- 
deles/delas     ni-     n-  

 Quadro 2. 
 
  Exemplos  nidiimigi (ni- diimigi) “casa dele/dela” 
  ºanaalewe  (ºa- naalewe) “seu débito” 
  ºonecalailegi  (ºon- ecalailegi) “nosso patrão” 
 
 
3. Diminutivo. 
 
O diminutivo é formado acrescentando os seguintes sufixos: 
 
 -awaanigi usa-se com substantivo masculino 
 -awaana usa-se com substantivo feminino. 
 
A última sílaba se modifica conforme a consoante e a vogal de acordo com as regras abaixo (com 
poucas exceções): 
 

(a) perde-se a vogal final, exceto no caso em que o substantivo tem duas vogais no fim. 
(b) nos substantivos masculinos, as consoantes plosivas sonoras (b, d, g, º) perdem a  

sonoridade (mudam para p, t,  c,  k). 
 
       Exemplos     
                           Substantivo      Significado do substantivo         Forma diminutiva           
 
 necenigo “cachorro” necenicawaanigi 
 lolagi “semente” lolagawaana 
 liwaºa “anta” liwakawaanigi 
 bigixeene “gato” bigixeenawaanigi 
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4. Verbos Substantivados através de Afixos 
 
Verbos substantivados são aqueles substantivos que são construidos juntando a raiz de um verbo 
com um dos sufixos abaixo. O resultado é um substantivo. 
Os sufixos que significam resultado, alvo, ator, instrumento e ator que é experto de uma ação 
(verbo) são considerados aqui com exemplos. 
 

(a) -nigi, -nigigi          “resultado concreto da ação” 
 

     Verbo                                       Resultado 
 
                                     -atope      “rebentar”        natopenigi          “arco” 
                                     -apoace     “furar”         lapoacenigi         “o furo, buraco” 
 
     (b)  -ºegi               “resultado abstrato da ação” 
 
                                -alo              “brincar”               ºodaloceºigi  “nossa brincadeira” 
                                -nipeti     “descansar”     ºonipeneºigi “nosso dia de descanso” 
 
     (c)  -jedi                “alvo da ação” 
 
                                    -awi        “caçar”            ºodawikajedi       “nossa caça” 
                                    -iliidaºadi  “criar”         ºoliidaºatajedi   “nossa criação” 
 
     (d)  -noºodi                “ator”            
 
                 -niwetade     “curar”         iwetadenoºodi   “aquele que cura” 
                                    -owie         “cuidar”        nowienoºodi       “patrão” 
 
 
     (e)  -naºanaºadi, -naºadi     “instrumento da ação” 
 
                                     -napipe     “chupar”  -napipenaºanaºadi  “bomba para chupar” 
                                    -alicaºa     “cavar”   nalicaºanaºadi       “cavador, pá” 
 
     (f)  -ºicajoo, -kicajoo        “ator experto” 
 
                                  -alocodi    “correr”      nalocodiºicajoo       “corredor, atleta” 
                                  -otaºa        “falar”           nalokicajoo       “falador, orador” 
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5. Afixos que Formam Substantivo em Outro Substantivo. 
 
Existe um afixo que muda o significado de um substantivo indicando lugar. Com o acréscimo desse 
afixo, o significado do substantivo de lugar muda para um substantivo indicando um morador 
daquele lugar (pessoa ou animal). 
                             
 Forma singular   -jegi 
 Forma plural      -jedi 
 
Observação:   A consoante da última sílaba perde a sua sonoridade. 
 
Exemplos 
                                 Lugar                                                    Morador  
 
                      nigotaºa  “cidade”          nigotakajegi      “cidadão” 
                      begi          “buraco”         becijegi                “bicho que mora num buraco” 
                      ninyoºodi “água”             ninyoºotijegi      “bicho da água” 
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APÊNDICE  D. 

 
OS AFIXOS DE ORIENTAÇÃO E MOVIMENTO 

 
Existem afixos que marcam a orientação de uma coisa ou movimento. Esses afixos se encontram 
em algumas classes de palavras como numerais, demonstrativos, locativos. A forma destes afixos é 
sempre a mesma (não varia).  Os afixos estão demonstrados no Quadro 1. 
 

 Forma do afixo                           Significado 
(a)    -da vertical (pessoa em pé, árvore) 
(b)    -ni Neutro  (pessoa sentada, animal em pé) 
(c)    -di horizontal (pessoa deitada, rio, grama cortada)
(d)    -na coisa vindo ou trazida 
(e)    -jo coisa indo ou levada 
(f)    -ca coisa não vista 

Exemplos Quadro 1. 
                    (i)  Demonstrativos. 
                                          naºa -da    naºada niale      “aquela árvore” 
                                          niºi -di       niºidi akiidi        “aquele rio” 
                                          naºa -jo     naºajo iwaalo    “aquela mulher (indo embora)” 
 
                           Observação   A primeira parte do demonstrativo mostra o gênero:   
                                                                -naºa      “feminino” 
                                                     -niºi      “masculino” 
 

              (ii)  Numerais. 
                          oni  -ni -teci   oniniteci apolicaºanaºa    “um cavalo” 
                          ona -di -teci   onaditeci niale            “uma árvore cortada” 
                          oni  -jo -tecibeci  onijotecibeci necexodi   “uns cachorros indo” 
 
                       Observações  A primeira parte do numeral indica gênero.  

  No numeral “dois”, a consoante  d  perde sua sonoridade e muda para t 
                          i -ti -wataale  itiwataale laketedi             “duas cobras” 
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(iii)  Locativos. 
                                               Exemplo:      “lá com” 
 

Forma masculina Forma feminina 
Singular plural singular plural 

mi-da-taºa midoataºa ma-da-taºa midoataºa 
mi-ni-taºa miniwataºa ma-ni-taºa miniwataºa 
mi-di-taºa midiwataºa ma-di-taºa midiwataºa 
mi-na-taºa minoataºa ma-na-taºa minoataºa 
mi-jo-taºa mijoataºa ma-jo-taºa mijoataºa 
mi-ca-taºa micoataºa  ma-ca-taºa micoataºa 

 Quadro 2. 
                    (iv)  Perguntas. 

                                                Exemplo:                    “Que, Quem” 
                                 

Forma masculina Forma feminina 
amiida amaada 
amiini amaani 
amiidi amaadi 
amiina amaana 
amiijo amaajo 
amiica amaaca 

    
                        Como no caso de locativos (iii) existem as formas plurais, p.ex. amiidoa 
 
              (v)  Outras palavras podem conter esses afixos como, p.ex. 
 
    akaaºi-  “antes” 
    ama-   “interrog (forma fem)” 
    ami-   “interrog (forma masc)” 
    amig-   “interrog (forma alternativa)” 
    aniga-   “qualquer (forma fem)” 
    anigi-   “qualquer (forma masc) 
    gaantokaaºa- “nenhuma (forma fem)”  
    gaantokaaºi- “nenhum (forma masc)” 

 
 


