
Alto Xingu
umA sociedAde multilíngue

organizadora 
Bruna Franchetto

Rio de Janeiro
Museu do Índio - Funai

2011

O presente arquivo está disponível em
http://etnolinguistica.org/xingu



coordenação editorial, edição e diagramação

André Aranha

revisão

Bruna Franchetto

capa

Yan Molinos

imagem da capa

Desenho tradicional kuikuro

Dados  Internacionais  de  Catalogação na  Publicação  (CIP)
(Câmara  Brasileira  do  Livro,  SP,  Brasil)

        Alto Xingu : uma sociedade multilíngue / 
           organizadora Bruna Franchetto. -- 
           Rio de Janeiro : Museu do Indio - FUNAI, 2011.

           Vários autores.
           ISBN 978-85-85986-34-6

           1. Etnologia 2. Povos indígenas - Alto Xingu 
        3. Sociolinguística I. Franchetto, Bruna.

11-02880                                     CDD-306.44

            Índices para catálogo sistemático:

        1. Línguas alto-xinguanas : Sociolinguística
              306.44



museu do Índio - Funai

programa de pós-graduação em antropologia social do museu nacional 
universidade Federal do rio de Janeiro

edição digital disponÍvel em

www.ppgasmuseu.etc.br/publicacoes/altoxingu.html

http://www.ppgasmuseu.etc.br/publicacoes/altoxingu.html


a n g e l  c o r b e r a  m o r I

193

Introdução

O livro “Entre os aborígenes do Brasil Central”, escrito pelo etnólogo 
e médico-psiquiatra alemão Karl von den Steinen (1886 [1940]), traz 
as primeiras informações sobre as sociedades indígenas da região do 
Xingu, atualmente Parque Indígena do Xingu (Menezes, 1999). Essa 
obra, além das descrições etnográficas e geográficas, inclui informa-
ções variadas das línguas xinguanas, entre elas as da família Arawak ou 
Nu-Aruak. De acordo com Steinen, os 

Nu-Aruak se dividem em duas sub-tribus: Os Nu e os Aruak. “Nu” é o prefixo 
dominante dessas tribus, é o prefixo característico pronominal da primeira pessoa; [...] os 
Mehináku, Kustenáu, Waurá e Yawalapiti são Nu-Aruak” (p. 197). 

Dos quatro povos citados, apenas os Kustenau estão atualmente extintos 
(Franchetto, 2001). Steinen levantou a hipótese de os Mehinaku, Wau-
rá e Kustenau serem uma única tribo pelo fato de falarem “um mesmo 
idioma”, constituindo também “uma só unidade etnológica” e caracte-

aspEctos da morFoFonologia E morFologia 
nominal da língua mEhinaKu (arawaK)

a n g e l  c o r b e r a  m o r I
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rizando-os como tribos ceramistas (p. 197-198). Nessa mesma linha, 
Rodrigues (1986) afirma que as línguas Mehinaku, Waurá e Yawalapiti 
“têm características em comum, mas o Yawalapiti diverge um pouco mais 
das outras duas, que estas entre si” (p. 68-69). O estudo inicial de tipo 
histórico-comparativo realizado por Seki & Aikhenvald (1992) confir-
maria a hipótese de dois agrupamentos arawak xinguanos: os Yalawapiti, 
de um lado, e os Waurá e Mehinaku, do outro (cit. em Franchetto, 
2001:118). No quadro geral da família Arawak, Aikhenvald (2001) agrupa 
as línguas Mehinaku, Waurá e Yawalapiti como subgrupo Pareci-Xingu e 
Payne (1991) como membros do subgrupo Arawak Central.

Em sua primeira visita ao Xingu, em 1884, Steinen encontrou três 
aldeias mehinaku, uma waurá e duas yawalapiti. Atualmente, existem uma 
aldeia waurá e uma aldeia yawalapiti. O povo waurá com uma população de 
410 pessoas habita as proximidades da margem direita do rio Batovi, parte 
ocidental da bacia dos formadores do rio Xingu. Os Yawalapiti, com apro-
ximadamente 222 pessoas, se localizam também na parte sul do parque, na 
confluência dos rios Tuatari e Kuluene, a 8 km. do Posto Leonardo Villas 
Bôas. Os Mehinaku, que, desde fins do ano 2003, habitam as aldeias Uyai-
piyuku [Uyaipioko] e Utawana, ambas nas proximidades do rio Kurisevo, 
são, aproximadamente, 227 pessoas (ISA, 2006). A aldeia Utawana está lo-
calizada junto ao PIV, Posto de Vigilância, do Kurisevo, próxima à frontei-
ra sul do parque, fato pelo qual os Mehinaku estão em contato permanente 
com a população regional da cidade de Gaúcha do Norte.

Na comunicação intralinguística, os Waurá e os Mehinaku usam 
a própria língua materna, fazendo uso do Português somente em seus 
contatos com os diferentes setores da sociedade nacional. A aldeia 
yalawapiti, porém, mesmo tendo uma população total razoável, abriga 
apenas sete pessoas ainda falantes fluentes da língua materna. A mistura 
de casamentos com outras etnias do Parque, sobretudo com populações 
karib e tupi-guarani, resultou no fato do Kuikuro (Karib) e do Kamayurá 
(Tupi-Guarani) serem as línguas mais faladas na aldeia yawalapiti. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma análise preli-
minar de alguns processos morfofonológicos que ocorrem na fono-
logia e na morfologia nominal da língua Mehinaku. A primeira parte 
do trabalho aborda a palatalização das consoantes oclusivas orais /p/ 
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e /k/, das consoantes nasais /m/, /n/ e da aproximante /w/. Nesta 
seção inclui-se, também, o processo de africação da consoante oclusi-
va /t/. A segunda seção do trabalho é dedicada à morfologia nominal; 
nela são abordadas brevemente as categorias gramaticais de gênero e 
número, os marcadores de diminutivo e aumentativo. os classificado-
res e a estrutura da possessão nominal.

Os dados relativos à análise foram coletados mediante questioná-
rios, entrevistas e gravações espontâneas em diferentes períodos de tra-
balho de campo junto aos falantes das aldeias mehinaku1. O trabalho é de 
orientação estritamente descritiva, pois se pretende, inicialmente, analisar 
os dados baseados no próprio sistema da língua, deixando para futuros 
estudos uma abordagem mais teórica dos tópicos aqui apresentados.

1. processos morfofonológIcos

Há dois processos morfofonológicos que ocorrem na língua Mehinaku. 
O primeiro consiste na palatalização das consoantes oclusivas /p, k/, 
das nasais /m, n/ e da aproximante /w/. O segundo se relaciona com 
a africação da consoante oclusiva /t/. Os dois processos se dão quando 
essas consoantes ocorrem em posição inicial da palavra, sendo precedi-
das pelo prefixo pronominal de segunda pessoa (singular e plural), cuja 
estrutura (C)V contém a vogal fechada anterior /i/.

Antes de abordar os processos morfofonológicos citados, é ne-
cessário dizer que a fonologia da língua Mehinaku possui treze fone-
mas consonantais que contrastam em sete pontos de articulação. O 
contraste das oclusivas ocorre nos pontos labial /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 pon-
tos labial /m/ e alveolar /n/. As líquidas contrastam pelos modos 
lateral /l/ e tepe /ɾ/, respectivamente. As aproximantes, por sua vez, 
contrastam nos pontos labial e palatal /j/. O inventário dos fonemas 
consonantais é apresentado na tabela a seguir:

1  O presente artigo inclui os primeiros resultados do estudo da língua Mehinaku no âmbito do 
Projeto CNPq “Evidências linguísticas para o entendimento de uma sociedade multilíngue: o Alto 
Xingu”, coordenado pela Profa. Dra. Bruna Franchetto (MN/UFRJ).
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lab. alv. pós-alv rFlx. pl. vl. gl.

oclusivas p t k

aFricadas ʦ ʧ

Fricativas ʂ h

nasais m n

lateral l

tepe ɾ

aproximantes w J

O quadro fonológico das vogais apresenta cinco fonemas agrupa-
dos de acordo com a posição mais alta da língua em sentido horizontal 
(Anterior, Central, Posterior), e na direção vertical para indicar a abertura 
(Fechadas, Média-Fechada, Aberta), como se vê, a seguir: 

anterior central posterior

Fechadas i  U

média-Fechada e

aberta a



aspectos da morfofonologIa e morfologIa nomInal da língua mehInaku (arawak)

196

a n g e l  c o r b e r a  m o r I

197

Os fonemas vocálicos orais podem ser afetados por dois tipos de 
nasalização: o primeiro se dá quando as vogais são precedidas pelas con-
soantes nasais /m/ e /n/. Como este tipo de nasalização é estritamente 
fonético não será representado neste trabalho. O segundo tipo de nasali-
zação, aparentemente fonológico, se dá independentemente da presença 
das consoantes nasais /m/ e /n/2. Para os objetivos do presente trabalho 
este tipo de nasalização será representado, ou seja, as vogais correspon-
dentes serão grafadas como /ĩ/, /ɨ̃/, /ũ/, /ẽ/, /ã/.

A estrutura silábica é constituída pelo padrão silábico: (C)V, sendo 
que a vogal que ocorre como núcleo silábico pode ser oral ou nasal. Os 
fonemas consonantais podem ocorrer no início da sílaba, mas nenhum 
deles pode se manifestar na posição final da sílaba. Nesse sentido, todas 
as sílabas são abertas. Eis alguns exemplos dos tipos silábicos:

a.ta [ˈata] V. CV ‘árvore’

e.ʂũ [eˈʂũ] V.CṼ ‘cigarra’

ka.mɨ [ˈkamɨ] CV.CV ‘sol’

pã.i [ˈpãi] CṼ.V ‘casa’

ʧe.tu.i [ʧetuˈi] CV.CV.V ‘joelho (não possuído)’

he.we [ˈhewe] CV.CV ‘cinza’

1.1. palatalIzação das oclusIvas /p, k/ 

A palatalização das consoantes /p/ e /k/ ocorre quando na estrutura 
da palavra elas são precedidas pela vogal anterior /i/ que é o núcleo 
do prefixo {CV-} marcador pronominal de segunda pessoa, como se 
vê nos seguintes dados:

2  Numa análise mais abstrata é possível assumir que este tipo de nasalidade é o resultado de um 
traço nasal flutuante que se espraia, no nível fonético, sobre as vogais. Essa interpretação permiti-
ria reconhecer apenas vogais orais como fonemas na língua Mehinaku.
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/paˈlata/ ‘pente’ /kanaˈti/ ‘boca (não possuído)’3

[paˈlata] [kanaˈti]

[nupalaˈta] ‘meu pente’ [nukaˈnat] ‘minha boca’4

[pipʲulaˈta] ‘teu pente’ [piʧaˈnat] ‘tua boca’

[jipʲulaˈta] ‘pente de vocês’ [jiʧaˈnat] ‘boca de vocês’

Como se observa nos dados acima, as consoantes /p/ e /k/ ocor-
rem palatalizadas quando precedidas pela vogal anterior /i/, núcleo do 
padrão CV do prefixo de segunda pessoa.

Em se tratando da oclusiva /k/, ela não se palataliza se a sílaba CV 
inicial da palavra contiver como núcleo a vogal /i/, mesmo sendo prece-
dida pelo prefixo {pi-} ‘2da. pessoa singular’ e {ji-} ‘2da. pessoa plural’, 
como mostram nos seguintes exemplos.

/kiˈɾ-i/ ‘nariz’ /kiʦaˈpa-i/ ‘pé’ (não possuídos)

[kiˈɾi] [kiʦaˈpai]

[nuˈkiɾi] ‘meu nariz’ [nukiˈʦapa] ‘meu pé’

[piˈkiɾi] ‘teu nariz’ [pikiˈʦapa] ‘teu pé’

[jiˈkiɾi] ‘nariz de vocês’ [jikiˈʦapa] ‘pé de vocês’

3 O acento principal ocorre na maioria dos casos na penúltima sílaba, outras vezes na última. 
Por questões práticas, o acento será marcado tanto na transcrição fonética quanto na repre-
sentação fonológica dos dados.
4 A forma de estruturar a possessão nominal é descrita na seção (4): Possessão nominal.
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1.2. palatalIzação das nasaIs /m, n/ e da aproxImante /w/

As duas consoantes nasais /m, n/ e a aproximante /w/ também são al-
vos do processo de palatalização quando ocorrem na posição inicial, em 
fronteira de palavra, e sendo precedidas pelo prefixo {CV-} de segunda 
pessoa, cujo núcleo é a vogal /i/, como evidenciam os seguintes dados.

/nu-maˈtȿu/ ‘minha sogra’ /pi-maˈtȿu/ ‘tua sogra’

[numaˈtȿu] [pimʲaˈtȿu]

/nu-ˈnete/ ‘meu piolho’ /pi-ˈnete/ ‘teu piolho’

[nuˈnete] ‘meu piolho’ [piˈɲẽte] ‘teu piolho’

/nu-ˈwana/ ‘meu braço’ /pi-ˈwana/ ‘teu braço’

[nuˈwana] [piˈjana]

/a-maˈtȿu/ ‘nossa sogra’ /i-maˈtȿu/ ‘sogra de vocês’

[amaˈtȿu] [jimʲaˈtȿu]

/ˈnete/ ‘nosso piolho’ /iˈnete/ ‘piolho de vocês’

[ˈnete] [jiˈɲẽte]

/a-wana/ ‘nosso braço’ /ji-wana/ ‘braço de vocês’

[aˈwana] [jiˈjana]

1.3. afrIcação de /t/

Outro processo morfofonológico em Mehinaku relaciona-se com a afri-
cação da obstruinte /t/. Este fonema é afetado também no mesmo con-
texto mencionado para as consoantes citadas anteriormente, isto é, quan-
do ela ocorre precedida pelo prefixo de segunda pessoa, singular e plural, 
como se mostra nos dados abaixo:
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/teˈwe-i/ ‘dente (não possuído)’’ /tiˈw-i/ ‘cabeça (não possuído)’

[teˈwei] [tiˈwi]

[nuˈtewe] ‘meu dente’ [nuˈtwɨ] ‘minha cabeça’

[piˈʦewe] ‘teu dente’ [piˈʦwɨ] ‘tua cabeça’

[jiˈʦewe] ‘dente de vocês’ [jiˈʦwɨ] ‘cabeça de vocês’

Nesses dados observa-se que o fonema oclusivo /t/ se conver-
te em uma africada alveolar /ʦ/ quando precedida pelos prefixos {pi-} 
‘2da. pessoa singular’ e {ji-} ‘2da. pessoa plural’, respectivamente.

2. morfologIa nomInal

A morfologia da língua Mehinaku é simultaneamente rica e complexa. 
As palavras formam-se, predominantemente, pela aglutinação de vá-
rios sufixos. Para os objetivos do presente trabalho, descrevem-se al-
guns morfemas que se juntam aos nomes, os mesmos que participam 
das regras de formação de palavras nessa língua. Concretamente, esta 
seção inclui duas partes: uma delas apresenta as categorias gramaticais 
de gênero e número, os avaliativos que indicam diminutivos e aumen-
tativos, e também uma referência a alguns classificadores encontra-
dos em Mehinaku. A outra parte da morfologia nominal é dedicada à 
apresentação da estrutura da possessão.

2.1. gênero

Nos nomes, não há morfemas específicos de gênero gramatical, sen-
do que as diferenças são de natureza lexical. Contudo, alguns termos 
de parentesco recebem sufixos para indicar o masculino e o feminino. 
Esses sufixos são {-lu ∞ -lulu, ∞-ʂu} ‘feminino’, {-ʂɨ} ‘masculino’, 
como se vê nos seguintes dados:
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masculino Feminino

jamukutɨ’pa ‘jovem’ jamukutɨ’pa-lu ‘jovem’

nu’tãi ‘meu filho’ ni-tsu’pa-lu ‘minha filha’

nu-pɨ’ʂu ‘meu namorado’ nu-pɨ’ʂu-lu ‘minha namorada’

kanuki’ja ‘casado’ kanuki’ja-lu ‘casada’

tsukuˈja-lu ‘grávida’

nu-tanu’le ‘meu primo’ nu-tanu’le-ʂu ‘minha prima’

nu-matuˈkɨ-ʂɨ ‘meu sogro’ nu-matuˈkɨ-ʂu ‘minha sogra’

katũˈpa-ʂɨ ‘viúvo’ katũpa-ˈlulu ‘viúva’

jumeˈke-ʂu ‘menstruada’

2.2. número

Não há marca morfológica visível para indicar o número singular, mas o 
plural é marcado pelos sufixos {-’nau}, {-t’ɨpe} e {-’pɨhɨ}. O primeiro 
deles, {-’nau}, usa-se na pluralização de nomes com o traço [humano]; 
{-tɨ’pe} ocorre com objetos inanimados e animados não-humano como 
‘cobra’, ‘galinha’, ‘peixe’. O sufixo {-’pɨhɨ}, que parece indicar ‘coletivo’, 
se junta a bases nominais com o traço [animado] como ‘onça’, ‘urubu’, 
‘paca’ e ‘tatu’. Os exemplos, a seguir, mostram a presença desses afixos:
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2.2.1. {-ˈnau}~ -ɲau ~ - neu

singular plural glosa

tˈneʂu tneʂu-’nau ‘mulher’

eˈnɨʂa enɨʂa-’nau ‘homem’

aˈɾipi aɾipiˈɲau ‘velha’

nu-peˈne nu-pene-ˈneu ‘parente’

2.2.2. {-tˈpe} ~ -tsiˈpe

singular plural glosa

ˈitsa itsa-tɨ’pe ‘canoa’

waˈtuku watuku-tɨ’pe ‘borduna’

nuˈtai nutai-tsiˈpe ‘corda’

aɾauˈkuma aɾaukuma-tɨ’pe ‘galinha’

kuˈpatɨ kupatɨ-tɨ’pe ‘peixe’

ˈuwi uwi- tsiˈpe ‘cobra’
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2.2.3. {-‘pɨhɨ} 
Este sufixo tem a característica de um ‘coletivo’ como:

singular plural glosa

ˈuwa uwa-’pɨhɨ ‘bando de urubus’

janumaka janumaka-’pɨhɨ ‘alcateia de onças’

ja’pa japa-’pɨhɨ ‘manada de pacas’

uˈkalu ukalu-’pɨhɨ ‘manada de tatus’

aˈluwa aluwa-’pɨhɨ ‘revoada de morcegos’

mapaˈpalu mapapalu-’pɨhɨ ‘panapaná de borboletas’

2.3. dImInutIvo

Formas dos nomes em diminutivo se constroem com o morfema {-’tãi} 
e seus alomorfes [~-ʦãi ~- tẽi]. Ele é um sufixo que ocorre com todo 
tipo de nomes, como mostram os dados seguintes:

base diminutivo glosa

tɨˈneʂu tɨneʂu-’tãi ‘mulher’

eˈnɨʂa enɨʂa-’tãi ‘homem’

maˈkula makula-’tãi ‘panela’

ʂe’pi ʂepi-ˈtsãi ‘banco’

ˈuwi uwi-’tsãi ‘cobra’

eˈtene etene-ˈtẽi ‘remo’
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2.4. aumentatIvo

À diferença da formação do diminutivo, nas construções nominais com 
aumentativo se usa o prefixo {au-}. Os dados disponíveis mostram no-
minais que denotam partes do corpo, tendo certa conotação pejorativa, 
como se vê nos seguintes itens:

base aumentativo glosa

tiˈwi au-’tɨu ‘cabeça’

ki’ɾi au-ˈkiɾi ‘nariz’

kana’ti au-kanati-’pi ‘boca’

tulu’ĩ au-tu’lũ ‘orelha’

Quando não denotam características somáticas, os aumentativos for-
mam-se analiticamente, isto é: [nome + ˈweke ‘grande’], como a seguir:

base aumentativo glosa

ˈitsa ˈitsa ˈweke ‘canoa’

maˈjaku maˈjaku ˈweke ‘cesta’

maˈna maˈna ˈweke ‘peneira’

waʂaˈju-t waʂaˈju-t ˈwe:ke ‘feijão’

2.5. classIfIcadores

A língua Mehinaku apresenta diversos morfemas que podem ser analisa-
dos como classificadores, que denotam propriedades semânticas de seus 
referentes. Alguns deles são apresentados abaixo:
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2.5.1. {-pi} ‘linear’

Caracteriza objetos que possuem uma forma linear. Usa-se também para 
elementos animados que possuem essa propriedade, como se verifica nos 
seguintes dados:

pi-wajaˈla-pi ‘tua veia’ ˈtau-pi ‘linha’

kuˈja-pi ‘barbante’ waˈlu-pi ‘colar de caramujos’

ˈunɨ ɨ-kɨˈʂa-pi ‘beira do rio’ tala-’pi ‘chinelo’

teˈme-pi ‘jiboia’ kɨʂa-ˈpi ‘lábio (não possuído)’

taˈla-pi ‘bico de pato’ waˈti-pi ‘colar de tucum’

2.5.2. {-Ja} ‘lÍquido’

Esse classificador se junta a referentes que denotam uma propriedade lí-
quida, como nos seguintes exemplos:

ɨnuˈla-ja ‘mel’ ketuˈlã-ja ‘bola’

ata-nuˈla-ja ‘seiva’ ɨnɨˈʂa-ja ‘sangue’

ɨpɨˈna-ja ‘caldo’ unuˈlũ-ja ‘clara de ovo’

n-ɨjuˈka-ja ‘minha urina’ ɨpuˈtu-ja ‘muco’

walaˈka-ja ‘onda marinha’ tpuˈka-ja ‘líquido espesso’
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2.5.3. {-ˈtaɾi}~ -ʦaɾi ‘redondo’

Referentes com propriedades esféricas ou arredondadas ocorrem com 
esse morfema. Apresentamos exemplos desse fato:

pi-tsiu-ˈtaɾi ‘tua cabeça redonda’ jalaki-ˈtsaɾi ‘panela preta esférica’

piãlu ̃-ˈtaɾi ‘laringe’ kihiʧala-ˈtaɾi ‘coisa dura e esférica’

au-tu-ˈtaɾi ‘cabeça grande’ au-ttai-ˈʦaɾi ‘olhos grandes’

Outros dois morfemas, {-ˈtaku, ~-ˈʦaku} e {-ˈpɨku}, empregam-se 
para classificar tipos de ecossistemas em consonância com os tipos de 
plantas ou objetos que abundam numa determinada área, como se pode 
ver nas duas tabelas a seguir:

2.5.4. {-ˈtaKu} ~-ʦaKu

tɨpa-ˈtaku ‘pedregoso’ itsau-ˈtaku ‘buritizal’

akãi-ˈtsaku ‘pequizal’ ketula-ˈtaku ‘mangabal’

ata-ˈtaku ‘matorral’ ĩpi-ˈtsaku ‘embiral’

ikiɾi-ˈʦaku ‘sapezal’ ama-t-ˈtaku ‘capinzal’

2.5.5. {-ˈpɨKu} ‘espaço, lugar de’

ai-ˈpɨku ‘pimental’ maiki-ˈpɨku ‘milharal’

panana-ˈpɨku ‘bananal’ kanau ̃jã-ˈpɨku ‘canavial’

ulei-ˈpɨku ‘mandiocal’ hɨka-pana-ˈpɨku ‘tabacal’

pahɨ-’pɨku ‘macacal’ munu-ˈpɨku ‘cupinzal’
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2.5.6. {-ˈtaKu} 
Pode ter também o sentido de ‘locativo’, como nos exemplos citados, a seguir.

kehɨ-ˈtaku ‘na terra’ enu-ˈtaku ‘no céu’

wiʧa-ˈtaku ‘no chão’ amatɨ-ˈtaku ‘no campo’

wenu-ˈtaku ‘no pátio’ pi-kitsapa-ˈtaku ‘na planta de teu pé’

3. construções de possessão nomInal

Como em outras línguas da família Arawak, o Mehinaku estratifica o 
léxico em nomes alienáveis e inalienáveis. Os inalienáveis são subcate-
gorizados pelo traço [+possessão] e os alienáveis por [-possessão]. Em 
construções possessivas, ambos os tipos de nomes recebem os prefixos 
pronominais de pessoa/número:

/__V /__C /__V /__C

1ª SG n- nu-≈ n(V)- 1ª PL a-≈ aw- a-≈ ai-≈ V-

2ª SG p- pi-≈ p(V)- 2ª PL j-≈ w- i-≈ hi-≈ j(V)-

3a SG in-≈ ɨn- ini-≈ i-≈ ɨ- 3ª PL in- i-≈ ɨ-

Em estruturas de possessão inalienável, tais prefixos pronominais 
se referem ao possuidor. Contudo, não sendo especificado o possuidor, 
o nome é marcado pelo sufixo {-i} ‘absoluto’, ou seja, ‘não possuído’. 
A forma não possuída pode ser indicada, também, por modificações na 
posição do acento, ou por mudanças vocálicas determinadas por har-
monia vocálica. Os nomes inalienáveis incluem partes do corpo e ter-
mos de parentesco. Há um número restrito de objetos muito ligados ao 
possuidor que são tratados também como inalienáveis, tais como ‘arco’, 
‘piolho’, ‘corda’, ‘caminho’, ‘mingau’. A seguir, reproduzo alguns dados 
que mostram a possessão inalienável:
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 preFixo-‘cabeça’ preFixo-‘olho’ preFixo-‘pé’

1ª SG nu - ˈtɨwɨ n - utɨ’tai ni - ki’tsapa

2ª SG pi - ‘tsɨwɨ p - utɨ’tai pi - ki’tsapa

3ª SG ɨ - ‘tɨwɨ ɨ - tɨ’tai i - ki’tsapa

1ª PL a - ‘tɨwɨ a - tɨ’tai a - ki’tsapa

2ª PL ji - ‘tsɨwɨ j - utɨ’tai ji - ki’tsapa

3ª PL ɨ - ‘tɨwɨ ɨ - tɨ’tai i - ki’tsapa

Como foi dito, os nomes inalienáveis, quando não possuídos, 
recebem o marcador que indica o ‘absoluto’ ou ‘não-possuído’. Nos 
dados de que disponho encontrei três possibilidades de ocorrências 
desse tipo de nomes:

Nomes com sufixo {-i} ‘não possuído’ e mudança do acento da i. 
última sílaba da raiz do nome não possuído para a penúltima sílaba da 
palavra, na forma possuída, como a seguir:

Forma absoluta Forma possuÍda

te’we – i ‘dente’ nu - ‘tewe ‘meu dente’

wɨʂɨˈku – i ‘mão’ nu - wɨ’ʂɨku ‘minha mão’

wa’na – i ‘braço’ nu - ‘wana ‘meu braço’

ne’te – i ‘piolho’ nu - ‘nete ‘meu piolho’

Nomes que apresentam a mudança da vogal fechada anterior /ii. i/ 
marcador de relação não possuída para a vogal fechada central /ɨ/ na 
forma não possuída. Esse processo é acompanhado pela mudança do 
acento da última sílaba da palavra da forma não possuída para a penúltima 
sílaba da palavra da forma possuída, como mostram os dados a seguir:
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Forma absoluta Forma possuÍda

ti’w-i ‘cabeça’ nu - ‘tɨwɨ ‘minha cabeça’

kapitiˈw-i ‘dedo’ nu - kapɨˈtɨwɨ ‘meu dedo’5

maˈp-i ‘pele’ nu-ˈmapɨ ‘minha pele’

kana’t-i ‘boca’ nu – ka’natɨ ‘minha boca’

pu’t-i ‘perna’ ni - ‘putɨ ‘minha perna’

kalu’t-i ‘lágrima’ nɨ - ka’lutɨ ‘minha lágrima’

Nomes com mudança da última sílaba tônica da palavra do iii. 
nominal não possuído para a penúltima sílaba final da palavra no 
nominal possuído, como se mostra a seguir:

Forma absoluta Forma possuÍda

ki’ɾi ‘nariz’ nu - ‘kiɾi ‘meu nariz’

mɨnapi’ɾi ‘corpo’ nu - mɨna’piɾi ‘meu corpo’

utɨta’i ‘olho’ n - utɨ’tai ‘meu olho’

kɨʂa’pi ‘lábio’ nɨ - kɨ’ʂapi ‘meu lábio’

naˈi ‘roupa’ nu-ˈnai ‘minha roupa’

Em construções que denotam relações de parentesco, os termos 
são sempre possuídos, não ocorrendo, portanto, sem um possuidor. 
Ball (2007) ao tratar da possessão inalienável em Wauja, língua irmã 
do Mehinaku, afirma que os termos de parentesco 

5 Nesses dois exemplos ocorre harmonia vocálica: o traço posterior da vogal final [ɨ] é trans-
mitido para a vogal não posterior da(s) sílaba(s) precedente(s). Observe-se que o processo 
afeta somente a vogal fechada não posterior.
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are maximally conceptual inalienable, and may never appear outside of  possessive 
constructions, thus they never appear with the unpossessed suffix (p. 93).

Esta explanação aplica-se também para a língua Mehinaku. É 
importante mencionar que alguns termos de parentesco como ‘pai’, 
‘mãe’, e ‘irmão’ apresentam formas irregulares em sua derivação para-
digmática, como se observa nos seguintes dados:

1ª SG ‘natu pa’pa ‘meu pai’ ‘natu ma’ma ‘minha mãe’

2ª SG ‘pɨʂɨ ‘teu pai’ ‘pɨnu ‘tua mãe’

3ª SG ʂã ‘nɨʂ ‘seu pai’ ʂã ‘nɨnu ‘sua mãe’

1ª PL a’wɨʂɨ ‘nosso pai’ a’wɨnu ‘nossa mãe’

2ª PL ‘jɨʂɨ ‘pai de vocês’ ‘jɨnu ‘mãe de vocês’

3ª PL ɨnɨ’ʂɨpa ‘pai deles/as’ ɨnɨ’nupa ‘mãe deles/as’

Os nomes alienáveis não são necessariamente possuídos no léxico 
da língua. Contudo, ao se estabelecer uma relação de possessão, esse tipo 
de nominais leva os prefixos pronominais de pessoa/número e os sufi-
xos {-la ≈ - le ≈ -ɾa ≈-ʂa} que indicam a possessão. Todos esses marca-
dores são alomorfes do morfema {-la}, condicionados fonologicamente. 
Outros alomorfes desse morfema tais como as mudanças de vogal oral 
para nasalizada (V > Ṽ), de vogal átona para tônica (V > ‘V) e a presen-
ça de um morfema {Ø} são condicionados lexicalmente. Os nominais 
alienáveis, por não serem obrigatoriamente possuídos, ocorrem no léxico 
sem marca alguma, ou seja, as bases respectivas permanecem inalteráveis. 
Processo semelhante ocorre em Waurá, língua irmã do Mehinaku. Assim, 
segundo Ball (2007), em Waurá “alienable nouns are defined as those that 
are unmarked when unpossessed and that take morphological marking 
when possessed” (p. 92). No que segue, é apresentada uma breve descri-
ção do morfema {-la} e de sua alomorfia.
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3.1. morfema {-la} e suas varIantes

Um primeiro grupo de nomes recebe o sufixo {-la}, um morfema que 
apresenta os alomorfes {-la ≈ - le ≈ -ɾa ≈-ʂa} condicionados fonologi-
camente pela última vogal da raiz nominal. Assim, /-le/ ocorre quando 
a vogal final da raiz é /e/, /- ɾa/ quando é /i/, /-ʂa/ se essa vogal for a 
central /ɨ/ e, finalmente, /-la/ quando as vogais são /u/ e /a/. Além dis-
so, a penúltima sílaba da palavra na estrutura possessiva é tônica, como 
nos seguintes dados:

sem possuidor
com possuidor

1ª SG _______

u’ku ‘flecha’ n - u’ku – la

ku’la ‘colar’ nu - ku’la – la

ma’wa ‘cera’ nu - ma’wa – la

ma’tapu ‘zunidor’ nu - mata’pu – la

a’miku ‘amigo’ n - ami’ku – la

tu’numa ‘rede’ nu - tunu’ma – la

‘teme ‘anta’ nu - te’me – le

weˈhepe ‘cinzas’ nu-weheˈpe-le

‘maiki ‘milho’ nu - mai’ki - ɾa

tu’wapi ‘esteira’ nu - tuwa’pi - ɾa

ata’tai ‘fruta’ n - ata’tai - ɾa

ʂe’pi ‘banco’ nu - ʂe’pi - ɾa

aɾu’wĩ ‘arroz’ nu - aɾu’wĩ - ɾa

‘unɨ ‘água’ n - u’nɨ - ʂa

ɨ’ʂuhɨ ‘anzol’ n - ɨʂu’hɨ - ʂa

ku’patɨ ‘peixe’ nu - kupa’tɨ - ʂa
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3.2. v > ‘Ṽ

Em um segundo grupo de nomes a possessão é marcada prosodi-
camente. Assim, uma vogal oral, segmento final do item lexical não 
possuído, muda para vogal nasalizada na forma possuída. Simultane-
amente, a sílaba contendo a vogal nasalizada passa de átona a tônica, 
como se pode apreciar nos seguintes exemplos:

sem possuidor

com possuidor

1ª SG______

‘itsa ‘canoa’ n - i’tsã

pu’taka ‘aldeia’ nu - puta’kã

‘tɨpa ‘pedra’ nu - tɨ’pã

ˈmapa ‘mel’ nu-maˈpã

i’kiɾi ‘sapé’ n - iki’ɾĩ

ˈimi ‘óleo de pequi’ n-iˈmĩ

ɨˈhɨu ‘sal’ n-ɨhɨˈũ

3.3. v > ‘v

Outro conjunto de itens apresenta uma mudança da posição da síla-
ba tônica, de penúltima, que caracteriza a forma não possuída, para a 
posição final da palavra, na estrutura possuída, como se vê a seguir:
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sem possuidor

com possuidor

1ª SG______

pa’lata ‘pente’ nu - pala’ta

‘juta ‘veado’ ni - ju’ta

taku’waɾa ‘flauta’ nɨ - takuwa’ɾa

e’tene ‘remo’ n - ete’ne

‘nete ‘brazalete’ nu - ne’te

waʂaˈju-tɨ ‘feijão’ nu-waʂaju-ˈtɨ

3.4. morfema Ø

Um último conjunto de nomes, ao ocorrer em construções possessivas, 
não manifesta qualquer realização fonológica do traço de posse. A base 
originária permanece sem mudanças formais, recebendo apenas os prefi-
xos pronominais de pessoa/número:

sem possuidor

com possuidor

1ª SG______

u’lepe ‘beiju’ n - u’lepe

ˈwãjũ ‘chocalho’ nu - ˈwãjũ

pe’teʂɨ ‘roça’ nu - pe’teʂɨ

kɨtuˈlã-ja ‘pelota’ nu - kɨtuˈlã-ja

ˈjana ‘genipapo’ nu-ˈjana

puluˈtai ‘macaúba’ nu-puluˈtai
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conclusões

O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma análise preli-
minar dos processos de palatalização e africação que ocorrem na língua 
Mehinaku,. A palatização afeta as consoantes oclusivas /p, k/, as nasais 
/m, n/ e a aproximante labial /w/. O processo de africação atinge a con-
soante oclusiva /t/. Na seção da morfologia nominal foram vistas algu-
mas categorias gramaticais, como gênero e número, diminutivos, aumen-
tativos, alguns classificadores e a estrutura da possessão nominal.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma análise preliminar de alguns processos morfofonoló-
gicos da fonologia e morfologia nominal do Mehinaku, uma língua da família 
linguística Arawak falada no Alto Xingu, Estado de Mato Grosso. Uma primeira 
parte do trabalho trata da palatalização das consoantes plosivas /p/ e /k/, das 
nasais /m/ e /n/, da aproximante labial /w/, e da africação da consoante plosi-
va /t/. Em uma segunda parte, são apresentados dados relacionados às catego-
rias gramaticais de gênero e número, aos marcadores de morfologia avaliativa, a 
alguns classificadores nominais e às construções nominais de posse.
Palavras-Chave: Línguas Arawak; Morfofonologia; Morfologia nominal; Língua 
Mehinaku.

ABSTRACT
This article presents a preliminary analysis of  some morphophonological 
process related to the phonology and nominal morphology of  Mehinaku, 
an Arawak language spoken in the Xingu National Park, Mato Grosso State, 
Brazil. The first part of  the article deals with the palatalization of  the plo-
sive consonants /p/, /t/, the nasals /m/, /n/, and the labial approximant 
/w/. The affrication of  the coronal consonant /t/ is also included in this 
section of  the work. In the second part, we present data associated with the 
grammatical categories of  gender and number; the evaluative markers, some 
nominal classifiers, and constructions of  nominal possession.
Key-words: Arawak languages; Morphophonology; Nominal morphology; 
Mehinaku language.


