


Modo e aspecto no verbo em Juruna 

TRONCO TUPÍ 
Família Jurúna 

Cristina Martins Fargetti (Universidade Metodista de Piracicaba) 

Em juruna 1, há a categoria de 1nodo, com di stinc;ao entre real is e irrea
l is, marcada no verbo por sufixos. Há também a categoria de aspecto, com 
di stin9ao entre Perfectivo e Imperfectivo (Habituál e Contínuo), expressa por 
partículas. O Imperfectivo Habitual também pode ser expresso pela 
reduplica9ao por sufixa~ao no verbo. 

1. CATEGORIA DE MODO 

1.1. INTRODU<;AO 

Nesta se9ao será tratada a categoría de modo e, conforme a interpreta-
9ao proposta, a distin9ao de tempo em juruna decorre da marca~ao de modo 
e aspecto. 

A oposi9ao tripartida "passado-presente-futuro" nao é um tra90 uni
versal da linguagem (Lyons, l 979). Nao é de estranhar, portanto, que muitas 
línguas nao categorizem essa oposi9ao. Ainda segundo Lyons, o tempo gra
matical é urna categoría deitica, e é, por isso, urna propriedade da senten9a, 

·do enunciado. A característica principal da categoría de tempo é poder rela
cionar o tempo da a9ao, do acontecimento ou do estado referidos na sentenc;a 
ao momento do enunciado, que é o "agora". 

Para o tempo gramatical, várias caracteriza~5es sao possíveis. A dire
cionalidade do tempo da natureza (antes - agora - depois) pode nao ser rele
vante na análise do te1npo nas línguas (inclusive, em contraponto a Lyons, 
nem sempre o tempo é visto como linear). Há várias dicotomías possíveis 
como, por exemplo, passado x nao passado, presente x nao-pres~nte, próxi
mo x nao-próximo x remoto (cf. Chung e Timberlake, 1985, para urna abor
dagem detalhada de cunho tipológico). 

A "futuridade" é urna no~ao em que se cruzam as distin96es de modo 
e de tempo. Afirma96es sobre ocorrenc ias futuras sao necessariamente· base-

1 Língua Tupí, família juruna Uuntamente com o xipaya), falada pelo povo juruna, 
do Parque Indígena Xingu, Mato Grosso. É urna língua tipicamente SOY, posposi
cional, tonal (dois tons fono lógicos - aqui marcados somente os tons altos), com 
espraiamento da nasalidade a esquerda (cf Fargett i, 2001 ). 
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ad as em eren<; as. predi<;oes ou intenc;oes · do f al ante e nao no seu 
conheci1nento do fato. Em línguas en1 que se reconhece um te1npo futuro, 
este é en1pregado em senten9as c·on1 in1plica96es 1nodais (shall e \Nill do 
ingles, por exe1nplo). 

1.2. MODO EM JURUNA 
Em ju runa, nao há 1narca<;ao, no verbo. do te1npo passado e do tempo 

presente. O futuro. contudo, é indicado pelo verbo no 111odo irreal is. Poderia 
ser di to, portan to. que a 1 íngua apresenta a d i s tin~ao futuro x nao-futuro. 

' ,, 
( 1) Baruzi ka"i bi w'f 

Baruzi ontem chegar 
"Baruzi chet?.ou ontem "2 

.... 

, 
(2) Baruzi w'f 

Baruzi chegar 
"Baruzi chega" 

, 
(3) Baruzi v/f anu 

Baruzi chegar asp 
"Baruzi está chegando" 

No exemplo ( 1) observa-se o verbó no modo real is, indicando urna a-,,,, 
c;ao já acorrida, confirmada pelo ad vérbio ka1bi "onte1n". Caso o ad vérbi o 
nao esti vesse presente, co1no no exen1plo (2), a senten<;a poderia ter o senti
do de "Baruzi chega". Con1 a n1arca de aspecto anu, co1no no exen1plo (3), a 
senten9a exprime un1a a9ao no passado (c f. ''Aspecto'', a seguir). No exem
plo (4) a seguir, o verbo aparece no irreali s, com o morfema -a. E1n verbos 
que tem real is em -u, este é substituído por -a no irrealis, 

, 
( 4) kahukade w·i'-a 

amanha cheuar-irr. .... 
··c h , h- " egara aman a 

(5) al( pakua ixÚ 
menino banana comer 
.. O menino comeu banana" 

2 Dr. Baruzi é médico professor da Escola Paulista de Medicina, e lidera há mais de 
trinta anos um programa de assisténcia médica aos índios do Xingu. 
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, 
' 

(6) l= ixa na e=be a hi te 

2s-comer l s 2s=dat ·fa lar rep 3s 
"Eu vou comer vocc - di sse para ele"(Tex to K1wd/- '·sol")3 

No exe1nplo (4),com o verbo no irreali s, a presen9a do advérbio ka-
~ 

hukade "a1nanha" i 1nplica u1na ª\ªº futura. No exe1nplo em (5) o único 

sentido possíve l é o passado. Já no exemplo en1 (6), nao há dúvidas de que a 
situa~ao a que se refere o verbo é futura. Trata-se de urna arnea~a de antro
pofag ia, 9ue , con10 se soube pe lo restante da história,, nao se cun1priu . O 
verbo ixu "co1ner" aparece em ~ua forrna no irreal is, ixa. O mesmo se dá no 

exe1nplo (7)a., que é urna resposta a pergunta em (7) b.: 

, 
(7)a. 1xa na he 

comer Is. 3s 
" Eu VO U come-lo" 

, , 
(7 )b. 1xa ka ne pi txa be, ali 

comer interr peixe dat menino 
"Vocé vai comer peixe, menino ?" 

Pela seme lhan9a de formas, contudo. entre o verbo querer, á . e a rnar
ca de irreal is pode-se pensar e n1 urna aná li sc diacrónica: o irreal is pode ter 
sua origem justarnente no verbo "querer". Re for9ando tal hipótese, Cornrie 
( 1985 - pp. 44,45) afirma que "expressoes de referencia de tempo futuro 
freqüentemente deriva rn diacronican1ente de expressoes rnodais, isto é, de 
desideratividade, corno o ing lés will ". Assi1n,, e1n geral nas línguas, o futuro 
nao seria marcado por urna di fe ren\:a de te rnpo, mas s im por urna diferen9a 
de modo. Em juruna entao haveria, co1no em Dyirbal (segundo Comrie), por 
um lado o presente e o passado marcados pelo reali s e, por outro lado, o 
futuro marcado pelo irreali s. Este, contudo, tcm urn sentido mais amplo do 
que o futuro, urna vez que co1npreende ta1nbé1n as formas reduplicadas dos 
verbos no presente e no passado. Co1no pode ser observado nos dados abai
xo, no exemplo (8), como nao há reduplica9ao, o verbo está no modo real is; 
no exe1nplo (9), como há red u pi icac;ao, indicando a~ao reiterada, o verbo 
encontra-se no irrea l is. 

, 

(8) an'f hi ap'I izaku 

3 Esta é urna fala do sol , antropófago, amea\:ando um urahai (" 'juruna antigo" ) que 
havia fi cado com o dedo preso em sua armadilha - um buraco com água na pedra 
que se fechava aprisionando animai~ . 
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3s rep on~a/cachorro ver 
"Ele viu orn;a" 

, , , , 
(9) esi du ap·f izaka-zaka 

2p on~a ver-redupl 
"Voces sempre véem onc;a(ou "V. véem onc;a mais de urna vez")" 

O realis, segundo Comrie, refere-se a si tua95es que estao ocorrendo 
ou que já ocorreram e o irrealis refere-se as demais situa95es, como hábitos 
gerai s (aí explica-se por que ele aparece na reduplica9ao por sufixa9ao em 
juruna, urna vez que ela implica em a<;ao reiterada, freqüente), as que ainda 
nao ocorreram, incluindo previs5es para o futuro. Contudo, em juruna o 
verbo no Imperati vo vem no realis. Pensando-se que urna ordem remete a 
urna a9ao nao realizada, deveria ser mar:cada como ptedi9ao (futuro), ou 
seja, vir no irreal is. Contudo, pensando-se que o falante da língua tenha urna 
forte expectativa de que as ordens sejam obedecidas elas poderiam ser mar
cadas no realis, como afirma<;5es sobre o presente e o passado. Segundo 
Chafe (1995), em certas línguas (corno Caddo, por exemplo, língua falada no 
sudoeste de Oklahoma, USA), tanto o futuro quanto o Imperativo podem ser 
tratados como realis, ao invés de irrealis. Conforme Mithun (1995), a língua 
Maricopa, do Arizona, tem reali s marcando o Imperativo. Muitas línguas 
tem, inclusive, dois Imperativos: um no irrealis, mais polido, e outro no rea
lis, mais forte, coercitivo. Em juruna, contudo, o Imperativo no real is é mais 
polido, e o outro Imperativo, cuja forma lembra o irrealis, coma partícula á, 
é mais coercitivo (cf. cap. IV). Ainda segundo Mithun (op. cit.),o Pomo, 
língua da Califórnia, apresenta futuro no realis e no irrealis: no primeiro 
caso, o falante tem certeza de que o fato ocorrerá, no segundo nao. Dessa 
forma, pode-se questionar a validade da distin9ao mesma entre realis e irrea
lis; nesse sentido é Mithun (op. cit. , p. 386) que esclarece: 

( ... ) em todas as línguas, eventos ou estados classificados como nao 
realizados, aqueles que permanecem no reino do pensamento ou ima
gina9ao, sao abertamente distintos daqueles representados como reali
zados, tendo ocorrido ou ainda ocorrendo. As diferen¡;as nos sistemas 
residem na aplica9ao da di stin9ao a vários contextos, a categoriza<;ao 
de constru95es gramaticais individuais dentro de cada língua. Algu
mas diferen<;as podem resultar de usos especiais da distin9ao para 
propósitos expressivos, tais como a classifica9ao de Imperativos como 
realis para indicar certeza de urna realiza9ao imediata. Algumas po
dem partir de diferen9as no grau de probabilidade considerado neces
sário para marca9ao de irrealis, como no caso dos futuros( ... ) 
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Assim, a distin~ao .entre realis e irrealis permanece válida, mas deve
se atentar ao uso que cada língua faz · dela, que, como já foi mencionado, 
pode variar. Pelo que foi demonstrado anteriormente, nao proponho qualquer 
categoría de tempo para o juruna, mas sim a categoría de modo, com distin
~ao entre realis e irrealis. 

2. CA TEGORIA DE ASPECTO 

2.1. INTRODU~ÁO 
Para Lyons (op. cit.), há .ampla variedade de di stini;oes possíveis na 

categoría de aspecto: iterativo ( ou freqüentati vo ), pontual ( ou momentaneo ), 
habitual, etc (cf. Godoi, 1992 para amplo levantamento teórico, crítica e 
proposta de análise). Para Lyons e Comrie ( 19.76); o aspecto, diferentemente 
do tempo, nao~ categoría deitica . 

Comrie (op.cit.), autor que será seguido aqui, propoe a seguinte 
classificac;ao das oposic;6es aspectuais: 

Perfectivo Imperfectivo 

Habitual Con¡tínuo 

Nao-progressi vo Progressivo 

O Perfectivo indica urna situac;ao como um todo, sem ser dividida nas 
partes que a comp6em. Ele é visto como indicando ac;ao completa, com co
mei;o - meio - fim, sem enfase, contudo, no fina~. Já o Imperfectivo marca 
essencialmente a estrutura interna da s itua~ao. Exemplo de Comrie para o 
russo (nessa língua o Perfectivo é marcado e o Imperfectivo nao): 
(10) On procital (Pfv) 

"Ele leu" 

(11 ) On cital (lmpfv) 

"Ele esta va lendo, costumava ler" 
O Habitual "descreve urna situa~ao que é característica de um perío

do de tempo extenso, tao extenso que a situac;ao referida é vista nao como 
urna propriedade incidental de um momento, mas, precisamente, como um 
trai;o característico de todo um período"(Comrie, op.cit., p. 28). Exemplos 
de Comrie: 

(12) O policial costuma ficar na esquina duas horas por dia. 
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( 13) Joao costumava .escrever poemas. 

( 14) O templo de Diana costumava ficar ern Éfesus. 

O Progressivo descreve a situac;ao em progressao, nao é sinónimo de 
Imperfectivo, urna vez que a distin~ao entre Progressivo e Habitua l é clara. 
Exernplo de Co1nrie: 

( 15) Joao está cantando. 

O Nao-progressivo indica urna situac;ao con1 continuidade 1nas em que 
nao há a no<;ao de progressilo. Algo con10: 
(16) Joao canta. 

2.2. ASPECTO EM JURUNA 
Em juruna, o Perfecti vo nao é n1arcado. e o Ttnperfectivo recebe tres 

marcas diferentes, que correspondem a formas independentes: anaana -
Habitual; hae - Progressivo; anu - Nao-progressivo. 

A di stin<;ao entre Progressivo e Nao-progressivo, e1n juruna, corres
ponde a u1na di stinc;ao entre significados "até l ico" e "'télico"; o primeiro nao 
implica urna situac;ao que tenha un1 fin1 e o segundo itnplica justarnente urna 
situa<;ao que tenha firn, e1nbora ambos i'n1pliqucm durac;ao. Comrie cita os 
exemplos: 

( 17) Joao está cantando. - alélico 

( 18) Joao está fazendo urna cadeira. - télico 

No exe1nplo ( 17), a s ituac;ao descrita nao in1plica necessariarnente em 
um firn , já no ( 18), implica e rn utn firn , o ténnino da cadeira. 

Em juruna, e m todos os paradigmas cole tados, anu te rn sua contrapar
te alu para i' pessoa singular e 1 · pessoa plural. Isto faz pensar que prova
velmente anu/alu tenha sido ante riorn1ente urna flexao de tempo passado, 
devido, inc lusive, a sua caracte rística de télico - ac;ao que irnplica em um 
final. 

Segundo Comrie ( 1985, p. 15) "(. .. ) a localiza<;ao no ternpo (time) é 
em muitas maneiras sernelhante a localizac;ao no espac;o, e as express6es 
usadas nas línguas para localizac;ao no tempo (tirne) sao geralmente deriva
das etimologicamente de express6es espacia is ( ... )". Assim, alu, aspecto, 
viria dó de1nonstrativo alu, ' 'este" ou "eis'', e anu viria de ani' , de monstrati-
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vó "aquele", o que implica em espacialidade: maior o.u menor distancia de 
quem fala. Isto, contudo,. contrariaria Lyons e Comrie, pois implicaría que o 
aspecto seria categoria com urna base deitica, o que, como foi dito no início, 
é característica do tempo e nao do aspecto. Mas, como já foi 1nencionado, 
anu/alu provavelmente tenha1n sido urna flexao de tempo passado que pas
sou a aspecto. 

Os exemplos em juruna a seguir referem-se a situacroes específicas re-
• 

almente acorridas como informante. A l p(excl.) refere-se a mim, a Tarinu 
e a seu filho. Havíamos feíto urna visita a Professora Lucy Seki, minha ori-, 
entadora e amiga, em agosto de 1997, quando Tarinu e Yabaiwá estavam 

hospedados em minha casa (cf. introducrao). 
( 19) Txa udí zákú Lucy bé. 

ir l p ver Lucy dat. 
"Nós fornas ver a Lucy" 

No exemplo ( 19) acima nao há qualquer marca de aspecto. O infor
mante .refere-se a uina situa\ao já passada, concluída, urna vez que já havía
mos visto a Profa. Lucy. Nesse caso, portanto, nao há dúvidas de que o ver
bo está no Perfectivo, urna vez que a situa\ÜO já ocorreu e pode ser vista 
como urn todo. 
(20) Txa udí zákú Lucy bé alu. 

ir l p ver Lucy dat. asp 
"Nós fornos ver a Lucy" (lrnpfv) 

(21) Txa udí zákú Lucy be hae. 
ir 1 p ver Lucy dat. asp 

"Nós fornas ver a Lucy" (lmpfv) 

Embora o informante tenha dado a mesma traducrao para as duas sen
ten~as (20) e (21) acima, que inclusive é a mesma para o primeiro exemplo 
no Perfectivo, há, como se pode observar nos dados a seguir, claras diferen
\as de significado: 

, , , , , 
(22) Kaibi udi Lucy zaku txa. 

ontern l p Lucy ver ir 
"Ontern nós fornos ver a Lucy" 

,, , , , , 
(23) * Kaibi udi Lucy zaku txa hae. 

(24) * Kaibi udí Lucy zákú txa alu 

.. 
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,, , , , , 
(25) Kaibi udi Lucy zaku txa anu. 

ontem 1 p Lu cy ver ir asp 
"Ontem nós estávamos indo ver a Lucy" 

Em (22) tem-se mais um exemplo do Perfectivo, trata-se basicamente 
do mes1no exemplo em ( 19), com urna 1nudan<;a na ordem do objeto e com ,, 
um advérbio, ka1bi "ontem' '. Os exemplos (23) e (24) nao sao aceitos pelo 

informante, so1nente o exemplo (25), co1n o aspecto anu foi aceito pelo in
formante, com a tradu~ao "Ontem nós estávamos indo ver a Lucy". Nao 
posso explicar por que o informante nao aceitou alu nesse exemplo, mas . ,, 
entendo porque nao aceitou hae: a situa~ao referida em ka1bi "ontem" era 

urna situac;ao que teve u1n final, a visita a Lucy tenninou com nossa saída de 
sua casa, portanto, nao fi camos lá indefini9amente, como hac pressuporia, 
mas ficamos por um determinado período de tempo, o que anu/alu pressu
p6e, pois é té lico. Portanto, os exemplos (20) e (21), a luz do exemplo (25), 
tema seguinte glosa: (20) "Nós está vamos indo ver a Lucy" (ai;ao com tem
po determinado para ocorrer) ; (21) ·'·Nós está vamos indo ver a Lucy" (ac;ao 
com tempo indeterminado - corresponde ao período em que estávamos a 
caminho da casa da Professora Lucy) 

" , 
(26) Alí kaibi ab'la hae 

menino ontem cantar asp 
"Ontem o menino estava cantando" 

(27) Lucy zákú udí txa alu. 
Lucy ver J p ir asp 
"Nós estamos indo ve r a Lucy" 

(28) Lucy zákú udí txa hae. 
Lucy ver 1 p ir asp 
"Nós estamos indo ver a Lucy" 

O exemplo (26) mostra u1na ai;ao no passado, o que se eviden.cia pela ,, 
preseni;a de ka1bi "ontem" , e tem um significado atélico: a ai;ao de cantar 

nao tinha um termo, um ponto final , ocorria sem que houvesse para ela um 
fim determinado. Já os exemplos em (27) e (28) tem a mesma distin~ao de 
(20) e (21 ), mas a ai;ao aquí situa-se no presente. 
(29) Lucy zákú udí txa á hae. 

Lucy ver lp ir querer asp. 
"Nós estamos querendo ir ver a Lucy (hoje)" 

• 
(30) Kaibi udí Lucy zákú txa á hide, dáti udí txau. 
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ontem lp Lucy ver ir querer quase mas lp ir-neg 
"Ontem nós queríamo~ ver a Lucy, mas nós nao fomos" 

O dado em (29),que inclui o verbo "querer", poderia ser traduzido por 
"Hoje nós iremos ver a Lucy", pois há indica~ao de futuro, e co1no nao há a 
previsao de um término para a a~ao, o aspecto é progressivo, hae. Com rela
~ao ao exemplo em (30), a traduirao poderia ser ··ontem nós iríamos ver a 
Lucy, mas nós nao fomos", com hide marcando a~ao nao concretizada. 

Nos textos poéticos em juruna, em que o eu-lírico lembra-se de um 
passado junto a sua amada, no qual er~ feliz e do qual sente saudades, nao há 
a marca~ao do Imperfectivo. Os. textos todos vem no Perfectivo, demons
trando que as a~oes em questao ocorreran:i em sua completude no passado, e 
no presente, quando o eu lírico lembra-se da amada. Isso também é observa
do em textos míticos como o do sol, o da lua e ó da serpente que deu origem 
aos alimentos, q~e ocorrem todos no Perfectivo, pois remetem a um tempo 
passado (aliás, bem distante). , , , , 
(31) wariü hi p't'd'lku he 

duro rep pegar 3s , 
"Pegou-o firmemente"(Texto Kuadl) 

, , , 
(32) idja id ju 'e'a 

3s-mae 3s-com. chorar , 
"A mae dele chorou junto com ele" (Texto Kuadi) 

Os dados (31) e (32) acima, retirados de texto mítico ("Sol") apresen
ta_m o verbo com aspecto Perfectivo, como havia sido mencionado acima. 
Em textos descritivos, como aqueles que versam sobre pe~as de artesanato e 
sobre aves (incluindo seus hábitos alimentares), há urna grande ocorrencia 
do Imperfectivo Nao-progressivo (anu) e do habitual (anaana). Isso porque 
tais textos apresentam verbos estativos em grande quantidade, que em geral 
ocorrem com anu, e verbos que indicam situa~oes habituais, com anaana. , , , 
(33) yadadari laünanaha 'i 'a ixu anu 

tucano planta(esp.) fruta come asp 
"Tucano come fruta de 'laünanaha' " 

, 
(34) dutaha 

, ' , ' 
pe auyaha he yadadañ la' 'i'panu anaana 

3s-comida ? ter-nom loe tucano ajuntar-se asp 
"Onde tem comida deles os tucanos sempre se ajuntam" 

No exemplo (33), o verbo descreve urna a~ao contínua mas nao pro
gressiva, de sentido télico, por isso a ocorrencia de an.u (trata-se da descri-
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~ao de urna ilustra~ao). No exemplo (34), o verbo descreve urna a~ao habitu
al, por isso a ocorrencia de anaana. , , , 
(35) balala iya una ka kara anu 

marreco musgo (fezes dorio) procurar passar a asp 
"O marreco ficou procurando musgo" 

Este exemplo (35) assemelha-se exeinplo (33 ), em que ocorre o aspec
to Contínuo Nao-Progressivo, por referir-se o verbo a urna a~ao coma previ
sao de um final. , , , , , 
(36) ip'ia awa pare iwaka anu 

bonito tlauta(tipo) som asp 
"O som da flauta é bon ito" 

I , , 

Este ex~mplo mostra um verbo estativo, ipi'a "ser bonito", coma ocor-

rencia de anu, como já havia sido mencionado anteriormente. Note-se que a 
marca de aspecto está be1n distante do verbo, o que comprova tratar-se de 
urna forma l i vre. 

3. CONCLUSÁO 
Para concluir, retomo o que foi <lito anteriormente e fa~o urna breve 

compara~ao como xipaya. Em juruna, portanto, nao há a categoria de tem
po, somente as categorias de modo (expresso por sufixos no verbo) com a 
distin~ao entre realis e irrealis, e a categoria de aspecto (expresso por partí
culas ou reduplica~ao por sufixa~ao no verbo) coma distin~ao entre perfec
tivo e imperfectivo. 

Em xi paya Rodíigues ( 1995) tarnbérn postula modo real is e irrealis 
para os verbos terminados em -u e -a respectivamente, no que a língua se 
assemelha ao juruna. Contudo, ela postula a existencia do futuro como urna 
categoría no xipaya, analisando como futuro modal a ocorrencia do verbo no 
irrealis mais o verbo sa "querer". Provavelmente a diferen~a de forma entre 
o irrealis e o verbo "querer" tenha levado Rodrigues a análise em questao, 
contudo é de se pensar se também em xipaya -a do irrealis nao teria vindo de 
sa "querer". 

Em xipaya, Rodrigues (op.cit.) demonstra a existencia de anu e he 
com sentido aspectual e modal. Eles teriam, segundo ela, o sentido '•verda
deiramente/real mente". O morfema he do xipaya poderia ser analisado como 
a forma que correspondería a hae em juruna, embora o contexto de ocorren
cia nao pare~a ser o mes1no. Rodrigues cita vários exemplos com he mas 
eles poderiam ser analisados como diferentes de aspect0, urna vez que o 
sentido parece ser de locativo. Talvez em épocas passadas o xipaya tenha 
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tido a diferen<;a entre Progressivo e Nao-progressivo como no juruna. Essa 
hipótese seria interessanté de perseguir _em um estudo comparativo das duas 
línguas com vistas a u1na análise diacrónica. 
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