Paraíba (pará, rio grande + aíb, ruim): rio ruim.
Paraná (paranã): rio volumoso.
Pernambuco (paranabuka ou paranambuco):
fenda no mar.
Piauí (piaby): rio das piabas, manjuba ou
lambari.

Pipoca (pi’poka= pi, pele + poka, rebentar): grão
de milho estalado no fogo.
Sapé (iasa’pe): palha.
Tapioca (tipi’oka): coágulo, farinha do amido
da mandioca.

Tocantins (tukantim= tucana, tucano + tim,
bico): bicos de tucanos.

PALAVRAS DIVERSAS

Peteca (pé-teca): bater com a palma da mão,
brinquedo de arremesso.
Pixaim (apisa’i): cabelo muito crespo.
Pororoca (poro’roka): estrondo das águas.

Anhanguera (añan’uera):gênio maléﬁco
entre os indígenas.

Tipoia (ti’poia): rede que as índias usavam
para transportar às costas seus bebês.

Arapuca (ara’puka): armadilha para apanhar
pequenos pássaros feita de pauzinhos.

Tocaia (to’kaia): esconderijo para o indígena
atacar o inimigo ou matar a caça.

Biboca (ií’oka):buraco, cova, lugar de difícil
acesso.
Caboclo (caá-boc): o que veio do mato,
mestiço de branco com índio.

Lugares

Caiçara (kaai’gçâ): cerca de ramos e galhos
entrelaçados.

Amapá (ama, chuva + paba): lugar ou
morada, o lugar da chuva.

Caipira (caipora e caapora): indivíduo rústico,
mateiro, matuto.

Butantã (iby, terra, chão + atã, muito duro):
terra dura.

Capoeira (ka’a-puera): roçado, terreno onde
já houve roça e que foi retomado pelo mato.

Caatinga (ca’a-timbá = ca’a, mato + timbá,
claro, branco): mata branca.

Catapora (tata-por): fogo interno, febre.
Nome vulgar da varicela.

Capão 1. (Ka’a, mata + pu’ã, redondo): mata
redonda; 2. (Ka’a, mata + ‘ypa’u, ilha): ilha de
mata.

Cuia (kuia): cabaça cortada ao meio.
Cumbuca (combuca, cuia-mbuca): cabaça
furada, cortada.
Guri (üi’ri): bagre novo; por extensão, criança.
Mirim (mi’ri): pequeno.
Muquirana (mby-qui-rama): piolho do corpo
humano.
Mutirão (moquirão): ajuda mútua, gratuita
para execução de uma tarefa.
Nhenhenhém (nheéngnheéngnheéng):
falar-falar-falar.
Pereba (pe’reua): ferida.

Carioca (kara’iua, homem branco + oka,
casa): casa do branco.
Ceará (cemo ará): ararinha que canta alto.
Congonhas (congói): nome de uma planta
semelhante a erva mate.
Curitiba (curi, pinhão + tiba, lugar): lugar do
pinhão.
Goiás: derivado de Goiases ou Guaiases,
tribo indígena que existia na região.
Guarulhos (gua’rú): espécie de sapo.
Maracanã (maraká’na): nome de uma
espécie de papagaio.
Maranhão (para’nhana): rio que corre
(nome antigo do rio Amazonas)
Pacaembu (paca’yembó): córrego das pacas.
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Pará (pará, mar, rio largo): rio-mar.

FRUTAS, ALIMENTOS E PLANTAS
Abacaxi (iuaka’ti): fruto carnoso, comestível.
Açaí (iwasa’i): fruta que chora (devido ao
líquido que escorre do fruto).

animais
Arara (a’rará): papagaio.
Araponga (ui’ra, ave + pona, sonante): ave com
canto estridente.
Capivara (kaa’pii’üara =kaa’pii, capim + üara,
comedor): animal comedor de capim.
Cupim (kupi’i): formiga-branca.

Amendoim (manu’ui inﬂuenciado pelo
vocábulo amêndoa): fruto comestível que se
desenvolve abaixo da terra.

Jabuti (yauo’tií): aquele que não bebe, o cágado.

Beiju (mbe'yu): bolo de farinha de mandioca.
Caju (aka-yú): pomo amarelo.

Jaguar (ya’üara): aquele que devora, o
devorador, onça pintada ou negra.

Capim (kaa’pii = kaá, folha +pií, ﬁno, delgado):
mato de folhas ﬁnas.

Jararaca (iara’raka): cobra.
Jiboia (gihi’oia): cobra muito grande.

Cipó (isi’po): literalmente galho-mão, galho
para subir.

Muriçoca (muri’soka): mosca que pica, dá
ferroada.

Goiaba (a-coyaba): ajuntamento de caroços,
fruto com muitos caroços.

Perereca (pere’reka): ir aos saltos.

Jabuticaba (iauoti’kaya): fruto da
jabuticabeira.

Saúva (isa’uua): formiga que come as plantas.

Jacarandá (iakara’na): nome de diversas
arvores de madeira resistente.
Jerimum (yurú’um): pescoço escuro,
variedade de abóbora.
Mandacaru (mandá-carú= mandá, feixe +
carú, espinho): maço de espinhos.
Mandioca (many’oka): raiz tuberosa,
comestível.
Mangaba (ma’naua): fruto da mangabeira.
Maracujá (marahú-yá): fruta da
planta marahú.
Mingau (mingá-ú): a papa rala de
mandioca cozida.
Moqueca (moqué): assado no moquém, uma
espécie de grelha feita de varas.
Paçoca (pa’soka): alimento socado no pilão.
Peroba (ipê’roua = ipê, casca + roua, amargo):
madeira amarga que cupim não come.

Jacaré 1. (yá’caré): aquele que é sinuoso, torto; 2.
(y’echá’caré): aquele que te observa de lado.

Sabiá (saui’a): pássaro cantador.
Siri (s’irí): o que corre.
Tamanduá (ta-monduá): caçador de formigas.
Tanajura (tã’ayura): formiga grande, cheia de
ovos.
Tatu (ta’tú): casco grosso.
Taturana (tatá’rana): semelhante a fogo, lagarta
que queima a pele.
Tucano (tu’kana): bico exagerado.
Urubu (uru’bu ou uru’vu= uru, ave grande + buou
vu, negro): pássaro preto
•
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