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1. Introdução

Neste trabalho, apresentamos alguns dos resultados da dissertação "Kania ipewapewa:
estudo do léxico juruna sobre a avifauna" (Berto, 2013), estudo do léxico sobre os nomes para as
aves em Juruna (família Juruna, tronco tupi), a partir da coleta de dados em campo e pesquisa
participativa de base etnográfica, com vistas à aplicação em um estudo lexicográfico. É
desenvolvida uma discussão sobre os nomes em Juruna, com destaque para os nomes para partes
do corpo das aves. A partir das análises sobre o processo de formação de palavras relacionadas às
aves em Juruna, analisando a formação de nomes compostos, e o marcador de posse maka, que
mais do que um constituinte dos compostos genitivos indica uma relação de significado amplo
entre os Juruna e os animais, apresentamos a abordagem adotada para a elaboração de verbetes
pertencentes a esse campo semântico. Para isso, discutimos o sistema de classificação
etnobiológica e os processos de categorização dos Juruna em relação à avifauna, destacando a
importância da cosmologia e das relações cotidianas entre as pessoas e as aves para a
compreensão do seu sistema classificatório. Essas discussões nos levam a questionar a divisão
entre dicionário e enciclopédia, pois, como demonstraremos, não há uma distinção clara entre o
conhecimento do significado e o conhecimento dos fatos. Após essas discussões, apresentamos
uma reflexão sobre a elaboração de verbetes, em que não sejam fornecidos apenas os
equivalentes em português dos nomes para aves na língua indígena estudada, mas o que essas
aves representam no sistema cosmológico juruna e como elas são categorizadas (classificação
etnobiológica) dentro dessa cultura.

Este artigo está dividido em três partes. A primeira aborda a metodologia de coleta de
dados. A segunda apresenta a relevância das aves na cosmologia juruna, destacando uma breve
discussão sobre os vocativos de criação e uma reflexão sobre o sistema classificatório. Por fim,
na terceira parte, apresentamos uma reflexão sobre a impossibilidade de se traçar uma fronteira
entre dicionário e enciclopédia e as implicações que a adoção dessa perspectiva têm durante o
processo de elaboração de um verbete.

2. Metodologia de identificação e coleta de nomes para aves em Juruna

Em julho de 2008 a coleta dos nomes de aves em Juruna foi realizada na “Escola Estadual
Indígena de Educação Básica Central Kamadu” junto a vários homens juruna (entre alunos,
professores e os anciãos da aldeia). Nessa etapa de pesquisa, foram exibidas aos falantes as
imagens e vocalizações presentes no programa “Brasil 500 pássaros” (2000). Por meio da
utilização dessa ferramenta, os Juruna identificaram 276 espécies de aves. Em julho de 2009,
voltamos a campo. Os dados coletados em 2008 foram checados, dessa vez, por meio de
entrevistas estruturadas. As entrevistas foram realizadas com Tarinu Juruna e Tahurimã Juruna,
conhecedores da avifauna local (em algumas sessões de coleta, participaram também alguns
anciãos da comunidade), para descobrir o nome geral de cada espécie, qual das diversas espécies
seria a prototípica (os falantes se referem a ela como “verdadeira”), quais aves os Juruna criavam,
e a relação de cada uma das espécies identificadas com a cosmologia do grupo. Por conta da
proximidade criada em um trabalho de coleta diário e pelo menor número de pessoas envolvidas,
as entrevistas transformaram-se, por vezes, em diálogos, fato que proporcionou o surgimento de

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3024



novas questões que começaram a ser respondidas nos trabalhos de campo realizados
posteriormente, como a relevância de se investigar os nomes para as partes do corpo das aves e o
sistema de classificação da avifauna entre os Juruna.

Em setembro de 2011 voltamos à Tubatuba. Durante esse trabalho de campo, checamos
os nomes coletados em 2008 e 2009, e Tarinu sentiu-se confiante para narrar as histórias do seu
povo. Gravamos diversas narrativas (em português) que evidenciam a importância das aves na
cosmologia juruna.

Com o auxílio de Tawaiako Juruna, trabalhamos na tradução de vinte e quatro textos
escritos por homens juruna em 1998, material que nos foi cedido por Fargetti (uma coletânea de
quarenta e cinco textos descritivos sobre algumas espécies de aves). O conhecimento dessas
informações nos levou a coletar diversas narrativas sobre outras aves e a compreender a
relevância de muitas delas para o grupo, uma vez que esse conhecimento se relaciona com a
compreensão do mundo circundante, com rituais, tabus alimentares e com a confecção de objetos
pertencentes à cultura material.

Tarinu e sua esposa, Nuyã, permitiram a coleta dos nomes que designam tanto a parte
externa, quanto a parte interna de um galináceo. Esse trabalho teve seu áudio gravado e também
foi filmado pela cinegrafista Bruna Epiphanio.

Em abril de 20121, foi realizada uma nova coleta junto a vários falantes juruna na “Escola
Estadual Indígena de Educação Básica Central Kamadu”. Dessa vez procuramos levantar
informações sobre tabus alimentares, confirmar quais seriam as aves prototípicas e coletar
algumas narrativas relacionadas à avifauna. Discutimos com professores e alunos juruna a
definição de textos descritivos em português, e alguns textos sobre as espécies de aves
pertencentes ao nível genérico ekũ (correspondente às famílias Falconidae e Accipitridae) foram
elaborados2. A cinegrafista Bruna Epiphanio filmou novamente a preparação de um galináceo.
Dessa vez, estavam presentes Tarinu e sua esposa, Nuyã, e também Tahurimã. Foram fornecidos
os nomes que designam tanto a parte exterior, quanto a parte interna das aves.

Durante uma expedição às antigas terras habitadas pelos Juruna, conhecemos lugares
sagrados para eles, como a Txãrina Isamï, ‘espírito do galo’, lugar onde as almas permanecem
após percorrerem caminhos em que encontram auxílio de algumas aves. Lima (1995) se refere a
esse local como os rochedos que abrigam uma sociedade de mortos. O trabalho de observação
direta propiciou a identificação de mais quatro espécies de aves: waka isamï, ‘espírito do choro’
(Murucututu, Pulsatrix perspicillata, Latham, 1790), karayaraya (Periquitão-maracanã, Aratinga
leucophthalma, Statius Muller, 1776), warawara nana (Periquitão-da-testa-azul, Aratinga
acuticaudata, Vieillot, 1818) e unã adaka, ‘verme/bicho das fezes’ (Urubu-de-cabeça-vermelha,
Cathartes aura, Linnaeus, 1758).

Em agosto de 2012, em Piracicaba, São Paulo, realizamos um trabalho de coleta com a
falante Yawada Juruna. Durante esse trabalho, procuramos esclarecer algumas dúvidas que
surgiram a partir da análise dos dados coletados anteriormente, como compreender a relação
entre dono-criação e a formação de alguns nomes e partes do corpo das aves em Juruna a partir
dos vídeos gravados em setembro de 2011 e em abril de 2012.

1 Apoio financeiro da CAPES – Observatório da Educação Escolar Indígena – Projeto “Território etnoeducacional
juruna/yudjá: Projeto Político Pedagógico e sua implementação, com ênfase no ensino da Língua Indígena”. Nessa
viagem estavam presentes a coordenadora do projeto, Cristina Martins Fargetti, a então graduanda Lígia Egídia
Moscardini, a mestranda Juliana Nazatto Mondini, a cinegrafista Bruna Epiphanio, e a cantora Marlui Miranda.
2 Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a então graduanda Lígia Egídia Moscardini.
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Em todos os trabalhos de campo realizados no Parque Indígena do Xingu, efetuamos a
coleta de dados com o auxílio do CD-ROM “Brasil 500 pássaros” (2000), onde encontramos uma
lista com os nomes das aves que ocorrem no Brasil, e, para cada uma delas, uma página com uma
ilustração da ave, sua classificação científica, nome regional (às vezes mais de um), descrição
morfológica, hábitos, etc., e ícone para audição de sua(s) vocalização(ões).

Buscando evitar que fossem fornecidos apenas nomes descritivos para as aves presentes
no programa, em todas as coletas realizadas, primeiramente perguntávamos aos informantes se
eles reconheciam determinada ave, e, posteriormente, se havia um nome para essa espécie na
língua juruna.

Nas entrevistas de 2009 realizamos entrevistas estruturadas, em que questionamos i) se os
falantes reconheciam determinada espécie de ave, ii) se havia um nome em Juruna para essa
espécie, iii) se existia um nome geral e quais eram as semelhanças entre as aves que possuíam
esse mesmo nome geral, iv) se eles a criavam e qual o nome dado à criação, v) se havia música
ou história relacionada àquela ave, vi) se ela serve de alimento ou quem poderia se alimentar dela
e vii) se suas penas eram utilizadas na confecção de adornos ou se alguma parte do seu corpo era
utilizada como remédio. As entrevistas eram realizadas na escola da aldeia e na casa em que os
pesquisadores costumam ficar alojados. Os horários de trabalho eram combinados com Tarinu e
Tahurimã. As sessões foram, por vezes, acompanhadas por outros membros da comunidade e
pelas crianças. Entretanto, é necessário ressaltar que, como mencionado na subseção anterior, as
entrevistas se tornaram diálogos, e as discussões sobre as perguntas feitas aos falantes se
estenderam à convivência com os Juruna. Assim, acreditamos que não seria possível obter os
resultados que serão aqui apresentados por meio apenas de questionários e respostas estanques.

Não utilizamos, como recomenda Fleck (2007) para as idas a campo, uma lista de
espécies esperadas. Isso porque o conhecimento de nossa biodiversidade não foi totalmente
registrado, e o trabalho com os povos tradicionais pode trazer informações desconhecidas pelos
biólogos, como por exemplo, a ocorrência de determinada espécie naquela região, ou uma
espécie ainda não catalogada. Portanto, elaborar uma lista com base nos guias de campo ou
mapas de ocorrência disponíveis não daria uma estimativa real das espécies que poderiam ser
encontradas durante o levantamento da avifauna com os Juruna.

Em 2011, levamos a campo 262 fichas3 das espécies identificadas em 2008 e 2009,
confeccionadas em papel cartão, tamanho 14cm x 14cm, contendo fotos coloridas impressas em
alta qualidade, retiradas do site http://www.wikiaves.com.br/. Na seleção das fotos, privilegiamos
aquelas tiradas em cidades próximas ao Parque Indígena do Xingu.  Além disso, continuamos a
utilizar o programa “Brasil 500 pássaros”, uma vez que nos permitia utilizar a vocalização das
aves na identificação. Quando foi possível, fizemos uso da internet via rádio da aldeia para
mostrar aos nossos informantes as vocalizações presentes no site mencionado.

As fichas de identificação foram distribuídas sobre as carteiras de uma das salas da
“Escola Estadual Indígena de Educação Básica Central Kamadu”, o que despertou o interesse dos
falantes do sexo masculino, que começaram a agrupá-las por famílias para auxiliar Tarinu, tido
pela comunidade como um grande conhecedor da fauna e flora da região e das narrativas juruna.

Em 2011 e 2012, contamos com uma cinegrafista em campo para filmar a preparação de
um galináceo. O fato de ter esse material em vídeo, não apenas em áudio, nos proporcionou uma
identificação mais segura, uma vez que pudemos comparar essas imagens com guias de anatomia

3 O número inicial de 276 espécies foi reduzido para 262 quando realizamos o trabalho de coleta em 2009.
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e também mostrá-lo a outros informantes, como fizemos quando Yawada Juruna esteve em
Piracicaba.

É preciso destacar a relevância de se realizar uma pesquisa de identificação e coleta de
nomes sobre a avifauna em um trabalho de campo de base etnográfica. Apenas desse modo foi
possível identificar espécies de aves que não estavam presentes no programa utilizado, mas que
são relevantes para o povo juruna. A ave uuhurakã4, por exemplo, não foi encontrada por Tarinu
no material que disponibilizamos. De acordo com a história narrada por ele, esse é o chefe dos
urubus, uma espécie que dificilmente pode ser avistada, e que se alimenta apenas de carne
humana (levada até ele pelas outras espécies de urubu). Foi por meio dessa história que
conseguimos identificar unã adaka (unã, ‘fezes’; adaka, ‘bicho’, ‘verme’), o urubu-de-cabeça-
vermelha, Cathartes aura (Linnaeus, 1758). As aves pertencentes à família uuhu, Cathartidae,
não participaram da festa das araras, momento mítico que marca a transição de um período em
que as aves eram potencialmente humanas. Na cosmologia juruna, os urubus ainda possuem
atributos humanos e se organizam em uma aldeia no céu. Tarinu fez um desenho de como é essa
aldeia, e confeccionou o cocar que o chefe dos urubus ensinou um juruna a fazer5. Entretanto,
Tarinu afirma que os Juruna se recordam apenas do trançado desse cocar, e o fazem com a folha
de uma palmeira, mas se esqueceram de como confeccioná-lo com as penas de urawï, Arara-
vermelha-grande, Ara chloropterus (Gray, 1859).

3. Léxico e cultura

3.1. As aves na cosmologia juruna

Um dos temas que mais se destacam nas histórias que os Juruna contam sobre as aves
envolve a capacidade de metamorfose desses animais. Os awã, ‘fantasmas’, segundo Lima (1995)
e Oliveira (1970), podem aparecer sob a forma de mutum6; ou a juriti, aberi urahïhï, (Leptotila
verreauxi, Bonaparte, 1855), é a forma como os mortos com saudade de seus parentes se
apresentam quando visitam sua antiga casa (Lima, 1995). Algumas espécies, como os beija-flores
de cor marrom (yakurixi, aves da família Trochilidae, Vigors, 1825), são consideradas como
formas metamorfoseadas de mariposas ou borboletas. Além disso, segundo os Juruna, no tempo
mítico, os animais eram gente e muitos mitos contam os episódios nos quais as várias espécies se
transformaram em animais7. Os mitos também tratam dos comportamentos de algumas espécies
de aves e dos Juruna em relação a essas aves.

Além disso, ao contrário do que fazem crer as imagens populares a respeito da mitologia
indígena, há grande diversidade de mitos nos complexos míticos de cada grupo, os quais também

4 Trata-se de uma ave mítica. Os falantes mais jovens, entretanto, afirmam que o chefe dos urubus é o urukurẽ,
Urubu-rei, Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758).
5 Nesse mito, um juruna, que estava preso na aldeia dos urubus, consegue ludibriar o chefe dos urubus e foge da
aldeia do céu, ensinando aos Juruna o que havia aprendido com os seus captores, como a confecção de um tipo de
machado, um tipo de flauta de pã, e também esse cocar trançado com pena de urawï, Arara-vermelha.
6 Nesta seção, algumas aves não virão acompanhadas de seu nome científico correspondente, uma vez que as fontes
consultadas não nos permitiram uma identificação segura dessas espécies. O mutum a que nos referimos pode ser o
lahu (Mutum-cavalo, Pauxi tuberosa, Spix 1825) ou o takũ (Mutum-de-penacho, Crax faciolata, Spix 1825).
7 Segundo os Juruna alguns animais não passaram por essa transformação, como os urubus, que constituem uma
sociedade como a humana.
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estão longe de serem atemporais ou apenas registros de tempos imemoriais. Os grupos possuem
mecanismos de produção e reprodução diferentes dessas histórias, que são antes formas de narrar
e incorporar o mundo e a história. Fausto (2002) menciona, por exemplo, que entre os Parakanã
orientais, um grupo de língua tupi-guarani da região da bacia do Rio Tocantins, os mitos são
contados em reuniões masculinas noturnas, enquanto que entre os Parakanã ocidentais, a histórias
são contadas no interior das casas, com a família do narrador e é dirigida aos mais jovens. Isso
também poderia ser dito em relação a outros grupos e outros mitos. Os mitos não são apenas
histórias tradicionais, mas são formas de narrar em que estão condensados práticas e significados
do grupo, que, se observadas com atenção, podem ajudar a revelar algo do seu mundo.

“Ter história” é um elemento importante na classificação das aves para os Juruna, uma
vez que as espécies que participam de algum evento mítico são consideradas mais “verdadeiras”
do que as outras8. Como veremos nas seções seguintes, além da morfologia das espécies e seu
comportamento, sua participação na mitologia e cosmologia do grupo é um elemento
fundamental para a compreensão dos nomes e do sistema classificatório juruna para as aves.

Os animais que são “criados” pelos Juruna (como designado pelos falantes) fazem parte
de uma categoria sociológica e cosmológica mais ampla, do mesmo modo que em outros grupos
ameríndios sul-americanos, havendo modificação em seus nomes quando criados. A relação
dono-criação, iwaa, ‘dono’ e maka, ‘criação’, exige, assim, que apresentemos algumas
considerações sobre como são pensadas as relações entre humanos e animais e os significados
que categorias como “dono” e “criação” adquirem entre os Juruna.

De acordo com Lima (2005), um dos sentidos da ideia de iwaa é a de uma relação em que
se é iwaa “daquilo que se protege ou garante a existência” (Lima, 2005: 95), o que parece
corresponder à nossa concepção de dono de um animal de estimação. Porém, é preciso considerar
também que, além dessa ideia ter outros sentidos e constituir uma categoria ampla por meio da
qual os Juruna pensam suas relações, nossa forma de ver e de se relacionar com os animais são
muito diferentes. Isso não significa dizer que os índios sejam eles mesmos essencialmente
diferentes de nós ou, como aponta Descola, “ceder a um relativismo cultural desenfreado”
(Descola, 1998: 34), mas admitir que nosso antropocentrismo “possui raízes muito diferentes do
deles”, ou ainda como afirma Viveiros de Castro (2002), pode nem se tratar de um
antropocentrismo.

Segundo Lima (1999: 45), para os Juruna, “quem pensa ou vive procede como os
humanos: os animais têm, nesse sentido, consciência de sua própria humanidade, agem de acordo
com isso e consideram os humanos propriamente ditos como seus semelhantes”. Porém, é
importante ressaltar que os Juruna distinguem as ordens da humanidade, natureza e sobrenatureza
(as três grandes ordens dos seres vivos) “inventariando cada caso e distinguindo o que é humano,
divino e animal na classe dos humanos, na classe dos animais e na dos espíritos” (Lima, 1999:
46). Viveiros de Castro também lembra que a “personitude” é uma questão de grau e de situação,
não sendo característica fixa de determinadas espécies (Viveiros de Castro, 2002: 353).

8 A respeito do “ter história”, Figueiredo (2010, p. 108) sugere a respeito dos Aweti, povo de língua tupi do Alto
Xingu: “Seres não humanos, como explicava-me o velho Aweti, são quase todos ex-humanos. Este homem
costumava apontar para qualquer coisa que havia à nossa volta, perguntando – para meu desespero, já que os opções
pareciam infinitas – que história afinal eu desejava escutar: ‘Mosca – é gente. Tem história. Batente da porta – é
gente. Tem história. Lagarto – é gente. Tem história...’. Seres ‘com história’ são aqueles que passaram por uma
transformação, que foram alterados a partir de coisas que fizeram a outros, ou que outros fizeram a eles para que
assumissem a forma pela qual os conhecemos hoje”.
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3.2. A relação de posse entre humanos e não-humanos

Podemos compreender então que, sendo os animais parte do universo social e da cultura,
uma categoria como iwaa não esteja relacionada apenas a animais de estimação, colocando em
questão também o significado do seu par maka. Os Juruna traduzem o termo iwaa como “dono”,
que Fausto (2008) define como uma categoria indígena que “transcende em muito a simples
expressão de uma relação de propriedade ou domínio” (Fausto, 2008: 329). Segundo o autor, um
dos traços importantes da relação entre dono e xerimbabo “é a assimetria: os donos controlam e
protegem suas criaturas, sendo responsáveis por seu bem-estar, reprodução, mobilidade, etc. A
assimetria implica não só controle, mas cuidado” (p. 333). Uma das acepções de iwaa é
justamente a proteção e a garantia da existência de algo. Assim, um dos critérios para ser
considerado maka, ‘criação’, é o fato de haver um responsável pela alimentação desses animais.
Se estabelecermos uma gradação nessa relação iwaa-maka, podemos notar que, para os Juruna, a
relação entre humanos e cães e gatos não atende a esses critérios de proteção e cuidado, uma vez
que esses animais ficam soltos pela aldeia e se alimentam daquilo que encontram, a exemplo das
galinhas criadas pelos Tupi da Costa que impressionavam os cronistas do século XVI e XVII (Cf.
Velden, 2012).

De acordo com Lima (2005: 95) “existem iwaa de pessoas como de coisas, de ambientes
como de seres, de humanos como de animais, ou mesmo de pessoas”. Pode-se ser iwaa também
daquilo pelo que se tem predileção: “incontáveis foram as vezes em que os Yudjá foram
definidos para mim como iwaa de cauim, de canoas ou do rio Xingu, isto é, como produtores de
bebidas fermentadas e navegadores” (Lima, 2005: 95). Por fim, se é iwaa daquilo que se faz
existir. Nesse sentido, iwaa é também uma ideia relacionada a acontecimentos coletivos da vida
juruna, em que o iwaa do cauim, de uma roça ou de uma casa agrega os outros em torno da
atividade produtora daquilo de que é iwaa, sendo, como afirma Lima (2005), uma importante
relação que produz a vida coletiva juruna.

Assim, iwaa sendo uma categoria que diz respeito a atividades sociais e os animais sendo
participantes da vida social e cultural juruna, a criação de animais, os maka, levanta questões
sobre seu significado. A partir das informações de que dispomos a respeito da posição dos
animais nas cosmologias indígenas amazônicas e da abrangência da ideia de iwaa, par relacional
de maka, destacamos a importância dessa unidade lexical, que indica uma forma de relação entre
humanos e animais.

Essa relação entre humanos e animais de criação se reflete também nos nomes. Dienst e
Fleck (2009), comparando dados de línguas pertencentes às famílias arawak, arawa, katunina e
pano faladas no sudoeste da Amazônia, afirmam que elas possuem um conjunto de termos
vocativos para chamar animais que são domesticados, isto é, que estão habituados ao convívio
humano. Os autores defendem as hipóteses de que esses vocativos, na maioria das vezes, não
estão relacionados aos nomes referenciais das espécies correspondentes e que esses termos
variam bastante entre línguas da mesma família, ao contrário do que acontece com os nomes
referenciais.

Entre os Juruna, no caso de alguns mamíferos e aves, quando uma fêmea com cria é morta
por um caçador, o filhote é levado para casa para ser criado. Entretanto, os Juruna também criam
filhotes de aves, por exemplo, por considerá-los graciosos e gostarem do seu canto. Esse povo
cria filhotes de ami’a, macaco-aranha, Ateles sp. (E. Geoffroy, 1806), criação chamada de kudaxã
(fêmea), kudupã (macho), criam tuwã, anta, Tapirus Terrestris (Linnaeus, 1758), chamados de
tupi, e de várias espécies de aves, como podemos constatar pela lista apresentada ao final desta
seção. Há relatos de mulheres juruna, que, quando crianças, mastigavam batata para depois
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alimentar suas criações de txuarara (Papagaio-verdadeiro, Amazona aestiva, Linnaeus, 1758)
chamados de txuruha, e de tatarayã (Rynchops niger, Linnaeus, 1758), chamados de piãpiã.
Muitos desses animais não são criados até a idade adulta, regressando à floresta. Quando se trata
de animais de caça, esses animais recebem algum adorno que os distinga dos demais, como por
exemplo, um algodão vermelho fixado com resina. Assim esse animal sempre será reconhecido e
estará a salvo dos caçadores.

3.3. Vocativos de criação em Juruna

No artigo mencionado, Dienst e Fleck (2009: 231-236) definem algumas características
formais desses vocativos de animais de estimação: i) os vocativos são formas relativamente
novas, e suas formas antigas dificilmente são encontradas na reconstrução da protolíngua, ii) em
muitas línguas, os vocativos são formados a partir de descrições, iii) outros vocativos são formas
truncadas dos nomes referenciais correspondentes, iv) vocativos podem ser formados por
extensão e modificação fonológica, isto é, acréscimo de um ou mais fones à forma referencial, v)
línguas de famílias não relacionadas, mas faladas na mesma área, podem possuir os mesmos
vocativos, uma clara evidência de empréstimo (além disso um nome referencial em uma língua
pode passar a ser um vocativo em outra), vi) termos vocativos podem ter origem em nomes
referencias de um vocabulário arcaico9 e vii) muitos vocativos podem ter origem onomatopaica.

A maior parte dos nomes de aves em Juruna, que são criadas e sofrem modificação em
seus nomes, são de origem onomatopaica, como sisĩ, criação de maradjadja (Anu-coroca), hihi,
criação de kukula (Gavião-de-peneira) e piwĩ, criação de alã (Trinta-réis-grande). Podemos
verificar também que alguns desses nomes são formados pelo processo de truncamento dos
nomes referenciais correspondentes, como é o caso de kãyu, criação de kãyure (Jacamim-de-
costas-verdes), kaʼu, criação de kaukau (Socó-grande) e tu, criação de ture (Socoí-ziguezague).
Araruna, criação de warawara (Arara-azul), é um nome arcaico presente em materiais em que o
Tupi-Antigo está documentado (Barbosa, 1970). Não encontramos nenhum registro desses itens
léxicos em mitos, cantigas ou na bibliografia sobre o povo juruna, o que reforça a hipótese de que
esses nomes sejam vocativos, conforme as proposições desenvolvidas por Dienst e Fleck (2009).
Encontramos uma exceção no texto “Céu e terra: relações em um mito juruna” (Fargetti, 2006). É
a narrativa sobre o kanapi, nome de criação de karara (Biguatinga), e nome da constelação
Cruzeiro-do-Sul. Neste último caso, é certo que se trata de um nome referencial ao se reportar à
constelação. Entretanto, ao compararmos nossos dados com a lista de nomes de aves em Xipaya
coletadas por Nimuendaju (1928, p. 845), kanapi é dado como o nome referencial de Biguatinga,
também conhecida popularmente como Carará, nome esse que já era utilizado para se referir à
espécie, e que tem sua origem no tupi-antigo10. Assim, por exemplo, o vocativo kanapi, que
parece ter uma origem mais antiga na língua Xipaya (e no Juruna) do que o nome referencial
karara, manteve-se em Juruna como vocativo.

A análise dos dados coletados evidencia que a maior parte das aves criadas pelos Juruna
possui um vocativo de criação distinto do nome referencial (apenas 8 dos 67 nome de aves que
são criadas pelos Juruna não apresentam essa distinção). Em relação às características formais

9 Quando um nome referencial se torna tabu, o termo vocativo pode passar a ser empregado como um nome
referencial. Entretanto, como os tabus não são permanentes, quando suspensos, o antigo nome referencial e o atual
podem ocorrer como sinônimos. Conferir o exemplo fornecido em Dienst e Fleck (2009) sobre o tronco mayoruna.
10 Carará é o equivalente de kanapi fornecido por Nimuendaju (1928, p. 845).
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apontadas por Dienst e Fleck (2009), 52% dos vocativos são formados por onomatopeia
(simbolismo sonoro imitativo), 12% possuem origem arcaica, 4% sofreram truncamento, 2%
modificação fonológica e 1% é constituído por vocativos que expressam uma descrição. Não foi
possível explicitar as características formais de 9 vocativos de criação para aves. Assim, faz-se
necessária a comparação desses vocativos com listas de palavras do Tupi-Antigo e da Língua
Geral Amazônica, bem como de listas que apresentem itens léxicos relacionados à avifauna de
povos com os quais os Juruna mantiveram contato desde a sua origem conhecida, na região
correspondente ao estado do Pará, até o seu estabelecimento no Parque Indígena do Xingu.

Como ressaltam Dienst e Fleck (2009), a coleta dos vocativos de criação não é uma tarefa
fácil, uma vez que, para obter esses dados, é necessário que o pesquisador tenha conhecimento
sobre a possibilidade de existir um conjunto lexical diferenciado para os animais que são criados.
Além disso, é necessária uma reflexão sobre o tratamento dado ao registro desses vocativos, uma
vez que eles não constituíram entradas em uma obra lexicográfica por não serem nomes
referenciais.

3.4. Sistema de classificação etnobiológica

Outro aspecto que diz respeito à relação que os Juruna estabelecem com os animais e que
são fundamentais para sua apresentação lexicográfica é seu sistema classificatório, que não
corresponde completamente à classificação científica baseada em Lineu. Apesar das pesquisas de
Berlin et al. (1973) apontarem que dificilmente é encontrado o iniciador único em taxonomias de
línguas como as ameríndias, em Juruna, esse nível existe e é designado pela unidade léxica kania,
‘animal’. Entretanto, essa língua não possui uma palavra simples para designar a forma de vida
equivalente a ‘Aves’, embora os Juruna percebam essa classe como uma descontinuidade
biológica. Para se referir aos animais que constituem esse táxon, os Juruna utilizam o composto
kania ipewapewa, ‘animal alado’. Em kania ipewapewa estão inclusos todos os animais que
possuem a propriedade de voar, como aves, insetos e morcegos. Entretanto, apesar de não
possuírem um nome para designar apenas a classe ‘Aves’, os Juruna diferenciam esses animais de
insetos e morcegos pelos seguintes traços:

Tabela1: Traços semânticos que caracterizam aves, morcegos e insetos em Juruna

Aves Morcegos Insetos

[+asa] [+asa] [+asa]

[+osso] [+osso] [-osso]

[-dente] [+dente] [-dente]

[+pena] [-pena] [-pena]

[+canto] [-canto] [-canto]
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[+bico] [-bico] [-bico]

Por essas evidências, acreditamos que ‘Aves’ em Juruna seja uma categoria encoberta.
Berlin et al. (1973) defendem que a nomenclatura relacionada à fauna e à flora é frequentemente
um guia para se chegar à estrutura do sistema de classificação de povos tradicionais. Entretanto,
ao afirmarem que não há isomorfia entre nomenclatura e classificação, sustentam o argumento de
que possam existir táxons que não são nomeados, mas são reconhecidos por todos os membros da
comunidade, o que os autores denominam de covert categories, ou seja, categorias encobertas. O
fato de os Juruna possuírem um vocabulário diversificado para se referir às partes do corpo das
aves, por exemplo, corrobora com essa interpretação.

A presença da relação de semelhança entre várias espécies, evidenciada pelo agrupamento
classificatório realizado pelos Juruna durante a coleta de pesquisa, atesta que há gêneros que não
possuem nomenclatura na língua, apesar de haver espécies inclusas no nível genérico. É o caso,
por exemplo, de warawara, Arara-azul-grande, Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790),
arapa, Arara-canga, Ara macao (Linnaeus, 1758), txararïwa, Arara-canindé, Ara macao
(Linnaeus, 1758) e urawï, Arara-vermelha-grande Ara chloropterus (Gray, 1859).

Assim como apontado por Riemer (2010), acreditamos que o modelo estabelecido por
Berlin et al. (1973) é problemático por impor uma rigidez taxonômica a aparatos culturais
distintos. De acordo com Riemer (2010), várias pesquisas indicam a existência de classificações
independentes, relativamente despreocupadas com sistematizações. Em Juruna, pudemos
constatar menos uma hierarquia hiponímica relacionada às aves, do que uma articulação dos
domínios classificatórios por um “ar de família” (Scarpa, 2010:160).

As espécies do gênero aurupa adaka evidenciam uma organização baseada na cosmologia
do povo, e não em semelhanças morfológicas entre as aves. Assim, o gênero aurupa adaka
engloba espécies que são relacionadas a fenômenos meteorológicos, uma vez que elas podem
indicar a chegada de forte chuva ou vento.

Já o gênero uxixi engloba as aves da Ordem Passeriforme, (Linné, 1758), ou seja, aves de
porte pequeno. Entretanto, ao utilizar o critério do tamanho, os Juruna incluem, por vezes, uma
dada espécie em dois gêneros distintos. A ave denominada kakï pïxixĩ, Cancã, Cyanocorax
cyanopogon (Wied, 1821) pode estar inclusa tanto no gênero uxixi, por ser pequena, quanto no
genêro ekũ, por sua semelhança morfológica com as espécies desse nível taxonômico e sua
relação cosmológica com os Juruna (essa ave coloca em risco isawï ̃̃, o princípio vital dos seres,
assim como muitas das aves pertencentes a esse gênero).

Como os aparatos propostos por Berlin et al. (1973) não são totalmente aplicáveis ao
sistema de classificação juruna, sistematizamos os dados a partir das espécies consideradas
prototípicas. Não há uma marca morfológica nos nomes em Juruna para denominar as espécies
tidas como verdadeiras. Esse status se define a partir da relação das aves com a mitologia do
grupo e das relações que os Juruna estabelecem com esses animais.

Portanto, o caso dos Juruna demonstra que a categorização das aves está mais ligada
àquilo que eles consideram relevante considerar, uma escolha de critérios de similaridade e de
julgamento de pertencimento a categorias relacionadas à sua cosmologia e interesses do que a
supostas estruturas universais classificatórias ou propriedades naturais das espécies que
classificam. Por exemplo, as aves pertencentes ao gênero etnobiológico juruna aurupa adaka,
ainda que segundo critérios naturais, seja do ponto de vista da ciência ocidental, seja do ponto de
vista das regras universais de nomenclatura postuladas por Berlin et al. (1973), tenham pouco em
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comum, são consideradas aparentadas pelos falantes, por corresponderem a personagens
importantes de eventos míticos. Como lembra Taylor (1995: 60) a respeito da similaridade
prototípica, “a similaridade, como a beleza, está nos olhos de quem vê”.

Tendo em vista a discussão apresentada até aqui, como elaborar um dicionário que leve
em conta aquilo que importa para os seus usuários, no caso os Juruna?

4. Dicionário e enciclopédia

Riemer (2010) afirma que apesar das óbvias vantagens de economia de trabalho na
descrição semântica, a distinção dicionário-enciclopédia não é aceita por muitos linguistas, uma
vez que a fronteira entre o conhecimento do dicionário e o conhecimento enciclopédico parece
ser altamente permeável ou mesmo inexistente. Ainda de acordo com o autor, qualquer
comparação feita entre dicionários irá revelar que é muito difícil determinar onde a informação
deixa de ser parte do significado de uma palavra do dicionário e se torna parte do conhecimento
enciclopédico que temos de sua denotação. Conforme ressaltado por Ferreira Netto (1993), ao se
restringir a definições simples e unívocas, o valor documental da obra lexicográfica também fica
restrito, uma vez que para descrever e documentar uma língua é necessário levar em consideração
os demais dados culturais, evitando assim que o linguista apenas reescreva a sua própria língua e
acabe descrevendo e documentando somente “a tradução da língua indígena e não a própria
língua indígena” (Ferreira Netto, 1993: 302).

Durante a nossa pesquisa, a proposta de elaboração de verbetes em Juruna que trouxessem
apenas os equivalentes de cada item lexical em português e algumas notas antropológicas sobre
as aves na cosmologia juruna foi modificada pela proposta de descrever e documentar o mundo
de práticas e significados que esses itens lexicais ocupam na cultura e na língua juruna. Como
afirma Strathern (1999: 4, grifos da autora): “Yet it is by contrast with the traveller’s expectations
of novelty that immersement yields what is often unlooked-for: it yields precisely the facility and
thus a method for ‘finding’ the unlooked-for”11.

Ao analisar nossos dados, também percebemos a necessidade de pesquisas a respeito da
reduplicação nominal em Juruna, que se mostra bastante produtiva, além da relevância de se
compreender a categoria de inalienabilidade e o processo de formação de compostos na língua
estudada. Além disso, verificamos que o indicador de posse maka, presente em compostos
genitivos, pode revelar muito sobre a relação entre língua e cultura no caso dos Juruna, questão
fundamental quando se trata do léxico. Por fim, verificamos que a classificação etnobiológica
juruna da avifauna ganha maior inteligibilidade à luz da noção de prototipicidade, que permite
que se estude o sistema de nomenclatura juruna do modo como ele funciona, em vez de tentar
adaptá-lo a modelos universais que, ainda que auxiliem na comparação com outros sistemas,
pode nos fazer perder o que o pensamento dos Juruna tem de próprio.

5. Conclusões

Ao traçar um panorama entre os itens lexicais que se referem às aves em uma língua
indígena e a sua relevância na cultura dessa etnia, notamos que, no processo de elaboração de um
verbete que componha um dicionário bilíngue unidirecional Juruna-Português, é necessário que

11 “Ainda é por contraste com as expectativas do viajante por novidades que a imersão oferece aquilo que não é
procurado: ela oferece justamente a capacidade, e assim um método, para se ‘encontrar’ o que não se procurou”.
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os a entrada lexical não seja apenas seguida de informações gramaticais e um simples equivalente
na língua-alvo. Uma boa descrição e documentação da língua indígena são possíveis apenas
quando a obra lexicográfica aponta informações não apenas gramaticais sobre dado item lexical,
mas também, aponte informações sobre “as coisas”. Essas informações sobre “as coisas”, isto é,
informações enciclopédicas, são comuns em dicionário monolíngues, (Iriarte Sanróman, 2000).
Assim, como afirma o autor:

Ao constatar na sua prática lexicográfica que, para definir os significados
das palavras, não pode fugir totalmente ao que a linguística teórica chama
realidade extralinguística, ao lexicógrafo-linguista só lhe resta assumir,
[...], que o seu trabalho não seja mais do que uma “arte” ou “técnica”, de
carácter interdisciplinar que aproveita algumas das descobertas da
“ciência” linguística, entre outras. (Iriarte Sanróman, 2000: s/p.)

Assim, para a elaboração de dicionários bilíngues que envolvam línguas com aparatos
culturais tão distintos, também é necessário que o pesquisador trabalhe de maneira
interdisciplinar, como procuramos demonstrar nesse trabalho.
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