
SESSSÃO 9: HIERARQUIA DE PESSOA 

Exercício às claras 

Waiwai (Karib) – Morfologia nominal 

 

I. 

 

Segmentar e identificar os morfemas lexicais e gramaticais: 

 

Paradigma de ‘posse’: 

 

o-kraɸan ‘meu arco’ 

a-kraɸan ‘teu arco’ 

i-kraɸan / noro kraɸan ‘arco dele’ 

kɨ-kraɸan ‘nosso arco (de mim e de você)’ 

amna kraɸan ‘nosso (excl.) arco’ 

kɨ-kraɸan komo ‘nosso (incl.) arco’ 

a-kraɸan komo ‘arco de vocês’ 

i-kraɸan komo / ɲeʃamro kraɸan ‘arco deles’ 

oy-otɨ ‘meu peixe’ 

aw-otɨ ‘teu peixe’ 

i'y-otɨ ‘peixe dele’ 

‘k-otɨ ‘nosso (incl.) peixe’ 

'amna 'y-otɨ ‘nosso (excl.) peixe’ 

a'w-otɨ ‘peixe de vocês' 

'k-otɨ ‘nosso (incl.) peixe’ 

ɲe'ʃamro 'y-otɨ ‘peixe deles’ 

 

a) Morfemas lexicais: kraɸan (arco); otɨ (peixe) 

b) Morfemas gramaticais em forma livre: ɲe'ʃamro (dêítico 3ª plural);  'amna (1ª 

pessoa plural exclusiva); komo (talvez clítico; plural/coletivo) 

c) Morfemas gramaticais presos, alomorfia fonologicamente condicionada: 

1ª  o- / __C ; oy- / __V 

2ª  a- / __C ; aw- / __V 

3ª  i- / __C ; i’y- / __V ; y- (após possuidor morfema livre) 

1ª incl.  kɨ- / __C ; k- / __V 

 

 



II. 

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. 

 

II.1 Frases com predicado nominal (Nome + Dêitico de pessoa): 

ɸori'tomo  'owɨ   ‘eu sou velho’ 

velho  D1 

 

ɸori'tomo  a'moro  ‘você é velho’ 

  D2S 

ɸori'tomo  'noro   ‘ele é velho’ 

  D3 

ɸori'tomo 'kɨwyam  ‘nós somos velhos' 

  D12 

ɸori'tomo  'amna   ‘nós somos velhos’ 

  D13 

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

  PL D12 

ɸori'tomo  amyamro   ‘vocês são velhos’ 

  D2Pl 

ɸori'tomo  ɲe'ʃamro   ‘eles são velhos’ 

  D3Pl 

  



II-2 Frases com predicado expresso por auxiliar (ou verbo copular) flexionado: 

'tusmuyi  'w-asɨ    ‘eu estou sujo’ 

sujo  1-COP/AUX 

'tusmuyi  'm-asɨ    ‘você está sujo' 

  2-COP/AUX 

'tusmuyi  'n-asɨ    ‘ele está sujo’ 

  3-COP/AUX 

 

'tusmuyi  't-asɨ    ‘nós (eu e você) estamos sujos’ 

  12-COP/AUX 

'amna 'tusmuyi 'n-asɨ    ‘nós estamos sujos’ 

D13  sujo  3-COP/AUX 

'tusmuyi 't-aʃe     ‘nós todos estamos sujos’ 

12-COP/AUX.PL 

'tusmuyi 'm-aʃe     ‘vocês estão sujos’ 

  2-COP/AUX.PL 

'tusmuyi  'n-aʃe     ‘eles estão sujos’ 

  3-COP/AUX.PL 

  



II-3 Frases com verbo intransitivo. Hipótese: uma única classe de verbos 

intransitivos?; Há distinção entre ativos (inergativos) e estativos (inacusativos)?;  

observem em todos os dados (TODOS) a expressão da 1ª pessoa exclusiva, sempre 

como um pronome (dêitico) livre e associado ao prefixo verbal de 3ª pessoa:  

k-e'ɸɨrkesɨ ‘eu caio’ 

m-e'ɸɨrkesɨ ‘você cai’ 

ɲ-e'ɸɨrkesɨ ‘ele cai’ 

tʃ-e'ɸɨrkesɨ ‘nós caímos’ 

amna ɲ-e'ɸɨrkesɨ ‘nós caímos’ 

tʃ-e'ɸɨrkeʃe ‘nós todos caímos’ 

m-e'ɸɨrkeʃe ‘vocês caem’ 

ɲ-e'ɸɨrkeʃe ‘eles caem’ 

 

k-era'swasɨ ‘eu tenho medo’ 

m-era'swasɨ ‘você tem medo’ 

ɲ-era'swasɨ ‘ele tem medo’ 

tʃ-era'swasɨ ‘nós temos medo’ 

amna ɲ-era'swasɨ ‘nós temos medo’ 

tʃ-era'swaʃe ‘nós todos temos medo’ 

m-era'swaʃe ‘vocês têm medo’ 

ɲ-era'swaʃe ‘eles têm medo’ 

 

  



II-4 Frases com verbo transitivo: 

ʃa'ɸari  o'y-eska    ‘o cachorro me mordeu’ 

cachorro  1-morder 

ʃa'ɸari a'w-eska  ‘cachorro te mordeu’ 

ʃa'ɸari 'ɲ-eska  ‘o cachorro mordeu ele’ 

ʃa'ɸari 'k-eska   ‘o cachorro nos mordeu’ 

ʃa'ɸari  'ɲ-eska 'amna   ‘o cachorro nos (exclusivo) mordeu’ 

cachorro  3-morder  D13 

ʃa'ɸari 'k-eska   ‘o cachorro mordeu todos nós (inclusivo)’ 

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

ʃa'ɸari 'ɲeska  ‘o cachorro mordeu eles’ 

 

oko'yi 'ɲ-eska ʃa'ɸari  ´cobra mordeu cachorro’ 

cobra  3-morder cachorro 

Observem que o prefixo de pessoa 'ɲ- indica que o que precede não pode ser o 

objeto, mas sim o sujeito; se fosse o objeto, o prefixo provavelmente seria y- 

 

'wewe 'w-akɲi-ɸu    ‘eu queimei a árvore’ 

árvore 1-queimar-PASS.Sing 

'wewe 'm-akɲi-ɸu    ‘você queimou a árvore’ 

'wewe 'n-akɲi-ɸu    ‘ele queimou a árvore’ 

'wewe 't-akɲi-ɸu    ‘nós queimamos a árvore’ 

'wewe 'amna 'n-akɲi-ɸu   ‘nós queimamos a árvore’ 

árvore D13  3-queimar-PASS.Sing 

'wewe 't-akɲit-ʃow ‘nós todos queimamos a árvore’ 

árvore 12-queimar-PASS.Pl 

'wewe 'm-akɲit-ʃow ‘vocês queimaram a árvore’ 

'wewe 'n-akɲit-ʃow ‘eles queimaram a árvore' 

Observem que a categoria ‘número’ do sujeito está associada à flexão de Tempo no 

verbo. 

 

k-e'taɸe-sɨ ‘eu bato em você’ 

1-bater-PR 



w-e'taɸe-sɨ ‘eu bato nele’ 

1-bater-PR 

k-etaɸe-'ʃeso ‘eu bato em vocês’ 

12-bater-PR.Pl 

w-etaɸe-'ʃeso ‘eu bato neles’ 

1-bater-PR.Pl 

om-e'taɸe-sɨ ‘você bate em mim’ 

2-bater-PR 

m-e'taɸe-sɨ ‘você bate nele’ 

2-bater-PR 

'amna m-e'taɸe-sɨ ‘você em nós (excl.)’ 

D13 2-bater-PR 

ɲe'ʃamro m-e'taɸe-sɨ ‘você bate neles’ 

D3Pl 2-bater-PR 

oy-e'taɸe-sɨ ‘ele bate em mim’ 

2-bater-PR 

aw-e'taɸe-sɨ ‘ele bate em você’ 

2-bater-PR 

ɲ-e'taɸe-sɨ ‘ele bate no outro’ 

3-bater-PR 

k-e'taɸe-sɨ ‘ele bate em nós (em mim e em você)’ 

12-bater-PR 

(noro) amna ɲ-e'taɸe-sɨ ‘ele bate em nós (mim e outros)’ 

D3Pl D13 3-bater-PR 

am'yamro aw-e'taɸe-sɨ ‘ele bate em vocês’ 

D2Pl 2-bater-PR 

ɲe'ʃamro ɲ-e'taɸe-sɨ ‘ele bate nos outros’ 

D3Pl 3-bater-PR 

tʃ-e'taɸe-sɨ ‘nós (incl.) batemos nele’ 

12-bater-PR 

 

ɲe'ʃamro tʃ-e'taɸe-sɨ ‘nós (incl.) batemos neles’ 

D3Pl 12-bater-PR 



'amna aw-e'taɸe-sɨ ‘nós (excl.) batemos em você’ 

D13 2-bater-PR 

'amna ɲ-e'taɸe-sɨ ‘nós (excl.) batemos nele’ 

D13 3-bater-PR 

'amna aw-e'taɸe-sɨ ‘nós (excl.) batemos em vocês’ 

D13 2-bater-PR 

'amna ɲ-e'taɸe-sɨ ɲe'ʃamro ‘nós (excl.) batemos neles’ 

D13 3-bater-PR D3Pl 

tʃ-e'taɸe-tu ‘nós (todos) batemos nele’ 

12-bater-PASS 

tʃ-etaɸe-tuso  ‘nós (todos) batemos neles’ 

12-bater-PASS.Pl 

om-e'taɸe-tu ‘vocês batem em mim’ 

m-e'taɸe-tu ‘vocês batem nele’ 

'amna m-e'taɸe-tu ‘vocês batem em nós (excl.)’ 

m-etaɸe-'tuso ‘vocês batem em mim’ 

ou-e'taɸe-tu ‘eles batem em mim’ 

aw-etaɸe-'tuso ‘eles batem em vocês' 

k-etaɸe-'tuso ‘ele bate em todos nós’ 

ɲ-e'taɸe-tu ‘eles batem em nós (incl.)’ 

'amna ʃ-e'taɸe-tu ‘eles batem em nós (excl.)’ 

ɲ-etaɸe-'tuso ‘eles batem nos outros’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela dos prefixos de pessoa: 

 

      

O 

A 

 

1 

1 2 

 

 

k- 

(portmanteau) 

1incl. 3 

 

 

w- 

1excl. 

 

 

 

Sa 

 

 

k- 

 

So 
(COP/ 

AUX) 

w- 

 

Poss 

 

 

o-, 

oy- 

2 om- 

(portmanteau?) 

   

m- 

 

m- 

 

m- 

 

m- 

a-, 

aw- 

1 

incl. 

      

t- 

 

t- 

k-, 

kɨ- 

3  

o(y)- 

 

a(w)- 

 

k(ɨ)- 

 

n- 

 

amna 

y- 

 

 n- 

 

 n- 

i-, 

i’y-, 

y- 

1 

excl. 

  

amna aw- 

  

amna 

n- 

  

amna 

n- 

 

amna 

n- 

 

amna 

y- 

 

HIERARQUIA: 1,2, 1incl. > 3, 1excl. 


