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Apresentação 

 O Brasil possui enorme diversidade de culturas e falares. Contudo, tal 
diversidade é geralmente ignorada pelas escolas brasileiras, onde é 
enfatizado  o estudo da norma culta através da gramática normativa, 
desprezando os demais dialetos da língua, propiciando um ambiente 
distante da realidade dos alunos.  

 Tal realidade é vivida por alunos do sertão baiano que utilizam livros 
didáticos direcionados para os grandes centros. Outra situação 
vivenciada pelos estudantes do sertão está no uso dos dicionários de 
língua portuguesa, uma vez que estes não dão conta da complexidade 
linguística do povo sertanejo e, além disso, não representam em termos 
de significados, a realidade vivenciada pelos membros da comunidade, 
havendo a necessidade de reinventar a escrita dos verbetes e dos 
dicionários. 

 Diante desse contexto, a pesquisa lexicográfica, através da elaboração 
de um glossário com termos regionais de Uauá possibilitará, para 
educandos que estudam no semiárido baiano, uma reflexão sobre como 
o (re)conhecimento do dialeto e da cultura sertaneja interfere diretamente 
na quebra de paradigmas que limitam o estudo da língua.  

 Em Palavreados da Terra do Pirilampos é apresentada uma pesquisa 
lexicultural composta por 923 verbetes e 64 ditos regionais, coletados 
por meio da valiosa contribuição dos moradores do município de Uauá – 
Bahia. Os verbetes coletados foram analisados por meio da conexão 
com a carga cultural ligada ao léxico do sertão, ideia trabalhada por Lúcia 
Maria de Assunção Barbosa (2009), no conceito de lexicultura, em que o 
léxico registra a realidade vivida por uma população, representando o 
vocabulário de tal comunidade, seus valores e crenças, levando esta 
nomeação para futuras gerações, documentando sua existência para a 
história. 

 A disponibilização deste produto educacional, tem por finalidade 
levantar, analisar e sistematizar termos que fazem parte do cotidiano dos 
cidadãos uauaenses com o intuito de incentivar a valorização linguística 
regional, bem como inibir práticas de preconceito linguístico entre os 
estudantes da EPT.                                                    ELISÂNGELA ISABEL CARDOSO 

ORGANIZADORA DO GLOSSÁRIO 



 

 

Abreviações 

 

s.m. - substantivo masculino 

s.f. - substantivo feminino 

s.comp. - substantivo composto 

adj. - adjetivo 

art. – artigo 

comb. - combinação 

contr. - contração 

prep. - preposição 

v. - verbo 

interj. - interjeição 

adv. – advérbio loc. - locução 

 



 

A PULSO  

loc.(prep+s.m.). Fazer algo contra a vontade, contrariado. Uso: Vim 

trabalhar hoje a pulso. 

ABARCAR  

v. Juntar muitas coisas para fazer. Uso: Abarcou tanta coisa que 

agora não sabe o que vai fazer. 

ABESTALHADO 

adj. Pessoa boba, tola. Uso: Êta menino abestalhado! Pare com 

tanta brincadeira sem graça. 

ABOCANHAR 

v. Apanhar alguma coisa com a boca. Uso: Abocanhou o pão 

todo, guloso? ABOIO  

s.m. Canto com que os vaqueiros guiam as boiadas. Uso: Acordou 

com o aboio dos vaqueiros que passavam no terreiro. 

ABUSAR  

v. Enjoar. Uso: Eu já abusei essa comida. 

ABOTECADO adj. Muito aberto. Uso: Ficou de olho 

abotecado de medo. 

ACANHADO 

adj. 1.Tímido . 2. Pequeno.  Uso: 1.Fiquei acanhado quando vi 

aquele povo todo. 2. Esse quarto é muito acanhado. 

ACOCAR 

v.  Posição agachada. Uso: Só dá para limpar debaixo da estante 
se me acocar. 

A 



 

ACOCHAR 

v. Apertar muito forte. Uso: Você já acochou a sela? 

ACOCORAR 

v. Posição agachada. Uso: Vá se acocorar e depois fique sem 

poder se levantar. 

AÇOITAR 

v. Dar uma surra. Uso: Aquele homem açoitou o esmolé. 

ACOLOIADO 

adj. Andar sempre junto com uma mesma pessoa. Uso: Seu filho 

vive acoloiado com o irmão do padeiro. 

ACOVARDAR 

v. Alguém se submeter a uma situação de humilhação. Uso: Você 

vai se acovardar em limpar a varanda que seu irmão sujou?  

AÇUDE 

s.m. Grande reservatório de água. Uso: O açude tá quase seco. 

ACUNHAR 

v. Realizar algo rapidamente. Uso: Acunhou a moto na estrada. 

ADESPOIS adv. Depois. Uso: Saiu 

adespois da bóia. 

ADOBO 

s.m. Tijolo usado em construção. Uso: Essa casa é de adobo cru. 

ADORNAR 

v. Dormir, descansar. Uso: Chegou tão cansado que adornou no 

sofá. 

ADULAR 

v. Agradar, bajular. Uso: A senhora faz é adular seus netos. 

A 



 

AFOITO adj. Corajoso, destemido. Uso: Êta, 

menino afoito! 

AFUNHENHAR 

 v. Perturbar. Uso. Pare de ficar me afunhenhando. 

AFURISMADO 

adj. Pessoa que realiza alguma atividade de maneira apressada, 

sem cuidado. Uso: Saiu afurismado para consertar a bicicleta. 

AGONIADO adj. Aflito. Uso: Ficou 

agoniado com a notícia. 

AGORENTO 

adj. Pessoa que sempre relata o lado ruim da situação, traz 

pensamento negativo. Uso: Não gosto de falar nada para seu 

irmão, ele é muito agorento. 

AJUNTAMENTO 

s.m. Juntar a criação, no fim da tarde, para prender no chiqueiro.  

Uso: Seu pai saiu, foi pro ajuntamento. 

ALCATRA 

s.f. Músculo próximo à coluna lombar. Uso: Acordei com uma dor 

na alcatra. 

ALEVE 

s.m. Mentira, calúnia. Uso: Não levante aleve contra sua irmã. 

ALFOJE 

s.m. Tipo de bolsa  de dois lados feito de couro para colocar nos 

jegues. Uso: O alfoje ainda tá com a feira de ontem. 

 

A 



 

ALGAROBA 

s.f. Árvore que dá bage e serve para alimentar animais. Uso: Já 

tirou as bages da algaroba? 

 

ALICERÇADO 

adj. Organizado. Uso: Ficou com a vida alicerçada. 

ALMA-DE- GATO 

s.comp. Pessoa muito magra e pálida. Uso: Vixe, tá namorando 

com essa alma-de-gato? 

ALTEAR 

v.  Aumentar o volume do som, levantar algo. Uso: Alteie o rádio 

que vóinha não tá escutando. 

ALUMIAR 

v.  Iluminar, projetar luz sobre algo ou alguém. Uso: A lamparina 

alumiou o alpede todo. 

ALVOROÇO 

s.m. Confusão. Uso. Que alvoroço é esse? 

ALVOROÇADO adj. Apressado. Uso. Aonde 

vai tão alvoroçado. 

AMANCEBADO 

adj. Casal que vive junto sem ser casado oficialmente. Uso: Vocês 

já tão amancebados? 

 

Algaroba 

A 



 

AMIGUELADO adj. Aberto. Uso: Ficou com os olhos 

amiguelados de tanto medo. 

AMOSTRAR 

v. Chamar a atenção. Uso: Menino, deixe de se amostrar. 

AMUAR 

v. Ficar parado, não andar. Uso: O jegue amuou na roça que não 

foi nem pra frente nem pra trás. 

AO LÉU 

loc. (comb.+ s.m.) Sem destino, sem objetivo. Uso: Ficou o dia todo 

ao léu? 

APÁ  

s.f. Músculo das costas. Uso: Acordei com uma dor na apá. 

APARTAR 

v. 1. Colocar em chiqueiros diferentes as ovelhas dos borreguinhos 

para que eles não mamem durante a noite. 2. Separar. Uso: 1. Já 

apartou as cabras para tirar o leite amanhã? 2. O menino foi 

apartar a briga de seus irmãos.  

APEIAR 

v. Desmontar de um animal. Uso: Apeie do cavalo, compadre. 

APÔIS 

int. Verdade, confirmação. Uso: Apôis, ele disse que vai hoje. 

AQUIETAR  

 v. Ficar quieto, acalmar. Uso: Se aquiete, homem. 

ARAPUÁ 

s.m. – Um tipo de abelha. Uso: Comprou mel de arapuá. 
 

A 



 

A 

ARATACA 

s.f. Armadilha de matar rato, ratoeira. Uso: Já deixou a arataca  

armada? 

ARATICUM 

s.m. Pessoa muito bruta. Uso: Fala baixo, araticum. 

AREJAR 

v. 1. Ventilar, 2. Inflamar. Uso: 1. Já arejou a sala. 2. Se não 

cuidar a                ferida   vai        arejar. 

ARGOLA 

s.f. Brinco. Uso: Comprei umas argolas de ouro. 

ARIADO 

adj. 1. Desnorteado, perdido. 2. Lavar utensílios de alumínio com  

esponja de aço, afim de ficarem brilhando. Uso: 1.Ele ficou ariado  

na feira. 2. Os copos de alumínio já tão araidos? 

ARIBÉ 

s.m. Bacia de barro. Uso: Colocou a carne no aribé. 

ARIGÓ 

adj. Pessoa desajeitada. Uso: Êta homem arigó. 

APERCATA   

 s.f. Sandália, chinelo. Uso: Onde tá minha apercata. 

Arataca 

Aribé 



 

APRUMAR 

v.  Endireitar, equilibrar. Uso: Aprume o menino, ele tá torto, vai cair 

da garupa da moto. 

ARENGAR 

v. Dedurar. Uso: Deixe de arengar as coisas, menino!Arataca 

ARFAR 

v. Estômago muito cheio, provocando respiração acelerada. Uso:  

Fiquei arfando depois do almoço. 

AROEIRA 

s.f. Árvore grande e sua casca é usada como anti-inflamatório. 
Uso:  

Gargareje aroeira para sarar. 

 

ARQUEJAR 

v. À beira da morte. Uso: O avô dela só ta arquejando. 

ARQUINHO 

s.m. Tiara. Uso: Comprei um arquinho lindo. 

ARRANCHAR 

v. Hospedar. Uso: Se arranchou na casa do irmão. 

ARREGALADO 

adj. Muito aberto, escancarado. Uso: Ficou com os olhos 

arregalados. 

 

Aroeira 

A 



 

A 

ARROIAR 

v. apertar. Uso: Quem arroiou a tampa do frasco? 

ARROMBADO 

adj. Quando a pessoa está em grandes dificuldades financeiras ou  

mesmo de saúde. Uso: Depois que se separou, ficou arrombado. 

ARRUINADO 

adj. Muito bravo. Uso: Saiu arruinado com o irmão. 

ARUPEMBA 

s.f. Peneira. Uso: Compre uma arupemba nova. 

ASSANHADO 

adj. Pessoa sem educação. Uso: Fica quieto, assanhado. 

ASSUCEDER 

v. Acontecer. Uso: O que foi que se assucedeu com você? 

ASSUJEITAR 

v. Se humilhar para alguém. Uso: Você vai se assujeitar pra seu  

marido de novo? 

ATAIAR 

v. Atrapalhar, dificultar alguma atividade. Uso: Pare de ataiar sua  

mãe, menino. 

Arataca 

Arupemba 



 

ATAJÉ 

s.m. Armário de cozinha. Uso: Os pratos estão no atajé. 

 

ATAREFADO 

adj. Muito ocupado. Uso: Não vou agora, estou atarefado demais. 

ATARENTADO 

adj. Muito ocupado. Uso:Vixe, hoje você tá atarentada com tanto 

trabalho. 

ATARRAXAR 

v. Apertar. Uso: Tem que atarraxar o parafuso da caçarola. 

ATIÇAR 

v. Estimular. Uso: Pare de atiçar a briga dos meninos!  

ATORDOADO adj. Tonto. Uso: 

Acordou atordoado. 

ATROADO adj. Desajeitado. Uso: Escreve 

direito, atroado. 

ATUPETADO adj. Muito cheio. Uso: Esse quarto tá 

atupetado de brinquedo. 

AVEXADO 

adj. Apressado. Uso: Depois eu falo com você, tou muito avexado. 

AVIA 

interj. Expressão para usada para apressar alguém. Uso: Avia, 
menino, já passou da hora da consulta. 

Atajé 

A 



 

AZEDO adj. Desorientado. Uso: Esse menino 

tá azedo? 

AZOGADO 

adj.1. Nervoso. 2. Estragado. Uso: 1. Seu avô vive azogado com os 

meninos. 2. Esse ovo parece que tá azogado. 

AZUCRINAR 

v. Perturbar. Uso: Pare de me azucrinar! 

AZULETADO 

adj. Doido. Uso. Esse menino parece que tá azuletado, 

A 



 

B 

BABATAR 

v. Dificuldade em fazer alguma atividade. Uso: Sua mãe babatou  

para costurar a cortina e não conseguiu. 

BABOZEIRA 

s.f. Besteira, coisa mal feita. Uso: Você só faz babozeira. 

BABUGEM 

s.f. Resto de comida. Uso: Quem deixou essa babugem no prato? 

BABUJAR 

v. Mastigar muito tempo. Uso: Sua vó vive babujando. 

BACURI 

s.m. 1. Porco pequeno, 2. Menino. Uso: 1. Leve a lavagem para o  

bacuri. 2. Esse bacuri já fala que nem homem feito. 

BADALAR 

v. Falar muito. Uso: Este menino badala demais. 

BADOGUE 

s.m. Estilingue. Uso: Pegou o badogue e foi para o mato. 

Bacuri 

Badogue 



BAIA  

s.f. Colocar em uso diário. Uso: Já colocou o vestido na baia?  

BAIXA 

Terreno descido, onde corre muita água nas chuvas. Uso: A baixa 

veio cheia de água. 

BALCEIRO 

s.m. Bagaços que chegam junto com a água do rio nas 
enchentes.  

Uso: O balceiro arriou a cerca. 

BALDUEGA 

s.f. Planta rasteira usada para alimentação animal. Uso: Vou tirar 

umas balduegas para as criação. 

BAMBEAR 

v. Entortar. Uso: Ele tá bambeando na bibicleta. 

BANDA 

s.f. 1. Metade. 2. De lado. Uso: 1. A banda da melancia 
apodreceu.  

2. Só anda de banda. 

BANGÜÊ 

s.m. Couro de boi estirado com dois cabos de madeira usado para 

retirar barro dos tanques a fim de limpá-los antes do período das 

chuvas. Uso: Trouxeram o bangüê para limpar o tanque do 

terreiro? 

BANHO-DE-ASSEIO 

s. comp. Banho em que a pessoa lava apenas os órgãos genitais.  

Uso: O médico só passou um banho-de-asseio para mainha. 

BAQUE 

s.m. 1. Queda. 2. Susto Uso: Só ouvi o baque do menino. Levou 

um baque com a notícia. 

B 



 



 BEIJU  

s.m. Guloseima feita com massa de mandioca, tapioca. Uso: A janta 

hoje é beiju. 

BEM-EMPREGADO 

s.comp. - Bem-feito, para dizer que o castigo foi merecido. Uso:  

Caiu? Bem-empregado, pra deixar de teimosia. 

BERRUGA 

s.f. Verruga. Uso: Ficou as mãos cheias de berrugas. 

BESOURO 

s.m. Trator. Uso: Depois que o besouro passou a estrada ficou 
boa. 

BEZERRAS 

s.f. Falanges, ossos dos dedos dos pés e mãos. Uso: Amanheci 

com as bezerras das mãos doendo. 

BEZERRO AMARRADO 

loc. (s.m.+adj) Quando um rapaz arranja uma namorada longe de 

casa. Uso: Seu filho deve tá com algum bezerro-amarrado que sai 

todo dia nessa hora. 

BIBOCA 

s.f. Quarto pequeno e escondido. Uso: Em que biboca você se 

enfiou? 

BICA 

s.f. Calha, canal ou tubo em forma de meia cana para escorrer a 

água. Uso: Coloque a lata na bica pra amparar a água da chuva. 

BICHADO 

adj. Estragado. Uso: A goiaba que tirei tá toda bichada. 

 

B 



 

BICUDO 

s.m. Chute. Uso: Deu um bicudo e fez o gol. 

BIDOZÃO 

Pessoa descuidada, atrapalhada. Uso: Derramou o café na mesa 

toda, bidozão. 

BIONGO 

s.m. Bar pequeno. Uso: Já vai para o biongo logo cedo? 

BIXIGA 

interj. Utilizada como expressão de espanto ou indignação. Uso: 

Êta teimosia da bixiga. 

BIZUNGA 

s.m. Beija-flor. Uso: A menina não tira o olho do bizunga. 

 

BOCA-BREFA 

loc. (s.f. + adj) Pessoa que ficou banguela. Uso: Tão novo e já 

com a boca-brefa.  

BOCA-DE-LACRAIA 

s. comp. Boca grande. Uso: Esse menino nasceu com uma 

boca-de-lacraia. 

BOCA-DE-SIRI 

s.comp. Calado. Uso: Todo mundo boca-de-siri aqui. 

BOCADO 

s.m. Uma colher cheia. Uso: Tire um bocado de arroz da 
porcelana. 

Bizunga 

B 



 

B 

BOCAPIU 

s.m. Sacola de palha. Uso: Leve o bocapiu para a feira. 

BODE 

s.m. Cigarro de palha. Uso: Fez um bode e foi cortar palma.  

BOGÓ 

s.m. Bolsa utilizada por quem vai caçar. Uso: Não esqueça de levar  

o bogó. 

BOI 

adj. Quando a mulher está menstruada. Uso: Não lavou a cabeça  

porque ta de boi. 

BOI- NA-CAVA 

s. comp. Pessoa que ronca alto. Uso. Como você dorme com esse  

boi-na-cava? 

BOIA 

s.f. Café da manhã. Uso: A bóia já tá pronta?  

Bocapiu 

Bogó 



 

BOIADO adj. Cansado, exausto. Uso: Cheguei da 

roça boiado. 

BOLODORO 

s.m. Conversa desnecessária, repetitiva. Uso: Deixe de tanto 

bolodoro e vá trabalhar. 

BOMBAR 

v. Fazer sucesso. Uso: Seu menino bombou na festa. 

BOMBETA 

s.f. Boné. Uso: Perdi minha bombeta na rua. 

BOQUEIRA 

s.f. Doença que cria feridas nos cantos da boca das criações. 
Uso:  

Aquela marrã ta com boqueira. 

BORRAIO  

s.m. Cinzas tiradas do fogão de lenha que ainda conservam alguma 

brasa ou calor. Uso: Já tirou o borraio do fogão? 

BORREGO 

s.m. Filhote de ovelha/carneiro. Uso: Olha que borrego grande. 

BOTAR BANCA 

loc. (v.+s.f.) Considerar-se superior, exibir-se, vangloriar-se. Uso:  

Depois que começou a trabalhar é só botando banca. 

BOTAR BEZERRO 

loc. (v.+s.m.) Vomitar. Uso: Amanheceu botando bezerro. 

BOTAR CABRESTO 

loc. (v.+s.m.)   Controlar alguém. Uso: Bote o cabresto em seu filho 

que ele tá muito teimoso. 

B 



 BOTICÃO  

s.m. Instrumento usado para arrancar dente. Uso: Foi correndo 

arrancar o dente com boticão. 

BRAMURA 

s.f. Fazer algo errado. Uso: Você fez alguma bramura com seu 

irmão? 

BRAÚNA 

s.f. Árvore alta que serve de remédio e de alimento para animal.  

Uso: Deixe o gado perto da braúna. 

 

BREADO adj. Sujo de fezes. Uso: Vixe, o menino chegou 

todo breado. 

BREFA adj. Boca funda, banguela. Uso: Ficou com a 

boca brefa. 

BRENHA 

s.f. Lugar distante; de difícil acesso. Uso: Ele mora nas brenha. 

BRIDE 

s.f. Instrumento de ferro colocado na boca do cavalo ou jegue para 

dominar ou frear o animal. Uso: Folgue a bride pra não machucar 

a boca do animal. 

BRÔCO 

s.m. Pessoa que tem muita dificuldade em aprender algo. Uso: 
Esse menino é broco, não aprende nada. 

Braúna 

B 



 

BROCOIÓ 

s.m. Pessoa sem juízo. Uso: Aquele brocoió só vive procurando 

confusão. 

BRUBUTÃO 

s.m. Correria, confusão. Uso: Que brubutão é esse? 

BUBU 

s.m. Chupeta. Uso: Cadê o bubu do seu irmão? 

BUCHO 

s.m. Estômago. Uso: Já encheu o bucho, agora vá dormir. 

BUIÃO 

s.m. Espécie de bule de barro. Uso: O café ta no buião. 

 

BUJÃO 

s.m. Botijão. Uso: O bujão secou agora. 

BULÉA 

s.f. Cabine de carro. Uso: A velhinha vai na buléa do carro. 

BULIDA 

adj. Mulher que perdeu a virgindade. Uso: Ela já casou bulida. 

BULIR 

v. Mexer em algo ou com alguém. Uso: Quem buliu na minha 
gaveta. 

BURUNDANGA 

s.f. Muita coisa bagunçada. Uso: Que burundanga é essa?  

Buião 

B 



 

BUTICO 

s.m. Ânus Uso: Limpe bem o butico do menino pra não assar. 

BUTINA 

s.f. Bota. Uso: Levou a butina para a roça. 

BUZEGO 

s.m. Sapato velho. Uso: já pegou os buzego pra ir pra roça? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 



 

C 

CABAÇA 

s.f. Tipo de legume parecido com abóbora, mas que quando seca  

dica com a casca dura e serve para colocar água. Uso: Encha a  

cabaça para levar para roça. 

CABARÉ-DE-CEGO 

s. comp.  Confusão. Uso: Que cabaré-de-cego é esse nesta casa? 

CABEÇA-DE-PREGO 

s. comp. Furúnculo. Uso: Tô sem aguentar essa cabeça-de-prego  

na verilha. 

CABEÇA-DE-TOURO 

s.f. Tipo de espinho que fica espalhado no chão. Uso: Furou o pneu  

da bicicleta com um cabeça-de-touro. 

CABEDAL 

s.m. Rebanho . Uso: Vá tanger aquele cabedal de ovelha. 

CABRA 

s.m. Homem. Uso; Esse cabra vai sair agora? 

CABRESTO 

s.m. Corda usada para guiar jegue. Uso: Puxe o cabresto do animal. 

Cabaça 

Cabeça-de-touro 



 

CABRESTO NO LOMBO 

loc. (s.m.+ cont.+s.m.) Pessoa sem limites. Uso: Quando o pai sai 

os meninos ficam de cabresto no lombo. 

CABROCHA 

s.f. Moça jovem. Uso: Sua filha é uma cabrocha bonita. 

CABROEIRA 

s.f. Muita gente. Uso. Aonde vai essa cabroeira de homem?  

CABURÉ 

s.m. Coruja. Uso: Se assustou com o caburé na árvore. 

CAÇAR 

v. Procurar. Uso: Já caçou o dinheiro que você perdeu? 

CAÇAROLA 

s.f. Panela. Uso: O feijão tá na caçarola grande. 
CAÇUÁ 

s.m. Cesto colocado em jegues para transportar lenha. Uso: Tire os 
caçuás do jegue. 

 

CACUNDA 

s.f. Desvio na coluna que deixa a pessoa encurvada. Uso: De uns 
tempos para cá ficou cacunda. 

CACÚLO 

s.m. Prato com comida demais. Algo demasiadamente cheio. Uso:  

Menino, vai comer esse caçulo todo! 

 

Caçuá 

C 



 

CADUQUICE 

s.f. Demência causada pela idade. Uso: A caduquice de vovó ta 

piorando 

CAFUNDÓ 

s.m. Lugar muito longe. Uso: Você mora lá nuns cafundó. 

CAGADA 

s.f. Sorte. Uso: Ganhou, foi uma cagada. 

CÁGADO 

s.m. Um tipo de tartaruga. Uso: Tem um cágado no cercado. 

CAIXA-DO-PEITO 

s.comp. Tórax. Cavidade torácica onde ficam os pulmões e o 

coração. Uso: Amanheci com a caixa-do-peito doendo. 

CAIXÃO 

s.m. Peça de madeira onde a porta ou janela se encaixa ao 
fechar.  

Uso: Vai ter que trocar o caixão da porta da varanda. 

CAIXEIRO 

s.m. Balconista. Uso: Peça o troco para o caixeiro. 

CALÇA MEIA-CORONHA 

loc. (s.f.+adj.+s.f.) Calça curta, acima do tornozelo. Uso: Você só 

usa calça meia-coronha, por quê? 

CALÇOLA 

s.f. Calcinha. Uso: Trocou a calçola do bebê. 

CALOR-NA-FULÔ 

loc. (s.m.+contr+s.f.) Muito calor. Uso: Hoje eu to com um calor-na 

fulô. 

 

C 



 

CAMBADA 

s.f. Grupo de pessoas desprezíveis. Uso: Essa cambada quebrou a  

cerca toda. 

CAMBÃO 

s.m. Pau curvado colocado no cangote do boi valente para não  

correr. Uso: Já colocou o cambão no boi? 

CAMBITO 

s.m.  Perna fina. Uso: Menina, coma direito para ver se engrossa  

esses cambitos. 

CAMBOTA 

s.f. Pernas muito tortas. Uso: Aquela menina tem umas cambotas  

pequenas.  

CAMBRANGANZA 

s.f. Escorpião. Uso: Tirei uma cambranganza da botina. 

CANCELA 

s.f. Porteira. Uso: Deixe a cancela aberta. 

C 

Cambranganza 

Cancela 



 

CANDEEIRO 

s.m. Utensílio usado para iluminar e é abastecido com querosene.  

Uso: Acenda o candeeiro antes de sair. 

CANGA 

s.f. Pessoas que andam sempre juntas. Uso: Para onde vai essa  

canga toda? 

CANGALHA 

s.f. Instrumento de pau e couro, colocado em jegue para carregar  

lenha. Uso: Já tirou a cangalha do jegue? 

CANGOTE 

s.m. Pescoço. Uso: Acordei com o cangote duro. 

CANTAR REIS 

loc. (v.+s.m.). Passar em diversos lugares antes de voltar para casa.  

Uso: Ela quando sai, vai cantando reis. 

CANTAREIRA 

s.f. Clavícula. Uso: Quebrou a cantareira. 

CAPACHO 

s.m. Quem se humilha. Uso: O marido dela é um capacho. 

C 

Candeeiro 

Cangalha 



 

CAPÃO 

s.m. 1.Galo. 2. Confundir-se com alguém. Uso:1. Vai matar um 

capão para o casamento. 2. Falou com o rapaz, mas pegou capão.  

Não era o amigo dela. 

CAPAR O GATO 

loc.(v.+art.+s.m.) Sair sem ninguém perceber. Uso: Você capou o 

gato na festa. 

CAPOTE  

s.m. Blusa de frio. Uso: Esqueci o capote no carro. 

CAPUCO 

s.m. Sabugo de milho. Uso: Jogou os capucos no munturo. 

CAQUEIRO 

s.m. Vasilha. Uso: Onde você pôs o caqueiro do cachorro? 

CARA DA BINGA 

loc. (s.f.+contr.+s.f.) Expressão de espanto. Uso: Menino feio, cara 

da binga. 

CARA-DE-AMÉLIA 

s. comp. Quando alguém está pensativo. : O que foi que tá com 

essa cara-de-amélia?  

CARA-LISA 

s. comp.  Pessoa cínica. Ex: O que você fez, cara-lisa? 

CARANGAÇO 

adj. Muito magro. Uso: Ele tá doente? Tá só o carangaço. 

CARITÓ 

s.m. Solteirona. Mulher que envelhece sem casar. Uso: Ela ficou no 
caritó. 

C 



 

CARNE SECA 

loc. (s.f. + adj) Carne de bode que foi retalhada, salgada e colocada 

numa vara para secar ao sol. Uso: Compre uma banda de carne 

seca. 

CARNE VERDE 

loc. (s.f. + adj) Carne de bode natural sem ser retalhada e que não 

passou por nenhum tipo secagem ou de processamento. Uso:   

Coloque a carne verde na geladeira pra não estragar. 

CARONA 

s.f. Proteção acolchoada de couro para a sela. Uso: Coloque a 

carona na sela. 

CARREGADO 

adj. 1. Cheio de bagagem. 2. Alimento que pode fazer mal a uma 

pessoa doente ou fase de recuperação de cirurgia.  Uso: 1. Chegou 

carregado pra pegar o ônibus. 2. Não coma maxixe porque é muito 

carregado pra você que tá cirurgiada. 

CARREIRA 

s.f. Correr muito. Uso: Onde vai nessa carreira. 

CARROTE 

s.m. Barril. Uso: Já encheu o carrote de água? 

CASA-DE-RANCHO 

s. comp. Casa usada apenas dia de feira para os donos                

se “arrancharem” Uso: Deixe a sua feira  na minha casa-de-rancho. 

CATINGUEIRA 

s.f. Planta típica – pau-de-rato. Uso: Fez um chá de folha de 
catingueira. 

C 



 

 

CAVOUCAR 

v.  Cavar, escavar. Uso: O que é que você vive cavocando essa 

parede. 

CERIMÔNIA 

s.f. Envergonhado. Uso: Quando viu a moça ficou com cerimônia. 

CHACULATEIRA 

s.f. Chaleira. Uso: Traga a chaculateira que tá na peça. 

CHAFURDAR 

v. Bagunçar. Uso: O que é que esses meninos tão chafurdando na 

varanda? 

CHAMBOQUE 

s.m. Pedaço. Uso: Com a chuva, caiu um chamboque da parede. 

CHAPADO 

s.m. Bêbado. Uso: Ele chegou chapado da festa. 

CHAPISCO 

s.m. Aplicação de areia e cimento no muro, para torná-lo áspero.  

Uso: Deixe o muro só no chapisco. 

CHAPULETADA 

s.f. Porrada Uso: Levou uma chapuletada na cabeça que ficou 

tonto.  

Catingueira 

C 



 

CHIRINGAR 

v.  Esguichar água ou outro líquido, jato de líquido. Uso: Bote uma 

fralda nesse menino, ele tá chiringando a casa toda de mijo.  

CHULIADEIRA 

s.f. Prego miúdo. Uso: Pregue umas chuliadeiras no cocho. 

CHUMBADO 

adj. Bêbado. Uso: Êta, o cumpadre chegou em casa chumbado de 

novo. 

CHURUMELA  

s.f. Chateação. Uso: Deixe de churumela , menino. 

CIA DA SELA 

loc. (s.f.+contr.+s.f.) Cinta de couro que prende a sela no animal. 

Uso: Aperte a  cia do jegue que tá folgada 

CILOURA 

s.f. Cueca comprida. Uso: Dorme só de ciloura. 

CIPUADA  

s.f. Chicotada forte. Uso: Menino, se aquite se não te dou uma 

cipuada. 

CIRRO-DA-MORTE 

s. comp. Forte chiado no peito de pessoas que estão à beira 

da morte. Uso: Vóinha tá arquejando, já tá com o cirro-da-morte.  

CIRURGIADO 

adj. Quem passou por procedimento cirúrgico. Uso: Ele tá 

cirurgiado, não pode fazer esforço. 

COBREIRO 

s.m. Inflamação na pele, semelhante a queimadura. Uso: O 
cobreiro na perna ta doendo muito. 

C 



 



 

COITEIRO 

s.m. Aquele que protege ou esconde criminosos ou namorados.  

Uso: Essa sua tia é uma coiteira, vive acoitando esses molecotes. 

COME-RUDELA 

loc. (v.+s.f.) – Quem destrói ou bagunça demais. Uso: Esse menino 

é um come-rudela.  

COMER COM FARINHA 

loc. (v.+prep.+s.f.) Gerir bebida alcoólica demais. Uso: Ele não 

deixou de beber,  agora come com farinha. 

CONCHO 

adj. Alegre devido a alguma situação especial. Uso: Painho tá é 

concho com a sela nova. 

CONDENAÇÃO 

s.f. Chatear. Uso: Menino, deixa de condenação. 

CONHÉM adj. Manco. Uso: O que aconteceu que você 

ficou conhém? 

CONSOLO 

s.m. Chupeta. Uso: Dê o consolo para a criança. 

CONSTIPAÇÃO 

s.f. Resfriado. Uso: Acordou com uma constipação danada. 

CONSUMIÇÃO 

s.f. Sofrimento. Uso: não aguento tanta consumição. 

COPA 

s.f. Cozinha. Uso: O caderno tá na copa. 

COR-DE-FORMIGA 

s.comp. Pessoa ruiva. Uso: Quem é essa mulher cor-de-formiga? 

C 



 

CORDINIZ 

s.f. Pássaro parecido com codorna que vive em bando e quando voa  

faz um barulho que assusta quem está perto. Uso: Se assustou com  

o voo da cordiniz. 

CORRER FROUXO 

loc. (v.+adj) Ter em abundância. Uso: Ali o dinheiro corre frouxo.  

CORTAR GIBÃO 

loc. (v.+s.m.) Trair o marido. Uso: Ela vive cortando gibão. 

COSTELA-DE-VACA 

loc. (s.f.+prep.+s.f.) Trepidação em estrada de chão batido. Uso: A  

moto quebrou por causa das costelas-de-vaca. 

CRAIBEIRA 

s.f. Árvore grande e quando flora fica com a copa amarela. Uso:  

amarrou o animal na craibeira. 

C 

Cordiniz 

Costela-de-vaca 

Craibeira 



 

CRAUÁ 

s.m. Planta que dá fibra para corda. Uso: Essa corda não é de sisal é  

de crauá. 

CRAVINOTE 

s.m. Espingarda. Uso: Esconda o cravinote das crianças. 

CRENTE 

s.m. 1. Acreditar. 2. Evangélico. Uso: 1. Tava crente que ia passar. 2.  

Ele agora é crente,   

CRIOLINA   

s.f. Substância antisséptica, usada para curar feridas de animais  

bicheira). Uso: Já botou criolina na bicheira do borrego injeitado? ( 

CU-DE-BOI 

s. comp. Confusão Uso: Foi um cu-de-boi danado na reunião da  

associação. 

CUCURUTO 

s.m.  Topo  da  cabeça.  Uso:  Tá  toda  embrulhada,  só  deixou  o  

cucuruto de fora. 

C 

Crauá 

Cravinote 



 

CUIA 

s.f. Cabaça partida as bandas, que serve para pegar água nos  

tanques. Uso: Onde ta a cuia? 

CULUGIR 

v. Piorar. Uso: Para acabar de culugir derramou o resto do leite.  

CUMBUCA 

s.f. Vasilha pequena e redonda de casca de coco ou de barro.  

Uso: Tire a farinha com a cumbuca. 

CUMIEIRA 

s.f. Telha em forma de meia cana usada nas partes mais altas   

dos telhados. Uso: Vai ter que trocar a cumieira da casa toda. 

CURURU 

s.m. Sapo. Uso: Morre de medo de cururu. 

C 

Cururu 

Cumbuca 
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CUSTAR 

v.  Demorar. Uso: O carro tá custando a chegar. 

CUSTOSO 

adj. Difícil. Uso: Acho custoso ele deixar de fumar. 

C 



 

 

DANAÇÃO 

s.f. Inquietação. Uso: Pare com tanta danação, menino! 

DAR FÉ 

loc (v+s.f.) Perceber. Uso: Fiquei intertida, quando dei fé já 

tinha escurecido. DAR FIM 

loc. (v+s.m.) 1. Acabar, concluir, encerrar, matar. Uso: Já deu fim 

no dinheiro que a madrinha lhe deu? 

DAR GOSTO 

loc (v. + s.m.) Dar prazer, ou satisfação. Uso: É um menino 

estudioso de dar gosto! 

DAR NA FRAQUEZA 

loc. (v.+contr.+s.f.) Sentir fraqueza ou moleza. Uso: Depois do 

almoço, deu na fraqueza, teve que se deitar. 

DAR O PREGO 

loc. (v.+art.+s.m.) Enguiçar. Uso: Essa sua moto velha vive dando 

prego. 

DAR O GRAU 

loc. (v.+art.+s.m.) Caprichar, melhorar. Uso: Foi no salão dar o 

grau no cabelo. 

DAR PARTE 

loc. (v. + s.f.) Denunciar. Uso: Ela foi dar parte do vizinho. 

 

D 



 

 

DEDINHO 

s.m. Se referir a alguém que está perto, sem que ela perceba. 
Uso:  

Meu dedinho ainda não tomou banho hoje. 

DEMENTE 

adj. Vagaroso, preguiçoso. Uso: Êta menino demente.  

DENTE-ACESO 

loc. (s.m.) Pessoa cínica. Uso: Você é um dente-aceso mesmo! 

DENTIQUEIRO 

s.m. Dente do siso. Uso: Arrancou o dentiqueiro ontem. 

DERMA 

adv. Há muito tempo. Uso: É derma que ele foi embora. 

DERRADEIRO 

s.m. Último. Uso: Ela mora na derradeira casa da rua. 

DESARNAR 

v.  Aprender algo, despertar. Uso: Só foi fazer uma ano que o 

menino desarnou a andar. 

DESARREDA 

s.f. Termo que expressa afastamento. O mesmo que "sai da 

frente". Uso: Desarreda daqui, com tanto condenação. 

DESCABRIADO 

adj. Desconfiado, que não confia em algo ou alguém. Uso:  

Chegou todo descabriado na casa da namorada. 

DESCAMBAR 

v. Ir para algum lugar. Uso: Descambou para o mato. 

D 



 

 

DESCOISAR 

v. Desfazer algo. Uso: Menina,vai descoisar o parafuso da panela 

com esse chamego. 

DESCONJUNTAR 

v. Separar nas articulações ou emendas. Uso: Desconjuntou o 

brinquedo todo. 

DESCORADO 

adj. Algo que perdeu a cor. Uso: Essa sua calça tá tão surrada que 

já ficou descorada. 

DESCUNJURO interj. Expressão de surpresa. Uso: Descunjuro, 

menina mal-criada. 

DESEMBESTADO 

adj. Sem rumo. Uso: Saiu desembestado na bicicleta. 

DESEMPAMBADO 

adj. Desprotegido. Uso: Vai sair desempambado na chuva? 

DESENQUETO 

s.m. Que não para quieto. Uso: Êta, desenqueto desse menino. 

DESFAVAR 

v. Expelir pelas fezes. Uso: Desfavou a noite toda. 

DESMAMADO 

adj. Triste. Uso: O que foi que tá assim que nem bezerro 

desmamado. 

DESMANTELAR 

v. Quebrar. Uso. Quem desmantelou o rádio? 

 

D 



 

 

DESPACHAR 

v. 1. Mandar embora. 2. Expelir a placenta depois do parto. Uso: 
1.  

Já despachou o vendedor?  2. A cabra ainda não se despachou. 

DESPAMPARAR 

v. Desprotegido. Uso: Saiu na chuva despamparado. 

DESTRAMBELHADO 

adj. Atrapalhado, desajeitado. Uso: Quem é esse destrambelhado 

que chegou aqui? 

DESUNERADO 

adj. Pessoa com disenteria. Uso: Passou o dia desunerados.  

DEVER 

s.m. Lição de casa. Tarefa escolar feita em casa. Uso: Venha fazer 

seu dever. 

DEVERA 

interj. Expressão quando concorda ou lembra de algo. Uso: Devera, 

deixei seu livro na estante. 

DIFUMADOR 

s.m. Lata com ervas medicinais secas e brasas, para sair fumaça 

e a pessoa doente cheirar a fim de curar alguma doença. Uso: 

Faça um difumador para sua mãe, ela vai melhorar da vertigem. 

DIFURÇO 

s.m. Resfriado. Uso: Acordei num difurço danado. 

DILEMA 

s.m. Preocupação. Uso: A mãe tá com tanto dilema com o filho. 

 

D 



 

 

DILIGÊNCIA 

s.f. Quando alguém está muito apressado. Uso: Aonde vai nessa  

diligência? 

DOR-DE-VEADO 

s. comp  Dor aguda e forte do lado direito do abdômen, devido a  

algum esforço físico. Uso: Depois da carreira ficou com dor-de- 

veado. 

DORDÓI 

s.m. Conjuntivite. Uso: Faltou porque amanheceu com dordói. 

DORMENTE 

adj. Perda da sensibilidade. Uso: Desde ontem ficou a mão  

dormente. 

DORNA 

s.f. Tunel. Uso: Antes de sair encha a dorna. 

D 
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ECLÉR 

s.m. Zíper. Uso: O écler da calça quebrou. 

EMBORCAR 

v. Virar para baixo. Uso: Emborcou o copo no chão. 

EMBORNAL 

s.m. Bolsa grande. Uso: Traga o embornal da sua mãe.  

 

EMBROMAÇÃO 

s.f. Enrolar. Uso: Deixe de embromação e vá lavar os pratos. 

EMBUCETAR 

v. Brigar. Uso: Esses dois vivem se embucetando. 

EMBUCHADA adj. Grávida. Uso: Descobriu que a filha 

estava embuchada. 

EMBURACAR 

v. Entrar. Uso: Ela já emburacou no quarto. 

EMBURRAIADO 

adj. Empoeirado. Uso: Chegou todo emburraiado. 

 

EmbornaL 

E 



 

 

EMPACOTAR 

v. Morrer. Uso: O borrego empacotou. 

EMPANZINADO 

adj. Mal-estar,barriga inchada por prisão-de-ventre. Uso: Ficou a 

tarde toda empanzinado.   

EMPATAR 

v. Atrapalhar. Uso: Você empatou meu trabalho. 

EMPENADO 

adj.Torto. Uso: Acordou todo empenado. 

EMPIRIQUITAR 

v.  Arrumar-se em demasiado; comprar muitas roupas. Uso: Se 

empiriquitou toda pra sair. 

EMPOLADO 

adj. Reação alérgica em que a pele se enche de placas vermelha. 

Uso: Ficou todo empolado depois que tomou o remédio, 

EMPREGAR 

v. Utilizar. Uso: Onde empregou o dinheiro que recebeu? 

EMPRENHAR PELOS OUVIDOS 

loc. (v.+contr.+s.m.) Acreditar em fofocas. Uso: SE emprenhe pelos 

ouvidos e não vá saber se é verdade mesmo. 

ENCANDEAR 

v. ofuscar. Uso: O farol do carro encandeou todo mundo. 

ENCANGAR 

v. Prender. Uso: Deixou as vasilhas do leite tudo encangadas. 

ENCANGAR  GRILO 

loc. (v.+s.m.) Desempregado. Uso: Ele vive encangando grilo. 

E 



 

 

ENCARANGUEJADO 

adj. Uso: Dificuldade de locomoção por dor nas articulações. Uso:  

Vive toda encaranguejada.  

ENCARCAR 

v. apertar com força. Uso: Encarque o dedo no corte para 

estancar o sangue. 

ENCARDIR 

v. Sujar muito. Uso: O que você fez para encardir tanto essa 
roupa? 

ENCARNAR 

v.  Perseguir alguém, incomodando, aborrecendo. Uso: Esse 

menino encarnou aqui que não deixa ninguém em paz. 

ENCARREGADO 

s.m. Responsável. Uso: Ele é o encarregado da reunião. 

ENCRUADO 

adj. Difícil de sair. Uso: Essa mulher encruou na sala que não tem 

quem tire de lá. 

ENDIREITAR 

v. Acertar, arrumar. Uso: Endireite essa roupa, tá toda torta. 

ENFADADO 

adj. Cansado. Uso: Hoje to tão enfadada que não vou nem jantar. 

ENFASTIAR 

v.  Causar fastio ou aborrecimento. Uso: Desde semana passada 

que ele tá enfastiado. 

ENFIAR 

 v. Colocar. Uso:  Onde enfiou meu caderno? 

E 



 

 

ENGABELAR 

v. Enganar, iludir. Uso: Você vive engabelando sua irmã. 

ENGANCHAR 

v. Prender. Uso: Enganchou a roupa na porta. 

ENGARGUELAR 

v. Enforcar. Uso: Deu vontade de engarguelar ele. 

ENGÚIAR 

v. Vomitar. Uso: O bebê enguiou a noite toda. 

ENGULIDEIRA 

s.f. Garganta. Ex: Inflamou as engulideiras de tanto gritar. 

ENJEITADO 

s.m. Borrego que a mãe não quer dar mama. Uso: Trouxe um 

enjeitado para criar. 

ENTISOURADO adj. Mal-humorado. Uso: 

Só vive entisourado. 

ENTOCAR 

v. – esconder. Uso: Onde você entocou o dinheiro. 

ENTÔJO 

s.m. 1. Enjôo de mulher grávida. 2. Chateação. Uso: 1.Ela hoje 

amanheceu num entôjo danado. 2. Menino, pare de entôjo!  

ENTREVADO 

adj. Paralisado, com problemas na coluna. Uso: Acordou todo 

entrevado. 

ENVERGAR 

v. Curvar. Uso: Esse rapaz é tão alto que anda envergado. 

 

E 



 

 

ENXUME 

s.m. Mal-estar. Uso: Fiquei com um enxume na barriga. 

ENZAMBUADO 

adj. Reação alérgica em que a pele fica com muitos carocinhos 

vermelhos e inchaço. Uso: O que foi que você ficou todo 

enzambuado?  

ESBODEGAR 

v. Arruinar, destruir. Uso: Esbodegou o brinquedo todo. 

ESBREGUE 

s.m. Bronca, repreensão. Uso: Se aquiete, senão vai levar um 

esbregue de seu pai. 

ESCALDA-PÉS 

loc. (s.f.+s.m.) Roupa muito quente. Uso: Para onde vai com esse 

escalda-pés? 

ESCALDADO 

s.m. Pirão feito de leite e farinha. Uso: Fiz um escaldado para sua 

vó. 

ESCANCARAR 

v. Abrir demais. Uso: Não escancare a porta da frente. 

ESCANCHADO 

s.m. Pôr as pernas separadas. Uso: Por que você só leva esse 
menino escanchado na barriga? 

E 



 

 

ESCANGALHAR 

v. Arruinar, bagunçar, estragar. Uso: Escangalhou a casa toda. 

ESCRAFUNCHAR 

v. Fazer bagunça em busca de alguma coisa. Uso: Quem 

escrafunchou o quarto todo? 

ESCAPULIR 

v. Escapar, fugir. Uso: Tome cuidado para o menino não escapulir 

para a rua. 

ESCAVOCAR 

v. Esburacar. Uso: Tá escavocando a parede? 

ESCUMADEIRA 

s.f. Escoador. Uso: Lave a escumadeira agora. 

ESGANIÇAR 

v. Destruir. Uso: Esganiçou o livro todo. 

ESGARÇAR 

v. Desfiar o tecido. Uso: Vixe, sua blusa esgarçou toda nas 
costas. 

ESGOELAR 

v. Chorar alto. Uso: O menino tá se esgoelando. 

ESGRAVATAR 

v. Remexer a terra com as unhas. Uso: O que esse menino 

esgravata tanto lá fora? 

ESMIRRADO 

adj. Que na se desenvolve, não cresce. Uso: Esse menino é tão 

esmirrado! 

E 



 

 

ESPALHAFATO 

s.m. Ações exageradas, que chamam a atenção. Uso: Que 

espalhafato é esse nessa casa. 

ESPARRAR 

v. Ter prejuízo. Uso: Me esparrei no mercado hoje. 

ESPARRELA 

s.f. Ser enganado. Uso: Levei uma esparrela na feira. 

ESPEQUE 

s.m. Pau usado para sustentar cerca para não cair. Uso: Já colocou 

o espeque na cerca? 

ESPEVITADO 

s.m. Ágil, esperto, inquieto. Uso: Esse menino é muito espevitado. 

ESPIAR 

v. Ter inveja, desejar. Ex: Deixe de espiar a comida de sua irmã!  

ESPICHAR 

v. Esticar. Uso: Já espichou o couro do bode? 

ESPINHA 

s.f. Coluna vertebral. Uso: Não dormiu uma dor na espinha. 

ESPINHAÇO 

s.m. Coluna vertebral. Uso: Acordou com uma dor no espinhaço. 

ESPINHELA CAÍDA 

loc. (s.f.+adj) Tosse forte e muito seca. Uso: Meu menino continua 

com a espinhela-caída. 

ESPIRRO-DE GATO 

s.comp.  Alguém muito pequeno e magro. Uso: Seu irmão é um 
espirro-de-gato. 

E 



 

 

ESPORA 

s.f. Instrumento usado nos pés para montaria. Uso: Tire as esporas 

antes de entrar em casa. 

 

ESPÔRRO 

s.m. Repreensão severa. Uso: Levou um espôrro do pai depois que 

chegou da festa. 

ESPREGUIÇADEIRA 

s.f. Cadeira de encosto reclinável, consiste numa armação de 

madeira a um tecido ou um pedaço de couro. Uso: Seu avô foi pra 

espreguiçadeira? 

ESPREITA 

s.f. Espera. Uso: Fique na espreita e quando sua irmã chegar me 

diga. 

ESPRITADO 

adj. Desequilibrado, bagunceiro. Uso: Credo, esses meninos tão 

espritados hoje. 

ESTAFETA 

s.m. Pessoa que gosta de dar notícia. Uso: O estafeta chegou, 

agora vamos saber o que  aconteceu na festa. 

 

Espora 

E 



 

 

ESTEIRA  

s.f. Trançado feito de palha seca que serve para sentar ou deitar.  

Uso: Coloque o menino sentado na esteira. 

 

ESTRAFEGAR 

v. Destruir. Uso: Estrafegou o brinquedo todo. 

ESTRIBUCHAR 

v. Ficar se debatendo. Uso: Antes de morrer o gato estribuchou foi 

muito. 

ESTRIVADO 

adj. Deitado. Uso: Ainda estrivado nessa hora? 

ESTRIVO 

s.m. Instrumento para ajudar a montar em jegue ou cavalo. Uso: Já 

pôs o pé no estrivo. 

ESTRUME 

s.m. Fezes de animais. Uso: Já limpou os estrume da criação no 

alpede? 

ESTRUPIADO 

adj. Muito machucado. Uso: Ficou estrupiado depois da queda. 

Esteira 

E 



 

 

FAREJAR 

v. Descobrir. Uso: Como você farejou que eu estava aqui? 

FARINHADA 

s.f. Grupo de pessoas que se juntam para fazer farinha. Uso: Foi 

para a farinhada na Serra. 

FASTIO  

s.m. Falta de apetite. Uso: Ele vive de fastio. 

FATIVO 

adv. Provável. Uso: É bem fativo que não chova hoje. 

FATO 

s.m. Intestino de animal. Uso: Ele foi comer um fato na casa da 
irmã. 

FAVELA 

s.f. Árvore de pequeno porte, com espinho que causa alergia. 
Uso:  

Se feriu com espinho de favela. 

 

 

Favela 

F 



 

 

FEIJÃO-DE-CORDA 

s. comp.  Feijão verde em vagem. Uso: Fiz feijão-de-corda pra 

almoçar. 

FIFÓ 

s.m. Candeeiro. Uso: Êta, que esse fifó tá numa fumaceira. 

 

FÍGADO BRANCO 

loc.(s.m.+adj)  Pessoa que fica viúva várias vezes. Uso: Ela já 

enterrou três maridos, parece que tem o fígado branco. 

FIGURA-DA-LATA 

s. comp. Alguém correndo. Uso: O que aconteceu que você vai 

como a figura-da-lata? 

FILAR 

v. Não assistir aula no colégio. Uso: Seu filho filou aula hoje. 

FILINHA 

adj. Pessoa que se faz de surda. Uso: Tou falando com você, 
filinha! 

FINADO 

adj. Quem já faleceu. Uso: Ele é filho do finado João. 

FINO 

s.m. Por pouco. Uso: Foi um fino não ter caído. 

  

Fifó 

F 



 

 

F 

FLANDE 

s.m. Tampa de lata de querosene, de óleo usado para pegar lixo ou  

fazer bica. Uso: Pegue esse lixo com o flande. 

FOGUETE 

s.m. Fogos de artifício. Uso: Vixe, tanto foguete. 

FÔJO 

s.m. 1. Armadilha, 2. Lugar sujo, desarrumado. Uso: 1. Armou o fojo  

no     – adj. Folgado, largo. Uso: Arrume essa calça que tá  FOLÓ 

muito foló. cercado. 2. Seu quarto tá um fojo. 

FOLOZADO 

adj. Folgado. Uso: Esse vestido ficou folozado. 

FORMIGAS-DA-COLÓ 

s. comp.   Quando as pessoas vão embora no mesmo momento.  

Uso: O que foi que já vão, tão como as formigas-da-coló? 

FRACO 

adj. Pobre. Uso: Ele é de família fraca. 

FRADE 

s.f. Cacto redondo e pequeno. Uso: Plantei uma frade no caqueiro. 

Flande 

Frade 



 

 

FRANGOTE 

s.m. Adolescente. Uso: Tem um frangote aqui perguntando por 

sua irmã. 

FREGE-MOSCAS 

s. comp. Muita gente falando ao mesmo tempo. Uso: Essa casa 

tá num frege-moscas hoje. 

FRUVIAÇÃO 

s.f. Que na para. Ex: Deixe de tanta fruviação. 

FUBICA 

adj. Objeto de má qualidade. Uso: Esse rádio é muito fubica. 

FUBUIA 

s.f. Cachaça artesanal. Ex: Antes de almoçar tomou um gole de 

fubuia. 

 

FULEIRO  

adj. Sem valor. Uso: Quer vender esse carro fuleiro? 

FULITRICA adj. Muito pequeno e magro. Uso: Credo, que 

menina fulitrica! 

FURDUNÇO 

s.m. Confusão. Uso: Que furdunço é esse? 

FUTUCAR 

v. Mexer. Uso: Quem mandou você futucar aí? 

Fubia 

F 



 

 

F 

FURQUIA 

s.f. Pau com duas pontas. Uso: Tirou uma furquia para fazer um  

badogue. 

Furquia 



 

 

GAIATO adj. Brincalhão. Uso: Esse menino é 

muito gaiato. 

GALALAU 

s.m. Homem muito alto. Uso: Chegou um galalau lá no mercado. 

GALÃO 

s.m. Recipiente, frasco. Uso: O galão de óleo secou. 

GALINHA-DE-CAPOEIRA 

s. comp. Galinha caipira. Galinha criada em casa. Uso: 

Comprei ovo de galinha-de-capoeira. 

GARAPA 

s.m. Água com açúcar. Uso: Tome garapa para acalmar. 

GARUPA 

s.f. Traseiro. Uso:  Ela tem a garupa empinada. 

GARUPA EMPINADA 

loc. (s.f.+adj). Traseiro grande. Uso: Você engordou e ficou com a 

garupa empinada. 

GASTURA 

s.f. 1.Chateação. 2. Mal-estar Uso:: 1. Menino, deixe de gastura.2.  

Passou a gastura na barriga? 

 

G 



 

 

GATO-DE-HOTEL 

s. comp. Pessoa que dorme muito. Uso: Desde que chegou tá 

que nem gato-de-hotel. 

GIBÃO  

s.m. Jaqueta de couro usada por vaqueiro. Uso: Ele pegou o gibão 

e saiu. 

 

GIBEIRA 

s.f. Bolso. Uso: O dinheiro tá na gibeira da camisa. 

GODÔIO 

s.m. Água suja. Uso: Não traga esse godôio para casa. 

GOELA  

s.f. Garganta. Uso: Ficou com a goela seca de tanto falar. 

GOELA-DE-EMA 

loc. (s.f.+prep.+s.f.) Quem engole sem mastigar direito. Uso: Come 

direito, goela-de-ema! 

GOLFAR 

v. Quando o bebê enche a barriga e o leite volta para a boca. Uso: 

O bebê golfou, depois que terminou de mamar. 

GÔGO 

s.m. Tosse com secreção. Uso: Meu menino amanheceu num 
gôgo. 

Gibão 

G 



 

 

GOMAR 

v. Passar ferro em roupa. Uso: Já gomou a roupa de seu pai? 

GORAR 

v. Estragar  o ovo. Uso: Coloque os ovos na geladeira pra não 
gorar. 

GRAFITE 

s.m. Apontador de lápis. Uso: Perdi meu grafite. 

GRÃO 

s.m. Testículo. Uso: Meu menino nasceu com uma hérnia nos 
grão. 

GRILADO adj. Aberto. Uso: Ficou com o olho 

grilado a noite toda. 

GRISMELA 

adj. Magra. Uso: Quem é essa grismela que chegou em casa? 

GRUDE adj. Sujo. Uso: Êta, grude 

nessa roupa. 

GUARDA-LOUÇA 

s.comp.  Armário. Uso: Já limpou o guarda-louça? 

 

GUISADO 

s.m. Comida pouca. Uso: Só deixou um guisado para mim. 

 

Guarda-Louça 

G 



 

 

HEREGE 

s.m. Alguém que diz alguma bobagem. Uso: Esse herege não fala 

nada que preste. 

HERESIA  

s.f. Ofensa. Uso: Você fez uma heresia com a moça. 

HISTÓRIA DE TRANCOSO 

loc.(s.f.+prep.+s.m.) História mentirosa. Uso: Ele vive contando 

essas histórias de trancoso. 

HOTEL-DA-XATINHA 

loc. (s.m.+cont.+s.f.) Casa cheia de gente. Uso: Êta, aqui tá um 

hotel-da-xatinha. 

 

IANGA 

interj. Expressão de nojo. Uso:Ianga, que carne fedida. 

IDEADO 

adj. Quando não consegue fazer nada, fica só “enrolando”. Uso:  

Hoje você amanheceu ideado. 

IDRADO 

adj. Sem destino, sem rumo. Uso: Ficou idrado depois que 

perdeu o emprego.  

 

I 

H 



 

 

IMBOCANA 

s.f. Garrancho que é colocado nas roças, durante as enchentes, 

quando os rios levam as cercas das roças. Uso: Já fiz as 

imbocanas da roça. 

IMPINGE 

s.f. Doença na pele que causa inflamação, coceira e espalha 

rapidamente. Uso: Ainda não tratou dessa impinge? 

INCÓ 

s.m. Árvore que dá fruto e serve de alimento para os jegues. Uso:   

Amarrou o jegue no pé de incó. 

INCOMODADA 

adj. Menstruada. Uso: Não lave a cabeça assim incomodada. 

INGANJENTO 

ad Uso:j. Chato, pessoa que fala demais.  Fica quieto, homem 

inganjento. 

INGEMBRADO  

adj. Pessoa que possui vários problemas de saúde. Uso: De uns 

tempo pra cá, vive ingembrado. 

INGONGO 

s.m. Tipo de lagarta. Uso: Apareceu um monte de ingongo depois 

que choveu. 

 

Ingongo 

I 



 

 

INGUA 

s.f. Inchaço nas glândulas das virilhas e ou axilas devido a feridas 

inflamadas. Uso: Não agüento nem andar com essas ínguas. 

INHACA 

(s.f.) Mau-cheiro. Uso: De onde você vem com essa inhaca? 

INTERAR 

v. Completar. Uso: Me dê aí um dinheirinho preu interar minha 

passagem. 

INTRIGADO 

adj. Inimigos que não se falam. Uso: Depois da briga ficaram 

intrigados. 

INVERNAR 

v. Chuva fina. Uso: Hoje de manhã tava invernando. 

INVOCADO 

adj. Pessoa com raiva; cismado. Uso: Não mexa com esse homem 

que ele é muito invocado. 

INZONADO 

adj. Pessoa que se isola, com depressão. Uso: Depois que o pai 

morreu ficou inzonado. 

ISALAR 

v. Sumir. Uso: O meu caderno isalou. 

ISMERILO 

s.m. – Fome exagerada. Uso: Esse menino tá com ismerilo. 

ISMIUNSAR 

v. Perguntar demais. Uso: Você já esmiunsou demais. 

 

I 
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JABOBÁ 

s.m. Pessoa muito gorda. Uso: Depois que casou virou um jabobá. 

JANTA 

s.f. Aro de pneu. Uso: A janta da moto ficou torta depois da queda. 

JEGUE 

s.m. Jumento. Uso: Soltou ojegue na roça. 

JERIMUM 

s.m. Abóbora. Uso: Trouxe jerimum para o almoço. 

JIQUI 

adj. Pequeno. Uso: A calça ficou jiqui. 

JIQUITAIA 

s.f. 1. Formiga preta, 2. Pessoa bruta. Uso: 1. A palma tá cheia de  

jiquitaia. 2. Não precisa gritar, jiquitaia. 

JIRAU 

s.m. Suporte de madeira para deixar as pequenas plantações altas,  

para as galinhas não ciscarem. Uso: Plantei o coentro no jirau de  

casa. 

Jerimum 

Jirau 
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IJIRAU ALTO 

loc. (s.m.+adj.)Situação difícil, de escassez. Uso: Tá tão magro  

parece que o jirau tá alto na casa deles. 

JIRAU BAIXO 

loc.( s.m.+adj) Período de fartura. Uso: Ele engordou foi muito, o  

jirau tá é baixo na casa dele. 

JOGAR NO MATO 

loc.(v.+contr.+s.m.) Descartar, jogar fora. Uso: Ele jogou no mato a  

bolinha que ganhou. 

JUAZEIRO 

s.m. Árvore grande que sua folha serve para animais e para escovar  

os dentes. Uso: Mora perto daquele juazeiro. 

JUÍZO 

s.m. Cérebro, mente. Uso: Ficou com o juízo agoniado de tanta  

preocupação. 

JUNCO 

s.m. Planta rasteira que cria perto da água e quando secava servia  

para encher colchão. Uso: Esse colchão ainda é de junco. 

Juazeiro 

Junco 



 

 

J 

JUNTA 

s.f. Articulação. Uso: Ficou com as juntas duras. 

JUREMA 

s.f. Árvore de pequeno porte e que serve de remédio e alimento para  

animal. Uso: Deu jurema para os bichos. 

JURITI 

s.f. Pássaro parecido com lambu. Uso: Viu uma juriti no mato. 

JURURU 

adj. Triste. Uso:: Acordou assim jururu por quê? 

Jurema 

Juriti 
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LABACÉ 

s.m. Muito barulho. Uso: Que labacé é esse nessa casa. 

LABUTA 

s.f. Trabalho. Uso:  Já vai para a labuta? 

LAIA 

s.f. De um mesmo grupo de pessoas com caráter duvidoso. Uso:   

Eles são tudo da mesma laia. 

LAMBECADO 

adj. Pessoa que possui vários problemas de saúde. Uso: Depois  

que se aposentou, meu tio vive lambecado. 

LAMBEDOR 

s.m. Xarope caseiro. Uso: Tomou o lambedor para passar a tosse. 

LAMBU 

s.f. Ave que vive no mato, parece com frango. Uso: Correu atrás de  

uma lambu. 

LAMBUJA 

s.f. Brinde, prêmio. Uso: Levou a meia de lambuja. 

LAMBUZAR 

v. Melar, sujar. Uso: Lambuzou a roupa toda. 

LAMBUZO 

s.m. Sujeira. Uso: Que lambuzo é esse nessa roupa? 

Lambu 
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LANDRA 

s.f. Glândulas. Uso: Tá com as landras inchadas. 

LANZUDO 

adj. Peludo. Uso: Esse homem é muito lanzudo. 

LAPADA 

s.f. Chicotada. Uso: Levou uma lapada nas pernas. 

LAPINHA 

s.f. Presépio. Uso: A lapinha da capela é linda. 

 

LARGADO 

adj. Abandonado, desquitado, divorciado, separado. Uso: Ele tá 

largado desde do começo do ano. 

LASCADO 

adj. Cheio de problemas, em má situação.  

Uso: Ficou lascado depois que se separou. 

LASCAR 

v. Danificar. Prejudicar. Uso: Esse menino lascou com as 

caçarolasda mãe. 

LASTRO 

s.m.Grade de madeira que sustenta o colchão na cama.  

Uso: Vixe, o lastro da minha cama quebrou. 

 

Lapinha 

L 
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LÍNGUA-DE-TRAPO 

s. comp. Quem não guarda segredo. Uso:  Não conte nada 

para aquele língua-de-trapo. 

LOÇÃO 

s.f. Perfume. Uso: Você usou minha loção? 

LOJA-DE-XÍCARA 

s. comp. Pessoa dentuça. Uso: Depois que o menino mudou 

os dentes ficou um loja-de-xícara. 

LODENTO 

adj. Sujo. Uso: Sua roupa tá lodenta. 

LODO  

s.m. Sujeira – Uso:  Aqui tá cheio de lodo. 

LONJURA 

s.f. Grande distância. Uso: Mora numa lonjura danada daqui. 

LORDE adj. Bem vestido. Uso:  Estava lorde no 

casamento. 

LÓRO 

s.m. Muito gasto, velho. Uso: Essa roupa só ta o lóro. 

LOUCO E TOCO 

loc. (s.m.+conj.+s.m.) Gostar muito de uma pessoa. Uso: É louco e 

toco pela avó. 

LUIR 

v. Desgastar. Uso: O parafuso da bicicleta luiu, vai ter que trocar. 

LUSTROSO 

adj. Bonito. Uso: Seu namorado é lustroso. 

 

L 
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MACACÃO 

s.m.  Amarelinha. Um tipo de brincadeira infantil. Uso: Essa menina 

vive brincando de macacão no oitão. 

MACACO 

s.m. Soldado. Uso: A rua tá cheia de macaco. 

MACACÔA 

s.f. Mal-estar. Uso: Ajude sua mãe que deu uma macacoa lá na 
sala.      

MACHUCAR 

v. Amassar, esmagar ou triturar alimento com a mão ou algum 

instrumento como um talher ou pilão. Uso: Machuque as verduras 

da sopa de sua vó. 

MAFUÁ 

s.m. Muitos panos embolados. Uso: Sua cama tá cheia de mafuá. 

MAGOAR 

v. Machucar, ferir. Uso: Magoei o meu dedo! 

MAGOTE 

s.m. Bando, grupo. Uso: Onde vai esse magote de sem-emprego. 

MALAMANHADO 

adj. Desajeitado. Uso: Esse vestido ficou malamanhado em você. 

MALDAR 

v. Interpretar com maldade, acusar alguém. Uso: Sua tia maldou o amigo 

de sua irmã. 

M 



 

 

M 

MALINAR 

v. Fazer travessuras, traquinagens. Uso: Menino deixe de tanto  

malinar. 

MALINO 

adj. Travesso. Uso: Feche a porta do armário, menino malino! 

MALUVIDO 

adj. Desobediente. Uso: Tanto menino maluvido nessa casa. 

MALVA 

s.f. Planta pequena que serve de alimento para a criação. Uso: O  

terreiro tá cheio de malva. 

MANCAMBIRA 

s.f. Planta muito parecida com babosa, mas é mais estreita. Uso: O  

preá ficou atrás da mancambira. 

MANDAÇAIA 

s.f. Abelha que produz mel de ótima qualidade. Uso: Comprou mel  

de mandaçaia. 

Malva 

Mancambira 
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MANDURIM 

s.m. Colmeia. Uso: Derrubou um mandurim. 

MANÉ-GOSTOSO 

s. comp.  Pessoa que ri muito. Uso:  Você é um Mané-gostoso 

mesmo! 

MANGAÇÃO 

s.f. Gozação. Uso: Essa roupa só vai servir de mangação. 

MANGAR 

v.  Caçoar, enganar, gozar, iludir, sacanear, zombar. Uso: Ela gosta 

de mangar dos outros. 

MANGUAÇA 

s.f. Cachaça. Uso: Tá numa manguaça danada. 

MANIÇOBA 

s.f. Folha da planta mandioca. Uso: Se a criação comer maniçoba 

vai morrer. 

MANIPUEIRA 

s.f. Líquido venenoso e de cheiro forte extraído da mandioca na 

casa de farinha. Uso: O fedor da manipueira tá chegando em casa. 

MANPARRA  

s.f. Assombração. Uso: Tenho medo de manparra. 

Mandaçaia 

M 



 

 

MANUÊ 

s.m. Bolo de fubá. Uso: Merendou um manuê que trouxe de casa. 

MARANHÃO 

s.m. Cordão grosso usado para sustentar a rede no torno. Uso: O 

maranhão da rede tá soltando. 

MARMOTA 

s.f. Coisa estranha, pessoa desajeitada. Uso: Que marmota é essa 

no seu armário? 

MARRÃ 

s.f. Cabra jovem.  Uso: Teve que vender a marrã. 

 

MARRETAR 

v. O mesmo que roubar. Uso: Marretou a bicicleta do irmão. 

MARRUQUINHO 

s.m. Sapato alto com bico fino, escarpam. Uso: Ela vive de 

marruquinho. 

MASSADA 

s.f. Espera muito demorada. Uso: Você adora dá massada no 
povo. 

MATADURA 

s.f. Hematoma. Uso: Bote gelo nessa matadura. 

 

Marrã 

M 
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MATAR RAPOSA 

loc. (v.+s.f.) Fazer necessidade fisiológica. Uso: Fui no cercado 

matar raposa. 

MEIO-FIO 

s.comp. Paralelepípedos que separam a calçada da rua. Uso:  

Tropicou no meio-fio, quase leva uma queda. 

MELADO adj. Ficar bêbado. Uso: Saiu da 

festa melado. 

MELEFOTE 

s.m.  Adolescente. Uso: Esse melefote é seu filho? 

MENSO adj. Torto. Uso: Ficou menso o 

seu vestido. 

MEROPÉIA 

s.f. Bebedeira . Uso: Depois que separou vive na meropéia. 

MESMA IGUALA 

loc. (adj.+s.f.) Pessoas com atitudes parecidas. Uso: Esse daí 

sãotudo da mesma iguala. 

MEREJAR 

v.  Ferida inflamada, escorrendo água. Uso: Tem que cuidar dessa 

ferida, já tá merejando. 

METER O SARRAFO 

loc. (v.+art.+s.m.) 1. Bater, 2. Fazer grande limpeza. Uso: 1. Meteu 

o sarrafo no filho. 2. Meteu o sarrafo nas panelas que tavam na 

bateria. 

 

M 



 

 

MIJÃO 

s.m. Roupinha para recém-nascido. Uso: Comprou um mijão para 

o neto. MISSI 

s.m. Grampo de cabelo. Uso: Prenda o cabelo com um missi. 

MIZAGO 

s.m. Dobradiça. Uso: O mizago da porta enferrujou. 

MÔCO adj. Surdo. Uso: Ele parece que 

ficou môco. 

MOCÓ 

s.m. Animal que vive nos lajedos e pé de serra, é parecido com 
preá.  

Uso: Trouxe um mocó do mato. 

 

MOCOTÓ 

s.m. Tornozelo. Uso: Torceu o mocotó. 

MOCOZAR 

v.  Esconder. Uso: Onde você mocozou o dinheiro da feira? 

MOITA 

s.f. Planta baixa. Uso: Deixe a corda atrás da moita. 

MOLEIRA-MOLE 

loc. (s.f.+adj.) Cabeça de recém-nascido. Uso: Cuidado com a 
moleira-mole de seu bebê. 

Mocó 

M 
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MOLECOTE 

s.m. Meninos com idade entre 8 e 12 anos. Uso: Esse seu menino 

já tá um molecote. 

MOLEZA  

s.f. Desânimo. Uso: Acordei numa moleza. 

MONDONGO 

s.m. Caroço, inchaço. Uso: Que mondongo é esse na testa? 

MORCHO 

adj. Cabrito sem ponta. Uso: Já prendeu o cabrito morcho no 

chiqueiro? 

MORINGA 

s.f. Tipo de garrafa de barro que serve para conservar a água fria.  

Uso: Já encheu a moringa do quarto?  

 

MORRER NO NASCEDOR 

loc. (v+contr.+s.m.) Algo que não chegou a acontecer. Uso: Essa 

sua casa morreu no nascedor. 

MORRÓIA 

s.f. 1. Hemorroida. 2. Pessoa inquieta. Uso: 1. Ele não quer operar 

a morróia. 2. Esse menino parece uma morróia. 

MORMAÇO 

s.m. Vapor quente. Uso: Hoje o dia tá num mormaço. 

Moringa 

M 



 

 

MUÇAMBÊ 

s.m. Planta medicinal usada para curar gripe. Uso: Tome esse chá 

de muçambê. 

 

MUCISSA 

s.f. Carne sem osso. Uso: Tire as mucissas para assar. 

MUCUNÃ 

s.f. Uma semente muito lisa. Acredita-se que ao colocá-la no bolso 

evitam-se os sintomas das hemorroidas. Uso: Já colocou a 

mucunã na gibeira da camisa. 

MUFINO 

adj. - Pessoa medrosa. Uso: Esse menino é tão mufino que não sai 

de perto da mãe. 

MUFULA 

s.f. Bagagem com muitas bolsas. Uso: Pra onde vai com tanta 

mufula. 

MUFUM 

s.m. Cabelo despenteado e precisando de corte. Uso: Menino vai 

cortar esse mufum. 

MUGUNZÁ 

s.f. Canjica. Uso: A merenda vai ser mugunzá. 

Muçambê 

M 
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MULUNGU 

s.m. Árvore que dá flor e semente que serve de enfeite. Uso: Esse 

colar é de mulungu. 

 

MUMUNHAR 

v. Fazer as coisas muito devagar, enrolar para o tempo passar. 
Uso:  

Só faz as coisas mumunhando. 

MUNDIÇA 

s.f. Sujeira. Uso: Seu quarto tá numa mundiça que dá hojo. 

MUNGANGA 

s.f. Movimentos exagerados; caretas; trejeitos. Uso: Esse menino 

vive fazendo muganga. 

MUNHECA  

s.f. Pulso. Uso: Machucou a munheca. 

MUNTURO 

s.m. Fundo da casa onde se joga lixo. Uso: Jogou a terra no 

munturo. 

MURIÇOCA 

s.f. Pernilongo. Uso: O quarto encheu de muriçoca. 

 

Mulungu 

M 



 

 

MURUIM 

s.m. Inseto. Uso: A casa da cunhada tá empesteada de muruim.  

MUSSUCAR 

v. Bater. Uso: Pare de mussucar seu irmão! 

MUTUCA 

s.f. Mosquito grande. Uso: Vixe, aqui tá cheio de mutuca. 

M 
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N 

NA MARRA 

loc. (contr.+s.f.) Contra a vontade. Uso: Vai estudar na marra. 

NANUSCADA 

s.f. Nós moscada. Uso: Cheire nanuscada para passar a dor de  

cabeça. 

NICA 

s.f. Moeda. Uso: Levou as nicas para a feira. 

NICO 

s.m. Macaquinho. Uso: Cria um nico em casa. 

NÓ NAS TRIPAS 

loc. (s.m.+contr.+s.f) Câncer de intestino. Uso: Morreu com nó-nas- 

tripas. 

NODA 

s.f. Mancha causada pelo leite de algumas plantas que não sai da  

roupa. Uso: Encheu a roupa de noda. 

NUVOEIRO 

s.m.. Nuvens escuras. Uso: Hoje vai chover, olha o nuvoeiro. 

Nanuscada 

Nico 



 

 

OBRAR 

v. Defecar. Uso: O menino obrou a fralda toda. 

OFENDER 

v. Má digestão. Uso: Não chupo mango porque me ofende. 

OLHADO 

adj. Quando uma pessoa olha para uma criança e esta fica 
doente.  

Uso:Foi rezar de olhado. 

OROPA 

s.f. Abelha. Uso: Esse mel é de oropa. 

 

ÔRRE 

interj. Expressão que demonstra admiração. Uso: Ôrre, já arrumou 

a casa? 

OSSINHO-DA-SAUDADE 

s. comp. Osso do tornozelo. Uso: Bateu o ossinho-da-saudade na 

cadeira. 

OSSO-DO-MANCHIM 

s. comp. Osso do tornozelo. Uso:  Ralou o osso-do-manchim. 

 

Oropa 

N 
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PÁ 

s.f. Músculo das costas próximo aos ombros. Uso: Levou 

uma pancada na pá.  

PAI-DE-ARAPUÁ 

s. comp.  Pessoa desastrada. Uso: Esse pai-de-arapuá derramou 

o leito todo. 

PAI- DE-LAGARTA 

s. comp. Pessoa que dá risada alta, escandalosa. Uso:  Quem é 

esse pai-de-lagarta que chegou? 

PAI-DE-REQUEIJÃO 

s. comp. Trovão muito alto. Uso: Essa noite teve tanto pai-

derequeijão, mas a chuva foi pouca. 

PAJEAR 

v. Vigiar, tomar conta de alguém. Uso: Vá pajear sua irmã. 

PALAVREADO 

s.m. Conjunto de belas e importantes palavras. Uso: Quando o 

advogado chegou começou a falar tanto palavreado bonito que o 

povo todo prestou atenção. 

PALEATIVO 

s.m. Remédio para diminuir um sintoma temporariamente. Uso: O 

médico só passou um paleativo. 

PALERMA 

s.m. Vagaroso, desatento. Uso: Esse homem é um palerma. 

P 



 

 

P 

PANÇUÊ 

s.m. Barriga grande. Uso: Esse pançuê é só de tomar cerveja. 

PANTIM 

s.m. Assombração. Uso:  Essa casa é cheia de pantim. 

PAPAGAIAR 

v. Falta de habilidade. Uso: Vive papagaiando e não faz nada. 

PAPAGAIO-DE-BRAÚNA 

s.comp. Pessoa com grande dificuldade de aprendizagem. Uso:  

Sou um papagaio-de-braúna, não aprendo a dirigir nunca. 

PAPEIRA 

s.f. Caxumba. Uso: Ele tá de papeira. 

PAPEIRO 

s.m. Pequena caçarola para fazer mingau de bebê. Uso: Já lavou o  

papeiro do seu irmão? 

PAPU 

s.m.  Pequeno  lagarto,  calango.  Uso:  Correu  com  medo  de  um  

papu? 

Palma 

Papeiro 
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PARES 

s.f. Placentas. Uso: Já foi enterrar as pares da ovelha? 

PARICEIRO 

s.m. Amigo. Uso: Onde tá seu pariceiro? 

PASMADO – adj. Espantado. Uso: Fiquei pasmado com a notícia. 

PASSADAGEM 

s.f. Acontecimento. Uso: Vou te contar uma passadagem que se 

deu comigo. 

PASSADEIRA 

s.f. Tiara. Uso: Colocou a passadeira na filha. 

PASSAMENTO 

s.m. Desmaio. Uso: Com o calor teve um passamento.  

PASSARINHA 

s.f. Moela da galinha. Uso: Deixe a passarinha para seu irmão que 

ele gosta. 

PATINHAR 

v. Andar com dificuldade. Uso: Fiquei patinhando depois da 
queda. 

 

Papu 

P 



 

 

P 

PAU-FERRO 

s.m. Árvore que dá bage e serve como remédio. Uso: Tomou água  

de pau-ferro. 

PAVIO 

s.m. Cordão feito de algodão, colocado no candeeiro para acender.  

Uso: Acenda o pavio do candeeiro. 

PÉ-DA-BARRIGA 

s. comp. Região do baixo ventre. Uso: Foi se consultar com uma dor  

no pé-da-barriga. 

PÉ-DE-ARAPUÁ 

s. comp. Pé cheio de lama. Uso: De onde você vem com esses pés- 

de-arapuá? 

PÉ-DE- MANUÊ 

s. comp.  Quem tem o pé pequeno e gordo. Uso:  Seu menino tem  

pé-de-mauê. 

PÉ-DE-PAU 

s.comp.. Árvore. Uso: Tem um pé-de-pau na frente da casa. 

Pau-de-Colher 

Pau-Ferro 
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PÉ-RACHADO 

s. comp.  Pessoa muito pobre. Uso:  Ele precisa de ajuda, é 

um pé-rachado. 

PEBA 

s.m. 1. Tipo de tatu. 2. De má qualidade. Uso: 1. Achou um peba 

no buraco. 2. Essa bolsa é muito peba. 

 

PEÇA 

s.f. Armário. Uso:  Arrumou a peça da cozinha. 

PEDIR ARREGO 

loc. (v.+s.m.) Desistir. Uso: Vai pedir arrego ou vai fazer o serviço 

completa. 

PÊGA 

interj. Expressão de espanto, admiração. Uso: Êta pêga, tá 

parecendo uma princesa. 

PEGAR AR 

loc. (v.+s.m.)  Perder a paciência ou não gostar de algum 

comentário. Uso: Brinque não que ele pega ar fácil. 

PEGAR NO TOMBO 

loc. (v.+contr.+s.m.) Empurrar o carro para ele funcionar. Uso:  

Esse carro velho só pega no tombo. 

 

Peba 

P 



 

 

PEGAR PARÊIA 

loc. (v.+s.f.) Corrida para ver quer chega primeiro ao destino. Uso:  

Os meninos tão pegando pareia. 

PEGAR UMAS CARNES loc. (v.+art.+s.f.) Engordar. Uso: Tá 

bonita, pegou umas carnes. 

PEGUENTO 

adj. Suado. Uso: Nesse calor to toda peguento. 

PEIA 

s.f. Corda para amarrar patas de animais para caminharem devagar 

e não irem a lugares muito longe. Uso: Colocou a peia no cavalo? 

PEITAR 

v. – Enfrentar. Uso: Não teve medo de peitar aquele sujeito? 

PELAR 

v. Descascar, tirar a pele ou o cabelo. Uso: Pele os tomates para 

temperar o feijão. 

PELEJAR 

v. Insistir. Uso: Já pelejei para ele voltar para casa. 

PENCA 

s.f. Conjunto de coisas, punhado. Uso: Comprou uma penca de 

coisas no mercado. 

PENDER 

v. Entortar. Uso: A menina tá pendendo na garupa da moto. 

PENOSA 

s.f. Galinha. Uso: No almoço tem penosa. 

 

P 
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PERDIZ 

s.f. Ave com uma espécie de topete, comum na região. Uso: Uma 

perdiz passou correndo ali. 

 

PEREBA 

s.f. Ferida. Uso: O menino está com uma pereba inflamada. 

PERNA-DE-ZEZÊ  

s. comp.  Pessoa que tem as pernas muito juntas no joelho. 

zambeta. Uso:  A quem essa menina saiu com essa perna-de-

zezê? 

PERNEIRA 

s.f. Espécie de calça de couro usada pelo vaqueiro para proteger 

dos galhos das árvores e do espinhos. Uso: Pegue as perneiras de 

teu pai e coloque no torno. 

PERNOITAR  

v. Passar a noite. Uso: Pernoitou na casa da sogra. 

PERPETONA 

adj. Pessoa desastrada. Uso: Cuidado com o vidro, perpetona. 

PESCAR 

v. Copiar a prova dos outros no colégio. Uso: Professora, ele 

pescou na sua prova. 

 

Perdiz 

P 



 

 

P 

PIÇARRA 

s.f. Cascalho. Terra misturada com areia e pedras. Uso: Coloque  

piçarra no terreiro para não atolar nas chuvas. 

PIEGA 

 s.f. Chateação. Uso: Deixe de tanta piega perto de mim. 

PILÃO 

s.m. Utensílio de madeira usado para pisar milho e café. Uso: o pilão  

ta no cercado. 

PILAR 

s.m. Balcão. Uso: A garrafa  ficou no pilar dos potes. 

PINHÃO 

s.m. Planta de pequeno porte, seu fruto tem um leite que faz noda na  

roupa. Uso: A blusa ficou com noda de pinhão. 

PINICAR 

v. Causar coceira, espetar. Uso: Essa roupa tá pinicando minhas  

costas. 

PINOTAR 

v. Pular, correr, brincar. Uso: esses meninos não param de pinotar. 

Pilão 

Pinhão 
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PINOTE 

s.m. Pulo alto. Uso: Para de dar tanto pinote na água. 

PINTO NO MUNTURO 

loc. (s.m.+contr+s.m.) Pessoa muito alegre. Uso: O que foi que hoje 

tá que nem pinto no muturo. 

PIPÔCO 

s.m. Estouro. Uso: Só ouviu o pipoco. 

PISA 

s.f. Surra. Uso:  Volte logo se não quiser levar uma pisa. 

PISAR NO REIO 

loc. (v.+contr.+s.m.) Pessoa muito velha. Uso: Sua vozinha já está 

pisando no reio. 

PISTOLÃO 

s.m.  Pessoa  que consegue algum benefício por 

indicação/proteção. Uso: Só tá trabalhando por causa do pistolão. 

PITUIM 

s.m. Mau cheiro, fedor. Uso: Aqui tá um pituim. 

PIVIDE – s.m. Ponta do pavio do candeeiro. Uso: Cortei o pivide do 

candeeiro que já tava seco. 

PIXILINGA 

s.f. – Praga de pequenos insetos que se desenvolvem em 
galinhas.  

Uso: Faça o puleiro virado pro sol pra não encher de pixilinga.  

PLANTÃO 

s.m. Esperar muito tempo. Uso: Tô aqui de plantão desde cedo. 

 

P 



 

 

P 

PÔPA 

s.f. Não gostar de algum comentário. Uso: Deu uma pôpa quando  

disse que tava namorando. 

POSE DE RAPOSA 

loc. (s.f.+prep.+s.f.) Pessoa elegante, bem vestida. Uso: Onde vai  

com essa pose de raposa? 

POTE 

s.m. Vasilha grande de barro para colocar água para beber. Uso:  

Coe a água antes de encher o pote. 

POSTE 

s.m. Pau usado para sustentar a cerca. Uso: Amarre o animal no  

poste da cerca. 

PRATO 

s.m. Peso que equivale a cinco quilos. Uso: Comprou um prato de  

farinha de Sergipe. 

PREÁ 

s.m. Roedor parecido com rato e vive nas mancambiras. Uso: Foi  

caçar preá. 

Pote 

Poste 
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PREÁ-EMBURRAIADO 

s. comp. Pessoa muito empoeirada. Uso: De onde vem esse 

preá-emburraiado? 

PRECISÃO 

s.f. Necessidade. Uso: Vixe, é tanta precisão nesse lugar. 

PREGADOR 

s.m. Prendedor de roupa. Uso: Coloque o pregador na toalha. 

PRENHA 

s.f.  Grávida. Uso: Descobriu que a namorada ficou prenha. 

PRESEPEIRO 

s.m. Escandaloso. Uso: Que menino presepeiro. 

PROSEAR 

v. Conversar. Uso: Saiu proseando com o pai. 

PULAR CERCA 

loc.(v.+s.f.) Trair. Uso: Ela descobriu que o marido pulou a cerca 

com a irmã. 

PULEIRO 

s.m. Local que serve de dormitório para as galinhas. Uso: As 

galinhas já foram pro puleiro?   

Preá 

P 



 

 

PURRÃO 

s.m. Objeto grande e pesado, difícil de carregar. Uso: Rapaz, 

coloque esse purrão no banco e descanse um pouco. 

PUXA-INCÓI 

s.comp. Quando se muda de opinião ou de atitude. Uso: Vê se para 
com esse puxa-encói. 

P 
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QUARAR 

v. Colocar a roupa ensaboada esticada sobre pedras no sol para 

clarear. Uso: Já colocou as tolhas para quarar? 

QUARTOS 

s.m. Músculo lombar. Uso: Ficou com muita dor nos quartos. 

QUEBRA 

s.m. Tosse com ruído muito alto e bastante secreção. Uso: Seu 

menino ainda tá com esse quebra? 

QUEBRA-QUEIXO 

s. comp. Cocada que gruda nos dentes. Uso: Compre um 

quebra-queixo pra nós. 

QUEBRANTE 

s.m. Bocejo. Uso: Só vive de quebrante, parece que colocaram 

olhado. 

QUEBRAR O CRAUÁ loc. (v.+art.+s.m.) Morrer. Uso:: Ele 

já tá para quebrar o crauá. 

QUEDE 

pron. Equivale a cadê. Uso: Quede a chave da casa? 

QUEIRO 

s. comp. Dente siso, dente do juízo. Uso: Tenho que arrancar 

o queiro, tá começando a doer. 

 

Q 
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Q 

QUIACA 

s.f. Confusão. Uso:  Na feira só tinha quiaca. 

QUIBOA 

s.f. Água sanitária. Uso: Coloque quiboa nas toalhas. 

QUIBOM 

s.m. Pirulito. Uso: Não dê quibom para o menino antes do almoço. 

QUICHUTE 

s.m. Chuteira. Uso:  Levou o quichute para o campo de bola. 

QUIPÁ 

s.f. Espinho de palma. Uso: Tá com a mão cheia de quipá. 

QUISSUCO 

s.m. Suco. Uso: Não tomou quissuco hoje. 
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RABICÓ 

s.m. Popa de cabelo. Uso: Fez um rabicó no cabelo da irmã.  

RABUGENTA 

s.f. Mal-humorada. Uso: Você tá muito rabugenta hoje. 

RACHA 

s.f. Pelada, jogo de futebol. Uso: Saiu logo cedo pro racha com os 

colegas. 

RADIÊ 

s.m. Viga de concreto que serve de base para paredes. Uso: Faça 

sua casa com radie que é mais seguro. 

RAIAR 

v. Chamar a atenção, brigar. Uso: Começou a raiar com o neto. 

RALO adj. Fraco, fino, aguado. Uso: A sopa ficou 

muito rala. 

RANGÊR 

s.m. Produzir ruído por atrito entre partes duras. Uso: A cama está 

rangendo. 

RANGO 

s.m. Comida. Uso: Já aprontou o rango? 

RAPA 

s.f. Resto. Uso: Só ficou a rapa do feijão.  

RAPA-DO-TACHO 

s. comp. Filho caçula. Uso: Esse menino é minha rapa-do-tacho. 

R 



 

 

RAPOSA-ARRUINADA 

s. comp. Pessoa mal-humorada, que briga muito. Uso:  Não 

se meta com aquela raposa-arruinada. 

RAPOSO adj. Sujo. Uso: Sua roupa tá 

muito raposa. 

RASGA-MORTALHA 

s.comp.. 1. Pássaro parecido com coruja. 2. Pessoa que grita 

muito. Uso:  1.Correu com medo da rasga-mortalha. 2. Fala baixo, 

rasgamortalha. 

RASTO 

s.m. Pegada alguém ou de algum animal. Uso: Quem entrou aqui 

com os pés sujos? Deixou a casa cheia de rastos. 

REIMOSO 

s.m. Comida que pode causar má digestão. Uso: Não coma 

sarapatel de noite que é muito reimoso. 

REJEITE 

s.m. Tornozelo. Uso: Inchou o rejeite de tanto caminhar. 

RÉLA 

s.m. Bronca. Uso: Levou um réla da mãe. 

RELAR  

v. Arranhar. Uso: Caiu, mas só relou o joelho. 

RELENTO 

s.m. Ao ar livre. Uso: Saiu no relento. 

RELEVAR  

v. Perdoar. Uso: Releve a ofensa dele. 

 

R 
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REMELEXO 

s.m. Que não para de mexer. Uso: Que remelexo é esse, menino? 

REMOÇAR 

v. Revigorar-se, readquirir vigor; revigorar-se. Uso: Ela depois que 

viajou remoçou muito. 

RENCA 

s.f. Grupo de pessoas. Uso: Ela tem uma renca de filhos. 

RENTE adj. Junto. Uso: A água tá rente 

ao batente. 

REPARAR 

v. Olhar. Uso: Repara que menina danada. 

REPISAR 

v. Repetir um mesmo comentário várias vezes. Uso: Você é chata, 

fica repisando isso toda hora. 

REQUEIJÃO 

s. m.Tipo de queijo feito com leite cozido. Uso: Quero café 

com requeijão. 

RESGUARDO 

s.m. Repouso após o parto. Uso: Cuidado para não quebrar o 

resguardo. 

RETALHAR 

v. Cortar carne de bode de forma que fique bem fina. Uso: Compre 

a carne que seu pai retalha aqui. 

 

R 



 

 

RETALHO-DE-FLANDE 

s. comp.  Bebê chorão. Uso: Vixe, seu filho é um retalho-de-
flande. 

RETADO 

adj. 1. Muito, bastante 2. Admiração. Uso: 1. É um suor retado. 2.  

Esse menino é retado. 

RETAR 

v.  Zangado. Uso: Se retou com a irmã. 

ROÇAR 

v.  Passar junto, tocar de leve. Uso: Ele roçou a mão na favela, por 

isso tá enzambuada. 

RÔLA 

s.f. Orgão genital masculino. Uso: Coloque uma fralda nesse 

menino, coisa feia essa rôla de fora. 

ROLINHA 

s.f. Pássaro pequeno que vive no mato. Uso: A craibeira tá cheia 

de rolinha. 

 

RÔLO  

s.m. Troca. Uso: Bateu um rôlo com bicicleta. 

 

Rolinha 

R 
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RONCHA 

s.f. Hematoma. Marca de pancada. Uso: Bati a perna na mesa, 

ficou uma roncha enorme. 

RONCOIO 

adj.Animal ou homem que só possui um testículo e que é estéril.  

Uso: Ele parece que é roncoio, nunca teve um filho. 

ROSSOIO 

s.m. Chiado no peito. Uso: Dê um xarope para esse menino 

melhorar esse rossoio. 

RÔTO adj. Furado. Uso: Onde vai com esse 

short rôto. 

RUDEZA 

s.f. Dificuldade para aprender ou entender. Uso: De uns tempos 

para cá você tá numa rudeza. 

RUDIA 

s.f. Tira de tecido torcido que serve de apoio e protege a cabeça 

para carregar lata d'água. Uso: Traga a rodilha que tá atrás do pote. 

 

RUGI-RUGI 

s. comp. Confusão, aperto. Uso: Na entrada da festa estava 

um rugi-rugi danado. 

Rudia 

R 



 

 

S 

SACOLEJAR 

v. Agitar, balançar, rebolar, sacudir. Uso: 

SALIENTE 

adj. Atrevido. Uso: Esse menino é muito saliente. 

SALMORA 

s.f.   Solução de água com sal usada para temperar ou com fins  

medicinais. Uso:  Já colocou a carne na salmora? 

SAMEAR 

v. Derramar em vários locais, espalhar. Uso: Sameou água na casa  

toda. 

SANGRAR 

v. Açude ou tanque que transborda durante as chuvas. Uso: O  

tanque sangrou depois das trovoadas. 

SAPECAR 

v.  Chamuscar,  queimar,  tostar,  torrar.  Uso:  Vixe,  o  que  foi  que  

sapecou a roupa toda? 

SARIEMA 

s.f. Pássaro com pernas longas que corre muito. Uso: Viu uma  

sariema na estrada. 

SARUÊ 

s.m. Espécie de gambá. Uso: Tem um saruê no poleiro das galinhas. 

Sariema 
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S 

SE ACABAR 

loc (pron.+v.) – Morrer. Uso: Ela se acabou num instante. 

SE VER 

loc. (pron+v.)  Sofrer. Uso: Ela se viu com dor no dente. 

SEBOSO 

adj. 1. Pessoa sem higiene, 2. Cínico. Uso: 1. Esse menino é muito  

seboso. 2. Você votou naquele candidato seboso. 

SELADO 

adj. Desvio da coluna. Uso: Essa menina é selada. 

SELIM 

s.m. Sela com dois suportes   para mulher montar com as pernas  

transpassadas. Uso:  Vá pegar o selim de sua mãe. 

SEM FUTURO 

loc. (prep.+s.m.) Mau negócio, pessoa despreparada. Uso:Esse  

estagiário é sem futuro. 

SEMODEZA  

adj. Ousadia. Uso: Deixe de semodeza, menino. 

SENTAR A MÃO 

( v. + art.+ s.f.) Bater.Uso: Fique quieto ou vou lhe sentar a mão. 

SENTIDO 

adj. Aborrecido, magoado, ofendido, triste. Uso: Ela ficou muito  

sentida com o que você fez. 

Selim 



 

 

S 

SENTINELA 

s.f. Velório. Ex: Passou a noite na sentinela do sogro. 

SÉSTA   

s.f. Sono depois do almoço. Uso: Foi tirar uma sésta. 

SEZÃO 

s.m. Febre muito alta. Uso: Ele está com sezão desde ontem.  

SILVINO-DA-MANGA 

s. comp. Pessoa que ri demais. Uso: Você é um silvino-da-manga. 

SOBEJO 

s.m. Restos, sobras. Uso: Vai comer o sobejo do menino? 

SOLTAR A FRANGA 

loc. (v.+art.+s.f.) Divertir-se. Uso:  Ele soltou a franga na festa. 

SONHIM 

s.m. Macaquinho, nico. Uso: Vi um sonhim na roça. 

SOPAPO 

s.m. Empurrão. Uso: Deu um sopapo no irmão. 

SOLTA 

s.f. Roça. Uso: Toma conta da solta de minha madrinha. 

SUPLICANTE 

s.m. Uma pessoa qualquer. Uso: Quem é aquele suplicante? 

SURRADO 

adj. Velho. Uso: Vixe, essa toalha tá muito surrada. 

Sonhim 



 

 

SURRUBAIO adj. Desbotado, gasto. Uso: Sua roupa tá 

muito surrubaia. 

SURU 

s.m. Cabelo curto. Uso: Seu cabelo é tão bonito, por que cortou 
suru? 

S 
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T 

TABACUDO 

adj. Tímido. Uso: Esse menino é tabacudo, não fala com ninguém.  

TALAGADA 

s.f. Porção de bebida que se toma de uma vez. Uso: Tomou uma  

talagada de lambedor. 

TALHADA 

s.f. Pedaço cortado . Uso: Comprei uma talhada de abóbora. 

TAMBORETE 

s.m. 1.  Banco pequeno para uma só pessoa, 2. Pessoa pequena.  

Uso: 1. Sente no tamborete da cozinha. 2.  Seu pai é um tamborete. 

TAMBORETE-DE-FORRÓ 

s. comp. Sujeito baixinho. Uso: O namorado dela é um tamborete- 

de-forró. 

TAMPA-DE-BINGA 

s.comp. Pessoa muito baixa. Uso: Seu namorado é um tampa-de- 

binga. 

TANGÊR 

v. Empurrar. Uso:  Vai tanger o lixo para o cercado. 

TAMPO 

s.m. Pedaço de pele cortada ou quase solta do corpo. Uso: Tirou         um 

tampo do dedão na topada. 

Tamborete 
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TANQUE 

s.m. Pequena barragem. Uso: Foi pegar água no tanque. 

TAREFA 

s.f. Medida de terra, aproximadamente 4,5 Km². Uso: O cercado 

tem duas tarefas. 

TEIMOSO 

s.m. Cuscuz. Uso: Vamos jantar teimoso. 

TEIÚ 

s.m. 1. Lagarto, 2. Pessoa surda. Uso: 1. Viu um teiú perto de 
casa.  

2. Ei, me ouça, teiú. 

 

TARRAMOTE 

s.m. Falar de forma grosseira. Uso: Ele é mal-educado, só fala 

com tarramote. 

TARRAXA 

s.f. Parafuso. Uso: Tem que colocar uma tarraxa na porta pra vê 

ser segura. 

TAPEAR 

v. Enganar. Uso: Ele gosta de tapear o povo, cuidado. 

 

Teiú 

T 
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TESO 

adj. Rígido, duro. Uso: O que você fez com esse pano que ficou 

teso? TIÇÃO 

s.m. Pedaço de lenha queimada. Uso: Tire o tição do fogão e jogue 

água para apagar. 

TICHITE 

s.m. Tira-gosto. Uso: Traga um tichite para nós. 

TIQUIM 

s.m. Coisa pouca. Uso: Deu um tiquim de pão pro filho. TIRANDO 

ARGOLINHA 

loc. (v.+s.f.) Pessoa muito alegre, saltitando. Uso: O que aconteceu 

que seu irmão chego tirando argolinha? 

TIRAR O COURO 

loc. (v.+art.+s.m.) Explorar ou maltratar alguém. Uso: Ele não fica 

com um funcionário porque quer tirar o couro de todo mundo. 

TITELA 

s.f. Peito. Uso: Levou uma pancada forte na titela que ficou sem 
ar. 

TOCAIA 

s.f. Esperar alguém chegar. Uso: Fique aí na tocaia, quando sua 

mãe chegar me chame. 

TOLDA 

s.f. Cobertura de palha para proteger do sol e da chuva. Uso: Fez 

uma tolda perto do tanque. 

TOLÉ 

s.m. Pessoa com deficiência mental. Uso: Sentado assim, tá 
parecendo um tolé. 

T 
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TOPADA 

s.f. Tropeçar. Uso: Levou uma topada, quase cai no meio-fio. 

TORAR 

 v. Cortar. Uso: Torou a língua, que não fala? 

TORRADO 

s.m.  Rapé, tabaco em pó para cheirar. Uso: Espirrou sem parar, 

depois que cheirou torrado. 

TORNO 

s.m. Gancho de ferro preso na parede para sustentar a rede. Uso:  

Enrole a rede e prenda no torno da sala. 

TOSSE-DE-CACHORRO 

s. comp. – Tosse rouca. Uso:  Ainda não cuidou dessa tosse-

de-cachorro. 

TRAMELA 

s.f. 1. Ferrolho de madeira. 2.Pessoa que fala muito. Uso: 1. Já 

fechou a tramela da janela? 2. Essa menina é uma tramela. 

TRANSAR 

v. Passar de um lado para outro. Uso: Esses meninos vivem 

transando na rua. 

TRAQUETE 

s.m. Objeto grande. Uso: Onde você vai guardar esse traquete? 

TRECO 

s.m. Mal-estar, desmaio. Uso: Deu um treco por causa do calor. 

TRELAR 

v. Andar muito. Uso: Hoje você trelou o dia todo. 

TREMPE 

s.f. Fogueira. Uso: Colocou a panela nas trempes. 

T 
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TRIMILIQUE 

s.m. Tremor. Uso: A febre me deu um trimilique. 

TRISCAR 

v. Tocar de leve. Uso: Ninguém pode triscar nela que já começa a 

chorar. 

TRONCHO adj. Torto. Uso: Vixe, por que tá 

andando todo troncho? 

TROPO 

adj. Dificuldade para andar. Uso: Desci do carro tropo, com os pés 

inchados. 

TROQUÊS 

s.f. Ferramenta usada para cortar arame. Uso: Trouxe a troquês? 

 

TROVOADA 

s.f. Chuva muito forte. Uso: O rio encheu com a trovoada de 
ontem. 

TRUBUFU 

s.m. Pessoa muito feia. Uso: Casou com um trubufu. 

TRUGAIAÇÃO 

s.f. Muita bagagem. Uso: Onde vai com essa trugaiação? 

TRUPELO 

s.m. Agonia. Uso: Foi um trupelo, depois da briga. 

Troquês 

T 
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TRUVO 

adj. 1. Sujo, 2. Escuro. Uso: 1. Sua roupa tá muito truva. 2. A casa 

ficou truva quando apagou o candeeiro. 

TUBI 

s.m. Ânus.  Uso: Troque a fralda do menino para não assar o tubi 

dele. 

TUFO 

s.m. Grande quantidade. Uso: Trouxe um tufo de roupa para lavar. 

TUNEL 

s.m. – Vasilhame de latão para armazenar água. Uso: Já encheu o 

tunel? 

TURQUIA 

s. f.Planta que dá baje e serve de alimento para animais. Uso: 

Hoje só tem turquia para os bichos. 

TURRÃO 

s.m. – Pedaço de adobo. Uso: Vou jogar um turrão no cachorro. 

T 
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U 

UMBURUÇU 

s.m. Árvore grande, que antigamente tirava uma lã da flor para  

encher colchão. Uso: Esse colchão ainda é de umburuçu? 

UMBUZADA 

s.f Bebida feita de leite e umbu. Uso: Adoro umbuzada.  

UMBUZEIRO 

s.m. Árvore frutífera do sertão. Uso: Foi logo cedo para o umbuzeiro  

do cercado. 

URINÓ 

s.m. Pinico. Uso: Coloque o urinó debaixo da cama. 

Umburuçu 

Umbuzeiro 

Urinó 
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URUBU-DE-CEMITÉRIO 

s. comp. Pessoa que está presente em muitos velórios. Uso: O 

urubu-de-cemitério já chegou no velório. 

URUBU NA CARNIÇA 

loc. (s.m.+contr.+s.f.) Tumulto, muita gente fazendo a mesma 

coisa. Uso: O povo naquela barraca tá que nem urubu na carniça. 

USURENTO 

adj. Invejoso. Uso: Você é muito usurento 

U 
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VAQUEJAR 

v. Procurar. Uso: Já vaquejou a moringa? 

VARA-PAU 

s. comp. Homem alto. Uso: Seu filho tá um vara-pau. 

VAREDA 

s.f. Atalho. Uso: Vamos pegar a vareda? 

VASCULHAR 

v. Limpar o teto da parte interna da casa. Uso: Ontem foi dia de 

vasculhar o quarto e a sala.  

VENDO ALMA 

loc.(v.+s.f.) Com muita fome. Uso: Gente, vou almoçar, tô vendo 

alma. 

VENETA adj. Agir de forma imprevisível. Uso: Ela 

é de veneta. 

VENTA 

s.f. Nariz. Uso: Onde vai de venta para cima? 

VERTIGEM 

s.f. Desmaio. Uso: Vive dando vertigem depois que emprenhou. 

VIDA-DE-URUBU 

s. comp. Que dura muito tempo. Uso: Essa vassoura tem vida-

deurubu. 

VIRADO 

adj. Zangado, aborrecido. Uso: Ficou virado com sua teimosia.  

V 
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V 

VISAGEM 

s.f. Delírio, assombração, fantasma. Uso: Que visagem é essa? 

VÓ-DA-LUA 

Coruja. Uso: Se assustou com a vó-da-lua. 

VÔTE 

interj. Expressão que demonstra indignação. Uso: Vôte, que mulher  

fofoqueira. 

VÓS MICÊ 

loc (pron. + pron) Você . Uso: Vós micê vai agora. 
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XAROPADA 

s.f. Xarope caseiro. Uso: Tomou uma xaropada antes de dormir. 

XAROPE 

adj. Pessoa muito chata. Uso: Esse menino é muito xarope. 

XEXÉU 

s.m. Cabelo muito grande, inchado. Uso: Vá cortar esse xexéu. 

XOTAR 

v. Andar depressa. Uso: Ele saiu daqui xotando, com medo da 

chuva. 

XuÉ adj. De má qualidade. Uso: Esse sapato é 

muito xué. 

 

ZAMBETA 

adj. Pessoa que tem as pernas muito juntas nos joelhos. Uso: Essa 

menina é zambeta. 

ZUPÍ 

s.m. Leite tirado da vaca, cheio de espuma e que se bebe na 
hora.  

Uso: Esse menino adora um zupí. 

Z 

X 
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Ditos Populares 



 

Ditos Populares  

ACHOU NA AREIA COM O LOMBO DE FORA 

Quando se consegue algo fácil demais. 

AGOSTINHO DA TABA 

Quando alguém anda só de meia, sem calçado. 

ALÉM DE PORCA, MAL PELADA 

Uma pessoa que já tem algum defeito e com o tempo adquire 
mais. 

ATIROU NO QUE VIU, ACERTOU NO QUE NÃO VIU 

Quando  consegue fazer alguma coisa sem esperar. 

CABAÇA DE PESCOÇO NÃO ENJEITA CORDA 

Quando alguém gosta de alguma coisa que lhe oferecem.  

CACO DE PASSAR PAVIO 

Objeto que todo mundo usa. 

CALÇA CINCO MINUTOS 

Calça curta 

CARREIRA DE VÉIO É XÔTO 

Pessoa que não consegue correr, apenas anda apressadamente. 



 

Ditos Populares  

CASA PODE, TERREIRO AGUENTA 

Ao adquirir algum bem terá que arcar com as consequências para 

pagá-lo. 

CAVALO DO FINADO LUCIO GOMES 

Quando uma pessoa está muito apressada. 

CHEIROU PÓ DE PEMBA 

Quando alguém espirra muito. 

COME FOGO E ARROTA BRASA 

Pessoa que gosta de contar vantagem, se gabar. 

DAR DE COMER A PASSARINHO 

Dois namorados que se beijam na boca em público. 

DE UM ALGUEIRO FAZ UM CAVALEIRO 

Quem vê algum problema de maneira exagerada. 

DE DÉU EM DÉU 

Objeto ou pessoa que passa de mão em mão. 

DE FIO A PAVIO 

Do início ao fim.  

  



 

Ditos Populares  

DEUS QUE PODE, DO CABRITO FAZ UM BODE 

Quando alguém quer se conformar com alguma situação. 

DUAS GALINHAS BRIGANDO 

Duas pessoas conversando e gesticulando muito. 

ESSA ALMA QUER PERDÃO 

Quando alguém de repente passa a lhe tratar bem, com carinho.  

ESTAR EM GLÓRIAS BENDITAS 

Quando um casal está muito feliz. 

EU E MEU CAVALO PASSANDO BEM, O DIABO PARA OS 

OUTROS. 

Quando uma pessoa é egoísta, só pensa nela mesma.  

FAZER OUVIDO DE MERCADOR 

Não dar atenção a alguém. 

FOI PRA PATAMUTÉ, FOI DE CARRO E VOLTOU A PÉ 

Quem sai em algum transporte e volta a pé. 

FORMIGA QUANDO QUER SE PERDER CRIA  ASA 

Quando alguém faz algo que os mais velhos não aprovam.  



 

Ditos Populares  

GALINHA QUANDO SAI DO CHÔCO 

Quando a pessoa está toda desarrumada. 

GATO DO QUE USA, DISSO CUIDA 

Alguém que tem costume de fazer algo errado e acusa outra 

pessoa. 

GORDO QUE NEM PORCO CAPADO 

Pessoa que engorda rapidamente. 

IR COM MUITA SEDE AO POTE 

Fazer alguma coisa com muita pressa, sem ter cuidado.  

JUMENTO SEM PAI 

Quando alguém está perdido, sem rumo. 

LETRA DE FREI INÁCIO 

Letra grande. 

LISO QUE NEM MUCUNÃ 

Pessoa cínica.  

MOÇA POBRE DA JANELA 

Pobre que quer se passar por rico. 

 



 

Ditos Populares  

MORREU O PAI DO OUVIDO 

Alguém muito surdo. 

NÃO CAGA ATREPADO COM MEDO DA QUEDA 

Pessoas que querem ser mais do que realmente são. 

NÃO DÁ UM PREGO NUMA BARRA DE SABÃO 

Não faz nada, é um preguiçoso. 

NÃO TIREI PAPAGAIO DO ALFOJE NEM GALINHA DO 

ESPETO. Quando uma pessoa que é acostumada a falar com 

alguém e de repente fica de mal.  

NÃO VALE O QUE O GATO ENTERRA 

Pessoa imprestável. 

O SUJO FALANDO DO MAL LAVADO 

Um indivíduo que fala mal de outro, estando nas mesmas 

condições. 

ONDE NÃO TEM ONÇA, VEADO FOLGA 

Empregados ou filhos que ficam despreocupados na ausência do 

patrão/pai.  

PANELA E VELHO SÓ SE ACABA PELO FUNDO  

Quando um velho está com disenteria. 



 

Ditos Populares  

PEGAR COM A BOCA NA BUTIJA 

Pegar no flagra.  

PENSA QUE BABADO É BICO 

Quando alguém possuir mais do que pode. 

POR CONTA DE HELENA 

Lugar vazio, sem ninguém responsável.  

PRO MODE QUE 

Quando alguém que a explicação de alguma coisa. 

QUEM ATIRA COM PÓLVORA ALHEIA NÃO TOMA CHEGADA 

 Quem vive às custas  de outras pessoas.  

QUEM COM PORCOS SE MISTURA FARELO COME 

Expressão usada para dizer que a pessoa adquire os hábitos 

daqueles com quem anda. 

QUEM INCHA SEM DOENÇA DISINCHA SEM REMÉDIO 

Quando uma pessoa que é acostumada a falar com alguém e de 

repente fica de mal e depois de algum tempo volta a falar sem 

explicação. 

QUEM NÃO PODE COM O POTE, NÃO PEGA NA RODILHA 

Quando alguém reclama de algum trabalho que insistiu para fazer. 



 

Ditos Populares  

QUEM NASCEU PRA PATACA NÃO CHEGA NUNCA A 
VINTÉM  

Pessoas que não aproveitam oportunidades de melhorar o nível de 

vida. 

QUEM TEM MEDO DE MORRER, SE ENTERRA VIVO 

Pessoa que fica muito nervosa quando fica doente. 

QUEM VARRE O TERREIRO DOS OUTROS, DEIXA O SEU 

CHEIO  DE CISCO 

Pessoas que se preocupam com a vida alheia. 

RAPOSA NEGOCIANDO COM GALINHA 

Quando alguém vai vender algum produto que ela mesma consome 

muito. 

RAPAOSA QUANDO QUER PEGAR GALINHA NÃO DIZ XÔ 

Quando alguém quer levar vantagem sobre outra. 

SAIR COM O PÉ BATENDO NA BUNDA 

Sair correndo. 

SE COCHILAR O CACHIMBO CAI 

Quando alguém não consegue ficar acordada, cochila muito. 
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SÓ TÁ O LÓRO 

Objeto muito velho. 

SÓ TEU PÊLO 

Pessoa pobre que quer ser rica. 

SOLTAR CACHORRO COM CORDA 

Contar mentiras.  

TÁ DE CAPAR EM PÉ 

Pessoa muito bêbada. 

TÁ DE GAIA PRA CIMA 

Com as pernas para cima ou sem fazer nada. 

TÁ MAIS POR DENTRO DO  QUE CEBOLA E COENTRO 

Quando é bem informado, sabe mais que os outros. 

TE BATIZO SIMÃO ESSA E OUTRA MAIS NÃO 

Quando uma pessoa passa por uma experiência desagradável e 

não deseja passar por ela novamente. 

TERRA DE SÃO SARUÊ, DÁ LEGUME SEM QUERER 

Quem possui um terreno muito fértil. 



 

Ditos Populares  

TIRAR FOGO SEM FUZIL 

Pessoa muito alegre. 

VACA QUE PERDEU O BADALO 

Pessoa desnorteada. 

VARRE O TERREIRO DOS OUTROS E DEIXA O SEU CHEIO 

DE CISCO 

Pessoas que se preocupam com a vida dos outros. 

VESTIDO DE SANTO ONOFRE 

Vestido muito curto. 

VIVE CASANDO FILHA DE MIGUÉ 

Quando uma pessoa cochila demais. 
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