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Abstract. In this paper we describe some aspects of the segmental phonology 
of Mehinaku, an indigenous language of the Aruak or Arawak family spoken in 
the Xingu National Park, Mato Grosso, Brazil. We analyze the distribution of 
the vowel and consonant phonemes, and, in contrast to Silva’s previous study 
(Silva, 1990), we do not classify [ʃ ] and [ʒ] as separate phonemes and we 
classify [o] and [u] as  realizations of the phoneme /u/. In addition, we assume 
that there are two affricates phonemes in Mehinaku, /ʦ / and /ʧ /. 
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Resumo. Este trabalho descreve alguns aspectos da fonologia segmental do 
Mehináku, uma língua indígena da família lingüística aruák ou arawák, 
falada no parque indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. É 
apresentada a distribuição dos fonemas vocálicos e consonantais da língua. À 
diferença de um trabalho anterior (Silva, 1990), neste trabalho assume-se que 
as fricativas [ʃ ] e [ʒ] são variações fonéticas do fonema fricativo /ʂ /, assim 
como os fones [o] e [u] são tratados como variações do fonema vocálico /u/. 
Considera-se também que há dois fonemas africados em Mehináku, /ʦ / e /ʧ /. 

Palavras-Chave. Línguas indígenas; família arawák; fonologia; língua 
mehináku; línguas do Alto Xingu. 

0. Introdução 

O Mehináku é uma língua indígena da família aruák ou arawák, falada por 
aproximadamente 250 pessoas que habitam a região do rio Kurisevo, no Parque 
Indígena do Alto Xingu, Mato Grosso, Brasil. A população distribui-se em duas aldeias, 
Uyaipiyuku, conduzida pelo cacique Yumui Mehináku, e Utawana, dirigida pelo 
cacique Yahati Mehináku. 

No presente trabalho apresenta-se um avanço preliminar dos resultados obtidos 
na análise da fonologia segmental dessa língua, considerando o inventário dos fonemas 
vocálicos e consonantais. Logo depois, incluem-se uma breve descrição do padrão 
silábico, os processos morfofonêmicos de palatalização dos segmentos oclusivos /p/, /k/, 
nasais /m/, /n/ e a africação de /t/ em /ʦ/, demonstra-se que esses processos ocorrem em 
fronteira de morfemas.Uma seção final trata da nasalidade das vogais. Levanta-se a 
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hipótese que não há vogais nasais em Mehináku, ao contrário do que tinha sugerido, 
inicialmente, Silva (1990). 

1. Fonologia 

Esta seção trata da organização básica do sistema fonológico, com exemplos de 
dados que mostram os segmentos postulados como fonemas da língua. 

1.1. Consoantes 

Há treze fonemas consonantais que contrastam em sete pontos de articulação. A 
distinção entre as oclusivas se dá nos pontos bilabial /p/, alveolar /t/ e velar /k/. As 
africadas, nos pontos alveolar /ʦ/ e pós-alveolar /ʧ/, as fricativas nos pontos 

retroflexo/ʂ/ e glotal /h/. As nasais nos pontos bilabial /m/ e alveolar /n/. Já as líquidas 

opõem-se pelos modos lateral /l/ e tepe /ɾ/, respectivamente. As aproximantes, por sua 
vez, diferenciam-se pelos pontos bilabial /w/ e palatal /j/. A tabela (1) mostra o 
inventário das consoantes em consonância com os pontos e modos de articulação. 

 
 Bilabial Alveolar Pós-alveolar Retroflexa Palatal Velar Glotal 
Plosiva     p     t       k  
Africada      ʦ      ʧ     

Fricativa        ʂ     h 

Nasal     m     n      
Lateral      l      
Tepe      ɾ      

Aproximante     w       j   
 Tabela 1. 

1.1.1. Contraste das consoantes 

Os dados de (1) a (15) mostram as ocorrências das consoantes interpretadas 
como fonemas. Elas são apresentadas em pares de palavras com base na sua 
aproximação articulatória, tratando de evidenciar seu comportamento funcional na 
língua. 

(1) /p/      /m/ 
pa̍pa  ‘pai’    ma̍ma  ‘mãe’ 

 pa̍lawa ‘órfã’    mapa̍palu ‘borboleta’ 

 e̍pula  ‘verde’    temuˈkai ‘poeira’ 

(2) /p/      /w/ 
 ˈpa:ka  ‘cará’    wa̍kala ‘jaburu’, ‘garça’ 

 pɨˈhɨkɨ  ‘assado de mutum’  wɨˈkɨhɨ  ‘copaíba’ 

 na̍pi  ‘osso (não possuído)’  ti ˈwi  ‘cabeça (não possuído)’ 

(3) /m/      /w/ 
 ˈteme  ‘anta’    i-̍tewe  ‘dente dele’ 
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 ˈmapa  ‘mel’    wa̍papa ‘mergulhão’ 

 ˈkamɨ  ‘sol’    ˈɨwɨ  ‘afiado’ 

 ala̍mai  ‘cipó’    ja̍wai  ‘machado’ 

(4) /t/      /n/ 
 ˈata  ‘árvore’   ˈana  ‘pilão’ 

 tulu'i   ‘orelha (não possuído)’  nu-̍ na:pɨ ‘minhas costas’ 

 tɨˈnɨʂu  ‘mulher’   nɨˈʂɨʂu  ‘irmã da mãe’ 

(5) /t/      /ɾɾɾɾ/ 

 kujuˈti  ‘testículos (não possuído)’ ki ˈɾi  ‘nariz ’( não possuído) 

 ˈatu  ‘avô’    aɾuˈi  ‘arroz’ 

 natauˈki ‘azarado’   aɾauˈkumã ‘frango’ 

(6) /n/      /ɾɾɾɾ/ 

 wa̍nãi  ‘braço (não possuído)’  hekiɾa̍ i ‘testa (não possuído)’ 

 enuˈna:ku ‘céu’    jami̍ɾuka ‘relâmpago’ 

 auki̍ɾi  ‘narigudo’   ni̍ʦai  ‘ovos’ 

(7) /l/      /ɾɾɾɾ/ 

 wa̍hulu ‘mão esquerda’  n-iʦuˈtaɾu ‘minha filha’ 

 wajala̍pi ‘veias (não possuído)’  n-ata̍tãiɾa ‘minha frutinha’ 

 ˈwa:lu  ‘caramujo’   weɾuˈjá ‘amarelo’ 

(8) /l/      /n/ 
 leke̍pe  ‘rede de pescar’  neˈtei  ‘piolho (não possuído)’ 

 iˈkipiuˈlulu ‘besouro’   ja̍nunu  ‘irmão mais velho’ 

 kula̍tɨʂɨ ‘sabiá’    ma̍na  ‘peneira’ 

(9) /m/      /n/ 
 ma'pi  ‘pele (não possuído)’  na'pi  ‘osso (não possuído)’ 

 ata'mai  ‘embira’   uwala'nai ‘isca’ 

 'kamɨ  ‘sol’    'unɨ  ‘chuva’ 

(10) /t/      /ʧʧʧʧ/ 

 temu'kai ‘poeira’   ʧetu'i  ‘joelho (não possuído)’ 

 a'tatɨ  ‘galho’    ʧa'waka ‘ontem’ 

 ti'wi  ‘cabeça (não possuído)’  'enu'ʧiʧa ‘trovão’ 

(11) /t/      /ʦʦʦʦ/ 

 pu'ti  ‘perna (não possuído)’  a'tsi  ‘avó’ 

 wa:'tipi ‘colar de tucum’  au'ʦiɾi  ‘bonito’ 
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 a'tai  ‘febre’    ʦiʦa'ku ‘semelhante’ 

(12) /ʧʧʧʧ/      /ʦʦʦʦ/ 

 iʧu'ti  ‘cu (não possuído)’  i 'ʦula  ‘martim-pescador 

 iʧiʧa'pɨ ‘está costurando’  mai'kiʦi ‘grão de milho’ 

 ʧetu'i  ‘joelho (não possuído)’  i 'tsei  ‘fogo’ 

(13) /ʂʂʂʂ/      /h/ 

 he'ʂetɨ  ‘amendoim’   he'he  ‘beijuzeira’ 

 ɨʂa'kalu ‘piranha preta’  ɨhɨ'kumã ‘peixe estragado’ 

 ʂa'kalu  ‘papagaio (esp.)’  'hauka  ‘bebê’ 

(14) /ʂʂʂʂ/      /ʦʦʦʦ/ 

 ɨ'ʂai  ‘sangue (não possuído)’  kiʦa'pai ‘pé (não possuído)’ 

 u'ʂau  ‘papagaio (esp.)’  i'tsau'ta:ku ‘lugar de palmeiras’ 

 ʂu'la  ‘lagartixa’   ʦuku'jalu ‘mulher grávida’ 

(15) /ʂʂʂʂ/      /ʧʧʧʧ/ 

 ʂa'kalu  ‘papagaio (esp.)’  ʧa'waka ‘ontem’ 

 ɨ'ʂute  ‘mosquito’   i'ʧuna  ‘timbó’ 

 na'tɨʂa  ‘eles/as’   heɾi'ʧa  ‘velho’ 

1.1.2. As aproximantes /w/ e /j/ 

O padrão silábico da língua é (C)V, ao ocorrer uma consoante no Ataque da 
sílaba, ela deverá ser simples, ou seja, não há grupos consonantais na posição de 
Ataque, nem ocorrência de consoantes na posição de Coda. Assim sendo, os segmentos 
[w] e [j] podem ser analisados como fonemas consonantais que ocupam as posições de 
Ataque no padrão silábico, tanto em posição inicial da palavra como no interior dela, 
como se vê nos dados de (16) 

(16) /w/      /j/  
 wa̍tuku ‘borduna’   'japa       ‘paca’ 

 ti'wi  ‘cabeça (não possuído)’  a'jupe       ‘algodão’ 

 we'ʂe:ʂe ‘perereca’   jeʂe'ti       ‘nádegas (não possuído)’ 

 nu-wɨ'ʂɨku ‘minha mão’   kuju'wi       ‘jacu’ 

Uma evidência a favor dessa interpretação encontra-se na morfologia da língua. 
Especificamente, em construções de possessão nominal, os marcadores de primeira e 
segunda pessoas ocorrem com o padrão silábico CV- quando a base nominal começa 
com consoante, e apenas como C-, quando essas bases se iniciam com vogal. 
Paralelamente, os nomes que começam com /w/ ou com /j/ no início da palavra, em 
construções de possessão, são interpretados como consoantes pelos falantes, como se 
pode ver comparando os exemplos em (17a) e (17b). 
(17) 
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a) pa'lata  ‘pente’  e'tene   ‘remo’ 

 nu-pala'ta ‘meu pente’ n-e'tene  ‘meu remo’ 

 pi-pʲula'ta ‘teu pente’ p-e'tene  ‘teu remo’ 

b) wɨʂɨku-'i ‘mão’  juhiamepe-'i  ‘sobrancelha’ 

 nu-wɨ'ʂɨku ‘minha mão’ nu-juhia'mepe  ‘minha sobrancelha’ 

 pu-wɨ'ʂɨku ‘tua mão’ pu-juhia'mepe  ‘tua sobrancelha’ 

1.2. Vogais 

Foram identificadas cinco vogais orais como fonemas. Elas são apresentadas na 
tabela (2) de acordo com a posição mais alta da língua em sentido horizontal (Anterior, 
Central, Posterior) e na direção vertical para indicar a abertura das mesmas (Fechadas, 
Média Fechadas, Aberta). Embora se encontrem também vogais foneticamente 
nasalizadas, elas são interpretadas como o resultado do espalhamento do traço nasal de 
uma consoante nasal sem ponto de articulação, pois essa consoante não estaria sendo 
licenciada para ocupar a posição da Coda dentro do Padrão Silábico da língua. Nesse 
sentido, assume-se que em Mehináku existem fonologicamente apenas cinco vogais 
orais e suas correspondentes nasalizadas são derivadas via espalhamento do traço da 
consoante nasal. Essa interpretação se diferencia daquela assumida por Silva (1990), 
que reconhece cinco vogais orais e cinco nasais como fonemas, a saber: /i, e, u, o, a/ vs. 
/ĩ, ẽ, ũ, õ ã/, respectivamente. 

 
 Anterior Central Posterior 
Fechada i       ɨ      u 

Média Fechada     e   
Aberta        a  

Tabela 2. 

Da mesma forma como foram apresentados os dados para mostrar a ocorrências 
das consoantes, segue-se o mesmo padrão de correlação de pares de palavras para 
evidenciar o rendimento funcional das vogais, como se mostra nos exemplos de (18) a 
(22). 

(18) /i/      /e/ 
 'upi  ‘pato’    'jupe  ‘tamanduá’ 

 'imi  ‘óleo de pequi’  'emu  ‘beiju torrado’ 

 ti'wi  ‘cabeça (não possuído)’  te'wei  ‘dente (não possuído)’ 

(19) /i/      /ɨɨɨɨ/ 

 i 'nipiu  ‘rabo’    e'nɨʂa  ‘homem’ 

 ʂe'pi  ‘banco’   kama'lupɨ ‘panela’ 

 'iʦa  ‘canoa’   ɨ'ʂai  ‘sangue (não possuído)’ 

(20) /u/      /ɨɨɨɨ/ 

 e'ʂu  ‘cigarra’   'keʂɨ  ‘lua’ 
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 'uhu  ‘batata’   ɨ'hɨu  ‘sal’ 

 hu'luki  ‘moitará’   'hɨka  ‘fumo’ 

(21) /e/      /ɨɨɨɨ/ 

 e'tene  ‘remo’    ɨ'tɨʂu'tapa ‘arara’ 

 tutu'ʂɨme ‘bico de jaca’   'kamɨ  ‘sol’ 

 nu-'me  ‘meu marido’   wene'mɨ ‘lago’ 

(22) /a/      /ɨɨɨɨ/ 

 ka'ti  ‘perna (não possuído)’  'kɨhu  ‘faca’ 

 'ata  ‘árvore’   'ɨtɨ  ‘caroço’ 

 waʂa'jute ‘feijão’    wɨ'ʂɨ:pu ‘sonolento’ 

2. Estrutura silábica. 

O padrão silábico em Mehináku é (C)V, ou seja, o núcleo silábico é preenchido 
obrigatoriamente por uma vogal. Além disso, esse vogal pode ou não estar 
acompanhada por uma consoante em Ataque, porém a Coda da sílaba ficará sempre 
vazia. O Ataque da sílaba, em posição inicial absoluta e interna à palavra, é coberto 
pelas consoantes oclusivas /p, t, k/, as africadas e fricativas /ʦ, ʧ, ʂ, h/, as nasais /m, n/, 

a lateral /l/ e as aproximantes /w, j/. O tepe /ɾ/ apenas ocorre no Ataque da sílaba interna 
da palavra, mas não em Ataque da sílaba inicial absoluta de palavra. Em (23) exemplos 
dos tipos de sílaba. 

(23) 'a.ta  V. CV   ‘árvore’ 

 'u.a.pɨ.hɨ V.V. CV.CV  ‘urubus’ 

 e.'te.ne  V.CV.CV  ‘remo’ 

 ni.'ʧe.tu CV.CV.CV  ‘meu joelho’ 

 mɨ.ɾa.'ki CV.CV.CV  ‘calor do sol’ 

 wa.ja.la.'pi CV.CV.CV.CV. ‘veias’ 

 ˈu.i  V.V   ‘cobra’ 

2.1. As seqüências CV e V$C no padrão silábico 

Na seqüência fonotática CV as consoantes /p/, /t/, /k/, /ʦ/, /ʧ/, /m/, /n/, /h/ e /j/ 

podem ser seguidas por qualquer das cinco vogais /i, ɨ, u, e, a/. Já as consoantes /ʂ/, /l/, 

/ɾ/ e /w/ não foram encontradas nas combinações: *ʂi, *l ɨ, *ɾe,*ɾɨ e *wu. Da mesma 

forma, na combinação heterossilábica V$C as consoantes /p/, /t/, /k/, /m/,/n/, /ʂ/, /h/, /l/, 

/ɾ/ e /w/ podem ser precedidas pelas vogais /i, ɨ, u, e, a/. Contudo, não foram 

encontradas as seqüências: *ɨ$ʦ, *ɨ$ʧ, *e$ʧ e *ɨ$j. 

2.2. As seqüências vocálicas 
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Seqüências de duas vogais são poucas, reduzindo-se tão só aos casos de: ai, ei, 
eu, ue, ie, au, ɨu, iu, ia, como se vê nos seguintes dados: 

(24) /ai/ 'maiki  ‘milho’  /ei/ i'ʦei  ‘fogo’ 

 /au/ u'ʂau  ‘papagaio’ /eu/ ɨneu'ne  ‘pessoa’ 

 /ɨɨɨɨu/ ɨ'hɨu  ‘sal’  /iu/ nete'piuⁿtɨ ‘clavícula’ 

 /ia/ ulu'kialu ‘andorinha’ /ie/ i'piehɨ  ‘capivara’ 

 /ue/ piʧue'leke ‘rápido!’ 

Numa primeira aproximação, seria fatível assumir que essas seqüências de 
vogais representam ditongos. Assim, elas ficariam sob o domínio de um único núcleo 
contendo duas unidades temporais. Embora essa interpretação seja plausível, ela viola o 
padrão estrutural $(C)V$ da língua, pois se estaria criando, sem motivo, sílabas do tipo 
$VV$. A outra alternativa, também plausível, seria tratar o grupo dessas vogais como 
núcleos dissilábicos, sem o Ataque preenchido. Uma evidência para optar por essa 
segunda alternativa é encontrada em outro conjunto de dados, contendo as mesmas 
seqüências. Nesse conjunto, a intensidade fica às vezes na primeira vogal da seqüência e 
em outras na segunda vogal à direita, sendo silabado pelo falante como emissões 
dissilábicas, como se pode ver a seguir. 

(25) a.'pi.a  ‘queixada’  ʦi.ʦa.'i.ku  ‘semelhante’ 

 ʧe.'tu.i  ‘joelho’  tɨ.pu.lu.'i  ‘calcanhar’ 

wa.'u.ʂa ‘Waurá’  'u.a   ‘urubu’ 

'u.i  ‘cobra’   ju.hi.a.me.pe.'i  ‘sobrancelha’ 

 a.ta.ʂu.'a ‘nome próprio’ pi.ʧu.e.'le.ke  ‘rápido!’ 

3. Processos morfofonêmicos 

Um processo morfofonêmico que ocorre no Mehináku é a palatização das 
consoantes oclusivas /p, k /, as nasais /m, n/ e a aproximante /w/. Outro processo se 
relaciona com a africação da obstruinte coronal /t/. Esses dois processos se dão quando 
ditos segmentos ocupam o Ataque em posição inicial da palavra, sendo precedidos pelo 
prefixo marcador de segunda pessoa cuja estrutura CV contém a vogal coronal /i/. 

3.1. Palatalização de oclusivas 

A palatalização das consoantes /p/ e /k/ pode-se ver nos seguintes exemplos. 

(26) a)  pa'lata  ‘pente’  b) kana'ti  ‘boca’ 

  nu-pala'ta ‘meu pente’  nu-ka'natɨ ‘minha boca’ 

  pi-pʲula'ta ‘teu pente’  pi-ʧa'natɨ ‘tua boca’ 

  ji-pʲula'ta ‘pente de vocês’ i- ʧa'natɨ ‘boca de vocês’ 

Como se observa as consoantes /p/ e /k/ ocorreram palatalizadas ao serem 
precedidas pela vogal/i/, núcleo do padrão CV dos prefixos de segunda pessoa. Pelos 
dados encontrados, poderia assumir-se que em todos os casos onde se apresenta a 
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palatalização dessas consoantes elas estão precedidas pela vogal /i/, como parece 
evidenciar os seguintes dados. 

(27) i'piuluku'mã ‘abelha’ i'piana  ‘feitiço’ ikipiu'lula ‘iguana’ 

 ukuki'pia ‘pacu grande’ i'piehɨ  ‘capivara’ mi'piama ‘dois 

Contudo, dados como aqueles em (28), a seguir, evidenciam uma palatalização 
sem terem uma vogal /i/ precedente. Se for correta essa observação, então, é possível 
assumir que palavras como as da lista (27) contêm uma vogal /i/ subjacente. 

(28) piunaku'i ‘garganta’ piu'luma ‘piranha’ pia'latu    ‘caranguejo’ 

Por outro lado, a obstruinte /k/ não se palatiza se a sílaba CV inicial da palavra 
contiver como núcleo a coronal /i/, como se mostra nos seguintes exemplos. 

(29) a) ki'ɾi  ‘nariz’  b) kiʦa'pai ‘pé’ 

  nu-'kiɾi  ‘meu nariz’  ni-ki'ʦapa ‘meu pé’ 

  pi-'kiɾi  ‘teu nariz’  pi-ki'ʦapa ‘teu pé’ 

  i-'kiɾi  ‘nariz de vocês’ ji-ki'ʦapa ‘pés de vocês’ 

3.2. Palatalização das nasais /m, n/ e da aproximante /w/ 

Como foi dito, essas consoantes também sofrem o processo de palatalização 
quando funcionam como ataques da sílaba inicial da palavra e sendo precedidos pelo 
prefixo de pessoa, cuja estrutura CV inclui a vogal palatal /i/, como evidenciam os 
seguintes dados. 

(30) nu-ma'tɨʂu ‘minha sogra’  pi-m̡a'tɨʂu ‘tua sogra’ 

nu-'nete ‘meu piolho’  pi-'ɲete ‘teu piolho’ 

nu-'wana ‘meu braço’  pi-'jana ‘teu braço’ 

a-ma'tɨʂu ‘nossa sogra’  i-m̡a'tɨʂu ‘sogra de vocês’ 

ɨ'nete  ‘nosso piolho’  i-'ɲete  ‘piolho de vocês’ 

a-'wana ‘nosso braço’  ji- 'jana  ‘braço de vocês’ 

3.3. Africação de /t/ 

Outro processo bastante produtivo no Mehináku relaciona-se com a africação da 
obstruinte /t/. Ela é afetada, igualmente, no mesmo contexto mencionado para os 
segmentos citados anteriormente. 

(31) a) te'wei  ‘dente’  b) ti'wi  ‘cabeça’ 

  nu-'tewe ‘meu dente’  nu-'tɨu           ‘minha cabeça’ 

  pi-'ʦewe ‘teu dente’  pi-'ʦɨu  ‘tua cabeça’ 

  ji- 'ʦewe ‘dente de vocês’ ji-'ʦɨu  ‘cabeça de vocês’ 

Aqui também se poderia argumentar que a modificação de /t/ para /ʦ/ independe 
da fronteira morfêmica, como parecem corroborar os seguintes dados. 

(32) 
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i 'tsei ‘fogo’  'itsa  ‘canoa’ i'ʦula  ‘martim-pescador’ 

i 'ʦi ‘pênis’  wi'ʦei   ‘lagarta’ kiʧa'laiʦi ‘forte’ 

Nesse conjunto de dados, todas as ocorrências são palavras sem fronteira 
morfológica. Daí se concluiria que toda vez que uma vogal /i/ precede o segmento 
oclusivo, ele torna-se /ʦ/. Contudo, nos dados de (11, p. 3), viu-se que os segmentos /t/ 

e /ʦ/ funcionam como fonemas diferentes. Além disso, nos dados elicitados até o 
presente encontrou-se palavras com a vogal /i/ precedendo /t/, sem apresentar o 
processo de africação. Conclui-se, então, que a presença de /ʦ/ em dados como os de 
(32) representa um fonema subjacente, não sendo, portanto, a realização morfofonêmica 
de /t/. 

4. As vogais e o traço nasal 

Como ocorre no Waurá, outra língua arawák, falada no parque indígena do 
Xingu, em Mehináku também se encontra a nasalidade de vogais, como mostram os 
seguintes exemplos. 

(33) a'kai   ‘pequi’  apapa' jei  ‘bichos’ 

 auna'ki   ‘história’ e'ʂu  ‘cigarra’ 

 tu'lui   ‘orelha’ ki jei ki  ‘escorregadio’ 

 nu'hu  ‘mamilo’ 'kɨhɨ  ‘facão’ 

 atɨpɨ'ku ‘curto’  ipu'ʂulu ‘namorada dele’ 

Como o padrão silábico do Mehináku é (C)V, sem consoantes na Coda, não há 
consoantes nasais nessa posição. Sendo assim, não haveria problema em supor que na 
Coda da sílaba está presente um segmento nasal subjacente sem ponto de articulação 
[N]. Como essa consoante não é licenciada foneticamente por seu núcleo, a única 
maneira de aparecer é espalhar seu traço nasal sobre a vogal correspondente. 
Fundamenta-se essa hipótese pelo fato que não há licenciamento da Coda nessa língua 

4.1. Domínio da nasalidade 

Os elementos alvos da nasalidade são as vogais. Ela não apenas se projeta sobre 
uma vogal, mas também se espalha por uma seqüência de vogais até encontrar um 
segmento opaco que seja fronteira à propagação da nasalidade. Operam como 
segmentos opacos as consoantes oclusivas /p, t, k/, as africadas /ʦ, ʧ/, a fricativa /ʂ/, as 

nasais /m, n/ e as líquidas /l, ɾ/. As aproximantes /w, j/ e a fricativa /h/, ao contrário, são 
transparentes ao espalhamento. 

A direção do processo é da direita para a esquerda, primeiramente afeta a vogal 
que se localiza mais a direita da palavra. A partir dessa vogal, a nasalidade se propaga 
para as outras vogais localizadas à esquerda da vogal alvo da nasalidade. Os seguintes 
exemplos mostram o processo correspondente. 

(34) nuˈtaiN        [nu'tai ]        ‘meu filho’       ɨ'ʂuNte     [ɨ'ʂute]    ‘mosquito’ 

 nuˈpijuN    [nu'pijũ ]     ‘meu pescoço’  ʂaˈhaN     [ʂahá ]     ‘ele/a’ 

 mɨhɨˈʂaN    [mɨhɨ'ʂa]         ‘vermelho’    tɨ'nɨʂuˈnauN  [tɨ'nɨʂu'nau]   ‘mulheres’ 
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 kaju'malaN [kaju'mala]     ‘verdade’             ˈwajuN  ['waju]        ‘chocoalho’ 

a̍kaiNpiehe [a'kai 'pʲehe]   ‘caldo de pequi’   iˈwiNʦi    [ i wi ʦi]    ‘coração’ 

Finalmente, a aproximante palatal /j/ ao ser afetada pelo espalhamento da 
nasalidade pode realizar-se opcionalmente como a nasal palatal [ɲ], como se mostra a 
seguir. 

(35) ka'kãjã      ≈    ka'kaɲa  ‘gaivota’ 

 ketu'laja    ≈     ketu'laɲa  ‘pelota’ 

 hekuja'wiku  ≈  hekuɲa'wiku  ‘antigamente’ 

 'kana'uja     ≈   'kana'uɲa  ‘cana’ 

5. Conclusões 

Foi apresentada uma análise preliminar da fonologia do Mehináku focalizando a 
distribuição dos fonemas consonantais e vocálicos, a estrutura silábica, alguns processos 
morfonêmicos, como a palatalização das consoantes oclusivas /p, k/, das nasais /m, n/ e 
da aproximante /w/, e a africação do segmento coronal /t/. Além disso, levantou-se a 
hipótese que não se justifica a distinção entre vogais orais e vogais nasais. Estas últimas 
seriam o resultado da absorção do traço nasal de uma soante nasal debucalizada que se 
projeta sobre uma vogal ou por uma série de segmentos que permitem o espalhamento 
da nasalidade. Estudos mais aprofundados sobre a fonologia da língua poderão 
corroborar ou refutar essa hipótese. No trabalho não foi discutido o comportamento do 
acento de intensidade, o alongamento de vogais e nasalização das vogais em contato 
com as consoantes nasais. Esses temas ainda precisam ser abordados com maior 
sistematicidade. 
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