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Anexo

Chave de Pronúncia
A língua falada pelos Wari' pertence à família lingüística Txapakura, e
vem sendo estudada desde a década de 50 pelos missionários da Missão Novas
Tribos do Brasil. A partir de seus estudos, os missionários vêm desde então
traduzindo para o idioma nativo passagens da Bíblia; além disso, produziram
cartilhas ainda hoje utilizadas na alfabetização das crianças em seu próprio idioma.
A língua wari' é falada pelos diversos subgrupos que compõem esta população,
apresentando variações em sua pronúncia e também em seu vocabulário.
No dialeto falado em Santo André, de modo geral, as vogais e consoantes
pronunciam-se como em português, com algumas diferenças:
h
j
k
m
n
r
t
w
x
'
o
ü

Como rr em carro
Varia entre j em jeito e y em yankee (em inglês)
Como c em casa
Varia entre m em maca e b em boi, mas anasalado
Varia entre n em nada e d em doce, mas anasalado
Como r em cara
Como t em também
Como w em we (em inglês)
Varia entre ch em chá e tch em tcheco
oclusiva glotal
Varia entre o em foram e u em uso
Como u em fumer (em francês)

Nota
A grafia das palavras wari' presentes no texto baseia-se naquela proposta pelos missionários da
Missão Novas Tribos do Brasil, mas substituindo o fonema /k/, grafado pelos missionários como c ou
qu, por k, e o /ü/, por eles grafado como u, por ü. Para os nomes próprios, contudo, optou-se por
reproduzir exatamente a grafia utilizada pelos próprios Wari' de Santo André, isto é, aquela
utilizada pela Missão Novas Tribos do Brasil, pelo fato de assim escreverem e reconhecerem seus
nomes.
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