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ESTUDO FONOLÓGICO E MORFOSSINT Á TI CO DA LÍNGUA JURUNA 

RESUMO 

Esta tese apresenta um estudo fonológico e morfossintático da língua juruna (família 

juruna, tronco tupi), falada pelo povo juruna (aproximadamente 241 pessoas) que vive no 

Parque Indígena Xingu, Mato Grosso. No Capítulo I, um estudo fonológico, são 

apresentados os fonemas segmentais da língua, com exemplíficação de contrastes , 

distribuição complementar e variação "livre" ; também são apresentadas análise do acento 

via teoria métrica (Hayes, 1995), análise da nasalidade, via geometria de traços. No 

Capítulo li, Classes de palavras, são apresentados os critérios para definir as classes de 

palavras da língua, distinguindo-as em abertas ( nome, verbo, advérbio) e fechadas 

(posposição, pronome, clítico e partícula). No Capítulo m, Subconstituintes da sentença, 

são apresentados os fenômenos relacionados aos subconstituintes da sentença 

modificadores de nomes, ordem dentro do SN, categorias de modo e aspecto , 

reduplicação (processos distintos de infixação e sufixação), causativos, reflexivo, recíproco 

e negação. No Capítulo IV, Tipos de sentenças, são apresentados os tipos de sentença na 

língua : Simples -declarativa, interrogativa e imperativa; e Complexas - coordenadas e 

subordinadas . No Capítulo V ,Conclusão, são apresentadas considerações sobre os 

resultados deste trabalho. Finalmente, no Apêndice são apresentados três textos em juruna, 

com as devidas glosas , com o objetivo de proporcionar ao leitor a oportunidade de 

conhecer a língua em uso nas situações de diálogo, narração sobre urna festa e narração de 

mito. Também no Apêndice há um vocabulário básico da língua, organizado com o mesmo 

objetivo de servir a urna comparação posterior com outras línguas e um conjunto de fotos 

de membros da comunidade juruna. 

Autora : Cristina Martins Fargetti 

Orientadora : Profa. Dra. Lucy Seki 



Introdução 

Esta tese visa apresentar um estudo da língua juruna, falada pelo povo juruna, que vive no 

Parque Indígena Xingu, MT, em quatro aldeias situadas entre o Posto Indígena (PI) 

Diauarum e a BR-80 : aldeia Tubatuba (maior, fica próximo à foz do Manitsawá), aldeia 

de Pixayã (também chamada Fazenda Novo Parque Samba), aldeia de Kuni (também 

chamada Pequizal, localizada próximo à aldeia kayabí, Capivara), aldeia de Akã 

(localizada próximo da BR-80). Essa localização do povo é recente. No século XVII, 

data da primeira notícia sobre os juruna, encontravam-se em região do atual estado do Pará. 

Sua migração ao sul deveu-se à fuga do assédio de missionários e de expedições de resgate. 

Sua localização atual majoritária na região de Tubatuba data de mais de meio século : ai 

foram encontrados pelos irmãos Villas Boas em 1948 ( cf Fargettí, 1992 e Oliveira, 1970 

para maiores detalhes sobre a migração juruna). 

No século XIX, quando da viagem do príncipe Adalbert da Prússia (Adalbert, 1977), houve 

a estimativa de que os juruna eram 2000 pessoas; no final da década de 60, já no século 

XX, eram estimados em pouco mais de 50 indivíduos (Oliveira, 1970). Pelo censo de 

Fargetti, 1993, calculavam-se 126 indivíduos, já pelo censo de Fargettí, 2001, calculam-se 

241 inidivíduos. Número ainda muito pequeno que induz a pensar em situação de risco 

para a língua indígena. Contudo, dado que a língua juruna tem uso majoritário na aldeia, e 

que não é constante o contato com não-índios, o risco de perda da língua parece-me ainda 

um tanto remoto. 

Objetivos e justificativa 

O trabalho tem como objetivo principal descrever aspectos da gramática da língua juruna, 

que até o momento não contavam com qualquer tipo de estudo, e aprofundar estudos sobre 

aspectos da fonologia descrita inicialmente em Fargettí (J 992). A língua juruna não havia 

sido, antes de minha investigação , objeto de qualquer estudo cientifico e sistematizado. 

Havia somente listas de palavras anotadas por geógrafos (Coudreau, 1977), ou 



antropólogos ( Steinen, 1942, Nimuendaju, 1977), sertanistas ( Villas Boas, 1989), e o 

vocabulário padrão parcialmente preenchido por Collins (1962). Tal material não conta 

com notação unificada e pode constituir exemplos de variedades antigas da língua, como 

havia sido dito em outro trabalho (Fargetti, 1992). Não foram considerados como fontes 

de dados para o presente trabalho , mas em outro momento podem ser utilizados para fins 

comparativos (tipologia e história). 

Com base nas listas de Coudreau, Steinen e Nimuendaju, Aryon Rodrigues (1986) 

reconheceu o juruna como língua do tronco tupí, constituindo a fumília juruna juntamente 

com o manitsawá e o xipáya (cf Fargetti, 1992). O manitsawá já é extinto, e o xipáya era 

tido como extinto até a década de 80, mas foram localizadas duas falantes em Altamira e 

Carmem Rodrigues pôde com elas estudar a língua (C. Rodrigues, 1990, 1995) 

Conforme mencionado, a língua juruna não contava com qualquer estudo científico até 

1992, quando apresentei uma análise da sua fonologia (Fargetti, 1992). Embora alguns 

resultados parciais obtidos posteriormente tenham sido publicados e/ou apresentados em 

encontros científicos ( cf bibliografia), urge um estudo mais sistemático da língua Tal 

estudo é relevante não só para o conhecimento da língua juruna mas também para o 

conhecimento da família juruna, particularmente se se considerar que a outra língua ainda 

existente dessa família, o Xipaya, conta com apenas duas falantes. 

Em vários momentos do trabalho apresento comparações entre o JUruna e o xipáya, 

tomando como base de dados desta última os trabalhos de Rodrigues (op. cit.). Meu 

objetivo é contextualizar o juruna em sua família lingüística, provavelmente bem distinta de 

outras famílias do tronco Tupi. Uma comparação mais sistemática será feita 

posteriormente juntamente com Carmem Rodrigues, pesquisadora do xipáya. O trabalho 

de Carmem Rodrigues possui o mérito de uma descrição o mais detalhada possível de uma 

língua em situação de uso bem precária, realmente em vias de extinção (população de 

aproximadamente 200 indivíduos, contato constante com não-índios, somente duas 

mulheres idosas falantes da língua indígena). Juntamente com este trabalho constitui 

estudo gramatical único de toda uma família lingüística, a família juruna. 
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Lima (1995, p.339) precipitadamente diz que as diferenças entre xipáya e juruna são 

basicamente fonológicas. Ela havia se baseado somente em Nimuendaju(I923) para os 

dados do xipaya. Realmente, há evidentes diferenças fonológicas entre as línguas, mas, 

como observei na comparação com o trabalho de Carmem Rodrigues(l995), as diferenças 

morfológicas e sintáticas não são menos evidentes, como os resultados de um estudo 

comparativo poderão comprovar. 

Este trabalho, portanto, apresenta relevância científica por poder contribuir para o 

conhecimento do juruna, para estudos comparativos e também para documentação da 

língua para utilização pelos próprios falantes nativos. 

Metodologia 

A abordagem adotada para a análise será a funcional tipológica na maior parte do trabalho. 

Seguindo Nichols e Woodbury (1985, introdução) não partirei de um método de análise 

orientado para modelo mas sim para dados, porque o objetivo deste trabalho é descrever 

adequadamente aspectos da língua a partir dos dados. Obviamente, esta posição não 

invalida a possibilidade de utilizar modelos formais. Segundo os mesmos autores (op. cit) 

os dois métodos são de fato complementares ; fenômenos descritos e interpretados podem 

ser incorporados a modelos teóricos formais e generalizações formais podem ser 

investigadas indutivamente como fenômenos. De fato, no mesmo trabalho em alguns 

momentos utilizarei modelos formais por acreditar que os dados já descritos podem ser 

assim explicados adequadamente. Esses momentos são : estudo do acento, tom, duração 

e a estrutura silábica, em que utilizarei a teoria métrica de Hayes (1995), de fonologia não

linear ; o estudo da nasalidade, em que utilizarei a teoria da geometria de traços, Clements 

e Hume (1995); e estudo da reduplicação no verbo, em que utilizarei a proposta de 

Marantz (1982) e Katamba (1993). Além disso, toda a descrição a ser apresentada 

pretende ser básica para estudos posteriores, inclusive com outros modelos teóricos. 

Serão utilizados somente dados coletados por mim , por razões metodológicas . Foram 

realizadas várias viagens para trabalho de campo, todas de curta duração, além de também 
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terem sido coletados dados com os informantes na cidade. Computando também os 

períodos de assessoria ao projeto de educação bilíngüe, foram aproximadamente pouco 

mais de nove meses de contato com falantes nativos. Para tanto poderia ter sido realizada 

uma única e bem produtiva viagem, com longa permanência, caso pudesse ter contado com 

verba suficiente e não tivesse compromissos que me impedissem a permanência na área 

por muito tempo. Mas, apesar disso, as inúmeras viagens proporcionaram-me uma visão 

privilegiada da língua, uma vez que pude analisar e reanalisar os dados sistematizados 

várias vezes e , depois de cada vez, partir para novas etapas de coleta e análise. 

Não teria sido possível fazer a atividade de reanálise em campo, devido ás poucas 

condições lá existentes para tal trabalho e também à falta de interlocutores para discutir 

hipóteses e leituras específicas. Portanto, um maior número de viagens curtas foi mais 

produtivo do que uma única viagem longa. Não descarto, contudo, a hipótese de uma 

próxima viagem com permanência de vários meses ; isso seria interessante, nesta fase dos 

estudos, para aprofundar conhecimentos, sobretudo no campo lexical e sintático, bem 

como para acompanhar o ensino bilíngüe na escola. 

Na metodologia de trabalho com falantes nativos segui basicamente Kibrik (1977) e Seki 

(comunicação pessoal). Sempre que possível fiz gravações das entrevistas em fitas k-7, 

que compõem o banco de dados sobre a língua. Também fiz transcrições, de início 

fonéticas, depois fonético-fonológicas e posteriormente fonológicas, utilizando a grafia 

mais atual. Busquei um trabalho de parceria, sempre que possível, com os falantes nativos, 

que, como será dito a seguir, já começam a refletir sobre questões de metalinguagem. 

Assim, seguindo uma postura explicitada por Seki (2000b), dei prioridade a "( ... ) um 

trabalho emancipatório (de empawerment ), isto é , um trabalho que busca não só a 

investigação "sobre" as línguas, ou mesmo "para" os falantes, mas antes de tudo "com" os 

falantes, inclusive compartilhando com eles o conhecimento lingüístico." 
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Breve histórico do trabalho de coleta de dados (viagens i 

Os dados coletados em 1989 e 1991 permitiram a conclusão de uma análise fonológica 

(Fargetti, 1992) que é mencionada no capítulo inicial desta tese. Contudo, a análise agora 

proposta é, nos seus pontos principais, bem diferente da anterior no que se refere ao aspecto 

suprassegmental (vogais longas, nasalidade, acento e tom). 

Em 1993 a coleta de dados na aldeia teve prosseguimento . Em abril de 1995, no PI 

Diauarum, durante o 3° curso para professores do Xingu, promovido pela AV A 

(Associação Vida e Ambiente, hoje a cargo do ISA - Instituto Socioambiental), pude 

observar a utilização do alfabeto que havia proposto e coletar itens lex:icais . Em novembro 

do mesmo ano , novamente no Diauarum, no 4° curso de formação de professores, um 

trabalho similar ao de abril pôde ser realizado : observação da utilização do alfabeto e 

coleta de itens lex:icais. 

Em 1996 trabalhei, em Goiânia, com um informante, Adjihá. Pude coletar dados 
lingüísticos e conferir textos produzidos pelos juruna em sua língua. 

Em dezembro do mesmo ano, participei do se curso de formação de professores indígenas 

e , após o curso, pude realizar coleta de dados na aldeia e assessorar o ensino bilíngüe . 

No início de 1997 fui chamada oficialmente para redigir o "folder" da exposição "Moitará", 

realizada pela Artíndia da FUNAI ( cf Fargetti, 1997), na qual estive presente. Em junho 

do mesmo ano trabalhei na aldeia Tubatuba, coletando dados, dando acompanhamento 

lingüístico e pedagógico aos professores e alunos juruna. 

No início do ano de 1997 recebi um convite de Tarinú para assistir à festa de término da 

reclusão de duas meninas. Uma delas, Miuda, estava reclusa desde o ano anterior, e 

Areaki desde o início do ano ; ambas entraram em reclusão logo após a menarca, a primeira 

menstruação. A reclusão só terminaria com a minha chegada , quando fariam uma grande 

1 O transporte para a aldeia Tubatuba é complicado. Leva quatro dias de viagem em ônibus, frete e barco a 
motor. As estradas no Mato Grosso são de terra, com má conservação. O acesso por avião é possível porém 

29 



festa. Em junho levei, portanto, o algodão colorido que havia sido pedido para 

confeccionar as saias típicas com as quais as meninas se vestiriam na festa. Elas 

começaram a ser tecidas, mas até a data da minha volta para a cidade ainda não estavam 

prontas. Isso levou os juruna a adiar a data do término da reclusão de ambas para a data 

de minha próxima viagem, que ocorreria três meses depois. Tal adiamento trouxe-me 

preocupação pelas meninas que, com certeza, já estariam cansadas da reclusão, mas os 

mais velhos da aldeia não aceitaram fazer a festa sem todos os preparativos necessários, 

entre eles as referidas saias. Durante esses três meses mais preparativos foram feitos, e 

embora eu tenha tentado contatar uma equipe de filmagem para registrar o acontecimento, 

não houve interesse de nenhuma instituição pelo fato, o que levou-me a pensar em uma 

produção independente. Afinal, o registro em vídeo havia sido um pedido dos próprios 

juruna, que queriam uma documentação de uma festa que estavam retomando depois de 

muito tempo. 

Regressei para casa com Tarinú e seu filho Yabaiwá em julho desse ano. Permaneceram 

em Piracicaba durante cinqüenta dias, período em que Y abaiwá pôde concluir um curso de 

datilografia, retornando para o Xingu com um diploma e uma boa máquina de escrever2
. 

Tarinú revisou a versão já digitada do livro de alfabetização (duas revisões ao todo), 

colaborou na transcrição de textos míticos e forneceu mais dados lingüísticos. 

Voltei ao Xingu em outubro de 1997 para o curso de formação de professores indígenas, 

promovido pelo ISA, que ocorreu no Diauarum. Na ocasião Maria Cristina Troncarelli 

(Bimba), coordenadora do projeto de educação do Xingu, permitiu que eu me deslocasse 

juntamente com os juruna que participavam do curso para Tubatuba e lá desse o curso de 

língua indígena e também filmasse a festa. As duas atividades foram realizadas, o curso e 

a festa, que se chamava Sãluahã (c f texto no apêndice). 

Sãluahã quer dizer "(festa) de tirar da reclusão" ( §- "lp", ãlu "tirar da reclusão", -(v)ahã 

"nominalização", literalmente, "aquela (festa) que nos tira"). Essa festa foi muito 

importante para os juruna pois foi o auge da retomada de um antigo costume que havia sido 

na maioria das vezes inviável por ser muito caro. 
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abandonado. Antigamente havia reclusão masculina e feminina. Oliveira (1970, p.224) 

menciona a reclusão como um costume que havia sido abandonado, que não existia mais no 

final da década de sessenta entre os juruna, portanto, não registrou a existência de sãluahã. 

Segundo Kadu, o costume da reclusão havia sido abandonado porque, no passado, houve 

um acidente envolvendo uma jovem reclusa : ela tinha um namorado secreto, com quem 

mantinha relações sexuais no jirau de sua reclusão; certa manhã ele não conseguiu deixar o 

j irau pois seria visto pelas pessoas da casa, e estas , sem saber que ele lá estava, pensando 

que o jirau estava vazio, pois a menina havia saído dele, acenderam fogo na sua direção e a 

fumaça o matou por sufocação ; essa tragédia tinha posto fim ao costume de manter em 

reclusão tanto meninas quanto meninos. Segundo Tarinú, Nunu, sua tia, resolveu retomar o 

costume, pondo em reclusão sua própria filha. Isso despertou em alguns juruna o desejo de 

retomá-lo. Os velhos da aldeia lembram-se do costume, das histórias, da festa. 

Consultados pelos mais jovens, orientaram Sãluahã : uma amostra de todas as festas e 

instrumentos musicais juruna. E por que foi um pout pourri de todas as festas ? Essa 

pergunta me intrigou desde o início. 

Uma tentativa de resposta, levando em consideração a cosmologia envolvida, é apresentada 

no final do vídeo (cf Fargetti, 2000). Ele foi editado no início de 1998 e somente a partir 

de 2000 está disponível ao público porque a FUNAI exigiu um contrato para sua 

comercialização o qual levou tempo para ficar pronto (nem a FUNAI, nem advogados 

consultados sabiam, no início, como regularizar a situação ; é bem recente a preocupação 

com direitos de imagens dos índios, a legislação é nova e cumprida por poucos). Toda a 

renda obtida com a comercialização do filme está sendo destinada aos juruna (em depósito 

direto em conta bancária da comunídade). Os juruna de Tubatuba já assistiram ao filme 

(Tamariku possui tv e video-cassete, movidos por gerador a diesel) e insistem para que seja 

comercializado ; seu objetivo é um retorno financeiro e a divulgação de sua cultura. Nesse 

sentido, o lançamento do vídeo se deu em 5/4/2000, no Teatro Unímep, com a participação 

de onze representantes juruna, em sua maioria de Tubatuba O evento incluiu um debate 

com representantes da comunidade acadêmica e um brilhante show da cantora Marlui 

Miranda. No segundo semestre de 2000, 5 minutos do vídeo foram cedidos à tv Cultura 

2 Doação particular de meus familiares. 
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para integrar um documentário sobre os povos do baixo Xingu, no programa de Neide 

Duarte, Caminhos e Parcerias. O documentário foi ao ar em 20/9/2000, com o título 

"Nossas Línguas Brasileiras- Ayoyê", e já foi reprisado em abril de 2001. 

Em 1998 estive em Tubatuba (no mês de julho) e no Pavuru (no mês de outubro) durante o 

curso de formação de professores, ocasiões em que, além de prestar assessoria ao ensino 

bilíngüe, dei ênfase ao trabalho com textos (transcrição), preenchimento de lacunas em 

paradigmas, comprovação de hípóteses. O mesmo tipo de trabalho foi realizado em 

outubro de 2000 e em julho de 2001 (quando , inclusive, dei ênfase à coleta de dados para 

um dicionário da língua juruna) 

Coleta de dados e trabalho com informantes 

Os informantes principais da pesquisa foram Tarinu' ( morfologia, sintaxe), Adjfhá 

(fonologia, léxico) e Kadu (textos, informações culturais). Yawadá foi praticamente minha 

única informante mulher, pois fala também português ; ela mora em Brasília, e nosso 

contato foi feito várias vezes para esclarecimento de dúvidas. 

Para a coleta dos dados lingüísticos foram utilizados questionários como o "Formulário 

Padrão do Museu Nacional" e o "Questionário Gramatical do SAILDP" (Projeto de 

Documentação das Línguas Indígenas da América do Sul) Sua utilização foi feita de 

acordo com os objetivos de cada etapa, tendo sido modificada a ordem e apresentação dos 

itens. Também foram utilizados, principalmente, questionários elaborados por mim de 

acordo com a necessidade de cada etapa, utilizando exemplos contextualizados, extraidos, 

por vezes, de textos orais. 

Nos últimos anos (após 1995), considerável produção escrita em juruna tem ocorrido. São 

textos produzidos durante cursos de formação de professores indígenas e durante periodos 

de assessoria pedagógica na aldeia, ambos promovidos pelo ISA (Instituto Socioambiental) 

Tais textos são escritos pelos juruna e revisados por mim. Um deles, uma poesia de 
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Tarupi, abre esta tese. Quando forem utilizados para exemplificação, por se tratar de 

produção escrita, farei uma observação. Os dados da pesquisa, em sua quase totalidade, 

foram obtidos através de entrevistas transcritas e gravadas para documentação. 

Questão terminológica 

Utilizo o termo iuruna aqui tanto para denominar a língua em estudo, quanto o povo que a 

fala. Já havia adotado essa postura antes (cf Fargett~ 1992), que foi seguida por Lima 

(1995). Diferentemente desta, Cunha (1996) prefere chamar de juruna a língua e de yudjá 

o povo, opção esta que toma um tanto confuso seu texto para um leitor não familiarizado. 

De fato, Yudj; é a autodenominação do povo que coocorre hoje em dia com o termo 

juruna . Este último não tem conotação pejorativa, significa "boca preta" , do nheengatu 

yum "boca", una "preta", e refere-se 

utilizavam há mais de cem anos atrás. 

de ser usada talvez há bastante tempo. 

assim descrevia tal tatuagem : 

a uma antiga tatuagem perene que os juruna 

Atualmente sequer lembram-se dela, pois deixou 

Adalbert da Prússia ( l977i no século passado 

( ... )Chegando à pequena área diante da cabana redonda de folhas de palmeiras, 

fomos rodeados por um bando de homens que, não obstante seu aspecto estranho, 

quase selvagem, não desmentiam a expressão nacional de bonomia dos jurunas. 

Muitos deles tinham uma listra vertical azul quase preta, com dois a quatro 

centímetros de largura no rosto, que descia da raiz de sua longa cabeleira de 

azeviche, semelhante a uma juba de leão, do ponto onde estava preso um 

coraçãozinho escarlate, por sobre a larga fronte, o nariz pronunciado e a boca, até 

debaixo do queixo( ... ).(p.l93) 

( ... )Muito pouco tempo depois que os jesuítas se encontraram na posse da Gurupá, 

que, como é sabido, foram obrigados a deixar por pouco tempo em 1655, Manuel de 

3 Adalbert da Prússsia (1977) Brasil: Amazonas -Xingu, Belo Horizonte: Ed Itatiaia (prefácio de 1847) 
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Sousa subiu "o rio"(?) e esteve entre os jurunas ou bocas-pretas, uma tribo que se 

diferençava dos tupis em muitos sentidos, sobretudo na língua. Eram de estatura 

acima da mediana, e, ao contrário dos outros selvagens, inimigos da indolência. 

Diferençavam-se por uma listra preta tatuada desde a testa até ao lábio superior, 

onde se dividia rodeando a boca com um traço preto. Quanto mais nobre era a 

pessoa, tanto mais larga era a listra; os chefes, porém, enegreciam todo o rosto.( ... ) 

(p. 211) 

O termo yudjª' como explicou Tarinu, quer dizer "dono do rio". Não se sabe ao certo a 

etimologia da palavra, mas talvez seja proveniente de iy; dju'a (m "rio", dju'a "chefe, 

dono") "dono/chefe do rio". 

Há iniciativas, em outros casos, de se utilizar o termo com que se autodenomina o próprio 

povo. Por exemplo, após o trabalho de Luciana Dourado (1990), os Krenakarore voltaram 

a ser chamados de Panará. O primeiro termo, segundo Lucy Seki, foi dado por outro povo, 

kayapó, e, devido a relações históricas de hostilidade com ele, era tido como pejorativo. 

Significa "cabelo cortado/franja"(kren "cabeça", k:Ara "cortar"). O segundo termo era o 

preferido pelo povo e por isso passou a ser utilizado. No caso do juruna, contudo, não há 

um termo pejorativo e outro preferido. Como foi dito, os dois termos coocorrem, há 

pessoas registradas como juruna e outras como yudjá. Não há por que uma pesquisadora 

como eu decidir mudar a situação. Qualquer mudança deve vir dos próprios juruna se 

assim o quiserem. Portanto, continuo usando aqui somente o termo juruna , embora 

conheça muito bem a existência do termo yudjá . 

Transcrição utilizada 

Em Fargetti(l992) utilizei os símbolosv-IJ d:- ii c 1 i (que no IP A seriam 1P j3 

õ Jl t§ d3 i ) por não contar, na época, com um programa de símbolos fonéticos , o 
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que levava à busca de uma alternativa para a dificuldade de impressão de símbolos pouco 

usuais. Utilizei, portanto, para as consoantes os símbolos propostos por Pike, com 

algumas alterações. Para as vogais, utilizei os símbolos do "Stanford Phonology 

Archive", citado por Crothers (in Greenberg, 1978). Neste trabalho não uso mais os 

símbolos de 1992.4 

Por questões metodológicas, o alfabeto do IP A será utilizado somente no primeiro capítulo 

que trata da Fonologia.. Na transcrição de dados no restante da tese procurei utilizar o 

sistema de escrita já em uso pela comunidade, pensando, inclusive nos futuros leitores 

juruna. Poderia ter utilizado o alfabeto fonético internacional, para que os leitores 

lingüistas tivessem maior facilidade de leitura. Poderia também ter utilizado o alfabeto que 

empreguei anteriormente (Fargetti, 1992), que é em parte IPA, em parte Pike. Mas preferi 

utilizar na parte morfossintática o alfabeto utilizado pelos juruna em sua escrita. Tenho a 

esperança de poder ser lida e compreendida pelos professores juruna, a quem dedico 

especialmente esta tese. 

O alfabeto que utilizo na maior parte desta tese é, basicamente, o mesmo utilizado pelos 

juruna em sua escrita atual. A única diferença é que marco aqui os tons, o que ainda não 

é feito pelos juruna (contudo, já há questionamentos deles sobre a existência de muitos 

homógrafos). Esse alfabeto foi proposto por mim em 1994 (cf. Fargetti, 1994), quando foi 

apresentada aos juruna uma série de possibilidades para os símbolos menos usuais de sua 

escrita. A discussão foi feita com a intermediação da Profa. Lucy Seki (pois, por motivos 

de saúde, não pude viajar para o Xingu ), e desde aquela época o alfabeto escolhido está 

sendo utilizado com desenvoltura pelos juruna (cf. texto de Tarupi que abre esta tese). Para 

maiores detalhes confira o capítulo I, que trata da fonologia. 

4 Lima( 1995) utiliza em seu trabalho os mesmos símbolos utilizados em Fargetti ( !992), mas embora afinne 
ter realizado previamente (1988) uma análise fonológica, utiliza símbolos que em Fargetti(l992) são 

utilizados na transcrição fonética somente. 
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Cunha(1996)5 questiona a utilização de tal alfabeto pelos juruna : " The issue here is, 

whose new codes are they using ? Are they not expression of dominant literacies as well ? 

When it comes to diacritics, are they not influences frorn the Portuguese language? And 

the Ietters 'k', 'y' and 'w' ? These letters are not part o f the Portuguese alphabet. Were 

they not acquired from linguists who described the juruna language using the International 

Phonetic Alphabet ?" 

No caso do y, como pode ser visto a seguir, não se pode dizer que tenha vindo do IPA 

(veja-se j ) ; ele e as demais letras citadas são encontradas na grafia de outras línguas 

indígenas brasileiras, o que insere o juruna dentro de uma pequena tradição de escrita, fato 

interessante para um sistema de escrita recente. Quanto à diferença do alfabeto do 

português, não compreendo a necessidade de que a escrita juruna seja equiparada à 

portuguesa. Usar c no lugar de k poderia ser mais confuso para aqueles que conhecem 

sistemas de escrita em que c não corresponde à oclusiva velar surda. 

Talvez uma alternativa mirabolantemente original fosse propor aos juruna urna escrita 

ideográfica, utilizando, por exemplo, partes de seus padrões de pintura para compor os 

símbolos. Seria muito interessante, bonito, não haveria qualquer semelhança com o 

português , com o IP A ou com a escrita de qualquer outra língua brasileira, além de 

apresentar um certo toque oriental. Contudo, toda essa beleza seria inútil, pois 

representaria uma escrita marginalizada por não poder ser impressa, não poder ser utilizada 

em uma simples máquina de escrever. Qual a finalidade de uma escrita dessas 7 Apesar 

da beleza, provavelmente não seria aceita pelos próprios juruna. Portanto, para resolver a 

dificuldade de impressão, é imprescindível que o alfabeto proposto seja semelhante aos já 

existentes no mundo, e, se possível, aos já existentes para línguas indígenas brasileiras. 

Cunha provavelmente não tenha a necessidade de grafar palavras em juruna, ou , quando o 

faz, não se preocupa com a exatidão: em vários momentos de seu texto (p. 130, op. cit. , 

5 Esse trabalho de Cunha (tese de doutorado), The Yudja ofXingu: language, literacy and social changes 
among speakers of a endangered language, tenta mostrar o letramento entre os jurnna mas suas poucas 
observações estão mais centralizadas na utilização do português. A documentação da lingua é 
insipiente(limita-se às páginas 79, 80 e 81, com equívocos de transcrição e de análise, inclusive). 
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por exemplo) escreveu yucaha para iyaku'há, palavra tão comum entre os juruna, que 

quer dizer "caxiri" (bebida fermentada, alcoólica, típica dos juruna). Tal falta de 

preocupação, no entanto, é estranha em um trabalho que procura analisar o letramento 

entre os juruna. Fica difícil imaginar como poderia avaliar o desempenho lingüístico de 

um juruna através de seu texto escrito em língua materna se sequer consegue grafar uma 

palavra pronunciada por ele . 

Situação lingüística 

Como foi observado anteriormente, a situação de uso da língua juruna está totalmente 

diferente da situação de uso do xipaya. Este último tem somente duas falantes já idosas, 

para uma população de aproximadamente 200 pessoas. No caso do juruna, com população 

de número idêntico, a maioria é falante da língua, inclusive com alguns monolíngües. Estes 

são chamados de "surdos" e por isso incapazes de aprender português, mas ao menos em 

um caso a surdez não se comprova, uma vez que a pessoa é capaz de ouvir vozes baixas 

inclusive. Ser "surdo" significaria também ser incapaz de entender uma língua estrangeira ; 

isto já foi observado em outras culturas, segundo a Profa. Lucy Seki. 

A maioria dos homens adultos é ao menos bilíngüe, falante de juruna e português. Alguns 

afirmam entender outras línguas do Xingu como kayapó, kayabi, suyá, embora não sejam 

falantes delas. Já as mulheres dizem-se monolíngües, falantes de juruna somente, mas 

observa-se que, embora tenham dificuldade para falar, são capazes de uma conversação 

mínima em português (quando sentem uma curiosidade irreprimível por alguma informação 

a respeito de um estrangeiro, por exemplo). Seu conhecimento nesse sentido deve ser 

maior do que o alegado por elas. Inclusive há mulheres casadas com homens de outra etnia 

que têm melhor desempenho em português. Isso se explica pelo fato de que a língua 

franca no Xingu ser o português. Já em Fargetti (1993c) eu me indagava a respeito do 

bilingüismo feminino, mas só recentemente pude observar que, em geral, as mulheres 

juruna entendem várias línguas indígenas e português, embora prefuam se comunicar 

somente em juruna. Pude notar, por exemplo, que uma mulher suyá, casada com um 
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juruna, morando em Tubatuba, conversava com uma juruna da seguinte maneira : a suyá 

falava suyá , a juruna falava juruna e ambas se compreendiam perfeitamente. Isso não se 

deve ao fato de um parentesco entre as línguas, uma vez que o juruna é tupi e o suyá é jê , 

totalmente diferentes (algo como português e alemão, por exemplo). Portanto, as duas 

mulheres são ao menos bilíngües passivas, falam sua língua mas entendem outra. Não 

posso dizer ao certo quantas línguas as mulheres assim dominam, mas suspeito de que 

sejam várias. 

Em contato teletõnico, muitas vezes, quando os juruna não querem ser compreendidos 

pelos que estão a seu lado (quando expõem problemas financeiros , por exemplo) falam em 

sua língua, embora eu lhes responda ora em juruna , ora em português. Já as mulheres, 

quando ao telefone, sempre falam juruna ; em alguns casos, quando forço a comunicação 

em português, ou elas não me compreendem ou compreendem e me respondem em sua 

língua, reproduzindo o mesmo comportamento observado na aldeia no diálogo com a 

mulher suyá. 

No rádio , os juruna falam entre si somente em sua língua , e assim o fazem outros índios 

do Xingu, o que toma o horário de comunicação entre as aldeias uma verdadeira Babel e 

diversão garantida para os que entendem várias línguas. Os professores indígenas têm , 

inclusive, um horário próprio em que trocam informações sobre o andamento do ensino nas 

escolas. 

As crianças aprendem juruna como primeira língua. As poucas exceções são as filhas de 

uma mulher juruna e um não-índio não mais residente na aldeia (ex-piloto da lancha 

Kaituka), que falam um pouco de português desde pequenas. As demais aprendem 

português somente na escola ou no contato constante com não-índios e índios de outras 

etnias, morando em Postos Indígenas como o Diauarum. 

Os professores juruna, embora bilíngües , com boa fluência em português fulado, têm ainda 

dificuldades de leitura em português, em especial com o domínio de vocabulário específico. 

O interesse deles em ampliar seus conhecimentos nesse sentido é muito grande. 
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Ensino bilíngüe 

O alfabeto juruna está sendo utilizado com desenvoltura no ensino bilíngüe e na produção 

de literatura. Observa-se que os juruna, em geral, têm mais facilidade para escrever e ler 

em sua própria língua do que em português, embora o ensino da escrita juruna seja mais 

recente do que o ensino de português. Isso se deve ao fato de que para a maioria das 

crianças, que é monolíngüe, o juruna é para elas a primeira língua, e também para os 

adultos bilíngües, escrever em sua língua é uma atividade tranqüila devido à falta de 

problemas com a ortografia construída. Desde a sua construção ela sempre foi utilizada 

sem problemas, o que causa surpresa em relação a outras comunidades xinguanas, em 

situação bem diferente, como os kayabi e os kayapó, que até hoje enfrentam problemas 

com a ortografia de suas línguas pois os sistemas foram-lhes impostos por missionários do 

SIL. Suas reações em relação á escrita são ora de estranhamento (a escrita não representa a 

sua língua), ora de incapacidade (sua língua é tão dificil que não se pode escrevê-la). 

Recentemente lingüiistas não-missionários têm trabalhado com tais comunidades e 

enfrentam com os professores indígenas discussões intermináveis a respeito da ortografia 

de suas línguas devido aos problemas referidos, o que ocupa muito tempo que poderia ser 

destinado à produção de textos nas línguas e à discussão mais dirigida a questões 

pertinentes ao ensino e sistematização de conhecimentos sobre a língua. Como foi dito, 

tais problemas não ocorrem com os juruna, uma vez que o sistema de escrita proposto foi 

discutido com os falantes da língua, num processo em que eles mesmos escolheram , entre 

várias opções, as letras que acharam mais adequadas e decidiram, após tentativas, não 

marcar o tom nas palavras. Portanto, para os juruna, a ortografia não foi algo imposto de 

fora , mas algo construído no diálogo entre lingüista e falante da língua ; acredito ser esse o 

principal motivo do sucesso dos juruna com sua língua escrita. 

Além dos juruna, outros povos do Xíngu não tiveram contato com o SIL (tais como os 

kamaíurá , ikpeng, suyá, panará, trumai, kuikuro, aweti, mehinaku) e escrevem em sua 
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língua com desenvoltura. Isso é fruto de um trabalho de lingüistas não-missionários, 

ligados a diversas instituições de pesquisa do Brasil e do exterior6 

Existe escola em Tubatuba desde 1989, nela se ensinavam português e matemática. A 

partir de 1994 começaram a ensinar a escrita juruna, embora somente no final de 1998, 

tenha ficado pronto o primeiro livro para alfabetização em juruna ; sua utilização na escola 

de Tubatuba, na aldeia de Kuni, e Diauarum está apenas começando. 

O livro para alfabetização chama-se Yu4ia kamena dju 'a papera (que quer dizer "livro que 

é dono da palavra juruna", uma tradução para "cartilha"). Foi publicado pelo MEC em 

novembro de 1998, com apoio da Secretaria da Educação Fundamental (SEF), Instituto 

Socioambiental (ISA) e The Norwegian Rainforest Foundation (RFI). Os direitos autorais 

são de TarinÚ, Adjfhi, Yabaiwá, Kaif e Pixayã. Em janeiro/fevereiro de 1997, Tarinu foi 

o autor da maior parte dos textos do livro e o tradutor e ilustrador dos exercícios elaborados 

por mim, que fui a responsável pelo planejamento lingüístico, pedagógico e pela 

organização/editoração do texto. A coordenação do projeto de formação de professores 

do Xingu é de Maria Cristina Troncarelli (Bimba), que apoiou o trabalho com os juruna. 

Já foram também publicados pelo MECIISA livros de alfabetização em kamaiurá 

(Kamayura jemo 'etap, orientado em sua parte lingüística por Lucy Seki) , em 

kuikuro!k:alapalo/matipulnahukuá (Tisakisü, organizado por Bruna Franchetto), kayabi 

(Patricia Borges), e em suya (Ludoviko C. Santos). Estão em preparo livros em panará 

(Luciana Dourado), ikpeng ( Cilene Campetella e Frantomé Pacheco), e Trumai (Raquel 

Guirardello). Este trabalho de lingüistas no Xingu, pelos seus resultados obtidos, tem 

servido como referência para o MEC para orientação de outros projetos na área. 

Na elaboração do livro juruna, Tarinu, principalmente, escolheu palavras-tema que 

motivaram textos, questões de interpretação, jogos (palavras cruzadas, caça-palavras, etc) e 

ilustrações. O livro estimula a pesquisa (procurar os mais velhos para ouvir histórias) e o 

6 Embora o tr.lbalho dos lingüistas seja visto ainda como meramente "técnico" (aqueles que vão "resolver o 
problema das letras"), na verdade há toda uma postura dos lingüistas em relação à linguagem e ao trabalho 
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resgate de costumes que estavam sendo esquecidos (canções para crianças). Apesar do 

cuidado em apresentá-lo tematicarnente, contextualizado no cotidiano de uma criança 

juruna, tenho claro que é um primeiro trabalho sujeito a modificações provenientes de 

criticas dos próprios professores. Sabe-se que todo material didático só é aprimorado com 

seu uso, na prática de sala de aula ; isso não seria diferente para os professores juruna, 

portanto o livro em questão pode e deve receber deles críticas/sugestões. Inclusive, o 

material didático mais produtivo e adequado é sempre aquele produzido pelo próprio 

professor que apresenta os conteúdos contextualizados e de acordo com a demanda do 

momento. Contudo, tal versatilidade do professor só é adquirida quando possui amplo 

material de apoio. Portanto, esse livro de alfabetização é um primeiro passo no sentido da 

maior autonomia do professor, e não um mero livro de receitas a serem seguidas 

infalivelmente. Tal posicionamento tem sido discutido com os professores juruna. 

Além do livro de alfabetização, os juruna já escreveram cinco livros de histórias em sua 

língua, que já foram por eles ilustrados e, junto comigo, revisados. Três deles já estão em 

fase de publicação pelo MEC, os demais ainda precisam de outras revisões. Isto 

demonstra que os juruna atribuem funções a sua língua escrita e a valorizam a ponto de 

investir seu tempo na construção de textos para leitura. 

A publicação desses textos é esperada pelos juruna, principalmente por aqueles que não 

participam dos cursos de formação de professores indígenas e mesmo não residem em 

Tubatuba. Y awadá, mulher juruna casada com kayabi, é uma das pessoas que esperam 

pela publicação. Ela vive em Brasília há vários anos pois seu marido trabalha na Rádio 

Nacional da Amazônia. Tem cinco filhos que, segundo ela, não aprenderam a falar 

juruna. A mais velha, Dina, está sendo alfabetizada em português e, após ganhar, em abril 

de 1999, um exemplar do livro de alfabetização juruna mostrou-se interessada em aprender 

a língua de sua mãe. Y awadá então aguarda ansiosamente pelos três livros em fase de 

publicação, sobre os quais tinha ouvido algum juruna comentar. Em maio de 2000, em 

contato telefõnico, disse que queria receber logo os livros para lê-los para Dina. Parece 

que a escrita fez com que se voltasse para a oralidade. Isso é um bom indicativo, pois um 

que tem levado ao sucesso. 
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dos temores de certos lingüistas é o de que a escrita destrua a tradição oral por cristalizar no 

papel formas/versões únicas de histórias. 

Yapariwá, que vem participando nos últimos cursos de formação de professores, tem 

mostrado uma reflexão crítica sobre o uso da escrita juruna e a tradição oral. Seu 

posicionamento tem levantado questões, que já em 1994 eu me fazia e com que já me 

preocupava : textos que aparecem no livro de alfabetização e nos três livros referidos, 

segundo ele, têm uma versão muito reduzida, em comparação com as versões orais (é 

comum dizer "os velhos contam mais") ; certos termos são muito repetidos, como na 

oralidade , e na escrita, segundo ele, não deveriam sê-lo ; termos antigos, em desuso na fala 

cotidiana, mas que aparecem na narrativa oral dos mais velhos estão sendo substituídos 

quando deveriam ser mantidos na escrita. Tendo ou não aceitação o ponto de vista de 

Yapariwá, ele levantou questões entre os juruna : afinal, como escrever as histórias antigas, 

resumindo ou não ? ; que mecanismos de coesão, além da repetição, seriam adequados na 

escrita ? ; a repetição deveria ser eliminada ou não ? ; ao escrever histórias antigas 

deveriam usar variedade antiga da língua ou não ? 

Além disso, Yapariwá acredita que ele é quem escreve melhor em juruna. Tem uma 

postura um tanto autoritária que evidencia suas características de líder. O que parece 

mostrar que poder político e escrita também têm uma relação entre os juruna. Em 1994 eu 

já me questionava : quem vão ser os escritores juruna ? para quem irão escrever ? quem 

tomará decisões sobre a normatização da escrita ? a comunidade será consultada ou não ? 

Outro exemplo da problematização da relação entre oralidade e escrita é o da iniciativa 

pessoal de Tahurimã, que no penúltimo curso, em outubro de 1998, resolveu escrever o 

mito do sol. Tentou ser o mais fiel possível, não abreviando a hístória ; com isso escreveu 

um texto em juruna bem longo, de muitas páginas, e segundo ele, mais próximo do relato 

dos velhos. Foi uma primeira tentativa de registrar uma versão de um mito da maneira 

mais completa possível, sem utilizar-se para isso da audição de uma gravação . Mas é 
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claro que Tahurimã escreveu para leitores juruna esclarecidos, pressupondo uma série de 

inferências, como pude observar, por conhecer o mito em questão. 

Provavelmente essas questões envolvendo a relação entre oralidade e escrita estejam 

surgindo entre os demais juruna que freqüentam as escolas. Cunha (op.cit, p241) afirma 

que somente crianças pequenas estão aprendendo juruna na escola e que a pedagogia 

utilizada é do mundo karaí (não-índio), o que contribuiria para a mudança de língua (para o 

português) ao invés de sua preservação e desenvolvimento. Nisso Cunha está equivocada 

pois não só crianças, como também adolescentes e adultos aprendem a escrita juruna (cf 

Fargetti, 1998g). Além disso, como será mostrado a seguir, a pedagogia dos professores 

juruna é diferente da do mundo karaí, o que, inclusive, colabora para a manutenção e 

desenvolvimento da língua. 

Em Tubatuba, as crianças pequenas (8, 9 anos) têm aula com TarinÚ todas manhãs (8:00-

11 :OOh); os adolescentes (11 , 16 anos) têm aula com Adjfhá todas tardes (12:00- 15:00h); 

e os adolescentes/adultos (maís de 16 anos) têm aula com Yabaíwá à tarde (15:00 -

18:00h). 

Estudar em escola da própria aldeia tem representado para a maioria dos juruna uma 

oportunidade única e mais eficiente de um melhor letramento, inclusive pela possibilidade 

de , somente na aldeia, desfrutar de um ensino bilíngüe diferenciado. Os filhos de 

Tamariku são os únicos juruna a estudar na cidade atualmente ( Tamariku não parece 

acreditar no ensino na aldeia). Mahü , até pouco tempo, era o único juruna que estudava na 

cidade . Hoje já não estuda mais. Estudou em São José do Xingu (vulgo Bang), onde 

cursou até a s' série do primeiro grau. Começou a estudar na aldeia com Tarinu e em 

1994 foi estudar na cidade porque queria aprender mais. 
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Yabaiwá e Payawá foram estudar na mesma cidade em 1993, e voltaram em 1995. Kafi 

começou em 1994 e voltou em 1995. Os três haviam sido convidados a estudar por Akari 

Karajá. Ele os ajudava e a FUNAI pagava a alimentação. 

Estudar na cidade é sempre uma experiência dificil para os jovens. São discriminados, 

recebem um ensino não diferenciado (com aulas de religião, inclusive), passam 

necessidades (a comunidade não tem verbas para mantê-los) e são expostos às drogas e à 

prostituição. Talvez por isso jovens como Yabaiwá e Kafi mostrem-se tão 

entusiasmados com o ensino dentro do próprio Parque Indígena Xingu, e, principalmente, 

com o ensino de sua língua materna escrita. 7 

Y abaiwá me disse que certa vez indispôs-se com uma professora que não queria ensinar-lhe 

português ; ele tomou sua recusa como uma declaração de que ele, Y abaiwá, não sabia 

nada, era incapaz de aprender qualquer coisa. Então disse que atualmente estava muito 

feliz porque caso se encontrasse com a professora lhe diria que ele sabia ler e escrever em 

sua própria língua e que isso ela não precisaria ensiná-lo. Além disso, hoje Yabaiwá 

frequenta um curso para professores indígenas na Universidade do Mato Grosso. 

Voltando à colocação de Cunha (op.cit.) sobre a pedagogia karaí , parece que ela mesmo 

esqueceu-se de urna colocação que assumiu como sua . Ela cita a utilização do código de 

rádio na escola juruna para ensinar o alfabeto, questão que eu havia observado já em 

1991 e tratado em artigo publicado em 1993 (cf Fargetti, 1993c). Como eu já havia 

notado , os juruna utilizavam o código de rádio para soletrar em português. Isso porque 

mesmo as crianças conhecem tal código, que é utilizado no rádio quando há muito ruído e a 

comunicação se toma dificil : as iniciais de cada palavra correspondem às letras da palavra 

enunciada, por exemplo, casa seria "charlie-alfa-serra-alfa". Trata-se de um código 

internacional com algumas modificações feitas pelos falantes de português : 
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A-ALFA O-OSCAR 

B-BRAVO P-PAPA 

C-CHARLIE Q-QUEBEC 

D-DELTA R-ROMEU 

E-ECO S-SERRA 

F-FOX T-TANGO 

G-GOLF V-UNIFORME 

H-HOTEL V-VICTOR 

I-INDIA X-XADREZ 

J -JULIETE Y-YANKEE 

L-LIMA W-WHISKY 

M-MIKE Z-ZULU 

N-NOVEMBER 

Mesmo no ensino de juruna esse código passou a ser utilizado, com modificações propostas 

pelos juruna e por Fargetti(1994) para letras do alfabeto juruna que não existem no código : 

i - ap! ("cachorro" em juruna), ' imeuba (segundo os juruna, é o nome da oclusiva glotal), 

tx - tango-xadrez, dj - delta-juliete. Estes dois últimos, Cunha cita corretamente, mas 

cita "índia-dois-pontos" para i , "uniforme-dois-pontos" para ü e desconsidera a glotal ' . 

Desconhece-se em juruna a vogal ü e, como foi mostrado, a solução para i foi utilizar uma 

palavra em juruna, "ap!". Cunha, portanto, não deve ter feito observações corretas. 

Como foi visto, a utilização do código do rádio é uma inovação pedagógica dos próprios 

professores juruna, não é influência da escola dos karaí. Além disso, durante suas aulas os 

professores falam somente juruna. Se a aula é de português, lêem o texto em português, 

7 São hoje professores em vias de contratados pelo estado do Mato Grosso (bem como Tahurimã, Y aparíwá , 
Tarimi e Adjihá). 
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mas o explicam em juruna. Esta metodologia, não observada por Cunha, é própria dos 

professores juruna. Também há nas aulas uma liberdade maior de expressão para as 

crianças em relação às nossas escolas : elas dialogam livremente entre si e com o professor 

e nunca foram vistas desrespeitando o professor. 

Portanto, Cunha não deve ter tido a oportunidade de observar melhor a escola juruna e as 

práticas pedagógicas dos professores, por isso sua conclusão de que o modelo de escola 

juruna é o dos brancos, dos karai. 

Com relação à afirmação de que o tipo de ensino juruna levaria à mudança da língua (para 

o português somente) uma bela resposta é dada no inicio desta tese numa citação do poeta 

mato-grossense Manuel de Barros : "Minhocas arejam a terra ; poetas a linguagem". Os 

juruna escrevem, entre outras coisas, poesias em sua língua. Anunciam os poetas a morte 

de sua língua ? Creio que não. "Arejam" sua língua, utilizam-na para expressar o que 

consideram o belo e o fazem com a liberdade dos que criam. 

Como já foi dito, os professores juruna, principalmente, produzem os mais diferentes tipos 

de texto em sua língua escrita, para variadas situações de comunicação e variados leitores. 

Eles apropriaram-se de sua escrita e da leitura do que escrevem nas mais variadas práticas 

sociais, o que faz com que sejam vistos em letramento . É Magda Soares (1998) quem 

aponta as diferenças entre alfabetização e letramento : 

Alfabetizar índios significa dar a eles acesso à tecnologia da leitura e escrita, 

o que os tornará alfabetizados mas não letrados . Introduzir no grupo práticas 

sociais de leitura e de escrita [letramento] (a leitura de livros, a escrita de cartas, o 

registro por escrito de sua cultura, a troca documentada em recibos, a sinalização de 

habitações, caminhos e locais com palavras e frases, etc) significa mudar seu estado 

ou condição ele passa a ser um grupo diferente nos aspectos cultural, social, 

político, lingüístico, psíquico. 
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É ainda essa autora quem aponta a origem da palavra letramento em português : com o 

sentido de "resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita" 

foi utilizado por Mary Kato, em 1986, em No mundo da escrita : uma perspectiva 

psicolígüística. Seria, dessa forma, uma tradução do inglês "literacy". Diferencia-se de 

"alfabetização" pois esta refere-se à "ação de ensinar a ler e escrever" somente. Por isso 

compreende-se que uma pessoa alfabetizada pode não ser letrada. 

Pessoas que são capazes de escrever poemas, entre outros textos, seriam simplesmente 

alfabetizadas ? Não; estas pessoas estão em letramento. Oxalá encontrem estímulos 

constantes e apoio governamental para prosseguirem em seus projetos ! 

Influências de uma descrição lingüística 

Acredito que este trabalho de documentação e descrição possa trazer alguma contribuição 

aos falantes da língua. Isso porque aceito o ponto de vista de Mindlin (2000), por exemplo, 

que afirma que "( ... )os índios deveriam ter acesso a tudo que já se escreveu sobre eles, 

podendo analisar, criticar, ampliar, comparar os resultados obtidos por estudiosos. O olhar 

atento dos índios sobre o que se escreve sobre eles há de estimular a ponte entre a pesquisa 

aprofundada e a comunidade, favorecendo um uso social conveniente do registro de sua 

tradição e da sua história." 

Assim, se uma dissertação de mestrado, uma análise fonológica, teve como retomo para os 

juruna um sistema de escrita alfabético hoje em uso por eles, qual seria o tipo de retorno 

que este presente estudo poderia trazer ? Responder atualmente essa pergunta pode levar 

a especulações precipitadas sobre o futuro, afinal não é possível saber com certeza o tipo 

de uso que os leitores deste trabalho farão. Contudo, podem ser feitas previsões otimistas. 

Embora não seja uma gramática completa da língua, traz uma descrição sistemática de 

aspectos da gramática e como tal contribuiria para uma reflexão metalingüística. 
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Tal reflexão, como se demonstrou anteriormente, já está ocorrendo entre os juruna, e, 

segundo Sylvain Auroux ela sempre tem sua origem com o início do uso da escrita : 

Para a 

fundamental. 

história das representações lingüísticas, o limiar da escrita é 

Qualquer que seja a cultura, reencontramos sempre os elementos de 

uma passagem do epilingüístico ao metalingüístico, quer se trate do aparecimento 

das palavras metalingüísticas ( dizer, cantar, etc ), de certas práticas de linguagem, 

de especulações sobre a origem da linguagem, ou sobre a identidade e a 

diferenciação lingüísticas, como o demonstra o exemplo dos índios da América. 

Mas pelo que sabemos, não encontramos em nenhuma civilização oral um corpo de 

doutrina elaborado em relação com as artes da linguagem, mesmo onde podemos 

observar que certos indivíduos são especializados no papel de tradutores ou 

"poetas". (op. cit., pl8) 

É portanto a escrita a iniciadora da reflexão metalingüística. Seguramente uma série de 

questões sobre a estrutura gramatical da língua está ocorrendo entre os professores juruna 

(por exemplo, vários deles têm dúvidas sobre a grafia de verbo em que há reduplicação : 

ora o escrevem como uma única palavra, o que é mais coerente, pois trata-se de um único 

verbo na oração, ora o escrevem como duas palavras separadas, o que gera confusão pois 

não se trata de dois verbos ... ). Portanto este estudo contribuiria para os questionamentos 

de ordem gramatical. Contudo, não deve promover o retrógrado ensino de nomenclatura, 

prática ainda atual de muitos de nossos professores de língua portuguesa, apesar de toda 

critica que a língüística tem feito a ele há mais de vinte anos, como já alertava Rodolfo Ilari 

De fato, muito pouco dessa reforma se realizou. O professor secundário 

continua investindo a maior parte de seus esforços no ensino da terminologia 

gramatical; continua enorme o espaço reservado aos exercícios escritos; a escola 

continua ignorando as variedades regionais e sociais não-standard; aprofundando 

desse modo os preconceitos existentes; os usos da língua na escola continuam em 

grande medida artificiais, como se o aprendizado fosse para a escola, não para a 

vida. A alfabetização dos bilíngües continua sendo feita em português. 
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Ou seja, espero que as noções gramaticais aqui descritas não sirvam para os professores 

juruna ensinarem seus alunos a , por exemplo, classificarem as classes de palavras em sua 

língua, esmiuçarem o processo de reduplicação em um verbo, e, na fonologia, explicarem a 

localização do acento em relação à alternância de tons... Além do mais, o que aqui vai 

escrito não é uma normatização da língua mas sim uma possibilidade de sua descrição. 

Que fariam então os professores juruna com a metalinguagem ? Em primeiro lugar, 

compreenderiam que sua língua tem uma estrutura diferente da estrutura da língua 

portuguesa, e isso não constituiria um problema, uma defasagem do juruna. Tamariku, 

agente de saúde alfabetizado em português, certa vez, ao fornecer dados lingüísticos dizia : 

"Minha língua é torta, é diferente do português. Eu vou falar para você endireitando". É 

esse "endireitar'' que me incomodou , pois, sabedor das diferenças de estrutura, ele tentava 

aproximar a estrutura sintática de um enunciado em juruna à sintaxe do português (ordem 

de palavras). Esse juízo de valor, "a língua torta", seria evitado se Tamariku reconhecesse 

como uma possibilidade válida a diferença. 

Portanto, espero que esta descrição suscite nos professores a consciência da individualidade 

de sua língua, e, através dela, orientem a produção textual e a leitura de seus alunos de 

maneira segura, sem aproximação do português, ou "endireitamentos". 

Estrutura da tese 

Esta tese apresenta, além desta introdução, cinco capítulos e um anexo. No Capítulo I, um 

estudo fonológico, são apresentados os fonemas segmentais da língua, com exemplificação 

de contrastes , distribuição complementar e variação "livre" ; também são apresentadas 

análise do acento via teoria métrica (Hayes, 1995), e análise da nasalidade, via geometria 

de traços. A apresentação dos fonemas segmentais justifica-se pela possibilidade de 

tornar mais clara a leitura do restante da tese tanto para os que desconheçam a análise 
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anterior (Fargetti, 1992) quanto para os falantes da língua (críticos principais deste 

trabalho) e leitores iniciantes em lingüística. 

No Capítulo ll, Classes de palavras, são apresentados os critérios para definir as classes de 

palavra da língua, distinguindo-as em abertas ( nome, verbo, advérbio) e fechadas 

(posposição, pronome, clíticos e partículas). 

No Capítulo Ill, Subconstituintes da sentença, são apresentados os fenômenos relacionados 

aos subconstituintes da sentença. Nos nominais, são apresentados os modificadores 

presentes no SN e a ordem de sua ocorrência. Nos verbais são apresentados as categorias 

de aspecto e modo, a reduplicação (processos distintos de infixação e sufixação), os 

causativos, reflexivo, recíproco e a negação, que abrange também os nominais. 

No Capítulo IV, Tipos de sentenças, são apresentados os tipos de sentença na língua : 

Simples -declarativa, interrogativa e imperativa; e Complexas -

subordinadas. 

coordenadas e 

No Capítulo V ,Conclusão, são apresentadas considerações sobre os resultados deste 

trabalho 

Finalmente, no Apêndice são apresentados três textos em juruna, com as devidas glosas , 

com o objetivo de proporcionar ao leitor a oportunidade de conhecer a língua em uso nas 

situações de diálogo, narração sobre uma festa e narração de mito. Este último , sobre o 

surgimento dos alimentos, é o mito da serpente amazônica, encontrado entre outros povos 

amazônicos, inclusive entre os xipaya, como se pode constatar em C. Rodrigues (1995). 

Sua transcrição aqui, portanto, pode servir ao trabalho de comparação de outros 

pesquisadores. Também no Apêndice há um vocabulário básico da língua, organizado com 

o mesmo objetivo de servir a uma comparação posterior com outras línguas e algumas fotos 

dos juruna na referida festa Sãluahã. 

50 



Capítulo I 

Fonologia 

São apresentados aqui os fonemas segmentais e suprassegmentais da língua, bem como 

uma análise do acento em relação ao tom e ao peso silábico e o processo de espraiamento 

da nasalidade. A apresentação da fonologia segmenta!, com exemplos suficientes para 

comprovar a análise, justifica-se neste trabalho pelo seu objetivo descritivo e documental. 

Para leitores futuros menos especializados em teorias recentes de fonologia (inclusive os 

próprios juruna) esta apresentação sistemática é indispensável para a compreensão das 

análises. O leitor mais experiente pode saltar a apresentação sistemática dos fonemas 

segmentais. 

Para os fonemas segmentais é seguida, em parte, a análise anterior (Fargetti, 1992), 

apresentando contrastes e distribuição complementar entre os sons. Para os fonemas 

suprassegmentais (tons) e sua relação com o acento e o peso silábico é utilizado o modelo 

da fonologia não-linear, mais especificamente Hayes (1995). O espraiamento da 

nasalidade é abordado via geometria de traços. 

Embora seja evidente uma incongruência entre o estruturalismo - fonêmica, e a fonologia 

gerativa, justifica-se a utilização de ambos neste estudo por uma questão de melhor 

exposição dos dados. A fonêmica mostrou-se adequada para apresentar os fonemas desta 

língua ainda pouco conhecida , em uma apresentação mais econômica do que o 

detalhamento de traços. Apesar de não se poder dizer que todo estudo fonológico de uma 

língua pressupõe uma descrição fonêmica, é verdade, contudo, que tal modelo ainda é 

amplamente utilizado para a descrição dos fonemas de uma língua desconhecida (sem que 

isso implique, é óbvio, em assumir o proselitismo religioso de lingüistas-missionários que 

tradicionalmente fizeram/fazem uso dela). Por outro lado, devido ao conhecimento já 

alcançado a respeito da estrutura da língua, foi possível, e vantajoso, utilizar outros 



modelos teóricos para explicar o acento, tom e nasalidade. Esta postura , seguindo Cagliari 

(1997 a: 9), é válida: 

Não faz sentido dizer que a Fonologia Gerativa pressupõe uma interpretação 

fonêmica, embora seja mais fácil trabalhar com a Fonologia Gerativa 

quando se parte de uma análise fonêmica. É falso também achar que é 

impossível descrever fonologicamente uma língua que nunca foi descrita ou 

estudada, como algumas línguas indígenas, sem uma interpretação fonêmica 

prévia. O que é , de fato, essencial é uma boa análise fonética, que será 

aproveitada como ponto de partida para as análises fonêmicas ou como 

ponto de chegada para as interpretações da Fonologia Gerativa. Ou seja, 

toda reflexão fonológica, seja ela de que tipo for, baseia-se sempre em dados 

e fatos obtidos através de uma cuidadosa análise fonética. Até onde a 

fonêmica vai chegar na sua análise ou de onde a Fonologia Gerativa vai 

partir são questões metodológicas que cada modelo resolve dentro de seus 

domínios. (grifos meus) 

Conforme mencionado na introdução, é utilizado aqui alfabeto diferente do utilizado em 

Fargetti (1992). Trata-se do alfabeto do IPA Isso se justifica pela necessidade de 

apresentar ao leitor os sons e fonemas da língua de maneira inequívoca (mesmo para 

fonólogos). É marcado o tom e não o acento por somente o primeiro apresentar contraste 

(o tom ainda não é marcado na escrita dos juruna, embora reconheçam problemas com 

homógrafos). Na transcrição fonética, contudo, quando necessário são marcados também 

o acento e a duração vocálica. No restante da tese é utilizado o sistema ortográfico da 

língua, acrescido dos tons. Como foi mencionado na Introdução, esta escolha deveu-se pela 

possibilidade de utilizar um sistema já em uso pelo falante nativo, que, inclusive, pode vir a 

ser um dos leitores deste trabalho. 
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A seguir, são mostrados o quadro com a relação entre o alfabeto utilizado no restante da 

tese e o alfabeto do IPA, Ladefoged (1990), e o quadro com uma descrição fonética mínima 

dos sons encontrados na língua. 

Alfabeto utilizado IPA 

p b t d k 
, 

p b t d k ? 

tx dj tJ d3 

m n m n 

r r 

s z X h s z s h 

1 t 

w y w J 

1 I u i l u 

e a e a 
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Tabela fonética' 

Sons consonantais 

bilabial dental Alveolar ' palato-alv Retrofl Palatal velar glot< 
oclusivo p b t d J g k ? 

nasal m n Jl 

lateral i 
fricativo 
tap f 

fricativo <I> 13 s z s h 
africado dz tS d3 ti di 
constrit. w .{. y 

Sons vocálicos 

anterior central ·posterior 
alto I l ll! u 

médio I u 
médio e o 
baixo a 

I anterior 

\ 

central posterior 

alto I I i I u 

médio 
-I ü 

médio e õ 

baixo 3- I 

anterior central posterior 
alto J: 1: 11!: u: 

médio I: u: 

médio e: o: 
baixo a: 

8 Para exemplos de ocorrências de cada som em contextos específicos cf. Fargetti (1992) 
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1. 1. Fonemas segmentais 

1.1. 1 Consoantes 

Os seguintes sons foneticamente semelhantes ocorrem em ambientes necessariamente 

diferentes, ou seja, em distribuição complementar, ou em variação "livre": 

I) [ t ], [ 1 ] 

II) [d],[li] 

III) [Z ], [ h ], 0 

IV) [4J),[h] 

V) [z],[dz] 

VI) [.f.],[f],[r] 

VII) [w],[Jl],[w] 

VIII) [ y], [ y], [Jl] 

IX) [ tS] , [ ri l 
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I) [ t ], [ t. ] 

( 1 ) [ pa'tfa ] - ( pa'tfa] "murici" 

( 2 ) [ j!3:ni'ki J "preto" 

( 3 ) [ ta'wá2 J "igarapé 

Pelos exemplos acima, observa-se que a oclusiva alveolar surda [ t_ ] ocorre somente 

diante de vogal alta, em variação com [ t ] , oclusiva dental surda, que pode ocorrer nos 

demais ambientes. Portanto, tem-se somente um fonema I t I com dois alofones diferentes. 

I <I~[ l J I_ """''"-[t) 

[ t ] I _ vogal baixa 

II)[ d], [ <U 

( 4 )[ api'g~ J- [ api'd~] "amassar, esmagar" 

( 5 )[ a'dáká] "verme, larva" 

O mesmo fenômeno ocorre aqui : a oclusiva alveolar sonora [ cj_ ] ocorre somente diante de 

vogal alta em variação com [ d ], oclusiva dental sonora, que ocorre nos demais ambientes. 

Portanto, tem-se somente o fonema I d I com dois alofones : 
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/d/~ [4_]/ _vogalalta-[d] 

( d ] I _ vogal baixa 

lll)( ?],[h],0 

( 6 )[? Ü1bá] - [ hü'bá] "resposta afirmativa (fala masculina)" 

( 7 )[ ko: 1 ?f? J - [ ko: 1 ?ih]- [ ko: ' ?f] "amendoim"9 

Neste caso, observa-se que a oclusiva glotal [? ] pode variar com a fricativa glotal surda 

[ h ] , em início e final de palavra; podendo, inclusive, não ocorrer totalmente em final de 

palavra. Nos demais ambientes (início de sílaba em meio de palavra), não há variação. 

Tem-se, portanto, o fonema I ? I com dois alofones : 

( h ] I#_ V - [I' ] 

[h]/V_#-0-[?] 

[I' ] In. d. a. 

9 A última pronúncia ocorre em velocidade de fala rápida, não isoladamente, em nm enunciado. Sobre a 
ocorrência da oclusiva glotal em final de palavra conferindo maior peso silábico, confira a seguir sessão sobre 
o acento e o tom. 
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V)[4>],[h] 

( 8 ) [ <Pu.riri'kti"] "erva do pajé" 

( 9) [ u'<P~] - [ u'hu'] "urubu" 

( 10 ) [ ba'há? ] "caminho, estrada" 

( 11 ) [ sl'nihi ] "homem" 

Observa-se pelos dois primeiros exemplos que a fricativa bilabial surda ocorre diante da 

vogal posterior alta [ u ], podendo variar com a fricativa glotal surda [ h ] . Esta ocorre 

nos demais ambientes (outras vogais). Tem-se, portanto, o fonema I h I com dois alofones: 

I h! ., [q>]/ [u]-[h] 

~-
[h]/n.d.a. 

V)[z], [dz] 

( 12) [ api'dza]- [ api'za J "cocar, chapéu" 

( 13 ) [ i' dzfáha ] - [ i'ziiha ] "pajé" 

( 14) [ pá'zti?] "sapo (tipo)" 
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Pelos dois primeiros exemplos acima, compreende-se que a africada alveolar [ dz J ocorre 

somente contígua a [ a ] , em variação com a fiicativa dental sonora [ z ], que pode ocorrer 

com as outras vogais : 

!zl ~ [dz]/ contíguoa[a] 

[z]/n.d.a. 

VI)[.t], [r], [r] 

( 15) [ pe'.tu] "povo suyá" 

( 16 )[ u.t u'bÜ' ] "macaco mucura" 

( 17) [ üru ] "andorinha"10 

( 18 ) [ küfü'mi 2 ] "lagarto" 

( 19 ) [ ka: ra ' f 2 ] "caraiba, não-índio" 

Observa-se pelos dois primeiros exemplos que a constritiva retroflexa ocorre somente 

diante da vogal posterior alta [ u ] , pelos dois exemplos seguintes nota-se que o tap 

nasalizado [r] ocorre somente diante de vogal nasal e ,pelo último exemplo, que o tap [r] 

ocorre nos demais ambientes. Portanto, tem-se o fonema I r I com três alofones : 

1° Cf. sessão sobre nasalidade. 
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[-t] I _[u] 

[r ] I contíguo V 

[r ]I n.d.a. 

VII)[w],[p],[w] 

( 20 )[ yapi'lti" ] "gavião-tesoura" 

(21 ) [ w3'káhá] "urucum" 

( 22 ) [ wawi 'ya? ] "coruja" 

Pelo primeiro exemplo, observa-se que a fricativa bilabial sonora [ p ] só ocorre diante de 

[ i ]; pelo segundo e terceiro exemplos, observa-se , respectivamente, que a constritiva 

bilabial nasal [ w ] ocorre somente diante de vogal nasal e que a constritiva bilabial [ w ] 

ocorre nos demais ambientes . Tem-se então o fonema I w I com três alofones : 

[p]/_[i] 

[ w ]/ contíguo a V 

[ w] I n.d.a. 
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( 23 ) f.Jlü'pipi J ~ [ jü'pfpi ] "amarelo" 

( 24 )[ iya'kl.i"hi ] "caxiri" 

Pelo primeiro exemplo acima, observa-se que a nasal palatal [ Jll ocorre somente diante de 

vogal nasal, em variação com a constritiva palatal nasalizada [ y ] . O último exemplo 

mostra a constritiva palatal [ y ] ocorrendo nos demais ambientes (vogais orais). Tem-se, 

portanto, o fonema I y I com dois alofones : 

/y/~[JI]/ _v -[y] 

~y]/n.d.a. 

IX) [tSJ' [ti] 

( 25 ) [ pi' tfa] ~ [ pi' tia] "peixe" 

O exemplo acima mostra que a afiicada palato-alveolar surda [ tf ] pode variar com uma 

pronúncia palatalizada da oclusiva dental surda [ ti ] 

pronúncia de mulheres e crianças somente 

Esta variação é observada na 

11 1 w 1 e I y I não foram considerados semi-vogais em nenhum momento por apresentarem caracteristicas de 
consoantes somente :aparecem em início de sílaba (onset) e variam com segmentos consonantaís [ j3 ], [h] e 
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( 26 ) [ yu' d3á ] - [ yu' diá ] "autodenominação" 

( 27 ) [ 'i: d3a ] - [ •f: dia ] "mulher" 

O mesmo processo acima de palatalização é observado aqui para a africada palato alveolar 

sonora [ d3 ], que pode variar, portanto, com [ di ]. Também ocorre somente na fala de 

mulheres e crianças. 

1.1.2. Vogais 

Há distribuição complementar ou variação "livre" entre : 

XI)[i), [I] 

XII)[ e], [I] 

XIII)[ w ], [ u ] 

XIV)[u],[o],[u] 

XV)[í L [r 1 

[ Jll respectivamente. 
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XVI)[ e], [I J 

XVII)[ ü ], [ õ ], [ ü ] 

XI) [i], [I] 

( 28) [?I' I'~] - [l'i'l'á] "fiuta" 

( 29 )[ tu..tu' S ~rÍ] - [ tu..tu' S ~i] "sabiá-laranjeira" 

( 30 ) [ kaJlu' ri I' ] "jacamim" 

( 31 ) [l'al'a'i] "avó" 

Observa-se pelos exemplos acima que a vogal [ i ] varia com a vogal [ I ] em sílaba não

acentuada, 

1 i I~ [ I ] I sílaba não-acentuada - [ i ] 

[ i ] I sílaba acentuda 

XII) [e),[l] 

( 32 )[ ka'hrÍ] - [ ka'k~r~] ')acaré(pequeno)" 
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( 33) [ taku'rárÍ]- [taku'rár~] "jabuti" 

( 34 ) [ a'bé'Z ] "casca" 

( 35) ( kan3ba'r~Z ] "camaleão" 

A vogal [ e ] varia com a vogal [ I ] em sílaba não acentuada. 

I e~[ I] I sílaba não-acentuada- [ e] 

[ e ] I sílaba acentuada 

XIII) [ w J,[ u ] 

(36 ) [ ;flm' Z { ]- [ ;flu' Z {] "tracajá"12 

( 37 )[ tSa'kuÍi ]- [ tSa'Iai{] "pacu-caranha" 

( 38) [ aredm'i? ]- [ aredu'ii'] 'jaraqui" 

( 39) [ aku' ziiz ] "rato (pequeno)" 

A vogal posterior alta arredondada [ u ] varia com a vogal posterior alta não-arredondada 

[ w ] , em contigüidade com a vogal l i J . 

12 Nessa transcrição sigo a intuição da maioria dos falantes que escrevem hu' i , para essa palavra. Contudo, 

minha impressão é de que há mais uma vogal, {qim~'Zi] , e já encontrei um falante escrevendo hui'i para 

tal palavra Não há consenso entre os falantes sobre qual seria a "melhor" pronúncia da palavra. 
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fui .,. [w]/ (C)[i]-[u] 

~ -

[ u] In. d. a. 

XIV) [u],[o],[u] 

( 40 )[ u'dcla.i'] - [ u'd~] "nome próprio" 

( 41) [ o'n.i'p~]- [u'r~p~] "cogumelo" 

( 42 ) [ ~· rá2 ] "sapoti" 

( 43) [ nasu's~] "borboleta" 

As vogais posteriores arredondadas variam em sílaba não acentuada. 13 Quando conheci os 

juruna era comum dizerem em português : [ s 'kula ] para "escola'', o que demonstra que 

para eles em sílaba tônica seria possível somente [ u ], numa transposição de um aspecto da 

fonologia de sua língua para o português. 

I u I ~ [ u ] e [ o ] I sílaba não-acentuada -[ u ] 

~ u ] I sílaba acentuada 

13 Encontrei, contudo, a pronúncia do nome próprio [ tamari 'ku ] alternando com [ tamari 'ku ], o que 

contm:ia a regra proposta. 
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As mesmas considerações feitas para a variação e distribuição das vogais orais podem ser 

feitas para as vogais nasais abaixo : 

XV) [í], (f ] 

( 44) [ âí'bátá] - [ ãí'bátá] "rede" 

( 45 ) [ pa'Kf] "piranha" 

( 46) [ tSü' Z ( Z ] "filhote de periquito" 

li 1~ [1 ] I sílaba não-acentuada- [i ] 

[i ] I sílaba acentuada 

XVI) [e], [i] 

( 47) [Z1' Z ii]- [Z e' Z ii] "morto" 

( 48) [ tS amf H 'Jli J- [ tS amefí'Jl:{ J "cupinzeiro" 

( 49 ) [ ama' i ] "tamanduá (grande)" 

lê!~ [1]1"'"'"'~-"'da-[õ] 

[ e ] I sílaba acentuada 
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XVII) [ ü ), [ õ ), [ ü ] 

( so) [ tSü' ?fz J- [ tSü' zf z J "filhote de periquito" 

( s 1 ) [ kõ' ?fz ] - [ kü' 2fz ) "mosquito" 

/ül ~ ü] ou [õ] I sílaba não -acentuada-[ü] 

[ ü ] I sílaba acentuada 
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1.1.3. Oposição 

Há oposição ou contraste entre os seguintes pares de sons foneticamente semelhantes em 

ambientes foneticamente idênticos (pares mínimos) ou análogos (pares análogos) , o que 

comprova seu status de fonemas: 

/p/: lb/ 

( 53 ) I upá I [ u'páí' ] "meu pai" 

( 54) I ubá I [ u'báí'] "debulhar (milho)" 

( 55 ) I apÍ I [ a'pÚ ] "cachorro" 

( 56 ) I ebÍ I [ e'bÚ ] "machucado, inchaço" 

/t/: /d/ 

( 57 ) I ata I [ a'táí' ] "capivara" 

( 58) I edá I [ e'dáí' ] "saúva vermelha" 

( 59 ) 1lli:ii I ( ü' t íi] "abacaxi" 

( 60) I udti I [ u' <i~i' ] "cateto" 
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I tI I tS I 

( 61 ) I atá I [ a'táí' ] "capivara" 

' ' ' ( 62) I atS a I [ atSaí' } "carne; ninho de ave" 

( 63 ) I~ I [ u'táí' ] "timbó" 

( 64 )/urutSál [uru'tSáí'] "cascudo" 

/m/:/n/ 

( 65 ) I rnakurÚ I [ maku' r~í' ] "espinho" 

( 66) I nakurÚ I [ naku' r~í' ] "coelho" 

( 67 ) I amfá I [ a'mfáz ] "macaco ( esp.)" 

( 68 ) I anfá I [ a'nfáz ] "esposa" 

/n/: /y/ 

(69) I yakurupa I [ yakuru'páí'] "calango" 

( 70 ) I nakurÚ I [ naku' r~í' ] "coelho" 

69 



/w/ : /h/ 

( 71 ) I tawa: I [ ta'wáz ] "igarapé" 

( 72 ) I atutahá I ( atuta'hái' ] "adorno de plumas para cabelo" 

Ir:/: /h/ 

( 73 ) I ur:Ú I [u'r:Ú] "andorinha" 

( 74) I u'hÚ I [u'hÚ] "urubu" 

/r:/:/1/ 

( 75) I ar:apá I [ ara'pá ] "arara" 

( 76 ) I alapá I [ ala'pá ] "habitante do céu" 

/s/: /z/ 

( 77) I isa I [ i'sa:z ] "pele (dele)" 

( 78) I iza: I [ i'záZ] "nome( dele)" 

!si !SI 

( 79) I si I [ s3 ] "sair, nascer" 
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( 80) I aSã I [ a'Sii'] "chifre" 

ltS I : ld3l 

( 81 ) I marft S a I [ ma' rft Sai' ] "caxiri (em grande quantidade)" 

( 82) I fd3a I ( 'i:d3a] "mulher" 

( 83 ) I pit S a I [ pi't Sai' ] "peixe" 

( 84 ) I yud3,; I [ yu' d3á ] "juruna (auto-denominação ) 

ld31: lyl 

( 85 ) I iyá I [ i ' yái' ] "água, rio" 

( 86) I id3á I [ i'd3ái'] "mãe (dele)" 

( 87) I d3awás'fa I ( d3a'wáS ia] "capineiro" 

( 88 ) I yawarfmá I [ yawa' rimá ] "cebola" 

li/: /e/ 

( 89) I abf I ( a'bii' ] "índio" 

( 90 ) I ab~ I [ a'b~i' J "casca" 

( 91 ) 1 i'i zá I [i'i' ?á] "fiuta" 

( 92) I i' e ?á I [I' e' I' á] "chorar" 
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/i/ :li/ 

( 93 ) I pini I [ pi'náz ] "anzol" 

( 94) I piná I [ pi'náz ] "sarar de doença" 

( 95 ) I mêd3fhá I [ mê'd3Íhá] "facão" 

( 96) I mãdiká I [ m3'diká] "lua" 

/i I : I a I 

' ' ( 97) I duZi I [ du' Z:tZ] "tatu (esp.)" 

( 98 ) I dtiZ á I [ dti ' Z á Z ] "tatu (genérico)" 

( 99 ) I ki pá I [ ki 'páZ ] "piolho" 

( 100 ) I kapá I [ka'páZ ] "marimbondo" 

/i/ : /u/ 

(101)/kipa/ [ ki'páZ] "piolho" 

( 102) /kupa/ [ ku'pá] ''cupim"' 

( 103) /'eti f [Ze'tÚ] "macuco~~ 

( 104) I ehu I [e' IP~] "cachoeira" 

/i/: /í/ 

( 105) I uSfSfl [ u'SfSf] "pássaro" 

( 106)/iSiD/ [iSi'DJ "pintado, malhado" 
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( 107) I ZaZi I [I' a' ZiZ ] "aqui" 

( 108) I Zaff I [Za' I'Ú] "pimenta" 

/e/ : lei 

( 109) I yãbeZ~ I [ p3be' Z~Z] "largo, muito amplo" 

( 110) I amai I [ama' i] "tamanduá (esp.)" 

/i/: !f.! 

( 111 ) I se SíÜ I [ se Si 'Ú ] "nosso quadril" 

( 112) I kuakl I [ kõ3'kÍ] "tempo de seca, verão" 

/a/: /ã/ 

( 113 ) I káká I [ ká'ká ] "jaculjacupemba" 

( 114) I kãkã I [ k:i'k:i] "menino (vocativo)" 

( 115) I Zezá I [Ze' záz ] "chorar" 

( 116) I Z"é zi I [Z e' z§] "pilão( ou "morrer")" 

fui : /ü/ 

( 117) I ubá I [u'báí' ] "debulhar milho" 

( 118) I í'übá I [Z ü' báí' ] "resposta afirmativa (fala masculina)" 

( 119) I Ze z~ I [I' e I z~] "preso" 

( 120) I Ze Z ii I [?e' z ii"] "morto" 
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la:l:lal 

( 121) I izá: I [i' z~: ] "beira (de rio)" 

(122 ) I i~ I [ i'~] "irmão dele" 

(123 ) I id3á: I [i' d3á: ] "não acreditar" 

( 124) I id3a I [ i 'd3á] "mãe dele" 

( 125 ) I ka: paI [ ka: ' paí? J "céu" 

( 126) I kapá I [ ka' p~í? ] "marimbondo" 

/í: I : /í I 

(127 ) lpifi I [ pi 'fi ] "abaixar" 

( 128 ) I pifi I [ pi 'fi I "muriçoca" 

I u: I : I uI 

( 129) I ku: í?f I [ ko ' í?fí?] "amendoim" 

( 130) I kuí?f I [ ko ' í?fí? ] "nome de tipo de madeira" 
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1. L4.Quadros de Fonemas 

Consoantes 

supraglotais glotais 

p t tS k z 

b d d3 
obstruintes 

s s h 

z 

m n 

w f' y sonorantes 

I 

Vogais breves longas 

anterior posterior anterior posterior 

alta 1 i 1: i: 

u u: 

baixa e a e: a: 

Nasais 

anterior posterior 

alta 
~ ~ 

I .l: 

u 

baixa e a 
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A divisão em obstruintes e sonorantes justifica-se na língua pelo comportamento 

semelhante com relação à nasalidade ocorrido com as sonorantes : todas podem ser 

nasalizadas (com exceção, obviamente, das já nasais) diante de vogal nasal. 

As glotais se distinguem das supraglotais principalmente pelo comportamento no final de 

sílaba { coda) , em que somente as primeiras podem ocorrer. 

A justificativa para postular somente urna oposição quanto à posterioridade {anterior x 

posterior- com distinção nas posteriores entre não arredondadas e arredondadas) encontra

se na estrutura da língua que separa a vogal I u I das demais vogais nas regras de 

distribuição complementar ( cf IV - distribuição de I h I , VI - distribuição de I r I e V -

distribuição de I z I ), mas a aproxima de I i I na distribuição complementar de I u I ( cf 

III). Para postular também somente uma oposição quanto à altura (alta x baixa) também 

foi seguido o mesmo caminho : nas regras de distribuição complementar de consoantes, as 

vogais altas I i I e I i I (e nasais) separam-se das baixas I e I I a I (e nasais) ( cf I e TI -

distribuição das oclusivas dentais surdas e sonoras ). 

Além disso, como é observado em Fargetti(l992), o sistema vocálico da língua juruna

com oposição vertical (alta x baixa) para não arredondadas e ausência de tal oposição para 

a arredondada é um dos tipos básicos de sistemas vocálicos de línguas do tronco tupi. Esse 

tipo de sistema ocorre na maioria das línguas tupi-guarani ( cf Martins (Fargetti), 1988). 

Pares mínimos para demonstrar a oposição entre vogais longas e breves não são muito 

fáceis de encontrar . Já em Fargetti (1992) era apontada a possibilidade dessa oposição, 

porém não havia suficientes dados que a comprovassem. Vários dos dados foram 

encontrados nesse sentido , recentemente, através da observação da escrita de alguns 

juruna, que resolveram escrever em seus textos as vogais longas contrastivas como 

seqüências de duas vogais idênticas. Constatada a possibilidade de todas as vogais serem 

longas, são todas, portanto, apesar da escassez de dados, consideradas fonológicas, razão 

pela qual aparecem no quadro de fonemas. 

A seguir são descritos os tons e os processos suprassegmentais ( localização do acento e 

propagação da nasalidade). 
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1.2.Tom 

1.2.1. Classificação do sistema juruna 

O juruna é definido como uma língua tonal. Línguas desse tipo possuem a caracteristica 

básica de apresentar em cada sílaba tom relativo Jexicalmente significante, ou contrastivo, 

segundo a definição de Pike (1972). No juruna, cada sílaba apresenta apenas um tom 

significativo (há línguas com mais de um tom por sílaba), e esse tom pode ser pontual ou 

glide (em que ocorrem deslizes para baixo ou para cima como pequenos glissandos). 

Diante disso, o sistema tonal do juruna poderia ser classificado como : 

I) sistema de contorno em que glides contrastam e constituem unidades fonológicas 

2) sistema de registro em que tons pontuais contrastam e contituem unidades fonológicas 

3) sistema misto : de registro e de contorno 

4) sistema de registro, com ocorrência de glides como variantes de tons de registro 

A primeira hipótese é descartada, uma vez que glides ocorrem em pequena quantidade, e 

não representam contraste ; isso, contudo , não valida a segunda hipótese, uma vez que os 

glides não podem ser, simplesmente, descartados dos dados, e, portanto, não pode ser 

postulado um sistema de registro puro. A terceira hipótese é descartada pelos mesmos 

motivos com que foi descartada a primeira. 

Dessa forma, resta a hipótese, mais provável, de uma língua de sistema de registro, com 

glides como variantes. 

Tons que ocorrem, foneticamente, no juruna: [ ] alto, [ ] médio, baixo (não 

marcado), ["- ] descendente e ..V ] ascendente. Fonologicamente, como será explicado 

depois, há somente tom [ ] alto e tom baixo (não marcado). 

Uma questão ainda, quanto à classificação do sistema tonal, poderia ser levantada : hà casos 

de tom significativo ( distintivo) em língua não-tonal. Neste caso, o tom contrastivo 

estaria limitado a certos contextos somente. Por exemplo, tom contrastivo em sílabas 
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acentuadas ou em vogais longas (línguas citadas por Pike , como o Norueguês, o Sueco e 

um dialeto do Japonês , são desse tipo). Embora exemplos de tom contrastivo sejam 

encontrados no juruna, não parece haver para eles um condicionamento. Segundo Pike "In 

contour-tone systems, as in register-tone types, some Janguages Jean more heavily upon the 

tonemes for meaning distinctions than do others. But the systematic function of the tone 

is extremely important to the contrasts of the language even when meaning rarely depends 

upon it." 

Alguns exemplos de contraste pelo tom : 

(131) I S'a?á I [ Ta' s>á?] "morcego" 

(132) I S'a?a I [ ?a' ?a ] ''pênis" 

(132) I ?á? á I [ ?á' ?á?] "bocejo" 

(133) I wáfl! [ wá' .rl?] "pica-pau" 

(134) I wan I [ wa' .rl?] "tamanduá (pequeno)" 

(135) I lahÚ I [ ia' ~Ú?] "mutum-cavalo" 

(136) I Jahu I [ ia' ~u? ] "arraia" 

(137) I bidaha I [ bida 'ha? ] "pé, chinelo, sapato" 

(138) I bidahá I [ bida' há? ] "rastro de bicho ou de gente" 

(139) I upá I [u'pá?] ''meu pai" 

(140) I Úpá I [ ú 'pá? ] "folha" 

(141) luplhál [ u' plhá? l "palha" 

(142) I uplha I [ u 'plha: ] "seringueira" 

(143) I uhÚ I [ u' (>Ú? ] ''urubu" 

(144) I uhu I [ u' (lu? J "está pronta (a comida)" 

(145) I d3uá I [ d3u 'á? ] "dono, chefe" 

(146) I d3ua I [ d3u 'a? ] "trairinha (peixe)" 
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(145) I ekuá I [ eku'á J "seu buraco" 

(146) I ekÚa I [ e'kÚa] "(ele) apareceu" 

(147) I ekÚá I [ e'kÚá] ''sua roça" 

(148) I arápá I [ a' rápá J "miçanga branca" 

(149) I arapa I [ ara' pa J "'arara" 

(150) I ahuZá I [ aqm' ?á i'] "peneira" 

(151) I ahuZa I [ a~u' ?a? ] "veado" 

1.2.2. Questões metodológicas 

A utilização de "frames" (contextos controlados para análise do tom), proposta por Pike 

( op.cit. ), é um método prático e produtivo na descoberta dos tons fOnológicos ("tonemas", 

nessa teoria), uma vez que direciona o trabalho, dinamiza-o. Mas, sua utilização nos 

estágios iniciais da pesquisa de uma língua é um tanto complicada e, a meu ver, 

desaconselhávei.Isto porque os "frames" podem viciar os dados, mascarando mudanças que 

poderiam estar ocorrendo dentro dos próprios "frames', o que levaria a análises 

equivocadas, comprometedoras no avanço do estudo a língua. Um conhecimento mínimo 

da morfologia e de processos morfonológicos da língua é necessário, portanto, para evitar

se equívocos, bem como uma transcrição fonética o mais precisa quanto for possível. No 

estágio atual da pesquisa do juruna, não observei condicionamento de consoantes e vogais 

feito pelo tom. Pude coletar pares mínimos para tom (exemplos 131 a 151) junto aos 

informantes, em pronúncias consecutivas e não registrando qualquer mudança de ''timbre" 

(que Pike chama "key") na voz dos informantes. Tais pares (ou trios) de palavras foram 

coletados: 

1) por pronúncias minhas, deliberadamente incorretas, de itens conhecidos ( o informante 

, então, repetia o par e dava os significados diferentes), ou 

2) por sugestão, algumas vezes, do próprio informante, que compreendia minhas intenções 

e fornecia pares (checados por mim, posteriormente, com outros informantes). 
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1.2.3 Aunálise 

O problema maior encontrado ao trabalhar com tais dados refere-se à dificuldade de análise 

do tom médio. Este não pode ser tratado, bem como os demais tons, em termos absolutos, 

mas relacionados. Sua existência é evidente em itens com mais de duas sílabas, em que ele 

aparece por oposição aos tons vizinhos. Mas não há como comprovar seu "status 

fOnológico" urna vez que apresenta-se condicionado, justamente, pelo ambiente em ocorre. 

Assim, proponho o tom médio como variante de tom baixo e tom alto. Em início de 

palavra, precedendo, principalmente, sílaba(s) acentuada(s) de tom alto, o tom médio 

ocorre como variante de tom baixo. 

(152) I uhÚ I 

(153) I uráru I 

[ ü' <f?ÚI'] 

[ ü' rá..tu ] 

"urubu" 

"sapo (espécie)" 

Em sílaba acentuada precedido por tom baixo, é interpretado como variante de tom alto. 

(!54) I ap.f I [ a' pi ] "cachorro" 

(155) I karuká I [ karu ' kãi' ] "urina !f 

Para a decisão de casos de ocorrência de somente tons médios, foram levadas em 

consideração estruturas, que poderiam ser chamadas ''frames", para análise como tom alto 

ou baixo. 

(156) [ pi 'tSãi' ] "peixe" 

(!57) [ pi 't Sã i ' bÜái' J "peixe cru" 

Assim: lpitSal 

Com relação aos glides, tendo em vista sua menor ocorrência e ausência de contrastividade, 

não há, por ora, como comprovar para eles "status fonológico". Basicamente, os mesmos 

procedimentos utilizados com relação ao tom médio foram aplicados aos glides [ ./ ] 

ascendente e ["'--.. J descendente, ou seja, ora variantes do tom alto, ora variantes do tom 

baixo. Os glides podem ocorrer com vogais longas ou com duas vogais diferentes. No 

primeiro caso tanto em sílabas acentuadas como em não acentuadas, e no segundo caso em 

final de palavra. 

80 



(158) I piSã I 

(159) I ikásu I 

(160) I atálÍ I 

/ 
[pi'S3?J 

[ i • káSi.l-j 

[ a •13\Í: J 

"gato (domesticado)" 

"liso" 

"batata-doce" 

Em isolamento, ou seja, pronunciadas separadamente, certas palavras apresentam sílabas 

com vogais alongadas e glides. É o caso do exemplo (158), que em sentenças ocorre como 

[ pi' S :f ]. Tais ocorrências em contexto influenciaram no tratamento dos referidos itens. 

Segundo Pike (1972:29), a língua pequinês apresenta tons mais longos em sílabas isoladas 

do que os mesmos tons quando incluídos em uma sentença. O caso de glide em duas 

vogais diferentes é tratado como duas vogais diferentes em sílabas diferentes, devido a 

pronúncias alternantes desse tipo. 

~ '" (161)[ a't3ü: J- [a t3u] 

Há em tal procedimento menos arbitrariedade do que omitir dados que comprometessem 

uma análise mais sofisticada. Isto não afasta, contudo, a possibilidade de reanálise das 

hipótese levantadas, comprovando-as ou invalidando-as frente a novos dados. 

Finalmente, há que se considerar a possibilidade de ocorrência de tom distintivo em xipaya. 

Talvez o xipaya apresente um sistema tonal semelhante ao do juruna, mas mesmo que ele 

fosse um dialeto do juruna, não seria necessário que apresentasse os mesmos tons que este. 

Segundo Pike (op.cit.), os tons podem ser diferentes em dialetos de uma mesma língua. Os 

dialetos podem apresentar múltiplas variações : 

1) Mesmo número de tons fonológicos, com mudanças de tipo sub-contrastivo; 

2) Número e tipo de tons fonológicos iguais, mas distribuição dos tons no léxico diferente 

em cada dialeto; 

3) Combinação de mudanças de tipo, número e ocorrência de tons fonológicos. 

Portanto, não só a total semelhança deve ser esperada do sistema tonal do xipaya. 
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14 
1.3. Acento 

1. 3 .1. Localização do acento 

O acento em juruna poderia ser analisado como contrastivo. Os dados abaixo levariam a 

essa análise : 

(152) [ paku 'a ] ''banana" 

(153) [ pa'kÚá] "pacuzinho (peixe)" 

(154) [ 'l:d3a ] "mulher" 

(!55) [ i' d3áí' ] "mãe dele" 

(156) [ ipi 'táhá l "machado dele" 

(157) [ ipita 'háí' ] "barba dele" 

(158) [ lakari' kaí' l "guerra" 

(159) [ l aka ' .rlkaí' ] "contente, alegre" 

(160) [ i ' n3""m:f ] ''corda'' 

(161) [ in3-' m3""í' ] "peito dela" 

Antes de mais nada, a análise do acento como contrastivo contrariaria um universal 

lingüístico, exporto por Martinet (1970), que postula que línguas que apresentem tom 

contrastivo não devem apresentar acento contrastivo também. Caso assim fosse, o juruna 

seria semelhante ao Zapoteca (Pike, 1972), que contraria tal universal. Mas um exame 

mais detalhado dos dados revelou que não é esse o caso. Considere-se o seguinte conjunto 

de dados: 

(162) [ abe' rtí'] "juriti" 

14 Esta seção do capítulo tem como precursores dois outros textos de 1993 : "Considerações sobre acento e 
tom em Juruna"(publicado nos anais do GEL- 1994b), e "O peso silábico na análise do acento em Juruna"
primeira versão concluída em 1993 e lida por M. Bernadete Abaurre e posteriormente por Filomena Sândalo. 
O primeiro telo:to não tomava Hayes (1995) como modelo teórico e o segundo, já com o modelo de Hayes 
(1991), não contava com as evidências empíricas aqui apresentadas. Esta seção do capítulo foi apresentada a 
M. Bemadete Abaurre, Filomena Sândalo e Angel C. Mori que a aprovaram em exame de qualificação na 
área de Fonologia. 
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(163)( a~u' Zá Z] 

(164) [ a' wázáz ] 

(165) [ i' bátSia ] 

"peneira" 

''cará" 

"flor" 

(166) [ kara' d3ád3a ] "macaco (espécie)" 

( 167) [ ' pára~u ] "novo" 

(168) [ a'sal?] 

(169) [ Ú'paZ ] 

(170) [ paku' a ] 

"farinha" 

"folha" 

"banana" 

Estes dados ilustram que, na língua juruna, o acento ocorre sempre na última sílaba das 

palavras e/ou em sílaba de tom alto : pelos exemplos (162) a (167) , observa-se que o 

acento cai sempre em sílaba de tom alto, e que, pelos exemplos (164) e (165), tal sílaba 

deve ser sempre a primeira da esquerda para a direita a apresentar tom alto; pelos exemplos 

(168) a (170) nota-se que ,caso não haja tons altos, o acento cai na última sílaba da palavra. 

Assim, poderia ser postulado o seguinte algoritmo para o acento na palavra : 

"O acento ocorre na primeira sílaba a partir da esquerda, que apresenta tom alto. Caso não 

haja sílaba com tom alto, o acento ocorre na última sílaba". 

Contudo, o exemplo (169) contraria isso por apresentar acento na última sílaba, que 

apresenta tom alto. Tal exemplo não constitui exceção, como pode ser observado nos 

dados abaixo : 

(171) [má' pÜ J "mosquito" 

( 172) [ ká ' kál? ] ')acu/jacupemba" 

(173) [ ú' rál? ] "sapoti" 

Diante desses dados e de vários outros, o algoritmo anterior deve ser modificado : 

''Ocorre acento na primeira sílaba com tom alto da esquerda para a direita. Caso todos os 

tons sejam iguais, o acento recai sobre a última sílaba." 

Ou seja, na ausência de tons altos na palavra, ou numa seqüência de tons iguais (altos ou 

baixos), o acento recai sobre a última sílaba. 
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Portanto, conclui-se que o acento é predizível, não possuindo "status fonológico", e que o 

fator condicionante da ocorrência do acento nas várias posições é o tom. Desta forma, os 

dados (152) a (161) constituem excelentes exemplos de pares mínimos para o tom, o que 

reforça a análise do juruna como língua de sistema tonal, uma vez que não contraria o 

universal mencionado anteriormente. 

1.3 .2. Nova análise 

É observada aqui a relação entre acento, tom e peso silábico ("conteúdo moraico") na 

língua Jurúna, em uma tentativa de análise pelo modelo teórico da Fonologia Métrica de 

Hayes (1995) . Tal análise é colocada em confronto com algumas questões já levantadas 

em trabalho anterior (Fargetti, 1994) e, principalmente, evidências da escrita de um juruna 

são levadas em conta para determinar a sua pertinência. 

Em Fargettí (1992) , é definida a regra de localização do acento, que mostrou-se 

dependente do tom. Não poderia ser o contrário, uma vez que há exemplos em que o único 

elemento diferenciando palavras é o tom e não o acento , como foi visto anteriormente. 

/lahu I [la' ~ÚI'] "rnutum-cavalo" (tons: baixo- alto) 

/lahu I [ la' ~u ] "arraia" (tons : baixo- baixo ) 

Hayes(1995) menciona a distinção entre línguas de acento limitado, como o inglês, em que 

o acento ocorre a distâncias pré-determinadas, e línguas de acento não limitado, em que o 

acento ocorre quando as condições previstas são cumpridas. O algoritmo acima seria um 

exemplo de ocorrência de acento não limitado. O caso default corresponde à segunda 

sentença do algoritmo. Há uma certa tendência para o default: quando o peso maior é à 

direita, o caso default é à esquerda ; e vice-versa, quando o peso maior, como no juruna, é à 

esquerda, o caso default é à direita. Isto é observado sistematicamente em muitas línguas, 

mas há ainda a possibilidade lógica, segundo Hayes, de peso à direita- default à direita, e 

peso à esquerda - default à esquerda. 
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Há no juruna a ocorrência de vogais longas. Elas são responsáveis muitas vezes pelo 

contraste entre palavras, mas a localização do acento não depende unicamente delas, como 

será visto. 

Nota-se, portanto, que tanto o tom quanto a duração não podem ser tomados como 

correlatos fisicos para o acento, o que corrobora a visão de que acento é uma manifestação 

lingüística da estrutura ritmica ,como afirma Hayes, op.cit., e como tal, não se liga a uma 

realização fisica particular. Como afirma Hayes (op.cit :8): 

" uma razão para supor que o acento é ritmo lingüístico é que padrões de acento exibem 

paralelos formais substanciais com estruturas rítmicas extra-lingüísticas, como as achadas 

em música e verso." 

Não há, portanto, qualquer realização física (fonética) invariante para o acento. Contudo, é 

possível observar-se tendências em como o acento se manifesta nas línguas. 

A oclusiva glotal [ ? ], em juruna, em final de sílaba não pode ser considerada fonema. Ou 

seja, em tal contexto, ela não é fonêmica pela ausência de contraste. Ela é , inclusive, a 

única consoante que ocorre em tal contexto, somente em final de palavra. 

Assim, fica difícil postular padrões silábicos (C) VC para a língua. O que seria um 

problema, pois estas seriam (junto com CVV) as sílabas "pesadas" segundo a Teoria da 

Quantidade , e como tais, as responsáveis pelas regras de acento. E se o acento em Juruna 

depende do tom, como explicá-lo mediante tal teoria ? 

Tentando responder a essas questões, é reanalisada a relação entre acento, tom e "peso 

silábico" na língua Jurúna, e para tanto é adotado o modelo teórico de Hayes (1995). Em 

sua análise do Português Antigo, observado em cantigas de amigo nos Cancioneiros 

Medievais Portugueses , Massini-Cagliari ( 1999) afirma a pertinência de tal modelo pela 

sua consonância com a teoria gerativa de princípios e parâmetros. Neste estudo, embora 
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seja analisada uma letra de música para comprovar a pertinência de uma análise (o que em 

certa medida corresponde a analisar poesias), não há um compromisso com a teoria 

geratíva no restante da tese. A adoção de Hayes (1995) aqui deveu-se à maior clareza dada 

pela teoria para a análise proposta, o que será observado a seguir. 15 

1.3 .3 .Peso silábico 

A Teoria Métrica toma como unidade estrutural de análise a sílaba, que seria a responsável 

pelas regras de acento nas línguas. Apesar de algumas discrepâncias (Halle e Vergnaud, 

1987 propõem constituintes silábicos como as unidades estruturais e não a sílaba toda), o 

princípio acima é defendido com ampla argumentação por inúmeros autores (Hayes, 1995, 

Hogg e McCully, 1987, etc). 

A tendência maior até bem pouco tempo tem sido a explicação de regras de acento pelo 

peso silábico , dado pela duração em moras de cada sílaba : sílabas com uma mora seriam 

leves e sílabas com duas moras seriam pesadas , por exemplo. Para tal medição em moras, 

a duração vocálica e a coda preenchida seriam os parâmetros. 

Pressupõe-se a seguinte constituição da sílaba : 

cr 

A 
O R 

"" N C 

cr sílaba 

O onset (ataque) 

R rhyme (rima) 

N núcleo 

C coda 

15 Para uma resenha de Hayes (1995) consulte-se Massini-Cagliari (1999). 
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Cada constituinte pode se ramificar ou mesmo não ocorrer, com exceção do núcleo. 

Exemplo do juruna : 

1\ I 
kaaraí'ií' 

Segundo Hayes, estudos recentes provam que muitas línguas têm critérios duplos de peso 

silábico. Hayes aponta vários exemplos : esse é o caso do Grego Antigo , do Tubatulabal , 

que , inclusive, apresenta (C) VV como sílabas pesadas e também CV em reduplicação 

como pesadas ( o que contraria claramente a classificação em moras, uma vez que CV, 

mesmo em reduplicação, só apresentaria uma mora, e, portanto, deveria ser leve) ; este 

último aspecto do Tubatulabal também ocorreria em muitas línguas do mundo. 

Tais exemplos mostram que uma simples contagem de moras não é suficiente para tratar de 

todos os processos prosódícos. Alem disso, há línguas como Golin (Bunn e Bunn, 1970, 

apud Hayes, op.cit.) em que sílabas com tom alto atraem o acento em preferência às 

sílabas com tom baixo (o que parece também ser o caso do Juruna). Segundo Hayes, não 

há qualquer indicação de que sílabas com tom alto sejam bimoraicas 

Para resolver a questão, Hayes propõe a divisão do fenômeno do peso silábico em duas 

teorias : 1) Teoria da Quantidade de Sílaba (baseada na estrutura de moras/duração silábica) 

e 2) Teoria da Proeminência de Sílabas. Esta última usaria grades de colunas para 

representação, o que havia sido apontado já por Goldsmith (1990, p.170), embora com 

parca argumentação, para o caso de línguas tonais. Essa segunda teoria também levaria 

em conta todo um conjunto de propriedades fonéticas que determinariam quais sílabas 

soariam mais forte : quantidade da sílaba, vogal baixa, tom alto, vozeamento da consoante 
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de sílabas iniciais, presença de I í' I no final de sílabas, etc). Essas propriedades fonéticas 

teriam importância fonológica grande, uma vez que seriam a base de regras de acento. 

Esse fato já era apontado em um trabalho anterior sobre o Juruna , embora não fosse 

utilizada a teoria de Hayes, em que se dizia da maior propriedade de propostas teóricas, 

como as de Giegerich (apud Hogg e McCully, 1987), que fossem mais próximas da 

realização fonética e deixassem de lado a distinção proposta por Selkírk (1979) entre sílaba 

leve e sílaba pesada; enfim, que levassem em conta algo além da duração silábíca (moras). 

1.3.4.Teoria de Proeminência Silábica x Teoria Moraica 

A proeminência é irrelevante para a construção de pés. 16 Segundo a teoria de Hayes, os 

tipos de pés sensíveis ao peso (iambos e troqueus moraicos) são definidos em termos da 

teoria da quantidade, ou seja, em termos do conteúdo moraico. A construção de pés, uma 

vez baseada na "Iambic/Trochaic Law''17 (Lei Iâmbica!Trocaica), não tem acesso à 

proeminência (cf op.cit., p.80). 

16 Pés são constituintes métricos que constituem unidades mínimas na leoria métrica Na notação de Hayes 
vêm entre parênteses. Podem ser limitados ou não. Inventário de pes limilados (terminologia da métrica 
clássica) : 
a) troqueu silábico ( x . ) 

crer 

b) iambo (.x) ou (x ) 
ver 

c )troqueu morai co ( x . ) 
vv 

ou (X) 

O 2<: marca a sílaba forte, o ~ a fraca. O 2<: é , portanto, a cabeça de pe. O juruna, por ter acento não limilado, 
não apresenta pés limitados. 

17 Lei Iâmbica/Trocaica : a) Elementos contrastando em intensidade naturalmente formam agrupamentos com 
proeminência inicial ; b) Elementos contrastando em duração naturalmente formam agrupamentos com 
proeminência final. 
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Assim, outros mecanismos, com exceção da construção de pés, como End Rule , 

destressing , e extrametricidade serão os responsáveis pelas regras de acento que se 

referem a proeminência. E com isso, um sistema próprio de marcação gráfica deve ser 

proposto. Sigo aqui as propostas de Hayes, fazendo apenas uma modificação necessária: 

uso o sinal/ ' I para marcar sílaba acentuada ao invés de usar o sinal proposto por Hayes, 

I 'I ; isso porque este último é o mesmo utilizado para marcar o tom alto. 

Hayes propõe uma grade métrica sobre as sílabas com as marcas ~ ~ e parênteses. O ~ 

é usado para marcar a cabeça de pé (ou cabeça do constituinte métrico), o ~ é usado para as 

demais sílabas que não sejam cabeças de pé, e os parênteses para os limites de cada pé (ou 

de cada constituinte métrico). Já para a grade de proeminência propõe uma posição abaixo 

das sílabas, em 'status' não-estável, e o asterisco como marca. Apresenta em sua teoria 

farta argumentação, baseada em análise de várias línguas, para tais escolhas. Tal 

argumentação não será mencionada aqui (ver Hayes, 1995, para maiores detalhes). 

1.3.5. Argumentos para uma análise 

Embora uma análise que contasse somente com a proeminência (os tons) fosse mais 

econômica, ela não daria conta de dois aspectos fonéticos observados na maioria dos casos 

em fala lenta, em Juruna. Eles poderiam ser considerados como relevantes para o 

conteúdo moraico das sílabas e, desta forma, passariam a tornar simplificada demais a 

análise via proeminência somente. 

Tais aspectos são a duração vocálica, (C)VV , e a ocorrência da oclusiva glotal [ ? ] em 

final de sílaba. Pela ausência de contraste de [? ] no contexto referido, pois a língua não 

apresenta nenhum outro caso de consoante no final de sílaba, ou seja, não há nenhum outro 

caso CVC, [? ] passou a ser desconsiderado como fonema (somente em tal contexto). 

As vogais longas, como já foi dito (ver Introdução), não se mostraram as responsáveis 

únicas pela localização do acento, mas se mostraram contrastivas em vários casos. Assim, 
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a língua contaria com as possibilidades de sílabas : V , VV , CV, e CVV . Observando as 

transcrições fonéticas de que disponho, e ouvindo novamente suas realizações em 

gravações em k-7, noto que apesar de exemplos como [ ka:ra' '?i? J, em que a sílaba com 

vogal mais longa antecede a sílaba acentuada, há uma grande tendência de associação entre 

sílaba acentuada e sílaba com vogal longa. Casos há em que o acento cai na sílaba com [ ? ] 

no final e não na sílaba (C)VV Mas, em nenhum dos casos a preponderância do tom 

para a atribuição do acento é descartada. 

Além disso, há evidências provenientes da utilização da escrita pelos juruna18 O trecho de 

história- Pa dubiãbiã karaü karaü 19
( "Primeiro o humano, não vá passar, não vá 

passar") foi escrito Pa dubiãbiã'karaü'karaü. Aqui as glotais serviriam, na hipótese 

particular dessa pessoa, para marcar o limite de palavras. Essa ocorrência, muito comum 

nos textos dele nos primeiros cursos, aos poucos foi tornando-se mais rara. Durante o 5° 

curso de formação, por exemplo, limitou-se somente aos primeiros textos. Entra em jogo 

aqui a percepção de processos fonológicos, irrelevantes para a escrita que o falante nativo 

utiliza, mas relevantes, é claro, na fala. 

Ao escrever, provavelmente, no início, Y abaiwa soletrava sílaba por sílaba, palavra por 

palavra, o que dava a seu texto uma velocidade de fala lenta. Em tal situação, marcadores, 

quase imperceptíveis na dinâmica da fala rápida e usual, começavam a aparecer. Neste 

caso, especialmente, a marcação das glotais é excessiva, pouco econômica e, portanto, 

desencorajadora para os que pretendem usar tal sistema. Tal marcação é totalmente 

18 Em 1994, houve um convite de uma ong. (A V A, posteriormente ISA) para trabalhar no projeto de ensino 
bilíngüe no Xingn. Então apareceu a oportunidade de retomar a questão da escrita junma, que havia sido 
motivo de interesse dosjuruna anteriormente. Foi proposto nessa época um alfabeto (Fargetti, 1994), levando 
em conta a análise fonológica prévia (Fargetti, 1992). Ele procurava ser coerente, abolindo redundâncias, 
como mais de um símbolo para um mesmo fonema, e atender à necessidade de facilidade de utilização, com 
símbolos qne fossem encontrados em simples máquinas de escrever. Foram propostas, inclusive, para cada 
fonema, algumas alternativas de letra levando em conta as possíveis preferências do falante da lingna. Ou 
seja, era prevista, desde o início, a livre escolha. A proposta foi analisada pelos junma dorante o primeiro 
curso de formação de professores do Xingu. Os juruna defi.níram então as letras de acordo com os critérios : 
a) maior semelhança com o alfabeto do português, b) maior semelhança com o alfabeto de outras línguas 
indígenas. O alfabeto assím construido encontra-se em uso pelos jurima desde então. Já contam hoje com 
três livros de histórias e um livro de alfabetização escritos por eles mesmos . publicado pelo MEC ( cf. 
Fargetti, 1998a}. 
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irrelevante porque, em termos gráficos, já dispomos do espaço em branco para marcar a 

separação de palavras 

Observando outro texto, uma canção, em que Yabaiwá usa as glotais, nota-se que o uso se 

restringe a palavras repetidas. Escreveu a seqüência karu-karu-karuka como 

karu?karu?ruka?ruka. Pela melodia, a tônica da palavra (karuka "urinar") passa a ser a 

primeira sílaba karuka, mas isoladamente, fora desse contexto, a tônica é a última sílaba 

karu!g . Também fora da melodia poderia haver reduplicação da palavra mas essa seria 

diferente : karukaruka .. 20 O que seria reduplicado é a porção final da palavra, - ru!g, em 

sufixação, indicando reiteração. Portanto, ao tentar escrever karu-karu-karu!g Yabaiwá 

estaria pensando na reduplicação "correta" e na localização do acento na palavra fora do 

contexto da melodia (na sílaba final : kamkaru!g). 

A escrita de Yabaiwa foi : 

pazu de karu 'karu 'ruka 'ruka 

pazu de karu 'karu 'ruka 'ruka 'ude 'karu 'ude karu 

pazu de karu 'karu 'ruka 'ruka pazu de karu ude ka 

Mas ao caotar, pronunciou : 

Pazu de karu karu karuka 

Pazu de karu karu karuka 

Pazu de karu karu karuka 

Ude karu ude karu 

A tradução seria : "o sapo urinou nas minhas costas". Segunda Yawada , essa música 

pertence a uma história satírica de um velho bêbado que estava na beira do rio e que assim 

cantou porque um sapo realmente havia urinado em suas costas; esse sapo teria feito a ele 

outros malefícios como roubar sua canoa e zombar dele. 

19 Na ortografia mada pelos juruna não é prevista a marcação dos tons altos. 
2° CfFargetti, 1997 Re-re-reduplicação em Juruna 
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Veja-se a seguir a notação musical da cantiga : 

• 
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pa zu ude ka ru ka ru ka ru ka pa zuude 

ka ru ka ru ka ru ka pa zu ude ka ru pa zu ude 

I i J J J J I J J J J I J J J J 11 ! 
ka ru ka ru ka ru ka ru karu u de 

ka ru pa zu ude ka ru ka ru ka ru ka ru 

pa zu ude karukarukaru ka u dekaru u dekaru 



A notação musical foi feita por uma professora de música possuidora de ouvido absoluto, 

Profa. Josette Silveira Mello Feres, a quem agradeço a colaboraçãou Segundo a 

professora, tal notação é aproximada pois a melodia, que ela pôde ouvir em gravação em 

k-7, não é tonal e tampouco enquadra-se em nossa quadratura (ou seja, não obedece às 

escalas melódicas nem à divisão em compassos de nossa música ocidental). Apesar disso, 

observando-se a notação musical da cantiga, percebe-se claramente que as notas fortes 

correspondem claramente à sílaba inicial ka, a sílaba tônica na melodia, mas não em uma 

pronúncia fora desse contexto. 

As mesmas considerações, mutatis mutandis, podem ser feitas para o exemplo anterior. Por 

isso, a hipótese de Y abaiwá para o uso das glotais é, mais do que marcar o final das 

palavras, marcar a mudança de localização de acento. 

Portanto, embora descartada como contribuição ao sistema de escrita dos juruna, a hipótese 

de Y abaiwa traz a evidência da existência da glotal em final de palavra, com velocidade de 

fala lenta, para marcar a sílaba tônica. Isso aponta para a necessidade da análise do acento 

levar em conta tanto a proeminência (tom) quanto a quantidade (vogal longa e coda 

preenchida). 

13.6. Proposta de análise 

Diante do acima exposto, proponho uma opção de análise levando em consideração a 

quantidade (duração) e a proeminência (alternância de tons) para explicar o acento em 

Juruna. Esta proposta, contudo, não aponta para uma reanálise da glotal como fonema na 

coda; ela continuará sendo analisada como fonética pela ausência de argumentos que 

possam ir contra a pressão estrutural, a tendência observada na língua até o momento (não 

há qualquer consoante, diferente da oclusiva glotal, em coda). Além disso, esta proposta 

21 Agradecimentos também ao Prof. Nabor Nunes Filho pela colaboração na passagem da notação para o 
computador, e à querida Profa. Jandyra Silveira Ramos, gmude mestra na música, com quem troquei idéias 
sobre este caso. 
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de análise coloca o fenômeno do acento em Juruna compatível com a maior parte das 

línguas já analisadas, tomando-o mais previsível em termos tipológicos. 

Há a construção de pés levando-se em consideração a quantidade/conteúdo moraico de cada 

sílaba, além da projeção da distinção de proeminência, dada pelo tom. Essa interação entre 

quantidade (para a construção de p§) e proeminência (que determina a End Rule) é 

interessante para a teoria de Hayes, como ele bem demonstra em vários momentos em seu 

trabalho, uma vez que demonstra que, além do ritmo, o acento se deve a fatores de ordem 

fonética. 

Os procedimentos para essa análise seriam os seguintes : 

1) estabelecimento do peso silábico 

2) construção de pés 

3) estabelecimento da hierarquia de proeminência 

4) projeção da grade de proeminência 

5) End Rule 22 

6) apagamento da grade de proeminência 

1) Estabelecer o peso silábico 

Quanto a sua distinção em moras (duração) , as sílabas em Juruna seriam : 

(C)VC pesada 

(C)VV pesada 

(C)V leve 

22 A End Rule é a regra final para loc.alização do acento. Neste caso, ela conjuga proeminência e peso 
silábico. Sua definição : 
End Rule (left/right) 
a) Crie um constituinte métrico de tamanho máximo no topo da estrutura existente 
b) Coloque a marca de grade formando a cabeça desse constituinte na posição disponível (mais à 

esquerda/mais à direita). 
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Exemplos como [ka·.ra'? i?] poderiam fazer pensar em uma hierarquia para a quantidade 

silábica, o que levaria a interpretá-la como proeminência também ; isso porque poder-se-ia 

pensar que a última sílaba CVC atraísse o acento no lugar da CVV inicial . Mas tal 

interpretação é errônea uma vez que a proeminência tonal prevalece no estágio da 

proeminência de grade, e, portanto, na End Rule (o que poderá ser comprovado a seguir). 

2) Construir os ~ 

Regra para a construção de pés : forme pés não-limitados, fortes (cabeça) à direita e 

sensíveis à quantidade. 23 

Note-se que a mudança no posicionamento do acento (sílaba mais pesada à esquerda, ou a 

sílaba mais à direita) tem a implicação lógica de bloquear qualquer limitação -

iambo/troqueu - dos pés. Além disso, o posicionamento da cabeça de pé é dado pelas 

implicações da dupla direção que se quer evitar para a End Rule. 24 

(. x) ( . x)(x) ( . . x) ( . .x) ( x)(x) (x)(. x) ( x) (x)(. x) 

asa pakua 
,, 

asuun piza 

23 Tradução dos dados apresentados : 
asá "macaco (sagüi)" záráki "curica" 

ad;3ihá "formiga" piza "canoa" 

pakua "banana" káiJa "noite" 

bátáká "fome" kara'i'i "ca.raíba, branco" 

asun "vermelho" ?utakÚ "timbó" 

24 Caso os pés fossem limitados em ia.mbo/troqueu, haveria dupla direção pata a End Rule, o que não é 
permitido pela teoria. Por exemplo, pata a palavra bátáká a End Rule na camada de palavra seria aplicada à 

direita e pata a palavra záráki seria aplicada à esquerda. 
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(x)(. x) ( .. x) 

kaaral'Í'? ?utaku'? 

3) Construir a hierarquia de proeminência 

Hierarquia : 

sílabas com tom alto 

sílabas com tom baixo 

* * 
* 

4) Projetar a proeminência 

A proeminência deve ser projetada (em plano inferior e com asterisco) para as cabeças de 

pé, únicas que podem subir à camada de palavra (acento principal). 

(. x) ( . x)(x) ( . . x) ( . . x) (. x)(x) (x)(. x) ( . x) (x)(. x) 

asa ad3fihá pakua bataka asuufi záanÍki piza kaaikl 

* * * * * * * * * * * * 
• * * * * * * 

(x)(. x) (. . x) 

kaaral'il'' \'utaku'? 

* * * 

* * 
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S)Aplicar a End Rule Left na camada de palavra 

A condição estrutural para a aplicação dessa regra já está prevista no plano da 

proeminência. Marca-se um "' na camada de palavra sobre a primeira sílaba da esquerda 

para a direita que apresente maior proeminência. 

( x) 

(. x) 

( X ) 

(. x)(x) 

( x) ( 

( .. x) (. 

X) ( X ) (X ) 

x) ( x)(x) (x)( x) 

asa pakua bát.iká asuufi záaráki 

* 
* 

( x) 

(x) (. x) 

* * 
* 

• * 

* * 

( x) 

( .. x) 

* 
* 

* 

6) Apagar o plano de proeminência 

* * * * * 
* * * 

( x) 

( . x) 

piza 

* 

(x ) 

(x)(. x) 

k.mikl 

• * 

* 
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1.3.7. Conclusão 

Embora fosse possível uma análise que focalizasse somente a proeminência, se a questão da 

quantidade fosse descartada para a língua Jurúna, a análise proposta, por outro lado, 

apresentou-se mais coerente, mais motivada pelos dados e mais próxima das tendências 

tipológicas apontadas por Hayes. 

Além disso, tal análise encontra suporte nos dados encontrados na escrita de um juruna. 
Por essa escrita ficou provado que o falante nativo tem noção intuitiva da quantidade na 
sílaba. Marca com glotais os finais de palavra, o que comprova a existência de dados como 
[ kaara • ziz ] e permite ver a ocorrência de vogais longas em conjunto com a ocorrência de 

glotais. 

A evidência trazida da escrita do falante nativo é inquestionável. Apesar de o fato de 

marcar as glotais ser uma hipótese consistente de apenas um falante, ocorrências de glotais 

em final de palavra aparecem esporadicamente na escrita de outros falantes. Portanto, tal 

evidência faz repensar a questão dos tipos silábicos em juruna, postulando a importância de 

(C)VC em termos prosódicos, embora somente a oclusiva glotal possa ocupar a coda. 

Contudo, a importância do peso silábico para a marcação do acento em juruna é notada 

principalmente em fala mais lenta. Em fala rápida, o tom prepondera. Isto comprova a 

validade da análise aqui proposta em que são consideradas tanto a quantidade (peso 

silábico) quanto a proeminência (alternância de tons). 
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1.4.Nasalidade 

Em Fargetti (1992) é tratada a nasalidade como propagação do traço [ + nasal }. É 

discutida, na referida obra, a questão de qual seria a vogal intrinsecamente nasal em 

comparação com outras línguas tupi. D. Rodrigues (1990), por exemplo, afirma que no 

guarani antigo a vogal intrinsecamente nasal em uma palavra é a vogal da sílaba tônica. 

Para o guarani mbyá, Guedes (1991) apresenta explicação semelhante, postulando também 

o "acento nasal" ; Dooley (1984) aponta para o mbyá análise diferente, propõe 

direcionalidade na propagação da nasalidade (da direita para a esquerda), escopo de 

segmentos vocálicos e consonantais ( Guedes(op.cit.) vê a propagação ocorrendo em 

sílabas), e metodologia de análise via fonologia gerativa. 

Em Fargetti (1992) era proposto que emjuruna: 

1) a vogal intrinsecamente nasal é a que se encontra na última sílaba da palavra (ou 

morfema) 

2) a propagação da nasalidade é regressiva 

3) a propagação da nasalidade é linear, ocorrendo de sílaba a sílaba 

4) o impedimento da propagação ocorre: 

nas fronteiras de palavras (mas não de morfemas) 

na presença de obstruintes sonoras : I b I, I dI, I d3l, I z I 

Como será demonstrado a seguir, somente a segunda proposição será mantida aqui, ou seja, 

há realmente propagação ou espraiamento da nasalidade e ela é regressiva, da direita para a 

esquerda. As demais proposições não são mais aceitas devido à análise de mais dados 

sobre a língua. 

A vogal intrinsecamente nasal não é necessariamente a da última sílaba da palavra ou 

morfema, mas sim a vogal nasal mais à direita, ou seja, a primeira da direita para a 
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esquerda em uma seqüência de vogais com o traço [ + nasal J ( essa vogal é contrastiva 

como pode ser observado nos exemplos de 105 a 120): 

(174) [ 3í I bi ] 

"irmã dele" 

(175) [ 3' hu'á] 

"galho" 

, 
Em ( 17 4) a vogal intrinsecamente nasal é a da penúltima sílaba , -i , e em ( 17 5) é a da 

primeira, 3 . Em ambos casos é a vogal nasal mais à direita. O exemplo (175) comprova 

a única proposição acima ainda aceita, ou seja, comprova que o espraiamento da nasalidade 

é regressivo pois caso fosse progressivo as outras vogais da palavra teriam sido nasalizadas 

uma vez que a fiicativa glotal é transparente para a nasalidade. 

A nasalidade na língua afeta traços de segmentos consonantais que antecedem a vogal 

nasal, portanto, diferentemente da proposição (3) citada acima (Fargetti, 1992) , propõe-se 

aqui que ela seja um fenômeno autossegmental. Como tal, pode ser melhor analisado pela 

fonologia de geometria de traços, que caracteriza consoantes e vogais de forma unificada, 

com os mesmos traços, o que permite uma relação mais direta entre elas, com a constrição 

como unidade básica para sua organização (Clements e Hume(1993), p.298). 

(176) [ p3 • fiz J 

"flauta (genérico)" 

(177) [i 'dÕi'í ] 

"curto'" 

(178) (lõ' niÚru] "podre (peixe)" 
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(179) r w3.fi • ü' J 

"duro dificil" 
' 

(180) [ y3be' Ú2 J 

"largo, muito amplo" 

Nesses exemplos pode-se observar a nasalidade espraiando não somente para vogais como 

também para consoantes [ i w y r ) . 

O exemplo (178) poderia fazer pensar que a fonte da nasalidade de [í ] é a consoante 

precedente, que é nasal. Contudo, não é possível tal análise pois há exemplos de vogal 

seguindo consoante nasal em sílaba acentuada em que a vogal continua oral : 

(181) [má] 

"quem?" 

(182) [ 'máse~u] 

~'acabou" 

Em xípaya (Rodrigues (1990)) também há vogais nasais !I i- ã ü I. Há também 

espraiamento da nasalidade mas, pela análise de C. Rodrigues, esta é , diferentemente do 

juruna, progressiva, da esquerda para a direita. Embora proponha como fonte de 

nasalidade em alguns casos a consoante nasal em onset, o que não ocorre em juruna, não há 

também em xípaya a nasalidade proveniente da consoante nasal em coda. Exemplos do 

xipaya (Rodrigues, op.cit., p. 33,34): 

102 



(183) [p3'1)] lpãli/ 

"peixe (tipo)" 

(184) [ taka' Dã] I takatía/ 

"frango" 

A lateral retroflexa do xipaya [ 1 ], pelo que se depreende da análise de C. Rodrigues, é 

transparente para a nasalidade, portanto em (183) ela permitiu a nasalidade na vogal I i I e 

em (184) as vogais iniciais não são nasalizadas porque o sentido da nasalidade é da 

esquerda para a direita. 

Em juruna não é possível interpretar a vogal nasal como uma vogal nasalizada por um 

consoante nasal em coda (final de sílaba). N"ao há na língua, com exceção do caso da 

oclusiva glotal [? ] em final de palavra ( cf. análise do acento neste capítulo), nenhuma 

ocorrência de consoante em coda, portanto a estrutura : 

(C) 

não é possível na língua . Portanto, propor uma análise fonológíca com uma nasal I N I 

em coda que proporcionaría o espraiamento do traço [ + nasal ] não seria permitida para o 

juruna. Assim , não é possível adotar propostas da fonología da geometria de traços como 

a de Piggot(1992), que propõe os nós "soft palade"e "spontaneous voicing" para tratar de 

fenômenos em que a consoante nasal desempenha papel importante no espraiamento da 

nasalidade. Línguas como o kayapó e apinayé, por apresentarem consoante nasal em coda 
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(inclusive consoantes pré e pós nasalizadas) poderiam adequar-se ao tratamento pela teoria 

de Piggot, como propõe Salanova ( 1998i5
. 

Formalização do processo de espraiamento de acordo com Clements e Hume (op.cit.): 

(185) [ 'miyu] /máyü I 

"bravo" 

X X X X X X X X 

I I l l I I I I 
r r =>=>=> r r r r 

[Jasal] [_jsal] [-Jal] [Jasal] 
I ~ 
+N +N +N +N 

I I I J I l l I 
m a y u m 3 y ü 

(186)[ a' If ?3í:'3 'h5] 

"boneco (ou foto do menino)" 

Pelo exemplo acima observa-se que a nasalidade não espraia além da palavra, como 

consta na proposição ( 4) de Fargetti (1992). Contudo, contrariando parte de tal 

proposição, pode haver impedimento do espraiamento de um morfema para outro. Como 

pode ser observado nos verbos com sufixo de negação, a nasalidade dos sufixos de negação 

para o verbo no modo realis I -ü I e 1-aü I não espraia para outros segmentos ( cf 

negação, Capítulo III) 

(187) I nakuiÚ piririkÍÜ I 

piririku-aií 

coelho pular-neg 

"O coelho não pulou" 

25 SALANOV A,A. P. A nasalidade em k:ayapó e apinayé : o limite do vozeamento soante, projeto de 
mestrado, UNICAMP, ms 
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awi-ü 

mulher caxiri beber-neg 

"A mulher não bebeu caxiri" 

(189) I arapá iJÚJiü 

iJÜJi-ü 

he anu, perum"ã iJÜJi he anu I 

arara comer-neg 3s asp macaco comer 3s asp 

"Arara não a come (banana), macaco que a come" 

Nos três exemplos acima observa-se que a nasalidade do sufixo de negação não espraiou 

para os outros segmentos do verbo, ficou restrita ao morfema. 

O não-espraiamento também ocorre com os sufixos nominalizadores em construções 

relativas: 

(190) I senahi kih~ tSatSayã uad3Íd3a I 

homem pescar ir-red.-nom ls irmão 

"O homem que foi pescar é meu irmão" 

(191) I izála{ na alf be ap atS~yãhã be I 

ver I s menino dat cachorro morder -nom dat 

"Eu vi o menino que o cachorro mordeu" 

Nos dois exemplos acima observa-se que a nasalidade dos sufixos nominalizadores também 

não espraiou. Portanto, conclui-se que o domínio da nasalidade é um constituinte 

morfológico, um radical ou um afixo e não a palavra. 
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Pelos exemplos abaixo observa-se que podem ser opacas quanto ao espraiamento da 

nasalidade as fiicativas, afiicadas e algumas oclusivas : 

(192) [ a' süi'i ] 

"vermelho" 

(193)[a'S:i2] 

~'chifre" 

(194)[ a'tS:i] 

"grupo, cardume" 

(195)[ i' dà ] 
"mãe (vocativo)'' 

(196)[ a$u 'i] [ a' s:iz] => [ a$u' is:iz] 

"veado" "chifre" "chifre de veado" 

Em (196) observa-se uma assimilação de duas vogais idênticas ; caso uma fosse nasal a 

assimilação não ocorreria , como no exemplo abaixo : 

( 197) [ pa ' kiw3 a ' y3' ] 

"foice afiada" 

Pode contudo haver uma seqüência de nasais entre fiicativas caso essas sejam idênticas. O 

que pode ser explicado por um processo de reduplicação : a sílaba com a fricativa e a vogal 

nasal teria sido reduplicada, e portanto não teria havido espraiamento da nasalidade : 

(198)[ ss "si J 

''socozinho'' 
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Há exemplos em que oclusivas são opacas para a nasalidade : 

(199)[ i' d~n ] 

"curto'' 

(200) [ kara ' didi ] 

"nome próprio (chefe juruna)" 

(201 ){ itini 'IÕ] 

Contudo, há exemplos em que as oclusivas são transparentes para a nasalidade : 

(202) [ fi' kii ] 

"soluço" 

(203)[ t3 'kii 1 

"mutum" 

Caso as oclusivas fossem sempre opacas para a nasalidade poderia ser feita a generalização 

de que todas as obstruintes são opacas para a nasalidade. Talvez diacronicamente essa 

pudesse ser uma hipótese para a língua, que hoje parece estar a esse respeito em mudança. 

Um estudo sociolingüístíco sobre esse ponto seria, portanto, de grande interesse para a 

melhor compreensão do processo na língua. 
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Capítulo li 

Classes de palavras 

Na definição das classes de palavras em juruna utilizam-se principalmente critérios 

gramaticais : são consideradas a distribuição das palavras, as funções sintáticas que elas 

desempenham e as categorias que apresentam, identificando as classes , distinguindo-as 

entre si. 

Seguindo Schachter (in Shopen, 1985: I : 4), que se baseou em Robins (1964), existem 

classes abertas e classes fechadas. As primeiras são em princípio ilimitadas, podendo 

variar de falante para falante, e as segundas são as que possuem um número fixo de 

elementos, que são os mesmos para todos os falantes da língua. Classes abertas seriam , 

portanto, nomes, verbos, adjetivos e advérbios e classes fechadas seriam pronomes, clíticos, 

afixos, conjunções, interjeições e partículas. 

2. 1 . Classes abertas 

Será mostrado que o JUruna apresenta as seguintes classes abertas : nomes, verbos e 

advérbios. 

2.l.l.Nomes 

A classe dos nomes é constituída por elementos que podem ocorrer como núcleo de 

sintagrna nominal (SN) em função de argumentos de verbos e de posposições: 

(1 ) ali pakua ixu 

menino banana comer 

"O menino comeu banana" 



(2) ) pitxa plza h~ au 

petxe canoa loc estar 

"O peixe está na canoa 

Os nomes podem também ocorrer como predicado em orações não verbais, porém nessa 

função deve ser acrescido o sufixo predicativizador -ha. 

( 3) Wetákí: peru-ha anu 

Wetag suyá-pred. asp 

"W etag é suyá" 

Podem ser modificados por possessivos, demonstrativos numerais e estativos (exemplos 

seguintes) : 

( 4 ) u=me hulá 

1 s poss. porco 

"meu porco (caçado no mato)" 

(5) anl ali 

aquele menino 

"Aquele menino" 

( 6 ) una txahlÚ waraxí wã 

1 s três melancia comprar 

"Eu comprei três melancias" 

( 7 ) ali kariá wl 

menina alegre chegar 

"A menina alegre chegou 
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Os nomes apresentam a categoria de número, caso refiram-se a "humano". Apresentam a 

categoria de posse, com a distinção entre nomes possuíveis (alienáveis e inalienáveis) e 

não possuíveis. Os inalienáveis sempre ocorrem com os clíticos marcadores de pessoa, os 

alienáveis não precisam necessariamente ocorrer com os clíticos. Os inalienáveis 

compreendem a) partes do corpo e b) termos de parentesco( cf capítulo III). 

Os nomes ainda se distinguem em simples e derivados. Estes últimos são obtidos por 

afixação (reduplicação) e por composição (endocêntrica e exocêntrica). 

2.1.l.l.Afixação 

O processo de reduplicação por sufixação, embora comum em verbos (que também 

apresentam a infixação, cf cap.III), ocorre também nos nomes: 

( 8 ) aku'Ú "rato/coruja (genérico)" 

aku'Ú-ku'Ú "gavião (pequeno)" 

' ( 9 ) pitxi "traíra grande" (tipo de peixe) 

pitxitxi "pirarucu"(tipo de peixe muito grande) 

( 1 O ) asu "assoprar" 

nasusu "borboleta" 
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Há muitos nomes de animais em que ocorre a reduplicação, mas, ao contrário dos exemplos 

acima, dificilmente se encontram as formas não reduplicadas uma vez que as reduplicadas 

são, segundo os informantes, onomatopéicas. 

( ll ) txáki-txáki "quero-quero (pássaro)" 

( 12) xãxã "socozinho (pássaro)" 

2.1.1.2.Composição 

São considerados compostos os elementos como os exemplificados a seguir por não 

apresentarem a possibilidade de intercalação de outro elemento (um modificador, por 

exemplo) e por apresentarem um significado que não corresponde à soma dos significados 

de cada elemento do composto mas sim à totalidade do composto. Assim, axÍ se•á 

("olho do fogo") refere-se a lâmpada e não a alguma parte do fogo. Além disso, *axi lil 

se' á , com o modificador kl ("só") , é agramatical. 

A seguir , exemplos de compostos. 

2.1.1.2.1. Composição endocêntrica : 

Nome+ Nome 

(13) se=padetá 'a'ahíÍ 

1 p=peso imagem/foto 
"balança (imagem do nosso peso)" 

(14) marun 'u'ã 
tatu( tipo) unha 
"enxó ( unha de tatu grande)" 

(15) axf me kamémá 
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fogo poss colar 
"lâmpada (colar do fogo)" ( cf. sinônimo acima) 

2.1.12.2. Composição exocêntrica: 

Nome+ Verbo 

(16) iya xipa 
rio reto ( estativo) 
"Rio Xingu (rio reto)" 

( 17) plza ipa'ip~'ia 
canoa voar 

" avião (canoa que voa)" 

( 18 ) axi saasaka 
fogo iluminar tudo 
"lanterna (fogo que ilumina tudo)" 

( 19 ) plza ipidepidéa 

canoa andar no chão 
"carro (canoa que anda no chão)" 

Verbo + Sufixo 

( 20 ) kabuoo{ [kararaka-h~] 
lixo tirar - nom 

"pá (que tira lixo)" 

(21) pap~r~ (itika-h~] 
papel apagar-nom 
"borracha ( que apaga papel)" 

(22) pa~rá [waxf-yãhã] 

papel escrever-nom 
"lápis ( que escreve papel)" 

Nome + Verbo + Nome + Verbo 
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(23) ax1 saasaka tapisá a-rahÍlü 

fogo ilumina tudo cara redonda-grande 
" lanterna grande ( fogo que ilumina tudo e que tem cara grande e redonda)" 

2.1.2. Verbos 

A classe dos verbos é constituída por elementos que podem ser núcleo de sintagrna verbal 

(SV) em função de predicado da oração. Podem manifestar a categoria de aspecto expressa 

por partículas ou por meio de reduplicação. A reduplicação pode também marcar a 

categoria de número. Os verbos podem ser modificados por advérbios. Os verbos podem 

se subdividir claramente em transitivos (simples e bitransitivos) e intransitivos (ativos e 

estativos). 

2.1.2.1. Verbos transitivos 

São verbos que admitem dois argumentos : o sujeito e o objeto direto. Estes argumentos 

podem ser expressos por elementos pronominais ou não. No último caso, os argumentos 

não recebem marcas especiais, distinguindo-se pela ordem ( a ordem geral é aquela em que 

o objeto precede o verbo). 

(24 ) pitxa ixu alf anu 

peixe comer menino asp 

"O menino está comendo peixe" 

(25) Ananã pitxa wlyü 

Ananã peixe cozinhar 

"Ananã cozinhou peixe" 

Na situação em que o objeto direto não pronominal vem após o verbo , ele recebe a marca 

be. 
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(26) api' atxu huta be 

cachorro morder cobra dat 

"O cachorro mordeu a cobra" 

Caso o objeto não seja um SN, ele ocorrerá no verbo como marcação de pessoa - clítico, 

que ocorrerá também no dativo be, 

. 
(27) apl 

. 
u=atxu u=bé 

cachorro ls=morder ls=morder 

"O cachorro me mordeu" 

Nas orações com verbos bitransitivos, ou seja, verbos que além do objeto direto admitem 

um objeto indireto, este vem no dativo, marcado pela posposição be, e o direto não recebe 

marcação, caso os objetos sejam não SNs, A ordem observada sempre é o objeto direto 

antecedendo o verbo, e o objeto indireto podendo ocupar variadas posições (caso o objeto 

direto fosse alocado após o verbo, haveria agramaticalidade pois ocorreriam dois 

argumentos marcados com a posposição be), 

(28) Tamamã Taperida be aparu kua 

Tamamã Taperida dat beiju dar 

"Tamamã deu beiju para Taperlda'' 

(29) Tamamã be Taperlda aparu kua 

Tamamã dat Taperlda beiju dar 

"Taperfda deu beiju para Tamamã 

(30) Taperfda b.ilia be aku'Ú abrahá' awlya abi' 

Taperfda papai dat rato história antiga contar 
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"Taperfda contou história antiga do rato para o papai" 

2.1.2.2. Verbos intransitivos 

Os verbos intransitivos em juruna podem ser ativos, caso refiram-se a uma ação, e 

estativos, caso refiram-se a estado. 

2.1.2.2.1 Verbos intransitivos ativos 

Estes verbos têm como argumento único o sujeito que, como no caso dos transitivos, pode 

ser pronominal ou não . 

(31 ) kurakura iya!illhá 

ferver nungau 

"o mingau ferveu" 

(32) etxÚ!ill ai f 

comer menino 

"O menino comeu" 

(33) blditu na 

carr Js 

"Eu caf" 

2.1.2.2.2.Verbos intransitivos estativos 

Os itens que exprimem conceitos correspondentes àqueles expressos por adjetivos no 

português funcionam em juruna como verbos estatívos, como será demonstrado. O que 
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comprovaria a análise deles como verbos, entre outros fatos, é a possibilidade de 

reduplicação desses itens com mudança de modo realis para irrealis. Assim, tais itens 

assumiriam uma característica do verbo, uma vez que na língua há os referidos modos no 

verbo (cf cap. ID). Em tais itens a reduplicação é uma sufixação e tem a função de 

marcar a intensidade : sem a reduplicação, no modo realis, 

relativamente longe e com a reduplicação, no modo irrealis, 

relativamente perto, que pode ser observado com mais detalhes. 

(34) ka'a upa akÍ1Ú 

mato folha verde 

indica algo que está 

indica algo que está 

"A folha verde (que está longe)"( ou "A folha é verde( que está longe)") 

(35) ka'a upa akila:kila 

mato folha verde-redupl 

"A folha verde (que está perto)"(ou "A folha é verde (que está perto)") 

Como pôde ser observado, a ordem de uma construção com os verbos estativos é Nome -

Verbo estativo e em uma construção genitiva é Genitivo- Nome. 

(36) ali ikiah~ 

criança bonita 

"A criança bonita" (ou "A criança é bonita") 

(37) ak~ urahu 

casa grande 

"A casa grande" (ou "A casa é grande") 

(38) aw'ila 'e'e 

mel gostoso 

"O mel gostoso" (ou "O mel é gostoso") 
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(39) iya imaxã 

no sinuoso 

"O rio sinuoso" (ou "O rio é sinuoso") 

Note-se , pelas traduções, que em todos os exemplos acima o verbo estativo pode ser um 

atributo ("O rio sinuoso"), sendo um modificador do nome, e como tal aparece em orações 

como no exemplo abaixo : 

(40) ali karia w1 

menina alegre chegar 

" A menina alegre chegou." 

( 41) ãibátá ipak\{há ita na 

rede nova comprar 1s 

"Eu comprei rede nova" 

(42) ume ãibátá ipakl{há lablki:rÍ 

1 s-poss rede nova rasgar 

"Minha rede nova rasgou" 

ou pode ser um predicativo, desempenhando a função de verbo ( "O rio é sinuoso"}, e 

pode, nesses casos, ser seguido da marca de aspecto, que , sem dúvida alguma, é 

característica de verbos : 

(43) mãdÍká abirua anu 

lua redonda asp 

"A lua está redonda." 
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(44) ulu'udf urahu alu 

lp(excl) grande asp 

"Nós somos grandes" 

Como menciona Dixon (in Bright, 1992), em casos como esse os lingüistas descrevem os 

"adjetivos" como verbos estativos, não os descrevendo, portanto, como urna classe de 

palavra distinta. Contudo, apesar de a reduplicação ser comum a verbos ,em juruna, não 

deixa de existir em nomes também , como foi mostrado anteriormente. Portanto, a 

reduplicação não é característica exclusiva de verbos. Além disso, um outro argumento para 

considerar os adjetivos distintos dos verbos seria o fato de que um adjetivo modifica um 

nome diretamente, como pode ser visto acima, mas um verbo só pode modificar um nome 

se estiver em uma forma nominalizada : 

(45) pikáhá lapÍd~-yãhÍ 

banco quebrar( objeto volumoso)-nomin. 

"banco quebrado" 

(46) txukáyá lapfku:yãhÍ 

flecha quebrar( objeto fino )-nomin. 

"flecha quebrada" 

Segundo Shankara Bath (1994:49), entre outras diferenças entre adjetivos e verbos em 

línguas em que eles são classes distintas, os primeiros ocorrem em sua forma não marcada 

na posição de nomes e requerem , como tais, modificações ( o uso de afixos ou de um 

auxiliar) para funcionar como predicados, e os últimos (verbos) ocorrem em sua forma 

não-marcada como predicados e têm de ser mudados para particípios ou outras formas 

derivadas para ocorrer na posição de nomes. Em juruna, o adjetivo não requer 

modificações para funcionar como predicado, podendo , inclusive, receber marca de 

aspecto ; além disso, comportam-se como os verbos também quando ocorrem na posição de 

nomes, uma vez que são nominalizados : 
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(47) ikiahá-yãhã tyu 

bonita-nom dormir 

"A bonita dormiu' 

O adjetivo pode ainda receber a marca de dativo, como um nome , mas antes disso precisa 

ser norninalizado como um verbo : 

(48) an! makaxf kua ikiaha:yãhã be 

3s milho dar bonito-nom dat 

"Ela deu milho para o bonito" 

Assim, em juruna os "adjetivos" passam a ser analisados como verbos estativos, por terem 

comportamento semelhante aos verbos. 

2.1.2.3.Derivação verbal 

2.1.2.3.l.Derivação a partir de nome 

Nomes derivam verbos com a mudança da terminação para -u para formar intransitivos e 

além disso, a partir do acréscimo do prefixo a- para formar verbos transitivos . 

(49) pina "pente" 

apmu "pentear'' 

apmu na mãbla b~ 

pentear 1 s filha dat 

"Eu penteei minha filha" 
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(50) ka' a bátxia 

árvore flor 

"flor da árvore" 

(51) ka' á:ha anu i=batxfu' 

árvore asp 3 s= florescer 26 

"a árvore floresceu" 

2.1.3. Advérbio 

A classe dos advérbios é constituída por palavras que podem modificar nomes e verbos. 

Sintaticamente, funcionam corno adjunto, ou seja, são ligados a urna estrutura, de que 

dependem, mas podem ser desligados da sentença sem causar a ela qualquer alteração 

sintática (Lyons, 1979). 

2.1.3.1. de lugar: 

'a' i "aqui" 

piÍ há hé "lá longe" 

kahu "lá" 

adÍIÍ "longe" 

kapaü' "perto" 

(52) au manakÚrá adÍIÍ 

ter açaí longe 

26 Note-se anu fora da posição final na frase. Uma explicação seria o fato de o dado ter sido fornecido por 
uma mulher. Provavelmente na ordem do aspecto haja variação na fala de homens e mulheres, como o há 
em itens lexicais. 

121 



"Tem açaí longe" 

2.1.3.2.detempo: 

kátbi "ontem" 

maXI "agora, hoje" 

kahukáde "amanhã" 

payiÍ "antigamente" 

ukáhau "sempre" 

(53) k.át"bi amana ala 

ontem chuva chover 

"Ontem choveu" 

2.1.3.3 .quantificadores : 

klnanatnaku "pouco" 

itxÍIÍI ""muito" 

bitéhu "tudo" 

anáse: "todos" 

t!hálÍ I t!hamáhidjl "nenhum" 

ab! "qualquer um" 

káitá "vários" 

' (54) apa pitxa a-ane ? 

qual peixe querer-2s 

"Qual peixe você quer ?" 
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ab! pitxa á na 

qualquer um petxe querer 1 s 

"Quero qualquer peixe" 

2. 1.3.4. qualificadores 

p!dáku "devagar" 

pe'árú "rápido" 

' me me "sozinho 

(55) ali pe'árú pudÚk:Ú 

menino rápido andar 

"O menino andou rápido" 
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2.1.3.5. numerais 

O juruna possui palavras e expressões para números até vinte. Para quantidades maiores, 

é usado itxi'bi ("muitos"). Atualmente fazem uso dos termos do português para designar 

os números maiores que cinco , com o objetivo de fazer contas e mencionar horas. 

Os números até vinte fazem referência aos dedos das mãos e dos pés , na ordem acima : o 

primeiro dedo a ser usado na contagem é o mínimo da mão direita (número "um"), depois o 

anular, o médio, o indicador e o polegar. O próximo é o polegar da mão esquerda 

(número "seis''), o indicador, o médio, o anular e o mínimo. A mesma ordem é seguida na 

continuação nos pés ("onze" é o dedo mínimo do pé direito). 

A ordem usual no sintagma nominal é Numeral - Nome. Porém também é possível a 

ordem Nome - Numeral. Entre os dois elementos pode haver outro elemento como um 

pronome. Comportam-se como adjuntos, podendo, portanto, ser removidos da sentença 

sem causar-lhe mudança sintática. Devido a esse comportamento, são considerados como 

advérbios: 
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' ' 
(56) una txablu waraxi wã 

ls três melancia comprar 

"Eu comprei três melancias" 

'' 
(57) txab'iu na waraxi wã 

três 1 s melancia comprar 

"Eu comprei três melancias" 

(58) duwadjuse alif 1yu 

quatro crianças dormir 

"As quatro crianças dormiram" 

(59) alii duwadjuse iyu 

crianças quatro dormir 

"As quatro crianças dormiram" 

Nos dados que foram obtidos27 observam-se dois tipos de sistema a partir do número 5 

I- compostos indicando a quantidade de dedos a mais que passaram de uma mão/pé ; ou 

II - compostos indicando os nomes dos dedos, sem indicar que são os da mão/pé esquerdos. 

Trata-se certamente de variação dialetal pois os dados foram obtidos junto a três 

informantes ( um adolescente e dois adultos homens). Os informantes não souberam 

explicar as diferenças, nem dar contextos para sua ocorrência. 

aceitáveis. 

1 meme 

sozinho 

"um" 

Os dois sistemas são 

27 A minha coleta confere basicamenle com aquela feita por Jaclreline Rodrigues Mendes, qne é assessora do 
ISA para o ensino de matemática, embora eu lenha coberto lacunas , ampliado , segmentado e lraduzido os 
dados. Estes foram coletados oralmente por mim jooto aos informanleS . Está em projeto um estudo mais 
aprofundado dos sistemas jootamente com Mendes. 
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memi-hinaku 

sozinho-? 

"um" 

2 yáuda 

''dois" 

" 
3 txab!u 

três 

4 duwadj~se 

''quatro" 

5 se-wa a-rahllü 

lp-dedo redondo-grande28 

"cinco (nosso dedo grande e redondo (polegar))" 

6 se-wa pauna be memihinaku kara 

lp-mão lado daí um passa 

" passa um (dedo) para nossa mão do outro lado" 

se-wa a-rahlhl pauna 

lp-dedoredondo-grandelado 

"nosso polegar do outro lado" 

7 se-wa pauna bi yáuda kára 

1 p-mão lado dat dois passar 

"passam dois (dedos) para a nossa mão do outro lado" 
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se-wa a-rahi:hi detxiã 

1 p-dedo redondo-grande próximo 

"próximo ao polegar(indicador)" 

8 se-wa pauna bé txabÍ~ kára 

lp-mão lado dat três passar 

"passam três (dedos) para a mão do outro lado" 

se-wa XIpa 

1 p-dedo meio 

"nosso dedo do meio( médio)" 

9 se-wa pauna bé duwadj~se kára 

1 p-mão lado dat quatro passar 

"passam quatro (dedos) para a mão do outro lado" 

' 
se-wa XiXi 

1 p-dedo pequeno próximo 

"próximo ao nosso dedo pequeno( anular)" 

10 se-wa ne 

1 p-mão igual 

"igual nossa mão" 

' 
se-wa XiXi 

1 p-dedo pequeno 

"nosso dedo pequeno (mínimo)" 

"' -wá significa tanto "dedo" quanto "mão". A distinção é dada pelo contexto. 
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li se-b!dahá b.; mem.;hinaku kára 

1 p-pé dat um passar 

"passa um (dedo) para o nosso pé" 

se-rnaraxã XiXi 

I p-dedo do pé pequeno 

"nosso dedinho do pé (núnimo)" 

12 se-b!dahá b.; yáuda kára 

lp-pé dat dois passar 

''passam dois (dedos) para o nosso pé" 

se-rnaraxã XiXi 

Ip-dedo do pé pequeno próximo 

"próximo ao nosso núnirno (anular)" 

13 se-b!dahá bé txabi~ kara 

1 p-pé dat três passar 

''passam três (dedos) para o nosso pé" 

se-maraxã xtpa 

1 p-dedo do pé meio 

"nosso dedo do pé do meio (médio)" 

14 se-bldaba bé duwadj~se kára 

1 p-pé dat quatro passar 

" passam quatro (dedos) para o nosso pé" 
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' se-maraxã x1pa détxiã 

1 p-dedo do pé meio próximo 

"próximo ao nosso dedo do pé do meio (anular)" 

, 
15 se-bldaha be se-wa ne kara 

1 p-pé dat 1 p-mão igual passar 

"passou igual uma mão para o nosso pé" 

se-bldaha ne 

1p-pé igual 

"igual nosso pé" 

16 se-bldaha be se-wa pauna ne kara 

1 p-pé dat 1 p-dedo lado igual passar 

"passa (um) nosso dedo do lado igual para o nosso pé" 

se-bidah~ pauna bé meméhinaku kára 

1 p-pé lado dat um passar 

"passa um (dedo) para o pé do outro lado" 

' ' 
se-bidaha pauna ne kara 

1 p-pé lado igual passar 

"passa para o pé do outro lado" 

17 se-btdahi bé se-w~ pauna ne y~uda kára 

1 p-pé dat 1 p-mão lado igual dois passar 

"passam dois dedos do outro lado para o nosso pé" 
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se-bi:daru{ pauna b~ ~uda kára 

1p-pé lado dat dois passar 

"passam dois (dedos) para o nosso pé do outro lado" 

' 
se-maraxã a-rahihl détxiã 

1 p-dedo do pé redondo-grande próximo 

"próximo ao nosso dedo do pé grande( anular)" 

18 se-b!daha b~ se-wa pauna ne txablu kara 

1 p-pé dat 1 p-dedo lado igual três passar 

"passam três dedos do outro lado para o nosso pé" 

se-b!daha pauna b~ txabi~ kára 

1 p-pé lado dat três passar 

"passam três (dedos) para o nosso pé do outro lado" 

' 
se-maraxã xipa 

1 p-dedo do pé meio 

"nosso dedo do pé do meio (médio)" 

19 se-bldahi b~ se-wi pauna ne duwadj~se kára 

lp-pé dat 1 p-dedo lado igual quatro passar 

"passam quatro dedos do outro lado para o nosso pé" 

se-b!dahi pauna b~ duwadj~se kira 

lp-pé lado dat quatro passar 

"passam quatro( dedos) para o nosso pé do outro lado" 
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se-maraxã XIXI 

1 p-dedo do pé pequeno próximo 

"próximo ao nosso dedo do pé pequeno (anular)" 

20 se-b!daha dju se-wa masehu 

lp-pé com. 1 p-dedo acabar 

"acabam os dedos dos nossos pés juntos" 

se-b!daha se-wa lãh~jé-yãhi ne 

lp-pé lp-dedo ajuntar-nom igual 

"igual o que ajunta nossas mãos e nossos pés" 

se-b!dahá ah~mé 

lp-pé ajuntar 

"ajunta os nossos pés" 

Nos dados a partir do numeral 6 foram apresentados em primeiro lugar I os compostos 

indicando quantidade de dedos que passam de uma mão/pé ( em alguns casos com variação: 

16- 20) e em seguida II os compostos indicando nomes dos dedos. 

Em 16 não ocorre o nome do dedo do pé correspondente (o dedão), mas sim a expressão 

"passa para o pé do outro lado". Também em 20 não ocorreu o nome do dedo do pé 

correspondente mas sim a expressão "ajunta os nossos pés". 

Nota-se que os dedos que servem de referência no sistema em que são usados os nomes dos 

números são os seguintes : mínimo (se-wá xiXi), e polegar (sewá a-rahiru). Os demais 

nomes são compostos a partir deles : anular= "próximo ao dedo mínimo" (se-wá xiXi 
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déooi ), indicador = "próximo ao dedo polegar" ( se-wá a-rahÍhl détxiã). O mesmo 

processo ocorre com os dedos dos pés. Observe-se que somente o numeral 14 apresenta-se 

como composto a partir do dedo médio : se-maraxã xipá détxiã ( "próximo ao nosso dedo 

médio"). Pode ser realmente uma exceção ou um equívoco. Poderia ser levantada a 

hipótese de que assim foi designado para não ser confundido com 17, mas tal hipótese cai 

por terra ao observar-se que 12 e 19 têm a mesma forma no sistema de nomes de dedos: 

se-maraxã xiXí détxiã ("próximo ao nosso dedo mínimo"). Portanto, esse ponto fica para 

uma averiguação posterior. 

2.2. Classes fechadas 

Será mostrado que o juruna tem as seguintes classes fechadas de palavras : posposições , 

pronomes , clíticos , e partículas. 

2.2.1. Posposições 

Além da ordem de palavras , as línguas utilizam outros meios para indicar relações 

gramaticais , entre eles, a marcação de caso. Em kamaiurá , segundo Seki (2000a), há um 

sistema de flexão de caso compreendendo os casos Nuclear, Locativo, Atributivo e um não 

marcado. Entre várias funções tipicamente nominais, o Nuclear, por exemplo, pode marcar 

o sujeito de predicados verbais e não-verbais . 

Ainda segundo Seki, (op.cit.) também aparecerá o Nuclear quando o nome for objeto de 

verbos e posposições, modificador na locução genitiva, complemento de cópula, predicado 

nominal, um núcleo modificado por outro nome (específico). A língua também tem um 

conjunto de posposições que são usadas para expressar distintas funções semânticas locais e 

não locais ( Lyons, 1979). 
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Em juruna não se observam flexões marcando caso nos nomes. As funções gramaticais e 

locativas (Lyons, 1979:310) se realizam por meio de posposições As principais funções e 

os meios de sua expressão vêm indicados a seguir. 

2.2.1.l.Acusativo/Dativo 

O SN objeto direto de um verbo não recebe marca quando encontra-se antes do verbo. 

Em posição após o verbo, contudo, recebe a posposição be29
• Compare-se o exemplo (60) 

com os seguintes : 

(60) {dja mayáká iyübl 

mulher mandioca ralar 

" A mulher ralou mandioca" 

(61) iyübl idja mayáká be 

ralar mulher mandioca dat 

"A mulher ralou mandioca" ( cf exemplo anterior) 

(62) fdja iyübÍ mayáká be 

mulher ralar mandioca dat 

"A mulher ralou mandioca" 

(63) iyübÍ mayáká be fdja 

ralar mandioca dat mulher 

"A mulher ralou mandioca" 
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(64) una e=b~ be'a kárika 

1 s 2s dat anel fazer 

"'Eu vou fazer anel para você" 

Note-se que a posposição be é também usada para assinalar dativo, benfactivo e direção 

(alativo), mas foi escolhido o dativo para figurar nas glosas. Segundo A Rodrigues(l990), 

o Tupinambá possuía dativo morfológico somente com a série de pronomes independentes. 

Essa exclusividade é tida, aliás, como critério para analisá-los como independentes (formas 

livres). 

É interessante notar que para a posposição I f3e I em Tupinambá, o correspondente é I be I 

em Juruna. Contudo, neste o dativo não é exclusividade da série de marcadores de 

objeto/possuidor; também ocorre em construções transitivas com nominais plenos em que 

a ordem básica SOV (para maiores detalhes sobre a ordem cf cap. IV) é alterada, como se 

pode ver na exemplificação aduzida . 

2.2.1.2.Comitativo 

As posposições dju e bi , "comitativo", indicam companhia, acompanhamento. Embora 

tenha sido notado que a primeira é a mais usual, não identifiquei diferenças semânticas que 

justifiquem o uso de uma em lugar de outra. 

(65) ali i=dju txa 

menino 3s-com. ir 

"'O menino foi junto com ele." 

(66) una u=laplka dju ka'á b~ txa 

l s 1 s=filho com. mato dat ir 

"Eu vou caçar com meu filho" 

29 Foi escolhido o dativo para figurar nas glosas. 
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(67) Adjfhá Tarinu dju ka'; bé txa 

Adjfhá TarinÚ com. mato dat Ir 

"Adjfhá foi caçar junto com TarinÚ" 

(68) Tarinu duJ dju txa kua be 

Tarinu 3s=esposa com ir roça dat 

"Tarinu vai à roça com a a mulher dele" 

(69) ma dju de Bere'ü ka'a be txa a hae ? 

quem com Q Bere'ü mato dat ir querer asp 

"Com quem Bere'ü vai caçar?" 

(70) ma bi de txa ? 

quemcomQ Ir 

" Com ele foi ?" 

(71) Dukaré bf txa 

Dukaré com 1r 

"Foi com Dukaré" 

(72) aml dudj; bf txa 

3s 3s=mãe com ir 

"Ele vai com a mãe dele" 

(73) am1 duai bi txa 

3s 3s=esposa com ir 

"Ele foi com a esposa dele" 

135 



2.2.1.3 .Instrumental 

Para indicar o instrumento com que algo foi realizado é utilizada a posposição da 

(74) ali pma ch kihu 

menino anzol instr. pescar 

"O menino pesca com anzol" 

(75) ali pma Ki d~ kihÚ 

menino anzol só instr. pescar 

" O menino pesca só com anzol" 

(76) idja d=u~ kiri kuaha d~ 

mulher 3s=dedo cortar faca instr. 

"A mulher cortou o dedo com a faca" 

O penúltimo dado, em que kt ocorre entre o nome e o instrumental, prova que este é 

realmente uma forma livre, como as demais apresentadas. 

2.2.1.4. Ablativo 

A posposição ba indica o sentido "de" (afastamento), "por" : 

(77) enéá u=ba 

fugir ls=de 

"Fugiu de mim" 
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(78) emÍ u-ba 

medo ls=de 

"Tem medo de mim" 

2.2.1.5.Locativo 

A posposição he indica lugar, localização espacial. Pode indicar também localização no 

tempo (meses do ano). 

(79) una yukldl ita h e 

ls sal comprar Bang(=caminho) loc 

" Eu comprei sal no Bang" 

(80) izála{ na yakare be iya he 

ver 1 s jacaré dat rio loc. 

" Eu vi o jacaré que estava no rio" 

(81) junho hé pitxa au anu , káitá pitxa au anu 

junho loc peixe ter asp vários peixe ter asp 

"Em junho tem peixe, tem vários peixes" 

Há ainda boa quantidade de posposições usadas para indicar localização. Embora no 

momento não haja uma explicação adequada, é de se pensar que alguns se constituam, na 

verdade, de compostos : 

txade "em cima de" (com ou sem contato) 

(82) au pitxa ax1 txade 

Ter/estar peixe fogo em cima de 

" O peixe está em cima do fogo" 
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(83) au ua'e hukat?yãhã txade 

Ter panela jirau-nom. em cima de 

"A panela está em cima do jirau" 

(84) ulu plza txade abÚru 

cesta canoa em cima de sentar 

"A cesta está sentada em cima da canoa" 

" ' uabiada "embaixo de" 

' 
(85) au apl 

Ter/estar cachorro mesa embaixo 

"O cachorro está embaixo da mesa" 

(86) xi ·ã ulu uabiá"dá 

aranha cesta embaixo de 

"A aranha está embaixo da cesta" 

(87) wa'e ep~atxá"dá" uabiá"da ala 

panela mesa embaixo de cair/derramar 

"A panela caiu embaixo da mesa" 

kuzaibi "atrás" 

' 
(88) apl aká kuzáfbi au 

cachorro casa atrás ter/estar 

"O cachorro está atrás da casa" 
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nade "em frente de" 

(89) ptklÍhá aka náde 

banco casa em frente de 

" O banco está na frente da casa 

' 
(90) apl aka nade au 

cachorro casa em frente de ter/estar 

"O cachorro está na frente da casa" 

kãli "fora de" 

' 
(91) ap! aká kãlf au 

cachorro casa fora de ter/estar 

"O cachorro está fora de casa" 

(92) alf aká kãlf kara 

menino casa fora de passar 

"O menino está passando fora de casa" 

dibi de, procedência 

( 93) Y aba.iwá abilai" ãibáui' dibi 

Y abaiwa levantar( sentar) rede de 

"Y abaiwá levantou-se da rede" 
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2.2.2.Pronomes 

Em Juruna, a função de sujeito de verbos de um só argumento (intransitivos) é marcada 

por pronomes independentes. Estes ocupam a primeira posição na oração , podendo, 

contudo, aparecer pospostos ao verbo. Neste caso, apresentam algumas reduções na forma, 

o que leva a vê-los como uma segunda classe de pronomes. Com algumas exceções 

somente, para verbos de um só argumento, tais pronomes são o único expediente para 

marcar a função de sujeito, quando não há um sintagma nominal. Quando este ocorre, não 

há marcação pronominal alguma do sujeito (nem mesmo no verbo),como ilustrado no 

exemplo em (98). 

Exemplos: 

(94) una bidÍtu 

ls cair 

~~u cai" 

(95) bid itu na 

cair ls 

"Eu caí'' 

(96) una 'e'a 

ls chorar 

"Eu chorei" 

(97) 'e'a na 

chorar ls 

''Eu chorei" 

(98) Taperlda kuaha txade b!dftu 

pedra posp. cair 

"Taperida caiu em cima da pedra" 
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A forma na , primeira pessoa singular, poderia ser analisada como resultado de 

assimilação entre a última vogal do verbo e a vogal inicial do pronome. Isso se depreende 

dos dados (94) e (95), e também de uma grande quantidade de exemplos com outros 

verbos. Contudo, os exemplos (96) e (97) mostram que esse não é o caso, uma vez que 

neles o verbo não termina em -u e , apesar disso, o pronome aparece em sua forma 

reduzida quando posposto an verbo (em (97)). Fica, portanto, descartada a hipótese de 

assimilação. 

Não há uma forma única para a terceira pessoa singular. Para marcá-la é utilizado um dos 

dois demonstrativos : aml "aquele" e anl "este". Com verbos de dois argumentos 

(transitivos) ele raramente ocorre; o que não é incomum, como se observa na literatura ( já 

Benveniste, 1966, chamava a terceira pessoa de "a não-pessoa"). 

A marcação de terceira pessoa singular é de caráter enfático nas orações com verbos de 

dois argumentos. Tal caráter de ênfase também é conferido quando se usa o pronome, em 

função de sujeito, antes do verbo (quer seja ele de um ou de dois argumentos). Nessas 

situações, observa-se que o foco da oração recai sobre o sujeito, e não sobre a ação em si, e 

tampouco sobre o objeto. Exemplos : 

(99) Vv'l na 

chegar 1s 

"Cheguei 

(100) una w1 

ls chegar 

" Eu cheguei" 

(101) pitxa ixu na 

peixe comer l s 

"Comi peixe" 
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(102) una pitxa IXU 

1 s peixe comer 

"Eu comi peixe" 

Observe-se que (100) e (102) apresentam o sujeito em foco, diferentemente de (99) e (101). 

Tal implicação semântica não parece ocorrer quando substitui-se o pronome por um SN 

(em oração afirmativa). A ordem básica então é a não-marcada, não implicando, ao que 

parece, a presença de ênfase. Exemplos : 

(1 03) Taperída pitxa iXÚ 

peixe comer 

"Taperida comeu peixe" 

(1 04) Taperída w1 

chegar 

"Taperida chegou" 

Para a primeira pessoa plural há duas formas distintas · ulu'udf e g , exclusiva e 

inclusiva , respectivamente. Para a primeira delas há a forma reduzida udf . 

(105)w1 udi 

chegar 3pex 

"Nós chegamos " 

Para a terceira pessoa plural não há forma única. Há duas formas que, na verdade, são 

compostos: 

abidai => abi - da-

coletivo pessoal plural 

grupo 

=> "eles(= "muitos grupos") 
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an!dai ~ an1 - da - I :::;. "eles (="estes grupos") 

3s pessoal plural 

este grupo 

Aqui vale lembrar Benveniste( 1988, t' ed. 1966) : " A distinção ordinária de singular e de 

plural deve ser se não substituída ao menos interpretada, na ordem da pessoa, por uma 

distinção entre pessoa estrita (="singular") e pessoa amplificada (="plural"). Só a ''terceira 

pessoa", sendo não-pessoa, admite um verdadeiro plural". Note-se que em Juruna só a 

terceira pessoa, justamente, recebe o pluralizador (ou "amplificador") I -dai I . 

No quadro I abaixo são indicadas todas as formas dos pronomes independentes 30
: 

Classe I Classe 11 I 
I 

ls una na 

2s ena ena 

3s arn1 00 an1 00 0 am! oo an1 oo 0 

lp(ex) ulu'udi udi 

lp(in) SI SI 

' 
2p esi esi I 

I 
3p amdai oo aliidai antdai oo abldai I 

I 
QUADRO I 

Os tons e, por extensão, a localização do acento, não mudam em nenhuma das formas do 

quadro I. Ou seja, os tons das formas do quadro I não são afetados pelos tons de palavras 

junto às quais eles ocorrem (raízes verbais ou nominais com seqüência diferente de tons). 

Esse fato contribui para sua anàlise como formas livres, independentes. 

30 Há ainda os pronomes he e te se, de terceira pessoa singular e terceira pessoa plurnl, respectivamente, que 
codificam o olljeto direto quando este não é wn sintagma nominal. 
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Outro argumento a favor de tal análise é a possibilidade de, ao menos algumas delas, 

aceitarem modificadores. Exemplos: 

( 1 06) aruÍse udf 

todos lp 

"Nós todos" 

(107) anase anldai 

todos 3p 

"Eles todos" 

Dessa forma, a partir de paradigmas de verbos intransitivos foi construído o quadro I com 

formas pronominais para sujeito (único argumento). As mesmas formas, inclusive, foram 

encontradas para sujeito de verbos com dois argumentos (transitivos), tanto em casos em 

que o segundo argumento (objeto) era um SN quanto em casos em que ele era um clítico. 

Como exemplos já do primeiro caso ver (101) e (102) acima, e os de (108) a (111) abaixo: 

(108) pitxa iru ena 

peixe comer 2s 

"Você comeu peixe" 

(I 09) ena pitxa ixu 

2s peixe comer 

"Você comeu peixe" 

(11 O) pitxa iru udi 

peixe comer 1 p 

''Nós comemos peixe" 
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( 111) ulu 'udf pitxa iXÚ 

1 p( excl) peixe comer 

"Nós comemos peixe" 

Exemplos do segundo caso mencionado vêm a seguir com a apresentação dos clíticos. 

O Xipaya ( a outra língua da família Juruna), segundo C. Rodrigues(l995), apresenta o 

seguinte quadro de pronomes independentes : 

ls una 

ls na 

2s ena 

3s ti 00 0 

lp uzudl oo udl 

lp SI 

lp (h)i 

2p es1 

3p ttdai 00 0 

3p da 

QUADRO li 

Na análise da mencionada autora, somente na e da são considerados como clíticos. Não 

há menção à diferença de uso entre uzudl e udl e as formas ª e (h)i são classificadas 

como 1 p genérica, que seriam traduzidas por "a gente". Possivelmente, o Xipaya, como 

o Juruna, tenha duas classes de pronomes : os que ocorrem em início de oração e os que 

ocorrem pospostos ao verbo. Em Juruna, a distinção ocorre em ls e lp ; em Xipaya, ao 

que parece, ocorrena em ls, lp e 3p. Assim, o Xipaya teria também duas classes de 

pronomes. 
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2.2.3.Clíticos 

Os clíticos, em Juruna, são elementos pronominais que ocorrem com verbos transitivos e 

com posposições, codificando o objeto, e com nomes, marcando a pessoa do possuidor. 

Conforme a alomorfia que apresentam, os clíticos podem ser divididos em duas séries de 

formas, indicadas no quadro I a seguir. 

Série I Série II 

ls u uao 0 

2s E I 

3s i ao 0 iao0 

3s refi. Du du 

lp(ex) Ulu ul 

lp(in) Se s 

2p Esse es 

3p I 1 se I ao I ise l I i se I ao I se I 
3p I abi:dai i I ao I abidai I I abtdai I ao I abi:dai sei 

QUADRO I i 
' I 

Quanto à sua forma, os elementos das duas séries são iguais em quase todos os casos. 

Comportam-se, inclusive, morfologica e fonologicamente de maneira semelhante: 

apresentam o mesmo tipo alomorfia, e o mesmo comportamento suprassegmental (tom 

baixo e ausência de acento). 

Os clíticos da série I ocorrem somente com radicais iniciados por consoante, e os da série II 

ocorrem somente com radicais iniciados com vogal. Esse condicionamento fonológico é 

sistemático em todos os casos. Exemplos : 

(ll2)e=plza 

2s canoa 

"sua canoa" 
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' 
(113) J=aka 

2s casa 

''sua casa" 

(114) una e=depu 

1 s 2s empurrar 

"Eu empurro você" 

(115)ulu'udf ese=d~Ú 

lp(ex) 2p empurrar 

"Nós empurramos vocês" 

(116) una e=djídaka e=be 

1 s 2s bater 2s dat 

"Eu bato em você" 

(117) una l=á e=be alu 

1 s 2s gostar 2s dat asp 

"Eu gosto de você" 

No exemplo (114) acima , e no resto do paradigma verbal, ocorre um posicionamento 

diferente do pronome independente. Ele passa a ocorrer no meio do radical do verbo. 

Exemplo: 

' ' 
(1!8) e=de-na-pu "Eu empurrei você" 

2s ls 

Quando o esperado era o pronome posposto ao verbo : 

(119) * e=d~pÚ na 

147 



Não há, por enquanto, exemplo como esse em outro paradigma completo. Portanto, o caso 

fica para verificação e análise posterior. 

Os exemplos (112) e (113) ilustram a alomorfia para possuidor de segunda pessoa singular; 

no primeiro exemplo, o nome começa com consoante, por isso o clítico da série I , e no 

segundo exemplo, o nome começa com vogal, por isso o clítico da série ll. 

Já (114) e (115) são exemplos de marcação do objeto por meio de clíticos antepostos ao 

verbo. E (116) e (117) apresentam casos de marcação de objeto na posposição, dativo, 

além de marcação de objeto no verbo. 

Poderia ser levantada a hipótese de que as formas do quadro ll constituem , na verdade, 

prefixos, devido, principalmente, ao condicionamento morfofonológico a que estão 

sujeitos: não portar acento e apresentar alomorfia condicionada pelo início (consoante ou 

vogal) da palavra a que se acoplam. 

Semelhanças entre clíticos e afixos não são raras. Mas há diferenças que, neste caso, 

apontam para uma análise como clíticos . Tomando os critérios de Zwicky e Pullum 

(1983), cinco deles, dos seis, são aplicáveis ao Juruna. 

(A) Clíticos podem se acoplar a palavras que são virtualmente de qualquer 

categoria. 

::::> Os clíticos em juruna, como visto, podem acoplar-se a nomes ,codificando o 

possuidor e a verbos e a posposições ,codificando o objeto. 

(B) Não existem lacunas arbitrárias nas combinações do grupo clitico-hospedeiro, 

nenhum caso em que um hospedeiro particular falha em combinar com um dos clíticos. 

::::>Realmente não há lacunas nos paradigmas em questão. 
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(C) Hospedeiros não são afetados por clíticos, e os clíticos, eles mesmos, têm 

alomorfes distribuídos por regras gerais que se referem a propriedades fonológicas e 

morfológicas do hospedeiro. 

~ Em Juruna, são as propriedades do hospedeiro que definem a forma dos clíticos, 

tanto a alomorfia (com ou sem vogal) quanto a localização de tom e acento. Inclusive, em 

alguns casos o clítico (ou melhor, sua primeira sílaba) passa a ter tom alto, por assimilação, 

e a receber acento devido à sequência posterior heterogênea de tons. E esse tom e acento 

afetam o paradigma todo. Exemplos (com a transcrição do acento também) : 

( 120) I w=~warf "meu caxiri" 

(121) 1 I=~warf "seu caxiri" 

(122) 1 ~warf "caxiri dele" 

(123) u1 I=~warf "nosso caxiri" 

Note-se que, mesmo após a assimilação tonal, a regra para localização do acento permanece 

inalterada. Então, por ser a primeira sílaba com tom alto, numa seqüência heterogênea de 

tons (alto-baixo-alto), ela passa a receber acento. Esse processo foi observado somente em 

nomes e radicais verbais iniciados com vogal, tom alto e acento , caso a palavra tenha uma 

seqüência homogênea de tons - só altos ou só baixos - o processo não ocorre. 

(D) Não há idiossincrasias semânticas para os clíticos. Formações flexionais sim 

podem ocasionalmente mostrar idiossincrasias semânticas. 

::::> Em Juruna não se observam idiossincrasias semânticas com os clíticos. 

(E) Regras sintáticas podem afetar palavras afixadas mas não podem afetar grupos 

clíticos. 
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=>Em Juruna o afixo de modo varia na reduplicação (passa a irrealis). Clíticos não 

são afetados por esse tipo de regras. 

Portanto, nesta análise, os elementos do quadro li são considerados clíticos e não afixos. 

C. Rodrigues (1995) analisa tais elementos pronominais como afixos no Xipaya: 

ls u-

2s e-

3s 1-

3s du- oco d-

lp se-

lp use-

lp uzu-

2p ese-

3p 1-

3p du- oco d-

QUADRO li 

Tais formas são quase as mesmas para marcar o objeto no verbo e em posposição. 

Rodrigues as analisa como prefixos, afixos, portanto, e não clíticos. 

Gabas (1994) aponta indicações para a reconstrução do proto-sistema pronominal do Tupí. 

Em suas considerações aponta a existência de prefixos e pronomes na proto-língua. Não 

menciona clíticos em línguas Tupí. A cliticização em Juruna pode ter sido um processo 

mais recente, e o Xipaya pode não ter seguido esse processo, o que confrrmaria a análise de 

C. Rodrigues (1995). Considero discutível a proposição de Gabas, baseada nas línguas 

Karo, Gavião e Suruí, de que no proto-sistema poderiam ter ocorrido as duas séries de 

prefixos de tais línguas com suas respectivas funções (função co-referencial, função de 

sujeito de verbo intransitivo, etc). Seria necessário comparar sistemas de mais línguas 

Tupí para poder levar em conta a proposição. Finalmente, sua última proposição encontra 11 

suporte no sistema do Juruna. Gabas propõe que a função enfática poderia ter sido uma das 

150 



funções dos pronomes no proto-sistema. Os pronomes da classe I do Juruna, com sua 

posição marcada na oração , têm claramente essa função de ênfase. 

2.2.4. Partículas 

A classe é constituída de elementos que expressam diferentes funções, como aspecto, 

discurso reportivo, negação, afirmação. Nessa classe são também incluídas as interjeições. 

Em juruna as partículas são tidas como formas livres porque, diferentemente de afixos e 

clíticos têm mobilidade na sentença e são, por vezes, opcionais, podendo ser extraídas da 

sentença sem causar agramaticalidade. Algumas podem sofrer processo morfofonológico 

de assimilação da vogal inicial, caso esta seja idêntica à da vogal final da palavra anterior. 

Contudo não são afetadas por mudança no nível autossegmental (tom e acento não se 

alteram), o que leva à sua interpretação como formas livres. 

Observa-se que através de elementos dessa classe de palavras, especificamente, exprimem

se as diferenças entre fala masculina e fala feminina. 

As partículas podem 1) fazer parte da sentença, como as de aspecto, discurso reportivo 

(partículas intra-sentenciais) ou 2) não fazer parte da sentença, caso das partículas-resposta 

e das interjeições (partículas extra-sentenciais) . 

2.2. 4.1. Partículas intra-sentenciais 

2.2.4.1.1. As partículas de aspecto são as seguintes: anu , anaana , bae (cf capítulo 

ma seguir). 

( 124 ) Ali kÍUÍ,i abiá hae 

menino ontem cantar asp 

"Ontem o menino estava cantando" 
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Posicionam-se , em geral, no final da sentença, entre elas e o verbo podem ocorrem outros 

elementos: 

(125) ipiá awã par~ iwáká anu 

ser bonito flauta( tipo) som asp 

"O som da flauta é bonito" 

2.2.4.1.2. as partículas de discurso reportivo são hi -ti 

( 126) una lll txukahamáé kamena ubah-áá (na) 

1 s rep kayapó língua saber-neg (ls) 

"Diz que eu não sei a língua do kayapó" 

(127) aml alÍ idjá tl iyak:Úhá kariku 

aquela criança mãe rep mingau fazer 

"Diz que aquela mãe da criança fez mingaulcaxiri" 

2.2.4.2. Partículas extra-sentenciais 

2.2.4.2.1. As partículas de resposta são as seguintes : hê' ("sim", fala feminina), 'übá 

("sim", fala masculina), tibitÍ ("não") 

(128) etxÚkÚ de alÍ ? 

comer Q menino 

"O menino comeu ?" 
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h- etxu'kÚ e , 

stm comer 

"Sim, comeu.'' 

2.2.4.2.2. inteijeições : alguns exemplos de inteijeições são : 

hu'Úsá "Puxa I (fala masculina)" 

hu'u "Puxa ! (fala feminina)" 

pata "Sei lá I (fala masculina)" 

pãlã "Sei lá ! (fala feminina)" 

hibá "Pobre ! Coitado ! (fala masculina)" 

himã Pobre ! Coitado ! (fala feminina)" 

ba 'Tá, tá bom ... " 

asá "'Ai r'' 

adl "Ai que dor !" 

(129) hu'úsá , batáku na hae ! 

puxa(fmasc.)ter fome ls asp 

"Puxa, eu estou com fome I" 

(130) himã , bldÍtu anu 

coitado( f f em.) cair asp 

"Coitado, caiu ! " 
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Capítulo III 

Fenômenos relacionados aos subconstituintes da sentença 

Neste capítulo são apresentados fenômenos relacionados aos subconstituintes nominais e 

verbais da sentença. São tratados os modificadores presentes no SN e a ordem de sua 

ocorrência, as categorias verbais de modo e aspecto , a reduplicação, reflexivo, recíproco, 

causativos e a negação. 

3 .1. Constituinte nominal 

O sintagma nominal , além do nome, pode apresentar modificadores cuja ordem será 

tratada a seguir : 

3 .1. 1. Locuções genitivas 

( 1 ) T arinú piza 

TarinÚ canoa 

"Canoa do TarinÚ" 

' ( 2 ) u=me pitxa 

1 s=poss peixe 

"Meu peixe" 

Nos exemplos (1 ) e ( 2 ), observa-se que a ordem, rigida em locuções genitivas, é o 

possuidor anteceder a coisa possuída, ou melhor, o modificador antecede o nome. 



3.1.2. Demonstrativos 

(3)aiÜ abl 

aquele índio 

"Aquele índio" 

No exemplo ( 3 ), observa-se que a ordem do demonstrativo no SN é inicial. 

3.1.3. Palavra "outro" 

( 4 ) nana kamena 

outra história 

"Outra história" 

( 5 ) nana p!txlrrÍ! 

outro cigarro 

"Outro cigarro" 

Pelos exemplos ( 4) e ( 5), observa-se que a palavra "outro" antecede o nome no SN. 

3 .1.4. Numeral 

' ( 6 ) meme piZa 

uma canoa 

"Uma canoa" 

( 7 ) una txabJÚ wara:xl wã 

1 s três melancia comprar 

"Eu comprei três melancias" 
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( 8 ) txabÍÚ na waraxl wã 

três I s melancia comprar 

"Eu comprei três melancias" 

O exemplo ( 6 ) mostra a ordem do numeral como modificador no nome no SN fora de 

uma sentença; essa ordem é do numeral antecedendo o nome. Já os exemplos ( 7 ) e 

( 8 ) mostram que em uma sentença o numeral comporta-se como adjunto, tendo ordem 

mais livre. 

3.1.5. Verbo estativo 

(9)ali ikiahá 

menina bonita 

"Menina bonita"(ou "A menina é bonita") 

( 10 ) utaha 'e'é 

comida gostosa 

"Comida gostosa" (ou "A comida é gostosa") 

( 11 ) epa anáÚhlhl 

pau comprido 

"Pau comprido" (ou "O pau é comprido") 

Pelos exemplos ( 9 ) , ( I O ) e ( 11 ), observa-se que o verbo estativo segue o nome, 

modificando-o como um atributo, mas , como já foi visto anteriormente ( cap. II ), cada 

exemplo também pode ser interpretado como uma sentença em que o nome é um 

argumento do verbo estativo. 
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3 .1.6. Outro nome 

( 11 ) !dja all 31 

mulher criança 

"menina11 

( 12 ) senáhl apl 

homem cachorro 

"Cachorro macho" 

Os exemplos (11 ) e (12) mostram um nome sendo modificado por outro. Em ambos 

casos, o modificador precede o nome modificado. 

3 .2. Constituinte verbal 

O sintagma verbal , além do verbo, apresenta morfema de modo e partículas de aspecto, e 

o verbo pode apresentar dois tipos de reduplicação. Uma análise de tais pontos e uma 

exemplificação ampla serão apresentadas a seguir. 

3 .2.1. Categoria de modo 

Nesta seção será tratada a categoria de modo e, conforme a interpretação proposta, a 

distinção de tempo decorre da marcação de modo e aspecto. 

A oposição tripartida "passado-presente-futuro" não é um traço universal da linguagem 

(Lyons, 1979). Não é de estranhar, portanto, que muitas línguas não categorizem essa 

oposição. Ainda segundo Lyons, o tempo gramatical é uma categoria dêitica, e é, por isso, 

31 Esta expressão é usada para tirar a ambigüidade da palavra all, que pode ser ttaduzida por "criança• Sllia ela 
menino ou menina Coocorre eom tx1tx1, que é o vocativo de "menina". A eontraparte masculina seria 
senábi aiÍ ou l<iÍkã, que é o vocativo para "menino". 
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uma propriedade da sentença, do enunciado. A característica principal da categoria de 

tempo é poder relacionar o tempo da ação, do acontecimento ou do estado referidos na 

sentença ao momento do enunciado, que é o "agora". 

Para o tempo gramatical, várias caracterizações são possíveis. A direcionalidade do tempo 

da natureza ( antes - agora - depois ) pode não ser relevante na análise do tempo nas 

línguas (inclusive, em contraponto a Lyons, nem sempre o tempo é visto como linear). Há 

várias dicotomias possíveis como, por exemplo, passado x não passado, presente x não

presente, próximo x não-próximo x remoto (cf. Chung e Timberlake, 1985, para uma 

abordagem detalhada de cunho tipológico). 

A "futuridade" é uma noção em que se cruzam as distinções de modo e de tempo. 

Afirmações sobre ocorrências futuras são necessariamente baseadas em crenças, predições 

ou intenções do falante e não no seu conhecimento do fato. Em línguas em que se 

reconhece um tempo futuro, este é empregado em sentenças com implicações modais 

( shall e will do inglês, por exemplo). 

Em juruna, não há marcação, no verbo, do tempo passado e do tempo presente. O futuro, 

contudo, é indicado pelo verbo no modo irrealis . Poderia ser dito, portanto, que a língua 

apresenta a distinção futuro x não-futuro. 

(13 ) Ba.nizi k:<fibí wl 

Baruzi ontem chegar 

" Baruzi chegou ontem"32 

(14) B~ Wi 

Baruzi chegar 

" Baruzí chega" 

32 Dr. Baruzi é médico professor da Escola Paulista de Medicina, e lidera há mais de trinta anos um programa 
de assistência médica aos índios do Xíngu. 

159 



(15 ) Baruzi w1 anu 

Baruzi chegar asp 

"Baruzi está chegando" 

No exemplo (13) observa-se o verbo no modo realis, indicando uma ação já ocorrida, 

confirmada pelo advérbio káibi "ontem" . Caso o advérbio não estivesse presente, como 

no exemplo (14 ), a sentença poderia ter o sentido de "Baruzi chega". Com a marca de 

aspecto anu , como exemplo ( 15 ), a sentença exprime uma ação no passado ( cf 

"Aspecto", a seguir). No exemplo ( 16 )a seguir, o verbo aparece no irrealis, com o 

morfema -a . Em verbos que têm realis em -u , este é substituído por -a no irrealis, 

( 16 ) kahukade w\-a 

amanhã chegar-irr. 

"Chegará amanhã " 

( 17) alÍ pakua iXÚ 

menino banana comer 

"O menino comeu banana" 

( 18) l=ixi 
' na e=be a hi te 

2s-comer ls 2s=dat falar rep 3s 

"Eu vou comer você - disse para ele"(Texto Kuad/- "sol")33 

No exemplo ( 16) ,com o verbo no irrealis, a presença do advérbio kahukáde "amanhã" 

implica uma ação futura. No exemplo em ( 17 ) o único sentido possível é o passado . Já 

no exemplo em ( 18 ), não há dúvidas de que a situação a que se refere o verbo é futura. 

33 Esta é uma fuJa do sol, antropófago, ameaçando um urahaí (~juruna antigo") que havia ficado com o dedo 
preso em sua armadilha - um buraco com água na pedia que se fechava aprisionando animais. Outros 
exemplos desse mito aparecerão aqui, sem que, contudo, o texto todo st<ia transcrito no final (ttata-se de um <1 
mito extenso, a ser publicado posteriormente). 
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Trata-se de uma ameaça de antropofagia, que, como se soube pelo restante da história, não 

se cumpnu. O verbo ixu" "comer" aparece em sua forma no irrealis , na'". O mesmo se dá 

no exemplo (19 )a., que é uma resposta à pergunta em ( 19) b. : 

(19 )a. ixa na he 

comer ls 3s 

"Eu vou comê-lo" 

( 19 )b. txa k~e pitxa be, ali 

comer interr petxe dat menino 

"Você vai comer peixe, menino ?" 

Pela semelhança de formas, contudo, entre o verbo querer, á , e a marca de irrealis pode-se 

pensar em uma análise diacrônica : o irrealis pode ter sua origem justamente no verbo 

"querer". Reforçando tal hipótese, Comrie (1985 -pp. 44,45) afirma que "expressões de 

referência de tempo futuro freqüentemente derivam diacronicamente de expressões modais, 

isto é, de desideratividade, como o inglês will ". Assim, , em geral nas línguas, o futuro 

não seria marcado por uma diferença de tempo, mas sim por uma diferença de modo. Em 

juruna então haveria, como em Dyirbal (segundo Comrie), por um lado o presente e o 

passado marcados pelo realis e, por outro lado, o futuro marcado pelo irrealis. Este, 

contudo, tem um sentido mais amplo do que o futuro, uma vez que compreende também as 

formas reduplicadas dos verbos no presente e no passado. Como pode ser observado nos 

dados abaixo, no exemplo ( 20 ), como não há reduplicação, o verbo está no modo realis ; 

no exemplo ( 21 ), como há reduplicação, indicando ação reiterada, o verbo encontra-se no 

irrealis. 

( 20 ) ani hi apl izáia{ 

3s rep onça/cachorro ver 

"Ele viu onça( ou "Diz que ele viu a onça")" 
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(21 ) es1 du api izáká-zaka 

2p onça ver-redupl 

"Vocês sempre vêem onça (ou "Vocês vêem onça mais de uma vez")" 

O realis, segundo Comrie, refere-se a situações que estão ocorrendo ou que já ocorreram e 

o irrealis refere-se às demais situações, como hábitos gerais (aí explica-se por que ele 

aparece na reduplicação por sufixação em juruna, uma vez que ela implica em ação 

reiterada, freqüente), as que ainda não ocorreram, incluindo previsões para o futuro. 

Contudo, em juruna o verbo no Imperativo vem no realis. Pensando-se que uma ordem 

remete a uma ação não realizada, deveria ser marcada como predição (futuro), ou seja, vir 

no irrealis. Contudo, pensando-se que o falante da língua tenha uma forte expectativa de 

que as ordens sejam obedecidas elas poderiam ser marcadas no realis, como afirmações 

sobre o presente e o passado. Segundo Chafe (1995), em certas línguas (como 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 realis marcando o Imperativo. Muitas línguas têm, inclusive, 

dois Imperativos : lffil no irrealis, mais polido, e outro no realis, mais forte, coercitivo. Em 

juruna, contudo, o Imperativo no realis é mais polido, e o outro Imperativo, cuja forma 

lembra o irrealis, com a partícula á, é mais coercitivo (cf cap. IV). Ainda segundo Mithun 

(op. cít.),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 não. Dessa forma, pode-se 

questionar a validade da distinção mesma entre realís e írrealis ; nesse sentido é Mithun 

( op. cit., p. 386) que esclarece : 

(...) em todas as línguas , eventos ou estados classificados como não realizados, 

aqueles que permanecem no reino do pensamento ou imaginação, são abertamente 

distintos daqueles representados como realizados, tendo ocorrido ou ainda 

ocorrendo. As diferenças nos sistemas residem na aplicação da distinção a vários 

contextos, a categorização de construções gramaticais individuais dentro de cada 

língua. Algumas diferenças podem resultar de usos especiais da distinção para 

propósitos expressivos, tais como a classificação de Imperativos como realis para 
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indicar certeza de uma realização imediata. Algumas podem partir de diferenças no 

grau de probabilidade considerado necessário para marcação de irrealis, como no 

caso dos futuros (.. .) 

Assim, a distinção 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, não proponho qualquer categoria de tempo para o juruna, mas sim a 

categoria de modo, com distinção entre realis e irrealis. 

Em xipaya C. Rodrigues (1995) também postula modo realis e irrealis para os verbos 

terminados em -u e -a respectivamente, no que a língua se assemelha ao juruna. 

Contudo, ela postula a existência do futuro como uma categoria no xipaya, analisando 

como futuro moda! a ocorrência do verbo no irrealis mais o verbo sa "querer". 

Provavelmente a diferença de forma entre o irrealis e o verbo "querer" tenha levado 

Rodrigues á análise em questão, contudo é de se pensar se também em xipaya -a do 

irrealis não teria vindo de sa "querer". Os exemplos do xipaya a seguir são extraídos de 

Rodrigues, op.cit. : 

( 22 ) yãbata ' daka na 

( 23 ) 

yãbata ' daku-a na 

rede lavar-irr. ls 

''Eu lavarei a rede" 

'wali Wl sa na kamã' dihu 

caxiri beber querer 1 s à noite 

''Eu quero beber caxiri esta noite" 

( 24 ) ta-ü he ' . mana w:t-a sa anu 

ir-neg imper. chuva vir-irre. querer m.mod 

"Não vá. V aí chover" 

163 



No exemplo ( 22 ) , o futuro é marcado somente pelo modo irrealis do verbo. Nos outros 

dois exemplos além do irrealis no verbo há o verbo "querer'', o que Rodrigues analisou 

como futuro moda!. 

3 .2.2. Categoria de aspecto 

Para Lyons (1979), há ampla variedade de distinções possíveis na categoria de aspecto : 

iterativo ( ou freqüentativo ), pontual (ou momentâneo), habitual, etc ( cf Godoi, 1992 para 

amplo levantamento teórico, crítica e proposta de análise). Para Lyons e Comrie (1976), o 

aspecto, diferentemente do tempo, não é categoria dêitica . 

Comrie (op.cit.), autor que será seguido aqui, propõe a seguinte classificação das oposições 

aspectuais : 

Perfectivo Imperfectivo 

I 
.I 

Habttual 
I 

Con ínuo 

Não-progressivo Progressivo 

O Perfectivo indica uma situação como um todo, sem ser dividida nas partes que a 

compõem. Ele é visto como indicando ação completa, com começo - meio - fim, sem 

ênfase, contudo, no final. Já o Imperfectivo marca essencialmente a estrutura interna da 

situação. Exemplo de Comrie para o russo (nessa língua o Perfectivo é marcado e o 

Imperfectivo não) : 

( 25 ) On proCital (Pfv) 

"Ele leu" 
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( 26 ) On cita! (Impfv) 

''Ele estava lendo, costumava ler" 

O Habitual "descreve uma situação que é característica de um período de tempo extenso, 

tão extenso que a situação referida é vista não como uma propriedade incidental de um 

momento, mas, precisamente, como um traço característico de todo um período"(Comríe, 

op.cit., p. 28). Exemplos de Cornrie : 

( 27 ) O policial costuma ficar na esquina duas horas por dia. 

( 28 ) João costumava escrever poemas. 

( 29 ) O templo de Diana costumava ficar em Éfesus. 

O Progressivo descreve a situação em progressão, não é sinônimo de Imperfectivo, uma vez 

que a distinção entre Progressivo e Habitual é clara. Exemplo de Cornrie : 

( 30) João está cantando. 

O Não-progressivo indica uma situação com continuidade mas em que não há a noção de 

progressão. Algo como: 

( 31 ) João canta. 

Em juruna, o Perfectivo não é marcado, e o lmperfectivo recebe três marcas diferentes, que 

correspondem a formas independentes : 

anaana - Habitual 

hae - Progressivo 
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anu - Não-progressivo 

A distinção entre Progressivo e Não-progressivo, em juruna, corresponde a uma distinção 

entre significados "atélico" e "télico" ; o primeiro não implica uma situação que tenha um 

fim e o segundo implica justamente uma situação que tenha fim, embora ambos impliquem 

duração. Cornrie cita os exemplos : 

( 32 ) João está cantando. - atélico 

( 33 ) João está fazendo uma cadeira. - télico 

No exemplo ( 32 ), a situação descrita não implica necessariamente em um fim, já no ( 33 ), 

implica em um fim, o término da cadeira. 

Em juruna, em todos os paradigmas coletados, anu tem sua contraparte alu para r' 
pessoa singular e I' pessoa plural . Isto faz pensar que provavelmente anu/alu tenha 

sido anteriormente uma flexão de tempo passado, devido, inclusive, à sua característica de 

télico - ação que implica em um final. 

Segundo Comrie (1985, p. 15) "( ... )a localização no tempo (time) é em muitas maneiras 

semelhante à localização no espaço, e as expressões usadas nas línguas para localização no 

tempo (time) são geralmente derivadas etimologicamente de expressões espaciais( ... )" 

Assim, alu , aspecto, viria do demonstrativo alu , "este" ou "eis", e anu viria de ani , 

demonstrativo "aquele", o que implica em espacialidade : maior ou menor distância de 

quem fala. Isto, contudo, contrariaria Lyons e Cornrie, pois implicaria que o aspecto seria 

categoria com uma base dêitica, o que, como foi dito no início, é característica do tempo e 

não do aspecto. Mas, como já foi mencionado, anu!alu provavelmente tenham sido uma 

flexão de tempo passado que passou a aspecto. 

Os exemplos em juruna a seguir referem-se a situações específicas realmente ocorridas 

com o informante. A ( p(excl.) refere-se a mim, a Tarinu e a seu filho. Havíamos feito 
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uma visita à Professora Lucy Seki, minha orientadora e amiga, em agosto de 1997, quando 

TarinÚ e Y abaiwá estavam hospedados em minha casa ( cf introdução). 

( 34 ) Txa udí zákú Lucy bé. 

tr 1 p ver Lucy dat. 

"Nós fornos ver a Lucy" 

No exemplo ( 34 ) acima não há qualquer marca de aspecto. O informante refere-se a uma 

situação já passada, concluída, uma vez que já havíamos visto a Profa. Lucy. Nesse caso, 

portanto, não há dúvidas de que o verbo está no Perfectivo, uma vez que a situação já 

ocorreu e pode ser vista como um todo. 

( 35) Txa udí zákú Lucy bé alu. 

ir 1 p ver Lucy dat. asp 

''Nós fomos ver a Lucy" (Impfv) 

( 36 ) Txa udí zákú Lucy be hae. 

Ir 1 p ver Lucy dat. asp 

''Nós fomos ver a Lucy" (Impfv) 

Embora o informante tenha dado a mesma tradução para as duas sentenças (35 ) e ( 36) 

acima, que inclusive é a mesma para o primeiro exemplo no Perfectivo, há, como se pode 

observar nos dados a seguir, claras diferenças de significado : 

( 37 ) Ka1'bí udi Lucy zákú txa. 

ontem 1 p Lucy ver ir 

"Ontem nós fomos ver a Lucy" 

( 38 ) * Kifbi udf Lucy zaku txa hae. 
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( 39) * Kaíbi udí Lucy zákú txa alu 

( 40) Káfbi udf Lucy zalru txa anu. 

ontem 1 p Lu cy ver Ir asp 

"Ontem nós estávamos indo ver a Lucy" 

Em ( 37) tem-se mais um exemplo do Perfectivo, trata-se basicamente do mesmo exemplo 

em ( 34 ), com uma mudança na ordem do objeto e com um advérbio , ka1'bi "ontem" . 

Os exemplos ( 38 ) e ( 39 ) não são aceitos pelo informante, somente o exemplo ( 40 ), 

com o aspecto anu foi aceito pelo informante, com a tradução "Ontem nós estávamos indo 

ver a Lucy''. Não posso explicar por que o informante não aceitou alu nesse exemplo, mas 

entendo porque não aceitou hae: a situação referida em ka1bi "ontem" era uma situação 

que teve um final, a visita a Lucy terminou com nossa saída de sua casa, portanto, não 

ficamos lá indefinidamente, como hae pressuporia, mas ficamos por um determinado 

período de tempo, o que anu/aln pressupõe , pois é télico. 

Os exemplos ( 35) e ( 36 ), à luz do exemplo (40), têm, portanto a seguinte glosa: 

( 35) ''Nós estávamos indo ver a Lucy'' (ação com tempo determinado para ocorrer) 

( 36) ''Nós estávamos indo ver a Lucy" ( ação com tempo indeterminado - corresponde ao 

período em que estávamos a caminho da casa da Professora Lucy) 

( 41) Alí k.Übi abtá hae 

menino ontem cantar asp 

"Ontem o menino estava cantando" 

( 42 ) Lucy zákú udí txa alu. 

Lucy ver 1 p ir asp 

''Nós estamos indo ver a Lucy'' 
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( 43 ) Lucy zákú udí txa hae. 

Lucy ver 1 p ir asp 

"Nós estamos indo ver a Lucy" 

O exemplo ( 41) mostra uma ação no passado, o que se evidencia pela presença de ka1bi 

"ontem", e tem um significado atélico : a ação de cantar não tinha um termo, um ponto 

final, ocorria sem que houvesse para ela um fim determinado. Já os exemplos em ( 42 ) e 

( 43 ) têm a mesma distinção de ( 35) e ( 36 ), mas a ação aqui situa-se no presente. 

(43) Lucy zákú udí txa á hae. 

Lucy ver lp ir vol. asp. 

"Nós estamos querendo ir ver a Lucy (hoje)" 

(44) Kâibi udí Lucy zákú txa á hide, dáti udí txaü. 

ontem 1 p Lucy ver ir quererquase mas 1 p ir-neg 

"Ontem nós queriamos ver a Lucy, mas nós não fomos" 

O dado em (43) ,que inclui o verbo querer, poderia ser traduzido por "Hoje nós iremos ver 

a Lucy", pois há indicação de futuro, e como não há a previsão de um término para a ação, 

o aspecto é progressivo, hae. Com relação ao exemplo em (44), a tradução poderia ser 

"Ontem nós iríamos ver a Lucy, mas nós não fomos", com hide marcando ação não 

concretizada. 

Nos textos poéticos em juruna, como o que abre esta tese (de autoria de Tarupi), em que o 

eu-lírico lembra-se de um passado junto a sua amada , no qual era feliz e do qual sente 

saudades, não há a marcação do Imperfectivo. Os textos todos vêm no Perfectivo, 

demonstrando que as ações em questão ocorreram em sua completude no passado, e no 

presente, quando o eu lírico lembra-se da amada. Isso também é observado em textos 

míticos como o do sol , o da lua e o da serpente que deu origem aos alimentos ( cf anexo), 

que ocorrem todos no Perfectivo, pois remetem a um tempo passado (aliás, bem distante). 
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( 44 ) wariü hl pldÍ!a.{ he 

duro rep. pegar 3s 

"Pegou-o firmemente"(Texto Kuadi) 

( 45) idja idju' 'e' a 

3s-mãe 3s-com. chorar 

"A mãe dele chorou junto com ele" (Texto Kuadi) 

Os dados ( 44) e (45 ) acima, retirados de texto mítico ("Sol") apresentam o verbo com 

aspecto Perfectivo, como havia sido mencionado acima. Em textos descritivos (também 

não transcritos aqui), como aqueles que versam sobre peças de artesanato e sobre aves 

(incluindo seus hábitos alimentares), há uma grande ocorrência do Imperfectivo Não

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 

situações habituais, com anaana. 

( 46) yãdadan laünanahã 1xu anu 

tucano planta( esp.) fruta come asp 

"Tucano come fruta de "laünanahã'"'(ou "está comendo") 

( 47 ) dutaha pe auyãhiÍ hé yãdadafi la''Ípanu anaana 

3s-comida ? ter-nom loc tucano ajuntar-se asp 

"Onde tem comida deles os tucanos sempre se ajuntam" 

No exemplo ( 46), o verbo descreve uma ação contínua mas não progressiva, de sentido 

télico, por isso a ocorrência de anu. No exemplo (47 ), o verbo descreve uma ação 

habitual., por isso a ocorrência de anaana. 
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( 48 ) balalá iya üna ka kara anu 

marreco musgo (fezes do rio) procurar passar a asp 

"O marreco ficou procurando musgo" 

Este exemplo ( 48 ) assemelha-se ao primeiro exemplo anterior, em que ocorre o aspecto 

Contínuo Não-Progressivo, por referir-se o verbo a urna ação com a previsão de um final. 

( 49 ) ip{á awã pari iwáká anu 

bonito flauta( tipo) som asp 

"O som da flauta é bonito" 

Este exemplo mostra um verbo estativo , ipia "ser bonito", com a ocorrência de anu, 

como já havia sido mencionado anteriormente. Note-se que a marca de aspecto está bem 

distante do verbo, o que comprova tratar-se de uma forma livre. 

Em xipaya, C. Rodrigues (1995) demonstra a existência de anue he com sentido aspectual 

e modal. Eles teriam, segundo ela, o sentido "verdadeiramente/realmente" . Exemplos de 

Rodrigues (op.cit.) : 

( 50 ) una ' ya li he 

1 s alegre mod. 

"Eu sou realmente alegre" 

(51) e 'tuka taku anu 

comida fria m.mod. 

"A comida está realmente fria" 
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(52) ti u1,ahu anu 

3s grande m.mod. 

"Ele é realmente grande" 

O morfema he do xipaya poderia ser analisado como a forma que corresponderia a hae em 

juruna, embora o contexto de ocorrência não pareça ser o mesmo. C. Rodrigues cita vários 

exemplos com he mas eles deveriam ser analisados como diferentes de aspecto, uma vez 

que o sentido é de locativo. Talvez em épocas passadas o xipaya tenha tido a diferença 

entre Progressivo e Não-progressivo como no juruna. Essa hipótese seria interessante de 

perseguir em um estudo comparativo das duas línguas com vistas a uma análise diacrônica. 
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3.2.3. Reduplicação34 

Apresento aqui algumas reflexões sobre os processos de reduplicação nos verbos existentes 

em juruna. Procuro mostrar que há claramente dois tipos distintos de processos de 

reduplicação : infixação e sufixação. Isto constitui uma dupla singularidade do juruna : 

apresentar dois processos diferentes para a reduplicação (em geral, nas línguas o processo é 

único) e apresentar a infixação, processo em si muito mais raro que a prefixação ou 

sufixação. Tal análise é sustentada por claras diferenças formais e semânticas, e baseia-se 

principalmente em Marantz (1982) e Katamba ( 1993 ). 

A reduplicação é um processo, não muito raro inclusive em línguas indígenas brasileiras , 

implica numa interação, nem sempre muito evidente, entre morfologia e fonologia. Tal 

interação parece ser melhor delineada, segundo Katamba (op.cit.), por um tratamento via 

"Morfologia de Molde-CV'' ("CV-Template Mophology") ou "Morfologia Prosódica", 

teorias que evoluíram a partir da Fonologia Autossegmental. Esta última, delineada em 

McCarthy e Prince ( 1995)35
, é desconsiderada aqui por pressupor a teoria da Otimalidade , 

a qual não é adotada na análise fonológica do juruna. A "Morfologia de Molde-CV", 

proposta por Marantz( op. cit. ), ainda é aceita por teóricos como Katamba( op. cit. ), e será 

aqui utilizada. 

Por essa teoria, a reduplicação é a afixacão de um padrão de morfema ("morfeme 

template"), na forma de um esqueleto-CV ( "CV-skeleton"), a um radical. Procuro seguir 

esta linha teórica, baseando-me em Marantz (op.cit.), cujos princípios básicos referentes à 

reduplicação ainda são aceitos. O tratamento dessa maneira dos dados do juruna mostra

se satisfatório, e permite avançar no estudo da língua. Contudo, questões referentes ao 

comportamento do tom em casos de reduplicação, embora pareçam corroborar os resultados 

da análise que apresento, não são abordados aqui, uma vez que um tratamento, mesmo que 

superficial, da questão implicaria numa discussão ampla sobre a relação entre tom e acento, 

34 Uma versão em artigo deste texto já fui publicada: F ARGETII, C.M (1997) Re-re-reduplicação em 
jnnma, Actas de las 111 Jornadas de Lingüística Aborígen, Buenos Aires : UnBA 
35 McCartby,J. e Prince, A Prosodic Morphology , in : Jolm A Goldsmith (1995) The Handbook of 
Phonological Theory, Cambridge : Blackwell Publishers 
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já esboçada anteriormente. No momento, a reduplicação em juruna é abordada com maior 

ênfase na morfologia. 

3 .2.3 .1 O que é reduplicação ? 

Inicialmente, Marantz define, de maneira geral/provisória, a reduplicação como um 

processo morfológico que relaciona uma forma básica de um morfema ou radical a uma 

forma derivada que pode ser analisada como construída a partir da forma básica via 

afixação (ou infixação) de material fonêmico, que é idêntico, no todo ou em parte, ao 

conteúdo fonêmico da forma básica. Veja-se um exemplo do kamaiurá, língua indígena 

tupi-guarani (Everett, D. e Seki,L. , 1985) : 

(53) a. o-huka 

3 nr 

"Ele riu" 

b. o-hukahuka 

3 nr 

"Ele ficou rindo" 

Percebe-se claramente que em (53b.) uma porção da base o-huka foi reduplicada, o que 

conferiu ao verbo o sentido de ação repetida, reiterada. A reduplicação nessa língua ainda 

expressaria pluralidade e intensidade (Everett, D. e Seki,L.,op.cit.). 

Longe de ser típica de "exóticas" línguas indígenas brasileiras, a reduplicação é fenômeno 

comum em muitas línguas não-brasileiras, como pode ser constatado em Marantz (op.cit.), 

e também comum no português brasileiro, como demonstra Couto (1999). 

Numa proposta que tem a intenção de ser aplicada amplamente, Marantz define regras de 

reduplicação como processos normais de afixação ; definição que constitui o ponto central 

de seu trabalho. A reduplicação passa, portanto, a ser vista como processo morfológico, 
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cujo traço distintivo em relação a outros processos morfológicos é a semelhança do 

material reduplicado à sua base/radical. Enfim, a adoção da definição como afixação 

permite-lhe explicar a interação entre fonologia-morfologia, podendo predizer quais regras 

supra ou subaplicam-se ("over/underapply") a formas reduplicadas. Não postula, 

contudo, ordem especial das regras de reduplicação, nem condições especiais para regras 

fonológicas (que devem aplicar-se sempre depois da reduplicação). 

3.2.3.2. Linhas gerais da proposta de Marantz 

Essência da proposta : o processo de reduplicação pode ser caracterizado por um esqueleto

CV ("CV-skeleton") , que é realmente um morfema reduplicativo, i.e., um afixo 

esquemático comparável aos "binyamim"(conjugações) do sistema verbal árabe. Ou seja, 

reduplicação é simplesmente a afixação de um esqueleto ("skeleton") a um radical ou base. 

O modelo de estrutura de um esqueleto estaria de acordo com a fonologia autossegmental e 

fonologia de camadas . 

Resumidamente, as quatro condições para a ligação de melodias fonêmicas com 

esquemasCV ("CV-skeleta") são: 

(A) a menos que submetidos a condição especial, complexos de traços contendo o traço 

[-silábico ] podem ser ligados somente a espaços ("slots") C no esquema, e complexos 

de traços contendo o traço [+silábico] podem ser ligados somente a espaços V no 

esquema. 

(B) depois que tantos fonemas quanto possível são ligados a espaços-CV um a um de 

acordo com outras condições e princípios, fonemas e espaços-CV extra são 

descartados. Não há múltiplo acoplamento de fonemas a espaços-CV ou de espaços

CV a fonemas. 

(C) espaços em um esquema-CV devem ser pré acoplados a traços distintivos. Estes 

traços têm precedência sobre traços de quaisquer fonemas da melodia fonêmica que 

podem se ligar a esses espaços (ou seja, a ligação entre camadas não se rompe com a 

inclusão do esquema reduplicativo) 
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(D) (i) a ligação da melodia fonêmica ao esquema reduplicativo pode ocorrer da esquerda 

para a direita, ou da direita para a esquerda. No caso não marcado, prefixos 

reduplicativos associam-se às suas melodias da esquerda para direita e sufixos, da 

direita para a esquerda, (ií) a associação de melodias fonêmicas e afixos CV 

reduplicativos é dirigida-por-fonema ("phonerne-driven"), pois a cada fonema 

encontrado ligando da esquerda para direita ou vice-versa, o procedimento de 

associação escande ao longo do esquema até achar um espaço-CV elegível para 

associação com o fonema sob condição A 

Marantz justifica a adoção de tal modelo de análise pela sua adequação às características 

básicas da reduplicação, tais como a de não poder ser sempre simples cópia de constituintes 

-sílaba, morfema, raiz ... -, e o universal do não-espelhamento *CIVIC2V2 + V2C2VIC1 

( ou seja, não ocorre em nenhuma língua algo como *hukaakuh ). 

3.2.3.3. Reduplicação emjuruna 

A reduplicação em juruna parece ser um processo de formação de palavras muito 

produtivo, pois além de ocorrer em verbos, também ocorre em nomes, e tem o sentido de 

aumentativo, em geral. 

Interessante notar que em juruna não há, pelo que tenho estudado até agora, nenhum caso 

de redup!icação no nome para indicar plural (tal tipo de reduplicação é freqüente em muitas 

línguas, cf Katamba, op.cit.). É justamente um dos processo de reduplicação no verbo 

que expressa plural. O outro processo verbal de reduplicação expressa reiteração. 

Observem-se os exemplos : 

(54) a. una blditu 

ls cair 

'~ucaí" 
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b. ulu'udf bidi:ditu 

1 p( excl.) cair 

''Nós caímos" 

(55)a. una eduku 

1s machucar-se 

"Eu me machuquei" 

b. ulu'udf eduduku 

1 p( excl.) machucar 

''Nós nos machucamos" 

(56)a. una wa'e apid~ 

1 s panela quebrar 

"Eu quebrei panela" 

b. ulu'udf wa'ê apiápÍdu 

1 p( excL) panela quebrar 

''Nós quebramos muitas panelas" 

(57)a. ena u=djÍdaku u=be 

2s 1s bater 1s dat 

"Você bateu em mim" 

b. es; u=djÍdaidaku u=bé 

2p ls=bater ls dat 

'"Vocês bateram em mim" 
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(58)a. una e=djfdaku e=bé 

1 s 2s bater 2s dat 

"Eu bati em você" 

b. una ese=djfdaidaku ese=be 

ls 2p bater 2p dat 

"Eu bati em vocês" 

Os exemplos acima de (54) a (58), letra b., ilustram a reduplicação na base verbal 

significando plural. A possibilidade de marcar pluralidade não se restringe a sujeito ou 

objeto : em (54), (55) e (57), só o sujeito está no plural ; em (56) ambos estão, e em (58) só 

o objeto está no plural. 

Em (54 b.) já se pode constatar que o processo é de infixacão. Segundo Katamba (p.l91, 

op.cit.), para um processo de infixação não seria possível em um radical trissilábico decidir 

se a porção monossilábica reduplicada vem antes ou depois da segunda sílaba da base, 

sendo praticamente irrelevante a escolha entre as duas possibilidades. Em juruna, contudo, 

acredito haver indícios para postular a parte reduplicada como seguindo a segunda sílaba. 

Seguindo Marantz, o esqueleto-CV para este tipo de reduplicação seria -(V)CV-, que 

seguiria sempre a segunda sílaba da base. A opcionalidade da primeira vogal deve-se a 

dados como (55 b.), em que a vogal inicial do verbo não é reduplicada, e também a casos 

como (54 b.) em que o verbo não inicia com vogal. (54 b.) é aceitável porque no nivel de 

esquema-CV não foi possível escandir -VCV- por não haver uma vogal disponível. Já 

(55 b.) parece explicável pela estrutura verbal : e está sendo analisado como um clítico 

reflexivo, e, portanto, não seria a sílaba inicial da base. 

O exemplo (56 b.) não apresenta problemas para a análise, uma vez que houve uma 

reduplicação-VCV- completa. 
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Os exemplos (57 b.) e (58 b.) apresentam -VCV- quando o esperado era a não escansão 

da primeira vogal. Ainda não disponho de meios para explicar satisfatoriamente tal fato ; 

mais dados e o conhecimento de mudança lingüística (estudo diacrônico) poderão em 

breve elucidar tal ponto ( em Fargetti, 1992, já apontava a variação [ dj] ~ [ dy], sendo esta 

última muito próxima da realização [di] ; tal variante palatalizada, no lugar da africada, foi 

apontada por Aryon D. Rodrigues - em comunicação pessoal - como pertencente a uma 

variedade antiga da língua, que se percebe em listas de palavras como a de Nimuendaju). 

Formalização do processo, levando-se em conta as quatro condições expostas 

anteriormente: 

(54) 

bldl tu 
11 11 11 
CVCV+(V)CV+CV 

' ' ---+ bld 1-bldl tu 
11 11 11 11 
CVCV + 0CV+CV 

btdidttu 

(55) 

e=1 i fi 
CV+(V)CV+CV 

e=~c- 9j f) c +0CV+Cv 

e=duduku 

(56) 

ifil ~~ 
VCvf+(V)CV+CV 

apiapidu 

(57) 

u=djida ka ---+ 
I 111 11 
CVCV+(V)CV+CV 

u=dn lrlildla llu -----+ u=djidaidaku 

CVCV+VCV+CV 

(58) 

ese=dj/Jif faJ--• ese=d~i!1Í-Iidli 1uJ---Jó'IJO.'Se=djidaidaku 

CVCV+(V)CV+CV CVCV+VCV+CV 
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O outro processo de reduplicação no verbo expressa reiteração : 

(59)a. ani: ulu=djÍda-ida-ku ulu-be 

3s lp(excl.)bater lp(excl.)dat 

"Ele bateu em nós" 

b. ani' ulu=djÍda-ida-ka-daka ulu=bi 

3s lp(excl.)bater I p( excl. )dat. 

"Ele bateu, mais de urna vez em nós" 

(60) *anidai u=djÍda-ida-ka-daka-daka 

(61)a. a!Í perumã i=uátáhá dedu 

menino macaco 3s=rabo puxar 

"O menino puxou (uma vez) o rabo do macaco" 

b. ali perurni i~táhá dedu-du 

menino macaco 3s=rabo puxar 

"O menino puxou, mais de uma vez , o rabo do macaco" 

(62)a. ani' hi api i=zá~ 

3s rep. cachorro 3s=ver 

"Ele viu a onça" 

b. es1 du ap! i=záká-zaka 

2p sempre onça 3s ver 

"Vocês sempre vêem onça" 
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(63)a. idja 

mulher água beber 

"A mulher bebeu água" 

b. fdja iya awi-wi 

mulher água beber 

"A mulher bebeu água (mais de uma vez, muito)" 

' 
(64)a. apl ul=atW ulu=bé 

cachorro lp(excL) morder lp(excL) 

"O cachorro nos mordeu" 

' 
b. apl ul=atxu-txu ulu=bé 

cachorro lp(excL) morder lp(excL)dat 

"O cachorro nos mordeu" 

c. apl ul=a~-txu-txu ulu=bé 

cachorro 1 p( excL) morder 1 p( excL )dat 

"O cachorro nos mordeu mais de uma vez" 

O exemplo (59 b.), em relação a (59 a.), apresenta uma reduplicação a mais, no caso, uma 

sufixação -CVCV (-daka) , indicando reiteração. Em (62 b.) também é claro o mesmo 

processo. O exemplo (60) aponta uma restrição para a sufixação : a língua não permitiria 

uma reaplicação da regra. 

O exemplo (63 b.) apresenta uma redução do esqueleto comparável à que ocorre em (54 

b. ), e portanto, a explicação é semelhante : tais ocorrências são aceitáveis porque no nível 

de esqueleto-CV não foi possível escandir -CVCV por não haver, em (63 b.), uma 
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consoante inicial disponível (a base é VCV). Já o exemplo (6lb.) apresenta uma exceção 

até o momento não explicada. 

O exemplo (64 b.) é explicado como caso de infixação, portanto, a reduplicação estaria 

expressando somente plural ("o cachorro mordeu mais de uma pessoa"). Já (64 c.) 

apresenta um problema novo : há, claramente, duas reduplicações de uma mesma porção da 

base ( txu ), o que levaria a pensar em dupla sufixação (contrariando a restrição exposta em 

(60)). A análise proposta para o momento é: i. há em (64.c), na verdade, dois processos 

de reduplícação em jogo, sendo a semelhança formal uma coincidência inevitável, dada a 

estrutura VCV do verbo ; isso implicaria ii. na interpretação de (64 c.) a expressão de 

plural ("mordeu mais de uma pessoa") e de reiteração ("mordeu cada um mais de uma 

vez") ; iii. alguma regra (no momento não delimitada) explicaria a ausência da vogal 

inicial na porção afixada (*atxuatxutxu)36 

Formalização do processo : 

(59) 

ulu1~L(V)Cvllcvc-;1ubJdJ~t1tltJc\~ilu=djida-ida-ka-daka 

(61) 

d01 __..,.--r·~~, ri 
dvcv+cvcv dvcv+0cv 

du-du 

36 A mesma regra daria conta de caso semelhante em um verbo de três sílabas : 
arihÚ anu "(ele) está bêbado" *aria:nhariha abldai 
aririhu abldai anu "eles estão bêbados 
aririhariha abldai "eles sempre estão bêbados 
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(62) 

(10) iza'ká ---i .. ~ izáká-záká 

lvttb~+CVCV ~b~~~+tt~~ 
__ .,..,. izáká-zaka 

(63) 

(11) ---ll>aWI Wl --11> .. aWI-WI 

' 

(64b) ul=j fj 
V+(V)CV+CV 

' 

(64c.)ul=Í til 

V+(V)CV+CV 

~~++0b~ 

--11> ul=r -,i-~ r .. ul=a-oo{-txu 

V+0CV+CV 

_ _..,. ul=i - I r-ti r -tx
1 
i .. ul=aoo{txutxu 

V+0CV+CV+0CV 

O tratamento da reduplicação no verbo em juruna pela proposta de Marantz permitiu 

compreender melhor os processos realmente distintos de infixação e sufixação. Para a 

infixação, que indica plural, o esquema é -(V)CV- e segue a segunda sílaba da base. Para 

a sufixação, que indica reiteração, o esquema é -CVCV. As exceções mencionadas 

(casos de infixação em que não ocorre a escansão da vogal inicial) possivelmente 

encontrem explicações num tratamento da relação tom-acento e peso silábico, seguindo, 

como mencionado, um caminho de análise segundo a teoria métrica. 

•ariarmu abi:dai ann 
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3.2.4. Reflexivo 

O reflexivo em juruna é marcado pelo acréscimo dos prefixos e- I 1- ao radical de 

verbos transitivos. O primeiro ocorre com os radicais iniciados por consoante e o segundo, 

com aqueles iniciados por vogal. 

( 65) apinu 

"pentear'' 

(66) 1-ãpfn~ na 

refl.-pentear ls 

"Eu me penteei" 

( 67) aki:n 

"cortar" 

( 68) 1-aldr'i na 

refl.- cortar ls 

"Eu me cortei" 

( 69) abaku 

~'matar'' 

(70) I 'a"i IXU ta. Da 1-abiká hinaku 

e pimenta comer também instr. refi-matar quase 

"E comeu pimenta também. Com ela quase se matou" (Texto Tuw{, anexo) 
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ls ls= pé 3s=machucar 

"Eu machuquei o meu pé" 

( 72 ) ena e-dti"kl{ 

2s refi-machucar 

"Você se machucou" 

( 73 ) anl e-dti"kl{ 

3s refl.-machucar 

"Ele se machucou" 

3.2.5. Recíproco 

O recíproco é dado pelo morfema ki' , posicionado após o último nome do SN. Em outros 

contextos a mesma forma significa "somente". 

( 74) abldai là a 

3p rec. Amar 

"Eles se amam" 

( 75 ) Adjiha Ananã là a (ou Adjfhá là a Ananã , ou • Ananã Adjfhá là á ) 

Adjfhá Ananã rec. Amar 

"Adjihá e Ananã se amam" 
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3.2.6. Causativos 

3 .2. 6. L Causativos em verbos intransitivos 

Há dois prefixos causativos que ocorrem com verbos intransitivos ativos e estativos : ü- e 

ma-. Ambos aumentam a valência dos verbos que passam a transitivos : os sujeitos dos 

verbos intransitivos e estativos passam a objetos dos verbos transitivos, derivados. 

Não há qualquer condicionamento fonológico para a ocorrência desses prefixos. ma

ocorre principalmente com verbos iniciados por vogal e u:. com consoantes, mas há várias 

exceções que impedem uma generalização (cf exemplos a seguir). 

u:. ocorre com verbos que parecem indicar uma maior agentividade do "causado" (causee. 

em inglês) e 

ma- com verbos de uma maior agentividade do "causador" ( causer , em inglês ): 

u- ocorre com tahti ("correr"), m~yü ("estar bravo"), plna ("parar"), kaménti ("conversar, 

falar"), lak~riku ("rir"), en~ena (''vomitar''), ipÍ~ ("estar bonito"), txurukti (''virar"), bf~ 

("ser caro, pagar'') ; 

ma- ocorre com txuxi ("queimar"), elii ("estar com saudade"), w ( "dormir"), etxtikti 

("comer"), kud.iif ("esquecer"), 'i'tiru ("estar molhado"), ep~ ("subir"), arfru ("estar liso"), 

'e'elu ("sonhar''). 

Exemplos 
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u-

(76) tahÚ apl 

correr cachorro 

"O cachorro correu" 

' 
(77) una apl anu 

1s cachoro 3s=caus.-correr asp 

"Eu fiz o cachorro correr" 

(78) tahÚ udl 

correr 1 p.ex. 

"Nós corremos" 

(79) api ulu=b~ w1 sudáde ul=ü-táh~ ulu=be 

onça 1 p=dat vir então 1 p=caus. -correr I p=dat 

"A onça chegou para nós (aproximou-se de nós), por isso nos fez correr" 

(80) máyü" s1 

bravo lp.in 

"Nós ficamos bravos" 

(81) arü se--ü-máyü 
' 

se=be 

3 s 1 p=caus-bravo 1 p=dat 

"Ele nos fez ficar bravos" 

(82) plza plna 

canoa parar 

"A canoa parou" 
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(83) y=u:.p1na plza be 

3s=caus-parar canoa dat 

"Ele fez a canoa parar" 

(84) izláha kamenú 

pajé falar 

"O pajé falou" 

(85) Sudáde hf dá txa iziaha y=ü-káménu ( cfhistória da sucuri) 

então rep. pessoal ir pajé 3s=caus-falar 

"Então o pessoal foi fazer o pajé falar( perguntar a opinião do pajé)" 

(86) d=awál Jakárlku 

3 s=pessoal rir 

"O pessoal dele riu" 

(87) d=awáf 

3s=pessoal 3s=caus-rir 

"Ele fez o pessoal dele rir (ele riu o pessoal dele)" 

' (88) enaena ena 

vomitar 2s 

"Você vomitou" 

(89) awl J=u:enaena e=bé 

quati 2s=cau.-vornitar 2s=dat asp 

"O quati fez você vomitar" 

anu 

.. 
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(90) pitx:l iJÍ!á anu 

trairão bonito asp 

"O trairão é bonito" 

(91) pitxi pi:dlku dáde Sylvio y=u--p{á he 

trairão pegar quando Sylvio 3s=caus.-bonito 3s 

"Quando pegou trairão fez bonito para o Sylvio ( O Sylvio achou bonito quando pegou 

trairão)" 

(92) plza txúrúku 

canoa vtrar 

"A canoa virou" 

' ' 
(93) arnana pi:za y=u:.txuruku 

chuva canou 3s=caus.-virar 

"A chuva fez a canoa virar" 

ma-

(94) epá txuxi 

pau quetmar 

"O pau queimou" 

(95) alf epa ma-txuxi 

menino pau caus-queimar 

"O menino fez o pau queimar (queimou o pau)" 

(96) elÚ na alu 

saudade 2s asp 

"Eu estou com saudade" 
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(97) u=ma-elu ena u=be 

1 s=caus-saudade 2s 1 s=dat 

"Você me fez ficar com saudade (você me "ensaudosou") 

(98) 
. ' 

arülyu 

3s dormir 

"Ele dormiu" 

(99) Sewaki i=ma-fyt{ he anu 

Sewaki 3s=caus-dormir 3s asp 

"Sewakf o fez dormir (Sewaki o dormiu)" 

(1 00) arü etxÚkÚ anu 

3s comer asp 

"Ele comeu" 

(101) Sewaki i=m-enffiia{ heanu 

Sewaki 3s=caus- comer 3s asp 

"Sewaki o fez comer (o alimentou)" 

(102) kudu na 

lembrar ls 

"Eu lembrei" 

(103) m.i"=kud-aü na 

caus-lembrar-neg ls 

"Eu fiz não lembrar ele (eu esqueci ele )" 
.. 
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(104) es=abéáta i='úrú anu 

2p=roupa 3s=molhar asp 

"A roupa de vocês está molhada" 

(105) am;ná es=abéáta i=ma-'Úra 

chuva 2p=roupa 3s=caus-molhar 

"A chuva vai molhar a roupa de vocês" 

, 
(106) ani epa 

3s subir 

"Ela subiu" 

( 1 07) Sudáde udf i=ma:epá hé (in : texto Sãluahã) 

então 1 p 3 s=caus-subir 3 s 

"Então a gente a fez subir (então a gente a subiu no jirau de reclusão)" 

(108) Txukãhã artru anu 

arco liso asp 

"O arco está liso" 

(109) Txidjf udf i=ma-rir~a he (texto sobre artesanato) 

depois lp 3s=caus-liso-redup 3s 

"Então a gente o faz ficar liso ( alisa-o)" 

' ' 
(110) iziaha 'e'elu 

pajé sonhar 

"O pajé sonhou" 

191 



(1 11) wapa iziaha i=ma-'e'elu 

remédio pajé 3s=caus-sonhar 

"0 remédio fez o pajé sonhar ( o remédio "ensonhou" o pajé)" 

(112) * ali p!za má-pina 

(1 13 ) * ali epa y=ü-txuxi 

Os dois últimos exemplos, (112) e (113), mostram que não é possível trocar um prefixo 

pelo outro. Isto prova que a ocorrência de õ- ou de ma- está relacionada à natureza 

semântica do verbo. 

A diferença entre õ- e ma- pode ser explicada pelo que Comrie (1985b) chama de 

grau de proximidade entre a causa (a ação do causador) e o efeito ( a situação resultante). 

Assim, "O menino fez parar a canoa'' implica uma cadeia de eventos iniciada pelo menino 

( permitir que a canoa aproxime-se da margem, guiá-la até o ponto desejado, deixar de 

remar para que ela perca a velocidade) ; já "O menino queimou o pau" implica em uma 

conexão direta entre a ação do menino e a queima do pau . No primeiro caso há urna 

causação mediada ( o que chamei de uma maior agentividade do causado) e no segundo 

caso há uma causação direta ( o que chamei de maior agentividade do causador). Dessa 

forma, os verbos que recebem u:. poderiam ser analisados como em causação mediada e os 

verbos que recebem -ma- como em causação direta ; assim, é a natureza semântica do 

verbo que determina o tipo de causativo a ser empregado. 

Em Xipaya foi encontrado somente o prefixo ma- . Contudo, os exemplos apresentados 

por C. Rodrigues são somente com verbos que indicam maior agentividade do causador : 

"esquentar", "molhar'', "queimar'' e "chorar" (em juruna "fazer chorar" é máku ''fazer"; o 

verbo 'e' a "chorar" é elidido). 
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3.2.6.2. Causativo em verbos transitivos 

Para sentenças com verbos transitivos não há morfemas como afixos para marcar a 

causatividade. Ocorre somente o verbo adá, que pode ser traduzido por "mandar". Ele 

pode posicionar-se antes do verbo transitivo ou depois : 

(114) tdja adá iyak:Úhá awl 

mulher menino mandar mingau beber 

"A mulher fez/mandou o menino beber mingau 

(115) senáhl ali adá ukáhá itá 

homem menino mandar arma pegar 

"O homem fez/mandou o menino pegar a arma" 

( 116) iz!ahá tdja utu wapa adá 

pajé mulher beber remédio mandar 

"O pajé fez /mandou a mulher beber o remédio" 

3.3 Negação 

3.3 .1. Negação sentencia! 

Para marcar a negação sentencia! há sufixos no verbo que variam se este está no modo 

realis ou no irrealis (a negação é diferente em sentenças imperativas, cf. cap. IV) 

3.3 .l.l.A negação no modo realis 

Com o verbo no modo realis, os sufixos de negação são -aü e -õ O primeiro ocorre com 

verbos terminados em u, o segundo com verbos com as demais terminações. Ambos têm 
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tom baixo e são sensíveis à mudança tonal de acordo com o radical. Em ambos casos, a 

vogal final do verbo é substituída pelo morfema. A regra se aplica para verbos transitivos e 

intransitivos . 

-aü 

(117) kifbi alf ap! abákú 

ontem menino onça matar 

"Ontem o menino matou onça" 

(ll8) kifbi alf api abákáif 

abála.i'-aü 

ontem menino onça matar-neg. 

"Ontem o menino não matou onça" 

( ll9) nakuru plnnkÚ 

coelho pular 

"O coelho pulou" 

(120) n~ plrirlkáif 

p!ririku-aü 

coelho pular-neg 

"O coelho não pulou" 

(121) mayü ali anu 

bravo menino asp 

"O menino está bravo" 

194 



(122) mayaü anu 

mayü-aü 

bravo-neg menmo asp 

"O menino não está bravo" 

(123) 1yu anu 

dormir asp 

"(Ele) dormiu" 

(124) iyaü anu 

-u 

iyu-aü 

dormir-neg asp 

"(Ele) não dormiu" 

(125) ala 

''Choveu" 

(126) alaü 

ala-ü 

chover-neg 

"Não choveu" 

(127) {dja iyakÚhá am 
mulher caxm beber 

"A mulher bebeu caxiri" 
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(128) idja iyakÚhá awiü 

awi-ü 

mulher caxiri beber-neg 

"A mulher não bebeu caxiri" 

(129) txa na aka bé hae 

ir ls casa dat asp 

"Eu estou/ estava indo para casa" 

(130) txaü na aká bé hae 

txa-ü ls casa dat asp 

"Eu não estou/estava indo para casa" 

(131) wãbl anu 

bom asp 

"(Ele) é bom" 

(132) wãbfü anu 

wãbf-ü 

bom-neg asp 

"(Ele) não é bom" 

Há, contudo, exceções à regra. Diversos verbos terminados em u não recebem sufixo 

aií , mas sim o sufixo -ü . 

(133) senahi kihif 

kihu-ü 

homem pescar-neg 

"O homem não pescou" 
• 
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(134) 'e'ü 

'e'u-ü 

entrar-neg 

"(Ele) não entrou" 

Ainda não foi encontrada explicação para essas exceções. Em Xipaya há também esse tipo 

de exceção, mas ela limita-se a verbos monossilábicos, o que não é o caso do Juruna. 

Há também verbos que, no irrealis, terminam justamente em aü , e, devido à coincidência 

de forma, apresentam afixo de negação diferente de -aü ou -ü ; na verdade, apresentam a 

mesma forma do sufixo no irrealis -ma, apresentado a seguir. 

(135) ali kapaü na 

menina perto ls 

"Eu estou perto da menina 

(136) ali kapamaü na 

kapaü-ma 

menina perto-neg ls 

"Eu não estou perto da menina" 

(137) uxixi ';ti 

pássaro voar 

"O pássaro voa" 

(138) perumã 'amaü anu 

'áú-ma 

macaco voar-neg asp 

"Macaco não voa" 
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Uma outra hipótese de análise seria pensar que na negação o verbo fica no modo irrealis, 

com o sufixo -a , para verbos com realis em -u , não havendo portanto dois sufixos para 

negação , mas somente o sufixo -ií , que apareceria sozinho em verbos cujo irrealis não 

tenha -a . Mas tal hipótese não se sustenta pois há um sufixo diferente para verbos 

realmente no irrealis ( -ma ) , que será visto depois da próxima seção. 

3.3.1.2. Negação em sentenças com predicativizador -ha 

Nas construções em que um nome passa a funcionar como predicado através da ocorrência 

do morfema -ha , a negação acontece com o morfema descontínuo -na -õ : 

(139) yudjá-ha anu 

juruna-pred. asp 

"(Ele) é juruna" 

(140) yudjá-na-ha-ii 

juruna-neg-pred.-neg 

"(Ele) não é juruna" 

(141) pitxa-ha anu 

peixe-pred. asp 

"É peixe" 

(142) pitxa-na-ha-ii 

peixe-neg-pred. -neg 

"Não é peixe" 

3.3 .1.3 .A negação no modo irrealis 

Para a negação no modo irrealis, o verbo recebe o sufixo de negação -ma : 
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(143) txuxi ena 

queimar 2s 

"Você vai se queimar" 

(144) txuxí-ma ena 

txuxi-ma 

queimar-neg 2s 

"Você não vai se queimar" 

(145) txa na aká be 

ir 1 s casa dat 

"Eu irei para casa" 

(146) txama na aká b~ 

txa-ma 

ir-neg ls casa dat 

"Eu não irei para casa" 

(147) etxub na 

etxuku-a 

comer-írr. ls 

"Eu comerei" 

(148) etxukama na 

etxuku-a-ma 

comer-irr.-neg ls 

"Eu não comerei" 
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3.3.2. Negação de constituinte 

Os constituintes da oração podem ser negados através da partícula náimã : 

(149) TarinÚ Yabaiwá bé txukáyá kua 

TarinÚ Yabaiwá dat flecha dar 

"TarinÚ deu flecha para Yabaiwá" 

(ISO) TarinÚ náimã Yabaiwá bé txukáyá kua 

TarinÚ neg Yabaiwá dat flecha dar 

"Não foi TarinÚ que deu flecha para Y abaiwá" 

(151) Txukáyá náimã kua TarinÚ Yabaiwá be 

flecha neg dar TarinÚ Y abaiwá dat 

''Não foi flecha que Tarinu deu para Y abaiwá" 

(152) Yabaiwá náimã be TarinÚ i-kuá hé , TaxabÍ bé i-kuá hé 

Yabaiwá neg dat Tarinú 3s-dar 3s, Taxabí dat 3s-dar 3s 

''Não foi para Yabaiwá que TarinÚ a deu (a flecha), deu-a para TaxabÍ" 

Nos exemplos acima, observa-se que náimã pode negar o sujeito (TarinÚ), o objeto direto 

(txukáyá) e o objeto indireto (Yabaiwá). 

3.3.3.Negação de nome 

A negação de nomes é dada pelo sufixo -mã , que pode ser reduplicado para indicar ênfase, 11 

e pode haver reduplicação também da última sílaba do radical: 
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(153) i=tabá-mã 

3s-cabeça-neg 

"Sem cabeça (que não sabe fazer nada)" 

(154) i=tabá-mã-mã 

3s-cabeça-neg-neg 

"Sem cabeça (que não sabe fazer nada)" 

(155) i=txukáyá-mã 

3s=flecha-neg 

"Sem flecha" 

(156) i=txukáyá-rnã-ya-mã 

3s=flecha-neg-red-neg 

"Sem flecha" 

(157) txukáhã-mã 

arco -neg 

"Sem arco (nome dado pelos juruna aos kayapó ym 

(158) Metukitire i=txukáhã-rnã-hã-mã 

kayapó (auto-denominação)3s= arco- neg-red-neg 

"Kayapó é sem arco" 

O último exemplo, (158) , com as reduplicações , é mais enfático do que o anterior. O 

mesmo pode ser dito sobre os exemplos anteriores. 

37 A pronúncia dos que não são junma é l tSukaba'm3I]. 
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Capítulo IV 

Tipos de sentenças 

Seguindo a distinção teórica de Lyons (1979), são propostos para o juruna três tipos de 

sentenças simples : declarativa, interrogativa e imperativa. As complexas são as 

coordenadas e subordinadas. 

4.1. Sentenças simples 

4 .1. 1 Sentenças declarativas 

Em juruna, as sentenças declarativas obedecem, em geral, à ordem AOV, SV (VS para 

pronomes), para transitivas e intransitivas, respectivamente. Elas podem ter um predicado 

verbal ou não verbal. As primeiras se subdividem, segundo a classe do verbo que 

manifesta o predicado em orações intransitivas, estativas e transitivas. 

4.1.1.1.Predicado verbal 

Há sentenças afirmativas constituídas de orações com predicado verbal, como as orações de 

verbos transitivos e intransitivos. 

4. 1. U .1. Orações intransitivas 

Têm como predicado um verbo intransitivo. O argumento único do verbo nessas orações, 

o sujeito, é codificado por pronome independente da classe I, em posição de ênfase do 



sujeito, (cf. Cap. II), e o de 3' pessoa pode ser expresso também por um nominal, não sendo 

marcado no verbo por clíticos : 

(1) una wl 

1s chegar 

"Eu cheguei" 

(2) ena w'i 

2s chegar 

"Você chegou" 

(3) an! wl 

3s chegar 

"Ele chegou" 

( 4) ulu'udl w'i 

1 p. ex c! chegar 

"Nós chegamos" 

< (5) SI w'i 

1 p .in c! chegar 

"Nós chegamos" 

(6)es1 w1 

2p chegar 

"Vocês chegaram" 

( 7 ) ab!dai w! 

3p chegar 

"Eles chegaram" 
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Como mencionado no capítulo ll, o sujeito pode ocorrer posposto ao verbo, em ordem não 

marcada, caso em que é codificado pelas formas pronominais da classe ll: 

(8)wl na 

chegar ls 

"Eu cheguei" 

(9) w1 ena 

chegar 2s 

"Você chegou" 

(10) Wl anl 

chegar 3s 

"Ele chegou" 

(11) wl mil 

chegar lp.ecl 

"Nós chegamos" 

( 12) wl 
< 

SI 

chegar lp.inc! 

"Nós chegamos" 

(13) wl 
< est 

chegar 2p 

"Vocês chegaram" 

( 14) wl abidai 

chegar 3p 

"Eles chegaram" 
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O radical de alguns verbos ocorre na forrna com a segunda sílaba reduplicada ( cf Cap. li), 

quando a 1', 2' e 3' pessoas do plural estão envolvidas, como nos exemplos a seguir : 

( 15) bldltu na 

cair ls 

"Eu caí" 

(16) b!dÍtu ena 

"Você caiu" 

( 17 ) btditu an1 

"Ele caiu" 

( 18 ) b!dÍd!tu udl 

cair lp.excl 

"Nós caímos" 

( 19 ) bldÍdltu s1 

carr I p.incl 

"Nós caímos" 

(20 ) b!dÍdltu esl 

carr 2p 

"Vocês caíram • 

( 21 ) b!dÍditu abldai 

ca1r eles 

"Eles caíram" 
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( 22 ) eduku na 

machucar-se ls 

"Eu me machuquei" 

(23) eduku ena 

machucar-se 2s 

"Você se machucou" 

(24 ) eduku anl 

machucar-se 3s 

"Você se machucou" 

(25) eduduku udi 

machucar-se lp.exc. 

''Nós nos machucamos" 

( 26 ) eduduku 
< 

Si 

machucar-se lp.incl 

"Nós nos machucamos" 

( 27 ) eduduku 
< es1 

machucar-se 2p 

"Vocês se machucaram" 

( 28 ) eduduku abldai 

machucar-se 3p 

"Eles se machucaram" 

Há verbos que apresentam formas distintas do radical, uma para o singular e outra para o 

plural: 

207 



(29) 'e 'á na 

chorar ls 

"Eu chorei" 

( 30) 'e 'á ena 

chorar 2s 

"Você chorou" 

(31)'e'á anl 

chorar 3s 

"Ele chorou" 

( 32) yayayá udl 

chorar lp.excl 

"Nós choramos" 

( 33 ) yayayá si 

chorar 1 p.incl 

"Nós choramos" 

' < ( 34 ) yayaya es1 

chorar 2p 

"Vocês choraram" 

( 3 5 ) yayayá abidai 

chorar 3p 

"Eles choraram" 

Também nas situações em que é expresso por nominal, o sujeito não é codificado no verbo 

por elementos pronominais clíticos : 

208 



(36)'e'á ali 

chorar meruno 

"O menino chorou" 

( 37) bidÍtu Tapenda 

crur Tapenda 

"Tapenda caiu" 

4. 1.1. I. 2. Orações estativas 

São orações cujo predicado é um verbo estativo (cf Cap. II). O sujeito é codificado do 

mesmo modo que nas orações intransitivas, e o verbo também pode ser seguido pelas 

partículas de aspecto alu , no caso de 1' pessoa , e anu, nos demais casos 

( 38 ) una urahu alu 

1 s grande asp 

"Eu sou grande" 

(39) ena urahu anu 

2s grande asp 

"Você é grande" 

( 40 ) atii urahu anu 

3 s grande asp 

"Ele é grande" 

( 41 ) ulu'udl urahu alu 

lp.exc. grande asp 

"Nós somos grandes" 
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( 42) si urahu alu 

lp.íncl grande asp 

"Nós somos grandes" 

( 43) esl urahu anu 

2p grande asp 

"Vocês são grandes" 

( 44 ) ab!dai urahu anu 

3p grande asp 

"Eles são grandes" 

Alguns verbos admitem formas com a segunda sílaba reduplicada no caso das pessoas do 

plural: 

( 4 s ) una kupérl a!u 

1 s cansado asp 

"Eu estou cansado" 

( 46 ) ena kupén anu 

2s cansado asp 

"Vocês está cansado" 

( 47 ) aru kupéil anu 

3s cansado asp 

"Ele está cansado" 

( 48 ) ulu 'udÍ kupéil I kupéperi alu 

l p. excl. cansados 

"Nós estamos cansados" 

asp 
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( 49) sl kupér1 I kupéperi alu 

1 p.incl cansados asp 

"Nós estamos cansados" 

( 50 ) esl kupér1 I kupéperi anu 

2p cansados asp 

"Vocês estão cansados" 

( 51 ) abldai kupen dá I kupéperi dá anu 

3p cansados asp 

"Eles estão cansados" 

4 .1.1.1.3. Orações transitivas 

Têm como predicado um verbo transitivo. Nessas orações o sujeito é expresso por 

pronomes livres da classe I, e o objeto direto é codificado por clíticos marcadores de 

pessoa, posicionados imediatamente antes do radical verbal. O objeto direto é 

adicionalmente indicado por clíticos seguidos pela posposição bé "dativo": 

( 52) una e=dj1daku e=bé 

1 s Zs=bater 2s=dat 

"Eu bati em você" 

( 53 ) ena u=djlkaku u=bé 

2s ls=bater ls=dat 

"Você bateu em mim" 
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( 54 ) an! u=djldaku u=bé 

3 s 1 s=bater 1 s=dat 

"Ele bateu em mim" 

(55) anl e=djldaku e=bé 

3s 2s=bater 2s=dat 

"Ele bateu em você" 

Nas situações em que o objeto direto é 3 · pessoa, ele é expresso pelas formas hé ou té (ou 

ainda tésé para o plural, cf adiante) pospostos ao verbo. A distribuição de hé ou té não 

está clara. Os falantes aceitam orações com as duas formas, e dizem não haver distinção 

entre elas : 

( 56 ) ulu 'udl i=djÍdaku hé 

lp.excl 3s=bater 3s 

"Nós batemos nele" 

( 57) ulu 'udl i=djldaku te 

1 p. ex c! 3 s=bater 3 s 

"Nós batemos nele" 

Também nas transitivas é possível, pelo menos no caso de alguns verbos, a ocorrência do 

sujeito pronominal posposto ao verbo, caso em que é codificado pelas formas da classe II : 

( 58) una e=djÍdaku e=bé 

1 s 2s=bater 2s=dat 

"Eu bati em você" 

( 59 ) e=djldaku na e=bé 
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2s=bater 1 s 2s=dat 

"Eu bati em você" 

Até este ponto, todos os exemplos aduzidos referem-se a situações envolvendo pessoas do 

singular. Quando estão envolvidas pessoas do plural, podem ocorrer alterações no radical 

do verbo. Observe-se, nos exemplos a seguir, reduplicação de parte da primeira sílaba e da 

segunda sílaba, após a primeira sílaba do radical verbal (para maiores detalhes sobre a 

reduplicação , cf cap. III) : 

( 60) ulu'mÚ e=djlda-ida-ku e=bé 

lp.excl 2s=bater-red.- 2s=dat 

"Nós batemos em você" 

( 61 ) ulu 'u<Ú wa '€ api-ápl -du 

1 p. excl panela quebrar 

''Nós quebramos muitas panelas" 

Em ( 60 ), a reduplicação por infixação de - ida - parece assinalar a pluralidade do sujeito, 

uma vez que o objeto é singular. Contudo, os exemplos seguintes, em que só a pessoa do 

objeto é plural, induzem a pensar que o morfema assinala a pluralidade do objeto. 

Observe-se a ocorrência de tésé marcando o objeto de 3' pessoa plural após o verbo. 

( 62 ) una ese=djlda-ida-ku ese=bé 

ls 2p bater-red- 2p=dat 

"Eu bati em vocês" 

( 63 ) una i=djlda-ida-ku tésé 

ls 3p=bater-red- 3p 

"Eu bati neles" 
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( 64 ) ena ulu=djlda-ida-du ulu=bé 

2s 1 p=bater -red- l p=dat 

"Você bateu em nós" 

Por outro lado, a reduplicação por infixação pode também indicar a pluralidade do sujeito , 

como nos exemplos abaixo : 

( 65 ) esl i=djlda-ida-ku té 

2p 3 s=bater -red- 3 s 

"Vocês bateram nele" 

( 66 ) amdai u=djlda-ida-ku u=bé 

3p ls=bater-red- Is=dat 

"Eles bateram em mim" 

Há ainda exemplos em que tanto o sujeito quanto o objeto estão no plural, casos em que 

também ocorre a mesma reduplicação por infixação : 

( 67 ) abldai ulu=djlda-ida-ku ulu=bé 

3p 1 p=bater-red- 1 p=dat 

"Eles bateram em nós" 

( 68 ) abldai ese=djlda-ida-ku ese=bé 

3p 2p=bater -red- 2p=dat 

"Eles bateram em vocês" 

Há também outro tipo de reduplicação no verbo que indica iteração, ação repetida, que se 

dá pela sufixação de -CVCV (parte final do radical do verbo) no radical do verbo (para 

maiores detalhes, cf Processo de reduplicação , Cap. III) : 
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( 69 ) ani: ulu=djtda-ida-ka-daka ulu=bé 

3s 1 p=bater-red- -red lp=dat 

"Ele bateu em nós (mais de uma vez)" 

(70) ldja awi-wi 

mulher água beber-red 

"A mulher bebeu água (mais de uma vez)" 

Pelo exemplo ( 69 ) , poderíamos pensar que a reduplicação por sufixação só ocorre quando 

o objeto é plural, mas no exemplo ( 70 ) , que tem apenas -CV como sufixo por não poder 

ser licenciada outra sílaba CV , nota-se que não há pluralidade e o sufixo se aplica. Embora 

não se saiba exatamente a que classes de verbos os processos podem se aplicar ( o que 

ainda demanda investigação), pode-se concluir que o processo de reduplicação por 

infixação indica claramente pluralidade, quer seja do sujeito, quer seja do objeto, e o 

processo de reduplicação por sufixação indica iteração, como já havia sido mencionado 

anteriormente, no Capítulo III. 

4.1.1.2. Predicado não-verbal 

Orações com predicado não-verbal são constituídas de um nome acrescido do sufixo -ba 

"predicativizador" . Tais nomes seguem o mesmo padrão de estativos não derivados : 

( 71 ) Wetag peru-ha anu 

suyá-verb. asp. 

''W etag é suyá" 

( 72 ) abi~ha na alu 

índio-pred. 1 s asp. 

"Eu sou índio" 
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( 73) ab1-ha ena anu 

índio-pred 2s asp 

"Você é índio" 

( 74) ab1-ha an! anu 

índio-pred 3s asp 

"Ele é índio" 

( 75) abl-ha ucl1 alu 

índio-pred lp.excl asp 

"Nós somos índios" 

( 76) ab1-ha alu 

índio-pred 1 p.incl asp 

"Nós somos índios" 

( 77 ) abi-ha esl anu 

índio-pred 2p asp 

"Vocês são índios" 

( 78 ) abl-ha abidai anu 

índio-pred 3p asp 

"Eles são índios" 
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4 .!.1.3. Ordem de constituintes nas orações independentes 

4.1.1.3.l.Orações intransitivas 

Como visto, nas orações intransitivas o sujeito expresso por pronominal da classe I precede 

o verbo. O sujeito pode ocorrer posposto ao verbo, caso em que é codificado por 

elementos pronominais da classe II (cf exemplos acima ( 1 ) a (14) ). 

O sujeito expresso por um SN nominal pode vir posicionado antes ou depois do verbo : 

( 79 ) BarÚzi w1 

BarÚzi chegar 

"BarÚzi chegou" 

( 80) 

( 81) 

( 82) 

Tapenda blditu 

Tapenda cair 

"Tapenda caiu" 

etxÚkÚali 

comer criança 

"A criança comeu" 

kurakurá iyakÚhá 

ferver mmgau 

"0 mingau ferveu" 

Um constituinte oblíquo, se presente, ocupa usualmente a posição entre o sujeito e o verbo : 

( 83 ) BarÚzi klÚÍJi w! 

"Baruzi chegou ontem" 
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( 84) Tapenda kuaha txáde b!dltu 

Tapenda pedra em cima de cair 

"Taperida caiu em cima da pedra" 

( 85) ali pina dá klhÚ 

menino anzol instr pescar 

"O menino pescou com anzol" 

4. 1.1.3.2. Orações estativas 

Nas orações estativas, a ordem é invariavelmente do sujeito precedendo o verbo : 

( 86) senáhí' 'e 'tThu (anu) 

homem estar preocupado asp 

"0 homem está preocupado" 

(87) kuala ipÍá (anu) 

aldeia bonita asp 

"A aldeia é bonita" 

4. L U .3 Orações transitivas 

Como já foi visto, nas orações transitivas o sujeito pronominal pode ocorrer precedendo o 

objeto, caso em que é expresso por pronomes livres da classe I, ou pode ocorrer posposto 

ao verbo, vindo então codificado por formas pronominais da classe II : 

( 88 ) una pitxa iXÚ 

l s peixe comer 

"Eu comi peixe" 
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( 89) pitxa 
. ' 
!XU na 

peixe comer 1 s 

"Eu comi peixe" 

A hipótese quanto às diferenças semânticas entre as duas construções é a de que o sujeito 

ocupa a posição pré-verbal quando sobre ele recai o foco. 

Diferentemente do sujeito, nas situações em que não é um nominal pleno, o objeto direto é 

codificado por elementos pronominais clíticos posicionados imediatamente antes do verbo, 

sendo aditivarnente assinalado, após o verbo, por clíticos com a posposição be "dativo" : 

(90) apl u=atxú u=bé 

cachorro 1 s=morder 1 s=dat 

"O cachorro me mordeu" 

Nos casos em que é expresso por nominal pleno, o objeto direto não é marcado por clíticos 

pronominais no verbo. A ordem é o recurso utilizado na língua para a codificação dos 

argumentos. A ordem AOV é considerada básica, não marcada. 

(9l)a. apÍ perumã atxu 

cachorro macaco morder 

"0 cachorro mordeu o macaco" 

( 91 ) b. perumã api atxu 

macaco cachorro morder 

"O macaco mordeu o cachorro" 

Como mostram os exemplo (91) a. e b. , a inversão da ordem acarreta a mudança na 

interpretação da oração : o nominal que precede imediatamente o verbo é interpretado 

como objeto direto. 
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O objeto indireto e outros oblíquos ocupam a posição entre o sujeito e o objeto direto, 

podendo ocorrer também após o verbo : 

( 92) Noel Adjlhá be ukáhá kua ( AOiOV) 

Noel Adjlhá dat arma dar 

"Noel deu arma de fogo para Adjlhá" 

( 93 ) Noel ukáhá kua Adjlhá be (AOVOi) 

Noel arma dar Adjlhá dat 

"Noel deu arma de fogo para Adjlhá " 

Foram registradas também as ordens OAV, VAO e AVO, todas marcadas. Em construções 

com a ordem V AO e AVO, o objeto direto é codificado como dativo : 

( 94 ) atxu perumã api be 

morder macaco cachorro dat 

"O macaco mordeu o cachorro" 

( 95 ) atxú apl perumã be 

morder cachorro macaco dat 

"O cachorro mordeu o macaco" 

A ordem AVO é encontrada em orações negativas, como no exemplo abaixo : 

( 96 ) Noel i=kua-ü' ukáhá Adjlhá be 

Noel 3s=dar-neg arma Adjlhá dat 

"Noel não deu arma para Adjlhá" 
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4.2. Sentenças interrogativas 

Uma sentença interrogativa apresenta um marcador interrogativo, no caso, a partícula 

interrogativa de , ou uma palavra interrogativa seguida da partícula de. Não foi observada 

a relevância da entonação, contudo, foram observadas, às vezes, mudanças tonais em 

sentença interrogativa. São chamadas questões gerais as que apresentam partícula 

interrogativa. As que apresentam palavra interrogativa mais marcador são chamadas 

questões especiais (para a distinção gerais x especiais cf Comrie, 1984). Distinguem-se 

ainda questões negativas, alternativas e retóricas, e questões com marcadores alternativos 

aspectuais/modais. Todas apresentam a estrutura das questões gerais. 

4.2.l.Questões gerais 

4 .2. 1.1. Marcador interrogativo : partícula de 

A partícula de delimita o escopo da interrogação. Ela segue o constituinte que está sendo 

interrogado, que deve vir em posição inicial da sentença. Apresenta tom baixo, quando 

precedida de sílaba de tom alto, e apresenta tom alto quando precedida de sílaba de tom 

baixo. 

' 
( 97) Wl de Tamariku 

chegar Q Tamariku 

"Chegou o Tamarila{ ?" 

( 98 ) baUÍku d~ ali anu 

fome Q menino asp 

"Está com fome o menino ?" 
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( 99 ) karila{ de Nuyã iya:tru:há be 

fazer Q Nuyã caxiri dat 

"Fez caxirí a Nuyã ?" 

' 
( 100)apl de hutá atxu 

cachorro Q cobra morder 

"O cachorro mordeu a cobra ?" 

( 101) huta de apÍ 
' 

atxu 

cobra Q cachorro morder 

"A cobra mordeu o cachorro ?" 

(102) u=mãbiá de 'e'á hae 

1 s=filha Q chorar asp 

"Minha filha está chorando ?" 

' ' ( 103) huta atxu de api 

cobra morder Q cachorro 

"F oi a cobra que o cachorro mordeu ?" 

(104) iy~há ' awi de fdja anu 

caxiri beber Q mulher asp 

"F oi caxiri que a mulher bebeu ?" 

Os exemplos (97) (98) e (99) apresentam de marcando como escopo da interrogação verbo 

intransitivo, estativo e transitivo, respectivamente. Os dados em (100), (101) e (102) 

mostram o sujeito como escopo da interrogação, que aparece em posição inicial seguido por 

de. Os exemplos em (1 03) e (1 04) mostram que o objeto, ao ser interrogado, aparece em 
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posição inicial seguido pelo verbo e por de. Observa-se, então, que também na 

interrogação a língua marca diferentemente o objeto e o sujeito de verbo intransitivo e 

transitivo. 

Há também marcação diferente quando o sujeito da oração é o pronome de segunda pessoa 

singular. Nesse caso, o pronome ena e a partícula de são substituídos por áne (exemplo 

(105)). O mesmo acontece com a segunda pessoa plural, que, além disso, recebe uma 

marca (talvez de plural) : hi áne (exemplo (106)). Para as demais pessoas, a forma é a 

mesma de uma declarativa e segue a partícula de, como nos exemplos (107) a (109} 

' (105) aw1 ane wapa be 

beber 2s remédio dat 

'<y ocê bebeu remédio ?" 

( 1 06) awi hi ine wapi be 

beber 2p remédio dat 

'<y ocês beberam remédio ?" 

(107) awi de una wapá be 

(108) 

(109) 

beber Q 1 s remédio dat 

"Eu bebi remédio ?" 

' aWI de anü wapa be 

beber Q ela remédio dat 

"Ela bebeu remédio ?" 

aWI de sf wapa be 

beber Q lp remédio dat 

"Nós bebemos remédio ?" 
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4.2.2.Questões especiais 

As perguntas especiais são estruturadas por me10 de um conjunto de pro-formas, as 

palavras interrogativas. As principais palavras interrogativas do juruna são : 

má "quem" , apá "o que, qual", 'a'Í "onde", aiÚ ne "como" , aiÚ ne táde "quando", 

ab'í ne "quanto(s), quanta(s)" 

As palavras interrogativas ocorrem em pos1çao inicial da sentença, vindo usualmente 

seguidas pela partícula de, e, em certos casos, pela partícula ne. As palavras interrogativas 

monossilábicas apresentam tom alto, e as que têm mais de uma sílaba apresentam também 

tom baixo. O tom não é afetado pelo tom de palavras contíguas. 

Com exceção do verbo, qualquer constituinte da sentença pode ser interrogado, como 

mostram os dados a seguir. 

4.2.2.l.Sujeito e objeto 

As palavras má "quem" e apá "o que" são usadas para interrogar, respectivamente, itens 

de referência [+humano] e[- humano], em função de sujeito e/ou de objeto da sentença e de 

modificador de SN : 

Sujeito: 

(110) ma de bat.dm 

quem Q fome 

"Quem está com fome ?" 

(111) ma de wi: 

quem Q vir/chegar 

"Quem veio ?" 
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(112) ma de l=éhuka ipáraku' anu 

quem Q 2s=vestido costurar asp 

"Quem costurou seu vestido ?" 

(113) apa ne ki 

o que Q isto 

"O que é isto ?" 

Objeto direto: 

' 
(114) ma atxu de hae 

quem morder Q asp 

"Quem (ele, o cachorro) mordeu ?" 

(115) apa de ane 'e'elu 

o que Q 2s sonhar 

"O que você sonhou ?" 

' 
(116) apa ne ta 

o que Q também 

"E o que mais ?" 

Modificador do SN 

As palavras má e apá são também empregadas para interrogar o modificador (possuidor) 

do SN. Em certas situações, apá traduz-se por "qual" : 
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(117) ma píza ne anü 

quem canoaQ esta 

"De quem é esta canoa ?" 

(118) ma tx:ukáhã ne anu 

quem arco Q asp 

"De quem é esse arco ?" 

(119) apa pakua ane 

qual banana querer 2s 

"Qual banana você quer ?" 

(120) apa epa de wãbi anu txukÍhÍ-há 

qual pau Q bom asp arco -nom 

"Qual pau é bom para arco ?" 

4.2.2.2.0bjeto indireto e outros oblíquos 

Tais constituintes são interrogados por meio de sintagmas posposicionais que têm as 

palavras má e apá como objeto : 

(121) ma bi d~ txa 

quem com. Q rr 

"Com quem (ele) foi (caçar)" 

(122) ma dju d~ Bere'ü ka'á ' be txa a hae 

quem com. Q Bere'ii mato dat ir querer asp 

"Com quem Bere 'ii quer ir caçar ?" 
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(123) apa de de awarattha be txa su 

para que Q Diauarum dat ir mesmo 

"Para que mesmo ele foi ao Diauarum ?" 

(124) apa de dé Nuyã kara anu 

para que Q Nuyã passar( a fazer) asp 

"Para que Nuyã está fazendo ?" 

4.2.2.3 Locativos 

Há duas palavras interrogativas locativas 'a'Í "onde" e kahu' "aonde", as quais são usadas 

para indagar sobre locação estática e de movimento, respectivamente : 

(125) 'a'i de su 

onde Q mesmo 

"Onde mesmo ?" 

(126) 'a'i de alf perumã abaku su 

onde Q menmo macaco matar mesmo 

" Onde mesmo que o menino matou macaco ?" 

(127) 'a'f de kuadf anu 

onde Q sol asp 

"Onde está o sol ? (=Que horas são ?)" 

(128) 'a'f de Xumirf au 

onde Q Xumirl estar 

"Onde está Xumirf ?" 
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(129) 'a'f de da 1xu 
' 

te su 

onde Q 3p comer 3s mesmo 

"Onde mesmo eles o (o macaco) comeram ?" 

130) kahti" ane txa anu 

para onde 2s 1r asp 

"Para onde você está indo ?" 

(131) kahu de txa 

para onde Q tr 

''Para onde (ele) foi ?" 

(132) kahu de moto txa hae 

para onde Q voadeira ir asp 

''Para onde a voadeira está indo ?" 

A palavra interrogativa kahÚ pode ocorrer como objeto da posposição bÍ, sendo o sintagma 

posposicional resultante usado para indagar sobre a origem do movimento : 

(133) kahu bf ane w1 anu 

de onde 2s vir asp 

"De onde você está vindo ?" 

4 .2.2.4. Causa, razão 

Perguntas que se referem a causa ou razão são feitas por meio de aiÚ ne I aiÚ n1 "por 

que". 
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(134) alu ne d~ ali 
' ' awara 1xu anu 

por que Q menino macaúba comer asp 

"Por que o menino comeu macaúba ?" 

(135) alu ne d~ anü ali plxlhti duháhá anu 

por que Q este menino deitar asp 

"Por que este menino está deitado ?" 

(136) alti nf 

"Por quê ?" 

4.2.2.5 Modo, maneira 

Perguntas sobre modo/maneira são formuladas por me10 de apahai , sendo que na 

construção deve estar presente o morfema final anu. São formuladas perguntas que se 

refiram a modo/maneira, mas especificamente sobre com que instrumento a ação foi 

realizada, através de aiÚ ne. 

(137) apáhaf anu hidji uralm anu 

como dubit. tamanho asp 

"Como será que é o tamanho deles ?" 

(138) apáhaf anu 

como 

"Como é (isso) ? (=Para que serve ? )" 

(!39) alti ne áne e=wá idfkÚ anu 

como 2s 2s=dedo machucar asp 

"Como você machucou seu dedo ?" 
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(140) alu ne dé Bisaká udti" abákt{ anu , paldrt da de abákt{ he anu, 

como Q Bisaká cateto matar asp borduna instr. Q matar 3s asp 

ukihá dá de abákt{ hé anu 

arma instr. Q matar 3s asp 

"Como Bisaká matou cateto ? Matou-o com borduna (ou) matou-o com arma(de 

fogo)?" 

4.2.2.6. Tempo 

Perguntas sobre o tempo formulam-se com atu' ne táde "quando" : 

(141) alÚ ne táde dé kihu txa 

quando Q pescar 1r 

"Quando (ele) foi pescar ?" 

(142) alÚ ne táde dáne ala 

déáne 

quando Q chover 

"Quando vai chover?" 

(143) alÚ ne táde dáne plza w'i-a 

quando Q barco chegar-irr. 

"Quando chegará o barco ?" 

(144) alÚ ne táde dáne Nuyã i=maséhá ' 
euta be 

quando Q Nuyã 3s=terminar-irr. tipóia dat 

"Quando Nuyã terminará a tipóia ?" 
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4.2.2.7. Quantidade 

Perguntas sobre quantidade são feitas com abi ne "quanto( os), quanta( as)" 

(145) ab! ne d~ dá pitxa na adÍkáÕ 

quantos Q pessoal peixe ? matar( mais de um) 

"Quantos peixes eles mataram ?" 

( 146) ab! ne dé le=ali 

quantas Q 2s=crianças 

"Quantas são as suas crianças( =filhos) ?" 

(147) abÍ ne dé waraxi ibÍá anu 

quanto Q melancia custar asp 

"Quanto custa a melancia ?" 

4.2.3. Questões negativas 

Neste tipo de questão o verbo vem com sufixo negativo e a estrutura da frase segue a das 

questões gerais ou especiais. O sentido de uma questão negativa, contudo, é, em geral, o de 

uma intimação. Portanto tais questões são consideradas pelo falante como muito ríspidas, 

pouco polidas. 

(148) alu ne abá de ane pitxa ixaü 

por que ? Q 2s peiXe comer-neg 

"Por que você não comeu o peixe ?" 
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(149) alti ne a'ne kuá be txaü 

por que 2s roça dat ir-neg 

"Por que você não foi à roça?" 

4.2.4. Questões alternativas 

Para as questões alternativas, não há marcadores específicos. Há justaposição das frases 

em que se expressam as possibilidades : 

(150) ka'a be de Tarinti txa ldhti de txa 

mato dat Q TarinÚ ir pescar Q ir 

"Tarinu foi caçar ou foi pescar?" 

(151) apa ane awara ane pakua a'ne 

a ane a ane a ane 

qual querer 2s macaúba querer 2s banana querer 2s 

"Qual você quer : você quer macaúba (ou) você quer banana ?" 

4.25. Questões retóricas 

Têm a forma de questões gerais ou especiais mas seu sentido é de uma declaração. 

(152) a!Ú ne dé una alu hidji itabáü 

por que Q 1 s assim dubit cabeça-neg 

''Por que eu sou assim sem cabeça?(= Eu sou muito esquecido .. )" 
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4.2.6. Marcadores interrogativos aspectuaís/modais: 

Os seguintes marcadores indicam dúvida e confirmação: hidji "será que (dubitativo)", su 

"mesmo" (asseverativo), saü (=su-aü) "não é mesmo" 

(153) wi:a hidji d~ anu 

vir-irr. dubit Q asp 

"Será que (ele )vem vindo ?" 

' (154) aWJ hidji de te anu 

beber dubit. Q 3s asp 

"Será que (ele) bebeu-o (o remédio) ?" 

(155) txa hidji d~ Guanip be 

tr dubit. Q Kuarup dat 

"Será que (ele) foi ao Kuarup ?" 

(156) su de 

mesmoQ 

"É mesmo ?"38 

(157) k! kf wãbi anu, saü d~ alu 

este só bom asp mesmo-neg Q asp 

"Só este é bom, não é mesmo ?" 

( 158) anl uraltu anu, saü de anu 

3s grande asp mesmo-neg Q asp 

"Ele é alto, não é ?" 

38 cf. exemplos (123), (127) e (131) acima 

Exemplos: 
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4.2.7. Interrogação em Xipaya 

Em Xipaya , há duas partículas marcadoras de interrogação : de e ti . Provavelmente ti 

seja influência do Munduruku, língua tonal, Tupi, também falada no Pará, que tem os 

marcadores di (depois de fonema sonoro) e ti (depois de fonema surdo) (apud Lacerda, 

1991). O uso de ti nas interrogativas em Xipaya é mais amplo, não apresenta 

condicionamento fonológico e assemelha-se ao de de em Juruna, pois também acompanha 

as palavras interrogativas e os pronomes em posição de sujeito. Também tem marcação 

diferente para a segunda pessoa singular e plural : ya e 8a respectivamente; mas 

apresenta, diferentemente do Juruna, a possibilidade do pronome precedido de ti . 

4.3. Sentenças imperativas 

A sentença imperativa em juruna tem três formas diferentes : imperativa propriamente dita 

(com duas formas), permissiva e proibitiva. 

4.3 .I. Imperativa 

(I) apresenta-se com o verbo sem marca de aspecto, no modo realis, para 2s, 2p e lp 

a) 2s- só o verbo, se intransitivo ; ou verbo e objeto direto, se transitivo : 

(159)~ 

comer 

"Coma!" 
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( 160) iyu 

dormir 

"Durma! 

' ' 
( 161) pe'aru w1 

rápido vir 

"Venha rápido I" 

( 162) uyãhã idaku 

1 s=rede lavar 

"Lave minha rede I" 

( 163 ) txa at.;r{ atxuhu 

ir batata assar 

"V á assar batata ! " 

( 164 ) ip!dikt{ h~ 

segurar 3s 

"Segure-a" 

O dado ( 164 ) apresenta um verbo transitivo que deve ter o objeto direto como argumento 

expresso, o que é feito pelo clítico he . Em Xipaya he ocorre não como um clítico mas sim 

como marca de imperativo ; para o objeto ocorre o morfema de . 

Exemplos do Xipaya : 

( 165) etuku he 

comer m. imp. 

''Coma,,., 
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( 166) daku he de 

lavar m.imp. m.obj 

''Lave-o !" 

b) 2p - o verbo mais o pronome de 2p, ou verbo mais o pronome, mais objeto direto, se 

transitivo: 

( 167) txa esf kari~ 

ir 2p dançar 

"Vão dançar ! " 

( 168 ) txa esi taeta iy~hé 

ir 2p banhar-se rio loc 

''Vão banhar-se no rio !" 

( 169 ) esf abákt{ txarina be 

2p matar um galinha dat 

''Matem a galinha !" 

c) 1 p - o verbo mais o pronome de 1 p, se intransitivo ; ou verbo, mais pronome, mais 

objeto direto, se intransitivo : 

( 170) txa si 

ir 1p/incl 

''Vamos!" 

(171)karia s1 

dançar l p/incl 

"Dancemos l" 
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(172)txasi iyá hé táéta 

ir 1 p/incl rio loc banhar-se 

"Vamos tomar banho no rio!" 

( TI ) mesma estrutura anterior, acrescida da partícula a . É a forma de imperativo mais 

enfática (mais do que a anterior), coercitiva e refere-se a ordem dada, em geral, a crianças. 

(173) a si lad~ 

part. 2p trocar 

" Troquemos !" 

( 174) a ena abáka~ha abl 

part. 2s matar-? contar 

"Conte como você matou F' 

( 175 ) a txukáyá 'ã'ãhi mámaku 

part. flecha desenho fazer 

"Desenhe uma flecha I" 

' ' 
(176) a djawa waXíwaXí 

part peixe( tipo) escrever 

"Escreva djawa" 

( 177 ) a dá kamenu 

part instr. ler 

"Leia !" 
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Os dados de ( 17 4 ) a ( 177 ) foram retirados do livro de alfabetização, que é 

dirigido a crianças. São sentenças escritas por Tarinu pensando em seus alunos (faixa 

etária de 7-14 anos), por isso a ênfase do imperativo. A ênfase, contudo, é deixada de lado 

por várias vezes no mesmo livro, ou s~a, as mesmas sentenças poderiam ter sido escritas 
' sem a partícula a : 

( 178 ) 'a' i 'ã'ãh:Í mámaku 

aqut desenho fazer 

"Desenhe (o que você caçou) aqui I" 

( 179) takuráré waXfwáxi 

jabuti escrever 

"Escreva jabuti !" 

4.3.2. Permissiva 

É marcada pela partícula final ..; ; o verbo ocorre no modo irrealis. 

( 180) iya na u 

iyu-a 

dormir-irreal. ls perrn. 

"Deixe-me dormir !" 

(18l)txa na u 

ir ls perm. 

"Deixe-me ir !" 
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4.3 .3 .Proibitiva 

Sadock e Zwicky (1985) afirmam que em geral as línguas apresentam a negação na 

sentença imperativa diferentemente da negação em outros tipos de sentenças, por isso 

referirem-se à imperativa negativa como proibitiva 

Em Xipaya, contudo, segundo C. Rodrigues, a negação na imperativa é idêntica à da 

frase assertiva, aparecendo os sufixos I -ü I ou I -aü 1. Exemplos do Xipaya : 

( 182) w'iaü he asi 

w'ia-ü he asi 

vir-neg Imp aqui 

"Não venha aqui ! " 

( 183) abukaü he de 

abuku-aü he de 

fechar-neg Imp m.obj 

"Não a feche !" 

Em juruna, tais tipos de construções imperativas seriam agramaticais. A negação na 

imperativa é diferente da negação na assertiva. Não ocorrem os sufixos de negação 

-aü , -ü mas sim a partícula má'ku que segue o verbo. Em kamaiurá, a proibitiva é 

marcada pela partícula panen que é de segunda posição. Exemplos emjuruna: 

( 184 ) ita m.dru utxukãhã be , um.; 

pegar neg 1 s=arco dat 1 s-poss. 

"Não pegue meu arco, é meu !" 

( 185) txa maku 

ir neg 

"Não vá embora I" 
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( 186 ) esi abaki maku h~ 

2p matar neg 3s 

"Não a matem !" 

( 187) kara maku 

passar neg 

" Não passe ! 

( 188) 'e'u maku 

entrar neg 

" Não entre !" 

I 
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4 .4. Sentenças simples x sentenças complexas 

4 .4.1. Sentenças simples 

Estas podem ser declarativas, interrogativas e imperativas. As declarativas podem ter 

predicado verbal ou não-verbal. A ordem básica, como já dito, é AOV, SV (ou VS para 

pronomes), mas, com a marca de dativo pode ocorrer AVO, VOA e VAO. Como foram 

suficientemente exemplificadas anteriormente, aqui só serão mencionadas. 

4.4.2. Sentenças complexas 

4.4.2.l.Coordenação 

A coordenação ocorre por justaposição de orações e de sintagmas em uma sentença, ou 

pela ocorrência de elementos coordenativos. 

4. 4 .2.1.1. Coordenação por justaposição 

Neste tipo de coordenação não ocorrem elementos coordenativos, sendo os sintagmas ou 

orações meramente justapostos. 

( 189 ) iaffbi na tuwã ab~ , perumã , kufikurf 

ontem 1 s anta matar macaco papagaio 

"Ontem eu matei anta, macaco e papagaio" 

( 190) k.ifbi na klhU' txa, pariá pÍdÍdlku na , pakuÍ , pitxi , anãbará 

ontem ls pescar ir tucunaré pegar ls pacu trairão bicuda 

"Ontem eu fui pescar, peguei tucunarés, pacus, trairões, bicudas. 
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(191) káibi na klhu txa, paria pÍdÍdiku na, pakuÍ pÍdÍdiku na, pitxi pÍdÍdÍku na, 

ontem ls pescar ir tucunaré pegar 1s pacu pegar 1s trairão pegar ls 

anãbar~ pÍdiku na 

bicuda pegar 1s 

"Ontem eu fui pescar, peguei tucunarés, pacus, trairões e bicuda( só uma)." 

' ' 
( 192 ) utü na, txu na te 

abacaxi arrancar 1 s comer 1 s 3 s 

"Eu arranquei abacaxi e o comi" 

Os dois primeiros exemplos, (189) e (190), mostram a justaposição de sintagmas nominais 

em urna mesma oração. Os últimos exemplos, (191) e (192), mostram a justaposição de 

várias orações ; a tradução do penúltimo,(l91 ), é ligeiramente diferente da tradução do 

anterior, (190) : há a marcação de plural para os objetos em ambas ( a reduplicação do 

verbo pidiku) , mas na última, um dos objetos não estava no plural, (o que precisava ser 

marcado pela não reduplicação do verbo) portanto, sua coordenação precisaria ser 

diferente. Neste caso, fica evidente a diferença entre os dois recursos da língua, 

coordenação de sintagmas e coordenação de orações na sentença complexa, ou seja, há um 

motivo morfossintático para a diferença. Contudo, nem sempre isso ocorre, e uma 

explicação para a maior parte dos casos talvez seja um efeito estilístico, como no caso dos 

dois exemplos abaixo : 

(193) Tarinti' , AdjÚuÍ, Yabaiw~ :zaÍG{ na Aw~r~tlha h~ 

TarinÚ Adjih~ Yabaiwá ver ls Diauarurn loc. 

"Eu vi Tarinu, Adjih~ e Yabaiwá no Posto Indígena Diauarum" 
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(194) Tarin.{ ~ na Awárátlha h~ Adj[há ~na dáia Awárátlha h~ i 

Tarinu ver ls Diauarum loc Adjihá ver ls também Diauarum loc. e 

Yabaiwa ta. 

Yabaiwá também 

"Eu vi Tarinu no Diauarum, eu vi Adjfhá também no Diauarum, e (eu vi) Yabaiwá 

também." 

Entre estes dois exemplos acima, o mais recorrente, mais usual é o último, embora o falante 

nativo aceite como gramatical também o primeiro. Note-se neste último a ocorrência, no 

final , de um elemento coordenativo , I . A seguir, são mostrados mais exemplos desse e 

de outros elementos desse tipo. 

4.4.2.1.2.Coordenação marcada por conjunções 

Há, em juruna, conjunções coordenativas que, diferentemente do Xipaya, podem inclusive 

substituir a justaposição. 

4.4.2.1.2.l.Substitutos para a justaposição 

As conjunções i e I coordenam orações e sintagrnas nominais. Podem, portanto, 

substituir a justaposição ; em especial quando há uma série de elementos coordenados por 

justaposição, o elemento final pode ser coordenado pela conjunção. Devido à semelhança 

fonética, pode-se pensar que sejam um empréstimo do português e , como ocorre também 

em outras línguas indígenas ( no Djeoromitxi, segundo comunicação pessoal de Nádia 

Nascimento Pires, isto ocorre ); mas esta hipótese de empréstimo é, no estágio atual da 

pesquisa, mera especulação, carente de mais dados e comparações com outras línguas. 

Pelos dados de C. Rodrigues (1995), isto não foi observado no Xipaya. 
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(195) ali ki:h~ txãü 1 wlwlaÜ 

menino pescar ir-neg conJ. brincar-neg 

"O menino não foi pescar e não brincou" 

' 
(196)apl perumã atxu 1 awl atxu 

cachorro macaco morder conj. quati morder 

"O cachorro mordeu o macaco e o quati" 

(197) iya he s1 amekameka he , Sl yu~kutu hé, Sl 
' 

awtwt 

água loc. 1p.incl. colocar 3 s conj. 1 p. in c!. misturar 3 s conj. 1 p .incl. beber 

"Nós a colocamos (tipo de lama)39 na água, e nós a misturamos, e nós a bebemos." 

O uso da conjunção nos casos acima parece conferir uma certa ênfase à coordenação. É 

como se pudéssemos traduzi-la por "e além disso" : "O menino não foi pescar e além disso 

não brincou". 

A princípio foi levantada a hipótese de que i coordenasse orações e 1 sintagmas nominais, 

mas, por exemplos como os abaixo observa-se a conjunção 1 marcando também a 

coordenação de orações : 

' ' 
(198) u=mena plenaü 

ls=marido grande conj. corajoso 

"Meu marido é grande e corajoso." 

39 Remédio para picada de arraia 
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(199) í dalã su anu ta : wãbi tya apáú"ku 1 iyakti"háha táde 

conj. também mesmo asp. também bom água tampar conj. mmgau quando 

wãbi apauk:u sáde si dákl i=mipldikáma té hide 

bom tampar quando lp.incl. também 3s=pegar-neg 3s quase 

"E outra coisa também: tampando a água e/ou o mingau bem direito você não a pegará 

(a diarréia)"40 

A distinção entre ambas, portanto, não ficou clara até o momento. Talvez i restrinja-se a 

orações e 1 não tenha restrições para ocorrer. 

4.4.2.1.2.2.Conjunções adversativas 

Há duas conjunções adversativas, dati e dabi , que se distinguem pelo fato de a 

primeira referir-se a fato presenciado, vivenciado pelo falante e a segunda referir-se a fato 

não presenciado pelo falante. 

( 200) txa na hide dáti na etxukaü 

rr ls quase conj. ls comer-neg. 

"Eu fui mas não comi" 

(201 ) txa hide dáhi etxú"kãi:f 

rr quase conJ. comer-neg 

"Ele foi mas não comeu" 

(202 ) txa hide dati etxú"kiii 

ir quase conJ. comer-neg. 

"Ele foi mas não comeu" 
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A distinção entre as duas últimas sentenças é que na primeira o falante não presenciou o 

fato e na segunda ele presenciou. As conjunções dati e dahi corresponderiam à 

conjunção du do Xipaya, embora não tenham o mesmo comportamento sintático e 

semântico dela. Para a conjunção dáti foi observada a variante áti em juruna, embora não 

tenha sido notado um condicionamento para sua ocorrência : 

(203) bat~á na hide áti I dáti utaha t!híii:f 

fome I s quase conJ. comida neg 

"Eu estou com fome mas não tem comida." 

4.4 .2.2. Subordinação 

4.4.2.2.I.Relativas 

A relativização é dada pelos sufixos -yã e -yãbã , que são nominalizadores. O primeiro, 

-yã , ocorre geralmente quando se relativiza o sujeito da oração (transitiva ou intransitiva). 

O segundo, -yãbã , ocorre quando se relativiza o objeto, o oblíquo e o sujeito de verbo 

estativo/descritivo. Contudo, observa-se que , desde que o verbo possa sofrer reduplicação, 

-yã pode ocorrer. Segundo uma informante, a distinção entre eles seria a de que o primeiro 

implica em ação já ocorrida e o segundo em ação em curso. Esta questão merecerá estudos 

posteriores. 

.., Este exemplo provem de texto escrito em juruna com o objetivo de prevenção de doenças, que surgiu de 
um trabalho realizado por Estela Wiirlrer nas escolas juruna. A versão final do texto passou pela minha 
revisão em um trabalho conjunto com os falantes da língua e antores dos textos escritos. 
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Seguindo a classificação de Keenan (in Shopen, 1985), -yã e -yãhã compõem relativas 

externas pós-nominais. Pós-nominais porque a sentença relativa vem geralmente depois do 

nome, e externas porque posicionam-se externamente aos elementos de seu escopo. 

(204) [ seruihi [txa-txa-yã] ] iblafbia dju txa 

homem ir-red.-nom dinheiro com. ir 

N domínio S relativa 

"O homem que foi embora levou o dinheiro 

(205) [ [ sen~hl tésé arapadika J kuayãhíÍ ] zaku na 

homem dat-3p bola dar-nom ver ls 

''Eu vi o homem que deu bola para eles" 

Note-se que quando -yã ocorre ( exemplo (204) ) o verbo sofre reduplicação. Contudo, 

quando há negação, -yãhã ocorre no lugar de -yã , como pode ser observado : 

(206) sen~hi klhÚ txaüyãhíÍ ka'~ bé txa 

homem pescar ir-neg-nom mato dat ir 

"O homem que não foi pescar foi caçar" 

C. Rodrigues (1995) descreve para o Xipaya o elemento yãhã somente (que ela descreve 

como partícula). Exemplos do Xipaya (C. Rodrigues, op. cit.): 

(207) senapi du na api tu yãhã 

homem ver 1 s cachorro morder part 

''Eu vi o homem que o cachorro mordeu" 

(208) du na de sawazi didaku yãhã du na 

ver ls m.obj criança bater part. ver ls 

''Eu o vi. Eu vi aquele que bateu na criança" 
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Exemplos de relativas em juruna . 

4.4.2.2.1.1.Relativização do sujeito 

(209)[ senáhi [ kih~ txatxa-yã )] u=adjfdja 

homem pescar ir -red-nom 1 s=irmão 

"O homem que foi pescar é meu irmão" 

(21 o)( hutá [ u=aoru-txu-yã ] ] ihurahu 

cobra 1 s-morder-red-nom grande 

"A cobra que me mordeu era grande" 

(211 )( senáhi [kamena abÍbi-yã )] kaneáua dju 

homem história contar-redup-nom doença com. 

"O homem que conta histórias está doente" 

Em (209) há exemplo de relativização de sujeito de verbo intransitivo txa "ir". Em (210) e 

em (211) há relativização de sujeito de verbo transitivo : em (210) atxu' "morder" tem 

objeto clítico e em (2ll) abi tem um SN como objeto. O exemplo (204) acima também 

traz a relativização de sujeito de verbo intransitivo txa. 

4.4.2.2.1.2. Relativização do objeto 

(212) ~na [alf be [ ap-í atxu-yãhã ] be] 

ver ls menino dat cachorro morder-nom dat 

"Eu vi o menino que o cachorro mordeu" 
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(213) seruÍhÍ tese arapadika kua-yãhã zákti' na 

homem dat-3p bola dar-nom ver 1s 

"Eu vi o homem que deu bola para eles 

(214) hula kaÍa-yãhã adik;if anlda 

porco passar-nom matar (mais de um) pessoal 

"O pessoal matou (mais de um) porco que atravessou o rio" 

Em (212), (213) houve a relativização do objeto de za"ku' "ver" e em (214) a relativização 

do objeto de adikáÜ "matar mais de um". 

4. 4 .2.2.1.3 .Relativização de sujeito de estativo 

' 
(215) apl urahu-yãhi zaku na 

cachorro grande-nom ver ls 

"Eu vi o cachorro que é grande" 

(216) apl urahu-yãhã uatxu ube 

cachorro grande-nom ls-morder ls-dat 

"O cachorro que é grande me mordeu" 

44.2.2.1.4.Relativização de oblíquo 

(217) iziku' na Duyadf perumã isá hé Taper{da yádltu-yãhi be 

ver ls Duyadi macaco caveira? Taperida assustar-nom dat 

"Eu vi a caveira de macaco com que Duyadf assustou Taperida" 
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44.2.2.1.5.Relativização de locativo 

(218) pitxa ui~ hé-yã Yabaiw;{ mé 

peixe cesta loc-nom Y abaiwá poss 

"O peixe que está na cesta é do Y abaiwá" 

(219) pikáhá kãli-yã lapid~ 

banco fora-nom quebrar 

"O banco que está fora está quebrado" 

Em (218) houve a relativização do locativo bé "em" em em (219) houve a relativização do 

locativo kãiÍ "fora de". 

4.4.2.2.2 Adverbiais 

4.4.2.2.2.I.Causais 

Em geral a causalidade é indicada pelo advérbio da de , que também pode indicar tempo, 

como pode ser observado nos exemplos a seguir : 

( 220) senáhi bldÍtu arihu:yãhiÍ dáde 

homem cair bêbado-nom conj 

"O homem caiu porque (ou "quando") estava bêbado" 

( 221) ali 'e'~ batá.k:u dáde 

menino chorar fome conJ. 

"O menino chorou porque (ou "quando") estava com fome" 

250 

• 



4.4.2.2.2.2. Temporais 

Nas construções subordinadas de tempo, em geral ocorrem os advérbios táde e dáde. 

Como elemento coesivo em um texto, táde pode ocorrer no início da frase seguido ou não 

da marca de reportivo hÍ (cf. exemplos nos textos em anexo). 

(222 ) u=mãbla iyu tade na aparu plpiku 

1 s=fílho dormir conj. 1 s beiju fazer 

"Quando/enquanto meu filho dormiu eu fiz beiju" 

" 
(223 ) na 'e'ãü dáde ad~; dulapik; dju kamenu 

neg morrer-neg conj velho 3s=filho com. falar/conversar 

"Antes de morrer o velho conversou com o filho dele" 

No exemplo acima observe-se que na construção "antes de" o verbo da subordinada está 

com a marca de negação. Isto é comum em outras línguas, como ressalta Thompson (in 

Shopen, 1985). Uma possível tradução poderia ser "quando não tinha morrido ainda", o 

que subentende que o velho teria morrido posteriormente. 

4.4.2.2.2.3 Condicionais 

Em juruna, as sentenças condicionais são marcadas por advérbios que indicam tempo, o 

que não é incomum nas línguas do mundo, como demonstra Longacre (in Shopen, 1985). 

Thompson (op. cit.) afirma que, quanto à sua semântica, a sentença condicional pode ser 

real ou irreal e, nesta última, predictiva (algo que provavelmente irá ocorrer) e imaginativa 

(algo que teria a possibilidade de ocorrer ou não). Na imaginativa, ela distingue hipotética 
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(algo que teria condições de ocorrer) de contrafactual (algo que não poderia mais ocorrer). 

Observando os exemplos em juruna, uma explicação para a ocorrência ora de ~de ora de 

bde nas condicionais seria postular essa distinção, descrevendo ta'de como hipotética e 

káde como contrafactual. Vejam-se os exemplos abaixo; 

(224) u=mena kahu txa, Wi tade í na karia 

ls=marido Ir voltar conj. conj. ls contente 

"Meu marido foi viajar, se ele voltar eu ficarei contente 

(225) u=mena Wi-aü tade na 'e'üha 

ls=marido voltar-neg. conj. ls preocupada 

"Se meu marido não voltar, eu ficarei preocupada" 

(226) ena wiãü táde udf kariãíi 

2s vir-neg conj. 1 p fazer festa-neg 

"Se você não vier, nós não vamos fazer festa" 

(227) ena kahu txa káde ena i=záká hide 

2s rr conj . 2s 3 s=ver quase 

"Se você tivesse ido (para o Xingu) teria visto (Sãluahã)" 

(228 ) awã zaku kade na enu 

curupira ver conj. ls ficar com medo 

"Se eu visse o curupira, ficaria com medo" 

( 229) ena-ha kade 1 na kahu txa hide iyá xipá be 

2s-nom. conj. conj. 1 s 1r quase rio reto dat 

"Se eu fosse você, voltava para o Xingu" 
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As três primeiras sentenças descrevem situações que poderiam ocorrer , por isso ocorre o 

advérbio táde : nas duas primeiras, tanto a volta quanto a não-volta do marido poderiam 

ocorrer e na terceira a não-ida do ouvinte poderia realmente ocorrer (refere-se à minha 

participação na festa Sãluahã- cf texto anexo). 

As três últimas sentenças descrevem situações que não poderiam ocorrer, por isso o 

advérbio káde ocorre : na primeira, o falante dirige-se a uma pessoa que poderia ter 

assistido Sãluahã caso tivesse ido ao Xingu, mas essa pessoa não foi e Sãluahã não ocorrerá 

de novo para as mesmas meninas (essa frase foi dita a Yawada: que mora em Brasília e lá 

estava na época da festa) , portanto a ação não poderia mais ocorrer ; na segunda, a 

possibilidade de ver-se um curupira é tão remota para a falante que é tida como improvável 

de ocorrer (principalmente porque a informante, Yawadá, estava na cidade ao pronunciar a 

frase, onde, provavelmente, seres sobrenaturais como awã, que os juruna traduzem por 

"curupira", não habitam, portanto, não podem ser vistos) ; na terceira, há a 

impossibilidade de "eu" ser "você" ( frase dita a Yawada: desejando que ela voltasse com 

seus cinco filhos para o Xingu, onde há mais fartura, tranqüilidade e convívio com os 

parentes). 
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Capítulo V 

Conclusão 

Nesta tese tive como objetivo principal apresentar um estudo mais detalhado de alguns 

pontos da fonologia e da morfossintaxe da língua juruna , 

Na Introdução, apresentei dados a respeito da localização do povo e de sua cultura, sobre 

sua situação lingüística , sobre o ensino bilíngüe (incluídas aí reflexões sobre a ortografia 

em uso pela comunidade), sobre o trabalho de pesquisa lingüística realizado e sobre 

influências possíveis de uma descrição lingüística para os falantes da língua. 

No primeiro capítulo, apresentei os fonemas segmentais da língua, o tom, a localização do 

acento em relação ao tom e ao peso silábico, e o processo de espraiamento da nasalidade. 

No segundo capítulo, apresentei as classes de palavras : abertas ( nomes, verbos e 

advérbios ), e fechadas (posposições, pronomes, clíticos e partículas ), 

No terceiro capítulo, apresentei fenômenos relacionados aos subconstituintes nominais ( os 

modificadores e sua ordem no SN ) e verbais ( as categorias de modo e aspecto, a 

reduplicação, o reflexivo, o recíproco , os causativos, e a negação), 

No quarto capítulo, apresentei os tipos de sentença : simples (declarativa, interrogativa e 

imperativa) e complexas (coordenada e subordinada), 

No Apêndice, mostro alguns textos juruna com suas glosas, um vocabulário e fotos do povo 

em situação de festa. 



Apesar de meus esforços para que o registro dos dados fosse o mais acurado possível e para 

que as análises não fossem invalidadas por falta de dados ( por isso a grande quantidade 

deles no corpo da tese ), obviamente tais análises deverão ser checadas , inclusive com a 

participação ativa dos juruna. Além disso, vários aspectos importantes foram omitidos 

para o presente estudo, por exemplo , a questão da mudança tonal, muito comum em 

sintagrnas nominais. Embora tenha dados mais do que suficientes para uma análise, não 

tratei tal assunto para não me alongar demais na fonologia em detrimento da morfossintaxe. 

Mas já tenho em preparo um estudo a respeito. 

Apesar de a tese mostrar uma visão panorâmica, por assim dizer, da língua, não pretendi 

apresentar um estudo fonológico e gramatical completo , uma vez que isso, se for possível, 

não é atividade para um único pesquisador. A finalidade deste estudo foi um maior 

conhecimento sobre a língua juruna, inclusive para fins comparativos, mas principalmente 

para que seus próprios falantes possam apropriar -se do conhecimento lingüístico e do 

processo mesmo de documenteção de sua língua 
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APÊNDICE 

Texto : Sãluahã41 

Xa ••• meü tade ti udi 'a'u he anu. 

Hum ... menstruar quando rep ls colocar 3s asp 

Hum ... quando menstruou, nós a colocamos( na casa). 

Xa. .. meü tade , apetu tade idja 

Hum ... menstruar quando sangrar quando mãe 

Hum ... quando menstruou,quando sangrou a mãe (falou): 

' 
- 'a'u-a si te -a. 

colocar-irr 1 s 3s falar 

Vamos colocá-la (na casa)- falou. 

' ' 
AramÜhinaku. Date pe kl ... ide pe kl-yãhãha . 

por pouco tempo por isso ficar só ? ficar só-nom 

Por pouco tempo. Por isso fica só ... só fica lá. 

41 Texto pronunciado por Tarinu, pai de Areaki (Kuraidu), explicando o processo de reclusão da filha. 
Encontra-se documentado no vídeo de minha autoria Sãluahã - o retomo à festa . A festa marcou o término da 
reclusão de duas meninas (elas ficaram reclusas desde a menarca, a primeira menstruação). Fui convidada 
para essa festa, e os juruna não interromperam a reclusão das meninas antes que eu chegasse. Também fui 
incumbida por eles de filmar a festa, o que realmente fiz. As cenas em que apareço foi utn jovem jumna 
quem filmou. Essa festa é muito ímpertante porque é o auge da retomada de um antigo costume que 
havia sido abandonadu. Antigamente havia reclusão feminina e masculina Os velhos da aldeia lembram
se do costume, das histórias, da festa Consultados pelos mais jovens, orientaram Sãluahã : uma amostra de 
todas as festas e flautas juruna Então foram tocados todos os instrumentos musicais disponíveis : taratararu, 
p!riwãXí, ianâi bl' a, dum, awã paii. Com exceção do último, todos foram tocados doraote danças das 

respectivas festas. Também foram feitas a festa do centro da aldeia, a festa do guerreiro e a festa do pajé. 
Para retirar as meninas da reclusão, portanto, foram feitas todas as festas/danças juruna, foram tocados 

todos os instnnnentos musicais. Sob a luz do simbolismo céu/terra esse documentário traz uma reflexão 
sobre o porquê disso. 



Tade udi 'a'u hi auu .Ima'epa' 
. 

heanu 

então 1 s colocar rep asp 3s-caus-subir 3s asp 

Então nós colocamos ela. 

Epa i pe lU , i pe kl au . 

subir e ficar só e ficar só estar 

Subiu e só ficou, e só ficou (lá). 

Fez ela subir. 

. . 
Aluhinaku kara dade ema hide pãpã misu kara hide. 

asstm passar quando doida quase mentir ficar em pé passar quase 

Quando fica andando assim, vai ficar doida, fica em pé só andando. 

Tade hi Areki hae : 

então rep Areaki falar 

Então Areaki falou : 

- Wãbi de anu ? WãbÍ dé epa seha anu ? 

bom interr asp bom interr subir para asp 

- Está bom ? Será que está bom subir ? 

Tade hÍ té hae : 

então rep 3 s falar 

Então (ela )falou para ela : 

. . 
- Pata ... date si ubahaü 

dúvida(ff) porque lp saber-neg 3s 

Sei lá ... porque a gente não sabe. 

h e. 

.. 
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I.záká té si te tade udi imaepá ' be anu. 

ver-irr. 3s lp 3s então lp 3s-caus-subir 3s asp 

A gente vai ver então a gente vai fazer ela subir 

Ena XÍbinaku pináyãbÍha udi. 

2s pouco parar-rei lp 

Para você parar um pouco nós (fizemos você subir). 

Misá hinakn kárayãhÍ de ái udi - a udi he 

ficar em pé passar-rei F querer-neg lp falar lp 3s 

Nós não queremos que (você)fique em pé- nós falamos para ela. 

Sudáde udi imáepá he . Te... ipiá hÍ anu bide. 

então lp 3s-caus-subir 3s hum bonito rep asp quase 

Então nós a fizemos subir. Hum ... tem graça (ficar no jirau). 

Awfiwil bÍ sÍ mákaka, kuadi héü sáde mákaka. 

branco rep lp mudar-red. sol loc-neg quando mudar 

A gente vai ficar branco, quando não ficar no sol vai ficar (branco). 

Tadei hae: 

então falar 

Então falou : 

' Wãhi anu, epaa na. 

bom asp subir 1 s 

Tá bom, eu vou subir. 
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Sudáde epa panahu a he . 

então subir conseguir gostar 3s 

Então ela conseguiu gostar de subir 

' Wãbi sa, epa na aramühinaku. Ub~ abahu ta'de na sã. 

bom assim subir I s por pouco tempo 1 s-dat enjoar então 1 s sair 

Tá bom, eu vou subir um pouco. Quando enjoar para mim eu saio. 

Ta'de udÍ t~ hae : 

então 1 p 3 s falar 

Então nós lhe falamos • 

Eb~ a'bahu ta'de mãdÍ"ka' abi ne tade , udÍ lã!Ü 
' ' . 

ebe - a udi he. 

2s enjoar quando lua quantas parecido quando 1 p 2s-tirar-irr 2s-dat falar I p 3s 

Quando você enjoar, quando tantas luas (gesto• 4 dedos), nós vamos tirar você- nós 

falamos. 

então falar 

Então falou • 

Ba ... wãbí sa. 

tá bom assim 

Tá ... tá bom assim 

Txa ... pae dá abÍbY h e, 

hum diz que pessoal contar -red. 3 s 

Hum ... diz que o pessoal conta, 
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' ' 
txa. •• su hi si payü a da da kameuu hae. 

hum assim mesmo 1 p antigamente falar pessoal instr contar asp 

hum ... assim mesmo que antigamente o pessoal contava. 

SuyãhlÍ di ubi ipia hae. Aramübinaku una izaka a ' te bae. 

então F 1 s-dat bonito asp por pouco tempo 1 s ver querer 3 s asp 

Então é bonito para mim. Eu quero ver um pouco. 

Sutáde udi imáepá be. 

então lp 3s-caus-subir 3s 

Então nós a fizemos subir. 

' 
Ami xa ... ume baba a1bi ami, Tarupí idja, pahidji dumãbia 'a'u anu. 

isto coisa ls-poss pai irmã esta Tarupf mãe primeiro 3s-filha prender asp 3s-caus-

A irmã do meu pai, mãe do Tarupi, primeiro prendeu a filha dela. 

Imáepá he. 

subir 3s 

Fez ela subir. 

,,~ ,, , 
Tadei au suduhahei sã . Izaku dade : 

então estar depois sarr ver quando 

Então ficou,depois saiu. Quando ela viu : 

- WãbÍhá anu, aramü'hinaku anu. Amineaha anu si bide. 

bom-nom asp por pouco tempo asp 3s-parece-írr-nom asp 1 p quase 

É bom ficar um pouco. A gente pode ficar igual a ela. 
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; , , , 
Sudubade u=be ipia anu. 

então 1 s=dat bonito asp 

Então é bonito para mim. 

' ' Txa. epa anu. Maxi ti te ababu. 

Ir subir asp agora rep 3s enjoar 

Foi, subiu. Agora ela enjoou. 

Pe kf-a-hi u=be abahu - a 

parada só-irr-nom l s-dat enjoar falar 

Ficar só parada enjoou para mim- falou. 

- Táii pániini xihinaku, xihinaku am"i. 

espere deixe aí um pouco um pouco isso 

Espere, não saía um pouco,um pouco. 

- Cristina wi tade udi sã a e=be, I=ãlü-a e=be. 

Cristina chegar quando l p sair falar 2s=dat 2s-tirar -irr 2s=dat 

- Quando Cristina chegar nós falaremos para você sair, vamos tirar você 

Kariá, kariá e=be '" karia ipia tade, sã- a 
. ' 

udi he 

dançar dançar 2s=dat dançar bonito quando sair falar l p 3 s 

Dançar, dançar para você quando dançar é bonito para você, sai - nós falamos para ela. 

Tae udÍ e=zik~ e=be anu, maxi ena wi anu. 

então 1 p 2s=esperar 2s=dat asp agora 2s chegar asp 

Então nós estávamos esperando você (Cristina),agora você chegou. 
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Enawl táde udf ãlÜ he anu . Tadi máseha 

2s chegar quando lp tirar 3s asp então acabar 

Quando você chega, nós a tiramos. Então vai acabar. 

- Dáte u=bé 
' ababu. 

porque 1 s=dat enjoar 

Porque enjoou para mim (Areaki). 

Una dpbuã dalü ta iyakahuai na txa anaana Brasília be, i na iyakahuai 

1 s também ? também para lá 1 s ir asp Brasília dat e 1 s para lá 

Eu (Tarinu) também para lá, eu fui para Brasília, e eu para lá (Cuiabá, Goiânia, Brasília) 

Diauarum be txa na ana, Curso de, txa na ana. TadeÍ idjá hae : 

Diauarum dat ir I s asp Curso ? ir 1 s asp então mãe falar 

Eu fui sempre para o Diauarum, para Curso, eu fui sempre. Então a mãe falou: 

- Dáte una mémé 'a'i táde, Areaki etxú'kátxukaü, tmáif i=utábá ano. Wariü ano. 

porque 1s sozinha aqui quando Areakf comer-red-neg não 3s= comida asp duro asp 

Porque quando eu fiquei aqui sozinha, Areakf não comia, não havia comida. Foi duro. 

' Tae na te hae : 

então 1 s 3 s falar 

Então eu falei para ela : 

. ' 
Ãlií-a si he ana. 

Tirar-irr I p 3s asp 

Vamos tirá-la. 
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Date udÍ ãiÜ ti anu. Tae ti sã dade bitu 'e'uma f kariá, üka. 

porque lp tirar 3s asp então? sair quando de novo entrar-neg e dançar pintar 

Porque nós não a tiramos ainda. Então quando ela sair não vai entrar de novo, e vai dançar 

e pintar. 

Txihé ami xi da 
. . 

karia bia tade iyu'a-se-há-yã i karÍá. 

depois isso coisa pessoal dançar cantar quando acompanhar-? -nom-rel e dançar 

Depois quando o pessoal dançar e cantar, ela vai acompanhar e dançar. 

Í kahukáde karlá ta. 

e amanhã dançar também 

E amanhã vai dançar de novo. 

I pirluxix1 dá karÍá bia táde dákl karÍá ta. 

e ptriuXiXi instr dançar cantar quando ? dançar também 

E quando dançar e cantar com ptrfuxfXi (clarineta) ela vai dançar também. 

Karia sa sã sa 'e'uma bitti . Másehu hae. 

dançar isso sair isso entrar-neg de novo acabar asp 

Dança, sai mesmo, não vai entrar de novo. Acabou. 
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Diálogo42 

X- May;k;. May;b katu kapamahinaku tade hÍ ili paté wi ane iubé anaana. 

Mandioca mandioca plantar perto quando rep casa logo chegar ? junto asp 

X -Mandioca. Quando se planta mandioca perto, a casa( da mandioca) chega junto Jogo. 
, 

Tade bÍ iyãhÍ ipaki flbáÜ anaana. IyãhÍ ipak'i tib;Ü bÍ anaana. 

Então rep 3s-rede pau não asp rede pau não rep asp 

Então pau para amarrar a rede dela não tem. Não tem pau para amarrar a rede dela . 
' ' 

T- T1baü. 

Não 

T -Não tem. 
, 

X- "UyãhÍ ipak'i tibáÜ"- a bi. 

1 s-rede pau não falar rep 

X - "Pau para amarrar minha rede não tem" - falou 

T - ldjá , maxi hÍ gravador x~ tade kamenu ..... 

Mãe agora rep gravador apertar quando falar 

T- Mãe, agora quando ela apertar o gravador pode falar .... 

T - Suse de kaneabã anu ? 

Toda-lp Q plantação asp 

T- Toda nossa plantação é assim ? 

X- Suse anu . MakaxÍ dáki anu. XÍhinaku makaxÍ ad'iamábiyãbÍ wãhi anu. 

Toda-lp asp milho assim asp pouco milho longe-neg-?-nom bom asp 

X-Toda nossa é assim. Com miho é assim também. Milho que não é longe um pouco é bom 

'i' á urahu anaana. 

fiuta grande asp 

Dá milho grande. 

42 Diálogo entre Tarinu e sua mãe, Xutã, esposa do chefe Kadu. Abreviações : Tarinu : T; Xutã: X. 
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T- 'i' a urahu. 

Fruta grande 

T - Milho grande. 

X- Edétxi'iÍhinaku tade, 'i' a ii 

Perto quando fiuta pequena 

X- Quando fica perto, milho pequeno. 
, 

T- 'i'a ii 

Fruta pequena 

T- Milho pequeno. 

Suse kaneahÍ anu. Makuá dák'i anu. 

Fruta pequena. lp-toda plantação asp algodão assim asp 

X- Milho pequeno. Toda nossa plantação é assim. Milho é assim também. 

X- A ebe ti makuá ãhuáyãhÍ dé. Aõiamáni kafu he anaana. 

? 2s-dat rep algodão galho-nom ? longe plantar 3 s asp 

X- Algodão que tem mais galho. Planta-o um pouco longe também. 
, 

X-Itaba idea hide -a da h e 

3 s-cabelo puxar-irr. quase falar pessoal 3 s 

X- V ai segurar/enroscar o cabelo dele. - o pessoal antigo falou para ele (povo juruna). 
, , , ' 

X-Dawa pidikadika hide- a da h e. 

3s-pessoal pegar-red quase falar pessoal3s 

X- Pega o pessoal dele.- o pessoal antigo falou para ele (povo juruna). 

T- Su dá kupérÍ. 
, . , 

Anüse de kaneahã xa anu ? 

Assim pessoal trabalhar toda-I p Q plantação coisa asp 

T- Assim que o pessoal trabalha. Toda nossa plantação é assim? 

• 
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X - ffi. Anüse kaneahã xa anu. Anüse anu. 

Sim toda-I p plantação coisa asp toda-I p anu 

X- Sim. Toda nossa plantação é assim. Toda nossa assim. 

' 
X - Éd~ de urahai piãíkuyãhã be ta ? Uhu. 

Ouvir Q pessoal antigo pegar-nom dat também urubu 

X- Ela (Cristina) ouviu aquele que pegou pessoal antigo ? Urubu. 

T- 'übá. AbY bába hé. Éd~ hé. 

Sim contar papai 3s ouvir 3s 

T- Sim. Papai contou para ela. Ela o ouviu. 

xa ixu anu, kaneá inÍmiÍ de abma:bika. 

urubu qualquer coisa come asp caça fedida F descer-red 

T- Urubu come qualquer coisa, desce pela caça fedida. 

T - Abiá ki edaü tÍ anu , ka1bi bába x~ hé meme a IÜná bába xá abi hé 

Música só ouvir-neg rep asp ontem papai fazer 3s um falar só papai coisa contar 3s 

T-Ela não escutou só a música, ontem papai fez só Ulll, papai contou só uma coisa para ela. 

T-Apá dé xá ... kaneá iuimiÍ de abiá 

Como Q coisa caça fedida interr música ? 

T - Como .... é da caça fedida a música ? 

T-Apá de 

ComoQ 

' " 
dumãbia dju abia sese ? 

3s=filha com. música? 

T - Como é a música dele com sua filha junto ? 

sese. 

43 Seguem-se várias canções cantadas por Xutã, que aqui não são reproduzidas. 
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, 
Tuwi 

Sucuri 

' ' " 
Du hi du si payü ixiixi he ta . Adja ixiixi. 

Rep rep rep lp antigamente comer 3s também sucuri comer 

Diz que antigamente a gente a comia (a sucuri). Comia sucuri. 
' ' 

Alu' ne dé sÍ ixÍÍxi té iyá tade adjá ixÍÍxi ? Tã hÍ epiá dju puduradura 

Por que interr 1 p comer 3 s lá sucun comer ? rep terra com. alta 

Por que a gente a comia, comia sucuri ? Qdo na terra fica alto (em cima dela) 

I du' dade hÍ dá 
' ' ' abakabaka he , su hi da etxukatxuka. 

E achar quando rep pessoal matar-red. 3s assim rep pessoal comer-red. 

E quando o pessoal acha mata-a, assim que o pessoal comia. 

4 
Tuwia 

, 

' ' 
hida 

' ' ' 
he txi adja be ta. 

' 
Au dl " awai anu ta. 

tu~ chamar rep pessoal 3s esta sucuri dat também haver dubit. pessoal asp também 

, 
O pessoal chama esta sucuri de tu~ . Acho que tem pessoal dela também. 

Txi de hi epia puduru anáána. Du iyu'u duháde di da ubahu te hae ta. 

Esta ? rep terra alto asp 

A terra fica alto em cima dela 

rep tirar porque dubit. pessoal sabe 3s asp também 

Acho que porque tira o pessoal sabe também. 

Puduru táde 
' ' 

hi da txa iube ta. 

Alto quando rep pessoal ir em cima também 

Quando a terra alto em cima o pessoal foi nele. 

A da ami aná kai- a bi da. 

? ? este outra ? falar rep pessoal 

Tem uma aqui- o pessoal falou. 
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, 
A umeha txade abik; ni-a 

' , 
hi ana. Txuka. 

? ls-poss.-nom em cima sentar? -falar rep outro sentar 

Eu vou sentar em cima para mim- falou outro. Sentou-se. 

Umeha txade abilrn ni . Txuka. 

I s-poss-nom em cima sentar ? sentar 

- Eu vou sentar em cima para mim. Sentou-se. 
, , 

U=meha txade abiK.a ni . Txuka. 

ls=poss-nom em cima sentar ? sentar 

- Eu vou sentar em cima para mim. Sentou-se. 

A hi da hã txade txutxutxuka 

Falar rep pessoal? em cima sentar-red. 

O pessoal falou e sentou em cima dela. 
, , , 

- Ami itaka na u=me-ha ni. 

Este pegar ls ls=poss.-nom ? 

Este eu vou pegar para mim. . 
Du txade txutxutxuka abia tade k; hÍ hÍ idj~ se tabu dã. 

? em cima sentar ? quando ? rep ? com. todos correr ? 

Quando o pessoal sentou em cima ela correu com eles. 

AI~ ne d~ iyatade. 

Por que interr lá 

Não sei por que. 

Ah ... epiá dáraku, daraku bi epi; be. 

Ah terra jogar Jogar rep terra dat 

(a sucuri)Jogou terra, jogou terra. 

I=dj~=se piripi'rl txa, i=dj~=se piripiri txa, iya be i=dj~=se txa. 

3p=com.=3p virar ir 3p=com=3p vrrar lf rio dat 3p=com=3p 1r 

Foi virando com eles, foi virando com eles, levou-os para a água. 

• 
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' " ' ixiixi te se txa ta. Ixiixi te se txa. 

Rio loc dub. comer 3s 3p ir também comer 3p Ir 

No rio acho que os comeu também. Comeu-os. 

Sutá'de hÍ mémé aki bÍ txa pinu. Mémé aki bi txa pinu adiÜ ma"bi karayãbã. 

Então rep um só rep ir fugir um só rep ir fugir longe um pouco passar-nom 

Então só uma pessoa fugiu. O que fugiu sozinho um pouco longe que ficou andando. 

Sudá'de hÍ txa dá'de d=awá"Í be abi be. 

Então rep ir quando 3s=pessoal dat contar 3s 

Então quando chegou (na aldeia) ele contou para o pessoal dele. 

Sudá'de bÍ d=awa"i J>i abi he : 

Então rep 3s=pessoal dat contar 3s 

Então contou para o pessoal dele : 

- Ani ixÍÍxi seba" kanÍá' ulu=ixÍÍxi ulu=bé - a h i. Bitébu ixÍÍxi té se- a bÍ. 

aquele comer como caça lp=comer lp=comer falar rep todos comer 3p falar rep 

- Aquele bicho que a gente come comeu a gente- falou. Comeu todos eles- falou. 

Una kf txa pinu alu- a bi. 

1 s só ir fugir asp falar rep 

Só eu que fugi - falou. 

Bitéhu ixÍÍxi té se. EsÍ bi txi ki-ha da etxu'kamã hi dá' - a bi ' iziaba" té se. 

Todos comer 3p 2p rep aquela só-nom ? comer-neg ? ? fàlar rep pajé 3p 

Comeu todos eles. Vocês que não param de comê-la- o pajé falou para eles. 

Pá'nabu esi dé emia"nu anu. 

Então 2p ? vingar asp 

Então ela se vingou de vocês. 

txa, iziku' iyãhíÍ !>i . Iyãbã aberua. 

Então rep pessoal ir ver lugar dat lugar fundo 

Então o pessoal foi ver o lugar dela. 
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Alu' ne dáne si emiána kái- a hi da. 

Como lp vingar ? falar rep pessoal 

Como a gente vai se vingar ? - o pessoal falou. 

Sudáde hi dá txa izfáha y=ükám~nu, iziáha y=ükám~nu. 

Então rep pessoal ir pajé 3s=caus-falar pajé 3s=caus-falar 

Então o pessoal foi fazer falar o pajé, fazer falar o pajé. 

Sutáde hi paku dáde te se hae: 

Então rep acordar quando 3p falar 

Então ele acordou e falou para eles : 

Sa h~ esi txa h~ esÍ izáku' t~- a hi. 

? ? 2p ir 3s 2p ver 3s falar rep 

Então vocês, vocês podem vê-lo - falou. 

Tx;; h~ esÍ izáku' h~ hÍ. Tade hÍ dá 

Ir ? 2p ver 3s rep então rep pessoal ir ver 3s 

Vocês podem ir vê-lo. Então o pessoal foi vê-lo. 

Tade hi da txa izáku' he au hi aná iyãhiÍ bé hide. Dáí hÍ txãtxãrü. 

Então rep pessoal ir ver 3s haver rep outro lugar dat quase mas rep caber-neg 

Então o pessoal foi vê-la e havia outra no lugar dela. Então não cabia no lugar. 

P~ hinaku di tá. I dá bitu txa izáku' hé ta , dai hÍ dákf hinaku au ta. 

? ? ? ? E pessoal novamente ir ver 3s também mas rep só 

Era menor. E o pessoal foi vê-la novamente, mas só havia aquela mesmo. 
' Bitu txa bia tade hi txi hidji au. 

Novamente ir ver quando rep aquela ? haver 

Quando o pessoal foi ver novamente só havia aquela. 

TiÍ hÍ d=uyãhiÍ d~ piku'. 

Então rep 3s=lugar? apertado 

Então estava bem apertado no lugar dela. 

haver também 
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Au hÍ txi sewa hÍdjÍ- a hÍ iziah~ t~ s~ 

Haver rep aquele lp-dono? falar rep pajé 3p 

Está aí aquele que é nosso dono- o pajé falou para eles. 

I d~ txa i=zaku h~, dai hÍ txi-ha 

E pessoal ir 3s=ver 3s então rep aquele-nom 

E o pessoal foi vê-lo, então era aquele mesmo. 
I I ; ; ; I 

Am'i hi txi se=wa hidji- a hi te se. 

este rep aquele 1 p=dono ? - falar rep 3p 

Está aqui aquele que é nosso dono- (o pajé) fulou para eles . 
.1 I I I I 

I da txa i=zaku he , dai hi txi-ha 

E pessoal ir 3s=ver 3s então rep aquele-nom 

E o pessoal foi vê-lo, então era aquele mesmo. 

AmihÍ txi se=w~ hÍdjÍ- a ' ' ' 
hi te se. 

este rep aquele lp=dono? -falar rep 3p 

Está aqui aquele que é nosso dono- (o pajé) falou para eles. 

AIU: ne adá sÍ t~ kai - a hÍ. 

Como mandar lp 3s ? falar rep 

Como que nós vamos fazer com ele?- (o pessoal) falou. 

AIU: ne adá si t~ kai - a hi. 

Como mandar Ip 3s ? fular rep 

Como que nós vamos fazer com ele?- (o pessoal) falou. 
, . 

- Pata- a hi. Awári hÍ esÍ atx~dá t~- a hÍ . 

Não sei (U) fular rep em volta rep 2p roçar 3s falar rep 

Não sei- falou( o pajé). Vocês vão roçar em volta dele . . 
te- a hi. 

Então 2p derrubar mato 3s falar rep 

Então vocês vão derrubar mato nele- falou (o pajé). 
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I=wa djihuã apáyÜyühÍ de di xu ' ta. 

3 s=espírito( que é dono) ? amarrar 

O espírito dele (do pajé) que o amarrou 

-Ba-a hida. 

tá falar rep pessoal 

Tá - o pessoal falou. 

? dub parado também 

' ' 
I da atxadu he ta 

E pessoal roçar 3s grande dub pessoal roçar 3s tb grande dub pessoal roçar 3s tb 

E o pessoal roçou-o, acho que o pessoal roçou muito, acho que o pessoal roçou-o muito. 

Suduháhi hÍ da atxádú duháhé dá txa dáráku ti. 

Então rep pessoal roçar por isso pessoal ir derrubar 3s 

Então o pessoal roçou( muito), por isso o pessoal derrubou (em cima) dela. 
, 

Másehu ditá. AIÚ ne dé pãpãmáÜ dl au hinaku ta. 

Acabar dub. tb por que? mentira-neg-neg dub estar tb 

Acho que também acabou. Não sei por que estava lá( sem se mexer). 
, 

Pa xa hidjiul ta - a ' h i. 

Primeiro coisa ? tb falar rep 

Deixa secar primeiro( o mato) - falou. 
, 

Txa di ani kuá txUXÍyãhiÍ bé tá. Tade hÍ da itxÚkÚ he. 

Ir dub aquela roça queimar-nom dat tb então rep pessoal queimar 3 s 

Acho que foi para aquela roça que ia queimar. Então o pessoal a queimou. 

ItxÚká hé si te- a hÍ. 

Queimar 3s 1 p ? falar rep 

Vamos queimá-la.- falou. 

• 
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Itx~k~ he iwa. Tade hÍ axi rereré. AxÍ du=bé txa. 

Queimar 3s 3s-dono então rep fogo ideof fogo 3s=dat ir 

O dono dela a queimou. Então o fogo fez barulho. O fogo foi para ele. 

Tade hÍ axÍ akuhá ba piriri'k~. Tade hÍ •é• é kára • 

Então rep fogo esquentamento ablat pular então rep gritar passar a 

Então pelo esquentamento do fogo ele pulou. Então ficou gritando • 

- Uuuuu ··-· a bi. 

Uuuuuu ..... falar rep 

Uuuuuu .... falou. 
"' "'" , 

Tade bi awai kabu awa bé tx.;á da. 

Então rep pessoal de manhã embaixo loc montanha instr 

Então o pessoal dele respondeu de manhã para ele debaixo da montanha. 

Tade hi kahuai piri'ká, kahuai piri'ká, kahuai piri'ká, i kahuai piri'ká, i kahuai piri'ká, 

Então rep para cá pular para cá pular para cá pular e para cá pular e para cá pular 

Então pulou para cá, pulou para cá, pulou para cá, e pulou para cá, e pulou para cá, 

i a hÍ kára. Aumeta hÍ kuá djÍdjÍ txuXÍ txa. 

e falar rep passar voltar rep roça meio queimar ir 

e ficou falando. Voltou para o meio da roça e se queimou. 

Bitéhu hÍ txuxi, bitéhu hÍ txuxi, bitébu hÍ txuxi 

Tudo rep queimar tudo rep queimar tudo rep queimar 

Queimou tudo, queimou tudo, queimou tudo. 

Bitu iyu dáde , df idé 'e'el~ tá, iküdama té hae tá 

De novo dornúr quando dub. ? sonhar tb espírito 3s falar tb 

"Quando ele dormiu de novo, acho que ele sonhou, espírito falou com ele. 

Pa... paku dáde hÍ abi he. Pa... paku dáde abi : 

Primeiro acordar quando rep contar 3s primeiro acordar quando contar 

Quando acordou ele o contou. Quando acordou ele contou • 
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' ' ' 
Takurare isãna he esi - a hi 

Jabuti ajuntar 3 s 2p - falar rep 

Vocês vão ajuntar jabuti -falou. 

Abi: 

Contar 

Contou: 

- Kaniá hatahá isãná h~ esÍ. Sutáde hÍ amáná hÍ ala, amáná hÍ ala karámá hi 

caça qualquer ajuntar 3s 2p então rep chuva rep cair chuva rep cair passar-neg rep 

-Qualquer caça vocês ajuntem. Então vai chover, vai chover sem parar. 

Tade hÍ dá ka'á dá p~d~kÚta-há isãnÚ he. AkiákÍri hÍ dá hé, txihé dáraku h~. 

Então rep ? mato ? andar-nom ajuntar 3s fazer cerca rep ? 3s depois jogar 3s 

Então aquele que anda no mato ajuntou-o. Fez rede para ele depois jogou-o (dentro). 

P'iaiyá h~ takurár~ ftb~yãhlÍ d~. 

Pará loc jabuti ter-nom ? 

No Pará tem muito jabuti. 

' 
Sutáde hÍ amana lam~ku. Ã hÍ ala duhá ki da hi kamadi hi ala. 

Então rep chuva não parar ? rep cair ? só ? rep muitas tardes rep cair 

Então a chuva não parou. Choveu sem parar, choveu muitas tardes. 

Ami ne tade di tlhinaku máku tá. 

Esta quando dub pouco parar tb 

Esta hora (à tarde) acho que parou um pouco. 

Kamadi hÍ ala, kábu ala , alu tade di tlhinaku. 

Muitas tardes rep cair de manhã cair, esta quando dub pouco 

Muitas tardes choveu, de manhã choveu, esta hora acho que (choveu) pouco. 

Itxibi di iyáhá idé ta. KanÍáhÍ p~ lübáru-yãhã.:ha di su 
. 

ta, 

Muitos dub dias ? tb plantação ? nascer-nom-nom dub. mesmo tb 

Passaram-se muitos dias. Para a plantação nascer mesmo assim, 
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lübiruyãhÍha di su ta 

nascer-nom-nom dub. mesmo tb 

para nascer mesmo assim. 
, 

Panahu hÍ amini ~. Iyi udi amiima hinaku máku tá. 

Então rep chuva passar ? ? nublado ? 

Então a chuva passou. Então ficou nublado. 

Sutide hÍ txa izákú he. 

Então rep ir ver 3 s 

Então (o dono da roça) foi ver. 

ficar tb 

' ' 
- A kua zaku txa - a hÍ té. AJÚ ne dé' iya tade - a hÍ té' 

imper. roça ver 1r falar rep 3 s o que interr lá falar rep 3s 

Vá ver a roça- falou para ele. O que tem lá? -falou para ele. 

Tade hi aná izákÚ té' txa . 

Então rep outro ver 3s ir 

Então outro foi ver 

Iiii ... kanÍáhã ki pé' txa. Bité'hu hi au se su. 

iiíi ... plantação só ? ir tudo rep haver ? ass1m 

Iiii ... só plantação fica (na roça). Tem tudo. 

Makaxi hÍ apiihÚ txa, waraxi hÍ, kurua, papáÚ, awa•á, atáÜ hataha. 

Milho rep grande ir melancia rep abóbora cana cará 

Milho já está grande, melancia, abóbora, cana, cará, batata, etc. 

Bitehu au se su. 

Tudo haver ? assim 

Tem tudo. 

Sudáde hÍ txa abi he : 

Então rep 1r contar 3 s 

Então ele foi contar : 

batata etc 
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- Apa ne iya tade ? - a bi. 

O que lá falar rep 

O que tem lá? - falou. 

Ü kahu txa, kanÍáhÍ txa. 

? lá Ir plantação ir 

Fechou lá, a plantação fechou 

Apa ne iyá tade ? - a bÍ. 

O que lá falar rep 

O que tem lá ? - falou. 

' ' 
Date si payü su bT. 

Porque lp antigamente pau podre só interr assim? 

Porque nós antigamente só pau podre (corrúamos). 

I da txa izaku he. 

E pessoal ir ver 3 s 

E o pessoal foi vê-lo. 

Apá ne kai ? - a ' bi da 

O que ? falar rep pessoal 

O que é isso - o pessoal falou. 

Aw{yá ad~rlá izák~ be txa. 

V e lho velho ver 3 s ir 

O mais velho foi vê-lo. 

- Txa una ka pa 'e'ãe - a hÍ 

tr 1 s ? primeiro morrer falar rep 

Deixa eu vou morrer primeiro - falou. 

WaraxÍ ubá txa duháhé axÍ hé it~ hé txa hide. 

Melancia tirar ir então fogo 3s jogar 3s ir quase 

Quando foi tirar melancia jogou-a no fogo. 
• 
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Suduh;hé axi hé in; hé txa hide. Dai hÍ ipararakll hinaku. 

Então fogo loc jogar 3s ir quase então rep estourar ? 

Então jogou-a no fogo. Então ela estourou. 

Suduh;hé kuru; ibn; ixu' hÍ dé t;, dai hÍ i=kui ataata hinaku, i=kuã hi ata 

Então abóbora crua comer rep ? tb então rep 3s=língua coçar ? 3s=língua rep coçar 

Então comeu abóbora crua, então a língua dele coçou, a língua dele coçou. 
' h i. Apa ne ami ta ? - a 

O que isto tb falar rep 

O que é isto também ? - falou. 
, 

' ' ' 
I 'a'i ixu ta. Da labaka hinaku. 

E pimenta comer tb intr. refi-matar quase 

E comeu a pimenta também. Com ela quase se matou. 

Ap; ne ami - a hi. Ami de wãbÍ ixu' seh; anu - a hÍ 

O que isto falar rep isto interr bom comer para asp falar rep 

- O que é isto ? Qual é melhor para comer ? - falou. 

Dáde hÍ dá waraxf atxuhu' hÍ d; te hide ta, 

Então rep? melancia assar rep ? 3s ? tb 

Então assou melancia de novo, mas ela estourou. 

dai hÍ ludjáku' ta, dai iapararaka hinaku. 

mas rep estourar tb mas explodir ? 

mas ela estourou, mas ela explodiu. 

Papau hatah;, yüpáyiipa hataha, pakua hi 

Cana etc mamão etc banana rep 

Cana da mesma forma, mamão da mesma forma, banana. 

aumetata. Ka1txa tade hÍ aumeu; iz:lku' hé txa ta. 

Ir rep pessoal voltar tarde quando rep voltar ver 3s ir tb 

O pessoal voltou (para a aldeia). À tarde ele (o dono) voltou para ver (a roça). 
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' ' 
- a txa izaku he anu ta ba- a dT ta. 

querer ir ver 3 s asp tb ? falar dub tb 

Quero ir vê-la mais- pensou. 

Mémé hÍ txa ta. Ka1txa ta'de i=za'ku' té txa ta. tade hi i=wa-ha' au, 

Sozinho rep ir tb tarde quando 3s=ver 3s ir tb então rep 3s=dono-nom haver 

Foi sozinho. À tarde ele foi ver, então tinha dono, 

i=wa' 1ta'. 

3s=dono talvez 

acho que é dono. 

a ti uxixi-ha maku. txa iu=be. 

Mentira-neg-neg ? rep pássaro-nom transformar ir 3s=dat 

Não sei por que se transformou em passarinho. Foi para ele. 

Tade hÍ ami ne hÍ ka'ra. Tade hÍ té hae : 

Então rep este ? rep passar então rep 3 s falar 

Então estava andando assim. Então falou para ele : 

Ami kanea'nã dubiaha' 
, , , , , 

kadei tata ami utaha abi" hiyã u=be hide ba 

Este bicho humano-nom cond ? esta comida contar rep-nom ls-dat quase ? 

- Este bicho se fosse gente contava sobre comida para mim. 

-a hi te. 

falar rep 3s 

falou. 
' Tade hi awa he : 

Então rep responder 3s 

Então respondeu-o : 

Una de abi kanea'hÍ i=wa' ba - a hi. 

ls ? qualquer bicho 3s=dono? falar rep 

Eu sou qualquer bicho dono da plantação- falou (o passarinho). • 
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' 
Aliia na e=be te - a bi. 

Contar-irr ls 2s=dat 3s falar rep 

Eu vou contar para você - falou. 

Maku bÍ, dubiahá di ' maku ta. 

Transformar rep humano-nom dub transformar tb 

Virou, acho que virou gente. 

Txi abi utaha - a bi. Dai esÍ etxu'ká- a bÍ. Api i=ubu' ' anu- a hi 

Isso qualquer comida falar rep então 2s comer falar rep ? 3s=pronto asp falar rep 

Isso tudo é comida.- falou. Então vocês podem comer- falou . Está pronto- falou. 

Waraxi be dju' ta 

Melancia dat com. tb 

Levou-o para a melancia. 

- Ami- a bi te. WaraxÍ upa alu - a hi te. 

Isto falar rep 3 s melancia madura aí falar rep 3 s 

Eis - falou para ele. Melancia madura aí - falou para ele. 

Á pabiku' ani a bé.- a 
' hi te. 

Imp partir aquela ? dat falar rep 3 s 

Parta aquela- falou para ele. 

Tade hÍ pabÍku' h;, asün bi. 

Então rep partir 3 s vermelha rep 

Então partiu-a, vermelha. 
' 

Alu binaku si ixu te anaana - a hi. 

Assim quase lp comer 3s asp falar rep 

Assim que nós comemos( crua) sempre- falou. 

IbÍlá kiba si ixu he anaana - a bi. 

Crua só-nom lp comer 3s asp falar rep 

Só crua que nós a comemos - falou. 
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, , 
Ami r kurua, kurua amí I - a hi. 

Esta ? abóbora abóbora esta ? falar rep 

Esta é abóbora, esta é abóbora.- falou. 

Pabipábíku sehá hi sÍ i=wi'yÍwYyã he - a hi. 

Partir-redupl para 3s 1p 3=cozinhar 3s falar rep 

A gente parte-a e cozinha-a - falou. 
' ' 

Anu hinaku hi sekuã ataata hide - a hi. 

Esse ? rep 1 p-língua coçar quase falar rep 

Desse jeito (crua) nossa língua vai coçar- falou. 
, , 

Am·~· -~· 'a'-1. h" Ad"" t h" - a 1. 1 anu a - a 1. 

Esta ? pimenta falar rep ardida asp tb falar rep 

Esta é pimenta- falou. É ardida também.- falou. 

' . . 
Pitxa ki hi si ixu" seha wãbi anu- a hi. 

Peixe só loc 1 p comer para bom asp falar rep 

Só com peixe é bom comê-la.- falou. 
, 

Ami I pakua . Pakua wãbÍ alu ta.- a hi 

Esta ? banana banana bom asp tb falar rep 

Esta é banana. Banana é bom também- falou. 

Iyáku" sehá hi si upa tade ixfixi ti- a hi 

Cortar para 3s 1 p madura quando comer 3s falar rep 

É bom a gente cortá-la, quando madura a gente a come - falou. 

Bitclm hÍ abi xa abi 
r , " " , ~ 

he kara. Papau hatahata. 

Tudo rep qualquer coisa contar 3 s passar a cana etc 

Todas quaisquer coisas ele ficou contando. Cana da mesma forma. 
,. i' " i ,, , 

Papáti wãbÍ anu, etxÍkü anu- a hi. Abe asaku seha he si ixiixi te - a hi . 

Cana bom asp doce asp falar rep casca tirar para 3s l p comer 3s falar rep 

Cana é bom, é doce - falou. É bom tirar a casca dela para a gente comer - falou. 
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Etx.;ki aiÍ dá- a hÍ. I awa'a dákf sÍ iwiyü' sehá h~ ixÍÍxi t~- a hÍ. 

Comer criança ? falar rep e cará tb lp cozinhar para 3s comer 3s falar rep 

Criança pode comer - falou. E cará nós também cozinhamos para comer - falou. 

Atiii wãbÍ anu ta- a ' 
h i. I=wiyii sehá h~ sÍ ixÍÍxi t~ - a hÍ 

Batata bom asp tb falar rep 3s=cozinhar para 3s lp comer 3s falar rep 

Batata doce também é bom - falou. É bom cozinhá-la para a gente comer - falou. 
' Wãbi anu ta- a hi. 

Bom asp tb falar rep 

É bom também- falou. 
, 

Ami i yüpáyÜpa , upa táde kf si ixu he anaana -a hi. 

Este ? mamão maduro quando só 1 p comer 3 s asp 

Eis o mamão, só quando maduro a gente o come - falou. 

Bit~hu t~ abi kara. 

Tudo 3s contar passar 

Ficou contando tudo para ele. 

falar rep 

Mayiká be ami wãbÍ anu ta - a hÍ. Asa-há wãbi anu ta -a bi . 

Mandioca dat esta bom asp tb falar rep farinha-nom bom asp tb falar rep 

Mandioca é bom também - falou. É bom para farinha também - falou. 

Iyá h~ itú' sehá h~ si upa tide si i=huníÍhú'nã t~ - a hÍ. 

Água loc por para 3s lp mole quando lp 3s=torrar 

Põe na água para quando mole nós a torrarmos - falou. 

Bit~hu t~ abi kará dubáh~ 

Tudo 3s contar passar a porque 

Porque ficou contando tudo ele falou : 

hÍ t~ hae: 

rep 3s falar 

; #' I ; 

Abi na ebe te hae - a hi. Dai etxuku - a hi. 

3s falar rep 

Contar 1 s 2s-dat 3 s asp falar rep então comer falar rep 

Eu estou contando tudo para você - falou. Então coma - falou. 
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I~tá alu e=be abiabá hé. KauÍáhíÍ abiabá hé e=bé bae maku ba - a hi. 

Contar asp 2s-dat história 3s plantação história 3s 2s-dat falar fazer ? falar rep 

Eu estou contando história para você. História da plantação eu contei para você - falou 

"WÍtxitxi ká se=kanÍáhíÍ ixÍÍ:xi" a 
. 

maku ube- a h i. 

witxitixi ? 1 p=plantação comer falar neg 1 p-dat falar rep 

" witxitxi está comendo nossa plantação" não pode falar para mim - falou. 

Una abi utaha be e=be hae ba- a hÍ. 

1 s contar comida dat 2s-dat asp ? falar rep 

Eu que contei sobre comida para você -falou. 

Au i=dju kamenú' duháhé hÍ txa di ta. Ma'ifikaü di ta. 

Haver 3s=com. conversar depois rep ir dub. tb esconder dub. tb 

Ele conversou com ele depois acho que foi embora. Acho que ele se escondeu. 
. .. . . 

Tade bi txa dade kahu d=awai be abi he: 

Então rep ir quando lá 3 s=pessoal dat contar 3 s 

Então quando ele foi para lá, contou para o pessoal dele : 

- Pae ka uxixi 
. 

u=be i -a hÍ. I=wa 
- . 
i ta - a hi. 

? ? pássaro 1 s=dat ? falar rep 3 s=dono ? tb - falar rep 

Passarinho falou para mim- falou. Acho que é dono- falou. 

Dai hÍ izÍabá i=zákú' bé. 

Então rep pajé 3s=ver 3s 

Então o pajé o viu. 

Txi-a hi. I=wa - a hi. 

Esse falar rep 3 s=dono falar rep 

É esse - falou. Dono dela - falou 
, 

Du di du ubábú' he ta. Tade hÍ da 
. . 

du=be abi-yãbã ki he dai etxu'kú. 

Diz que saber 3s tb então rep pessoal3s=dat. contar-nom só 3s então comer 

Diz que ele (pajé) sabe também. Então só aquilo que contou para ele o pessoal comeu 
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Waraxi pabYpábiku. Pa hi da atxuhu be su hide. Dai hÍ pararaká binaku. 

Melancia partir-redupl. Primeiro rep pessoal assar 3s assim quase então rep estourar ? 

Partiu muita melancia. Primeiro o pessoal assou-a. Então ela estourou. 
, 

'a'i 
' y=u':.mita 

I 

ta ti su. 'a'i y=ii-mita. 

Pimenta 3s-caus-rnatar tb ? assim pimenta 3s=caus-matar 

Pimenta o fez se matar. Pimenta o fez se matar. 

Au hÍ txi páhidji sutaha djiu dl Iãb~me anu ta. 

Haver rep essa primeiro lp-comida? dub. misturar asp tb 

Primeiro havia nossa comida, acho que misturou também. 

Páhidji s=upa=s~ se=b~ abY-yãhÍ. Pakua dá bÍ itxárá hidji kahu bi, 

Primeiro lp=pai lp=dat contar-nom banana ? rep mais alto ? lá para 

Primeiro a que nosso pai contou para nós. (Pé de) banana era mais alto para lá, 

kahu bi itutu. 

lá para nascer muito 

para lá nascia muito 
, 

Ani uxa ne di ta. Ide biditu hide dade hÍ da pirl anu ta. 

Aquele inajá corno dub tb ? carr quase quando rep ? abaixar asp tb 

Aquele parecia inajá. Quase que ele caiu quando ele abaixou mais. 
, 

Dáki hÍ makaxÍ su ta du . I patia ne hÍ ipaki . 

? rep milho assim tb ? e buriti como rep pé 

Com milho também assim. Pé dele parecia buriti. 
, 

Sudáde hÍ wari 'i'á yãpinn ta karákára. 

Então rep lado milho abaixar tb passar a 

Então o lado do milho ficava abaixando. 
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, 
Txi dé b'iditu bide dade bÍ dápirl . 

Esse? cair quase quando rep abaixar 

Ele quase caia quando abaixava. 

I aiÍ idé I biáitu bide ta. 

Então criança ? ? cair quase tb 

Então criança (que subia) quase caiu.(por isso achou melhor diminuir o tamanho) 
, 

Sutaha dju dl lahÜme anu ta. 

1 p-comida com. dub misturar asp tb 

Acho que nossa comida misturou com ela (com a do wftxitxi) 

' . 
Itxaruyãbã meii anu - a bi. 

Mais alto-nom ruim asp falar rep 

O que é mais alto é ruim - falou. 
, , 

Sudáde hÍ dá piai anu. Sutade hi palma pi:ri maku anu. 

Então rep ? abaixar asp então rep banana abaixar fazer asp 

Então abaixou. Então fez a banana abaixar. 

MakaxÍ abf hi se=be su ta . 

Milho contar rep I p=dat assim tb 

Sobre milho ele também contou para nós. 
. 

Yübibi si te - a hÍ. lyak~há:ba wãbi anu ta - a h i te se 

Ralar lp 3s falar rep Mingau-nom bom asp tb falar rep 3p 

Nós o ralamos- falou. É bom para (fazer) mingau - falou para eles . . 
As a-ba wãbi anu ta - a hi 

farinha-nom bom asp tb falar rep 

Também é bom para fazer farinha- falou 

.. 

286 



Iyakú'há'-ha ~a di sÍ iyakuha-ha karlbrika ti -a hi. 

Mingau-nom ? ? lp mingau-nom fazer-redupl3s falar rep 

Bom para fazer mingau, nós fazemos mingau - falou. 

Ku'Í wãbi anu ta- a hÍ. Á dá de sÍ ibikábfika hi- a 
. 

hi. 

Amendoim bom asp tb falar rep ? ? ? lp descascar 3s falar rep 

Amendoim também é bom- falou. Nós tiramos a casca dele- falou. 
, I I I I I 

Wãbi ibilaha dai etxuku seha anu ta - a hi. 

Bom cru então comer para asp tb falar rep 

É bom cru para nós comermos - falou. . . 
Puyú'. Maxi tÍ se=mi puyú' tibáif anu ta. Puyu urahiõi. 

Feijão agora rep lp=poss feijão não haver asp tb feijão grande 

Feijão. Agora nosso feijão não existe mais. Feijão grande. 

Pitxa hi wãbÍ anu, kanÍá hi dáki wãbÍ anu. 

Peixe loc bom asp carne loc tb 

No peixe é bom, na carne é bom . 
. 

bom asp 

Txi kY hi ti da i=dju kara anu. 

Esta só ? rep pessoal 3s=com. passar a asp 

O pessoal está só com esta (plantação). 
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Vocabulário44 

Português Juruna 

abelha awlladáhá 

afiada ayã 

aldeia/cidade kualá I -yámí 

alguns ablsina 

' 
amarrar (a rede) apayü 

ano 1ya 

anta tuwã 

ânus -xibia kÚá 

apertar dahuka 

aquele an1 

aqUI 'a'i 

arco txukáhã 

areia( =praia) eta 

árvore ãhua 

asa I ferida -pewa 

axila -=ibla 

banana pakua 

44 Este vocabulário foi montado para fins comparativos. Compõe-se de itens do "Formulário dos vocábulos 
padrões para estudos comparativos preliminares nas línguas indígenas brasileiras", do Museu Nacional, Rio 
de Janeiro, 1%0. Foram ainda acrescidos algons itens constantes de exemplos deste trabalho. A ordem 
adotada é a alfabética, do português para o juruna . 
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banco 

banha kaha 

barriga -ãza 

beber aw1 

bicho 

bonito ikiahá (humanos), ipÍá (não-humanos) 

boca káxibla 

braço -abl 

branco awKw1í (cor), karaf (não-índio) 

brigar lakárfku 

cabeça/ cabelo -tabá 

caçar ka'a be txa 

cachorro apl 

calcanhar -bltua 

canela -klza 

canoa plza 

cantar abla 

' 
carne atxa 

carrapato kupárf (grande), maku'f (pequeno) 

casa aka • 
casca abe 
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' 
cavar upl 

céu kaapá 

cheio naniíi (cuias, cestos) 

chifre axã 

chupar i tu tu 

cobra hutá 

colorido kapururi 

coluna vertebral -kubefÍ 

comer ix;t{ (trans ), etxt{Ja.i (intrans.) 

comida utaha 

comprido anauhihi 

coração -wãikáhá 

corda ãiwát~a 

corpo bizá 

cortar 

costurar ipararaku 

coxa piktiá 

criança ali 

curto idÚfi 

dançar karia 

291 



dedo (=mão) -wa 

deitar maku 

dente -ayã 

dia kaahá 

dois yauda 

doméstico maka 

dormir Iyu 

ele( a) amilaru 

eles( as) ab!dai/anldai 

empurrar 

esfregar ikltÍklfi 

esposa anfá (fala masculina) 

este 

' estômago -e'awl 

estreito ikarapfj)i 

estrela anâibla 

eu una 

faca kuaha 

farinha asa 

feijão puyu 

fezes unã • 
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fi gado 

ficar em pé 

fino 

flecha 

flor 

fogo 

folha 

formiga 

frio 

fruta 

fumaça 

furar 

gelado 

gelo 

gente 

grama 

grande 

gritar 

grosso 

hoje 

homem 

' , .. , -1a 

m!su 

ipii 

txuk;yá(para bicho), kumarihá(para peixe) 

axi 

upa 

adjf~ 

axixí'ã 

kuarayã 

dubi; 

enaraxi 

urahu 

ihur~u 

maxi 

senahl 
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índio(não-juruna) abi 

intestino 
. .,_ 

-um u 

joelho 

lá 

lagoa yuh<iliá 

largo yãbe'é 

lavar ibiu; (panela), idáia{ (roupa), itún; (parte) 

limpar itxitxiku 

língua (parte do corpo) 

liso ikásu 

longe adÍti 

lua mãd!ka 

lutar 

mãe -djá 

mão -wa 

mão direita -wa'u 

mão esquerda -wapapa 

mau I menstruação meü 

macaco perumã 

macaúba • awara 
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marido -mena 

matar abákl.i' (apenas um), adik~if (mais de um) 

mato ka'~ 

mel awi:l~ 

melancia waraxi 

milho makaxi 

minhoca kuhal~ 

molhado 

' 
morder atxu 

morrer 

morro txua 

mosquito mapr 

muito ítxÍbÍ 

mulher idja 

mutuca natik~ 

nadar ibtk~:iliu 

nádegas -xibi~ 

não tihaü 

nartz -i'ã 

nevoeiro kaptíya 
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noite kamadéh~ 

nós sf (incL ), ulu 'udf ( excL) 

olho e'a 

ombro -iipayã 

onde ? 'a'i de 

' 
osso pafl 

outro nana 

OUV!f ed~ 

ovo ubia 

pa1 -pa 

palmada mão -wap;dja: 

panela wa'ê 

pássaro UXIXI 

pé bidaha: 

pele -sa 

pêlo (=pena, pluma) bitabá 

pênis 'a'a 

pensar i dá~ 

peqm pe'a 

perna kl 
• 

pesado ipadé~ 
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' pescoço -,--1 u 

pimenta 'a1 

piolho klpá 

plantação mikata 

planta do pé -bldahápádja 

pó, poeira epiápu kunuyãhã , putika 

podre lümfku 

preto itlniKf 

pulga plra 

pulmão -matxã 

quando táde 

quatro duadj~se 

quê?oquê? apa 

quem? ma 

quente ~h~ 

rabo -wataha 

rachar apidu 

rato aku'u 

reto xihu 

rim -buruxi 
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nr 

roupa 

sal 

saliva 

sangue 

seco 

seiO 

semente 

sentar 

sol 

soprar 

sujo 

ter medo 

terra 

todos 

tornozelo 

três 

tudo 

um 

unha 

iwatata 

abeata 

yukÍdÍ 

-kunitxá 

apetu 

txurátxti, huaki{ 

-namã 

-bllá 

abíkl{ 

kuadi 

asu 

ibidíkl{ 

enü 

epla 

anase 

-wan'áha 

txabiu 

bitéhu 

meméhinaku 

-u'Í 
.. 
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urina katÚ!ill 

' vagina wata 

vazio ib!h{ii 

veia -u'uanã 

velho awlya 

vento mak~u 

ver zaÍru 

verde/azul akélú 

verme adáká 

vermelho asuri 

você ena 

' vocês esi 
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FOTOS DA FESTA SALUAHÃ 

tuda esboçando um sorriso, Havia em seu rosto delicada 
1tura de labirinto, na testa o inconfundível enfeite íuruna-, J 

culo vermelho de fios de algodão - desta vez com 
licados pingentes de miçangas contornando-o, Nos 
belos, plumas brancas fixas com resina vegetal, um belo 
car, e na nuca, os cabelos a1narrados à maneira dos juruna 
tigos - voltas e voltas de fio de algodão nativo, 

Areaki em olhar direto para a 
câmera, Em raros momentos 
sorriu descontraída durante as 
danças, Cumpria os rituais com 
concentração e seriedade, 
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sua rede tecida em algodão ~,,;"0 

tocou awã pari , flauta transversal de dois 

furos. Muitas músicas, muitas poes1as. 

Praticamente todas as 

disponíveis na aldeia foram to•caclas 

oom, de 

Os juruna tocando suas clarinetas -
Pode-se são 

clarinetas pelo formato delas e pela 
existência de uma palheta de 
bambu no locaL Mas os juruna as 
chamam de flautas também. 
meninas antes reclusas dançavam 
junto aos demais. Ao final de cada 
período de dança, as duas se 
recolhiam juntas para a casa de 
Areaki, numa semi-reclusão. 

• 
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I Meninas-moças juruna , que 
I participaram da festa. 

I 
I 

I Hi, avó de uma das meninas 

I reclusas. É a grande 

I conhecedora das músicas 

I das festas , e por isso é 

sempre consultada pelos 

I mais jovens. É minha mãe 

juruna adotiva. 

303 



Tarinu, pai de Areaki, empunhava 

sua taratararu ,trombeta de 1,5 m 

aproximadamente (também chamada 

de flauta pelos juruna ). Todos na 

aldeia pintaram seus corpos, 

inclusive as crianças. 

No final da festa, Tarinu contou-me 

que o novo nome de Areaki é 

un1wu , e que o nome 

em desuso. Não sabia ainda o novo 

nome de iVllUUd. Posteriormente, seu 

novo nome também foi sonhado 

I Kaudaki. 

Estou ao lado de Tarupi, o autor 
do poema do início desta tese. 
Como ele, outros mnmo tarnb<ôm 
já escrevem em sua língua 
poemas, mitos, canções , receitas, 
recomendações de saúde, etc. 
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Três jovens professores juruna : Y abaiwá , Y apariwá e Kari (este último tornou
se posteriormente o marido de Areaki, aliás, Kuraidu). O primeiro dá aulas em 
Tubatuba, o segundo na aldeia de Koni e o terceiro no Posto Indígena Diauarum. 
São também, junto oom Tarinu, Tahurimãe Adj!há, autores de textos e ilustrações 
de livros de história juruna. 

Estou oom o chefe Kadu a 
minha esquerda e com Lahuseá 
e Dukaré a minha direita. 
Comigo estavam os apetrechos 
de filmagem, gravação e , 
encostada em meu braço direito, 
minha flecha protetora. 
havia acabado me ton.;ywvru 

que usando tal flecha os 
espíritos do rio me respeitariam 
oomo a um igual. "Sou parente 
deles ?" - perguntei. Muitos 
risos. Foi um espírito (awã) 
do rio que havia trazido algumas 
flautas e festas aos juruna, 
segundo conta.'ll os mitos. 
Ainda segundo estes, por essas 
dádivas, espírito devorou 
muitos homens e mulheres. Os 
que restaram 
e a dançar. 

pnmdlenun a tocar 
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Lahuseá, um dos lideres juruna 

• 
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SUMMARY 

This thesis presents a phonological and morphosyntatic study of Juruna language (juruna 

family, tupi stock) spoken by juruna people (approximately 200 persons) who live in 

Parque Indígena Xingu (Xingu Indigenous Park), Mato Grosso state, BraziL In the 

Chapter I, a phonological study, the segmenta! phonemes are presented, with contrasts 

exemplification, complementary distribution and "free" variation ; an anlysis of stress by 

Metrical Theory (Hayes, 1995), and an analysis of nasality by geometry of features are 

presented. In the Chapter ll, W ords Classes, is presented the criteria to define the language 

words classes, distinguishing them in open (noun, verb, adverb) and closed ( posposition, 

pronoun, clitic and parti eles). In the Chapter lli, Sentence Subconstituents, phenomena 

related to the sentence subconstituents are presented : noun modifiers, order inside the NP, 

categories of mood and aspect, reduplication ( distinct processes of infixation and 

sufixation) , causatives, reflexive, reciproca! and negation. In the Chapter IV, Sentences 

Types, the language sentences types are presented : Simple - declarative, interrogative and 

imperative- and Complex - coordinated and subordinated. In the Chapter V are presented 

considerations about the results of this work. Finaly, in the Appendix, three texts in juruna 

are presented with the proper glosses, so as to provide the reader the opportunity of 

knowing a language in use in situations of dialogue, narrative about a party and a myth 

narrative. Also in the Appendix, there is a basic language vocabulary, organized so as to 

also serve to a posterior comparison to other languages, and there are photos of juruna 

people. 
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