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aha'axoti v. 1) gostar. Aha'axo onju 
ra osoneti xupu. "Meu avô gosta de 
mandioca assada"; Anza'axo ningea 
xupu. "Eu gosto de comer mandioca". 
2) gostar de alguém. Aha'axo eno ra 
kalivono. "Minha mãe gosta de 
criança". (→ ako omotova akovo, 
oyokoti, yomoti) 

ahara n. enxada. Heu'iti ra ahara. "A 
enxada está bem afiada". Ivu'ixone ra 
ahara kavaneke. "A enxada sumiu na 
roça"; Inarakone ra anzarana. "A 
minha enxada quebrou". Inarakoti ra 
ahara. "A enxada está quebrada". 
Kiyone ra anzarana. “A minha enxada 
está ficando pequena”. Vanjopiti 
yaharana. “Empresta a sua enchada”. 

ahati¹ v. preferido. Ahati Aronaldo 
xapa ihikaxovoti. “O Aronaldo é o 
professor preferido entre os alunos”. 
Ahati nikea xupu ra Liliane. “A Liliane 
gosta de mandioca”. 

ahati² v. 1) desejar. 2) querer. Ako 
aha ra kalivono. "A criança não quer 
nada". (→ko'uhepuneti, uhepune) 

aheopo n. substituto. Aheopo 
Edilson ra Marcolino. “O Marcolino é o 
substituto do Edilson”. Ako sima ne 
anjeopo. “O meu substituto não veio”. 

ahi'akoti v. aproximar. Yahi'akapa 
ne mixonenoe. “Vocês devem 
aproximar dos seus vizinhos”. 

ahikovoti v. tomar banho.  
Ahikovoti ra kamo tangike. "O cavalo 
está tomando banho no açude". 
Yahikapapune yotine. "Vá tomar 
banho já é noite" Ahikovotihiko ra 
xopeti. "As visistas estão tomando 
banho". Anjikapumo. “Depois vou 
tomar banho”. Anjikapumo kiyane'e 
kaxe.  “Depois vou tomar banho, 
quando entardecer”. Anjikovoti. 
“Estou tomando banho”. Ahikovoti ra 

Liliane.  “A Liliane está tomando 
banho”. Ahikoti Lana ra Elaine.  “A 
Elaine está dando banho na Lana”. 
Anjikovoti xapa uko. “Estou tomando 
banho no meio da chuva”. 
Anjikovotimo ikinike. “Vou tomar 
banho depois de você”. 

ahinoeti n. empregado. Ako 
anzinoe. "Não tenho empregado" 
Xemeketi ra ahionoeti. "O empregado 
é eficiente". Ahinoeti novo ne nza'a 
mekuke. "Meu pai era empregado 
antigamente". Pihopone ra anzinoe. 
“O meu empregado foi embora”. 

ahi'okovoti v. enxugar. Ahi'okovoti 
laka'iti toalha ra kalivono. "A criança se 
enxugou com toalha molhada". 

ahukoti epo'eke v. craque, bom de 
bola. Ahukoti epo'exoti ra homoehou. 
"O moço é um bom jogador". 

aikoti v. picar, ralar. Aikoti xupu ra 
nza'a itukoti hihi. "Meu pai está ralando 
mandioca fazendo hihi". Aingoti 
soporo indukoti yukui. “Estou ralando 
milho para fazer pamonha”. 

aka aka n. cafezinho (ave, 
Jacanidae) 

akake n. pedra usada na produção 
de cerâmica, para dar  acabamento, 
polir. 

 
Fonte: Silva, 2012 

Akake era o nome de uma 
concha de água doce, utilizada para 
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dar polimento à cerâmica, atualmente 
diante da dificuldade de encontrar 
essa concha, as ceramistas tem 
utilizado pedras, em especial a pedra 
sabão. 

 
Fonte: 

http://marcelomarks50.blogspot.com.br/2012/12/gastropod
a-e-bivalva-de-agua-doce.html 

akane n. canto. Enepone vakene 
luminguke mbiu koe ipuhikea. “O canto 
que cantamos domingo saiu bem”. ( → 
imokovoti) 

akapeti n. quintal. Eno tapi'i 
akapetike. "Tem muita galinha no 
quintal". Keha'ixa ne akapeti. "Vai 
varrer no fundo do quintal". 

akasurako v. dar coice. Akasurako 
tamuku ra kamo. "O cavalo deu um 
coice no cachorro".  

akau n. denominação para alguém 
que está sendo explorado por outro, 
escravo. Koati itikoati yakau ra yamori. 
“Você está de escravo do seu neto”. 

akaya n. fruto do mato, parecido com 
a seriguela. Itiveti ne akaya. "A 
seriguela é doce". 

ake¹ n. 1) semente. Ape ake handea. 
“A melancia tem semente”. Pu'itinoe 
ake ra xuve manga. “A semente da 
manga é grande” ≈ ake noneti 
semente utilizada na agricultura. Eno 
ake noneti induke. “Tenho muitas 
sementes”. (→ nakati) 2) munição, 
bala de armamento, pedra de 
estilíngue. Ako ake ra kapuha'ikopeti. 
“A espingarda esta sem bala”.  

ake²  n. orgão genital masculino. 

akeneke adv. atrás. Akeneke 
vekinoa hoyeno isukea ra tamuku. “O 
homem bateu no cachorro por trás”.  
Aneko akeneke computador ra celular. 
“O celular está atrás do computador”. 

akeneti n. 1) música. Uhe'ekoti 
akene ra arunoe imokovo. “A música 
cantada pela moça é bonita”. Uhe'ekoti 
akene ra Elias Silva. “A música do 
Elias Silva é bonita”. Ako aunati ne 
angene. “O meu canto não saiu bem”. 
2)  canto dos pássaros. Uhe’ekoti 
akene ra xorexo. “O canto do sabiá é 
bonito” 

akere n. [Do Port.] alqueire. 

ako adv. não. Ako mbiha mirandake. 
“Não vou para Miranda”. Yekotixone uti 
akone vaxuna. “Quando 
envelhecemos não temos mais força”. 
Ako exa kayumakea ra hoyeno. “O 
homem não sabe contar”. Ako 
axuxapa ne ovoe. “O jabuti não tem 
velocidade”. Ako kama ne hoyeno. “O 
homem é teimoso”. Akone kama ne 
yekoteno. “O velho não escuta mais”. 
Ako pike ya yoti. “Não tenha medo à 
noite”. Ako vaxuna. “Não temos força”. 
Ako enja ngoyuhoiyea. “Eu não sei 
falar terena”. Ako enja simea ne 
eungo. “Não fiquei sabendo da vinda 
do meu tio”. Akopikea ra tamuku. 
“Não tenha medo do cachorro”. 

akoahikapu adv. perto. Akoahikapu 
ne ihikaxovokuti. “A escola é bem 
perto”. 

akoaixoke adj. não é bonito. 
Akoaixoke ne arunoe. “A moça não é 
bonita”.  

akomalika adv. longe. Akomalika 
ne yovoku. “Você mora longe”. 
Akomalika ovoku ra guavira. “A 
guavira está muito longe”. 
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akoomotova akovo v. gostar, 
amar. (→ aha'axoti, oyokoti, 
yomoti) 

ako'oneoxo adj. importante. 
Ako'oneoxo ra koeku simeahiko ra 
ndutuhiko mbiokoe neoxo koeku xapa 
xanehiko. “A vinda dos médicos é 
muito importante para a comunidade”. 

akone não tem mais. Akone xupu. 
“Não tem mais mandioca”. Akone une. 
“Não tem mais água”. Akotine wavira. 
“Já não tem mais guavira”. Akotine 
apeti. “Não tem mais nada”.  

alukaxoti v. [Do Port.] alugar. 
Alukaxoti ovokuti pitivokoke. “Ela vai 
alugar uma casa na cidade”.  

alu'okoti v. subir. Alu'okoti ra 
kalivono tikotike. “A criança está 
subindo na árvore”. Alu'ukoa kalivono 
ne xuve araha. “A criança subiu no pé 
de goiaba”. Alu'okoti arahake ra Libi. 
“A Libi subiu no pé de goiada”. 
Alu'ongoti xuve araha. “Estou subindo 
no pé de goiaba”. Alu'ongotimo 
mopoike. “Vou subir no monte”. 
Alu'oko mangake ra Elaine. “A Elaine 
subiu no pé de manga”. (→ hu'okoti) 

amatitiko v. empurrar. Amanditikoa 
ra caminhão. “Eu empurrei o carro”.  

amavo'uti n. pano utilizado para 
pegar objetos quentes. Amavoum ra 
veomboti xuruno. “Eu peguei a panela 
com o pano”. 

ameno n. sobrinho. Ameno ra Lana. 
“A Lana é minha sobrinha”. (→ nevo) 

amori n. neto. Komóhiti mote ne 
yamori. “O seu neto está brincando 
com a terra”. Ako teya amori ra 
yekoteno. “O neto não respeita seu 
avô”. Ihikaxovoti ra amorim. “O meu 
neto está estudando”. (→ amoseno) 

amoseno n. neto. Eno amoseno ra 
Aristides. “O Aristides tem muitos 
netos”. (→ amori) 

amuhuxovo okovo n. cólica. 
Amuhuxovo okovo ra Marlene. “A 
Marlene está com cólica”. 

amurukexoti v. mastigar. 
Amurukexoati ra caramelo. “Ela está 
mastigando bala doce”.  

amuxukoti v. misturar. Amuxukoti 
mote ra teno. “Minha Irmã está 
misturando a terra”. (→ketukoti) 

ana¹ n. tubércilo, raiz. Tiuti ana ne 
xupu. “A raíz da mandioca é dura”. 
Pu'itinoe ana ra xupu. “A raiz da 
mandioca é grande”. Ka'anatine ra 
xupu. “O mandiocal já tem raiz, já está 
dando mandioca”. (→ poeheve) 

ana² n.  1) pulga. Eno ana ra mbeyo 
tamuku. “O meu cachorro tem muita 
pulga”. 2) piolho 

anakehe n. cotia. Xuxapati ne 
anakehe. “A cotia é rápida”. Eno 
anakehe kavaneke. “Tem bastante 
cotia na roça”.  (mamífero, Mustelídeo) 

anane adj. inimigo. Anane novo 
terenoe ra kaxeono mekuke. “Os 
paraguaios eram inimigos dos terena 
no passado”. Anane terenoe ra 
kaxeonohiko.  “Os terenas eram 
inimigos dos paraguaios”.  

aneko v. estar 1) Aneko mirandake 
ra Ana. “A Ana está lá em Miranda”. 
(→ ixomone, ovohexoti) 2) ter. 
Aneko xo'opeti simoti yovokuke. “Tem 
visita na sua casa”. (→ ape) 

anu anu n. gambá. Nikoa marakaya 
ra anu anu. “O gato come gambá”. 
Xunati ihopune ra anu anu. “O gambá 
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tem cheiro forte” (mamífero, 
Didelphidae) 

anu'ukoti v. ultrapassar. 
Anu'úkotimo po'inu ra kalivono. “A 
criança vai ultrapassar seu irmão”. 
Anu'ukoa tamuku ra kamo ehakovo. 
“O cachorro ultrapassou o cavalo 
quando correu”. Anu'ungoati ra ovoti 
ndumuneke. “Vou ultrapassar o que 
está na minha frente”. Anu'ukovi ra 
onibu. “O ônibus nos ultrapassou”. 
Anu'ukonu ra inzine. “Minha filha já 
passou de mim”. 

anuti n. pescoço. Kohoneti ra anum. 
“O meu pescoço está doendo”. 
Ikohonexo anuti ra ngiripi. “A gripe 
causa dor de garganta”. 

apahurikovoti v. escorregar. 
Apahurikovo ra kalivono yomomoke. 
“O menino escorregou na lama”. 
Apahurikovoti ra hovenoeno. “A velha 
escorregou”. 

apaka n. fígado. Kohoneti ra 
ambakana. “O meu fígado está 
doendo”. Apakana karine ra hoyeno. 
“O homem está doente do fígado”. 
Uheti ra apakana vaka. “O fígado da 
vaca é gostoso”. Apaka itikamo 
xanena nakaku enoti hevoena. “Vai 
fazer fígado com arroz e bastante 
cebola”. 

ape v.  ter. Ape xupu kavaneke. “Tem 
mandioca na roça”. Apeko manga. 
“Ainda tem manga”. Ape simoti 
ko'oyene. “Alguém veio hoje”. Apeko 
veane ramoko? “Ainda tem farinha pra  
vender?” Apemaka soporo kavaneke. 
“Também tem milho na roça”. 
Apemaka xe'exa. “Ele também tem 
filho”. Apene maxixe kavaneke. “Já 
tem maxixe na roça”. Apenovo noneti 
nakaku kavaneke. “Antigamente tinha 
plantação de arroz”. Apenovo peyo 
kamo ra nza'a. “Antigamente meu pai 
tinha cavalo”. Apetimo ho'uxovoti 

ko'oyene. “Haverá reunião hoje”. 
Apetimo mbulo koyene. “Vai ter bolo 
hoje”. (→ aneko) 

apene¹ n. parceiro, par. Ako exa 
hyokexea apene ra seno. “O parceiro 
dela não sabe dançar”. Ako sima 
apene ra'a. “A parceira dele não veio”. 
(→yapene) 

apene² v. 1) pare. Apene keyuhoi. 
“Pare de falar”. (parar → okoti, 
yapene) 2) chega. Apene ke'itukeyi. 
“Chega de trabalhar”. (chegar → 
yapene, seopoti, simoti) 

apepe¹ n. época de fruta. Ape apepe 
ra manga. “Está na época de manga”. 

apepe² v. nascer. Xapa ihuxopeti 
ambeyea. “Nasci no dia dos finados”. 

api'ixoti v. Ter duas. Api'ixoti ihine 
ra Vânia. “A Vania tem duas meninas”.  

api'okoti n. benzedor. Api'okoti 
novo ra nza'ikene. “Meu pai era 
benzedor”. ( → pa'axovoti) 

apikoti v. 1) assoviar  2) assoprar. 
Apikoti etakati. “Tocando flauta”. 
Apikoti vela ra Vania. “A Vânia 
assoprou a vela”. 

apikuxo okovo v. reprovar. 
Apikuxo ongovo ra iseneu. “Não 
aprovo sua idéia”. 

apiniku n. 1) ipê roxo. Uhe'ekoti hiu 
ra apiniku. “A flor do ipê roxo é 
bonita”. 2) piúva. Uhe'ekoti hiu ra 
apiniku. “A flor da piúva é bonita” 3) 
para-tudo. Hanai'iti xuve ra apiniku. “O 
tronco do para-tudo é grande”. (planta, 
Bignoniaceae) 

apukuti n. topo da cabeça, moleira. 
Mumuya koye apuku ra Lana. “A 
moleira da Lana está mole”. 
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apurukoti v. cuspir. Apurukeoti ha'a 
ra Vitoria. “A Vitória cuspiu no olho do 
pai dela”. 

araha n. goiaba. Itiveti ra araha. “A 
goiaba está doce”. (planta, Psidium 
guajava) 

 
Fonte: Silva, 2013. 

arame n. [Do Port.] arame usado para 
cercar terrenos. 

aramuku n. mutuca, mosquito 
grande que ferroa. Kotiveti yutokea ra 
aramuku. “A ferroada da mutuca dói”. 
Eno aramuku hoykuke. “Tem muita 
mutuca no mato”. Kotiveti yotokea ra 
aramuku. “A mutuca ferra doído”. 
(inseto, Tabanidae) (~ arumuku) 

aramusa n. [Do Port.] almoço, hora de 
comer. Itukotimo aramusa ra Marlene 
ikeke lumingo. “A Marlene fará almoço 
domingo”.  

aramusakoti v. [Do Port.] almoçar.  
Aramunzako ovokuke eno ko'oyene. 
"Eu almocei na casa da minha mãe 
hoje". Aramusako ra xopeti ovonguke. 
“As visitas almoçaram na minha casa”.  

araukoti v. nadar. Araukoti ra 
tamuku tangike. “O cachorro está 
nadando no açude”. Araukotihiko 
tanguike ra kalivono. “As crianças 
estão nadando no rio”. Araungoti 
tangike. “Estou nadando no açude”. 

arekoti v. colher. Arekoti kareuke ra 
Aristides isaneke. “O Aristides colheu 
feijão na roça”. 

arineti¹ n. 1) doença. Vahere arineti 
ra dengue. “A dengue é uma doença 
ruim”. Koati varine ko'oyene ra 
dengue. “A nossa doença do momento 
é a dengue”. (→ ka'arineti) 2) 
ferimento 

arineti² n. 1) menstruação. 2) 
sangramento. Akotine arineti. “Não 
tem mais sangramento”. 

arumo n. piranha. Eno arumo 
huveoke. “Tem muitas piranhas no rio”. 
Eno ave ra arumo. “A piranha tem 
bastante espinho”. Heu'iti oe ra 
arumo. “O dente da piranha é afiado” 
(peixe, Serrasalminae) 
 
arunoe n. moça. Exoketi ra arunoe. 
“A moça é bonita”. Piho mindandake ra 
arunoe. “A moça foi para Miranda”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

arunoe kosiu n. tipo de formiga. 
Kotiveti yutokea ra arunoe kosiu. “A 
ferroada da formiga dói”. 

arunoexoti v. está ficando moça. 
Arunoexotine ra inzine. “A minha filha 
está ficando moça”. Arunoexotine ra 
Libi. “A Libi está ficando moça”. 

aruxukoti v. morder. Aruxuko 
tamuku ra kalivono. “O cachorro 
mordeu a criança”. Aruxukoti 
marakaya ra tamuku. “O cachorro está 
mordendo o gato”. 
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asako n. frio. Kotu muyo ra kalivono 
voku asako une ra riu. “A criança está 
com febre por causa da água fria do 
rio”. (→kasati) 

asurupi n. intestino. Enovoti asurupi 
ipixa ne monguexa. “Minha irmã toma 
remédio para o intestino” 

atahixoti v. estragar. Atahixoti ra 
hoe. “O peixe estragou”. (→ 
kausayu'ixoti) 

ataparukovoti v. tropeçar. 
Ataparukovoti mopo'i ra Elaine ano 
novoke. “A Elaine tropeçou na pedra 
no ano novo”. 

ati n. irmão mais novo. Komohiti ra 
ati. “Meu irmãozinho está brincando” 
Ako'o ra ati. “O meu irmãozinho não 
está”. Ati yasmim ra Vitoria. “A Vitória 
é a irmã caçula da Yasmim”. Serati ra 
andi. “O meu irmãozinho é chorão”. 
Enepone yati omexovone ikene otu ya 
kavaneke. “O seu irmão fugiu com 
vovô na roça”. Enepone yatihiko 
pihone ya tangike araukoponoti. “Os 
seus irmãozinhos foram para o açude 
nadar”. 

atihikoti v. espirrar. Atihiko ra 
Elaine. “A Elaine espirrou”. 

atupu n. [Do Port.] adobe, tipo de tijolo. 

 
Fonte: Silva, 2012 

Atupo ou adobe é um tipo de 
tijolo, feito de forma artesanal com 

barro e capim utilizado para a 
construção de casas.  

 
Fonte: Silva, 2012 

atuti¹ n. pus, secreção produzida por 
infecção. Katuti keno ra Lana. “A Lana 
está com pus no ouvido”. 

atuti² n. sumo.  Homoxo atu motoki ra 
limao. “O sumo da casca do limão 
mancha”. 

au'okoti v. moer. Au'okoti takure'i ra 
nza'a. “Meu pai está moendo cana-de-
açúcar”. Au'ongoti takure'i. “Estou 
moendo cana-de-açucar”. 

auhixovoti v. enrolar. Auhixoti 
mareso ra Marlene. “A Marlene 
enrolou a corda”. 

aukopovope n. retorno. Vupakinoa 
unatiyea aukopovope. “Desejamos 
um bom retorno”. 

aukovoti¹ v. repetir.  Aungovoti 
ningea. “Eu vou repetir”.  

aukovoti² v. voltar. Aukovo 
pitivokoke. “Ele vai voltar para a 
cidade”. 

aupu'ikoti¹ v. embrulhar. Aupu'iko 
iparaxope ra ongo. “A minha tia 
embrulhou um presente”. 

aupu'ikoti² v. 1) mentir. Aupu'ikoti 
ne Vania. “A Vânia está mentindo”. 
Aupu'iko ose ra kalivono. “A criança 
mentiu para sua avó”. 2) enganar. 
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Aupu'ikoti eno ra Elaine. “A Elaine 
está enganando a sua mãe”. 

aupu'iuti  adj. enganado. Aupu'iuti 
ra yekoteno. “O velho foi enganado”. 

ava  v. ficar. Ako ava ne xo'opeti. “A 
visita não quer ficar”. Akomo aunati 
ava oukeke. “Não vai ficar bom se 
deixar em cima”. (→ irikovoti, 
ovaneti) 

avaina adv. talvez. Avaina mbiha. 
“Talvez eu vá”. Avaina keva uko 
koyene. “Talvez vai chover hoje”. 

avane v. deixar. Avane ako pihe 
pitivokoke. “Deixe de ir na cidade”. 
Avane ne ngake. “Deixa meu brinco”. 
(→ kurikoti, sikeane) 

ave n. espinho. Ape ave xuve ra 
naranga. “A laranjeira tem espinho”. 
Ape ave ra hoe. “O peixe tem 
espinho”. (→ itapa, tope) 

avekopeti n. volante. Eheko 
avekopeti na caminhão. “O volante do 
caminhão saiu”. 

avekoti v. dirigir. Avekoti avo exoti 
ne ayom. “Meu irmão ainda não sabe 
dirigir”. 

avirereokovo v. enrolar.  
Avirereokovo voso ra Marlene. “A 
Marlene enrolou a linha”. 

avo adv. ainda não. Avo mbiha 
kavaneke. “Ainda não fui pra roça”. 
Avo sima ra xopeti. “A visita ainda não 
chegou”. Avo mbihapa ovonguke. 
“Ainda não vou para a minha casa”. 

avuheovo n. embaraçado. Ina 
avuheovo tuti ra Marli. “O cabelo da 
Marli esta embaraçado”. 

avukekovo n. pássaro mítico da 
cultura Terena. 

 
Fonte: Julio, 2011. 

Quando as crianças ficam 
brincando fora de hora, um pássaro 
mítico, parecido com um gavião vem 
pegar as crianças com suas garras e 
as  leva embora. 

axivanaka n. dourado. Hana'itinoe 
ne hoe axinavaka ya huveoke. “Tem 
dourado grande no rio” (peixe) 

axuka [Do Port.] n. 1) açúcar. 2) 
rapadura. Itiveti ne axuka. “A rapadura 
é doce”. Tiu'iti axuka.  “A rapadura é 
dura”.  

axupako v. amassar. Axupako ko'e 
ra Marlene. “A Marlene amassou 
batata”. Axupakinoa Marlene ko'e ra 
Lana. “A Marlene amassou batata para 
a Lana”. 

ayaine n. baba. (→ kayaineti) 

ayatokoti n. travesseiro. Pu'iti 
oyotoko ne hoyeno. “O travesseiro do 
homem é grande”. 

ayeno n. primo. Ayenona Marlene ra 
Evanice. “A Evanice é prima da 
Marlene”. 

ayo n. irmão. Enepora vayo pihone 
ko'itukeyea. “O nosso irmão foi 
trabalhar”. Peturu koeha ayo ne Maria. 
“O irmão da Maria se chama Pedro”.  
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Uporiti ne anyon. “Meu irmão é 
magro”.  Eyevoti ne ayom. “O meu 
irmão é alto”. Enepone yayo 
oposiheoti yotike. “O seu irmão foi 
caçar ontem a noite”. 

ayu  n. [Do Port.] alho. Uheti ne hopu'iti 
nakaku xanenake ayu. “O arroz branco 
temperado com alho é gostoso”. 
(planta, Allium) 

ayuiti n. festa, comemoração. Eno 
ayuiti ya kohea njuniu Mbokotike. 
“Tem muitas festas, comemorações no 
mês de junho na Cachoeirinha”. 
Uhe'ekoti ne ayuim. “A minha festa foi 
bonita”. Uhe'ekoti ayui ra Liliane. “A 
festa da Liliane foi bonita”. Ayuitike 
yonohiko ra xanehiko. “As pessoas 
estão indo  pra festa”. Avaina ako itopa 
uko ra vayui. “Tomara que a chuva 
não atrapalhe a nossa festa 

ayuyupu'ikovoti. v. Mexer os 
cabelos. Ayuyupu'ikovoti homo tutiye 
ra Marlene. “A Marlene está pintando 
os cabelos”. (mexer → ehevokovo, 
vivirikoti) 
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eem. adv. sim  

ehakovo v. apressar-se. 
Enzakovoti voku ehakovoti ra 
Marlene. “Estou apressado porque a 
Marlene está com pressa”. 

ehakovoti v. correr. Ehakeovoti 
tamuku ra kalivono. “O menino 
correu do cachorro”. Ehakovoti ra 
kalivono. “A criança está correndo”. 
Ehakovoti yone a ne ihikaxoti. “O 
professor anda rápido”. (~ 
ihakovoti) 

ehea'i n. lêndea. Ehea'i tutiye ne 
ati. “Meu irmãozinho tem lêndeas no 
cabelo.” 

eheheko v. serrar madeira. 
Eheheko tikoti motovoati veya 
tikotina peti ra Juca. “O Juca serrou 
madeira para a casa”.   

ehehekopeti n. 1) serrote 2) 
moto-serra. Inati ra ehehekopeti. “A 
moto-serra é pesada”. 

ehehepixoti v. raspar. 
Ehehepixoti xupu ra Marlene itukoti 
hihi. “A Marlene está raspando 
mandioca para fazer hihi”. (→ 
xaririkoti) 

ehekoti v. sair . Eheko perekuna 
ra pangu. “O prego do banco saiu”. 
Eheko pneu na ivue. “O pneu do 
carro saiu”.  Eheko o'e ra kalivono. 
“O dente da criança saiu”. Eheko 
yukuna ra ivueti. “Saiu fogo do 
carro”. 

eherukoti v. erguer. Eherukoti 
Elaine ra Lana. “A Elaine ergueu a 
Lana” 

eheuko v. falar português. 
Nzeuko. “Eu falo português”. 

ehevokovo v. mexer. Ehevokovo 
ra kalivono imokoti. “A criança que 
está dormindo se mexeu”. (→ 
vivirikoti) 

ehoixea n.  mata fechada. Akotine 
ehoixea Mbokotike. “Já não tem 
mais mata fechada na 
Cachoeirinha”. 

ekasati adj. risonho. Ekasati ra 
Lana. “A Lana é risonha”. ( rir → 
ekovoti, uhe'eti) 

ekati n. bebida. Aneko eka ne 
hoyeno. “O homem tem a sua 
bebida”. Eno kixoaku eka ra 
hoyeno. “O homem está de 
ressaca”. Uke'ene ekati yara 
kavanekuti. “Não tem mais bebida 
nesse bolicho”. Kotuti ra enga. “A 
minha bebida está quente”. Kotutine 
ra veka une. “A nossa bebida já 
está muito quente”. (→ orekati) 

eke'exovoti v. desprezar. 
Ehe’exovoko Ana iparaxope ra 
ongo. “A Ana desprezou o presente 
da minha tia” 

ekeruva n. tipo de planta 
trepadeira. Pu'iti hai ra ekeruva. “A 
fruta da ekeruva é grande” 

eketokoti v. arrebentar. Eketoko 
maresona ra kamo. “A corda do 
cavalo arrebentou”.  

ekeyokoti adj.  torto.  Ekeyokoti 
ra tikoti. “A árvore é torta”. 

ekeyopeoti v. entortar. 
Ekeyopeoti ra havava. “O ferro 
entortou”. 

ekovo'iti n. risada.  Kemo 
ekovo'iti? “Você está escutando a 
risada?” ( → ekovoti, uhe'eti) 
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ekovoti v. 1) rir 2) sorrir. Ekovoti 
ra xanehiko. “As pessoas estão 
sorrindo”. Koati vekovoti ho'uxovo 
uti. “Quando nos reunimos rimos 
muito”. Yekovo nexoa ne xi'ixa 
komohiyea xapa yomomo. “Você riu 
quando seu filho estava brincando 
no meio da lama”. (→ ekovo'iti, 
uhe'eti) 

ekoxoti v. 1) enterrar. Ekoxoti 
nika ra tamuku poke'eke. “O 
cachorro enterrou a comida”. 
Ekoxoati tamuku ra nika opeti. “O 
cachorro enterrou osso” 2) sepultar. 
Ekoxopovone ra ivokovoti. “O 
defunto foi sepultado”. 

eleke n. panela. Sasaketi ra 
elengena. “Minhas panelas estão 
limpas”. Eno elekena ra onze. “A 
minha avó tem muitas panelas 
antigas”. 

 
Fonte: Silva, 2013 

 
elelemu n. micuim, carrapato 
pequeno. Eno elelemu muyokuke ra 
kalivono. “A criança tem muito 
micuim no seu corpo”. Eno elelemu 
gramake. “Têm muito micuim na 
grama”.  

eloketi okovo adj. feliz. Eloke 
ongovo koeku siminoe. “Estou feliz 
que vocês vieram”. Eloketi okovo 
ne xanehiko. “As pessoas estão 
felizes”. 

emeuxa n. 1) área. Oro'okovoti 
emeuxa ra oyonokuti. “A área da 
fazenda pegou fogo”. Hanai'iti 
emeuxa ra oyonokuti. “A área da 
fazenda é grande”. 2) território (→ 
poke'e) 

emo'uti¹ n. palavra, fala. Xunati ra 
emo'uti kamone uti. “A palavra que 
ouvimos é muito forte”. Enopora 
yemo'u mbiu koe xapakuke ra 
xanehiko. “A sua fala foi muito boa 
no meio do pessoal”. 

emo'uti² v. falar. Poehaxo ra 
emo'um. “Eu falo uma vez só”. 
(→koyuhoti) 

emotoi n. moita. Aneko ho'openo 
he'onovoti yara emotoi. “Tem um 
bicho escondido nessa moita”. 

emukaya n. bocaiúva. Ulupu'iti ra 
emukaya. “O fruto da bocaiúva é 
fácil de se chupar”. Eyevoti heve ra 
emukaya. “O pé de bocaiúva é 
alto”. (planta, Arecaceae) (~ 
imukaya) 

 
Fonte: Silva, 2013 

 O fruto da bocaíuva é 
utilizado para fazer mingau e a 
castanha é consumida crua ou 
torrada e socada no pilão com 
farinha de mandioca e sal. 
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“MINGAU DE BOCAIÚVA” Fonte: Quintino Mendes, 
2010. 

 
“CASTANHA DE BOCAIÚVA TORRADA E SOCADA 
NO PILÃO COM FARINHA E SAL”. Fonte: Quintino 

Mendes, 2010. 

enekoti v. aconselhar. Enekoti 
amoseno ra yekoteno. “O velho está 
aconselhando seus netos”.( → 
saya'ikoti) 

eneoti v. cacarejar. Eneoti ne 
tapi’i koputukotimea. “A galinha está 
cacarejando deve estar botando 
ovo”. 

eneya n. canto do pássaro.  
Oyongoa eneya ra vituka. “Gosto do 
canto do bem-te-vi”. 

eniuti n. sozinho. Eniuti ra 
kalivono. “A criança ficou sozinha” 
(→ pohoxovoti) 

eno¹ n. mãe. Enepora veno yonoti. 
“A nossa mãe está viajando”. 
Pitivoko yono eno ra'a. “A mãe dele 
foi pra cidade”.   

eno² 1) muito 2) bastante. Eno 
yeho hoe. “Você pegou bastante 
peixe”.  

eno³ cheio. Eno huveoke. “O rio 
está cheio” (→ipuhikoti) 

enomea n. cunhado. Ko'ituketi ra 
enomeam. “Meu cunhado foi 
trabalhar”. 

enovopeti n. copo. Yekotenone ra 
enovopeti. “O copo já é velho”. Ape 
une enovopetike. “Tem água no 
copo”. 

enovoti v. beber. Yenovo une 
xoko yukopeaku xe'opeyi. “Você 
bebeu água onde você foi visitar”.  
Enovoti une ra ho'openo. “O 
pássaro está bebendo água”. 
Enovoti ipixa ne seno. “A mulher 
toma o remédio”. Enovondi une. 
“Estou bebendo água”. Enovati 
Aronaldo ra kuma. “O Aronaldo vai 
beber cachaça”. Koati venovoti 
kiyakaxeke. “Nós bebemos mesmo 
ontem”. (→ orekoti) 

enoxaka n. madrasta. 
Kohe'exovoti seno enoxaka ra 
homoehou. “A madrasta do moço é 
uma mulher boa”. 

epeakoti n. temporal. Harakene 
epeakoti. “Vem vindo um temporal”. 

epekopi v. sentir. Epekoa 
himakati ra Liliane. “A Liliane está 
com fome”. (→ kasaxoti) 

epemoti v. pedir. Epemoti nika ra 
mbeyo tamuku. “O meu cachorro 
está pedindo comida”.  

epevokopeti n. sombra. Uhepeti 
epevokopeti ra xuve inga. “O pé de 
ingá tem uma sombra gostosa”. 

epo'e n. bola. Ihinokoti ra epo'e. “A 
bola está furada”. (→ mbola) 

epo'exoti v. 1) jogar bola. 
Epo'exoti ra kalivonohiko. “As 
crianças estão jogando bola”.  2) 
chutar. Epo'exoti ra kalivono. “A 
criança chutou a bola”. 

erendakakai n. minhoca. Eno 
erendakakai ya ike uko. “Tem 
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muitas minhocas depois de uma 
chuva”. 

esa'i n. preço. Kohepiti esa'i ra 
ipovoti. “O preço da roupa é muito 
caro”.  

etakati n. taquara. Hana'itinoe ra 
etakati. “As taquaras que você 
cortou são grandes” Hana'itinoe 
heve ra etakati. “Os pés de taquara 
são muito grandes” 

 
Fonte: Silva, 2013 

 

etakati koixoe n. Jiboia (réptil, 
Boa constrictor) 

etakati oxopeti n. flauta. Kalisoti 
ra etakati. “A flauta é fina” (→ 
huxo'e etakati) 

 
Fonte: Silva, 2010. 
 

 A flauta confeccionada de 
forma artesanal com taquara é um 
dos principais instrumentos 
musicais do povo; acompanhada 
pelo pepeke, dá rítimo às danças 
tradicionais. 

etarukure n. baia grande. Ako 
malika ovoku ne etarukure. “A baia 
grande fica muito longe”. 

etaruma n. [Do Port.] tarumã. 
Xunati ihopune ne etaruma. “O 
tarumã possui um cheiro muito 
forte”. (planta, Vitex montevidensis) 

etetea re'i  n. pimenta-do-reino. 
Uheti ne peixou xanena etetea re'i. 
“O feijão que é temperado pela 
pimenta do reino é muito gostoso”. 
(planta, Piper nigrum) 

eto'okoti v. avisar. Eto'okoviti ra 
xanehiko apeyeamo yuhumu'okovoti 
iharotike. “As pessoas foram 
avisadas que amanhã terá vacina”. 
Eto'okoa nati ra xanehiko seopea 
ne cesta basica ko'oyene. “O 
cacique avisou as pessoas que hoje 
vai chegar cesta básica”. Eto'okoati 
onju ne nza'a numikuxea iharotike. 
“O meu avô está avisando meu pai 
que vai pescar amanhã”. 
Eto'okoponoati ati ra onju isukea 
vaka ne nza'a. “Meu irmãozinho foi 
avisar o avô que meu pai está 
carneando”. Eto'oponoatimo 
mongexa ne ongo apeyea 
yuhumu'okovoti ko'oyene. “Minha 
irmã vai avisar a tia que hoje vai ter 
vacina”. Eto'okoti xanehiko ne nati 
apeyeamo ko'ituketi ruake iharotike. 
“O cacique está avisando as 
pessoas que amanhã vai ter faxina 
na rua”. Endokoa ra Marlene 
mbiheamo. “Eu avisei a Marlene 
que vou lá”. Endo'okoti apeyeamo 
ho'uxovoti. “Estou avisando que vai 
haver reunião”. 

etuku n. trem. Etuku veko ne 
ko'ituketihiko. “Os trabalhadores 
foram de trem”. 

euko n. tio.  Isaneke yono euko 
ra'a. “O tio dele foi na roça”. 
Numikuxoti ra eungo. “Meu tio foi 
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pescar”. Pihopone ne yeuko 
ko'itukeyea xapa kalipi. “Seu tio foi 
embora trabalhar no meio do 
eucalipto”. 

evakaxu n. capivara. Eno xe'exa 
ra evakaxu. “A capivara tem 
bastante filhote”. Koepeko evakaxu 
ne sini. “A onça matou  a capivara”. 
(mamífero, Hydrochoerus 
hydrochaeris) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

evaki n. nascente. Uke'ene ra 
evaki vemeuxake. “Não existe mais 
nascente na nossa área”. 

eveke n. graniso. Pu'itinoe ne 
eveke irihikovoti yotike. “Ontem a 
noite caiu graniso grande”. 

evekoti v. acompanhar. Evekoti 
euko ra kalivono isaneke. “A criança 
foi acompanhar seu tio na roça”. (→ 
xaneti) 

everexe n. ariranha. Eno ne 
everexe ya xe'okuke une. “Tem 
muita ariranha na beira do rio”. 
(mamífero, Pteronura brasiliensis) 
(→napini) 

evesekoti v. descer. Eveseko ne 
peyo kaxe tikotike. “O gavião 
desceu na árvore”. Evesekoane 
ho'openohiko ne xapa soporo. “Os 
pássaros já desceram no meio do 
milharal”. Evesekoti ne ka'i ukeati 
tikotike. “O macaco está descendo 
da árvore”. (→ koevesehoti) 

evo'i n. pena 

 
Fonte: Souza, 2013 

 

 As penas são utilizadas para 
o artesanato, para fazer cocar, 
brincos, roupas típicas e penacho. 
As penas mais utilizadas são as de 
arara, gavião, coruja, arancuã e 
periquito. 

 
Fonte: Souza, 2013 

evokovoti v. perder. Evongovo 
ya none. “Eu perdi a minha 
plantação”. Evongovo ya 
ndiuketina. “Eu perdi meu dinheiro”. 
(→ ivo'ixoti, kovu'ixoti)  

exate n. bacuri. Tono'itiko hai ra 
exate. “O fruto do bacuri está 
verde”. Hana'itinoe tuti ra exate. “A 
palha do bacuri é grande” (Planta, 
Arecaceae) 
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Fonte: Silva, 2010 

O bacuri faz parte da cultura 
Terena em diversos aspectos. A 
folha é utilizada na cobertura das 
casas, o fruto maduro cozido, o 
palmito e a castanha são 
ingredientes da alimentação 
tradicional, sendo o palmito uma 
fonte de renda, pois as mulheres 
indígenas levam para vender na 
cidade. 

 
Fonte: Souza, 2012 

 
exepukoti v. levantar. Exepukoti 
ra imokoti kalivono. “A criança que 
estava dormindo está levantando”. 

exeti n. história. Enepora yexetina 
ako malika yonoku. “A sua história 
vai longe”. Ako topi koeku ne 
vexetina. “A nossa história se conta 
em vários sentidos”. Eno exetinati 
ovati yara koyuhopetike. “Tem 
muitas histórias nesse livro”. 

exexoti v. 1) fechar.  Exexoati 
ihunovoti ne pahapeti. “O vento 
fechou a porta”. Exexo koe meum. 
“O tempo está nublado”. Exexo koe 
ra xene. “A estrada está interditada”. 
Exexoatimo uhiti ra xene. “O mato 

vai fechar a estrada”. 2) trancar. 
Exexoa kalivono ne pahapeti.  “A 
criança trancou a porta”. Exexo koe 
ra pahapeti. “A porta esta trancada”.  

exoketi adj. bonito, epecífico para 
pessoas. Exoketi ra kalivono. “A 
criança é bonita” Exoketi ne ihine 
iti. “A sua filha é linda” (→ 
uhe'ekoti) 

exoneti n. 1) conhecido. Enepora 
hoyeno vexone. “Esse homem e 
nosso conhecido”. Eno exone 
purutuye ra hoyeno. “O homem tem 
muitos conhecidos brancos”. 2) 
conhecimento. Koati konokoati uti 
ne exoneti. “Precisamos ter 
conhecimento”.  

exoponoti¹ v. 1) recordar. 2) 
lembrar. Enjoponoa kelihu'iko. 
“Lembro quando você era criança” 
3) reconhecer. Exoponoa peyo 
tamuku ra hoyeno. “O cahorro 
reconheceu o seu dono”.   

exoponoti² v. conhecer. 
Enjoponoa ne yovoku. “Conheci a 
sua casa”. 

exoti¹  adj. manso. Exoti ne mbeyo 
kamo. “O meu cavalo é manso”. 
Exotine ra peyoko ko'eru. “O 
papagaio domesticado já está 
manso”. (→itipakovoti) 

exoti² v. saber. Ako exoati avekea 
ra taratu. “Ninguém sabe dirigir o 
trator”. Exoti itukea xipa ra Denise. 
“A Denise sabe fazer chipa” 

exoviti n. irmão mais velho. 
Exoviti ra ka'arine ko'oyene. “É o 
irmão mais velho que está doente 
hoje”. 

eyekou n. notícia. Ako eyekou ra 
ko'ovokuti. “O morador não recebeu 
notícia nenhuma”. Eyekoxoati ongo 
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ra ka'arineia ne onju. “Minha tia 
recebeu de notícia que o meu avô 
está doente”. Eyekoxoatimo nza'a 
koxe'exayeane ra mbeyo vaka. 
“Meu pai vai receber a notícia que a 
minha vaca deu cria”. Eyengou ra 
ngoyuho. “Estou falando uma 
notícia que recebi”. 

eyevoti adj. alto, usado para 
pessoas. Enepone hoyeno eyevoti. 
“Aquele homem é alto”. 
(→hana’iti, honoti) 
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ha'a n. pai. Numikuxoti ha'a ra 
kalivono. “O pai da criança está 
pescando”. Ko'ituketi ne nza'a ya 
oyonokutike. “O meu pai está 
trabalhando na fazenda”. Naku ne 
ya'a?. “Cadê o seu pai?”. 

ha'i n. fruta. Pu'itinoe ha'i ra araha. 
“A fruta da goiaba é graúda”. 

 
haha'iti adj. preta (cor). Haha'iti ra 
xirunea. “A sua panela é preta”. 

haha'iti luru  n. loro preto (planta, 
Cordia glabrata) 

 
Fonte: 

http://www.pirenopolis.tur.br/meioambiente/herbariodig
ital/Boraginaceae/Cordia/glabrata 

A madeira do loro preto é 
utilizada para fazer viga. 
 
haha'oti adj. negro. Haha'oti ra 
hoyeno. “O homem é negro”. 

hahakuti adj. Escuro. Hahakuti 
meum ya yoti. “A noite está escura”. 
Hahakuti kuveo yovoku. “Está 
escuro dentro da sua casa”. 

hahapu'iti n. chupim (ave, 
Molothrus bonariensis) 

hahasi'iti n. cobra preta. Xuxapati 
ne koexoe hahasi'iti. “A cobra preta 
é rápida” (réptil, Pseudoboa) 

hama n. mancha. Hupati hama ra 
kalivono. “A mancha dessa criança 
é forte”. 

hana'iti adj. 1) comprido. Hana'iti 
hiyeu tuti ne seno. “O cabelo da 
mulher é comprido”. 2) grande.  
Hana'iti ra mareso. “A corda é 
grande”. Hana'iti ne evakaxu. “A 
capivara é grande”. Hana'iti Meum 
yonom iharotike. “Vou pra Campo 
Grande amanhã”. 3) alto (de 
estatura). Hana'iti xuve ra vama. “O 
pé de jatobá é alto”. (→ eyevoti, 
honoti) 

handea n. melancia. Eno há'i ra 
neone handea. “A sua plantação de 
melancia deu muitos frutos”. 
Uke'ene ra nzadeana ya kavaneke. 
“A minha melancia acabou na roça”. 
(planta, Citrullus lanatus) 

 
Fonte: Silva, 2010 

 

hane n. marimbondo. Hana'iti 
moko ra hane. “O ninho de 
marimbondo é grande”. Ohoneti 
yunea ra hane. “O ferrão do 
marimbondo causa muita dor”. 
(inseto, Hymenoptera) 

hapatu n. [Do Port.]  sapato. 
Ihinokoti pe'u ra nzapatuna. “O meu 
sapato está furado por baixo”. 

harakaka n. Formiga que fica no 
doce. (inseto, Formicidae) 

harara'iti adj. vermelho, cor. 
Harara'iti mote homoxeovo ne 
terenoe. “O terena se pinta com o 
barro vermelho”. 
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Fonte: Silva, 2012 

Cor utilizada nas pinturas e 
adornos da ala sukirikeono (→ 
sukirikeono) 
 
hararahiti adj. marrom. Vanexo 
nipuku harrahiti ra Denise. “A 
denise comprou uma bolsa 
marrom”. 

harara'iti metakiku n. angico 
vermelho (planta, Anadenanthera 
Macrocarpa) 

harara'iti parava n. Arara 
vermelha (ave, Ara chloropterus) 

hariri n. areia. Eno hariri 
xenekuke. “Tem muita areia na 
estrada”. Eno hariri xeoki ne 
yovoku. “Há muita areia perto da 
sua casa”. 

haukopeti ho'o n. concha para 
tirar caldo. Inarakoti okono ra 
haukopeti ho'o. “O cabo da concha 
está quebrado”. 

haukopeti une n. vasilha de 
pegar água. Ihinokoti ra haukopeti 
une. “A vasilha de pegar água está 
furada”. 

havava n. ferro. Ngonokoti havava 
indukope ovongu. “Estou precisando 
de ferro pra casa”. 

he'aya pu'i n. tecido usado na 
cabeça para carregar carga. Pu'iti 

he'aya pu'i ra seno. “O he'aya pu'i 
da mulher é grande” 

 
Fonte: Silva, 2012 

he'onoti v. esconder. He'onoa 
kalivono ra mohi. “A criança 
escondeu o seu brinquedo”. 
He'onovo hahakutike ne ati. “Meu 
irmãozinho se escondeu na 
escuridão”. He'onovoti ne 
marakaya akeneke ivatakokuti. “O 
gato está se escondendo atrás de 
um banco”. 

hehe¹ n. embaúba (planta, 
Cecropiaceae) 

hehe² n. mamona. Mahi noxoti une 
ra xuve hehe. “O pé de mamona dá 
sinal de água” (planta, Ricinus 
communis) 

 
Fonte: Silva, 2013. 

A existência de um pé de 
mamona em um determinado local 
indica que ali existe água abaixo do 
solo, de forma que a mamona é 
utilizada como indicativo de local 
para perfuração de poços. 
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hekere n. estrela. Uhe'ekotinoe ne 
hekere vanukeke. “As estrelas no 
céu são lindas”. 

hepepino'eti n. tocandera, 
espécie de formiga. Eno 
hepepino'eti hevekuke maturupu'iti. 
“Tem muita formiga embaixo do 
toco” Kotiveti yutoko ne 
hepipino'eti. “A tocandera quando 
ferra dói muito”. (inseto, Paraponera 
clavata) 

hepipi n. cipó, planta trepadeira. 
Hana'itinoe ra xuve hepipi. “Os pés 
de cipó são enormes”. 

hepipi koexoe n. cobra verde 
(réptil, Dipsadidae) 

 
Fonte: 

http://seresvivosdorn.blogspot.com.br/2010/10/cobra-
verde-philodryas-olfersii.html 

Quando alguém vê uma cobra 
verde é sinal de sorte, sinal que a 
pessoa ganhará dinheiro 

herena n.  carandá. Oriti ne xuve 
herena yayeke. “O pé de carandá 
aqui é raro”. (planta, Copernicia 
australis) 

 
Fonte: Souza, 2012. 

A folha do carandá utilizada 
para a confecção de artesanato 
como chapéu e abanico. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

heruru n.  risco. Heruruxo ikene 
vanuke ne ajatu. “O jato deixa o 
risco de fumaça no céu”. 

heruruxoti v. riscar. Heruruxoti 
poke'eke ra kalivono. “A criança 
está riscando no chão”. Heruruxoa 
kalivono ne koyuhope. “A criança 
riscou o seu caderno”. Hiruruxa ne 
ihe yara koyuhopetike. “Rabisque 
seu nome nesse caderno”. 
(~hiruruxoti) 

heu'i hekere n. espírito. 
(→okovo) 

De acordo com os anciãos da 
aldeia o heu'ihekere é o espírito de 
alguém que ainda não morreu 
andando pela aldeia, se 
despedindo.  

heu'iti  adj. afiado. Heu'iti ra 
piritau. “A faca está afiada” 

heve n. pé. Ipusokovoti ra njeve. 
“Bati o meu pé”. Kotiveti ne njeve 
ihayukoti inamati kohe yuva'a. “Meu 
pé torcido está doendo porque hoje 
é lua nova” 

hevoe n. cebola. Kohepiti esa'i ra 
hevoe. “O preço da cebola é muito 
caro”. 
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hi'e n. capim. Eno hi'e ne akapeti. 
“Tem muito capim no quintal”. 

hihi n. Alimento típico do povo 
Terena. Uheti ra hihi. “O hihi é 
gostoso” Itukoti hihi ra onze. “A 
minha avó está fazendo hihi. 

 
Fonte: Silva, 2011. 

O hihi é um bolo feito de 
mandioca, cozido na folha da 
bananeira, muito comum na 
alimentação Terena e indispensável 
em festas locais. 

 
“HIHI” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 
 

hihohopae n. guiné (planta, 
Fitolacáceas) 

hike n. mosca. Eno hike yara 
hoiku. “Tem muitas moscas no 
mato”. 

hiki n. morcego.  Eno hiki ya yoti. 
“Tem muito morcego a noite”. 

 
Fonte: 

http://geografianovest.blogspot.com.br/2009/11/mundo
-arvore.html 

Acredita-se que quando o hiki 
canta em cima da aldeia é aviso de 
morte. 

hikono'e n. inseto que brilha, 
parecido com o vaga-lume. 

hima n. sacola. Hana'iti hima ra 
seno. “A mulher tem uma bolsa 
grande”. 

himakati n. fome. Ako epekapi 
himakati. “Você não está com 
fome”.  

hinda n. fita (de enfeite). Eno 
hinda yara ipovoti. “A roupa tem 
muitas fitas de enfeite”. 

hinga n. vamos. Hinga pihapane 
uti. “Vamos embora”. Hinga 
ingeneke mirandake. “Vamos 
comigo para Miranda”. 

hipo¹ n. cigarro. Uke'exone 
njipona ra mbo'inu. “Meu irmão 
acabou com o meu cigarro”. Yomoti 
hipo ne hoyeno. “O homem gosta 
de cigarro”. 

hipo² n. unha. Inarakoti ra njipo. 
“A minha unha está quebrada”. 
Hana'itinoe hipo ne seno. “A mulher 
tem unhas grandes”. 

hipo vaka n.  pata de vaca. 
(planta, Bauhinia forficata)   
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Fonte: Silva, 2013. 

planta utilizada pelos Terena 
como remédio para anemia. 

hipulu'iti adj. curto. Hipulu'iti ihi 
ra tamuku. “O cachorro tem rabo 
curto”. (→ kalihaxo, kalihuti) 

hirenopeti n. laço. Eketokoti 
hirenope ra nza'a. “O laço do meu 
pai arrebentou”. 

hirepu'i n. tiara. Narakoti njirepu'i 
ra kalivono. “A criança quebrou a 
minha tiara”. 

hirimititi n. carrapato. Eno 
hirimititi muyokuke ra kamo. “Tem 
muitos carrapatos no corpo do 
cavalo”. Eno hirimititi ra tamuku. 
“Tem muito carrapato no cachorro” 
(→ketihe, koromototo) 

hiripipike n. saboneteira. Kavona 
viyeno mekuke ne hiripipike. “No 
passado a saboneteira era usada 
como sabão para lavar roupa” 
(planta, Sapindus saponaria) 
 

 
Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/andrebenedito/29719502
03/ 

 

a semente de saboneteira é 
muito utilizada na produção de 
colares e outros adornos típicos. 

hiru n. catarro, secreção das 
mucosas. Uke'epone ra njiru vo'oku 
ako'opone ra ngiripina undi. “O meu 
catarro acabou porque não estou 
mais gripado”. 

hituri n. taboquinha (planta, 
Panicum laxum)  
 

 
Fonte: http://fazendaalegria.blogspot.com.br/p/galeria-

de-fotos.html 

planta utilizada na confecção 
de vestimentas.  Segundo a crença, 
quando uma criança está muito 
agitada, com dificuldade de dormir 
passa um pouco da cinza da 
taboquinha na testa da criança e ela 
dormirá a noite toda, acordando 
somente no outro dia.  
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hiu n. flor. Homomo'iti hiu ra 
mara'o. “A flor do ipê é amarela” 
(→ituneovoti) 

 
Fonte: Silva, 2010 

hivoro n. girino. Eno hivoro yara 
xe'okuke une. “Tem muitos girinos 
na beira da lagoa”. 

hivo'upe n. lambari. Eno hivo'upe 
notuvakake. “Tem lambari na 
lagoa”. (peixe, Characidae) 

hixo n. vestido. Kalikuti ra njixo 
inamati. “O meu vestido novo é 
apertado”. Uhe'ekoti hixoe ituke ra 
uhe'okoti. “A costureira fez um lindo 
vestido”. 

hixopoti v. experimentar. 
Hixopoti inamati ipovo ra 
homoehou. “O moço está 
experimentando a sua roupa nova”. 
(→ihixovati) 

hiya'iti adj. amarelo. Hiya koe ha'i 
ne akayana uhiti. “As akayas estão 
todas amarelas”. Hiya'iti ihaku 
koyuhope ne ihikaxovoti. “O 
estudante tem uma sacola amarela”. 

hiyeu tutiye n. cabelo. Hana'iti ne 
hiyeu nduti. “O fio do meu cabelo 
está cumprido”. 

hiyo¹ n. dança.  

hiyo² n. formiga-lava-pés (inseto, 
Formicidae) 

hiyokexoti v. dançar. Hiyikexoti 
ra kalivonohiko. “As crianças estão 
dançando”. 

hiyokexoti kipae n. dança da 
ema ou dança do bate-pau. 
Hiyokexoti ra hojenohiko. “Os 
homens estão dançando a dança da 
ema”. Hiyokexo kipae ne nza'a 
koati eloketi okovo. “Quando meu 
pai dança bate-pau fica muito feliz”. 
Hiyokexoti  kipae. “Ele está 
dançando bate-pau”. Hiyokexoti 
kipae ne ihikaxovotihiko. “Os alunos 
estão dançando bate-pau”. 

 
Fonte: Souza, 2010. 

A dança da ema é uma dança 
tradicional do povo Terena, 
composta de sete etapas e dançada 
exclusivamente pelos homens, em 
uma espécie de disputa entre os 
xumono e os sukirikeono. A dança 
inclui o uso de taquaras e  arcos e 
flechas, ao final da dança eleva-se 
sobre as taquaras uma pessoa, por 
isso também é conhecida como 
dança do bate pau. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2011. 
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hiyoti hovenoeno n. dança das 
anciãs. 

 
Fonte: Silva, 2012 

A Dança das Anciãs é uma 
dança tradicional do povo Terena, 
dançada exclusivamente pelas 
mulheres. Formando duas filas elas 
giram e se cumprimentam. Assim 
como as demais danças tradicionais 
Terena, nesta dança também estão 
presentes os lados vermelho e 
verde (ou azul) representando, 
respectivamente, os xumonos e os 
sikirikeonos. 

ho'e n. cinto. Eketokoti ra njo'e 
vaneum. “O meu cinto que comprei 
está arrebentado”. Inamatiko ho'e 
ra lele. “O meu irmão mais velho 
tem um cinto novo”. 

ho'openo n. animal. Hana'iti 
ho'openo ne tikoa. “O tamanduá é 
um animal grande”.  Eyevoti 
ho'openo ne kipae. “A ema é uma 
ave alta”. 

ho'oreku n. isca. Uke'ene 
ho'oreku ra numikuxoti. “Acabou a 
isca do pescador”. Kohepiti ne 
ho'orekuti xoko kavanevoku. “A 
isca é muito cara no mercado”. 

ho'orioti v. estender. Ho'orioti 
ipovoti kaxeke. “A roupa está 
estendida no sol”. 

ho'oripeoti v.  Secar ao sol. 
Ho'oripeoti naum vaka. “A carne 
está secando no sol”. 

 
“PAÇOCA DE CARNE SECA” Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

hoe n. peixe. Eno hoe ruveoke. 
“Tem muito peixe no rio”. Iropoiti 
hoe niko uti koyene. “Nós comemos 
peixe frito hoje” Eno hoe ko'oyene 
huveoke. “Hoje tem muitos peixes 
no rio”. 

 
Fonte: Souza, 2011. 

 

 
 
‘PEIXE ASSADO NA BRASA’ Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 
 

ho'emaya n. coral, serpente. 
Koepeko ohonoko ne ho'emaya. “A 
cobra coral, quando pica, mata” 
(serpente, Micrurus lemniscatus) 

ho'ouketi n. lágrima. 
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hoi n. mato. Uke'ene hoi yara 
vemeuxake. “Não tem mais mato na 
nossa reserva”. 

hokexo n. barata. Eno hokexo 
oye'ekokutike. “Tem muitas baratas 
na cozinha”. (inseto, Blattaria) 

 
hokomori n. lixo. Konokoti 
oro'okeovo ra hokomori. “O lixo 
tem que ser queimado”. 

hokoti  v. seguir. Hokoti yonoti ra 
mbeyo marakaya. “O meu gato foi 
atrás de alguém”. Hokoa xanehiko 
ra banderana São Sebastião. “As 
pessoas seguiram a bandeira de 
São Sebastião”. 

homo n. Cor. Uhe'ekoti homo ra 
ipovoti. “A cor da roupa é bonita”. 

homo kopenoti n. pintura 
corporal.  

 
Fonte: Silva, 2012. 

“Enepora uti vitukovo 
kopenotihiko terenoe, epo'oxo ra 
viyenoxapahiko, apehiko homo. 
Enepora homoti omeatinekene xapa 
voxunoekene kixovoku kohomoyea. 
Enepo hiyokexo kipae ra 
viyenoxapa, ape ko'iyeovoku homo 
koane hiyokexomaka siputerena ra 
senohiko kopenoti apemaka 
homohiko, epo'oxo ohoko ra terenoe 
apemaka homo. Hara itukovo 
homohiko ra viyenoxapa kipaixo: 
Harara'iti yoko honono'iti, ainovo 

kopoxo'okokoti ra'a. Enepora 
harara'iti mote yoko niye 
itukovoyehiko, koane ra hopu'iti 
motemaka koehati ata, yoko pou, 
kenera haha'iti xoromonike, kenera 
honono'iti ha'i nutiku itukovoye. 
Ainovohiko homo terenoe ra'a, 
enepo koyuihiko ya xapa kaxena, 
koanemaka enepo yetorexo vo'oku 
poke'e, enomone homoxeovo uti, 
vitukovo kopenoti.” 
 As pinturas do povo terena são 
tradicionais, eram usadas pelos 
antepassados. Quando realizam 
uma dança tradicional, como dança-
da-ema, eles tem a sua forma da 
pintura; quando as mulheres 
dançam xiputrena também tem a 
sua pintura e quando os pajés 
fazem um ritual eles também tem a 
sua pintura. Essas pinturas são nas 
cores vermelha e azul e elas 
representam a divisão social do 
povo. O vermelho é uma terra 
vermelha, também pode ser 
extraído do urucum e também tem a 
cor branca que é uma argila ou uma 
terra branca que tem o nome de ata 
ou cinza; o preto é carvão e o azul é 
extraído do genipapo. Essas 
pinturas são tradicionais do povo 
terena quando realizam uma festa e 
quando vão para uma luta, 
principalmente pela terra, os terenas 
se pintam demonstrando a sua 
resistência. (Fonte: Júlio, 2011) 

 
Fonte: Silva, 2012 
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homo pahoti n. (neo) batom. 
Inamatiko homo pahoti ne 
monguexa. “Minha irmã tem um 
batom novo”. 

homoheu n. rapaz. Tuiti koeku ne 
homoheu ko'oyeno enone ekati 
vipuxovokuke. “É difícil hoje em dia 
a vida do jovem, pois tem muita 
bebida alcoólica na aldeia”. 
Humikoa homoehou ne arunoe. “O 
rapaz assoviou para a moça”. 

homomo'iti adj. roxo. 
Homomo’iti hiu ra mara’o. “A flor do 
ipê é roxa” 

homoxopeti hipoti n. (neo) 
esmalte. Vanexo inamati 
homoxopeti hipoti. “Comprei um 
esmalte novo”. Anza’axo homo ne 
yomoxopeti hipoti. “Eu gosto da cor 
do seu esmalte” 

homoxoti v. manchar. Homoxo 
rembeno ra atu vapuma atu kaxu. 
“Minha camisa está manchada de 
água pomba”. Homoxo atu motoki 
ra limao. “O sumo da casca do 
limão mancha”. 
 

hono'e n.  tucano. Yomoti xapau 
ne hono'e. “O tucano gosta de 
mamão”. (ave, Ramphastos toco) 

 
Fonte: Silva, 2010 

hono'ekoti v. repartir. Hono'ekoa 
po'inu ra kalivono ya paum. “A 

criança repartiu o pão com seu 
irmão”. 

hono'iti parava n. arara azul 
Honoti akeneti ra hono’iti parava. 
“A arara azul canta alto”. (ave, 
Anodorhynchus hyacinthinus). 

 
Fonte: Silva, 2011. 

honono'iti¹ adj. 1) azul. 
Honono'iti repeno ra yekoteno. “O 
velho tem camisa azul”. 2) verde. 
Honono'iti uke ra marakaya. “O 
gato tem olhos verdes”.  

 
Fonte: Silva, 2013. 

A palavra honono’iti é 
utilizada para as cores azul e verde, 
a cor azul e a cor preta representam 
a ala xumono, porém observa-se 
que o azul pode ser substituído pelo 
verde, de forma que as pinturas e 
adornos podem ser azuis ou verdes, 
sem interferirem na caracterização 
dos xumonos.  (→ xumono) 

 

 

honono'iti². n. tereré. 
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Fonte: 

http://clubinhodoterere.blogspot.com.br/2012/04/histori
a-do-terere.html 

O tereré é uma bebida típica 
na região pantaneira, mate gelado 
servido na cuia, em geral feita com 
chifre de gado. Diferencia-se do 
chimarrão por sua erva específica e 
por ser consumido com água 
gelada. O tereré teria surgido do 
chimarrão, porém durante a guerra 
do Paraguai, a fim de não 
fornecerem sua posição aos 
inimigos as tropas não acendiam 
fogueiras para aquecer a água e o 
mate era consumido com água em 
temperatura ambiente. Devido ao 
calor excessivo desta região, 
passou-se a utilizar a água gelada, 
dando origem, assim, ao tereré. 

honoti adj. 1) alto (→ eyevoti) 2) 
forte 

honovo'uti¹ n. pulseira. Itukoti 
honovo’uti hiripipike ra Libi. “A Libi 
está fazendo uma pulseira de 
saboneteira” 

 
Fonte: Silva, 2011. 

honovo'uti² n. (neo) relógio. 
 

ho'o n. faz alusão a liquidez. 1) 
mel. Itiveti ra ho'o xuli xuli. “O mel 
de jati é doce”. 2) caldo. Indukoti 
ho'o hoe. “Estou fazendo caldo de 
peixe” 3) saliva. Ovokovoti ho'o 
vo'oku oe ra Ana. “A Ana está 
babando por causa do dente que 
está nascendo” 

 
“CALDO DE PEIXE” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

ho'openo n. pássaro. 
Eneporakuxo ho'openo tikotike kuti 
koe pikoti. “Parece que aquele 
pássaro na árvore está com medo”. 

hoperaka n. cupim. Eno 
hoperaka ike uko. “Tem muito 
cupim depois da chuva” (inseto, 
Isoptera) (→ ilipa, moto’u) 

hopikiriri n. cigarra, inseto cujo 
macho produz som característico. 
Honoti akene ra hopikiriri. “O canto 
da cigarra é alto”. (inseto, 
Auchenorrhyncha)(~hopokororo) 

hopopovoti n. jacutinga (ave, 
Aburria jacutinga) 

hopu’iti adj. branco. Hopu'itinoe 
repeno ra epo'exoti. “O time de 
futebol tem camisas brancas”. 
Tetuko vemeuxa ne hopu'ioti. “A 
onça branca passou pelo nosso 
território”. Hohopu koye hixo ne 
seno kalivono. “O vestido da menina 
está bem branco”. 

hopukoxeti n. pururuca (madeira, 
Cryptocarya aschersoniana) 
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horeveve n. espécie de aranha 
(inseto, Aracnídeos) 

horoxo n. (neo) anel. Kohepiti ra 
njoroxona vaneum. “O anel que 
comprei foi muito caro”. 

hovenoeno n. anciã. Akeneti ra 
hovenoeno. “A anciã gosta de 
cantar”. Exoti imokeovo ra 
hovenoeno. “A velha sabe cantar 
bem”. (→lulu) 

 
Fonte: Júlio, 2013. 

hoveo n. gavião-caramujeiro. (ave, 
Rostrhamus sociabilis) (→ili’ili, 
kohipoti, peyo kaxe) 

hovovo n. sapo. Pu'iti ra hovovo. 
“O sapo é grande”. Eno hovovo 
úneke. “Tem muito sapos na água”. 

hoyeno n.  homem. Ixukoti 
viulaum ra hoyeno. “O homem toca 
violão”. Enepone hoyeno 
koepekotimo sini. “O homem vai 
matar a onça” 

hu koeti adj. rápido, é usado 
quando se trata de algo urgente. 
Pihe hu koeti yovokuke. “Vá rápido 
pra sua casa”. (→riketi, 
xuxapati) 

hu'okokuti n. pinguela. Hu'okoti 
hu'okokuti ra Vânia. “A Vânia vai 
passar pela pinguela”. 

hu'okoti v. subir. Hu'okoti 
hevetikoti ra koexoe. “A cobra subiu 
na árvore”. (→ alu’okoti) 

huirikoti¹  n. Sucuri (réptil, 
Boidae) 

huirikoti² v. engolir. Njuirikoa ne 
ave hoe kiyakaxeke. “Engoli espinho 
de peixe ontem”. 

hukoti v. tecer. Hukoti ra onze. “A 
minha avó está tecendo”. (→ 
ixuxukoti, uhe'oti) 

huleketi adj. preguiçoso. Huleketi 
ra seno kalivono. “A menina é 
preguiçosa”. 

humikoti v. assoviar. Ako exa 
humikea ra mbeyo ko'eru. “O meu 
papagaio não sabe assoviar”. 
Humiko ne vitete ya yoti. “O 
morcego assovia a noite”. Humikoa 
homoehou ne arunoe. “O moço 
assoviou para a moça”. Humikoti 
peyo tamuku ra hoyeno. “O homem 
está assoviando para seu cachorro”. 
Humikoti hojeno ra arunoe. “A 
moça está assoviando para o 
homem”. Njumikoa inzaxikoa ne 
mbeyo tamuku. “Chamei o meu 
cachorro assoviando”. Njumiko 
nzimone'e nonekuke yovoku. “Vou 
assoviar quando chegar na frente 
da sua casa”. 

hundaru n. soldado. Hundaru ra 
homoehou. “O moço é soldado”. 

huno'ekoti v. atravessar. 
Huno'ekoti une ra kamo. “O cavalo 
está atravessando no meio da 
água”. 

huokoti tikoti n. figueira-mata-
pau (planta, Moraceae) 
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hupae n. instrumento de 
tecelagem. 

 
Fonte: Bittencourt e Ladera, pg 121. 

hupiuti n. convidado. Ainovo 
hupiuti ra xanehiko. “Essas 
pessoas são convidadas”. 

hupixoti v. Convidar. Hupixopi ra 
Marlene. “A Marlene convidou 
você”.  

hura n. barriga. Kotiveti ne njura. 
“Minha barriga dói”. Pu'i ne hurati 
koene'eye. “A barriga às vezes 
cresce”. Pu'iti ra njura. “A minha 
barriga está grande”. 

hurepe n. colher. Huirikoa kipae 
ne njurepena. “A ema engoliu a 
minha colher”. Inamatiko ra hurepe. 
“A colher é nova”. Itike tikoti ne 
hurepe.” A colher é de pau”. 

acredita-se que quando a 
família está almoçando ou jantando 
e cai a colher de alguém, é sinal 
que vai chegar uma visita com 
fome. 

hurumukuku n. corujão. Ahati 
eneya ra hurumukuku ya yoti. “A 
coruja gosta de cantar a noite” Ahati 
eneyea ne hurumukuku ya 
uhe'ekoti kohe. “A coruja gosta de 
cantar na noite bem clara”. (ave, 
Pulsatrix perspicillata) 
 

 
Fonte: Wiki Aves 

Acredita-se que quando o 
corujão canta no quintal de casa é 
sinal de morte por assassinato. 

huveo n. rio. Movo'iti ra huveo 
yara kohe. “O rio está muito seco 
neste mês”. 

huvo'oxo v. ajudar. Nzuvo'oxo ra 
Elaine. “Eu ajudei a Elaine”. 

huxo'e etakati n. flauta. Oriti 
exoati oxea  ne huxo'e etakati. “A 
flauta de bambu não é qualquer um 
que sabe tocar”. (→etakati 
oxopeti) 

 
Fonte: Silva, 2013 
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huxoe n. acordeón. Uhe'ekoti 
emo'u ra huxoe. “O som do 
acordeón é bonito”. 

 
Fonte: Silva, 2009 

hya'iti hoe n. dourado. Kaliketinoe 
ne hya'iti hoe. “Os dourados estão 
pequenos ainda” (peixe, 
Characidae) 
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iha n.  nome. Uhe'ekoti iha ra piyo 
tamuku. “O nome do seu cachorro é 
bonito”. Yapasikina unati ihae ra 
xi'ixa. “Procure um nome bom para 
seu filho”. Yitaxa ihe yara 
keyuhopeke. “Escreva seu nome no 
seu caderno”. 

ihai une n. Aguapé. Eno ihai une 
ra tangike. “Tem muito aguapé no 
açude”. (planta, Macrófitas 
Aquáticas) 

ihaikoti adj. grávida. Ihaikoti ra 
onongena. “A minha cunhada está 
grávida”. Ihaikoti ra Elaine. “A 
Elaine está grávida”.  

ihakoti¹ v. caçar. Ihokoti yara yoti 
ne nza'a koepeko tipe. “Meu pai foi 
caçar e matou um veado” 
(→levehoti) 

ihakoti² v. xingar. Ihakoti eno ra 
kalivono. “A criança está xingando 
sua mãe”. 

ihaku n. 1) cesto; 2) bolsa; 3) vasilha 
≈ ihaku xume n. cesto para 
flecha. Hana'iti ihaku ra xume. “O 
cesto da flecha é grande”.  

 
Fonte: Silva, 2012 

As cestarias de taquara são 
típicas da cultura Terena. As 
taquaras são coletaras e fatiadas, 

os fios são trançados formando, 
inicialmente, o fundo do cesto e o 
acabamento é feito com barbante 
ou linha de pesca. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

ihaku nika n. estômago. 
(→okovo) 

ihaku noneti n. (neo) álbum de 
foto. Nexoa ihaku noneti ne onze? 
“Você viu o album de fotos da minha 
avó?” 

ihapa'uxoti v. remendar. 
Ihapa'uxoti ipovoti ra onze. “A 
minha avó está remendando a 
roupa”. 

ihapatau n. lasquinha da madeira. 
Nekexoti ihapatau ra nza'a. “O meu 
pai está catando lasquinhas da 
madeira”. 

iheapu'ixoti v. empachar. 
Iheapu'ixoti ra kalivono. “A criança 
está empachada”. 

ihi n. rabo. Ako ihi ra tamuku. “O 
cachorro não tem rabo”. 

ihi tokoro n. Rabo de bugio 
(planta, Polypodiaceae) 
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ihikauvoti n. estudo. Pora 
ihikauvoti koati unati. “O estudo é 
uma coisa boa”. 

ihikaxoti n. professor. Ihikaxoti ra 
mbo'inu. “O meu irmão é professor”. 

 
Fonte: Belizário, 2012. 

ihikaxovokuti n. escola. Ako 
malika ovoku ra ihikaxovokuti. “A 
escola fica muito longe”. 

 
E. M. I. Polo Coroneu Nicolau Horta Barbosa”. Fonte: 
Silva, 2010. 

ihikaxovoti¹ n. 1) aluno. 2) 
estudante. Ihikaxovoti ra nje'exa. 
“O meu filho é estudante”. 

ihikaxovoti² v. estudar. 
Ihikaxovoti. “Ele está estudando”.  

ihine n. filha. Ihikaxovoti ra inzine.  
“A minha filha é estudante”.Exoketi 
ihine ra hoyeno. “A filha desse 
homem é linda”. 

ihixoti¹ v.  acender.  Ihixea ne 
yuku . “Acenda a lâmpada”. 

(→ihuxoti, korumekoti, 
oxokoti) 

ihixoti² v. 1) medir. Ihixoti mareso 
ra hoyeno. “O homem mediu a 
corda”. 2) contar Ihixoti none 
peixou ra nza'a. “Meu pai está 
medindo a semente de feijão”. 
Ihixoti vane xupu ra imonze kaxake. 
“A minha sogra está medindo a sua 
venda de mandioca na caixa”. 

ihixovati v. experimentar. 
Ihixovoti ipovoti vaneu ra seno. “A 
mulher está experimentando a 
roupa que comprou”. (→ihuxoti) 

ihonoti v. 1) nascer. Dezembro 
ihonoyea ra Ana. “A Ana nasceu 
em dezembro”. 2) germinar. Ihonoti 
ne xuve araha xe'okuke yovoku. “A 
sementinha de goiaba está 
germinando perto da sua casa”.  

ihopune adj. cheiro. Xunati 
ihopune hipo. “O cheiro do cigarro 
é forte” 

ihoxoko n. lasca. Ihoxoko ra 
motoki nurivaka. “A casca do 
cumbaru é em  lasca”. 

ihoxuko v. desmoronar. Ihoxuko 
ra mote. “O monte de terra 
desmoronou”. 

ihunovoti v. ventar. Xunati ra 
ihunovoti ko'oyene. “Hoje ventou 
forte”. Xuna Ihunovoti kiakaxeke. 
“Ontem ventou forte”.  

ihurimeti adj. nublado. Ihurimeti 
ra meum ko'oyene. “Hoje o tempo 
está nublado”. (→ exexoti) 

ihuveleleti v. escorregar. Ihuleleo 
kalivono ra xapa uko.  “O menino 
escorregou no meio da chuva”. 
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ihuxoti v. acender. Inzuxoa ne 
yuku ovokutike. “Acendo a luz de 
dentro da casa”. (→ihixoti, 
korumekoti, oxokoti) 

ikasaxopeti n. (neo) geladeira 

ikasurako n. coice. Ikasurako ne 
kamo koemaiti. “O cavalo é 
perigoso, dá coice” 

ikatakoketi n. açoite-cavalo 
(planta, Luehea divaricata) 

ikatakoti kamo n. dança do 
cavalinho (→ kali kamo) 

 
Fonte: Júlio 2012. 

 “A dança do cavalinho 
começou com cavalo mesmo aí 
depois começou a dança de 
cavalinho, mas a dança de 
cavalinho de couro  aí cada um 
cortava o couro, desenhava um 
cavalo, daí no dia da festa cada um 
dançava no seu cavalo. Essa dança 
era uma vez por ano, que festejava 
a festa de São Benedito. Quando 
dançamos cavalinho tinha duas 
cores, tinha o vermelho e o azul 
como adversário, eu dançava na 
parte do azul. Cada um tinha sua 
roupa e cada camisa, calça, tinha 
sua lista, se você era azul tinha lista 
azul e chapéu também [...] A argola 
era feita de um cipó, ali eles 
enfeitavam com papel. A espada 
quem fazia mesmo era o ‘festero’, aí 

quem dançava o cavalinho na hora 
de disputar ele pegava, cada um 
entrava com sua espada e furava a 
argola e quem erro perdia. Era cinco 
de cada lado [...] A idade de quem 
participava era de 16 anos pra 
cima.”. (Fonte: trecho depoimento 
de Mario Albuquerque em “A Última 
Dança do Cavalinho – Aldeia 
Cachoeirinha, 2010”). A dança do 
cavalinho atualmente é realizada 
pelas crianças Terena com cavalos 
confeccionados em papelão. 

ikaxahevexovoti v. Tropeçar. 
Ikaxahevoxovo maturupu'iti ra 
kalivono. “O menino tropeçou no 
toco”. 

ikaxaiti n. fósforo. Uke'ene ra 
ikaxaiti. “O fósforo acabou”. 

ikayukoku n. curva. Ako iyusea 
ikayukoku ra xene. “A curva da 
estrada não aparece”. 

ikene n. rastro. Noenjoa ikene ra 
sini. “Eu vi o rastro da onça”. 

ikokuti n. 1) poço. 2) cacimba 
Akone une yara ikokuti. “Não tem 
mais água nessa cacimba”. 

ikorokovoti¹ v. casar. 
Ikorokovotimo ra arunoe sapatuke. 
“A moça vai casar no sábado”. 

ikorokovoti² v. cair. Ikorokovoti 
ne epo'exoti. “O jogador caiu”. 
Ikorokovo ra Vitoria. “A Vitória 
caiu”. (→ ipuhokoti, irikovoti) 

ikorokovoti³ v. derrubar. 
Ikorokoa xunati ihunovoti ne 
antenana ne onongena. “O vento 
forte derrubou a antena da minha 
cunhada”. (→kohokoti, 
kopuhokoti) 
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ili'ili n. gavião (ave, Accipitridae) 
(→hoveo, kohipoti, peyo 
kaxe) 

ilipa n. cupim. Koati nika tikoa ne 
ilipa. “O cupim é a comida do 
tamanduá”. (inseto, Isoptera)  
(→hoperaka, moto’u) 

ima n. esposo. Kohihiti ima ra 
seno. “O marido daquela mulher 
está bêbado”. Ko'ituketi ne imam. 
“Meu marido está trabalhando”. 
Naku ne ime? “Onde está seu 
marido?” (→ muxone) 

imaikovoti adj. Bravo. Imaikovoti 
ra ihikaxoti. “O professor está bravo” 
Imaikinovati prefeito ra Wania. “A 
Wania está brava com o prefeito”. 
(→ipuhokovoti) 

imo'uxopeti xupu n. prensa de 
mandioca. Akone aunati ra 
imo'uxopeti xupu. “A prensa de 
mandioca não presta mais”. 

imokopopeti n. (neo) pijama 

imokoti v. dormir. Imokoti ne 
kalivono. “A criança está dormindo”. 

imokovoti v. cantar. Imokovoti 
ne kohihiti. “O bêbado está 
cantando”. (→akane) 

imonu ngoeti v. comer; vou 
comer um pouquinho. Imonu ngoeti 
ra kali yoye'eu. “Vou comer um 
pouquinho da sua comida”. 

imose n. sogra. Kavane yono 
imose ra'a. “A sogra dele foi para 
roça”. Pitivokoke yono ra imonze. 
“Minha sogra foi para cidade”. 

imuykoti adj. podre. Imuykoti ra 
handea. “A melancia está podre”. 

Imuyukoti ra naranga. “A laranja 
está pobre”. 

inamati adj. novo. Inamatiko ne 
arunoe koimane. “A moça é tão 
nova, mas já casou”. Inamati mohi 
ra kalivono. “A criança tem um 
brinquedo novo”. 

inati¹ adj. pesado. Inati nzakolana. 
“A minha sacola é pesada”.  Inati ra 
kure. “O porco está pesado”. Inati ra 
xacu. “O saco é pesado”. 

inati² adv. agora, recente. Inati 
inzimo. “Estou chegando agora”. 
Inati sime? “Você chegou agora?” 
Inati mbiho. “Estou indo embora 
agora”. 

inikone n. amigo. Enepora 
vinikone pihopone ya pitivokoke. “O 
nosso amigo foi embora pra cidade”. 
Simone ne iningone. “Meu amigo 
chegou”. Karineti iningone. “Meu  
amigo está doente”. 

inixoti v. encontrar. Inizoa xeneke 
ra tikoa. “Eu encontrei um tamanduá 
no caminho” (→tokopoti) 

inoneti n. carga transportada na 
cabeça. Inati ra inoneti. “A carga é 
pesada”. 

 
Fonte: Silva, 2009 

Em geral as mulheres 
carregam na cabeça produtos da 
roça, bacia com roupas entre outras 
coisas. Como forma de aliviar e 
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equilibrar o peso e a carga, utilizam 
como apoio sobre a cabeça um 
pedaço de pano enlorado. 

inotovati okovo v. Esquecer. 
Inotovati okovo Marlene ra oye'eu. 
“A Marlene esqueceu o que estava 
cozinhando e queimou”. Inotovati 
okovo Marlene oye'ekea. “A 
Marlene esqueceu de cozinhar”. 
Inotova ongovo ra celularna undi 
onvonguke. “Eu esqueci meu celular 
em casa”. 

inukuti n. testa. Pu'iti ra inukuti 
xoko noneti. “A testa é grande na 
foto”. 

ipe n. cama. Inamatiko ra ipe. “A 
cama é nova”. 

iperekeuti peti n. casa 
construída com taquaras. 
(→ko’ovokuyea, ovokuti, 
peno, peti) 

 
Fonte: Silva, 2012. 

ipihoti v. colocar. Ipihovo iha ne 
seno. “Colocaram o nome da 
mulher”. 

ipirekeuti n. (neo.) parede. 

ipiuketi n. (neo.) óculos. 

ipixati n. remédio. Unati ipixati ra 
tutukena ukoe. “O fedegoso é um 
remédio bom”. 

ipixaxoti n. curandeiro. Unati 
ipixaxoti ra yekoteno. “O velho é 
um bom curandeiro”. 

ipixekoti v. rachar. Ipixekoti tori 
ra seno. “O calcanhar daquela 
mulher está rachando”. 

ipixeneneoti 1) n. relâmpago. 
Eno ipixeneneoti ya xapa uko. 
“Tem muitos relâmpagos quando 
chove”. 2) v. relampejar. Eno 
ipixeneneoti kiakaxeke. 
“Relampejou muito ontem”. 
(→puxarara) 

ipoti n. ceramista 

 
      Fonte: Silva, 2012 

ipovoti n. roupa. Inamati ra ipevo. 
“A sua roupa é nova”. Ainovo 
inamati ra vipovo. “A nossa roupa é 
nova”. Inamati ra imbovo. “A minha 
roupa é nova”. 

ipuhikoti adj. cheio. Ipuhikone ne 
imokovokuti. “A igreja está cheia”. 
(→eno) 

ipuhokoti¹ v. Estourar. Epo'e 
ipuhoko. “A bola estourou”. 
Ipuhokoti ra kopuhoiti. “O foguete 
estourou” 

ipuhokoti² v. cair. Ipuhokoti ra 
kalivono tikotike. “A criança caiu da 
árvore”. (→ikorokovoti, 
irikovoti) 
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ipuhokovoti adj. Bravo. 
Ipuhokovoti ne tamuku aruxuko 
pohuti xane. “O cachorro é bravo, 
mordeu uma pessoa” 
(→imaikovoti) 

ipukopeti n. (neo.) apagador. 

ipuneti n. cerâmica. Vanexo 
ipuneti. “Ela comprou cerâmica” 
Uhe'ekotinoe ipune ra ipoti. “A 
ceramista tem cerâmica bonita”. 

 
Fonte: Júlio, 2012. 

 “O processo de produção da 
cerâmica segue os moldes 
tradicionais, passados de geração 
após geração. As artesãs fazem a 
extração da terra nas proximidades 
e com o auxilio de de um pilão, 
desmancham os torrões e, em 
seguida, peneiram a terra. 
Adicionando água aos poucos, 
formam o barro e passam a moldar 
as peças com auxílio de pedaços de 
madeira e pedras. As peças 
precisam secar para receberem 
uma camada de barro avermelhado 
que dá a cor característica destes 
artesanatos. O passo seguinte a 
secagem é o polimento das peças 
que é feito com uma pedra roliça, 
em movimentos horizontais 
repetitivos por toda a cerâmica. A 
penúltima atapa é a pintura, com o 
barro branco e um palito de 
madeira, as artesãs expressam sua 
cultura em belos traços, sendo que 
cada artesã possui um traço 
característico. A queima da 

cerâmica se dá após sete dias de 
trabalho, feita em um buraco 
coberto com brasa. O tempo deve 
estar bom, pois a umidade pode 
prejudicar a cor ou mesmo quebrar 
as peças”. (Fonte: Souza, 2013) 

 
Fonte: Souza, 2013. 

ipunupae n. farinha de milho. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

farinha produzida de forma 
artesanal, com milho seco, socado 
no pilão. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

 

“FARINHA DE MILHO” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 
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ipusukoti v. bater. Ipusukoti Libi 
ra Vitoria. “A Libi bateu na Vitória”. 
(→isukoti) 

ipuxovoko n. aldeia; lugar onde 
moramos. Enepora vipuxovoku 
hana'iti. “A nossa aldeia é grande” 
Ipuxovokuti hopuno'evoti une. 
“Aldeia Água Branca”.  

ireti adj. medroso. Ireti ra eungo. 
“Meu tio é medroso”. 

Irikovoti¹ v. cair. Irikovoti ha'i ra 
manga. “A manga caiu”. Irikovoti 
uko. “A chuva está caindo”. 
(→ikorokovoti, ipuhokoti) 

Irikovoti² v. ficar. Irikovo malana 
ra yonoti. “A mala da pessoa que 
viajou ficou”. (→ava, ovaneti) 

iropo'iti adj. frito. Nikoti uti 
iropo’iti hoe kiakaxeke. “Nós 
comemos peixe frito ontem” 

iropoxoti v. fritar. Iropoxoti tiriku 
ra hovenoeno. “A velha está fritando 
trigo”. 

isane n. roça. Enepora visane 
uhipone. “A nossa roça já está cheia 
de mato”. (→ kavane) 

 
Fonte: Silva, 2012 

isayuixovoti 1) estragado 2) 
quebrado. Isayuxovo ra carruna 
undi. “Meu carro está estragado”. 

isimeti v. trazer.  Enepo isimea ne 
xo'opeti yexakamo vipuxovoku. “Se 
você trouxer o visitante mostre a 
nossa aldeia”. Isimea ne piyo 
tamuku ovonguke. “Traga o seu 
cachorro na minha casa”. (→ 
omati, ominokoti, omone) 

isoneu n. 1) idéia. Enomone koe 
ne insoneu. “A minha idéia é essa”. 
Unatihiko ra isoneuti. “As idéias são 
boas”. 2) pensamento. Yupihovo 
itukea isoneu ne mbateana. “A 
Sebastiana está muito pensativa”. 
Enepora visoneu konokoti 
xuna'iyea. “Temos que fazer valer o 
nosso pensamento”. 

isukopeti n. (neo.) batedeira 
(eletrodoméstico). 

isukoti v. bater. Isukenati ne 
Kalivono. “A criança bate muito”. 
Isuke kixoa kalivono ra Marlene. “A 
criança bateu nos olhos da 
Marlene”. Isukoti po'inu ra kalivono. 
“A criança está batendo no seu 
irmão”. (→ipusukoti) 

itaka n. porunga, utilizada pelo 
Koixomoneti para evocar os 
espíritos durante os rituais de 
pajelança. 

 
Fonte: Silva, 2012. 

itapa¹ v. retomar, conseguir de 
volta. Vitapatimo ra poke'e. “Nós 
vamos conseguir nosso território de 
volta”. 
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itapa² n. espinho. Eno itapa 
arumo. “A piranha tem muito 
espinho” (→ave, tope) 

itapipeo n. mina d'agua 

itatakoti v. quebrar. Itatakoti ra 
ipuneti. “A cerâmica está quebrada”. 
(→narakoti) 

iti¹  n. sangue. Eno itina ra vaka. “A 
vaca tinha muito sangue”. Xunati 
ihopune ne iti. “O sangue tem 
cheiro forte”. 

iti² pron. você. Iti unati xane. “Você 
é uma pessoa boa”. Iti oma ra une? 
“Você que trouxe a água?” 

itinoe pron. vocês. Itinoe piho 
iharotike. “Vocês que vão amanhã”. 

itipakovoti adj. manso (→exoti) 

itiveko n. bosta de cabrito (planta, 
Rhamnidium oleocarpus) 

itiveti adj. doce. Itiveti ra une. “A 
água é doce”. 

itixoti v. reunir. Vitixoatimo ra 
xanehiko ko'ituketi uti. “Vamos 
reunir o pessoal para trabalhar”. 

itokoke n. gancho de madeira 
usado pelo paje para pendurar o 
porungo. Kalihaxo ra itokoke. “O 
gancho de madeira é pequeno”. 

itopo'okoti n. carrapicho (planta, 
Acanthospermum hispidum) 
(→moniveke) 

itoti v. 1) conseguir; 2) ganhar. Itoti 
ra epo'exoti. “O time de futebol 
ganhou”. 

itovoti¹ adj. Maduro. Itovoti ha'i 
nana. “O abacaxi está maduro”. 

itovoti² v. escapar. Itovoti ra tapi’i. 
“A galinha escapou” 

ituketi n. trabalho. Ako axu'ina ra 
ituketi. “O trabalho está muito 
pouco”. Ape ituketi yovokuke. “Tem 
trabalho na sua casa”. 

itukinoati xeti v. 1) fazer. 2) 
contar. (→itukoti) 

ituko'oviti n. Deus, Nosso 
Criador. Ituko'oviti ihae vanuke. 
“Nosso criador que estás no céu”. 

itukoti v. fazer. Itukotimo 
aramusa ra Marlene ikeke lumingo. 
Oye'ekotimo maxixe, soporo, 
nakaku, kame, xupu, kareuke. “A 
Marlene vai fazer almoço no 
domingo. Ela vai cozinhar maxixe, 
milho, arroz, abóbora, mandioca e 
feijão de corda”. (→itukinoati 
xeti) 

itukoti koekutiye n. (neo.) 
computador 

itunaevoti n. Orquídea (planta, 
Orchidacea) 

ituneovoti n. flor. Uheti ihopune 
ra ituneovoti. “A flor é muito 
cheirosa”. (→hiu) 

itutukoti v. socar. Itutukoti 
nakaku ra mbo'inu. “Meu irmão está 
socando arroz”. 

ivatakokuti n. 1) banco. Hana'iti 
ra ivatakokuti. “O banco de sentar 
está muito alto”. 2) (neo.) sofá 
(→pangu) 

ivatakoti v. sentar. Ivetaka 
meminemea. “Sente-se você deve 
estar cansada”. 
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ivokovoti v. morrer. Invokopovo 
ayo. “Meu irmão morreu”. 
Ivokovone ra mbeyo kamo. “O meu 
cavalo morreu”. Ivokovoti ra 
ho'openo. “O bicho está morto”. 

ivu'ixoti¹ v.  montar. Ivú’ixu kamo. 
“Montar a cavalo”. Ivu'ixoti kamo ra 
hoyeno. “O homem está montado 
no cavalo” 

ivu'ixoti² v. perder. Ivu'ixo ne 
ihokoti. “O caçador se perdeu”. 
Ivu'ixo ne mbeyo marakaya. “Meu 
gato se perdeu”. (→evokovoti, 
kovu’ixoti) 

ixenoyo n. barba. Hopu'itine 
ixenoyo ra nza'a. “Meu pai está 
com barba branca”. Ape puvati ne 
ixenoyoti. “Tem pessoa que não 
gosta de barba”. Ako ixinoyo. “Você 
não tem barba”. 

ixepati 1) dorminhoco. Ixepati ne 
yekoteno. “O velho é dorminhoco”. 
2) sono. Vahere namuko'ovi ne 
ixepati. “Quando o sono pega a 
gente não é bom”. 

ixomone¹ v. estar. Ixomone 
indukinopi inzoneu. “Estava 
pensando em você”. (→ aneko, 
ovohexoti) 

ixomone² n. reza. Ako ixomone 
ne hovenoeno. “Aquela velha não 
tem reza”. 

ixuxukopeti n. tear. Oritine ovoku 
ne ixuxukopeti. “O tear já é uma 
raridade”. 

ixuxukoti v. tecer. Ixuxuko ho'eti 
ne onze. “Minha avó sabe tecer 
cinto”. Ako itukovoke ne onze 
ixuxuko. “A minha avó não faz 
outra coisa quando ela tece”. (→ 
hukoti, uhe'oti) 

iyeno n. parente. Enepora viyeno 
koyuitihiko. “Os nossos parentes 
estão fazendo festa”. Eno iyeno 
hoyeno ihae po'ike vipuxovoku. “O 
homem tem muitos parentes de 
outro lugar”. 

iyoti v. chorar. Iyoti ra kalivono. “A 
criança está chorando”. 

iyoyokoti v. enfeitar. Iyeyaka ne 
xi'ixa. “Enfeite a sua filha”. 

iyoyonevo n. enfeite, cocar. 
Uhe'ekoti ra iyoyonevo tutiye. “O 
cocar é muito bonito na cabeça”. (→ 
xovo'i) 

 
Fonte: Silva, 2013. 

iyuixa n. ferrão de insetos, abelha, 
marimbondo. Kuri kixoa iyuixo ne 
hane yutokonoti. “O marimbondo 
que me ferroou, deixou o ferrão”. 

iyukovoti v. acordar.  Yuponi koe 
iyukovo kalivono. “A criança acorda 
cedo”. (→yukovoti) 

iyuni’ikoti v. agradar. Iyuni'ikoati 
eno ra kalivono. “A mãe está 
agradando seu filho”. 

iyuyoti n. tremor. Iyuyoti ne 
poke'e po'ike meum. “Houve tremor 
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de terra no outro mundo” ≈ iyuyoti 
poke'e (neo) terremoto. Iyuyoti ne 
poke'e po'ike pitivoko. “Houve 
terremoto em outra cidade”. 





182 
 

ka’i n. macaco. Enepora ka'i 
yomoti panana. “O macaco gosta de 
banana”. (mamífero, Primatas) 

 
Fonte: Silva, 2010. 

kahakoti v. Arrastar. Kahakotimo 
pangu ra kalivono. “A criança vai 
arrastar o banco”.  

kakaneti adj. bichado. Enepora 
ha'i tikoti koati kakaneti. “A fruta 
está bichada”. 

kaketi n. brinco. Ainovo evo'i 
ho'openo ra induko ngake. “O meu 
brinco é feito das penas de 
pássaros”. Kohepiti esa'i ra kaketi. 
“O preço do brinco está muito caro”  

 
Fonte: Souza, 2009. 

kalale n. nome de um inseto, 
talvez imaginário, mítico. 

Um mito Terena diz que 
quando cai ou quebra um dente, 
deve-se jogar o dente em cima de 
um telhado, dizendo as palavras 
“Peréxapanu inapoti oem kalale! 

(Kalale me dá um novo dente)”. 
Desta forma, o kalale levaria o 
dente embora e nasceria um novo 
dente no lugar.  

kali kamo n. dança do cavalinho ( 
→ ikatatakoti kamo) 
 
kali poroti n. (neo.) calcinha ou 
cueca. Ihinokoti ra kali poroti. “A 
cueca está furada”. 

kalihaxo adj. 1) Pequeno. 
Kalihaxo ne anakehe. “A cotia é 
pequena” 2) pouco. Kalihaxo ra 
nikokonoti penenuke. “Você me deu 
pouca comida”. 3) curto. Kalihaxo 
ra ipovoti veneu. “A roupa que você 
comprou é curta”. 

kalihuti adj. 1) pequeno. Hane 
venexa kalihuti kehu. “Compre 
aquele queijo pequeno”. 2) curto (→ 
kalihaxo, kaliketi) 

kaliketi adj. pequeno. Kaliketinoe 
ra numiku veneu. “Os anzóis que 
você comprou são pequenos”. 
(→kalihaxo, kalihuti)  

kalikuti adj. estreito. Kalikuti ra 
yovoku. “A sua casa é estreita”. 

kaliovoe n. joaninha (inseto, 
Coccinellidae) 

kalipiu n. [Do Port.] eucalipto. 
Nokuti kaliptu ra GATI. “O GATI 
planta eucalipto”. 

kalisoti adj. Fino. Hiruruxoti eno 
kalisoti ne ipuneti ra ipoti. “A 
ceramista desenha muito fino na 
cerâmica”. (→lapa’iti) 

kalivono n. criança. Aruxuko 
tamuku ra kalivono. “O cachorro 
mordeu a criança”. Komohitihiko ra 
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kalivono. “As crianças estão 
brincando”. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

kamakonati n. embiruçu (planta, 
Bombacaceae) 

kame n. abóbora. Eno noneti 
kame kavaneke. “Tem muita 
plantação de abóbora na roça”. 

 
Fonte: Silva, 2010 

  
”ABÓBORA ASSADA NA BRASA” Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

kamo¹ n. cavalo. Exoti kamo ra 
peyo nza'a. “O cavalo do meu pai é 
manso”. Exoti ra kamo. “O cavalo é 
manso” Ivu'ixo kamo ne Lucas. 
“Lucas  anda à cavalo”. Xuxapati ra 
kamo. “O cavalo é rápido”. Exoti ra 
ngamona. “O meu cavalo é manso”. 

kamo² v. ouvir. Kamo ra otu 
vitukinoa xeti. “O senhor de idade 
ouve quando a gente conversa com 
ele”. Kamokenoti radio ra Marli. “A 
Marli está ouvindo rádio”. Kamoti 
yoti kalivono ra Marli. “A Marli está 
ouvindo a criança chorar”. Ngamo 
varaka yuponi koeti. “Eu ouvi a 
anrancuã cantar hoje bem cedo”. 
Kamoa kalivono ra ihaxikopea eno. 
“A criança ouviu a sua mãe 
chamar”. Kamokenoti oxokenati ra 
hoyeno. “O homem está escutando 
a música”. Ngamo enengokokono. 
“Ouço quando sou aconselhado”. 
Ngamoa ne eyekouti. “Ouvi essa 
noticia”. 

kamokenokuti  n. (neo.) rádio. 
Ngamo inati kamokonokuti. “Estou 
ouvindo rádio agora”. 
 
kamuxi n. pote de barro. 

 
Fonte: Silva, 2012. 

kaneti n. larvas, coró. Uke'exone 
nikea tuti noneti ra kaneti. “O coró 
comeu toda a folhagem da 
plantação”. 

kapariketi n. formiga. Eno 
kapariketi koxe'uke ra metakiku.  
“Tem muita formiga no tronco do 
angico” 

kapasi n. nuvem. Houxovone ne 
kapasi kevotimo uko. “As nuvens 
estão se juntando, vai chover”. Eno 
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kapasi ko'oyene. “Hoje a nuvem 
está bem carregada”. 

kapasikoti v. pisar. Kapasikoa 
kamo ra xe'exa tapi'i. “O cavalo 
pisou em cima do pintinho”. 

kapaya'akovoti v. espreguiçar. 
Kapaya'akovoti ra yekoteno. “O 
velho está se espreguiçando”. 
Kapaya'akovoti ra xanehiko xapa 
ho'uxovoti. “As pessoas que 
participaram da reunião se 
espreguiçaram”.   

kapayoeti adj.  pisoteado. 
Enepora ivokovoti tapi'i kapayoeti. 
“A galinha morreu pisoteada” 

kapuha'ikopeti n. (neo) arma de 
fogo, espingarda, revólver. Ape ake 
ra kapuha'ikopeti. “A espingarda 
tem bala”. Akone ake ra 
kapuha'ikopeti. “A arma não tem 
mais munição” 

kara kara n. maritaca. Uke'exo 
noneti soporo ne kara kara. “A 
maritaca acabou com a plantação 
de milho” (ave, Aratinga 
leucophthalma) 

karameva n. cedro. Itukoti peti ra 
karameva. “O cedro é bom para 
fazer casa” (planta, Meliaceae) 

 
Fonte: http://www.remedio-caseiro.com/aplicacoes-do-

oleo-de-cedro/ 

A madeira do cedro é 
utilizada para fazer porta, janela, 

mesa, cadeira, cama e batente. As 
folhas de cedro também têm uso na 
medicina tradicional. 

karapa n. [Do Port.] garrafa. 
Koema'iti ra itatakoti karapa. “A 
garrafa que está quebrada é um 
perigo”. 

karapaxoe n. borboleta grande. 
Pikoti karapaxoe ra Vitória. “A 
Vitória está com medo da borboleta 
grande” (inseto, Lepidoptera) 

karape adj. [Do Guarani] baixo. 
Karape ne ongo. “Minha tia é 
baixinha”. Karape ra yovoku. “A sua 
casa é baixa”. 

karape panana n. banana maçã. 
Ape karape panana kavaneke. 
“Tem banana maçã na roça” (planta, 
Musa) 

kararaunati n. mamoeiro que não 
dá frutos, mamão-macho. 
Kararaunati ra xeve xapau 
angapetike. “Tem pé de mamão 
macho no meu quintal” (planta, 
Caricaceae) 

karau n. carancho. Ahati eneyea ra 
karau ya xe'okuke tangi itukovo 
hahameti. “O carancho gosta de 
cantar toda tarde na beira do 
açude”. (ave, Polyborus plancus) 

karau n. carão (ave, Aramus 
guarauna) 

karayo n. lixeira. Kipo'ikopeti 
xurumo ra karayo mekuke. 
“Antigamente usava a lixeira para 
lavar panela” (planta, Curatella 
americana ) 

kareoke n. feijão-de-corda. 
Movokene ra ngareyokea. “Meu 
feijão já está secando”. (planta, 
Vigna) 
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Fonte: Silva, 2013 

 
“CALDO DE FEIJÃO DE CORDA VERDE COM 

MANDIOCA” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

 
“CALDO DE FEIJÃO DE CORDA SECO COM 
PUCHERADA” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

karixo n. [Do Port.] galinha carijó 
(ave, Gallus gallus domesticus) 

kasasa'ikoti v. Limpar casa. 
Kasasa’ikoti ra onju. “Minha tia 
está limpando a casa” 

kasati n. 1) frio. Kasati ya kohea 
njuniu. “No mês de junho faz frio”. 2) 
gelado. Kasati une. “A água está 
gelada” (→asako, kasaxoti) 

kasatu n. [Do Port.] casamento. 
Apetimo kasatu luminguke. “Haverá 
casamento no domingo”. (→ 
ikorokovoti) 

kasaxoti v. sentir frio. Kasaxoti 
hovenoeno. “A velha está com frio”. 
(→epekopi) 

katera n. [Do Port.] carteira. 
Kuxotine ra ngaterana. “A minha 
carteira é velha”. 

kauha'ixope n. vassoura. 
Inarakoti ra ngauha'ixope. “A 
minha vassoura está quebrada”. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

kauha'ixoti v. varrer. 
Ngauha'ixoti ovongu. “Estou 
varrendo a minha casa”. 

kaunakokuti ipovoti n. (neo.) 
guarda roupa 

kaunakokuti itukevoketi n. 
(neo.) guarda louça 

kausayu'ixoti v. estragar. 
Kausayu'ixoti mbicikeletina po'inu 
ra homoehou. “O moço está 
estragando a bicicleta do seu 
irmão”. Kausayu'ixoati  eka 
kuma'am ra hoyeno. “O homem 
ficou ruim por causa de pinga”. 
(→atahixoti) 

kavahati v. atrapalhar. Kavahati 
Marlene ra Vitoria. “Vitória está 
atrapalhando a Marlene”. 
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kavane n. roça. Uke'exo nikea 
kavaneke ne kipae. “A ema come 
todo o tipo de plantação na roça” 
Enepora kavane eno noneti ya. 
“Nesta roça tem muitas plantações”. 
(→ Isane) 

kavo n. sabão. Kiyone ra 
ngavona. “Meu sabão está ficando 
pequeno”. Nikoti kavo ne kure. “O 
porco está comendo sabão”. 

kaxaka'ikoti v. secar ao sol. 
Kaxaka'ikoati nza'a ra atupu xapa 
kotuti kaxe. “O meu pai está 
deixando adubo no meio do sol 
quente para endurecer”. 

kaxe¹ n. 1) sol. Kotuti ra kaxe 
ko'oyene. “Hoje o sol está quente”. 
2) dia.  

 
Fonte: Souza, 2013 

kaxe² n. dia da semana. Kuaturu 
kaxe ko'oyene. “Hoje é quinta-feira”. 

kaxeono adj. paraguaio. Eno oro 
he'onone ra kaxeono ya 
vemeuxake. “Os paraguaios 
esconderam muito ouro no nosso 
território”. 

kaxu n. caju. Pi'a ko'iyeovoku ra 
kaxu harara'iti yoko hiya'iti. “Tem 
dois tipos de cajú, vermelho e 
amarelo”. (planta, Anacardium) 

 
Fonte: Silva, 2010. 

kaya n. cérebro. Koati ko'ituketi ra 
ngaya. “Meu cérebro está 
trabalhando muito”. Kaliha kaya ne 
tapi'i. “A galinha tem cérebro 
pequeno”. 

kayaineti v. Babar. Kayaineti ra 
Ana. “A Ana esta babando”. 
(→ayaine) 

kehakoti v. Servir. Kehaka ra 
terere Libi. “A Libi está servindo 
tereré”. 

kehokopeti  n. pá de ponta 

kehu n. [Do Port.] queijo. Avo aunati 
ra kehu. “O queijo ainda não está 
bom”. 

keno vaka n. camalote (planta, 
Eichhornia crassipes) 

kenoti n. orelha. Kohinokone keno 
ne seno. “A mulher furou a orelha” 
Ulala'iti ra kenoti. “A orelha está 
com ferida”. 

kerokoti v. cavar. Kerokoti huro 
ra xuluki. “O tatu está cavando um 
buraco”. 

ketihe n. carrapato. (inseto, 
Aracnídeos) (→hirimititi, 
koromototo) 

ketukoti v. misturar. Ketukoa 
hoyeno ra hariri. “O homem está 
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misturando areia”. (→ 
amuxokoti) 

ketupahoti v. Revirar. Ketupaheo 
ipovo ra Liliane. “A Liliane revirou as 
roupas”. 

kevi n. asa. Inarakoti kevi ne 
ho'openo. “A asa do pássaro 
quebrou”. 

keviti n. abanico. Oro'okovoti 
poixo'o ra keviti. “O outro lado do 
abanico está queimado”. 

 
Fonte: Souza. 2012. 

kevoti v. chover. Xunati kevea ne 
uko. “Choveu forte”. 

kiya'ikaxe n. pôr-do-sol. 

 
Fonte: Corrêa, 2011. 

kili kili n. periquito. Koepekone kili 
kili ne kalivono. “A criança matou o 
periquito”(ave, Psittacidae) 

 
Fonte: Corrêa, 2011. 

Acredita-se que quando o 
periquito voa à noite é sinal de que 
o chefe da família morrerá. 

kimoum n. queixada. Houxokoe 
yono ne kimoum. “O queixada anda 
em bando” (mamífero, Tayassu 
pecari) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

kinati adj. Gordo. Yeopa ra 
nginako? “Você percebeu que 
estou ficando gordo?” Nginatine 
enomone akoino omondova ne 
ipovoti. “Engordei por isso que a 
roupa não serve mais em mim”. Ape 
kurena ne nza'a pora kinati. “Meu 
pai tem um porco bem gordo”. 
Kinati ra peyoko kure kataraiti. “O 
porco tratado está gordo”. 

kipae n. Ema. Oritine noxea uti ra 
kipae. “É raro ver ema” Uke'exone 
noneti maxixi kavaneke ra kipae. “A 
ema acabou com a plantação de 
maxixi na roça”. (ave, Rheidae)  
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Fonte: 

http://coisadezootecnista.blogspot.com.br/2011/02/em
a.html 

A Ema faz-se presente na 
cultura terena de várias formas, seja 
em adornos típicos ou nas formas 
míticas. Suas penas são utilizadas 
na confecção de vestimentas 
masculinas, tais como, xiripa, cocar 
e bracelete utilizadas durante a 
tradicional Hiyikexoti kipae – dança 
da ema, dançada apenas pelos 
homens. O penacho do pajé é 
confeciomado com pena de ema, 
assim como outros adornos. O ínicio 
do ano terena, período da colheita e 
também da festa do ohokoti ocorre 
quando a constelação das Pleiades 
atinge seu ponto máximo, formando 
com a Via Láctea a imagem de uma 
ema presa ao Cruzeiro do Sul, 
sendo essa responsável pela 
manutenção do mundo. Segundo a 
sabedoria do povo,  se a ema soltar-
se, o mundo se acaba. Ainda 
segundo a sabedoria terena, caso a 
pessoa tenha a visão dessa ema do 
céu flutuando no ar ela morrerá. 

kipahi¹ n. penacho utilizado pelo 
koixomoneti durante os rituais de 
pajelança. Kipae evo’i ituko kipahi 
ra koixomoneti. “O penacho do pajé 
é feito de pena de ema”. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

kipahi² n. guarda-chuva ou 
sombrinha. 

kipo'ikoti v. lavar. Kipo'ikoti carru 
ra Liliane. “A Liliane está lavando o 
carro”. 

kipohopeti ipovoti n. (neo.) 
máquina de lavar roupa. 

kipohoti v.  lavar roupa. 
Mbiheamo kipohoti. “Vou lá lavar 
roupa” 

kipo'ikopeti v. limpar 

kipokexoti v. lavar vasilha. 

kiri n. nariz. Imixako kiri ne 
epoe'exoti. “O nariz do jogador 
sangrou” Enepora kiriti akomea 
omehone vo'oku ngiripi. “Não está 
sentindo cheiro por causa da gripe”. 
Kotivetine ra ngiri vo'oku ngirípi. “O 
meu nariz está doendo por causa de 
gripe”. 

kiripuku n. redemoinho. Kiripupu 
xapa ihunovoti kiaxeke. “Tinha 
redemoinho no meio do vento 
ontem”. 

kiriu n. Fogo-apagou, rolinha. 
Mopoi niko ra kiriu koene'eye. “A 
rolinha come pedra”. (ave, 
Columbidae) 
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kixoti v. dizer. Nguixoa ra Marlene 
mbiheamo. “Eu disse a Marlene que 
eu vou lá”. 

ko'e n. batata doce. Eno kavaneke 
ne koe'e. “Tem muita batata-doce 
na roça.” Itivetinoe ra ko'e. “As 
batata são doces”. 

 
Fonte: Souza, 2010. 

 
BATATA DOCE ASSADA NA BRASA.Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

ko'emoketi n. brincadeira. 
Ko'emokeati hovenoeno ra arunoe. 
“A senhora está tirando sarro da 
moça”. (→mohikenati) 

ko'eru¹  n. pipa. Kalihaxo ra 
ngo'eruna. “A minha pipa é 
pequena”. Uhe’okoti ra ngo’eruna. 
“A minha pipa é bonita” 

ko'eru² n. papagaio. Ako exa 
humikea ra ko'eru. “O papagaio não 
sabe assoviar”. Uke'exone none 
soporo ne ko'eru. “O papagaio 
acabou com a plantação de milho”  
(ave, Psittacidae) 

 
Fonte: Silva, 2012. 

ko'eyo n. concha. Eno pe'utinoe 
ko'eyo yane tangike. “Tem muitas 
conhas grandes no açude”. 

ko'ikoti v. debulhar. Ko'ikoti 
movo'iti soporo ra nza'a. “Meu pai 
está debulhando milho seco”.  

ko'ituketi v. trabalhar. Ko'ituketi 
ra homoehou. “O moço está 
trabalhando”. Ngo'ituke ya heu 
koeti semana. “Eu trabalho durante 
a semana”. Ako omotova mbihea 
vo'oku ngo'ituketi. “Não posso ir 
porque estou trabalhando”. 

ko'oyene n. 1) hoje. Ko'oyene 
mbiha numinguxea. “É hoje que vou 
pescar”. Ko'oyene nzeapa. “É hoje 
que eu chego” 2) agora. Ko'oyene 
simea ne'e. “Ele chegou agora”. 
Mbihopotinemo ko'oyene. “Daqui a 
pouco eu vou embora, agora mesmo 
irei embora”. 

ko'ovokuyea n. moradia. (→ 
iperekeuti peti, ovokuti, 
peno, peti, peti kamata’iuti) 
 

 
Fonte: Júlio, 2012. 
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“Enepo kixoku ko'ovokuyea 
uti vitukovo kopenoti ya xoko 
vipuxovoku mekuke, eno hana'iti 
poe'ayea ko'oyene yara simokune ra 
meum vovokune. Vo'oku 
ko'ovokuyea ne voxunoekene 
mekuke, peti iperekeuti kopenohiko 
meku. Enepora peno ra viyenoxapa 
meku tokerehi yoko tuti exate, 
enomone hi'exeovo ra ovokuti 
mekuke. Enepora hi'e ihae meum 
none kuveu kixone viyenoxapa. 
Koane iperekeuti tikoti kohevehiko 
ra ovokuti mekuke, koanemaka 
harara'iti mote xanena hi’e koehati 
yapahi, omoxokovo motovamaka 
kamata'ikeova ne heve peti, epo'oxo 
ra hi'e yapahi itukoamaka 
viyenoxapa kuxauna meku. 
Itukovomaka atupu ra harara’iti mote 
omoxoeti koheveamaka peti." 
 A forma de moradia dos nossos 
parentes no passado era bem 
diferente da usada hoje. A moradia 
dos nossos antepassados era uma 
casa feita de pau a pique ela tinha 
cobertura de sape ou palha de 
bacuri essa era a cobertura dessas 
casas antigamente. O sape é uma 
planta nativa do campo,  e essa 
casa feita de pau a pique e 
rebocada com barro vermelho 
misturado com capim sape, é feita 
uma massa de barro com capim 
para que possa fixar na parede. 
Esse mesmo capim servia também 
para os nossos parentes 
antigamente como colchão. 
Também pode ser misturado com  
terra vermelha para fazer um tipo de 
tijolo chamado adobe, que é 
também uma outra forma de parede 
da casa. Essa era a forma da casa 
dos nossos antepassados. (Fonte: 
Júlio, 2011) 

ko'uhepuneti desejo.  
Ko'uhepuneti nikea mote ra 
ihaikoti. “A mulher está com desejo 

de comer terra”. Ko'uhepuneti 
handea ra ihaikoti. “A grávida está 
com desejo de comer melancia”. (→ 
ahati, uhepune) 

koehepu'iti n. moringa. Kuxotine 
ra koehepu'iti. “A moringa é 
antiga”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

koekotoro'oti n. jararaca. Ape 
koekotoro'oti koexoe ndokopone 
xenekuke. “Eu encontrei uma 
jararaca na estrada” (serpente, 
Bothrops insularis ) 

koema'iti¹ adj. feio. Koemaitine 
ne tamuku ipa'akoti. “O cachorro 
que está com sarna é feio” 
Koema'iti ra hoyeno. “O homem é 
feio” 

koema'iti² adj.  perigoso. 
Koema'iti ra koinikoti huveo. “O rio 
é perigoso com a enchente”. 
Koima'iti ne koexoe. “A cobra é 
perigosa”. Koima'iti ra kene meum. 
“O tempo está perigoso” 

koepekoti v. matar. Koepekoti 
koexou ra hoyeno xe'okuke ovoku. 
“O homem matou uma cobra perto 
da sua casa”. 

koevesekoti¹ v. descer algum 
objeto como: bagagem, mala. 
Ngoevesekoati inonem. “Vou 
descer a minha carga”. 
(→evesekoti) 
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koevesekoti² v. terminar. 
Ngoevesekoati ra indukovoke. “Vou 
terminar o que eu estou fazendo”. 
(→ kovesekoti, uhexone, 
usexeti) 

koexoe n. cobra. Enepora koexoe 
ho'e  maya itukovoye. “Esta cobra é 
uma cobra coral”. Koima'iti ne 
koexoe. “A cobra é perigosa”.  

 
Fonte: Silva, 2009. 

ko'eyo n. concha. Ihai une ne 
ko'eyo. “A concha vive na água” 

kohe n. 1) mês. Eno kokeviti 
tavaruru ya kohe. “A formiga tem 
asa no mês de agosto” 2) lua. 
Hupati ra kohe ya xeyake. “A lua é 
bem clara na cheia”. 

 
Fonte: Souza, 2012 

 “Enepo vivoko'okoa ra kohe, 
vexoa apeyea kuaturu koeti 
kixovoku ya ovati pohuti kohe, ya 
tirinta koeti kaxe. Ape minguante, 
ape inamati kohe, ape crescente 
yoko xeya, yupihova ivoko'okea 
koane kutipea viyenoxapa enepo 
ape koekuti itukovoke. Ka'aye koe 
ra viyenoxapa koyuhoa ra inamati 

kohe; koekuti apeti kalivonona akoti 
okomoeke pa'axovahiko motovati 
veyopea ne hulekeko yoko koekuti 
arine ne kalivono omopea yatike. 
Koanemaka ya inamati kohe ako 
omotova tetukea tikoti ra viyenoxapa 
enepo ituko ovoku, vo'óku ako oriko 
kopuno'iyea ne tikoti ya inamati 
kohe. Koanemaka enepo ape seno 
ihaikoti, enepo koxe'exa ya inamati 
kohe mahi seno kalivono ipuhikoya, 
epo’oxo isako kali heve uko ya 
inamati kohe. Koanemaka ya 
crescente mahi unati vate'ikovope 
ne arunoe, akohi oriko hanaipea tuti 
ya. Kene ya xeyake mahi koati mbiu 
koeti ko'itukepeti ya, mbiu koehi 
oposiheopeti ho'openo ya yoti ya 
hoikuke, koane enepo ape ihaikoti 
seno koxe'exati ya xeyake, mahi 
hoyeno kalivono ipuhikoya.” 
 Quando a gente observa a lua, ela 
possui quatro tipos, ou fases dentro 
de um mês. Tem minguante, tem 
nova, crescente e cheia. Os nossos 
parentes respeitam muito, 
acreditam, observam e temem 
quando fazem alguma coisa ou 
quando querem fazer alguma coisa 
em relação a sua atividade. 
Antigamente eles falavam que, na 
lua nova, quem tinha criança que 
não está bem de saúde, com 
amarelão, os pais faziam um ritual 
para invocar a lua pedindo que ela 
tirasse a doença, a preguiça do filho 
e a lua mandasse longe essas 
doenças. E na lua nova os nossos 
antepassados não podiam cortar 
madeira ou árvore quando estavam 
tirando madeira para casa porque a 
madeira não seria resistente, 
apodreceria rápido. Também 
quando tem um mulher grávida e 
que vai dar a luz nessa fase da lua 
dizem que vai nascer uma menina e 
também na lua nova sempre chove 
um pouco. E na fase crescente 
dizem que é uma fase boa para que 
as moças possam cortar o cabelo, 
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que cresce rápido. Na fase da lua 
cheia dizem que é bom para 
trabalhar melhor, muito bom para 
caçar animais no mato e também 
quando uma mulher grávida dá a luz 
a um menino. Essa é uma versão 
dos mais antigos. (Fonte: Júlio, 
2011). 

kohihiti adj. bêbado. Kohihiti ne 
hoyeno. “O homem está bêbado” 

kohinokoti v. furar. Kohinolkoti 
ikokuti ra nza’a. “Meu pai está 
furando poço”. 

kohipoti n. gavião. Yomoti nikea 
xe'exa tapi'i ra kohipoti. “O gavião 
gosta de comer pintinho” 
(→hoveo, ili’ili, peyo kaxe) 

kohiuti n. florido. Kohiuti ra 
mara’o. “O ipê está florido”. 

koho¹ n. tuiuiú. Hanaiti anu 
ho'openo ra koho. “O tuiuiú tem 
pescoço grande”. Eyevoti anu ra 
koho. “O tuiuiú tem um pescoço 
enorme” (Jabiru mycteria) 

 
Fonte: Guedes, 2012. 

koho² n. nome dado à primeira 
parte da dança da ema, os passos 
largos, devagar e sincronizados 
representam os guerreiros  no mato 
procurando o inimigo. 

kohoa n. panturrilha. Kohoneti 
kohoa ra seno. “A mulher está com 
a panturrilha dolorida”.  

kohokoti v. derrubar. Kohokoti 
manga ra Marlene. “A Marlene está 
derrubando manga”. 
(→ikorokovoti, kopuhokoti) 

kohokoti v. servir. Kohokoti mate 
ra Marlene. “A Marlene está 
servindo mate”. 

kohoneti n. dor. Kohoneti nduti. 
“Estou com dor de cabeça” 

kohonokoti emo'uti n. (neo.) 
microfone. Kayuhoti anza’axo ne 
kohonokoti emo’uti. “Gosto de 
falar no microfone” 

kohononeti n. cascavel (reptil, 
Viperidae) 

kohononexoa n. gafanhoto. 
Uke'exo nikea kavaneke ne 
kohononexoa. “O gafanhoto come 
toda roça”. (inseto, Caelifera) 

koho'okoti n. pica-pau  (ave, 
Campephilus melanoleucos)(→ 
ohono'okoti tikoti) 

kohupi'okoti n. (neo) ventillador. 

koihiti yutapa  n. tesourão (ave, 
Fregata) 

koinoti v. carregar. Koinoti tuti 
tikoti ra kosiu. “A formiga está 
carregando folha da árvore”. Koinoti 
tikoti ra taratu. “O trator está 
carregando madeira”. 

koitanu n. melão de São Caetano. 
(planta, Momordica) 

koiti inati n. barbatimão (planta, 
Fabaceae) 
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koituketi adj. trabalhador. Koati 
koituketi ne hoyeno. “Ele é um 
homem trabalhador”. 

koixomoneti n. pajé 
 

 
Fonte: Silva, 2013 

 
kokiriti opeti n. anu-preto (ave, 
Crotophaga ani) (→ povoko)  
 

 
Fonte: 

http://christiancamargo.com.br/site/modules/mastop_p
ublish/?tac=Anu-preto 

 

“Enepora  ho'openo  hahaha  
koie  evoi  kali  hiyai  koe  opekuke  
kiri heheu  koie  kiri  kiri xe'exa  tapi'i   
ituko  nika  yoko  kalihunoe  kaneti, 
xapa  hoi  o'vo, enepo kaha   nikea  

xe'exa  tapi'i  inati  oposiko  ipuhikea  
xapa  ko'ovokuti, ovoti  xeokuke  
hooi  tuku  koeti  ukexea  ne  
koputoe  tapi'i.” 
 Este  pássaro  tem  penas  pretas  
e embaixo  do seu  bico  tem  penas  
amarelas, seu  bico  é muito  
pontiagudo; ele se alimenta  de  
ovos  de  galinha,  de  insetos, mora  
no cerrado  e  quando  sai  a  
procura  de  alimento  como  ovos  
ele  procura  casa  mais próxima  e 
incomoda  dona da  casa  até  
acabar  com  o  ovos. (Fonte: 
Anésio Alfredo Pinto, 2013) 

kokuruhunati n. urutu cruzeiro, 
serpente. Oriti noxea uti ra koexoe 
kokuruhunati. “É raro ver urutu 
cruzeiro” (réptil, Bothrops alternatus) 

kolemetete n. lagartixa. Eno 
kolemetete koxe'uke manga. “Tem 
muita lagartixa no tronco da manga” 
(réptil, Teiidae) 

komititi adj. cego. Komiti koye ne 
onze. “Minha avó está cega”. 

komohiti v. brincar. Ngomohi 
xapa iningone koene'eye. “Eu brinco 
com os meus amigos às vezes”. 
Ngomohitimo xepakukenoe. 
“Brincarei no meio de vocês”. 

komokoti xeleke n. carpinteiro 
(ave)  

 “Enepone  kali  hopeno  
koahati  komokoti  xeleke kali 
kopuroro  koe  evo'i ainovo  
ienoxapa  kane  hihe enepo  yono 
xapakuke  hoi  ako  kurikaka  poha  
seno poha  hoheno, kahe  ituko  
nika , ake  hie  ituko nika  enepo 
ituko  ovoku oposiko  hana'iti  xuve  
tikoti vikoko  kixoa ne   ovoku  
ainovoti  xelekena  tope enomone  
koihano  komokoti  xeleke, kuane  
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oukeke  xene  imoa  ne moko. 
Eneokexeane  exokonone  
itukeovone koxeexatine, 
eloketinehiko  okovo.” 
  Carpinteiro é uma ave acinzentada 
da família do canário, voa sempre 
em casal e alimenta-se de semente 
de capim; constrói seus ninhos no 
alto das árvores, usa gravetos de 
espinhos para fechar seu ninho. 
Quando  cantam dentro da sua casa 
é porque estão felizes com a 
chegada dos filhotes (Fonte: Anésio 
Alfredo Pinto, 2013) 

komomokuti n. (neo.) televisão 

komomopeti ora n. (neo.) 
relógio (→ honovo’uti) 

komomoti v. 1) assistir. 
Komomoti epo'exoti ra xanehiko. 
“As pessoas estão assistindo jogo 
de futebol”. 2) olhar. Komomo'oviti 
ra tamuku.” O cachorro está 
olhando pra nós”. 

komukexopeti n. Peneira. 
Komukexopeti peixou ra hoyeno. 
“O homem está limpando feijão na 
peneira”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

konehie n. canarinho (ave, 
Fringillidae) 

konoum n. coelho. Ako xe'exa ra 
konoum. “O coelho não tem filhote”. 

kopenoti n. índio, indígena. 

 
Fonte: Souza, 2013. 

kopihe n. espécie de marimbondo 
Poke'eke ovo moko ra kopihe hane. 
“Esse tipo de marimbo fica embaixo 
da terra.”  (inseto) 

kopirereti v. 1) desenrolar. 
Kepirereo voso ra Marlene. “A 
Marlene desenrolou a linha”. 2) ficar 
em fila. Kopirereovo ra 
kalivonohiko. “As crianças formaram 
uma fila”. 

kopiti'iti adj. sujo. Kopiti’iti 
ipevona. “Sua roupa está suja”. 

kopiye n. tatu-peba. Enpora 
kopiye yoti yonea. “O tatu peba 
anda de noite”. (mamífero, 
Euphractus sexcinctus) 

kopopokexoti n.  gonçalo 
(planta, Astronium fraxinifolium) 

kopuhiketi n. espécie de lagarta 
que queima (inseto) 

kopuhi'oti n. gato do mato. 
Ndokopo kopuhi'oti kiakaxeke. 
“Ontem eu encontrei um gato do 
mato na estrada” 

kopuhoiti n. (neo) fogos de 
artifício.  
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kopuhokoti¹ v. derrubar. 
Kopuhoko kalivono ra Liliane. “A 
Liliane derrubou a criança”. (→ 
ikorokovoti, kohokoti) 

kopuhokoti² v. estourar. 
Kopuhokexoti pipoca ra Liliane. “A 
Liliane estourou pipoca”. 

kopuroroketi adj. Podre.  
Kopuroroketi ne manga. “A manga 
está podre”. 

koputukoti v. chocar 

koreta n. [Do Port.] carreta. Itatakoti 
heve ra ngoretana. “A roda da 
minha carreta quebrou”. 

korome n. cascudo (peixe, 
Siluriformes) 

koromototo n. carrapato. Ape 
koromototona ne kamo. “O cavalo 
tem carrapato” (inseto, Aracnídeos) 
(→hirimititi, ketihe) 

korotoke n.  semente conhecida 
popularmente como lágrima de 
Nossa Senhora ( ~ toretoke) 

 
Fonte: Silva, 2013 

Essa semente é utilizada no 
artesanado, na confecção de 
colares e em uso fitoterápico.  

 
Fonte: Silva, 2013 

korumekoti v. acender. 
Ngorumekoa ra yuku kuveu 
ovokuti. “Acendo a luz dentro da 
casa”. Ngorumekoati ra yuku xapa 
hokomori. “Estou acendendo o fogo 
no meio do lixo”. Ngorumekoatimo 
ra yuku ya oye'ekokutike. “Vou 
acender o fogo no fogão a lenha”. 
(→ihixoti, ihuxoti, oxokoti) 

koserati adj. manhoso, chorão. 
Koserati ra kalivono. “A criança é 
manhosa” 

kosiu n. formiga. Hirere koe ne 
kosiu omopea tuti tikoti. “É em fila 
que a formiga carrega a folha” 
(inseto) 

kotepaka n. pacu. Ape kotepaka 
huveoke. “Tem pacu no rio”. ( Peixe, 
Characidae) (→ xaka xaka) 

kotikoti v. espremer. Kotikoti 
naranga mongexa itukoti voreka. “A 
minha irmã está espremendo laranja 
para fazer o nosso suco”. 

kotiveti¹ adj. azedo. Kotiveti ra 
peixou. “O feijão está azedo”. 
Kotivetine ra pexou. “O feijão 
azedou”. Kotiveti ne naranga. “A 
laranja está azeda”. 

kotiveti² adj. 1) dolorido. Kotiveti 
ikene iyutokea ra hane. “A ferroada 
do marimbondo é dolorida”. 2) dor 
Kotiveti ra njipo kohoneti. “A minha 
unha está doendo”. Kotiveti ra 
ndaki. “Estou com dor no braço” 3) 
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arder. Kotiveti ra kurihoe ungekuke. 
“A fumaça está ardendo os meus 
olhos”. 

kotoro'oti n. pintado. Ako ave ra 
kotoro'oti. “O pintado não tem 
espinho”. (peixe, Pimelodidae) 

kotukoti v. ordenhar, tirar leite. 
Kotukoti xene vaka ra hoyeno. “O 
homem está tirando leite da vaca”. 
Kotukoti xene vaka ra nza'a. “Meu 
pai esta ordenhando”. 

kotuti adj. 1) quente. Kuati 
Kotutiko ra mbulu.  “O bolo está 
muito quente” 2) calor. Kotuti kaxe 
ko'oyene. “Hoje está calor”. 

kotutiti koeru n. sanhaço azul 
(ave, Thraupidae) 

kouhupikexopeti n. peneira 
utilizada para limpar arroz, feijão. 
Kuxotine ra apa kouhupikexopeti. 
“A peneira de apa é antiga”. 

koveko n. porco-do-mato, cateto. 
Enepora koveko koema'iti tokopa 
uti. “O cateto é perigoso quando a 
gente encontra no caminho”. 
(mamífero, Tayassuidae) 

kovesekoti v. terminar. 
Ngoevesekoatimo ra itukéti. 
“Terminarei esse trabalho”. 
(→koevesekoti, uhexone, 
usexeti) 

kovesekovoti v. pular. 
Ngovesekovoti vo'okuke ra 
ho'openo. “Estou pulando por causa 
do bicho”. Ngovesekovotimo ya 
elokeko ongovo. “Pularei de alegria” 

kovo'eru n. águia. Hana'iti 
ho'openo ra kovo'ero. “A águia é 
um pássaro enorme”. (ave, 
Accipitridae) 

kovu'ixoti v. perder, extraviar. 
Kovu'ixoa Marlene ra tiuketi. “A 
Marlene perdeu o dinheiro”. 
Ngovu'ixoa diplomana undi ituke 
mestradu. “Eu perdi meu diploma de 
mestrado”. (→evokovoti, 
ivu’ixoti) 

koxe'u n. 1) corpo humano. 
Ulala'iti koxe'u ne kalivono. “O 
corpo da criança está com ferida”. 
2) tronco de árvore 

koyo'iti adj. preocupado. Koyo'iti 
ra hovenoeno vo'oku amori akoti 
seapa. “A velha está preocupada 
por causa do seu neto que não 
chegou”.  

koyuhopeti¹ adj. fofoqueiro. Eno 
koyuhopeti ra onju. “Minha tia é 
muito fofoqueira” 

koyuhopeti² n. 1) caderno 
Uke'ene koyuhope ra kalivono 
ihikaxovoti. “O caderno do aluno 
acabou”. Kopiti'iti ra ngoyuhope. “O 
meu caderno sujou”. 2) papel. 3) 
livro. Ngo’ipara ra koyuhopeti. “Eu 
ganhei um livro”. 

koyuhoti v. falar. Ngoyuho 
emo'um. “Eu falo a minha língua”. 
Koati koyuhoti ra seno xapa 
ho'uxovoti. “Esta mulher fala mesmo 
na reunião”. Ngoyuhoatimo ra 
isoneuti. “Falarei dessa idéia”. 
Ngoyuho xapa ho'uxovoti ko'oyene. 
“Falo na reunião de hoje”. 
Ngoyuhoa akoiyea aunati poreu 
ne'e. “Falei que não ia dar certo”. 

kuma'am n. bebida alcoólica.  
Enovoti kuma'am ra hoyeno. “O 
homem bebe pinga”.  

kure n. porco. Ngovu'ixoane ra 
ngurena. “Perdi o meu porco”. 
Enepone ipuhokovoti kure aruxuko 
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maka. “O porco bravo também 
morde”. Kinati ra kure mbiu koene 
kavaneyeovo. “O porco é gordo já 
pode ser vendido”. (mamífero, 
Suidae) 

 
Fonte: Souza, 2013. 

kurihoe n. fumaça. Kotiveti ra 
kurihoe ungekuke. “A fumaça está 
ardendo os meus olhos”. 

kurike¹ n.  amendoim. Avo itapu ra 
kurike. “O amendoim ainda não 
está maduro”. (planta  Arachis 
hypogaea) 

kurike² n.  brincadeira tradicional. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

Brincadeira muito próxima do 
“Corre-cotia”, as crianças formam 
uma roda, sentadas no chão. Com 
um pedaço de pau, pano ou 
qualquer outro objeto, uma das 
crianças corre em volta da roda e 
coloca o pau atrás de uma criança 
que está sentada. A criança que 
estava sentada deve pegar o pau e 
correr atrás de quem deixou o pau 
antes que ele sente em seu lugar.  

kurikokuti ihomuyoti n. (neo.) 
lixeira, lugar onde se deposita o lixo. 

kurikoti¹ v. deixar. Kuringuixoa 
pihea ra Liliane pitivokoke. “Eu 
deixei a Liliane ir na cidade”. (→ 
avane, sikeane) 

kurikoti². v. Jogar. Kurikotihiko 
baralho ra hoyeno. “Os homens 
estão jogando baralho”. Kurikoti 
hokomori ra seno.  “A mulher jogou 
o lixo”. 

kurute¹ n. juriti (ave, Leptotila 
megalura) 

kurute² n. pombo. Ape moko ra 
kurute xoko xuve tikoti. “O pombo 
tem o seu ninho no pé de árvore”. 
(ave, Columbidae) 

kusoti n. nervo. Vahere imikusoko 
ne kusoti. “O nervo quando sofre 
contusão não é bom”. 

kutapera n. mão pelada 
(mamífero, Procyonidae) 

 
Fonte: 

http://www.fazendasanfrancisco.tur.br/noticias/pousad
a-no-pantanal-sul-ms-brasil-surpresa-no-quintal/973/ 

Encontrar com um mão 
pelada no caminho é sinal de que a 
pessoa terá vida curta. 

kutexu n. quati (mamífero, 
Procyonidae) 
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kuxoti¹ n. 1) velho. Kuxotine ra 
mbalitona.  “O meu casaco já e 
velho”. 2) antigo 

kuxoti² v. esperar, está 
esperando. Enepora hovenoeno 
kuxoti. “A velha está esperando”. 
Kuxotine ivue ra Andai. “Antonia 
está esperando a condução”. 
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laka'iti adj. molhado. Laka'iti ra 
ipovoti. “A roupa está molhada”. 
Akomo indukapa ne imbovo 
laka'itiko. “Não vestirei a minha 
roupa porque está molhada”. 

lapa'iti adj.  fino. Lapa'iti ra tapoa 
akomo atiu'i. “A tábua é fina não vai 
durar muito”. (→kalisoti) 

lapahiti adj. transparente. Ako 
aunati ra ipevo lapahiti. “A sua 
roupa está transparente não é bom”. 

lapape n. beiju. Uheti oso'ixovo 
lapape. “O beiju assado é gostoso”. 
Piho kavaneke ne mboinu 
veyoponoti xupu itukotimo lapape. 
“Meu irmão foi para roça pegar 
mandioca para fazer beiju”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

Item da alimentação 
extremamamente importante e 
valorizado pelos terena, tendo como 
base a mandioca ralada e torrada 
em forma de circulo, o seu consumo 
se dá de forma partilhada entre os 
membros da família. A esse ato de 
comer junto é dado o nome de 
inikoneti. Segundo relato de uma 
anciã, antigamente a comida era 
servida em um único recipiente e 
todos alimentavam-se juntos nesta 
mesma vasilha. 

 

 
“LAPAPE” Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

lapo'ehi n. paineira. Enepora 
lapo'ehi oro'okovoti. “A paineira está 
queimada”. (planta, Ceiba speciosa) 

lavona n. [Do port.]  lagoa. Evakaxu 
ne lavona. “Tem capivara na lagoa” 

lehu n. [Do port.] lenço. Kopiti'iti ra 
lehu. “O lenço está sujo”. Inamatiko 
ra lenzuna. “O meu lenço é novo”. 
Ivarereoti ra lihuna. “O seu lenço 
está rasgado”. 

lele n. irmão mais velho. Kavaneke 
yono ra lele. “O meu irmão mais 
velho foi para roça”. 

levehoti v. 1) caçar. Leveheoti 
yotike ne nza'a. “Meu pai foi caçar 
ontem a noite”. Levenzeoti yotike. 
“Fui caçar ontem à noite” 2) andar, 
passear.  Leveheoti ra arunoe. “A 
moça está andando à toa na rua”. 
Levenzeoti kiyakaxeke. “Fui andar 
à toa ontem na rua”. 

ligaxoti v. ligar. Liguexinamo 
iharotike. "Ligue para ele amanhã". 

likilikixoti v. fazer cócega. 
Likilikixoti po'inu ra kalivono. “A 
criança está fazendo cócega no seu 
irmão”. 
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lili n. 1) lambari. Eno lili 
notuvakake. “Tem lambari na lagoa” 
2) piavuçu. Enepora lili oriti vitopea 
numikuxo uti. “É dificíl pegar 
piavuçu”. 

lo'o n. 1) caranguejo. Enepora lo'o 
uneke ovo. “O caranguejo é da 
água”. 2)caramujo. Ihai une ra lo'o. 
“O caramujo vive na água” 
(→vayau) 

lopeti esqueda. Leope yitoxi 
koene'eye. “Você escreve do lado 
esquerdo”. Lombe veinoam ne 
nguru induke. “Fiz o gol com a 
minha esquerda”. Lope yutoxea ne 
nza'a. “Meu pai escreve com a mão 
esquerda”. Lopeti veinoa epo'exoti 
ne nguru. “O jogador fez o gol de 
esquerda”. 

lopo'ehi n. taboa. Itukokono hyxoe 
ra lopo'ehi. "A taboa é utilizada 
para a confecção de roupas típicas." 

 
Fonte: Silva, 2010. 

“Enepora lopoyehi, noneti 
ihonohi koeti ihae une, eno ya 
xe'okuke notuvaka ra lopoyehi yaye 
vemeuxake ya Akuleake. Enepora 
noneti ihae une, enomone vituko 
vipovo enepo vitunakovo koyui uti, 
ya xapa kaxena uti, vitukovo 
kopenoti. Vuhekexoa ra lopoyehi, 
vitukoati sayana uti, vitukoamaka 
xovo'iti, ako topi kixoaku uti 

vitunakea ko'ipova uti, vitukoa 
vipovo uti kopenoti, enepo kipaixo 
uti, enepo hiyokexo siputerena ne 
senohiko, koane enepo yetorexo uti 
vo'oku poke'exa uti.”  
A taboa é uma planta aquática 
nativa muito comum na nossa 
região. Nós utilizamos para fazer 
nossos trajes para dança, pode ser 
saia, cocar, pulseira, esses trajes 
são usados nas festividades 
tradicionais do índio. Para produzir 
esses trajes ela precisa ser 
trabalhada e trançada para servir de 
indumentária nas danças típicas do 
terena e também quando fazemos a 
luta pela retomada da terra. Então 
essa é a forma de utilizarmos 
taboa”. (Fonte: Júlio, 2011) 

lulu n. ancião. Enepone lulu akone 
ita yonea. “O ancião não consegue 
mais andar”. (→hovenoeno) 

 
Fonte: Silva, 2009. 

lumingu n. [Do Port.] domingo. 
Huvekuti ra lumingu ko'oyene. “O 
domingo está muito calmo”. 
Luminguke ava ayuiti yara 
vipuxovoku. “No domingo que vai 
haver festa aqui na nossa 
comunidade”. 

lupinone n. traíra ou lobó. Uheti 
ho'o lupinone. “O caldo de lobó é 
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gostoso”. Hana'itinoe ne lupinone  
tangike. “Tem lobó grande no 
açude”.  (peixe, Hoplias Aff. 
malabaricus)  

 
Fonte: http://www.clubedapescaria.com.br/peixe/traira-
lobo-tararira 

Durante uma pescaria fisgar 
uma traíra pelo rabo é sinal que a 
pescaria acabou, ou seja, não vai 
pegar mais nenhum peixe. 
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ma'akoti v. descascar. Ma'akoti 
xupu ra hoyeno. “O homem está 
descando mandioca”. (→ 
mapu’ikoti) 

mahurupi n. espécie de lagarto 
(réptil) 

mako n. imbira. Oritine ovoku xuve 
ra mako. “É dificíl achar imbira”. 
Ako axu'ina mako vine. “Vocês 
tiraram pouca imbira” (planta) 

mali'okovoti v. chegar. 
Mali'okovati po'inu ra homoehou. 
“O moço está chegando perto do 
seu irmão”.  

mapu'ikoti v. descascar. 
Mapu'ikoati mbo'inu ra naranga. 
“Meu irmão está descando laranja”. 
(→ma’akoti) 

mapuve n. cobra-cega. Yomoti 
nikea xe'exa tapi'i ne mapuve. “A 
cobra-cega gosta de comer 
pintinho” (réptil, Amphisbaenia) 
(→mopue) 

mara'o n. 1) para-tudo. Uhe'ekoti 
hiu ra mara'o. “A flor de para-tudo é 
bonita”. (planta) 2) ipê amarelo. 
Kohiuti xuve ra mara'o. “O ipê está 
florido”. (planta, Bignoniaceae) 

mara'o homomo'iti n. ipê roxo. 
Homomo'iti hiu ra mara'o. “A flor 
do ipê é roxa”. (planta, 
Handroanthus impetiginosus) 

 
Fonte: Guedes, 2012. 

marakaya n. [Do Guarani] gato. 
Nikoti oho ra marakaya. “O gato 
está comendo rato”. 

marara'iti adj. avermelhada, 
barrenta. Marara'iti oevo ra une. “A 
cor da água é barrenta”. 

marekoti v. arrancar. Marekoti 
heve xupu hoyeno. “O homem está 
arrancando mandioca”. Mareko o'e 
ra Aristides poike kiakaxe. “O 
Aristides arrancou dente 
anteontem”. Marekoa ihunovoti ra 
xuve tikoti. “O vento arrancou o pé 
da árvore”. Marekoti xupu ra 
Aristides. “O Aristides arrancou 
mandioca”. 

marekoti xupi n. brincadeira 
tradicional. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

Nessa brincadeira as 
crianças se agarram umas às outras 
e uma outra criança deve puxar até 
arrancar. Faz referência à prática de 
arrancar a mandioca, por isso o 
nome da brincadeira. (Fonte: Júlio, 
2012) 

mareo'koti v. depenar. 
Mare'okoti tapi'i ra seno. “A mulher 
está depenando galinha”. 

mareso n. corda. Hana'iti ne 
mareso ngonokone. “Preciso de 
corda maior”. Pu'iti none ra mareso. 
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“A corda é grossa”. Pu'iti hiyeu ne 
mareso. “O fio da corda é grosso”. 

matanakoti v. tirar a pele (couro) 
do animal. Matanakoti kali anakehe 
ra yekoteno. “O velho está tirando 
couro da cutia”. 

matata n. sanguessuga. Eno 
matata uneke ya lavonake. “Tem 
sangue-suga na lagoa”. Eno matata 
yara xapa yomomo. “Tem muita 
sanguessuga no meio da lama”. 

maturupu'iti n. toco (pedaço de 
tronco de árvore). Konokoti 
oro'okeovo ra maturupu'iti. “O toco 
tem que ser queimado”. 

maxatiti n. egoísta. Maxatiti 
itukeovo ra seno.  “A personalidade 
dessa mulher é egoísta”. 

maxete n. [Do Port.] machete. 
Itatakoti tuti ra maxete. “O cabo da 
machete está quebrado”. 

mayane hehe n. Chico magro 
(Planta, Sterculiaceae) 

mayane kamo n. anta. Hana'iti 
ho'openo ra mayane kamo. “A anta 
é um animal grande”. Ningea naum 
ne mayame kamo. “Eu comi carne 
de anta” (mamífero, Tapirus 
terrestris) 

 
Fonte: http://www.essaseoutras.xpg.com.br/tudo-

sobre-a-anta-alimentacao-reproducao-anatomia-e-
inteligencia 

mayane karameva n. peroba 
rosa (Árvore, Apocynaceae) 

mayane vama n. jatobá mirim 
(planta, Guibourtia hymenifolia) 

mayane vatutu n. mutum (ave, 
Cracidae) 

mbalito n. [Do Port.] casaco. Kotuti 
ra mbalitona. “O meu casaco é 
quente”. (→palitona) 

mbicikeleti n. [Do Port.] bicicleta 

mbisuru n. [Do Port.] besouro. Eno 
mbisuru ya yoti. “A noite tem 
bastante besouro” (inseto, 
Coleoptera) 

mbokoti n. Cachoerinha. Paya'ine 
ne Mbokoti. “A Cachoeirinha 
cresceu”.  

mbola n. [Do Port.] bola (→ epo'e) 

mbulu n. [Do Port.] bolo. Pu'iti yeu 
ra mbulu mbara. “Eu ganhei um 
pedaço grande de bolo” 

meku adv. Antigamente, muito 
tempo atrás. Mekuke yomotinovo 
oposiheyea ne viyenoxapa. 
“Antigamente os nossos parentes 
gostavam de caçar”. Mekune piho 
mbo'inu ko'itukeyea. “Faz horas que 
meu irmão foi trabalhar”. (→novo) 

melatu n. [Do Port.] melado. 
Oro'okovoti ra melatu. “O melado 
está queimado”. 

mere n. capitão. Unati yuku ra 
mere. “O capitão é bom para lenha” 
(planta, Terminalia argentea) 

merum n. [Do Port.] melão. Itiveti ra 
merum. “O melão é doce”. 

metakiku n. angico. Movo'iti ra 
metakiku. “O angico está seco”. 
(planta, Mimosaceae) 
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meum¹ n. campo. Hana'iti ra 
meum. “O campo é muito grande”. 
Eno aharana meum nonjone. “Vi 
muita araçá no campo”.  

meum² n. 1) tempo. Ihurimeti ra 
meum ko'oyene. “Hoje o tempo está 
nublado”. 2) mundo. Akone topi 
apeti yara meum. “No mundo está 
acontecendo coisas nunca vistas 
antes” 3) natureza. 

“Mekuke ape hoinaxope ne 
voxunoekene enepo ihokohiko, 
numikuxonovohiko, enepo 
yoneanehiko ya meum, e'exo 
kixoane ne hoinaxopehiko ya 
vanuke. Ka'aye koehahiko ra 
hoinaxope ne voxunoe meku: 
kahakoke, manekoke, kiyo'i kaxe 
yoko yuponiti. Enepo sa'ixa uti ra 
ukeaku yuponiti ya vexope, ya 
lopekuke uti kiyo'i kaxe so'ixomo uti, 
ya tumuneke uti kahakoke apemo, 
kene vikene manekoke apeya. 
"Antigamente tinha pontos de 
marcos que os antepassados 
faziam quando iam para a caça ou 
pescar, eles já sabiam exatamente 
esse ponto de marco no céu. Esses 
pontos chamavam-se de kahakuke 
(norte) manekuke (sul) kiyo’ikaxe 
(oeste) e yuponiti (leste). Essas 
formas de ponto já era 
tradicionalmente conhecida e 
utilizada pelos terena quando eles 
observam o nascer do sol já sabem 
o ponto em que eles estavam ou 
onde eles iam, assim, eles não se 
perdiam. Ao apontar com braço 
direito onde o sol nasce sabiam que 
era leste e ao apontar o braço 
esquerdo estavam apontando para 
onde o sol se põe, na frente sabiam 
que era norte e atrás que era sul. 
Hoje esses pontos são conhecidos 
como pontos cardeais: leste, oeste, 
norte e sul. (Fonte: Júlio, 2011) 

mikukoti v. puxar. Mikukoati uti 
ra tikoti ya kamo. “Estamos puxando 
o pau de cavalo”. Mikika ra mareso 
ike'akope tuiti. “Puxe a corda que 
você usa para amarrar a rede”. 

miyoti v.  pegar. Miyoti kame 
kavaneke ra nza'a. “Meu pai foi 
pegar abóbora na roça”. (→ 
namukoti, nemukoti, sipokoti, 
sipone, veoponoti, veyoti) 

mo'im n. moranga (tipo de 
abóbora). Uke'ene ne mo'im ya 
kavanake. “Acabou a moranga na 
roça”. 

 
Fonte: Silva, 2010 

 
“MORANGA ASSADA NA BRASA”. Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

mo'okoti v. latir. Pora tamuku 
mo'okoti hoikuke. “O cachorro está 
latindo no mato”. 

moenoke n. espécie de galinha 
que tem o pescoço pelado (ave) 

moepe n. Urubu-de-cabeça-
vermelha. (ave, Cathardiae) (→ 
varututu) 
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mohikenati n. brincadeira. 
Enepora mohikenati kuxotine 
mohikena viyeno mekuke. “Essa 
brincadeira é uma brincadeira antiga 
dos nossos patrícios”. 
(→ko’emoketi) 

mohiti n. brinquedo. Kalihumoe 
manga induko monzi indukoati vaka 
kalihunoe tikoti ituko heve. “Meu 
brinquedo é feito com mangas 
pequenas, transformo em vaquinhas 
as patas são feito de pauzinhos”. 

mokexa n. irmã. Oye'ekoti ne 
monguexa. “A minha irmã está 
cozinhando”. Kavaneti ra mongexa 
pitivokoke. “A minha irmã foi fazer 
feira na cidade”. 

moko n. ninho. Uhe'ekoti moko ra 
koho oxeke Corumbá. “O tuîuiui tem 
um ninho bonito na estrada que vai 
para Corumbá”.  

 
Fonte: Silva, 2011 

Segundo o conhecimento 
tradicional quando se corta uma árvore 
e destrói o ninho  do Carpinteiro e 
João-de-Barro ocasiona tempestade 
com graniso. 

mokoeke n. semente de abóbora 
seca. Palavra usada quando se 
guarda a semente de abóbora para 
comer no tempo da seca quando 
não há produção na aldeia. Eno 
kaunae mokoeke ra onju nonemo 
tumuneke. “Meu avô tem muitas 
sementes de abóbora seca que 
guardou e vai plantar futuramente”. 

 
Fonte: 

http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/casos-
de-sucesso/dieta-emagrece-21-kg-farinha- 

semente-abobora-635162.shtml 

mokohoe n. jaó. Yoti eneya ra 
mokohoe hoikuke. “O jaó canta à 
noite no mato” (Ave, Crypturellus 
undulatus) 

momiti adj. cansado. Momi koeku 
ngo'itukeiyea. “Cansei de tanto 
trabalhar”. Momiti ra tamuku 
ixomoyea ehaixeovo. “O cachorro 
está cansado de correr”. Ako oriko 
momi'iyea ne hiya'iti xane. “As 
pessoas que tem amarelão se 
cansam rápido”. Meomi kali 
mbo'ínu? “Você cansou meu 
irmãozinho?”   

momo'on n. palmito. Kohepiti ra 
momo'om kavanevo. “O palmito 
custa caro quando vendido”. Veyo 
momo'o. “Alguém tirou palmito”. 

 
Fonte: 

http://mariaceciliacandelore.blogspot.com.br/2011/02/g
uariroba.html 

O palmito de bacuri ou 
bocaiúva faz da base alimentar do 
povo terena. Cozido come-se com 
arroz ou com carne e sobretudo 
para farofa. 
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“PALMITO DE BOCAIÚVA COZIDO COM FARINHA 
DE MANDIOCA E PICADINHO DE CARNE”. Fonte: 
Quintino Mendes, 2010. 

mone n. sede. Epekonuti mone 
vo'oku kotuti kaxe. “Estou com 
muita sede por causa do calor”. 

monike n. brasa. Uhaha'ixo koye 
ra monike. “A brasa está acesa”. 
(→xoromoni) 

moniveke n. carrapicho. Eno 
moniveke muyokuke ra tamuku. 
“Tem muitos carrapichos no corpo 
do cachorro”. (planta, 
Acanthospermum) (→itopo’okoti) 

mopo n. mel. Uke'ene ra mopo ya 
ihakuke. “Acabou o mel da vasilha”. 

 
Fonte: Souza, 2012. 

mopoi n. pedra. Pu'itinoe ra 
mopoi ya xenekuke. “As pedras na 
estrada são grandes”. 

mopue n. cobra cega (réptil, 
Blanus Cinereus) (→mapuve) 

mote n. terra. Haha'iti ra mote 
mbiu koe nokuti. “A terra preta é boa 
para  plantar”. Ape harara'iti mote 

Mbokotike. “Na cachoeirinha tem 
terra vermelha”. 

motoine n. lábios. Yutokoa hane 
ne kalivono motoineke. “O 
marimbondo ferrou a criança nos 
lábios”. 

motoru n. casca. Motoruna mako 
ika'akea xane ne tikotina peti. “As 
pessoas usavam casca de embira 
para amarrar o madeiramento da 
casa”. 

moto'u n. cupim (inseto, Isoptera) 
(→hoperaka, ilipa) 

motovoti v. poder. Motova 
indukea ne yepemone. “Posso fazer 
o que você está pedindo”. 

moveati n. (neo) pente. Akone 
aunati ra moveati. “O pente não 
presta mais”. 

movo'iti adj. seco. Movo'itine ra 
kareoke. “O feijão de corda já está 
seco”. Movo'iti kohiuyea ra mara'o. 
“O ipê floresce na seca”. 

moxe n. brincadeira tradicional. 

 
Fonte: Julio, 2010. 

Essa brincadeira é feita da 
seguinte forma: primeiramente 
venda os olhos da criança, em 
seguida gira três vezes ou mais, 
feito isso é dado ao participante um 
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pedaço de pau para que ele acerte 
uma cabaça cheia de doces que 
estará pendurada em algum lugar. 
Se o participante acertar a cabaça e 
conseguir quebra-la ele ficará com 
todos os doces (Fonte: Júlio, 2012) 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

moyenoti n. órfão. Moyenoti ra 
homoheu. “O rapaz ficou órfão”. 

moyouhe n. curiango (ave, 
Caprimulgidae) 

mukuharai n. Maracujá. Kotiveti 
ra mukuharai. “O maracujá e 
azedo”. (planta, Plassiflora edulis) 

murika n. [Do Guarani] burro. 
Ipuhokovoti ra murika. “O burro é 
bravo”. Hana'itinoe keno ra murika. 
“A orelha do burro são grandes”. 

muxone n. cônjuge. Yonoti 
muxone ra hoyeno. “A esposa do 
homem está viajando”. 

muyo n. corpo. Pu'itine muyo ra 
kalivono. “A criança engordou”. 
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nakaku n. arroz. Noti nakaku ra 
hoyeno. “O homem plantou arroz”. 
Akone ihana ne nakaku nokono ya 
kavaneke. “O arroz que foi plantado 
na roça não nasceu”. Heu Koe 
evokeoko none nakaku ne nza'a. 
“Meu pai perdeu toda plantação de 
arroz”. 

nakati¹ n. colar Uhe'ekoti ra 
nanga. “Meu colar é bonito” 

 
Fonte: Silva, 2011. 

nakati² n. Semente usada para 
plantio. Eno nanga kareuke. “Tenho 
bastante feijão de corda guardado 
para um novo plantio”. (→ ake 
noneti) 

O povo Terena é conhecido 
pela habilidade com o cultivo de 
lavoura. Assim, ao final de uma 
colheita eles selecionam sementes 
para serem utilizadas no próximo 
plantio, essas sementes são 
chamadas de nakati. 

namaneti v. dar. Namane ra 
xi'ixa. “Me dá seu filho um pouco”. 

namukoti v. pegar. Namukoa 
peyo kaxe ra xe'exa tapi'i. “O gavião 
pegou o pintinho”. (→miyoti,  
nemukoti, sipokoti, sipone, 
veoponoti, veyoti) 

namukurike n.  espinho do pé de 
bocaiúva. Koema'iti ra namukurike 
konokoti oro'okeovo. “O espinho da 
bocaiúva é um perigo, tem que ser 
queimado”. 

 
Fonte: Silva, 2013 

namukurikoxe n. tronco da 
bocaiúva. Hana'iti xuve ra emukaya 
koati namukurikoxe. “O pé de 
bocaiúva grande está cheio de 
espinho”. 

nana n. [Do Guarani] abacaxi. 
Pu'itinoe há'i ra nana. “A fruta do 
abacaxi é grande”. (planta, Ananas) 

napini n. ariranha. Araukoti ra 
napini. “A ariranha está nadando”. 
(mamífero, P. brasiliensis) 
(→everexe) 

narakoti v. quebrar. Neraka 
kukukeke ra etakati. “Quebre ao 
meio dessa taquara”. (→itatakoti) 
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naranga n. [Do Port.] laranja. Ako 
aitivehiko ra naranga. “As laranjas 
não são doces”. 

 
Fonte: Silva, 2010 

nati n. cacique. Enepora nati 
yonoti yara kaxe. “O cacique está 
vijando hoje”. 

A escolha do cacique por 
muito tempo foi imposta ou muito 
influenciada pelo órgão tutelar, hoje 
é um cargo eletivo e são as próprias 
aldeias Terena que definem através 
do voto os seus respectivos 
líderes.(Fonte: Ferreira, 2007)  

naum n. carne. Uheti naum ra 
mayane kamo. “A carne da anta é 
muito gostosa”. Ho'orikoti naum 
vaka ne onze. “Minha vó seca a 
carne”. 

naum ho'openo n. carne de 
caça. 

A caça sempre fez parte da 
cultura terena, durante muito tempo 
a carne de caça fresca ao seca ao 
sol estava presente no cotidiano do 
povo, entretanto a redução do 
território o desamatamento e o 
contato com os não-índios 
reduziram esse costume, porém, 

eventualmente eles ainda 
alimentam-se de carne de caça, 
principalmente de anta, tatu, jabuti, 
queixada, veado, capivara, pomba, 
aracuã e mutum. 

nekexoti v. catar. Nekexoati 
ihikaxoti ra emukaya oxeneke. “O 
aluno está catando bocaiúva no 
caminho”. Nekexopoti itatakexine 
ipuneti ra seno. “A mulher está 
catando pedaços de cerâmica 
quebrada”. Nekexoti vavira ra 
xanehiko ya hoikuke. “As pessoas 
estão catando guavira no mato”. 

nemukoti v. pegar. Nemuka ra 
mbeyo marakaya. “Pegue o meu 
gato”. (→miyoti, namukoti, 
sipokoti, sipone, veoponoti, 
veyoti) 

neneti n. língua. Hana'iti nene ra 
hovovo. “A língua do sapo é 
grande”. Konokoati kohiyanayea uti 
ra nene uti. “Temos que tomar 
muito cuidado com a nossa língua”. 

nepake n. jogo de baralho. Koati 
ahati komohiyea nepake ra 
kopenotihiko. “Os indígenas gostam 
de brincar com baralho”. 

nevekexoti v. escolher. 
Nevekexoti nakaku oye'eu ra seno. 
“A mulher está escolhendo o arroz 
que vai pôr no fogo”. Nevakaxa ne 
yaha viyi yara ipovoti. “Escolha que 
roupa você quer pegar”. 
(→novokoxoti) 

nevo n. sobrinho. Ko'ituketi ra 
nevom xapa takure'i. “O meu 
sobrinho está trabalhando no 
canavial”. Nevon ra Lana. “A Lana é 
minha sobrinha”. (→ ameno) 

nevoe n. algodão. Eno none 
nevoe ra onze kavaneke. “A minha 



213 
 

avó plantou muito algodão na roça”. 
(planta, Malvaceae) 

ngarama n. [Do Port.] grama 

nguru n. [Do Guarani] gol. Lopeti 
veinoa epo'exoti ne nguru. “O 
jogador fez o gol de esquerda”. 

nika parava n. Manduvi (planta, 
Sterculiaceae) 

nikokonoti n. comida. Uheti ne 
nikokonoti. “A comida é gostosa”. 

 

“Mekuke enepora 
viyenoxapa, ka'aye itukonovo 
nonehiko: soporo, xupu, xa'i, ko'e, 
nevoe, kara, kame, mo'im yoko eno 
po'ínuhiko none. Ape hiya'iti soporo, 
hopu'iti soporo, yoko koati soporo 
none ne viyeno mekuke. Epo'oxo 
enomaka xupu none ne viyenoxapa 
mekuke; ape hopu'iti xupu, hiya'iti 
xupu yoko suva'iti xupu, enomone 
itukeahiko ramoko, lapape, hihi, 
poreo, koane oyenakoamaka ne 
xupu motovati nikeahiko. 
Nohikomaka ko'e hiya'iti, ko'e 
harara'iti, nomakahiko ko'e hopu'iti, 
oso kíxoahiko mekuke ne ko'e yoko 
oyena kixoati, akoti itukovo uhoroku 
imoa viyenoxapa mekuke oso'ixea 
koahati xulukupenoeti. Koane ra 
viyeno meku exotihiko ixukea oropa 
veyeati ho'o mopona, nikamaka 
viyeno mekuke yetemekoati xanena 
oyenaiti xupu yoko ramoko pora 
mopo. “No passado os terena 
plantavam milho, mandioca, fumo, 
batata, algodão, cara, abobora, 
moranga, e outras variedades que 
podem ser plantadas na roça; os 
terenas plantavam vários tipos de 
milho, milho amarelo, milho branco 
e milho comum. Também plantavam 
vários tipos de mandioca, mandioca 

branca, mandioca amarela e 
mandioca brava. A mandioca brava 
é usada para fazer farinha, biju, hihi, 
poreo, e os outros tipos de 
mandioca como a amarela e a 
branca são cozidas para servir de 
comida. Também plantavam batata-
doce amarela, vermelha e branca e 
ela é usada de varias formas como 
assada, ou como xulukupenoeti 
esse é assado no buraco. Outra 
forma da alimentação do povo 
terena antigamente era tirar o mel 
de abelha para servir de 
alimentação, comiam junto com 
mandioca assada ou cozida ou com 
farinha. Essas são as formas de 
alimentação dos nossos parentes 
no passado” (Fonte: Júlio, 2011) 

nikoti v. comer. Nikoti ra 
yekoteno. “O velho está comendo”. 
Nikoa kamo ra emukaya. “O cavalo 
come a bocaiúva”. 

nikoti hoe n. biguá (ave, 
Phalacrocoracidae) 

nimake n. sacola ou bolsa que os 
indígenas utilizavam amarrada à 
cabeça. Akone noixeaku uti ra 
nimake. “Não se vê mais esse 
utensílio indígena nimake”. 

nipati adj. guloso. Nipati ra mbeyo 
tamuku. “O meu cachorro é guloso”. 

nipuku n. bolsa. Itukoti nipuku ne 
ongo. “Minha tia faz bolsa”. Vanexo 
nipuku ra Vania. “A Vania comprou 
uma bolsa” 

nium n. mosquito. Pu'itinoe ra 
nium ya ike uko. “Os mosquito são 
grandes depois dessa chuva”. 
Kuriuxoti nium ra uko. “Quanto mais 
chove, mais mosquito tem”. 
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niye n. urucum. Oritine xuve niye 
yayeke. “É raro encontrar pé de 
urucum aqui” (planta, Bixa orellana) 

 
Fonte: Silva, 2012 

A tinta extraída da semente 
do urucum é utilizada na pintura 
corporal 

njelu n. [Do Port.] gelo. Uke'ene 
itureyea ra njelu. “O gelo acabou de 
derreter”. 

no'eti n. 1) coluna. Vahere kohone 
ne no'eti. “É muito ruim quando a 
gente sente dor da coluna”. 2) 
cintura. Enepora poroti kalisoti 
no'eti motova. “Esta calça tem a 
cintura fina, vai servir”. 

noko'oti n. arapuca; armadilha. 
Itahineopone ne noko'oti. “A 
arapuca já está desfeita”. 

nokoneti n. necessidade. Koati 
nokoneti ne une itukovo kaxe. “A 
água é uma necessidade todos os 
dias”. 

nomiti n. vaga-lume (inseto, 
Elateroidea) 

noneti¹ n. 1) fotografia 
Uhe'ekotinoe ipuhikopea ne noneti. 
“As fotografias saíram bonitas”. 
Uxotine ra noneti. “A foto é antiga”. 
2) rosto 

noneti² n. 1) planta. 
Ihonoponehiko ne noneti ya 
kavaneke.” As plantas já brotaram 
na roça”. 2) plantação. Enepora 
uhe'ekoti ne none kame. “A minha 
plantação de abóbora está bonita”. 
Noneti ra xuvehiko manga yayeke. 
“Esses pés de manga foram 
plantados”. Eno xupu none ra 
Aristides isaneke. “O Aristides tem 
bastante mandioca plantada”. 

nopeti n. máquina de plantar. 
Enepora nopeti konokoti 
xikixixeovo. “Essa máquina de 
plantar tem que ser lubrificada”. 
Hanai'iti ra nopeti. “A plantadeira é 
grande”. 

notunati adj. esquecido. Notunati 
okovo ra hoyeno. “Esse homem é 
muito esquecido”. 

notuvaka n. córrego. Itikovone 
une yara notuvaka. “A água do 
córrego secou”. Ape hovovo 
notuvakake. “Tem sapo na lagoa”. 

novo adv. antigamente. Ovoku 
novo terenoe mekuke ne exiva. “Os 
terenas viviam no chaco 
antigamente”. (→meku) 

novokoxoti v. escolher. 
Novokoxoti vane soporo ra 
mbo'inu. “Meu irmão está 
escolhendo milho pra sua venda”. 
Novokoxovotimo ra tapi'i vanati. “A 
galinha que será vendida foi 
escolhida”. (→nevekexoti) 

noxoti v. ver. Nexoa ne oti 
ho'openo ya vanukeke? “Você viu 
aquele pássaro voando no céu?” 
Nonjoa ne vetekeke yoko hiurikoti 
isukoko uneke. “Vi o jacaré e a 
sucuri brigando na água”. Noxoati 
po'inu ikorokeovo ra kalivono. “Seu 
irmão viu quando essa criança 
caiu”. Noxoponoati lele esa'i ne 
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vaneti kamo. “Meu irmão mais velho 
foi ver o preço do cavalo que está à 
venda”. 

noyo n. queixo. Hana'iti noyo ra 
h'openo. “O bicho tem um queixo 
grande”.  

numiko n. anzol. Kaliketinoe ra 
numiku veneu. “Os anzóis que você 
comprou são pequenos”. 

numikoxoti v. Pescar com vara. 
Numikoxoti hoyeno notuvakake. “O 
homem está pescando na lagoa”. 
Numikuxotihiko ra xo'opeti. “Os 
visitantes foram pescar”. Eno 
kotoro'oti numikuxo uti. “Nós 
conseguimos pegar pintado” (→ 
verixoti) 

numikuxokenati n. pescador 

nunu n. pomba (Ave, Columbidae) 

nurivaka n. cumbarú (planta, 
Fabaceae) 

 
Fonte: 

http://minhasfrutas.blogspot.com.br/2009/12/cultura-
do-baru.html 

A madeira do cumbaru é 
utilizada na construção de casas, e 
a semente é consumida torrada e 
socada no pilão com farinha e sal. 

 
“CASTANHA DE CUMBARÚ ASSADA E SOCADA NO 
PILÃO COM FARINHA DE MANDIOCA”. Fonte: 
Quintino Mendes, 2010. 

nutiku n. jenipapo. Enomone 
homoxeovohiko terenoe ra nutiku. 
“Os terenas se pintam com a fruta 
de jenipapo”. (planta, Rubiaceae) 

 
Fonte: Silva, 2013 

A madeira do jenipapo é 
utilizada para dar acabamento ao 
pepeke, do fruto verde é extraído a 
tinta para pintura corporal e o fruto 
maduro é utilizado como isca para 
pesca. 
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oe n. dente. Eheko o'e ra kalivono. 
“O dente da criança saiu”. Siripone 
yo’e ra kalale? “Você jogou seu 
dente para o kalale?” 

oho n. tatu canastra (mamífero, 
Priodontes maximus) 

 
Fonte: Silva, 2010. 

ohokoti n. ritual de pajelança. 

 
Fonte: SPI (doados para o arquivo da Escola 
Municipal Polo Coronel Nicolau Horta Barbosa, 2000) 
 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2012. 

“Oheokoti é o nome da 
cerimônia mais importante para os 
Terena. Na época em que 
habitavam o Chaco, no século XVIII, 
o Oheokoti se realizava quando as 
Plêiades atingiam seu ponto 
máximo no céu, entre o mês de abril 
e maio, marcando o período das 

colheitas (Metraux, 1944, apud 
Carvalho, 2008: 54)” 

ohone n. dor. Inama'iko ne 
kalivono ako imaka ohone okovo. 
“Quando a criança é recém nascida 
não dorme bem por causa da 
cólica”. 

ohono'okoti tikoti n. pica-pau 
(ave, Campephilus melanoleucos) 

oko¹ n. tia. Pitivokoke yono oko ra 
homehou ako'o. “A tia do moço não 
está, foi pra cidade”. Simo 
pitivokoke ra ongo. “Minha tia 
chegou da cidade”. Enepora yoko 
Hana'iti Meum yono kavaneyea. “A 
sua tia foi fazer feira em Campo 
Grande”. Enepora ongo xo'opeti 
yatike. “A minha tia está passeando 
pra lá”. 

oko² adj. parado. Oko 
epevokopetike ra carru. “O carro 
está parado na sombra”. Oko 
xenekuke ra seno. “A mulher está 
parada na estrada”. Xenekuke oko 
ra seno. “A mulher ficou lá na 
estrada”. Oko ne Denise yayeke. “A 
“Denise ficou aqui” (pouco tempo). 
Yaye oko ne Denise. “A Denise 
ficou aqui, parou aqui” (bastante 
tempo).  

okoku n. ponto. Enomone 
okokuhiko yonoti koene'eye ra kali 
kavanekuti. “Este bolicho é o ponto 
de parada dos viajantes”. 

okono n. muleta. Apene okono ra 
yekoteno. “O velho já está com a 
muleta”. 

okononexoti n. guia. Enepora 
hoyeno enomone okononexoti 
koene'eye. “Este homem é o guia 
todas as vezes”. 
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okoti v. parar. Okone ra kavaneti, 
uke'ene vane. “O vendedor parou, 
acabou a sua venda”. (→apene, 
yapene) 

okovo¹ n. Espírito. Ongovo 
yono'o. “Meu espírito está 
andando”. (→heu’i hekere) 

okovo² n. estômago (→ihaku 
nika) 

okoxori n.  acalmar a dor. Yenapa 
ra ipixati mara'inamo akoti okoxori 
ra yeopone. “Toma este remédio 
para acalmar a sua dor”. 

omati v. trazer. Oma xi'ixa ne 
ramoko? “Seu filho trouxe a 
farinha?” (→ isimeti, ominokoti, 
omone) 

omehoti v. cheirar. Omehoti 
imuyukoti ne tamuku. “O cachorro 
está cheirando algo podre”. 
Omehoa kosiu ra nduse keunai. “A 
formiga cheirou o doce que você 
guardou”. 

omeovoti n. ladrão. Omeovoti ne 
maraya hako sikea urukeovo 
yovokuke. “O gato é ladrão, não 
deixe que entre na sua casa”. 

omexoti v. roubar. Omexoti araha 
ne kalivono po'ike ovokuti. “A 
criança está roubando goiaba na 
outra casa”. Omexea tamuku nika 
ne kalivono. “O cachorro roubou a 
comida da criança”. 

ominokoti v. trazer. Ape 
ominoake oko ra kalivono iparati. “A 
tia dessa criança trouxe um 
presente pra ela”. Ape omone ra 
nza'a naum ho'openo ihae hoi. “Meu 
pai trouxe uma carne da caça”. 
Omopa eno iti ne mba'ai. “Sua mãe 
trouxe a minha encomenda”. 

Omopa ha'a iti ne yepemone xupu. 
“Seu pai trouxe a mandioca que 
você pediu”. (→ isimeti, omati, 
omone) 

ominoti v. levar. Ominoati chipa 
Marlene ra asteria. “A Marlene levou 
chipa para a asteria”. (→omoti) 

omixone n. coração. Xunati 
omexekeovo ra ominjone. “O pulsar 
do meu coração é muito forte”. 
Kotiveti omenjone. “Meu coração 
dói”. Koati omixoneti ne 
xe'exatihiko xoko eno. “Os filhos são 
o coração da mãe”.  

omomikoti v. descansar. 
Omomikoti ra imonjuko opekuke 
heve manga. “O meu sogro está 
descansando debaixo do pé de 
manga”. Omomingoti yara 
itumukoti kaxe. “Estou descansando 
nesse meio dia”. Omomingopotiko. 
“Eu vou descansar”. Amamingapa. 
“Quando eu descansar”. 

omone v. trazer. Yamane 
enepone pereu ya imokovokutike. 
“Traga já a sua contribuição pra 
igreja”. (→ isimeti, omati, 
ominokoti) 

omoti v. levar. Yama ra tamuku ya 
kavaneke avaina ava eho kopiye. 
“Leve o cachorro pra roça, tomara 
que ele pegue um tatu”. 
(→ominoti) 

omoxohoti v. Esfregar. 
Omoxoheati ipovoti. "Ela está 
esfregando a roupa" 

onoke n. cunhado. Ihaikoti 
onokena ra seno.” A cunhada 
dessa mulher está grávida”. 
(→enomea) 
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opekekuti n. axila. Xunati ihopune 
ne opekekuti enepo akoti ahikovo 
ne xane. “A axila cheira forte se a 
pessoa não tomar banho”. 

opeti n. osso. Yomoti aruxukea 
opeti ne tamuku. “O cachorro gosta 
de morder osso”. 

O osso está presente na 
alimentação tradicional na forma de 
sopa ou pucherada (ossos com 
carne), sendo cozidos com 
mandioca ou feijão de corda seco 
servidos com farinha. 

 
“CALDO DE PUCHERADA COM MANDIOCA E 
ACOMPANHADO DE MANDIOCA COZIDA”. Fonte: 
Quintino Mendes, 2010. 

oponeti v. voar. Opone ne mbeyo 
xe'exa ko'eru. “O meu filhote de 
papagaio voou”. 

oposikoti v. procurar 

ore'ekoti v. queimar. Yara'aka ne 
hokomori ya akapetike.  “Queime  o 
lixo que está no fundo do quintal”. 
(→ oro’okoti, oroixoati) 

orekati n. bebida (quando se 
refere a qualquer bebida). Itiveti ra 
orekati koane kotuti. “Esta bebida é 
muito doce e também muito 
quente”. (→ekati) 

orekeoti n. mingau de bocaiúva.  

orekoti v. beber. Vorekoti varapu 
ko'oyene. “Estamos tomando 
guarapa hoje”. Yareka mara'inamo 

akasa ra café. “Tome logo café se 
não vai esfriar”. Yoreko yuponitike 
xoko yose? “Você bebeu hoje de 
manhã na casa da sua vó?” 
(→enovoti) 

oriti adj. demorado. Oriti cultu 
koyene. “O culto hoje foi demorado”. 
Oriti itukeovo ne ramoko. “É 
demorado torrar farinha de 
mandioca”  (→umoti) 

oro'okoti v. queimar. Oro'okoti 
hokómori ra seno. “A mulher está 
queimando lixo”. (→ore’ekoti, 
oroixoati) 

oroixoati v. queimar. Oroixoati 
nza'a ra isane.  “Meu pai estava 
queimando na roça”. Oroixoti ra 
hoyeno ya isaneke. “O homem está 
sempre queimando na sua roça”. 
(→ ore’ekoti, oro’okoti) 

orokoti v. roncar. Koati orokoti ra 
yekoteno imoko. “O velho ronca 
quando dorme”. 

oro'oeti n. queimada. Eno 
oro'oeti ya ra meum. “Tem muita 
queimada nesse campo”. Enepora 
oro'oeti akomo malika yonoku. 
“Esta queimada vai longe”.  

oropa n. abelha. Kotiveti yutokea 
ra oropa koene'eye. “A ferroada da 
abelha dói mesmo”. (inseto, 
Apoidea) 

oropeuti n. churrasco. Enepora 
voropeu saputuke pora mbiu koe. 
“O churrasco que fizemos no 
sábado estava bom”. (→oxoke) 

oropexoti v. assar carne. 
Yoropexo luminguke ovokuke 
yeuko? “Você assou carne na casa 
do seu tio domingo passado?” 
Yoropexotimo saputuke keno'okoti 
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ya ovokuke yose. “Você vai assar 
carne sábado que vem na casa da 
sua vó”. Voropexoti ovokuke nza'a. 
“Estamos assando carne na casa do 
meu pai”. Oropexoti movo'iti vaka 
ra onju. “Meu avô está assando 
charque”. 

 
“CARNE DE SOL ASSADA NA BRASA”. Fonte: 
Quintino Mendes, 2010. 

ose n. avó. Enepone yose veoti 
yuku hoikuke. “A sua vó foi buscar 
lenha no mato”. Enepora vose 
kavane ukopea. “A nossa avó está 
vindo da roça”. Kipoheoti ose ra 
arunoe ya tangike. “A avó da moça 
foi lavar roupa no açude”. Itukoti 
ho’o ne onze. “Minha avó está 
fazendo sopa”. 

oso'ixoti v. assar (quando se 
refere  a bolo, pães). Oso'ixoti 
mbulu ra ongo. “A minha tia está 
assando bolo”. Yasa'ixamo ra ipine 
aneko kaha'ati vanexea. “Asse 
depois a sua cerâmica tem pessoa 
interessado querendo comprar”. 
(→osoti) 

osoneti adj. assado. Uheti xanena 
orekati xa ne osoneti xupu. “A 
mandioca assada é gostosa com 
chá”.  

osoti v. assar (quando se refere a 
mandioca e batata). Osoti ko'e ra 
ongo. “A minha tia está assando 
batata doce”. (→oso’ixoti) 

oti v. voa. Oti ra pohi kaha'a o'iyea. 
“O pato voa quando quer voar”. 

otu n. vovô. Mokerexone ne otu. 
“O vovô já não escuta mais”. 
Enepora otu akone inixa. “O vovô 
não consegue enchergar mais”. 

ovaneti v. ficar. Ovane ovonguke 
ra Ana.” A Ana ficou na minha 
casa”. (→ava, irikovoti) 

ovoe n. jabuti. He'o koe yono ne 
ovoe. “O jabuti anda devagarinho”. 
(réptil, Chelonoides) 

 
Fonte: Silva, 2013 

 A casca do jabuti é utilizada 
como remédio para hemorroida e 
sua carne é consumida cozida junto 
com feijão, no entanto, de acordo 
com a cultura essa comida não é 
permitida a gestante, pois a criança 
nascerá com as pintas do animal. 
Existe ainda a crença de que 
quando o jabuti morde alguém só 
solta com um relâmpago. O jabuti 
também está presente na mitologia 
junto com o cervo vigiando a ema 
para que ela não fuja,o que 
significaria o fim do mundo. (→ 
uve) 

ovohexoti v. estar (→aneko, 
ixomone) 

ovokovoti v. derramar. Ovokovo 
ra ihopuneti ovokutike. “O perfume 
derramou dentro da casa”. 
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ovoku n. 1) casa. Enepora yovoku 
uhepeti ra epevokopeti ya. “Muito 
gostoso estar  na sua casa por 
causa da sombra que tem lá”. (→ 
iperekeuti peti, ko’ovokuyea, 
peno, peti, peti kamata’iuti) 2) 
nossa casa; nossa aldeia. Enepora 
vovoku huvekuti ko'oyene. “A 
nossa casa está calma hoje”. 
Uhe'ekoti kixovoku itukeovo ra 
ovokuti. “A casa  tem uma forma 
diferente”. Uhe'ekoti ne ovoku 
mbateum. “A casa do Sebastião é 
bonita".  

 
Fonte: Belizário, 2013. 

ovoxeti n.  mensageiro. Ko'okorine 
ra ovoxeti avo seapa. “O 
mensageiro está demorando, ainda 
não chegou”. 

oxene¹ n. caminho; estrada. 
Kalikuti oxene ra onju yono kavane. 
“Meu avô tem um caminho estreito 
quando vai para roça”. 

 
Fonte: Belizário, 2013. 

oxene² n. estrada. Enepora 
voxene avo malika. “A nossa 
estrada é longa”. 

oxoke¹ n. música. Uhe'ekoti ne 
yoxonekena. “A sua música é muito 
bonita”.  

oxoke² n. churrasco. Enepora 
voxoke motovo koe ra xane 
simohikoti. “O  churrasco que 
fizemos deu pra todos”. 
(→oroupeti) 

 
Fonte: Souza, 2011. 

oxokoti v. 1) atiçar. Oxokoati 
imonze ra yuku. “Minha sogra está 
atiçando fogo no fogão a lenha”. 
Oxokoti yuku ra hoyeno. “O homem 
está atiçando fogo”. 2) acender. 
Oxokoatimo nza'a ra yuku. “Meu 
pai vai acender o fogão a lenha”. 
(→ihixoti, ihuxoti, 
korumekoti) 

oxo'opeuti adj. assado. Uheti 
oxo’opeuti mo’im. “A moranga 
assada é gostoso”. 

oxoti adj. tocador. Oxoti ra eungo 
ya xapa ayuiti. “Meu tio é tocador na 
festa”. 
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oxoti v. tocar. Yoxoti ya ayuitike. 
“Você está tocando na festa”. Oxoa 
mbo'inu ra huxoe. “Meu irmão sabe 
tocar acordeão”. 

oxu n. avô. Enepone yoxu 
isupaheoti ya xe'okuke xene. “O seu 
avô está roçando na beira da 
estrada”. Enepora voxu eno 
kareyokea isaneke. “O nosso avô 
tem muito feijão de corda na sua 
roça”. Itukoti hihi ra onju. “O meu 
avô está fazendo hihi. Ka'aríneti 
oxu ra homoehou. “O avô do moço 
está doente”. Yekotixone ne onju 
“Meu avô está ficando velho”. 
Kavane yono ne onju. “Meu avô foi 
para roça”. 

oye'ekoti v. cozinhar. Oye'ekoti 
ne monguexa. “A minha irmã está 
cozinhando”. 

oyenaiti adj. cozido (quando se 
refere a mandioca, batata, etc). Puhi 
koe ra xuruno oyenaiti ko'e. “A 
panela está cheia de batata doce 
cozida”. 

oyepuiuti adj. maduro. Oyepuiuti 
ha'i kaxu. “O caju está maduro”. 

oyokore n. cachara (peixe, 
Cachara) 

oyokoti v. gostar. Oyokoati 
Aronaldo ra Marlene. “A Marlene 
gosta do Aronaldo”. Oyongoa 
indukea hixoe. “Eu gosto de usar 
vestido”. Oyokoa itukea hixoe ra 
Marlene. “A Marlene gosta de usar 
vestido”. (→ aha’axoti, yomoti) 

oyonokuti n. fazenda. Oro'okovoti 
emeuxa ra oyonuti. “A área da 
fazenda está pegando fogo”. 

oyotokoti n. travesseiro.  Pu'iti ra 
oyotokoti. “O travesseiro é grande”. 
Pu'iti ra yoyotoko yorokotimo 

vo'okuke. “O seu travesseiro é 
grande, você vai roncar com isso”. 
(~oyotoko) 
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pa'aeti n. encomenda. Ako 
yiho'ixoa ra paum pa'aiti. “Não é pra 
mexer, o pão é uma encomenda”. 

pa'axoti v. encomendar. 
Mba'axoati omopinonu vaka ne 
nza'a Mirandake. “Encomendei que 
o meu pai traga carne pra mim de 
Miranda”. 

pa'axovoti  v. benzer.  
Mba'axovoti xoko koixomoneti. “Fui 
me benzer no pajé”. (→api’okoti) 

pahapeti n. porta. Xama'itine ra 
pahapeti nexipa. “Cuidado com a 
porta, está torta”. 

paho n. boca. Momo'oxoti paho ra 
marakaya, apemea nika. “A boca do 
gato está inchada, deve ter comido 
alguma coisa”. Enepone kalivono 
miho'okoe paho imoko. “A criança 
fica de boca aberta quando dorme”. 
Eno mbatauma ne seno pahakuke. 
“A mulher passou muito batom na 
boca”. Vakuti ra mbaho. “A minha 
boca é larga”. 

paho hovovo n. Boca de sapo 
(réptil, Bothropoides 
mattogrossensis) 

pahoeti n. enviado. Pahoeti ra 
hoyeno kalivono vaxea ihakuxopeti 
mbicikeleta. “Enviei o menino para 
emprestar um inflador de bicicleta”. 

pahukoti¹ v. mandar.  Mbahukoa 
ne nje'a yovokuke. “Mandei meu 
filho pra sua casa”. Mbahukoatimo 
kavaneke ne nje’a. “Vou mandar 
meu filho na roça”. Mbahukoatimo 
ko'itukeyea ne hoyeno. “Mandarei o 
homem trabalhar”. Pahu kixoa eno 
xo'opeyea ra kaliono. “A mãe 
mandou a criança passear”. 

pahukoti² v.  errar  Mbahukoa 
yundoxea ne ihe. “Errei de escrever 
seu nome”. 

palitona n. casaco. Kuxotine 
veneu ra pelitona. “O seu casaco é 
antigo”. (→mbalito) 

panana n. [Do Port.] banana. Enone 
panana itovoti ya xuvekuke 
kavaneke. “Já tem muitas bananas 
maduras na roça”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

pangu n. [Do Port.] banco de sentar. 
Inarakoti heve ra pangu. “O banco 
está com a perna quebrada”. 
(→ivatakakuti) 

 
Fonte: Souza, 2011 

parava n. arara. Koputukoti ra 
parava. “A arara está chocando”. 
Enepora parava ainovonehiko 
hoenaxovoti. “As araras já são todas 
marcadas”. Nikoti araha ne parava. 
“A arara come goiaba”. (ave, 
Psittacidae) 
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parekaxoti v. 1) apostar. 
Mbarekaxo mbo’inu ko'oyene. 
“Aposto com meu irmão  na corrida”. 
Mbarekaxoa ne mbo'inu 
kiyakaxeke. “Apostei na corrida com 
meu irmão ontem”. Mbarekaxoati ra 
arunoe ya mbisikeleta. “Estou 
apostando com a moça de 
bicicleta”. 2) disputar, disputa. 
Parekoxoti ya nikea ra hoyeno. “O 
homem está fazendo uma disputa 
de comida”. 

patike n. coruja-buraqueira. 
Enepora patike uhorokuke ovo 
moko. “A coruja faz seu ninho no 
buraco”. (ave, Athene cunicularia) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

Quando a coruja entra dentro 
de casa é sinal de viagem. 

payahiti adj.  crescido. Payahiti 
tuti ne hi'e viya. “Pegue somente a 
palha crescida”. 

payapeti adj. largo, grande. Kali 
payapeti axuka vemexa. “Compre 
uma rapadura grande”. 

pe'uti adj. largo. Pe'uti ipena ra 
ongo. “A cama da minha tia é larga”. 

pehu n.  prata. Enepora pehu ako 
ipukapu. “O brilho da prata não 
acaba”. 

pekokexovoti n. raiva.  

peleku n. taturana, espécie de 
lagarta. Eno peleku xapa tuti 
manga. “Tem bastante taturana nas 
folhas da manga” (inseto, Lonomia) 

 
Fonte: Souza, 2011 

peno n. casa. Enepora pino 
konokoti koyuseopeovo. “A sua 
casa tem que ser arrumada”. 
Hana'iti ra mbeno. “A minha casa é 
grande”. (→ iperekeuti peti, 
ko’ovokuyea, ovoku, peti, 
peti kamata’iuti) 

peoti v. Secar de um lado. 

pepeke n. tambor (instrumento 
musical). Kalihaxo ra pepeke. “O 
tambor é pequeno”. Oritine exoati 
itukea ne pepeke. “O tambor já é 
uma raridade”. 

 
Fonte: Silva, 2011. 

Instrumento musical típico 
nas danças tradicionais, é feito 
artesanalmente, esculpido na 
madeira da ximbuva com 
acabamentos de madeira de 
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genipapo e couro de animais como 
veado, bugio e macaco. Segundo os 
anciãos indígenas, é utilizado o 
couro destes animais porque eles 
cantam alto, o som é ouvido de 
longe que é a finalidade deste 
instrumento, um som alto e bonito 
que seja ouvido de longe. 

pepokexovoti v. enlouquecer. 
Pepokexovoti ra hoyeno kovu'ixoti 
vaneu. “O homem perdeu a sua 
compra e enlouqueceu”. 

perekata n. [Do Port.] chinelo. 
Kovu'ixoto perekatana ra kalivono. 
“A criança perdeu o chinelo”. 
Honono'iti ra mberekatana. “O meu 
chinelo é azul”. 

peti n. casa. Tokerehi ituko tuti ra 
peti. “A cobertura da casa é palha 
de sapé”. (→ iperekeuti peti, 
ko’ovokuyea, ovoku, peno, 
peti kamata’iuti) 

peti kamata'iuti n. casa de pau a 
pique. (→peno, iperekeuti peti, 
peno, ovokuti) 

 
Fonte: Júlio, 2012. 

pexou [Do Port.] n. feijão. Eno 
mbexouna kavaneke. “Tenho muito 
feijão na roça”. Eno pexou none ra 
eungo ya isaneke. “Meu tio tem 
muito feijão plantado roça”. 

peyo n.  animal de estimação. 
Ipuhokovoti ne mbeyo. “O meu 
animal de estimação é bravo”. Eno 

peyo tamuku ra mongexa. “A minha 
irmã tem um cachorro”.  

peyo kaxe n. gavião (ave, 
Accipitridae) (→hoveo, kohipoti, 
ili’ili) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

Quando o gavião pousa no 
quintal e canta é sinal de notícia 
ruim. 

pihoti v. ir. Piho ne kalivono 
ihikaxeovo. “A criança foi estudar”. 
Pihe ya xoko yenoku. “Vá no lugar 
em que você quer ir”. Pihopotine ra 
xo'opeti. “O visitante está indo 
embora”. Mbihone timuneke. “Já 
vou na sua frente”. Mbihopone 
ovonguke. “Já vou embora pra 
minha casa”. Mbihoti yovokuke. “Eu 
vou na sua casa”. Mbihotimo 
iharotike Hana'itike Meum. “Irei pra 
Campo Grande amanhã”. 
Mbihotinemo yovokuke. “Já estou 
indo pra sua casa”. 

pikoti v. ter medo. Ako mbiha 
mbikoti. “Não vou porque estou 
com medo”. Pikoti tamuku ra 
kalivono. “A criança tem medo do 
cachorro”. Ako pike pihi ya hoikuke? 
“Você não tem medo de ir no 
mato?” Piko pihea pohuxovoti ra 
hoyeno numikuxea. “O homem tem 
medo de ir pescar sozinho”. Pikoti 
ra kalivono ya xapa xane. “A criança 
no meio das pessoas, está com 
medo”. 
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pilepa n. maritaca (ave, 
Psittacidae) 

 
Fonte: Corrêa, 2011. 

pine n. companheiro de cama. 
Orokenati ra mbinena. “A pessoa  
que dorme comigo gosta de roncar”.  

piritau n. faca. Inamati piritau ne 
eno. “A faca da minha mãe é nova”. 
Itatakoti tuti ra piritau. “O cabo da 
faca está quebrado”. Heu'iti ra 
mbiritauna. “A minha faca é 
afiada”. 

piru n. [Do Port.] peru. Uhe'ekoti 
ene'i ra piru. “O canto do peru é 
bonito”. (ave, Meleagris) 

pitivoko n. cidade. Piho 
pitivokoke. “Ele foi na cidade”. 
Pitivoko ovo ne hoyeno. “O homem 
mora na cidade”. Enepora pitivoko 
kuxotine. “Esta cidade é antiga”. 

po'inu n. irmão. Hundaruxoti ne 
mbo'inu. “O meu irmão é soldado”. 
Enepone pe'inu harakoxo tangike 
araukoti. “O seu irmão está no 
açude nadando”. 

poeheve n. raiz. Pu'iti poeheve ra 
xuve tikoti. “A raiz dessa árvore é 
grande”. (→ana) 

pohi n. pato. Eno xe’exa ra pohi. 
“O pato tem muito filhote” (ave, 
Anatidae) 

pohuti sendu num. cem. Poi'há 
sendu apeinonu. “Só tenho cem”. 

pohuxovoti adj. sozinho. 
Mbohuxovoti ovonguke. “Estou 
sozinho na minha casa”. 
Mbohuxovoti mbiho. “Fui sozinho”. 
Mbohuxovotimo imangapu. 
“Cantarei sozinho”.  
Mbohuxovotimo mbiha yovokuke. 
“Irei sozinho pra sua casa”. 
Pohuxovoti ra hoyeno ya isaneke. 
“O homem está sozinho na roça.” 
(→eniuti) 

poke'e n. território. Mboke'exa. 
“Meu território”. (→emeuxa) 

poko n. cuia 

 
Fonte: Silva, 2010. 

poreu n. mingau de mandioca. Ako 
axu'ina ra poreu. “É muito pouco 
mingau de mandioca”. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

Poreu é um mingau feito a 
partir do caldo extraído da mandioca 
ralada e expremida. Esse caldo é 
cozido até adquirir consistência de 
mingau. Deve ser consumido frio e 
no mesmo dia pois possui uma 
substancia tóxica. 



228 
 

 
“POREU”. Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

porexoti v. dar. Perexoa une ra 
xo'opeti? “Você deu água para 
visitante?” Mborexoati mohiti ra 
mbo'inu. “Vou dar brinquedo para 
meu irmão”. Mborexoatimo hihi ne 
onze. “Darei hihi pra minha vovó”. 

po'u n. cinza. Kurikoti po'u ne 
yukuna ne eno. “Minha mãe jogou a 
cinza da lenha”. 

povoko n. anu-preto (ave, 
Crotophaga ani) (→kokiriti opeti) 

pu'ikexoti n. dedaleiro. (planta, 
Lafoensia pacari) 

pu'iti adj. 1) gordo 2) grande (→ 
hana'iti ) 

pupu'i n. 1) moringa. Ape une 
pupu'ike. “Tem água na moringa”. 
(→koehepu'iti) 2) cuia (→poko) 

 
Fonte: Souza, 2013. 

purutuya n. não-índio 

putau n. [Do Port.] botão. Itatakoti ra 
putau. “O botão está quebrado”. 

putu putu n. dança das mulheres 
(→xiputrena) 

 
Fonte: Júlio, 2012. 

Putu putu ou xiputrema é uma 
dança tradicional do povo Terena, 
dançada exclusivamente pelas 
mulheres em datas festivas ou 
solenidades, com passos mais lentos e 
delicados. 

puxarara n. trovão, raio. Xunati ra 
puxarara xapa uko. “O trovão 
estava muito forte no meio da 
chuva”. Irikovo puxarara ovonguke. 
“Caiu um raio na minha casa”. 
(→ipixeneneoti, xururuko) 

puyakoti v. fumar. Koati puyakoti 
ra seno. “Mas esta mulher fuma 
mesmo”. 

puyakovati okovo v. lembrar.  
Puyakova okovo mbo'inu ne yiuho. 
“Meu irmão lembrou o que você 
falou”. Puyakovati okovo nza'a 
neko ayuiti apeti yanekoyo. “Meu pai 
estava lembrando daquela festa que 
foi realizada no passado”. 
(→exoponoti) 

puyu n. joelho. Kohoneti ra 
mbuyu. “O meu joelho está 
doendo”. Unatipone ne piuyu. “O 
seu joelho melhorou”. Unatipone 
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oko'okovoti puyu ne hoyeno. “O 
joelho machucado do homem 
sarou”. 
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ramapu'i n. véu de noiva. Hana'iti 
ramapu'i ra kasatuxoti. “A noiva 
tem um véu grande”. 

ramoko n. farinha de mandioca. 
Itukoti ramoko Mamedio. “O 
Mamédio faz farinha”. Itukoti 
ramoko ra evo eungo. “Os meus 
tios estão fazendo farinha”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

 Indispensável na 
alimentação terena a farinha está 
presente acompanhando quase 
todos os pratos tradicionais, seja 
como o acompanhamento de 
caldos, cozidos, carne e peixe 
assados, ou socada no pilão com 
carne seca e castanhas.  

 
“FARINHA DE MANDIOCA” Fonte: Quintino Mendes, 
2010. 

rapitaka n. castanha. Uheti ne 
rapitaka. “A castanha é gostosa”. 
Uheti ne sukeuti rapitaka. “A 
castanha quando queimada no fogo 
é gostosa”. Eno rapitaka kurapeke 
katihakoa  nje'a. “Tem muita 

castanha no mangueiro e meu filho 
quebrou”. 

rara'ikoti adj. triste. Rara'ikoti ra 
mbeyo tamuku. “O meu cachorro 
está triste, desanimado”. 

repeno n. camisa. Vakuti ra 
inamati rembeno. “A minha camisa 
nova é larga”. Enepora repenoti 
hana'itinoe. “Essas camisas são 
grandes”. Inamati repeno ne 
hoyeno. “A camisa do homem é 
nova”. Inamati ne repenoti. “A 
camisa é nova”. Kopiti'iti ra ripino.” 
A sua camisa está suja”. 

riketi adj. rápido. Riketi ra konoum 
hoikuke. “O coelho é ligeiro no 
mato”. (→hu koeti, xuxapati) 

roke n. sibipiruna (planta, 
Caesalpinia pluviosa) 

 
Fonte: Silva, 2013 

 As sementes da sibipiruna 
são utilizadas para a fazer colares e 
enfeitar a vestimenta mulheres em 
dia de festa. 

rokenati n. bicho-de-pé. Eno 
rokenati hevekuke ra yekoteno. “O 
velho tem muito bicho-de-pé”. 
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ropokoti v. ferver. Ropokoti ra 
une ixikeoke. “A água que você 
deixou no fogão está fervendo”. 

rume'oti adj.  pega fogo rápido.  
Koati rume'oti yuku ra metakiku. “A 
lenha do angico pega fogo rápido”. 

ruru'ikoti n. barulho. Koema'iti 
inanea ruru'iko ne uko yakene. “A 
chuva fez muito barulho quando 
estava vindo pra cá”. 
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sa'iriokoti v. virar (quando se 
refere a objetos). Sa'iriokoa arunoe 
ne ipovotihiko ho'oriu. “A moça virou 
as roupas que estendeu no varal”.  

saiponeti n. vendaval, ventania. 
Eno saponeti meum yakene po'ike 
poke'e. “Está acontecendo 
ventanias em outros lugares”. 

sapara n. milharal. Uke'exoane 
ko'eruhiko ra nzapara. “O papagaio 
acabou com o meu milharal”.  

sasa'iti adj. limpo. Sasa'iti ra 
utohiko. “Os pratos estão limpos”. 

saya n. veado campeiro. Oritine 
noxea uti ne saya hoikuke. “Já é 
difícil encontrar o veado grande no 
mato”.  (mamífero, Ozotoceros 
bezoarticus) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

O couro deste animal é 
utilizado na confecção do pepeke. 

saya'ikoti v. aconselhar. 
Saya'ikoa eno uti ra lele akoiyea 
yupihapu enoyeovo. “A nossa mãe 
aconselhou o irmão mais velho a 
não tomar muita pinga”. 
(→enekoti) 

semekenovo'iti adj. mentiroso. 
Semekenovo'iti ne hoyeno yara 
inukuke meum. “O homem mais 
mentiroso da face da terra”. 

semu n. 1) lagartixa. Eno semu 
yara vipuxovoku. “Tem muita 
lagartixa na nossa reserva”. (réptil, 
Squamata) 2) Calango (réptil, 
Teiidae) 

 
Fonte: Souza, 2010. 

seneti n. urina. Xunti ihopune ne 
seneti enepo hakoti kipo'ikovo ne 
tovokuti. “O fedor da urina é muito 
forte se o banheiro não for lavado”.  

seno n. mulher. Uhe'ekoti hana'iti 
hiyeu tuti ra seno. “A mulher tem 
cabelos longo e bonito”. 

seopoti v. chegar. Enepo seopo 
ne ihikaxovotihiko epekexoane 
himakati. “Quando os alunos 
chegam da escola estão com muita 
fome”. Seopone ra hoyeno ko'ituketi 
ukopeati xapa takure'i. “O homem 
que trabalha no canavial chegou”. 
Seopotimo ne piyo tamuku akomo 
ivu'ixa. “O seu cachorro vai chegar, 
não vai se perder”. Sipone 
nimikuxi? “Você chegou da 
pescaria?” (→ apene, simoti, 
yapene) 

sepoela n. [Do Port.] cebola. 
Pu'itinoe ra sepoela veneu. “As 
cebolas que você comprou são 
grandes”. (planta, Allium cepa) 

serati adj. chorão. Eno serati ra 
kalivono. “A criança é muito 
chorona” 
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severeina n. chifre. Hana'iti 
severeina ne vaka. “O chifre da 
vaca é grande”. 

si'a n. pica-pau. Enepora si'a 
yomoti nikea xikixi oye'ekokutike. 
“Esse pica-pau gosta de comer 
graxa na cozinha”. (ave, Picidae) 

si'i n.  coluna vertebral. Kohoneti 
si'i ra hoyeno. “O homem está 
sentindo dor de coluna”. 

sikeane v. deixar. Sikeane 
komohiyea ne xi'ixa. “Deixa o seu 
filho brincar”. (→avane, kurikoti) 

sikekoxe n. aroeira (planta, 
Anacardiaceae) 

 
Fonte: Silva, 2012. 

A madeira da aroeira é 
utilizada para fazer esteio de casa e 
também como remédio para fratura, 
os terena fazem um tipo de melado 
e colocam no lugar fraturado, 
quando seca forma uma casca, 
quando essa casca começa a 
quebrar é sinal que o osso já colou. 

sikixo v. jogar. Sikixo koexoe ra 
kalivono. “O menino jogou a cobra”. 

siko'o n. armadilha. Enepone 
siko'o akone aunati. “A armadilha 
não está boa mais”. 

simoti v. 1) ir. Simea ne eno iti 
itukapu kaxe. “Vá na casa da sua 

mãe todos os dias”. Simo ne ha'a 
iti? “O seu pai veio?” 2) chegar. 
Kutimo simo? “Quem vai chegar?”. 
3) visita. Pora simoti oriti simea. “A 
visita demora pra chegar”. 
(→apene, seopoti, yapene) 

sina n. genro. Ko'ituketi sina ra 
eungo. “O genro do meu tio está 
trabalhando”. Koituketi ne sina 
nza'a. “O genro do meu pai é 
trabalhador”. 

sine n.  nora. Ipuhokovoti sinena 
ra eungo. “A nora do meu tio é 
brava”. 

sini n. onça. Koemaiti ra sini. “A 
onça é perigosa”. Enepora sini ahati 
nikohikea xe'exa vaka. “A onça 
gosta de comer os bezerros”. 
(mamífero, Panthera) 

 
Fonte: http://faunaselvagem-

marisa.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html 

sipokoti v. pegar. Sipokoati 
kalivono ne ipuneti. “A criança 
passou a mão na cerâmica”. 
(→miyoti, namukoti, 
nemukoti, sipone, veoponoti, 
veyoti) 

sipone v. pegar  (→miyoti, 
namukoti, nemukoti, sipokoti, 
veoponoti, veyoti) 

sipurakopeti n. Pá de coração. 
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sipurakoti v. jogar no lixo. 
Sipurakoati enom ra hokomori. “A 
minha mãe jogou o lixo”. Sipurakoti 
homokori ra yekoteno. “O idoso 
jogou o lixo”. 

siukoti v. sugar, chupar. Siukoati 
hoyeno ra orekati. “O homem está 
sugando a bebida”.     

siunoneti v. beijar. Siunoneati 
Eno ra xe'exa. “A mãe está beijando 
seu filho”. 

so'ixoti v. apontar. So'ixoati 
xanehiko ra homoehou inuxinoa. “As 
pessoas estão apontando o jovem 
pra ser líder”. 

soporo n. milho. Eno sapara otu 
ya isaneke. “O vovô tem muito 
milharal na roça”. Evokovone ra Eno 
soporo ya kavaneke. “O milho já 
está se perdendo na roça”. Uheti ne 
oyenaiti soporo xanetike nakaku. 
“O milho cozido é gostoso com 
arroz”. (planta, Zea) 

 
Fonte: Silva, 2013 

O milho é muito apreciado 
na alimentação terena, sendo 
consumido assado, cozido, em foma 
de pamonha ou polenta e o milho 
seco é utilizado para fazer a farinha 
chamada de ipunupae.  

soporoke n. espécie de guavira. 
Ainovo koene soporoke ra vavira 

apeti yaye. “A guavira está 
miudinha”. (planta) 

su'uso n. carneiro. Eno xe'exa ra 
su'uso kurapeke. “A ovelha que 
esta no curral tem muito filhote”. 
Itipakovoti ra su'uso. “O carneiro é 
manso”. (mamífero, Caprinae) 

sukeuvoti adj. seco. Sukeuvoti ra 
soporo. “O milho já está seco”. 

sukirikeono n.  nome de divisão 
da tribo Terena. Ainovo 
sukirikeono ne iyenonjapa. “Os 
meus parentes são pertecentes da 
classe de sukirikeono”. (→ 
xumono) 

 “As metades “Sukrikiano” e 
“Xumonó” tem sua origem no Mito 
formador dos Terena, sobre o qual 
há varias versões. Em todas há o 
herói “Yurikoyuvakai” que foi partido 
ao meio, com foice, por sua mãe.  
Yurikoyuvakai, depois de partido ao 
meio, fez surgir dois indivíduos, um 
da cintura para cima e outro da 
cintura para baixo que, fazendo 
surgir as duas metades Terena 
dintintas: os sukrikiano e os 
xumonó. Segundo Baltazar (2010), 
os Xumonó eram superiores aos 
Sukrikiano. As duas metades são 
endogâmicas e simétricas, em suas 
relações visíveis, sobretudo na 
época da colheita, destacavam-se 
também nas festas, na dança 
Kipaéxoti. Apareciam ainda em 
cerimônia religiosa dos “Ohókoti”, 
com Xamãs, geralmente um 
Xumonó. Cardoso de Oliveira 
(1976) ressalta que a festa do 
Ohókoti era vital para os Terena, já 
que fortalecia a solidariedade vital 
celebração da unidade entre as 
metades com fartura de comida. 
Salienta-se a importância das duas 
metades na organização social dos 
Terena. Baltazar (2010) afirma que 
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cada metade dividia-se em três 
extratos sociais: “Nâti” (cacique ou 
chefes e suas famílias); “Wáhere 
Xâne” (gente ruim, gente comum) e; 
“Kauti” (capturados na guerra, 
cativos.) os sukrikiano são 
representados pelas cores vermelha 
e branco e os Xumonó pelas azul e 
preto”. (Fonte: Baltazar, 2010).  

 
Fonte:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39205
5080905073&set=a.270709376372978.55855.100003
017546739&type=1&theater 

suva'iti adj. amargo. Suva'iti ne 
tutukena ukoe. “O fedegoso é muito 
amargo”. Suvai'iti ra ipixoti. “O 
remédio é amargo”. Susuvako ne 
ipixati.”O remédio é bem amargo”. 

suva'i xupu n. mandioca brava. 
Enepora suva’i xupu nikoa vaka. “A 
vaca comeu a mandioca brava” 
(planta, Manihot) 
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ta'a n. anhuma. Enepora ta'a 
hana'iti ho'openo. “A anhuma é um 
pássaro grande”. Ako nonjeako ne 
ta'a. “Nunca vi a anhuma”. (ave, 
Anhima cornuta) 

takiti  n. braço. Kohoneti ra ndaki. 
“O meu braço está doendo”. 
Ekehokoti taki ne seno. “O braço da 
mulher está quebrado”. Oko'okovoti 
taki ne hoyeno. “O braço do homem 
está machucado”. Kohonetinemea 
ra takiye. “Talvez esse braço já 
estavivesse doendo”. (~taki) 

takure'i n. cana-de-açucar. 
Mekuke eno tukure'i none ne onju. 
“Há muitos anos meu avô tinha 
plantação de cana”. Enepora 
takure'i nikoamaka kamo. “A cana-
de-açúcar o cavalo come também”. 
(planta, Saccharum) 

 
Fonte: Silva, 2013. 

talakixovoti v. pular. 
Talakixovoti ne marakaya oukeke 
mesa. “O gato pulou em cima da 
mesa”. 

tamuki hoe n. Piraputanga 
(peixe, Characidae) 

tamuku n. cachorro. Na koeti iye 
isukinoa hoyeno ne tamuku? “Por 
que o homem bateu no cachorro?” 
Hana'itinoe ra piyo tamuku. “Os 
seus cachorros são muito grandes”.  
Exo'emoti ne tamuku urukovoti 
ovonguke omexone njurunea apeti 
nakaku. “O cachorro que entrou na 

minha casa é esperto, pois roubou 
minha panela com arroz”. Mbikoa ra 
temukuna. “Tenho medo do seu 
cachorro”. Pu'iti ra ndamukuna. “O 
meu cachorro é gordo”. (mamífero, 
Canis lupus familiaris) 

tangi n. [Do Port.] tanque, açude. 
Enepone tangi itikovone une ya. “O 
açúde não tem mais água”. 

Fonte: Silva, 2012. 

tapi'i n. galinha. Eno kalihunoe 
xe'exa ra tapi'i. “A galinha tem 
muitos pintinhos”. Koputukone ne 
tapi'i. “A galinha botou ovo”. Eno 
ndapi'ina. “Tenho bastante 
galinha”. (ave, Gallus gallus 
domesticus) 

tapi'ina une n. frango d'agua 
(ave, Gallinula galeata) 

 
Fonte: Wiki Aves, 2010. 

Quando o frango d'água 
canta uma vez perto de casa é sinal 
de morte. 

tarapixa n. moenda de cana, 
engenho. Enepora tarapixa 
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kuxotine. “Este moedor de cana é 
antigo”. Hana'iti ra ndarapixana. “O 
meu engenho é grande”. 

 
Fonte: Souza, 2011. 

taru'uxoti v. 1) atravessar. Kutimo 
taru'uxoa ne yomono? “Quem vai 
atravessar a lama?”. Taru'uxoati 
kamo ra huveo. “O cavalo passou 
por outro lado do rio”. 2) passar. 
Ndaru'uxoati ra une. “Vou passar 
por cima da água”. Ndaru'uxoatimo 
iharotike ra une. “Amanhã passarei 
por cima da água”. (→huno’ekoti) 

tata n. Vovô. Enepora tata 
xunatiko. “O vovô é muito forte 
ainda”. 

tau tau n. quero-quero (ave, 
Charadriidae) 

 
Fonte: http://www.guiapetecia.com.br/raca_400-

quero+quero.htm 

tau'iti adj. salgado. Tatau'i koye ra 
yoye'eu. “A comida que você fez 
está bem salgada”. Tau'iti ra 
oye'euti peixou. “O feijão cozido 
está muito salgado”. 

tau'okoti v. rachar lenha. 
Tau'okoti yuku ra nza'a. “Meu pai 
está rachando lenha”.  

taukoti v. partir. Ndaukoati ra 
yuku. “Vou partir a lenha ao meio”. 
Ndaukotimo ra yuku kukukeke. “Irei 
partir a lenha ao meio”. 

tavaruru n. formiga carregadeira 
(inseto, Formicidae) 

tayuya n. nome de uma árvore 
que serve para remédio. Unati 
ipixati ra tayuya. “Tayuya é uma 
planta nativa que serve pra fazer 
remédio”. 

teno n. irmã mais velha. Enepora 
teno veyoti yuku. “A moça está 
apanhando lenha no mato”.  

tereru n. Anú-branco (ave, 
Cuculidae) 

teti n. pimenta. Xunati ra teti. “A 
pimenta é forte”. Kotiveti eno paho 
ra teti”. “A pimenta arde muito na 
nossa boca”. 

tetu n. verruga. Pu'iti ra ndetu xoko 
vo'um. “A verruga da minha mão é 
grande”. Pu'iti ne tetu iti. “A sua 
verruga está muito grande”. 

tetukoti v. 1) cortar. Tetukoti yuku 
ra mbo'inu. “O meu irmão está 
cortando lenha”.  Tetukoti yuku ne 
nza'a. “Meu pai está cortando 
lenha”. Titukoti ipovoti? “Você está 
cortando a roupa?” Ndetukoa ne 
njipo. “Cortei a minha unha”. 
Ndetukoati ne hipe. “Vou cortar a 
sua unha”. Ndetukoatimo ra 
ipovoti. “Cortarei essa roupa”. 
Ndetukoti yuku. “Estou cortando a 
lenha”. 2) atravessar, passar por. 
Ndetukoa ra yeu Aquidauana. “Eu 
passei por Aquidauana”. 3) partir 
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teyaponoti  n. dorme-joão ou 
dormideira (planta, Mimosa pudica) 

 
Fonte: Silva, 2013 

Planta medicinal utilizada na 
medicina tradicional. 

teyoti v. envergonhar-se. Ndeyoti 
enomone akoino ninga. “Não como 
porque tenho vergonha”. 
Ndeyotimo ongoyuho. “Tenho 
vergonha de falar”.Teyoti ra nje'exa 
enomone akoino kena'aka. “O meu 
filho está com vergonha por isso 
que ele não veio”. Tiyoa ne ongo. 
“Você sente vergonha da minha tia”. 

tiketi¹ n.  feijão andu. Uke'ene ha'i 
ra tiketi. “O feijão andu não tem 
mais fruto”. (planta, Cajanus cajan)  

tiketi² n. dinheiro. Keunaka ne 
tiketina yuke'examo. “Guarde o seu 
dinheiro ou vai acabar”. 

tikoa n. tamanduá-bandeira. 
Hanai'iti ra tikoa. “O tamanduá é 
grande”. Enepone tikoa hana'iti 
ho'openo. “O tamanduá é um animal 
grande”.  (mamífero, 
Myrmecophaga tridactyla) 

 
Fonte: Corrêa, 2012. 

Segundo os anciãos da 
aldeia quando um tamanduá entra 
no quintal de uma casa é sinal que 
alguém da família morrerá. 
Encontrar um tamanduá no caminho 
também é sinal de azar, assim 
quando se está indo pescar, caçar, 
viajar ou fazer algum serviço e 
encontrar um tamanduá no caminho 
significa que a atividade não será 
bem sucedida.  

tikoti n. árvore. Hana'iti xuve ra 
tikoti. “O pé dessa árvore é muito 
grande”. Kiripuhi tikoti ovohexo ne 
ho'openo. “O pássaro está na ponta 
da árvore” Otopekovone xuve ne 
tikoti. “Cortaram a árvore”. 

tipe n. veado Eno xe'exa ne tipe 
ikeneke. “A fêmea do veado tem 
muitos filhotes atrás dela”. 
(mamífero, Cervidae) 

tipepe n. abobrinha verde 
refogada. Itukoti tipepe Ludi. "A 
Lurdes está fazendo abobrinha 
refogada" 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2013. 

tipuke n. jaguatirica. Ape tipuke 
hoikuke. “Tem jaguatirica no mato”. 
Kuti koe sini ne tipuke noixoa uti. “A 
jaguatirica é bem parecida com uma 
onça”. (mamífero, Leopardus 
pardalis) 
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Fonte: http://raqueltur.com/galeria_pantanal/ 

tirixapune v. começar (ordenar). 
Tirixapune ke'itukeyi koeku avoyea 
yomomi. “Comece trabalhar 
enquanto ainda não está cansado”. 

titike xiri xiri n. pata de boi 
(Planta) 

titikoti v. chupar cana. Nditikoati 
ra takure'i vine. “Vou chupar a cana 
que você pegou”. Nditikoti takure'i. 
“Estou chupando cana-de-açucar”. 
Titikoti takure'i. “Está chupando 
cana”. Titikemo takure'i ko'oyene. 
“Você vai chupar cana hoje”. 
Titikoti takure'i ne kalivono. “A 
criança está chupando cana”. 

titipu'ikoti n. espécie de abelha 
preta que faz mel no cupinzeiro. 

tiu'iti n. rede. Yekotenone ra ndui. 
“A minha rede está velha”. 

tiuketi n. dinheiro. Enepone tiuketi 
keunae veneximo vaka. “Compre 
gado com aquele dinheiro que você 
poupou”. Eno ndiuketina yara kohe. 
“Tenho muito dinheiro esse mês”. 

tivo'ikovoti v. lamentar. 
Tivo'ikexovoti ne xanehiko. “As 
pessoas estão se lamentando”. 

tiye n. muçum. Eno tiye yane kali 
lavona. “Tem muito muçum naquela 
lagoa”. (peixe, Synbranchus 
marmoratus) 

 
Fonte: 

http://aqualine.no.comunidades.net/index.php?pagina=
1972591065/ 

Fisgar um muçum é sinal de 
que o grupo não terá mais sucesso 
na pescaria. 

tohe¹ n. nambu ou Inhambu. Heu 
koeti kiyo'i kaxe eneyea ne tohe. 
“Toda tarde o nambu canta”. (ave, 
C. strigulosus) 

tohe² n. sino; sineta. Itatakoti tohe 
ituke ne imokovokuti. “O sino da 
igreja está quebrado”. 

toke toke n. sopa de mandioca 
com carne. 

tokenovoti v. engasgar. 
Tokenovoti nika nakaku ra nevom. 
“O meu sobrinho engasgou 
comendo arroz”. Tokenovo ne ra 
kalivono. “A criança engasgou”. 

tokerehi n. capim sapé. Uhepeti 
hi'exeova peti ra tokerehi. “A 
cobertura da casa fica muito boa 
quando feita de sapé”.  

 
Fonte: Silva, 2011. 
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O capim sapé é utilizado na 
massa do adobe, tijolo de barro, e 
também para cobertura das casas 
tradicionais. 

tokexovoti n. pontada, dor aguda. 
Tokexovoti xupunu ra yekoteno. “O 
velho está sentindo pontada nas 
costas”.  

toko n. ombro. Kohoneti ra ndoko 
ike ngo'itukeine. “O meu ombro está 
doendo por causa do trabalho que 
eu fiz”. Kohoneti toko ra mongexa. 
“A minha irmã está sentindo dores 
nos ombros”.  

toko vetekeke n. carvão branco 
(planta, Callistene fasciculata) 

tokoe¹ n. galinha d’angola. 
Ipuhokovoti ho'openo ne tokoe. “A 
galinha de angola é uma ave brava”.  

tokoe² n. sereno. Eno itikeovo 
tokoe ko’oyene. “Caiu muito sereno 
hoje”. 

tokololo n. brincadeira tradicional. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

Esta brincadeira é feita da 
seguinte forma: primeiramente os 
participantes são organizados em 
duas filas, os primeiros da fila 
seguram um pedaço de pau, cada 
um segura do seu lado, em seguida 
uma criança se pendura no meio do 
pau. A dupla que esta segurando o 
pau dá uma volta na filha com o 

participante pendurado, esse não 
pode cair, feito isso voltam ao lugar 
de partida para que os outros 
participantes repitam o mesmo 
processo. (Fonte: Júlio, 2012). 

tokopoti v. encontrar (→inixoti) 

tokoro. n. bugio. Honoti emo'u ne 
tokoro noixoti uko. “O bugio está 
fazendo muita algazarra,  vai 
chover”. Honotinoe emo'u ne tokoro 
imokovo. “O bugio canta alto” 
(mamífero) 

 
Fonte: http://www.pantanal-

pousadasantaclara.com.br/photo-gallery.html 

tono'iti adj verde. 

tope n. 1) agulha. Kohinoko vo'um 
ra tope. “Furei minha mão com 
agulha”. Enepone tope ivu'ixone. “A 
agulha sumiu”. 2) espinho (→ave, 
itapa) 

topo'e n. ouriço-cacheiro 

 
Fonte: http://viajeaqui.abril.com.br/materias/bichos-do-

brasil-mamiferos 
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Quando alguém encontra 
um ouriço é aviso de morte, morrerá 
a pessoa que o encontrou ou a sua 
mãe. Quando alguém está deitado 
na sombra de uma árvore e o ouriço 
joga seus espinhos sob a pessoa, é 
sinal que dentro de alguns dias ela 
morrerá. 

toretoke n. semente lágrima de 
Nossa Senhora. (→ korotoke) 

tori n. calcanhar. Ina itatakexo ra 
ndori. “O meu calcanhar está 
rachando”. Itatakexoti tori ra seno. 
“A mulher está com calcanhar 
rachado”.  

tororo n. cabaça, porunga. 
Tororoke imo unena ne onju 
mekuke. “Antigamente meu avô 
colocava água na cabaça”. Eno 
tororo xoko xuve. “Tem muitas 
porungas no pé”. Ipihone une ne 
nza'a tororoke. “Meu pai colocou 
água na cabaça”. (planta, Lagenaria 
siceraria) 

 
Fonte: Silva, 2011. 

Antigamente a cabaça era 
utilizada para carregar água, 
atualmente é utilizada na confecção 
de artesanato. 

tororokoxe n. timbó. Unati yuku 
ne tororokoxe. “O timbó é uma 

lenha muito boa”.  (planta, 
Malpighiaceae) 

tote n. curicaca (ave, 
Threskiornithidae) 

tovoti v. urinar. Enepora kamo 
tovoti. “O cavalo está urinando”.  

tuiti n. rede para dormir. Enepone 
tuiti kopiti'iti. “Aquela rede está 
suja”. Tiuti imoko ne inamati 
kalivono. “A criança recém nascida 
dorme na rede”. Enepone tiui 
kuxotine. “A sua rede já é antiga”. 

tuku tuku n. preá (mamífero, 
Cavia) 

tunukuxovoti v. deitar. 
Ndunukuxovoti ipinake. “Vou me 
deitar na sua cama”. 
Ndunukuxovotimo ipeke. “Deitarei 
na cama”. Tunukuxovoti ne 
kalivono ya panguke. “A criança 
está deitanda no banco”.  

turi'okovoti v. incomodar. 
Nduri'okovoti enom. “Estou 
incomodando minha mãe”. 
Nduri'okotimo enom iharotike. 
“Incomodarei minha mãe amanhã”. 
Turi'okovoti eno ra kalivono. “A 
criança está incomodando a sua 
mãe”. 

turixoti v. começar. Konokoati 
turixea ne ipoyea ne ovoku. “Ele 
tem que começar fazer a casa”. 
Turixovone ne ituketi. “O trabalho 
já começou”. Ndurixoane ra yutoiti. 
“Já comecei a escrever”. 
Ndurixoatimo iharotike ra ituketi. 
“Irei começar esse trabalho 
amanhã”. Ndurixovotine indukea 
mbulu. “Já vou começar a fazer o 
bolo”. 
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turu n. [Do Port.] touro. Enepone 
turu ipuhokovoti. “O touro é bravo”. 
(mamífero, Bovinae)  

turumo n. tipo de sapo grande que 
fica na cacimba d'agua. 

tuti n. 1) cabeça. Kohoneti meku 
nduti yara yuponiti. “Minha cabeça 
estava doendo esta manhã”. 
Kohoneti ra nduti. “Estou com dor 
de cabeça”. Ixomoti kapahakovo 
ohone tuti ra seno kalivono. “A 
criança está se queixando de dor de 
cabeça”. 2) cabelo. Uhiti ra nduti. 
“Estou com muito cabelo”. 3) folha 
da árvore. Irihikovoti tuti ne tikoti. “A 
folha da árvore está caindo”. Ipixa 
ohone okovoti ra tuti ahara. “A folha 
da goiaba é remédio para dor de 
barriga”. 

tutukena ukoe n. fedegoso. Ipixa 
yuvone dengui ra tutukena ukoe. 
“Fedegoso é o remédio para quem 
pegou dengue” (planta, 
Caesalpinioideae) 
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uha'iti v. brilhar.  Uha koye ne 
hekere. “A estrela brilha”. 

uhapu'ine v. clarear; amanhecer. 
Uhapu'ine ra kaxe. “O dia já está 
clareando”. 

uhapu'iti adj. Claro. Uhapu'iti 
kaxe. “O dia está claro”. 

uhapuine heve kaxe n. raio de 
sol. Isuke kixonum uhapuine heve 
kaxe.  “O raio de sol bateu nos 
meus olhos”. 

uhe'ekoti adj.  bonito. Uhe'ekoti 
ne ovokuti. “A casa é bonita”. 
Uhe'ekoti emo'u ne arunoe. “A voz 
da moça quando canta é bonita”. 
Uhe'ekoti ra Vânia. “A Vania é 
bonita” (→exoketi) 

uhe'eti v. rir. Uhe'eati Marlene ra 
ndutu. “A Marlene riu do médico”. 
Uhe'eti inikone. “Está rindo do seu 
colega”. (→ekasati) 

uhe'oko v. Costurar.  Unze'oko 
xaku motovati omombea xupu ya 
kavaneke. “Costurei um saco pra 
poder trazer mandioca na roça”. 
(→uhe’okoti, yuporo’okoti) 

uhe'okoti v. costurar. Yuhe'okoti 
ipevo yotike? “Você está costurando 
a sua roupa para noite?” Uhe'eoti 
ra ipevo. “A sua roupa é costurada”. 
Uhe'eokoti ipovoti ra Marlene. “A 
Marlene costurou a roupa.” 
Uhe'okoti ipovoti ra eno. “Minha 
mãe está costurando a roupa”. 
Uhe'okoti ipovoti ra hovenoeno. “A 
velha está costurando a roupa”. 
(→uhe’oko, yuporo’okoti) 

uhe'oti v. tecer. Uhe'oti ra 
Marlene. “A Marlene está tecendo”. 
(→hukoti, ixuxukoti) 

uhe'ekoti adj. bonito Uhe'ekoti ne 
hoyeno. “O homem é bonito” (→ 
exoketi). 

uhepeti n. vento. Uhepeti ra 
ihunovoti. “O vento é gostoso”. 

uhepune n. desejo.  Ako uhepune 
ra koituketi. “O trabalhador não tem 
desejo de fazer nada”. (→ ahati, 
ko’uhepuneti) 

uheti adj. gostoso. Uheti ne vama. 
“O jatobá é gostoso”. Uheti ra 
oye'euti. “A comida é gostosa”. 

uheti exepa v. Estar com sono. 
Uheti ixepa ra Marlene. “A Marlene 
está com sono”. 

uhexone v. terminar. Unzexone 
inzupaheyea ya kavaneke. 
“Terminei de roçar na minha roça”. 
(→koevesekoti, kovesekoti, 
usexeti) 

uhiti n. mato. Uhiti ra xe'o ovokuti. 
“A beira da casa está cheia de 
mato”. 

uhoro n. buraco. Koema’iti ra 
uhoro xenekuke. “O buraco na 
estrada é um perigo”. Enepora 
uhoro koema'iti vo'oku kalivono. 
“Este buraco é perigoso por causa 
da criança”. 

uka'ati n. tumor, furúnculo. Kotiveti 
ra uka'ati enepo namuko'ovi. “O 
furúnculo quando pega a pessoa 
dói”. 

uke n. olho. Pu'itinoe uke ne 
hovovo. “Os olhos do sapo são 
grandes”. Konokoti kohiyanayea uti 
ra vuke. “Temos que cuidar bem 
dos olhos”. Enepone uketi konokoti 
kohiyanayeovo. “O olho tem que ser 
bem cuidado. (~uketi) 
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uke kaxe n. arco-irís em volta do 
sol.  

 
Fonte: Silva, 2012. 

“Ya sasasa koeti kaxe, apeti 
vekeati ya xe’okuke uke ya xapa 
kotuti kaxe; ya koyuhoyeake 
viyenoxapa terenoe, kixoekotimo 
eno kasati meum, uko xanena eno 
eveke ya tumuneke uti. Ya mopo’ati 
kaxe ikene motovane kuxea 
viyenoxapa noxone ne uke kaxe. 
Enomone kixoa viyenoxapa, 
kuxotinoe ko’ovokuti koyuhoyea 
enepora ape uke ne kaxe ya xapa 
eno kotuti kaxe koene’ye.” 
Para os anciãos, quando o dia esta 
claro, com céu limpo e um arco-íris 
aparece em volta do sol, é sinal que 
esta vindo muito frio, chuva com 
graniso e vendaval. De acordo com 
a interpretação dos ancião esse 
fenômeno é esperado dentro de 3 
dias”. (Fonte: Júlio, 2012). Quando 
o arco-iris está em volta do sol, 
circundando-o completamente é 
sinal de seca. Quando está 
parcialmente circundado, por sua 
vez, significa chuva.  

uke'e v. acabar. Enepo uke'e ne 
hiu ne tikoti akone ayekapu ihopune. 
“Quando a flor dessa árvore acabar 
não tem mais cheiro”. Uke'ene  ra 
ho'uxovoti. “A reunião acabou” 
(→uke’e) 

ukeaku n. começo. Enepo ukeaku 
ra isoneuti xapa yekoteno. “O 
começo da idéia vem dos anciãos”. 

uke'exoti v. acabar. 

uketi v. vir, veio. Ukeati tikotike 
ikorokeovo ra kalivono. “A criança 
veio de uma árvore quando caiu”. 

uko n. chuva. Ako uko ya ra kohe. 
“Esse mês não choveu”. Koati 
xuheveti ra uko. “A chuva foi muito 
forte” 

“Ya teyo’ikea viyenoxapa 
mekuke, pora ihokoti uko ya xapa 
kotuti kaxe, apeti kixo’ekone ra 
voririkoti. Vo'oku mahi itukeovo 
noxoti hu koeti ho'uketi, viyeno akoti 
yuvati, veo koeti ivokeovo. 
Enomonehi kixo'eko ra voririkoti uko 
ya xapa kotuti kaxe.”  
Na previsão dos antigos quando 
chove no meio de um sol quente é 
por que está prevendo alguma coisa 
ruim para a comunidade, como 
morte. De acordo com a fala dos 
anciãos está prevendo a morte 
repentina de uma pessoa que não 
está doente. Significa as lágrimas 
de uma família. (Fonte, Júlio, 2012) 

ukoe n. lobinho. Ahati eneyea ne 
ukoe itukovo hahameti. “O lobinho 
gosta de latir todo finalzinho da 
tarde”. (mamífero, Canidae) 

 
Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/guilhermelimadasilva/774
7638996/ 

Quando o lobinho grita perto 
de casa é aviso de morte 

uku n. 1) lâmpada 2) fogo 



249 
 

uku'uti n. catarro (→hiru) 

ulala'iti adj. cristalina. Ulala’iti une 
ra riu. “A água do rio é cristalina” 

ulalapu'iti adj. careca. Enepone 
yekoteno ulalapu'iti. “Aquele velho 
é careca”. 

umoti adj. demorado. Umotine 
ikene ra yonoti ina simo ra xanena. 
“Já faz um bom tempo que a pessoa 
saiu, e o seu parceiro chegou 
agora”. (→oriti) 

unaem n. irmão.  

unai n. dono. Seno ituko unai ra 
ivu'eti. “A dona dessa condução é 
uma mulher”. Ako sima unae ra 
xupu. “O dono dessa mandioca não 
veio”. 

unako¹ n.  bondade. Imako unako 
ra hoyeno. “Como esse homem tem 
bondade 

unako² v. guardar. Unako peixou 
ne enom ya oukeke patilera. “A 
minha mãe guardou o resto de 
feijão em cima da prateleira”. 
Unakopane enom ra nikokonotihiko 
ya opekuke fugaunke. “A minha 
mãe guardou as comidas embaixo 
da fogão”. 

unati adj. bom . Unatine ne 
nakaku. “O arroz já está bom”. 
Unati koeku ra nje'a xoko 
ko'itukeku. “Meu filho está muito 
bem no seu trabalho”. Unatine ya 
ovea epevokopetinake Juliana. “Ele 
vai ficar na sombra da Juliana”. 

une n. água. Enepora yunena 
kopiti'iti. “A sua água está suja”.  
Koati akti omotova uke'eyea ra 
vunena. “A nossa água não pode 
faltar”. Kopiti'iti ne une. “A água está 
suja”. Uke'ene ya potenake ra onze. 

“Não tem mais água no pote da 
minha vó”. 

upa'akovoti v. consagrar. 
Upa'akovoti ra koexomoneti ako 
aha nikea koane ako enapu une. “O 
pajé está se consagrando, não quer 
comer nada e nem beber água”. 

upenoti adj. fundo. Upenoti ra 
pusu koane itikovone une ya. “O 
poço é fundo e não tem mais água 
lá”. 

upikovoe n. arco-iris. Ako aunati 
sa'ixea uti ra upikovoe. “Não é bom 
apontar o arco-iris”. Vahere 
so'ixeokono ne upikovoe koe ne 
voxunoekene mekuke. “Os nossos 
antepassados diziam que não se 
pode apontar o árco-iris”. (→ uke 
kaxe) 

 
Fonte: Silva, 2011. 

De acordo com a sabedoria 
tradicional Terena, não se deve 
apontar para o arco-íris ou a pessoa 
pode fica com o dedo torto. Quando 
o arco-íris aparece em torno do sol 
pode ser sinal de chuva ou de seca. 
(→uke kaxe) 

uporiti  adj. magro. Uporiti ne 
seno vo’okuke arineti namukoati. “A 
mulher está magra por causa da 
doença que pegou ela”.  
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uro n. umbigo. Kohoneti uro ra 
inamati kalivono yuixovo iyoyea. “O 
bebe recém nascido está com dor 
de umbigo, está chorando muito”.  

urukovoti v. entrar. Urukovo ne 
tamuku ya kuveuke ovokuti. “O 
cachorro entrou dentro da casa”. 

usexeti v. Terminar. Usexone 
kavaneya ra seno. “A mulher 
terminou de vender”. 
(→koevesekoti, kovesekoti, 
uhexone) 

usone adj. pronto. Usone ra ituketi 
oso'iuti mbulu. “O bolo está sendo 
assado, já está pronto”. 

ute n. irmã mais velha. Enepora 
ute veoti mote ya xoko veyokuti 
mote. “A minha irmã está tirando 
argila no lugar que tem”.  

uti pron. Nós. Uti  ne ahati 
epo'exoponea yayeke.  “Somos nós  
que gostamos de jogar bola aqui”.  

uto n. prato. Enepora yutana mote 
ipuneti itukovoye. “O seu prato é um 
prato de cerâmica”. Uhe'ekoti utana 
mote ra otu. “O prato de cerâmica 
do vovô é bonito”. Epora uto 
itatakoti ipuneti itukovoye. Este 
prato que quebrou é cerâmica”. 

uve n. plêiades (constelação)  

A constelação das plêiades 
é muito  relevante para a cultura 
Terena. Quando essa constelação 
atinge o ponto máximo no céu, em 
geral no mês de abril, marca o inicio 
da colheita e período de realização 
da festa do ohokoti. Essa 
constelação juntamente com a Via 
Láctea formam uma ema, que está 
diretamente ligada a sobrevivência 

do povo, pois segundo os anciãos, 
ela fica presa por uma corrente no 
Cruzeiro do Sul e é vigiada por um 
cervo e um jabuti, se ela conseguir 
se soltar será o fim do mundo. 
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vahaha n. aranha. Nexepa ne 
vahaha eno pai. “Cuidado com a 
aranha”. Ako topi ko'iyovo ne 
vahaha apeti yara vovoku. “São 
vários tipos de aranha que tem 
nesse lugar”. Nikoa tote ne vahaha. 
“A curicaca come aranha” (inseto, 
Aracnídeos) 

vahanoke n. brincadeira 
tradicional. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 
 
n.c. A brincadeira tem inicio com a 
organização dos participantes em 
fila de frente para uma pessoa 
sentada numa cadeira. A seguir, o 
primeiro da fila, vai até a pessoa 
que está sentada para que ela 
comece a fazer cócegas no seu 
pescoço, se o participante conseguir 
segurar o riso será premiado com 
uma coisa boa, uma comida 
gostosa como o hihi, ao contrário 
ganhará esterco de galinha, porco 
ou outros animais. (Fonte: Júlio, 
2012) 

vahati n. sarna. Enepora vahati 
ako aunati namuko muyo xane. 
“Quando a sarna pega no corpo da 
pessoa não é bom”.  

vahere n. 1) pano. Kopiti'iti ra 
vahere. “O pano está sujo”. 2) ruim. 
Vahere ra hoyeno. "O homem é 
ruim" 

vaka n. [Do Port.] vaca. Kinatinoe ne 
vaka ovoti ya oyonokutike. “As 

vacas da fazenda são gordas”. 
Eyekoxoatimo nza'a koxe'exayeane 
ra mbeyo vaka. “Meu pai vai 
receber a noticia que a minha vaca 
deu cria”. Kotukoti xene vaka ra 
hoyeno. “O homem está tirando leite 
da vaca”. (mamífero, Bovinae) 

vaka vaka n. borboleta. Noxoti 
hoe ra eno vaka vaka. “A borboleta 
está avisando que tem peixe”. 
(inseto, Lepidoptera) 

 
Fonte: Corrêa, 2011. 

De  acordo com o 
conhecimento tradicional, quando 
tem muitas borboletas na beira do 
rio, açude ou lagoa é sinal que a 
pesca será boa. 

vakamoto n. couro. Enepone 
vakamoto ako topi itukovoke 
koene'eye. “O couro serve pra 
muitas coisas”. Mekuke enepone 
onju ahati komovoike vakamoto. 
“Antigamente meu avô gostacva de 
secar couro.” 

vakurexo'o n. curiango (ave, 
Nyctidromus albicollis) 

vama n. jatobá do cerrado. Xunati 
ihopune ra vama. “O cheiro do 
jatoba é forte”. Koati nikanovo 
viyeno mekuke ne vama. “O jatobá 
era uma comida preferida dos 
nossos antepassados”.  (planta, 
Caesalpiniaceae) 
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Fonte: Silva, 2013 

Além de seu alimentarem do 
fruto, a madeira do jatobá é utilizada 
para fazer caibro, o chá das folhas é 
usado como depurativo do sangue e 
as sementes são utilizadas no 
artesanato, para produção de 
colares e pulseiras. 

vane n.  venda. Ihixoti vane xupu 
ra imonze kaxake. “A minha sogra 
esta medindo a sua venda de 
mandioca na caixa”. 

vanexoti v. comprar. Vanexo 
celular ra Liliane. “A Liliane comprou 
um celular”. 

vanuke'exoti n. subida. Enopo 
yara xene eno vanuke'exoti ya. 
“Nesta estrada tem muitas subidas”. 

vanuke n. 1) céu. Uhe'ekotine ne 
eno hekere vanukeke. “As estrelas 
são muitas bonitas no céu. 2) em 
cima. Vanuke imoa enom kaunakea 
ne nikokonoti. “A minha mãe 
guardou a comida em cima”.   

vapopo n. urutau (ave, Nyctibius 
leucopterus) 

“Enepone  vapupu  kali  
ho'openo peyo  yoti  vo'oku  ahati  

eneya ya  yoti  kuane hane  oposiko  
movoiti  xuve  tikoti kuane tiuti  
vinixea ya  kaxe  vo'oku  yupihovoti  
kalihuia  ako vinixa   ya  kaxe  
kirikuke  movoiti kiri  tikoti. Kuane  
kali  itovoku  kalihaxo itea  enepone  
paho  vakuti, enone  enepo 
kamokono  eneia  ya  yoti  hime  koe 
pikoati vo'oku  koima'iti  enei kuti 
koe  vaukoi  hoyeno  noxoti  
koima'iti  koekuti enomone 
pikinokono, itea enepo  vauko  
eloketi okovo  ihaxikoti  po'inu  
inikoponea  vo'oku  inixoponoti  eno 
nika”.  
O urutau é uma ave muito pequena 
e de hábitos noturnos, ela come 
insetos e lagartas que ficam nos 
ocos dos troncos de árvores secas. 
Quando canta parece o grito de um 
homem e pode assutar as pessoas. 
Quando ele canta a noite está 
avisando outra ave que onde ela 
esta tem fartura. (Fonte: Anésio 
Alfredo Pinto, 2013) 

vapuma n. água pomba, pitomba. 
(planta, Talisia) 

varaka n. aracuã. Honoti emo'u ne 
varaka itukovo yuponiti. “As aracuãs 
gostam de cantar alto toda manhã”. 
(ave, Ortalis canicollis ) 

 
Fonte: Wiki Aves, 2013. 

 “Mekuke akoinovo  ne  
varaaka  iahe  Mbokotike  yaneko 
xoenaena  70, 80, 90 simohikea  
iahe ya  xoenaena  piati  mili, yane  
opoykone  tuku  koiti yahe kali  
ho’openo  heru  kixo  pati’i  enepo  
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eneokexo  kuti  koe  yikexea  
senohiko, enepone  onguikene  
koiuhoinova  akooihea  yahe  ya  
Mbokotike, pihainovo  ya  Ipegueke  
po'i  ovoku   kopenoti kuahati  
varakakoe, enomone  koihaino   
varakakoe  vo'oku  yonopoku 
inohikopea  ne  varaaka  enepo  ya  
kihoi  kaxe. Enepone  varaka  hai  
tikoti  niko. Kuanemaka nikokonoti 
ne  varaka koihiko  ne  onguikene 
heru  kixo  naum  tapi’i, kuane 
enepone  evoi uhe'ekoti  ihohonevo  
xovi  koixoti  kipaahi. Koene pia’ti  
mili treze  vovone, heu  koiti  
hiuponiti  eneoke  koe  ne  varaka  
koiukovi  ya  eney  kuane  ako  
navakaxa  horana  eneope”. 
Antigamente não existia arancuã 
aqui na nossa aldeia, passou a 
existir do ano dois mil pra cá. Ela é 
uma ave muito barulhenta, quando 
canta parece uma gritaria de 
mulheres alvoroçadas. Meu avô 
dizia que essa ave só existia na 
aldeia Ipegue. Ela se alimenta de 
sementes e frutas. Nossos 
antepassados comiam a carne dela 
e diziam que parece com galinha. 
As penas são utilizadas para fazer 
cocar. Todas as manhãs, por volta 
das cinco horas ela nos desperta 
com o seu canto, e canta durante o 
dia e a noite. (Fonte: Anésio Alfredo 
Pinto, 2013) 

varakakoe n. Ipegue (nome de 
uma aldeia do município de 
Aquidauana-MS). Varakakoe 
yonohiko ko'ovokuti. “Essas 
pessoas estão indo para Ipegue”. 

varututu n. urubu. Enepora 
varututu yomoti ivokovoti ho'openo 
xe'okuke xene. “O urubu gosta de 
bichos mortos na beira da estrada” 
(ave, Coragyps atratus) (→ 
moepe) 

“Enepone   varututu  yomoti  
nikea  imuyukoti  naum   ho'openo  
ako, enepo  oposiko  nika  ako  
malika okoponoku  oyea  vanukeke  
yane  enepo  inixoane  enepone  
imuyukoti  inati  pahukoa  ne  hikena  
poke'eke  noxoponea  yane  inati  
kaiukopovo eto'okoponea  yane  
inati   hayakukoa  tuku  koeti  
evesekea  yane  inati  niko.” 
O urubu é próximo dos gaviões e se 
alimentam de carne de animais 
mortos. Para caçar seu alimento ele 
voa alto e quando vê um animal 
morto na terra manda a sua mosca 
ir ver de perto se o animal está 
morto, ela volta para avisar, então 
ele desce para comer. (Fonte: 
Anésio Alfredo Pinto, 2013) 

vateke¹ n. canoa. Tikoti itukovoye 
ra vateke. “A canoa é feita de 
madeira”. Enepone ihai Lalimake 
exotihiko itukea vateke. “As 
pessoas da Lalima sabem construir 
canoa”. 

vateke² n. ximbuva (planta, 
Mimosaceae) 

vatutu n. seriema (ave, 
Cariamidae) 

 
Fonte: Souza, 2013. 

O canto da seriema perto de 
casa é aviso de morte na 
comunidade 
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vavira n. guavira. Ako axu'ina 
vavira yara xoenae. “Esse ano deu 
pouca guavira”. (planta, Myrtaceae) 

 
Fonte: 

http://www.riosvivos.org.br/Noticia/E+tempo+de+guavi
ra++E+festa+no+Cerrado/16743 

De acordo com o 
conhecimento tradicional, a guavira 
marca a época de caçar tatu. 
Segundo os anciãos ao caçar tatu 
em outras épocas se estará 
matando mais de um animal pois 
este estará em período de 
reprodução. 

vaxiketa n. cabrito. Ahati 
kopitukexeovo ne vaxikita 
koene'eye. “A cabra gosta de ficar 
pulando pra lá e pra cá”.  (mamífero, 
Capra aegagrus) 

vayaho n. cervo. Enepone vayaho 
hana’itinoe severeina. “Os servos 
possuem chifres enormes”.  
(mamífero, Mazama gouazoubira) 

vayau n. 1) lesma. Eno kotoroketi 
vayau yara vovoku. “Estão surgindo 
lesmas pretas pintadas nesse 
lugar”. 2) caramujo. Eno hahaketi 
vayau yayeke. “Apareceu bastante 
caramujo africano aqui”. 

vayo ihe n. carcará (ave, 
Falconidae) 

vekoku emo’uti n. (neo.) celular 

veonoti v. tirar 

veoponoti v. pegar. Veoponoa 
Mari ra caixa. “A Mari pegou a 
caixa”. (→miyoti, namukoti, 
nemukoti, sipokoti, sipone, 
veyoti) 

verekeke n. perereca. Imako 
exino apeye uko ne verekeke 
eneonexu. “Como que a perereca 
prevê a chuva, só com o canto”. 
Enepo eneo ne verekeke noxoti 
uko. “Quando a perereca canta está 
prevendo chuva” (anfíbio, Anura) 

verixopeti n. rede de pescar.  

verixoti v.  pescar com rede. 
Verixoti ra numikoxoti. “O pescador 
esta usando rede tarrafa”. Verixoti 
ra hoyeno notuvakake. “O homem 
está pescando com a rede lá na 
lagoa” (→ numikuxoti) 

vetekeke n. jacaré. Ahati 
onokeovo ya kaxeke ne vetekeke. 
“O jacaré gosta de se expor ao sol”. 
(reptil, Crocodylidae) 

 
Fonte: Corrêa, 2011. 

veyopeti noneti n. (neo) câmera 
fotográfica 

veyoti v. 1) pegar. Veyo wavira ra 
Vânia. “A Vânia catou guavira”. 2) 
tirar. Veyo yuku hoikuke ra hoyeno. 
“O homem tirou lenha no mato” 
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(→miyoti, namukoti, 
nemukoti, sipokoti, sipone, 
veoponoti) 

viajaxoti v. viajar. Viajaxotimo 
undi iharotike. "Eu vou viajar 
amanhã" 

vihehe n. caraguatá (planta, 
Bromeliaceae) 

vikovoku n. lugar onde 
balançamos. Enepora pi'ati xuve 
tikoti vivikovoku. “Nós balançamos 
nesses dois pés de árvore”. 

visi visi n. grilo. Enepone visi visi 
niko noneti. “O grilo come a 
plantação” (inseto, Gryllidae) 

 
Fonte: http://amarnatureza.org.br/site/grilo-2,67601/ 

Encontrar um grilo dentro de 
casa é sinal de novidade ou de 
dinheiro. 

viteovoku n. nossos ancestrais. 
Enepone viteovoku koati 
eneko'oviti. “Os nossos ancentrais 
davam muitos conselhos pra nós”. 

vitete n. morcego. Enepone vitete 
ahati urukeovo ovokuti. “O morcego 
gosta de entrar dentro da casa”. 

vituka n. bem-te-vi (ave, Pitangus 
sulphuratus) 

 
Fonte: http://suguedes.blogspot.com.br/2012/02/bem-

te-vi.html 

“Enepora  ho'openo kuahati  
vituka  pia  hiha   koahamaka  peyo 
kamo  vo'oku yomoti ivui kixoixoa ne 
kamo kuxeati hikena. Kuanemaka  
ahati eneikoponea ko'ovokuti  ya  
hiuponi  koeti  kuane  enepo noxo 
senohiko houxoko  koyeti    ahati  
eneoponea  oukeke ne  senohiko 
houxo  koieti, koanemaka  enepo   
eneo  ape maka  kixoekeaku  
vahere emouti,ou apemaka 
kixoekeaku apeyamo   orixokoti ya  
hieuke  ne kopenoti” 
O bem-te-vi é um pássaro que fica 
em cima do cavalo comendo 
"bichinhos". Ele também é um 
pássaro que dá avisos, quando há 
um grupo de mulheres, ele vem 
bem devagar, pulando de galho em 
galho, ele fica no galho cantando, 
avisando que no meio delas uma 
engravidará. Quando ele canta em 
cima da casa está avisando que 
haverá algum desentendimento na 
casa ou ainda que tem alguém na 
comunidade falando mal deles. 
(Fonte: Anésio Alfredo Pinto, 2013) 

vitumba n. pitomba (fruto, Talisia 
esculenta) 

vivikovoti v. balançar. Vivikovoti 
evo nje'exa kiyakaxeke. “Nós 
estávamos balançando ontem”. 

vivirikoti v. mexer. Vivirikoati ra 
voye'eyu xomoyu. “Estamos 
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mexendo o mingau que 
cozinhamos”. (→ehevokovo) 

vo'uti n. mão. Konokoti sasa'iyea 
ne vo'uti enepo nika uti. “A mão 
tem que ficar limpa quando a gente 
come”. 

vohoho n. gafanhoto grande 
(inseto, Romaleidae) 

voko'o n. acauã. (ave, 
Herpetotheres cachinnans)   

 
Fonte: Wiki Aves, 2013. 

“Enepone   vokoo ho'openo  
oti heru  kixo  peyo  kaxe  ahati 
ihamakea  xoko  movo'oti  xuve  
tikoti oposiko  nika, kutiati  semu, 
koexoe. kuanemaka  imapeti  enepo 
eneo, akomaka topi  inonexoku 
sairio  sairio  kixoa  ne  tuti. Enepo 
haikopono  ouke  ovokuti vaere  
kikoekone  eto'okoti  koe neko  xane  
meku. Kuane  enepo  kamokono 
eneya ya  xapa  uhiti  koima'iti  
kixoku  ne  eneya. Kuane  akomaka  
eneohi  akoe, kuatru  koe  okoku  
enepo  eneo, ukeaku  yuponiti, 
ukeaku kassati, ukeako  mane  koke 
yoko  onomekopoku  kiyoi 
kaxe.Enepo eneo ya ukeaku  mane 
koke  kixoikoti  keno'okea  xunati 
uko, enepo  eneo ya ukeaku kassati, 
kixoikoti kassati, enepo  eneo ya  
ukeaku  yuponiti unati eyekouti, 
enepo eneo ya  onomekopoku kaxe 
harakene vahere eyekouti. Enepora 
yutoiti  undi  yutoxoa ngaunae   

yuho  xane  meku, epoxo  kanauti 
kixoikone.” 
O acauã é um pássaro da família 
dos gaviões e se alimenta de 
insetos e répteis como lagartos, 
cobras entre outros. É um pássaro 
muito ágil e usa as suas garras para 
pegar presas. É uma pássaro muito 
"agoreiro", segundo os 
antepassados, quando ele passa 
cantando em cima de uma casa é 
sinal que alguma coisa ruim vai 
acontecer naquela família, como 
morte por exemplo. Ele canta em 
quatro sentidos: norte, sul, leste e 
oeste e para cada canto tem um 
significado. Quando canta para o 
norte está avisando que vai chover, 
para o sul avisa que vai esfriar, para 
o leste é aviso de que alguma coisa 
muito boa vai acontecer para quem 
ouvir, já para o norte está avisando 
de algo muito ruim, como morte. 
Esses são os relatos dos 
antepassados que eu guardo e 
acredito por que já presenciei muito 
desses avisos. Fonte: Anésio 
Alfredo Pinto, 2013) 
 
voririkoti v. chuviscar. Voririkoti 
uko yara kaxe. “Está chuviscando 
hoje”. (~voriri) 

voropi n. nome da lenda indígena 
(mãe d’água). Vahere ipuhiko 
meukeke ne voropi noxoti eno uko 
xanena ihunovoti. “A mãe d’água 
quando sai fora da água está 
prevendo chuva forte com ventos”. 

voso n.  linha. Enepora voso 
konokoti kounakeovo pehane. “Tem 
que guardar a linha pois só tem 
uma”.  

voyokore n. armal. Eno voyokore 
yara lavonake. “Tem muito peixe 
armal na lagoa”. (peixe, Pterodoras 
granulosus) 
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voyore n. 1) inhame. Itukoa viyeno 
nika ra voyore mekuke. “Os nossos 
parentes comiam inhame 
antigamente”. (planta, Dioscorea) 2) 
taioba (planta, Xanthosoma 
sagittifolium) 

 

“FAROFA DE MANDIOCA COM FOLHA DE TAIOBA” 
Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

vui n. [Do Port.] boi. Mekuke enepora 
vui mbiu koe mikukoti koreta. 
“Antigamente o boi era um bom 
puxador de carreta”. 

vukeaku n. lugar onde moramos, 
viemos. Enepora vukeaku koati 
akoti omotova vokovo. “Temos 
orgulho do lugar de onde moramos”. 
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xa'i n. fumo. Eno none xa'i ra onze 
ya akapeteake. “A minha avó tem 
muitas plantações de fumo no fundo 
do seu quintal”. Noa vyeno ra xa'i 
mekuke. “Nossos parentes 
plantavam fumo no passado”. 

xaka xaka n. pacu. Eno xaka 
xaka huveke. “Tem muito pacu no 
rio”. (peixe, Chacacidae) (→ 
kotepaka) 

xaka'iti adj. duro. Xaka'iti ra axuka 
itea itiveti. “A rapadura é doce mas 
é dura”. 

xalera n. [Do Port.] chaleira. 
Enepora xalera hahaha kixoane 
yuku. “Esta chaleira está bem preta 
por causa do fogão a lenha”. 

xama'iti adj. torto. Xama'iti ra 
ovokuti ituketi. “Esta casa que está 
sendo feita está torta”.  

xane n. pessoa. Oposikoti eyekoe 
ra xane. “Aquela pessoa procura 
informação”. Enepora xane kaha'ati 
ko'itukeyeahiko. “Essas pessoas 
estão querendo trabalhar”. 

xanena¹ n. companheiro. Ako 
xanena nati. “O líder não tem mais 
pessoal com ele”. 

xanena² n. mistura. Uheti xanena 
ra nikokonoti. “A mistura da comida 
É muito gostosa”. 

xaneti v. acompanhar. Xaneti onju 
pitivokoke. “Ele acompanha meu 
avô na cidade”. (→evekoti) 

xapau n. [Do Port.] mamão. 
Enepora xapau kararaunati. “Este 
mamoeiro é mamão macho”. Mbiho 
kavaneke veyombonoti koitovokone 
xapau. “Eu fui na roça pegar 
mamão para amadurar”. 

 
“MAMÃO COM FARINHA”. Fonte: Quintino Mendes, 
2010. 

xaririkoti v. raspar. Xaririkoati 
hoyeno kalivono ra ivu'eti. “O 
menino está raspando aquele 
carro”. Xarikoti pu'iti xuruno ra 
kalivonohiko ike ovine axuka. “As 
crianças estão raspando o tacho 
que era usado para preparar 
rapadura”. Xaririkoa teno ra une ya 
pusuke. “A minha irmã mais velha 
raspou a água na cacimba que 
estava secando.” (→ehehepixoti) 

xau xau n. gralha (ave, 
Cyanocorax cyanopogon) 

xava'a adj. bagual. Enepora 
xava'a ipuhokovoti. “O bagual está 
muito bravo”.  

xe'exa n. 1) filho. Eno xe'exa ra 
evakaxu ikeneke. “A capivara tem 
muitos filhotes atrás dela”. Levehi 
koe xe'a ra hoyeno. “O filho desse 
homem é andarilho”. Enepone 
xe'exati akoti akutipo iyeno ako 
aunati tumune. “O filho que não 
obedece seus pais não se espera 
coisa boa com ele”. Hana'itine ra 
xi'ixa. “O seu filho cresceu”. 
Xo'opeti ra nje'exa. “Meu filho foi 
passear”. Ko'ituketi ne nje'a xapa 
takure'i. “O meu filho está 
trabalhando no canavial”. 2) filhote. 
Nikoti xe'exa kamo ne sini. “A onça 
comeu o potrinho” 

xe'exa tapi'i n. ovo. Eno xe’exa 
tapi'i nika ne tamuku. “O cachorro 
comeu muito ovo de galinha”.  
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xe'exa vahati n. bicho da sarna. 
Ina harara'i ne xipunu xe'exa 
vahatimea. “A sua costas estão 
avermelhadas, deve ser o bicho da 
sarna”. 

xe'exa vaka n. bezerro. Enepone 
xe'exa vaka nikoa sini. “A onça 
comeu o bezerro”. 

xeki xume n. arco de flecha. 
Enepora xeki xume koema'iti 
kalisoti kiri. “O arco de flecha é 
perigoso por que tem a ponta bem 
fina”.  

 
Fonte: Silva, 2010. 

xekie n. estilingue. Unati ra njeki. 
“Meu estilingue é bom”. Eketokoti ra 
xekiye. “O estilingue está 
arrebentado”. 

xemeketi adj. esperto. Xemeketi 
ra hoyeno kalivono. “O menino é 
esperto”. 

xene¹ n. seio. Kalihaxo ra njene. 
“O meu seio é pequeno”. Pu'itinoe 
xene ra seno. “A mulher tem seios 
grandes”. 

xene² n. caminho. Akomalika ne 
xene yonoti pitivokoke. “A estrada 
que vai para cidade é longe”. 
Enepora xene ako malika yonoku. 
“Esta estrada vai longe”. 

xerere n. lado. Yama'akapa ne 
xiririkuke. “Se apóie em quem está 
ao seu lado”. 

xeti n. 1) conversa. 2) fofoca. Ako 
omotova kutipea uti ne xeti. “Não 

podemos acreditar nas fofocas”. 3) 
história. Yutoxoti exetinati ra 
Liliane. “A Liliane está fazendo uma 
história”. 

xikixi n. 1) graxa. 2) banha. Eno 
xikixi vo'okuke ra hoyeno. “O 
homem tem muita graxa nas mãos”. 

xikiye n. flecha (→xume) 

xilora n. pijama. Unze'okopoti 
njilorana ivarereoti. “Estou 
costurando meu pijama rasgado”. 

xiputrena n. dança das mulheres 
(~Siputrena) (→ putu putu) 

xiri xiri n. beija flor. Ahati hiu 
noneti ne xiri xiri. “O beija-flor gosta 
de flores das plantas”. (ave, 
Trochilidae) 

 
Fonte: Wiki Aves, 2013. 

Quando o beija-flor entra 
dentro de casa está avisando que 
vai chegar visita 

xiripa n. traje típico indígena. 
Enepora xiripa enomonenovo 
iko'itukexo viyeno mekuke. “Os 
nossos parentes usavam traje típico 
indígena no passado chamado 
xiripa”. 

Os terenas utilizam a 
palavra xiripá para identificarem as 
roupas utilizadas pelos seus 
antepassados, geralmente tecidas 
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em teares e também as vestimentas 
utilizadas nas danças tradicionais, 
independente do tipo de material 
que foram confeccionadas, desta 
forma, atende aos trajes em palha, 
assim como atende aos trajes atuais 
confeccionados em tecido. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

 
Fonte: Silva, 2013. 

xiripoe¹ n. comida tradicional feita 
com mandioca descascada exposta 
ao sol durante por dias e socada no 
pilão até adquirir consistência de 
farinha. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2013. 

xiripoe² n. saracura. Enepora 
xiripoe ahati eneyea itukovo 

hahameti ya hoikuke. “A saracura 
gosta de cantar ao entardecer no 
mato” (ave, Pardirallus 
sanguinolentus) 

 
Fonte: Wiki Aves, 2013. 

Quando a saracura canta 
perto de casa está anunciando luto, 
quando canta no mato avisa que vai 
chover 

xiu xiu n. gralha-cancã (ave, 
Cyanocorax cyanomelas) 

xo'opeti v. 1) visitar. Njo'opeti 
po'ike vipuxovoku. “Vou visitar a 
nossa outra aldeia”. 2) visita, 
visitante. Simomeku njo'opetina 
ko'oyene. “Tive visitas hoje”. 3) v. 
passear. Xo'opeti ra arunoehiko 
ruake. “As moças estão passeando 
na rua”.  

xo'oropi n. escama. Eno xo'oropi 
ra hoe itepone nimikuxi. “Você 
pegou um peixe de muitas 
escamas”. 

xoenae n. ano 

xokexoti v. debulhar. Xokexoti 
kareoke ne imonze vane ya 
pitivokoke. “A minha sogra está 
debulhando feijão de corda para 
vender na cidade”. 

xokoro n. nó. Pu'iti xokorona ra 
etakati. “A taquara tem nó grande”. 

xomoti adj. quando alguma parte 
do corpo amortece. Xomoti ra njeve 
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koeku ivandaixea. “As minhas 
pernas estão amortecidas enquanto 
estou sentado”. 

xomoyu n. polenta de milho 
verde. Oye'ekotimo xomoyu soporo 
ra Marlene. “A Marlene fará polenta 
de milho verde”. 

 
“POLENTA DE MILHO VERDE” Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

xopeti n. visita. Aneko xopeti 
yakake. “Tem visita aí”. Simonehiko 
ra xopeti. “As visitas chegaram”. 
Xopeti ra kene. “As visitas estão 
vindo”. (→xo’opeti) 

xopilokoti n. foice. Omexokonone 
ra xopilokoti ya kavaneke. 
“Roubaram a foice que estava na 
roça”. Oposikoti okono xopilokoti 
ne nza'a. “Meu pai foi procurar cabo 
para foice”. Vaxokonotira 
njopilokotina. “A minha foice foi 
emprestada”. 

xopuxoti v. Sonhar. Nzopuxoa 
numingoxa. “Eu sonhei que estava 
pescando”. 

xorexo n. sabiá. Uhe'ekoti akene 
ra xorexo. “O canto do sabiá é 
bonito”. (ave, Embernagra platensis) 

 
Fonte: http://muriqui-

lacerda.blogspot.com.br/2011/11/sabia.html 

 “Enepone ho'openo  kuahati  
xorexo hime  koemaka  ekoati yara  
poke'exa  uti  enepo eneo ikeneke 
uko puiakova okovo onze  
itukovoeko  arunoe, imokoikoponoa  
xeokuke  njanelana  komomoa  
onze  eneponehiko  xuve  tikoti  inati  
itomikexo  heve  uko  xapakuke  
xuve tikoti,  kuane  enepo  
imokoikopono   xeu  vovoku   
kixoikoti   epeiamo  xo'opetina  uti  
akoti  malika  ukeaku, kuane   enepo  
ituko  mokohi   xeó  ovokuti  
opossiko  imea.” 
Sabiá é  um  pássaro  tipicamente  
brasileiro,  meu  avô  dizia  que o  
canto  desta  ave lembra quando  
ele era  jovem pois a ave 
cantarolava perto da sua janela 
depois  da  chuva e ele observava a  
paisagem  molhada  com  os  
pingos  da chuva e dizia também 
que  quando o sabiá vem  cantar  
perto  da casa  esta avisando que 
vai chegar visita,  avisar que  vinha 
pessoas  visitar esta casa. Essa ave 
tem penas marrom e bico 
pontiagudo, alimentam-se de  
sementes e lagartas, constrói ninho 
nos umbrais da  casa. (Fonte: 
Anésio Alfredo Pinto, 2013)  

xoromoni n. brasa (→monike) 

xoromonike n. carvão. Enepora 
xoromonike kotutiko nexipa. 
“Cuidado o carvão está quente”. 

xorono n. cascudo. Eno xorono 
eho ne eungo numikuxea lavonake. 
“Meu tio pescou muito cascudo na 
lagoa”. (peixe, Loricariidae) 

xovo'iti n. 1) chapéu. Pe'uti ra 
xovo'iti mbiu koe xapa kotuti kaxe. 
“O chapéu  largo é bom no sol 
quente”. Kayapakoa ihunovoti ra 
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njovo'i. “O vento levou o meu 
chapéu”. 2) cocar 

 
Fonte: Silva, 2010. 

xovopu’iti n. (neo.) boné 

xoxe n. saci 

 
Fonte: Liliane Julio, 2013. 

Quando o saci assovia 
durante o dia e alguém escuta é 
aviso de morte. Segundo os mais 
velhos, geralmente o saci assovia 
nos meses de agosto e setembro 
por que está triste com as folhas 
caindo 

xukuli metete n. andorinha (ave, 
Hirundinidae) 

xukuyo n. joão-de-barro. Exoti 
itukea peno ne xukuyo. “O João de 
barro é um pássaro que sabe 
construir sua própria casa” (ave, 
Furnarius rufus) 

 
Fonte: Wiki Aves, 2013. 

 “Enepora   ho'openo  
kuahati  xukuio hime  koe  ekoati   
ya kuveu  poke'exa  uti kali hararapi  
kixo  itukeovo   kuane  kalihaxo  kali  
kiri enomone  huvo'oxoa ne kiri 
enepo  ituko  ovoku xoko  kavao  
xuve  tikoti  enepohiko  ne  
kuxotinoe  xane meku kohuhoa  
enepo  imo  pahapetea xoko  
ukeaku  kassati  kixoekoti  
enoiyeamo  uko  hiara  xoenae  
kene  enepo  imo   pahapetea  xoko  
ukeku mane  koke kixoekoti  
enoyieano  kassati  yara  xoenae.” 
O João-de-barro é uma pássaro 
muito conhecido, ele tem penas 
avermelhadas e um bico pequeno 
que utiliza para construir sua casa 
nos galhos das árvores. nossos 
antepassados diziam que quando 
ele faz a entrada da casa para o 
lado sul esta avisando que irá 
chover muito naquele ano, já 
quando a porta da casa fica para o 
lado norte é sinal de frio. Essa ave 
canta ao amanhecer, e quando 
canta depois da chuva é sinal que 
vai parar de chover.  (Fonte: Anésio 
Alfredo Pinto, 2013). Segundo a 
sabedoria Terena, quando o João-
de-barro constrói seu ninho dentro 
de casa é aviso de separação do 
casal e canta a noite é é sinal que o 
espírito de alguem que já morreu 
está passeando pela aldeia. 

xuli xuli n. jataí, espécie de 
abelha (inseto, Tetragonisca 
angustula) 
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xuluki n. tatu-galinha ou tatu-
pelado. Enepora xuliki yoti yonea 
koene'eye. “O tatu pelado anda de 
noite”. (mamífero, Dasypus 
novemcinctus) 

xulukupenouti n. batata doce 
assada. Enomone itukonovo nika 
viyeno mekuke ra xulukupenouti. 
“Os nossos parentes no passado só 
comiam batata doce assada”. 

 
Fonte: Quintino Mendes, 2013 

Para fazer batata doce 
assada levam dois dias, tem que 
cavar um buraco não muito fundo e 
fazer uma fogueira até que fiquem 
apenas as brasas, aí coloca a 
batata doce na brasa e enterra, tem 
que fazer tudo ainda de manhã e na 
manhã do dia seguinte estará 
pronto. (Fonte: Maísa, 2013) 

xume n. flecha. Enepone xume 
akone exoati itukea ko'oyene. 
“Quase ninguém mais sabe fazer 
flecha hoje em dia”. 

xumekevayo n. picão. Unati 
ipxati ne xumekevayo 
enomonenovo ikoitukexo 
viyenoxapa mekuke. “O picão é um 
bom remédio, os parentes usavam 
muito no passado até hoje”. (planta, 
Galinsoga parviflora) 

xumenu n. intrumento indígena 
para pesca. Enepone xumenu 

akone exoati itukea ko'oyene. 
“Atualmente ninguém sabe fazer 
xumenu”. 

xumono n. nome de divisão da 
tribo. Eno xumono viyenoxapa yara 
vipuxovoku. “Tem muitos parentes 
que são xumono e vivem aqui”. (→ 
Sukirikeono) 

Os xumono usam as cores 
preto e vermelho, enquanto que os 
sukirikiono usam as cores azul ou 
verde e branco. Os xumonó são 
considerados bravos e gozadores e 
os sukirikeonos são mansos e 
sérios. 

xunako n. força. Enepora xunako 
ne ihunovoti kasa'iriko tikoti. “A força 
do vento derrubou a árvore”. 

xunati adj. forte. Xunati ihopune ra 
hiu noneti. “A flor tem cheiro forte” 
Xunati ihunovoti. “Esta ventando 
forte”. 

xupa n. mandiocal. Kaha'ane 
unatiyea ra njupa kavaneke. “O 
meu mandiocal já está quase 
ficando bom”. 

xupu n. mandioca. Eno noti xupu 
yara vipuxovoku. “Tem muitas 
pessoas que plantam mandioca na 
aldeia”. Akone aimake ne oyenaiti 
xupu. “A mandioca não está mais 
cozinhando”. (planta, Manihot) 

 
Fonte: Silva, 2013 
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Cultura de subsistência e 
base alimentar do povo terena, a 
mandioca é consumida assada na 
brasa, frita, cozida sozinha e em 
caldos, em forma de hihi (bolacha), 
poreu (mingau), lapape (beiju) e 
acompanha quase todos os “pratos” 
tradicionais do costume alimentar 
Terena. 

 
Fonte: Silva, 2013 

 

 
‘SOPA DE MANDIOCA PICADA COM CARNE” Fonte: 
Quintino Mendes, 2010. 

 

 
“MANDIOCA ASSADA NA BRASA” Fonte: Quintino 
Mendes, 2010. 

xurere n. lacraia. Ike uko yonea 
xurere. “A lacraia sai depois da 
chuva” (→ hurere) 

xurokuna n. coxa. Kohoneti ra 
njurokuna ike embo'exine. “A 
minha coxa está doendo porque 
estava jogando bola”. 

xurumo n. panela de barro. 
Vanexo ipuneti xurumo. “Eu 
comprei uma panela de cerâmica”. 
Enepora xurumo hahapu'i koene 
vo'oku yuku fugaunke. “A panela 
ficou preta por causa da fogão a 
lenha”. 

 
Fonte: Silva, 2012 

 

xururuko n. Trovão. Xunati 
xururukoti kiakaxeke. “Tovejou 
forte ontem”. 

xuve'eti n. primogênito. Enepora 
homehou enomone xuve'eti nje'a. 
“Este moço é o meu primeiro filho”. 

xuxapati adj rápido. Xuxapati ra 
kamo ehakovo. “O cavalo quando 
corre é rápido”. (→hu koeti, 
riketi) 

xuxu koye v. agachar. Xuxu koye 
ne marakaya nenekuke. “O gato 
está agachado na sua frente”. Xuxu 
yakoe enepone yapasihea hoikuke. 
“Você tem que se agachar quando 
você for caçar no mato”. 
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yakuke n. Aqui. Ovotimo yakuke. 
“Eu vou morar aqui”. 

yame n. pessoal. Eno yame simoti 
yara ayuiti. “Tem muita gente nesta 
festa”. 

yapahi n. capim-carona (planta, 
Elionurus muticus) 

 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_3lMSXToUMP0/S7td4
k5L1FI/AAAAAAAAAE0/ONksgpiWhLY/s400/FA_abril

_09+(10).JPG 

Capim comum na região, 
utilizado como mistura para fazer o 
reboque da casa de pau a pique, 
tijolo artesanal e também para fazer 
colchão e travesseiro 

yapene  v. 1) chegar (→ apene, 
seopoti, simoti) 2) parar. 
Yapene yoreki terere hingapo. 
“Chega de tomar tereré, vamos 
embora”. (→apene, okoti) 

yavau n. caramujo (→lo’o) 

yehi num. dez. Yehi koe koputoe 
ra kipae xoko moko. “A ema tem 
dez ovos no ninho”. 

yekoteno n. velho. Enepora 
yekoteno akone kama konokotine 
vaukeokono. “O velho não escuta 
mais, temos que gritar pra ele 
ouvir”. 

yeno n. esposa. Enepone yino 
exoti itukea cafe. “A sua mulher 

sabe fazer café bem”. Ako exa 
oye'eka ra yenom. “A minha mulher 
não sabe cozinhar”. (→muxone) 

yetore adj. brincalhão.  Nexipa ne 
arunoe yetore ako topi yuho. 
“Cuidado com a moça, ela é 
brincalhona, fala cada coisa”.  

yomomo n. lama. Eno yomomo 
ya xenekuke ike uko. “Tem muita 
lama na estrada devido a 
chuvarada”. 

yomoti v. gostar (→aha’axoti, 
oyokoti) 

yonoti¹ v. 1) andar. Yonone ne 
kalivono. “A criança já está 
andando”. 2) viajar. Yonoti ra 
xanehiko ya po'ike vipuxovoku. “As 
pessoas estão indo pra outra 
aldeia”. Yonoti ne nati. “O cacique 
está viajando”. 

yonoti² n. erisipela, tipo de 
infecção cutânea. Yuvati yonoti ne 
hoyeno. “O homem pegou (contraiu) 
erisipela”. 

yoro'i n. dobradinha (bucho de 
vaca). 

A dobradinha está presente 
na alimentação do povo Terena. 
Uma das formas mais consumida é 
o caldo de dobradinha com 
mandioca. 

”DOBRADINHA”.Fonte: Quintino Mendes, 2010. 
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yoti n. noite. Uhe'ekoti hekere ya 
yoti. “À noite a estrela fica bonita”. 
Haha’iti ne yoti ko'oyene. “A noite é 
escura”. Yotike voposiheoti ya 
hoikuke. “Esta noite a gente vai 
caçar no mato”. 

yotoke v. ferroar. Yutokea 
kalivono ra hane. “O marimbondo 
ferrou a criança”. 

you n. neblina. Eno you ya yuponiti 
yara vipuxovoku. “Tem muita 
neblina bem cedo aqui na nossa 
aldeia”. 

yovire n. lobo. Enepone yovire 
yomoti taru'uxea xene ya hahame 
koeti.  “O lobo gosta de atravessar a 
estrada toda tarde”. 

yu'oxoti v. acertar. Yu'oxoa 
kalivono ne yuvoe ho'openo. “A 
criança acertou no pássaro em que 
ele atirou”. Yu'oxoti yekoteno ne 
hoyeno kalivono ya epo'e. “O 
menino acertou o senhor de idade 
com a bola”. 

yuho'ixoti¹ v. conversar. 
Yunzo'ixoa ra Marlene mbiheamo. 
“Eu conversei com a Marlene que 
vou lá”. Yuho'ixoati Marli ra 
Marlene. “A Marlene está 
conversando com a Marli”. 

yuho'ixoti² v. namorar. Inamatiko 
ra arunoe yuho'ixoti. “A moça que 
está namorando é nova”. 

yuhoikoti v. ler. Yuhoikoti 
koyuhopeti ra seno kalivono. “A 
menina está lendo livro”. 

yuhumukopeti n. garfo. Enepora 
yuhumukopeti inarakoti. “O garfo 
está quebrado”.  

yuki n. sal. Enepora yuki ako topi 
ko'iyeovoku iha ya vanexokutike. “O 

sal tem vários tipos e nomes no 
mercado”. 

yukilu n. tartaruga-do-pantanal. 
Ape yukilu ya tangike kiyakaxeke. 
“Teve tartaruga ontem no açude”.  
(réptil, Acanthochelys 
Macrocephala) 

yukovoti n. acordar. Oriti 
yukeovone ra Liliane koyene. “A 
Liliane acordou tarde hoje”. 
(→iyukovoti) 

yuku n. 1) lenha. Metakiku ra 
yuku. “A lenha é de angico”. Veoti 
yuku ne hoyeno ya hoikuke. “O 
homem foi tirar lenha no mato”. 2) 
fogo. 3) luz. 

 
Fonte: Silva, 2013 

yukui n. pamonha.  Enepone 
yukui uheti xanena orekati yuponiti. 
“A pamonha é muito gostosa com 
chá toda manhã”. 

 
“PAMONHA”. Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

yukurea n.  sombra. Pikopo 
yukurea ne kamo ya itumukoti. “O 
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cavalo estranhou a sua sombra ao 
meio dia”. 

yuma n. pouvilho. Uheti 
iropokexovo ra yuma. “O polvilho 
frito é uma delícia”. 

 
“POUVILHO FRITO”. Fonte: Quintino Mendes, 2010. 

yunaem n. teiú, lagarto. Itumukoti 
kaxe yonea ne yunaem. “O teiú só 
anda ao meio dia”. (réptil, Teiidae) 

yunakalu n. ritual de 
enfrentamento entre pajés durante o 
ohokoti (ritual de pajelança), 
consagração do pajé vencedor 
deste enfrentamento. 

Contam os anciãos que 
antigamente nas aldeias existiam 
muitos pajés e que quando as sete 
estrelas (uve/plêiades) davam início 
ao ano novo e início da colheita, 
ocorria um ritual de pajelança, 
chamado ohokoti (ocorre na mesma 
data da semana santa). Durante 
este ritual, os pajés se enfrentavam 
numa luta espiritual chamada 
yunakalu onde o perdedor acaba 
doente por muitos dias e o vencedor 
é consagrado como yunakalu 
(grande pajé). 

yuparaheoti v. remendar. 
Enepora meme yuparaheoti ipovoti. 
“A vovó está remendando roupa”. 

yuponi n. 1) Cedo. Eno eneoti 
ho'openo ya yuponiti. “Tem muitos 
pássaros que cantam bem cedo”. 
Yuponi ko'iko ra akene. “Está cedo 
ainda”. 2) manhã. 3) v. amanhecer 
Iyikapunoe yuponine! “Acordem já 
amanheceu!” 

yuporo'okoti  v. costurar 
(→uhe’oko, uhe’okoti) 

yuremu n. sangue coagulado. 
Koati timarukoati tamuku ra yuremu 
itina vaka. “O cachorro está 
lambendo o sangue coalhado da 
vaca no chão”. 

yurikoyuvakai n. O mito 
formador  dos terena.   

A origem das metades possui 
várias versões, conforme os relatos 
do missionário Rattray Hay (1925) e 
dos antropólogos Cardoso de 
Oliveira (1976), Altenfelder Silva 
(1946/1947) e outros. Todos 
indicam o mesmo mito heróico do 
civilizador chamado “Yurikoyuvakai”. 
Cardoso de Oliveira (1976) afirma 
que o herói tirou os terena do fundo 
da terra e lhes entregou o fogo e os 
instrumentos necessários para sua 
sobrevivência na face da terra. 
“Yurikoyuvakai”, segundo o mito, 
era um só individuo. Quando moço, 
a sua mãe ficou brava, pois ele não 
queria ir com ela a roça. Como 
castigo, ela foi a roça, tirou sua foice 
e cortou “Yurikoyuvakai” ao meio. 
Como resultado, surgiu dois 
indivíduos, um saído da metade de 
Yurikoyuvakai da cintura para cima 
e o outro, da cintura para baixo. 
Surgiram, assim, as duas metades 
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terena distintas: os “Sukrikiano” e os 
“Xumonó”. 
 Existia ligeira superioridade de uma 
metade sobre a outra, que ficava 
evidente nos períodos de festas. Os 
Xumonó saiam pela Aldeia com 
brincadeiras, provocando algazarra, 
atirando pedaços de madeira por 
todo lado; tudo devia ser aceito 
pelos sukirikiano sem revidar. Esta 
atitude impávida denotava a sua 
superioridade sobre a outra metade. 
(BALTAZAR, 2010) 

yusaki n. gafanhoto (inseto, 
Romaleidae) 

yutapa n. tesoura. Inarakoti po'i 
okono ra yutapa. “A tesoura está 
com outro cabo quebrado”. 

yutoeti n. letra, escrita. Yihaika ra 
yutoeti ixea ne xi'ixa. “Manda seu 
filho ler aquela escrita”. 

yutokea n. ferroada de inseto 

yutokoti v. ferroar. Yutokokoti ra 
hane. “O marimbondo ferroa”. 

yutoxoku ihikaxoti n. (neo.) 
quadro 

yutoxopeti n. (neo) lápis, caneta 

yutoxoti v. escrever. Yitaxamo ra 
koyuhopeti peheopo xoko xi'ixa ya 
xapa takure'ike. “Depois você 
escreve a carta que vai enviar pra 
seu filho no canavial”. Avo yutaxa 
ra nje'exa ihikaxovoti. “O meu filho 
que estuda ainda não sabe 
escrever”. Yutoxoti ne mbo'inu 
aneko ovokutike. “Meu irmão está 
dentro da casa escrevendo”. 
Yutoxo ne xi'ixa ya escolake? “Seu 
filho escreve na escola?” Yutoxoti 
koyuhopeti ra Liliane. “A Liliane está 
escrevendo uma carta”. Yutoxinoti 
koyuhopeti yuhoexone ra Liliane. “A 

Liliane está escrevendo uma carta 
para o namorado”.  

yuvokokoti v. atirar. Yivakane ne 
tohe. “Atire no nambu”. 

yuvoti n. joaninha (peixe, 
Cichlidae) 

yu'xa n. ferrão de insetos. Ape 
yu'xa ne hane. “O marimbondo tem 
ferrão”. 

yuxu n. pilão. Kuxotine veone otu 
ra yuxu. “O pilão é antigo foi avô 
dele que fez”. 

 
Fonte: Silva, 2010. 

yuxuxukovoti v. agachar. 
Yuxuxukovoti ne kalivono yane 
ikorokovone. “A criança estava 
agachando e caiu”. Yuxuxukovoti  
ra Vitoria. “A Vitória está agachada”. 
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Reunião de professores na antiga escola da Aldeia 
Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Crianças terena fazendo artesanatos com sementes. 
Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Sr. Francisco, um dos anciãos consultados na pesquisa, 
falecido em 2013. Cachoeirinha – 2009 
 

 
 
 
 
 

 
Aluna confeccionando cocar para apresentação 
cultural. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Alunos confeccionando adornos e vestimentas para 
apresentação cultural. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Coleta de dados com funcionária da escola. 
Cachoeirinha – 2009 
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Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Aluna se preparando para apresentação cultural. 
Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Aula de Terena. Cachoeirinha – 2009 
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Coleta de Dados. Babaçu – 2009 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Artesanatos terena em palha. Centro Referencial da 
Cultura Terena – Miranda – 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Coleta de Dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Coleta de Dados. Cachoeirinha - 2009 
 
 

 
Crianças colhendo taboquinha para confecção de 
vestimentas. Cachoeirinha – 2009 
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Papagaio comendo goiaba. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2009 
 
 

 
Aula de arte e cultura Terena. Cachoeirinha – 2010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Crianças terena em aula. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Crianças confeccionando artesanatos com sementes. 
Cachoeirinha – 2010 
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Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Crianças confeccionando vestimentas. Cachoeirinha – 
2010 
 

 
Apresentação infantil da Dança da Ema – 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Senhora colhendo lenha no açude. Cachoeirinha – 
2010 
 

 
Confecção de vestimentas típicas. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Coleta da dados. Argola – 2010 
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Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Apresentação cultural Dia do Índio – 2010 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Apresentação cultural Dia do Índio – 2010 
 
 

 
Apresentação cultural Dia do Índio – 2010 
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Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Coleta de dados. Babaçu – 2010 
 
 

 
Ceramista. Cachoeirinha – 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Ceramista. Cachoeirinha – 2010 
 
 

 
Cerâmica Terena. Cachoeirinha – 2010 
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Processo de produção da cerâmica. Cachoeirinha – 
2010 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Reunião com professores. Argola – 2013 
 
 

 
Feira de ciências. Cachoeirinha – 2011 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
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Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
 
 

 
Ceramistas. Cachoeirinha – 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2011 
 
 

 
Criança terena com adornos típicos. Cachoeirinha – 
2011 
 

 
Cerâmicas Terena. Cachoeirinha – 2011 
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Residência típica construída com taboca. Lalima – 
2011 
 

 
Coleta de dados. Lalima – 2011 
 
 

 
Aldeia Alves de Barros – 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coleta da dados. Lalima – 2011 
 
 

 
Fogão de lenha. Lalima – 2011 
 
 

 
Crianças brincando. Lalima – 2011 
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Painel com brincos, ao fundo tapete de palha  – 2011 
 

 
Produção de cestaria – 2012 
 

 
Cerâmica Terena. Centro Referencial Cultura Terena. 
Miranda – 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Produção de cestaria – 2012 
 

 
Coleta de dados. 2012 
 

 
Reunião com professores. Cachoeirinha - 2012 
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Escola Municipal Nicolau Horta Barbosa. Cachoeirinha 
– 2012 
 

 
Reunião com professores. Cachoeirinha – 2012 
 
 

 
Igreja católica. Cachoeirinha – 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alunos e professoras preparando adornos para 
festividades da aldeia. Cachoeirinha – 2012 
 

 
Professores indígenas. Cachoeirinha – 2012 
 
 

 
Antigo posto da Funai. Cachoeirinha – 2012 
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Vestimenta típica com taboca e sementes – 2012 
 
 

 
Lalima – 2012 
 
 

 
Coleta de dados – 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Abobora assada. Lalima – 2012 
 
 

 
Casa professor indígena. Lalima - 2012 
 
 

 
Processo de produção do hihi. Cachoeirinha – 2012 
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Festividades na escola municipal. Cachoeirinha – 2012 
 
 

 
Dança da Ema – 2012 
 
 

 
Alunos com professor Anésio. Cachoeirinha – 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Festividades na aldeia – 2012 
 
 

 
Dança das mulheres – 2012 
 
 

 
Arara vermelha. Cachoeirinha - 2012 
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Produção de vestimentas. Argola – 2012 
 
 

 
Mulher terena. Argola – 2012 
 
 

 
Dança das mulheres. Argola – 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Produção de vestimentas. Argola – 2012 
 
 

 
Quati. Lalima – 2012 
 
 

 
Dança da Ema. Argola – 2012 
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Cozinhando na fogueira. Cachoeirinha – 2012 
 
 

 
Crianças escola municipal. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Apresentação de vídeo terena. Cachoeirinha – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Apresentação alunos. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Coleta de dados. Cachoeirinha – 2013 
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Escola Estadual Cacique Timóteo. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Dia do Índio. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Batizado – Dia do Índio. Cachoeirinha – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Professores Indígenas e Prof. Claudete (UFMS). 2013 
 
 

 
Dia do Índio. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Ana Luisa (Filha da pesquisadora) em vestimenta 
típica. Cachoeirinha – 2013 
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Aula de Meio Ambiente. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Aula de Meio Ambiente. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Aula de Meio Ambiente. Cachoeirinha – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sementes usadas em artesanatos. Cachoeirinha – 
2013 
 

 
Aula de Meio Ambiente. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Coleta da dados. Cachoeirinha – 2013 
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Cozinhando abóbora na fogueira. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Polindo cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Queimando cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hihi. Argola – 2013 
 
 

 
Polindo cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Queimando cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
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Pintura da cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Pajé. Babaçu – 2013 
 
 

 
Açude. Cachoeirinha - 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pintura da cerâmica. Cachoeirinha – 2013 
 
 

 
Produção de cestaria. Babaçu – 2013 
 
 

 
Pôr-do-sol. Cachoeirinha - 2013 
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