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1. Introdu9ao 
Neste trabalho, apontaremos alguns aspectos da estrutura dos nomes na 

língua Apinayé (família Je), falada por aproximadamente 1.300 pessoas em sete 
aldeias situadas nos municípios de Tocantinópolis, Cachoeirinha e Maurilandia, 
no extremo norte do Estado do Tocantins, na confluencia dos ríos Araguaia e 
Tocantins, atualme!lte conhecida como "Bicó do Papagaio". A presente 
descri9ao foi fundamentada em critérios morfológicos, sintáticos e semanticos. 

2. Algumas características do nome em Apinayé 
Os nomes em Apinayé ocupam a posi9ao nuclear de sujeito, objeto dire

to e complemento de posposi9ao. Quando possuídos, apresentam 
obrigatoriamente um prefixo relacional de contigüidade (ver se9ao 2.1 abaixo). 
Ham (1979:15) interpreta os pronomes pessoais que marcam o possuidor como 
prefixos possessivos e afirma que se usa o possessivo pronominal antes do 
substantivo para indicar parte do corpo ou pertences feítos pela própria pessoa, 
como nas palavras ixpa 'meu bra90' e apa 'seu bra90'. 

2.1 Prefixos relacionais 
Os nomes recebem prefixos relacionais que marcam a contigüidade sintática do 

seu determinante: 
ix • -mjen 
meu Rel-marido 
ix • -te 
minha Rel-pema 
ix • -krajaja 
meus Rel-filhos 

ah • -to 
teu Rel-irmao 
a • -kra 
teu Rel-filho 
• - A A 

1 n-o go 
minha Rel-posse água 

Os nomes em Apinayé que possue1n tra90 sernantico [+marcado] admi
tem flexao de número dual e plural. O singular é nao marcado. 
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3. As marcas duais nos nomes 
As marcas duais sao pa, 'dual exclusivo' , va 'dual exclusivo' e pu 'dual 

inclusivo' . Um nome com urna marca dual pode também receber o morfema me 
'plural' ; caso em que prevalece o significado de plural, como mostram os 
exemplos que seguem. 
pa par - pa - DUAL 
'nossos pés' 
me pa par - me - PLURAL 
'nossos pés' 
me pa no - me - PLURAL 
'nossos olhos' 

Outros exemplos que mostram o dual inclusivo e exclusivo e o plural 
exclusivo e inclusivo nos nomes sao dados ab'aixo: 

• na pa va ra omu - (dual exclusivo) 
'já ó vimos' · 
na pa me ra omu - (plural exclusivo) 
'já o vimos' 
na pu ra omu - nós (dual inclusivo) 
'já o vimos' 
na pu me ra omu - nós (plural inclusivo) 
'já o vimos' 

Segundo Ham (1979:27), o inclusivo pu é usado para indicar duas 
pessoas, mas a partícula dual va pode ser usada com pu, contribuindo para 
maior clareza. 
na pu va ra omu (dual.inclusivo) 
' nós já o vimos' 
pu me mo (plural) 
' vamos!' 

Segundo a autora (idem:28), as frases cujo sujeito é inclusivo dao o sen
tido de intera9ao ou pedido. 
pu mo ? (dual) 
' vamos' 
y, pu mo . 
's im, vamos!' 
pu apku ? 
' vamos comer? ' 
'y, pu apku' 
s1m, vamos comer. 
pu me mo (plural ) 
' vamos!' v 
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' y, pu mo 
'sim, vamos! ' 
pu me apku ? ( plural ) 
' vamos comer?' 
' k ? y, pu ap u. 
'sim, vamos comer' 

4. As partículas de plural jaja e je em combinac;ao com nomes 
Existem também em Apinayé nomes que sao marcados por -jaja e 

-je para expressar o plural. Alguns exe~plos de nomes com essas marcas sao: 
na panhijaja na me pixoje kur. · 
'as crianc;as cornero bananas' 
na mehprirejaja kagaje pumu. 
'as crianc;as viram as cobras' 

5. As partículas iny e ni 
Em Apinayé, os nomes que possuem tra'to semantico [ + animado] po

dem combinar-se comos nomes my 'macho' e ni 'femea': 
rop my 
'cachorro (macho)' 
rop ni · 
'cachorra (femea)' 
my-re karore 
'menino (de 1 ano de idade)' 
ni-re karore 
·~enina (de 1 ano de idade)' 

6. Os sufixos derivacionais -ti ' intensivo' e -re 'atenuativo' 
A língua Apinayé possui um sufixo intensivo -ti e um sufixo atenuativo 

-re que sao adicionados a raízes nominais: 
hangro-ti 'porcao' 
porco grande 
hangro-re 'porquinho' 
porco pequeno 
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