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Agenda 

•O que a literatura diz sobre hierarquia; 
•O que as línguas nos revelam sobre a 
hierarquia; 
•Como as línguas Karíb revelam padrões de 
hierarquia diferentes; 
-   Hixkaryana 

- Waiwai 
- Ye’kwana 

-As línguas Tupi 



Benveniste (1991:278) 

•1ª e a 2ª pessoa referem-se a uma realidade de 
discurso e definem-se em termos de locução. 
 

•3ª pessoa  é uma ‘não-pessoa’, e tem uma 
referencia estável. 
 



Silverstein (1976:113) 

•As expressões nominais mais altas na 
hierarquia são nomes com traço [+participante] 
 

•As expressões nominais mais baixas na 
hierarquia (não-pessoas em geral) são nomes 
com traço [- participante] e nomes inanimados. 



Comrie (1989:197-199) e Croft 
(2003:112-113) 
A hierarquia nada mais é que uma combinação 
de três tipos de hierarquias:  
 

•Hierarquia de Pessoa (1>2>3),  
•Hierarquia Nominal (pronomes > nomes)  
•Hierarquia de Animacidade (humano > 
animado > inanimado  

  



Dixon (1995:84) 
 

 

 

 

 



Relações Argumentais 

Os mecanismos sintáticos, como concordância 
de verbos com NPs adjuntos e afixação de 
pronomes, bem como ordem vocabular, 
expressam o mesmo tipo de informação 
semântico-gramatical , chamadas relações 
sintáticas entre NPs e verbos, às quais 
chamaremos relações de caso. (Silverstein 
1976:164) 
 

•S – sujeito de sentenças intransitivas 
•A – sujeito de sentenças transitivas 
•P – objeto/paciente de sentenças transitivas 
 



Nominativo-Acusativo 

•Sujeito de sentenças intransitivas (S) e Sujeito 
de sentenças transitivas (A) são iguais  
•Objeto de sentenças transitivas  (P) é diferente 
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Ergativo - Absolutivo 

•Sujeito de sentenças transitivas (A) é diferente 

•Sujeito de sentenças intransitivas (S) e objeto 
de sentenças transitivas (P) são iguais  
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Tripartite 

•Sujeito de verbo transitivo (A) é diferente do 
sujeito de verbo intransitivo (P) e os dois são 
diferentes do objeto do verbo transitivo (P) 
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Ativo – Estativo  

•Sujeito de sentenças transitivas (A) é igual ao 
sujeito ativo (SA) de sentenças intransitivas 
•Objeto de sentenças transitivas (P) é igual ao sujeito não-ativo (SP) de 

sentenças intransitivas 
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Hierarquia nas línguas 
karib 
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