
SESSSÃO 9: HIERARQUIA DE PESSOA 

Exercício às claras 

 

Waiwai  (Karib) – Morfologia nominal 

Segmentar e identificar os morfemas lexicais e gramaticais: 

 

okraɸan     ‘meu arco’ 

akraɸan         ‘teu arco’ 

ikraɸan / noro kraɸan      ‘arco dele’ 

kɨkraɸan     ‘nosso arco (de mim e de você)’ 

amna kraɸan     ‘nosso (excl.) arco’ 

kɨkraɸan  komo    ‘nosso (incl.) arco’ 

akraɸan  komo    ‘arco de vocês’ 

ikraɸan  komo / ɲeʃamro  kraɸan    ‘arco deles’ 

 

oyotɨ         ‘meu peixe’ 

awotɨ       ‘teu peixe’ 

i'yotɨ       ‘peixe dele’ 

'kotɨ       ‘nosso (incl.) peixe’ 

'amna  'yotɨ      ‘nosso (excl.) peixe’ 

a'wotɨ   ‘peixe de vocês' 

'kotɨ       ‘nosso (incl.) peixe’ 

ɲe'ʃamro  'yotɨ     ‘peixe deles’ 

 



Waiwai  (Karib) – morfologia verbal e sintaxe 

 

- Identifiquem os tipos de frases e seu tipo sintático. 

- Segmentem as palavras e identifiquem os morfemas nos paradigmas abaixo. 

- Preencham a tabela no fim com as formas dos prefixos de pessoa considerando 

todos os dados do exercício e prestando atenção às relações entre os argumentos. 

 

ɸori'tomo 'owɨ      ‘eu sou velho’ 

ɸori'tomo  a'moro     ‘você é velho’ 

ɸori'tomo 'noro        ‘ele é velho’ 

ɸori'tomo  'kɨwyam     ‘nós somos velhos' 

ɸori'tomo  'amna        ‘nós somos velhos’ 

ɸori'tomo  komo 'kɨwyam     ‘nós todos somos velhos’ 

ɸori'tomo  amyamro      ‘vocês são velhos’ 

ɸori'tomo  ɲe'ʃamro       ‘eles são velhos’ 

 

'tusmuyi  'wasɨ      ‘eu estou sujo’ 

'tusmuyi   'masɨ      ‘você está sujo' 

'tusmuyi  'nasɨ     ‘ele está sujo’ 

'tusmuyi  'tasɨ     ‘nós (eu e você) estamos sujos’ 

'amna  'tusmuyi  'nasɨ    ‘nós estamos sujos’ 

'tusmuyi   'taʃe      ‘nós todos estamos sujos’ 

'tusmuyi  'maʃe     ‘vocês estão sujos’ 

'tusmuyi  'naʃe      ‘eles estão sujos’ 

 

ke'ɸɨrkesɨ     ‘eu caio’ 

me'ɸɨrkesɨ    ‘você cai’ 

ɲe'ɸɨrkesɨ      ‘ele cai’ 

tʃe'ɸɨrkesɨ      ‘nós caímos’ 

amna  ɲe'ɸɨrkesɨ     ‘nós caímos’ 

tʃe'ɸɨrkeʃe        ‘nós todos caímos’ 

me'ɸɨrkeʃe        ‘vocês caem’ 

ɲe'ɸɨrkeʃe         ‘eles caem’ 

 

kera'swasɨ    ‘eu tenho medo’  

mera'swasɨ    ‘você tem medo’  

ɲera'swasɨ    ‘ele tem medo’  

tʃera'swasɨ    ‘nós temos medo’   

amna  ɲera'swasɨ   ‘nós temos medo’   

tʃera'swaʃe    ‘nós todos temos medo’ 



mera'swaʃe    ‘vocês têm medo’    

ɲera'swaʃe    ‘eles têm medo’    

 

ʃa'ɸari  o'yeska   ‘o cachorro me mordeu’ 

ʃa'ɸari  a'weska   ‘cachorro te mordeu’ 

ʃa'ɸari  'ɲeska   ‘o cachorro mordeu ele’ 

ʃa'ɸari  'keska    ‘o cachorro nos mordeu’ 

ʃa'ɸari  'ɲeska  'amna   ‘o cachorro nos mordeu’ 

ʃa'ɸari  'keska    ‘o cachorro mordeu todos nós’ 

ʃa'ɸari  a'weska   ‘o cachorro mordeu vocês’ 

ʃa'ɸari  'ɲeska   ‘o cachorro mordeu eles’ 

 

oko'yi  'ɲeska ʃa'ɸari 

 

'wewe  'wakɲiɸu   ‘eu queimei a árvore’ 

'wewe  'makɲiɸu   ‘você queimou a árvore’ 

'wewe  'nakɲiɸu   ‘ele queimou a árvore’ 

'wewe  'takɲiɸu   ‘nós queimamos a árvore’ 

'wewe  'amna  'nakɲiɸu  ‘nós queimamos a árvore’ 

'wewe  'takɲitʃow   ‘nós todos queimamos a árvore’ 

'wewe  'makɲitʃow   ‘vocês queimaram a árvore’ 

'wewe  'nakɲitʃow   ‘eles queimaram a árvore' 

 

ke'taɸesɨ    ‘eu bato em você’ 

we'taɸesɨ    ‘eu bato nele’ 

ketaɸe'ʃeso    ‘eu bato em vocês’ 

wetaɸe'ʃeso    ‘eu bato neles’ 

ome'taɸesɨ            ‘você bate em mim’ 

me'taɸesɨ    ‘você bate nele’ 

'amna  me'taɸesɨ   ‘você em nós’ 

ɲe'ʃamro me'taɸesɨ       ‘você bate neles’ 

oye'taɸesɨ      ‘ele bate em mim’ 

awe'taɸesɨ    ‘ele bate em você’ 

ɲe'taɸesɨ    ‘ele bate no outro’ 

ke'taɸesɨ    ‘ele bate em nós (em mim e em você)’ 

(noro) amna ɲe'taɸesɨ  ‘ele bate em nós (mim e outros)’ 

am'yamro  awe'taɸesɨ    ‘ele bate em vocês’ 

ɲe'ʃamro ɲe'taɸesɨ   ‘ele bate nos outros’ 



tʃe'taɸesɨ    ‘nós (incl.) batemos nele’ 

ɲe'ʃamro tʃe'taɸesɨ   ‘nós (incl.) batemos neles’ 

'amna  awe'taɸesɨ   ‘nós (excl.) batemos em você’ 

'amna ɲe'taɸesɨ   ‘nós (excl.) batemos nele’ 

'amna awe'taɸesɨ   ‘nós (excl.) batemos em vocês’ 

'amna ɲe'taɸesɨ ɲe'ʃamro  ‘nós (excl.) batemos neles’ 

tʃe'taɸetu    ‘nós (todos) batemos nele’ 

tʃetaɸe'tuso    ‘nós (todos) batemos neles’ 

ome'taɸetu    ‘vocês batem em mim’ 

me'taɸetu    ‘vocês batem nele’ 

'amna me'taɸetu   ‘vocês batem em nós (excl.)’ 

metaɸe'tuso    ‘vocês batem em mim’ 

oye'taɸetu    ‘eles batem em mim’ 

awetaɸe'tuso    ‘eles batem em vocês' 

ketaɸe'tuso    ‘ele bate em todos nós’ 

ɲke'taɸetu    ‘eles batem em nós (incl.)’ 

'amna  ʃe'taɸetu    ‘eles batem em nós (excl.)’ 

ɲetaɸe'tuso    ‘eles batem nos outros’ 

 

 

Tabela dos prefixos de pessoa 
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