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1.INTRODU~ÁQ 
O objetivo principal deste trabalho é apresentar os recursos utilizados 

em Xipaya (Tupí) para marcar o tema do enunciado, o que se está denomi
nando de tematiza~ao. Nesse sentido, tratamos por tematiza~ao o que Creis
sels (1995, p. 216) considera como os procedimentos que as línguas colocam 
a disposi~ao do falante que permitem marcar os elementos temáticos; o que 
alguns autores denominam de topicaliza~ao. 

O termo tema é usado aqui para o que determinados lingüistas defi
nem como "aquilo sobre o que se fata", em oposi~ao ao rema "o que se diz 
de algo" (cf. Fernandez, 1994, p. 197). As terminologías tema e rema, no 
sentido que estamos usando, sao substituídas por alguns teóricos por tópico e 
comentário, respecti vamente (cf. , por exemplo, Mallinson & Blake, p. 151). 
Embora os termos tema-rema e tópico-comentário sejam usados por vários 
autores para tratarem de casos semelhantes, alguns lingüistas usam a mesma 
terminología para analisarem fenón1enos distintos (cf. Ilari, 1992, p. 35-36). 
A variedade de uso dessa terminología na literatur~ lingüística é menciona
da, por exemplo, por Ilari (op. cit.) e Mithun ( 1992, p. 16). 

O tema acorre, normalmente, em Xipaya no início da ora~ao. Essa po
si~ao pode ser ocupada também pelo sujeito, considerando-se a ordem básica 
dos constituintes na ora~ao (SOY). É possívej termos a mudan~a da ordem 
SOY para OYS, SYO e OSV. Essas duas últirnas (SVO .e OSV) ocorrem 
marcadas, como é o caso da ordem OSY que será mencionada neste 
trabalho. 

Segundo Creissels (op. cit. p. 216-217), em certas línguas é comum 
encontrar enunciados que, em sua realiza~ao, nao apresentam nenhum indí
cio da articula~ao tema-propósito (tenza-renza). Em outras, isso acorre de 
maneira mais ou menos sistemática, como é o caso do Japones em que o 
morfema wa topicaliza (ou seja, assinala como temático) o constituinte no
minal que o precede. Podemos dizer que esse é o caso também do Xipaya, 
visto que o tema pode apresentar-se ora 1narcado ora nao marcado. 
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O elemento temático, em Xipaya, ocorre normalmente no início do 
enunciado1 seguido do morfemajady2

. Porém, como veremos adiante, consi
dera-se que há outros nlecanismos na· língua usados para marcar o sintagma 
com func;ao de te ma da orac;ao. 

2. TEMATIZA<;ÁO DO SUJEITO 
Nos exemplos (1 ) a (4) há a tematizac;ao do sujeito marcada pelo 

morfemajady, imediatamente após esse constituinte. 

1. súlja jady wári wi · 
mulher TEMA caxiri beber 
Lit: 'A mulher, bebeu caxiri ' 

2. 

'A mulher bebeu caxiri ' 

tydai jady du 
3PI ·TEMA encontrar 
Lit. : 'Eles, o encontraram' 
'Eles o encontraram' 

3. una jady byja he 
IS TEMA cantar MOD 
Lit .: 'Eu, estou cantando' 
'Eu estou cantando' 

de 
OBJ 

4. enaena jady neu 
vómito TEMA mau cheiro 
'O vómito está fedendo' 

. 
Em (5) e (6), além da marca de tema, há também o pronome indepen-

dente, representando o sujeito gramatical , correferencial ao tema. 

5. ty jady ty 
3S TEMA 3S 

e-akíri anu 
PF-cortar MOD 

Lit: 'Ela, eta está cortada' 
'El a está cortada ' 

( 

1 A esse respeito, Lyons ( J 990, p. 139) afirma que « os processos aos quais diversas 
_ línguas recorrem para a tematizac;ao de urna determinadJ expressao consistem fre-

qüentemente em colocar essa expressao no ink io ao invés de colocá-la no meio ou 
no final do enunciado." (traduc;ao nossa). 
2 Além de marcar o tema do enunciado, esse morfema apresenta outra fun~ao na 
língua, quando aparece precedido do verbo, que nao será tratada neste trabalho. 
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· 6. iitonia jady ty jabata dáku .anu 
nome próprio . TEMA 3S. rede lavar MOD 
Lit.: 'A Antonia, ela está lavando a rede' 
'A Antonia está lavando a rede ' 

Li e Tompson ( 1976) denominam esses tipos de construc;6es de "sujei
to duplo", ao analisaretn exemplos do Japones, Koreano, Mandarin e Lahu. 
Segundo esses autores, as constru<;6es "sujeito-duplo" sao típicas de línguas 
a tópico-proe1ninente. Porém, para Hagege ( 1978), o que Li e Tompson con
sideram como enunciados a ''sujeito-duplo", trata-se simplesmente de cons
tru<;6es que apresentam um tema e um su jeito. 

Considera-se como outro recurso para rnarcar a tematiza<;ao do sujeito 
a co-ocorrencia de duas fonnas pronominais na ora<;ao;uma forma indepen
dente e outra forma dependente. 

7. una. eta eta na he 
l S tomar banho I s MOD 
Lit.: 'Eu, estou tomando banho' 
'Eu estou tomando banho' 

8. ty wia da anu 
3S chegar-IR 3s MOD 
Lit. : 'Elas, virao' 
'Elas virao' 

~ 

E necessário mencionar que as construc;oes (7) e (8) poderiam ser rea-
lizadas na língua apenas com urna das duas formas pronominais. Nesse caso, 
acredita-se que nao há tematiza<;ao do sujeito da constru<;ao. Assim, é possí-
vel termos: · 

9a. una eta eta he 
Lit. : 'Eu estou tomando banho' 

9b. etaeta na he 
Lit. : 'estou tomando banho' 

lOa. ty wia anu Lit. : 'Elas virao' 

lOb. wia da anu · Lit.: 'virao' 

3. TEMATIZA<;ÁO DO OBJETO DIRETO 
O sintagma nominal com func;ao de objeto também pode aparecer te

matizada na constru<;ao. 
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11 .. [pakuii jady [kuaza.dy he jaha] ] xu na 

12. 

banana TEMA sol LOC REL comer l s 
Lit: 'A banana, eu comi a que estava no sol' 
'Eu comi a banana que estava no sol ' 

sídja jady apy tu 
mulher TEMA cachorro morder 
Lit: 'A mulher, o cachorro a mordeu' 
'O cachorro mordeu amulher' 

de anu 
OBJ MOD 

Em ( 12) o sintagma nominal com fun~ao de objeto di reto, ao ser tema
tizada, destoca-se de sua posi~ao' habitual - ou seja, imediatamente antes do 
verbo - para o início da ora<;ao acompanhado de jady. Ao mesmo tempo, 
acorre a marca de objeto de no predicado. , 

O morfema de se faz necessário na ora<;ao, posposto ao verbo, quando 
o objeto direto em terceira pessoa se distancia do verbo, confonne verifica
se em ( 12), e sempre que aquele constituinte nao aparece explícito na cons
tru<;ao (cf. Reís Rodrigues, 1995), como é o caso de ( l 3a): 

13a. sídja wi de 'Amulher o bebeu' 
mulher beber OBJ 
substituindo ( 13b): 

13b. sídja wári wi 'A mulher bebeu caxiri ' 
mulher caxiri beber 

A temati za<;ao do objeto corn o morfe ma jady é um fenómeno pouco 
produtivo na língua, sendo muito mais freqüente a tematiza<;ao desse ele
mento apenas através de sua posi~ao no início do enunciado e da presen<;a do 
morfema de no sintagma verbal : 

14. 11-111e hú.ka tutú na de 
l s-GEN roupa lavar l s OBJ 
Lit.: 'M inha roupa, eu a lavei' 
'Eu lavei minha roupa' 

15. lJª sau na de 
água querer-NEG l s OBJ 
Lit.: 'Água, eu nao aquero' 
'Eu nao quero água' 

Nas constru<;6es (14) e (15), a presen<;a do morfema de _é facultativa, 
sendo portanto di spensável, já que o objeto nao está omisso e nem distante 

·. 
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do verbo. Dessa forma, sua presen<;a justifica-se, nessas ora<;6es, apenas 
como um recurso para tematizar o objeto. 

Em ( 16) e ( 17), o sintagma nominal com a fun<;ao de tema encontra-se 
antes do sujeito: 

16. 

17. 

u-me etúka una xa de 
xu+a 

l s-GEN comida IS. comer+IR OBJ 
Lit.: 1 A minha comida, eu a comerei' 
'Eu vou comer minha comida' 

ziap.a 11ie tuká111a, sawázi matúxi 
pajé GEN arco crianc;a CAUS+q ueimar 
Lit: 'O arco do pajé, a crianc;a o queimou' 
'A crianc;a queimou o arco do pajé ' .' 

de 
OBJ 

Nota-se que nos dois exemplos ac ima, assim como em ( 12), a temati
za<;ao do sintagma objeto foi marcada pela mudarn;a da ordem básica SOY 
para OSV. 

4.TEMATIZA<;AO DO OBJETO INDIRETO (DATIVO) 

O sintagma com fun<;ao de objeto indireto, cuja posi<;ao habitual é a
pós o verbo, quando está tematizada, ocorre geralmente no início da ora<;ao 
seguido da marca de te ma j ady, conforme ( 18) - (20): 

18. ese ze jady tukája kua 
lexcl. DAT tema flecha dar 
Lit: 'Para nós, (ele) deu a flecha' 
'Ele deu a fl echa para nós' 

19. ty ze jady pyza kua ány senapy ze 
3S DAT TEMA canoa dar DEM homem DAT 
Lit: 'Para ele, (ele) deu a canoa aquele homem' 
'Ele deu a canoa aquele homem' 

20 . . Jtídja jady xíta padikú nu-1nabya ze jady kua de 
mulher TEMA peixe pegar// 3retl.-fi lho DAT TEMA dar OBJ 
Lit.: 'A mulher (te111a), (ela) pegou o peixe e a seu fi lho (tema), (ela) o deu' 
'A mulher pegou o peixe e deu a seu filho' 

No entanto, pode acorrer no início da ora<;ao (21) ou entre o sujei.to e 
o objeto (22) sem estar seguido de jady. 
21. uzudy ze senapyi majaka kua 
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senapy-1 
lPI DAT homem+pl. ·mandioca dar 
Lit: 'Para nós, os homens deram mandioca' 
'Os homens deram mandioca para nós' 

22. una sawázi ze etúka kua 
lS crian9a DAT comida dar 
'Eu, a crian9a, (eu) dei comida' 
'Eu dei comida a criarn;a' 

S. TEMATIZA<;ÁO DO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 
O complemento circunstancial também pode ter fun~ao . de tema. Nes

se caso, ocorre geralmente no início da ora~ao como morfemajady, embora 
possa também apresentar-se sem esse morfe¡na (26). 

23. kaukáde jady 
. 

ta ja ka na . 
1 JUZC 

aman ha TEMA lgen 1r ilha LOC 
'Amanha, nós vamos para a ilha' 

24. máxi jady udy jawyhu 
hoje TEMA lPI triste 
'Hoje, nós estamos tristes' 

25. 
.. 

he lJª jady ty anu 
água LOC TEMA 3S MOD 
Lit.: 'Na água, ele está' 
'Ele está na água' 

26. wa he pyza pi tu anu 
beira dorio LOC 

' 
canoa parar MOD 

'Abeira do rio, a canoa parou' 
'A canoa parou a beira dorio' 

6. TEMATIZA<;ÁO EM NARRATIVAS 
Ressalta-se que é muito comum a freqüencia do morfema jady no 

início de urna narrativa, como observou-se nos textos coletados, o que parece 
anunciar o tema do discurso. Para ilustrar esse fenómeno, segue abaixo 
trechos de dois textos: 
27a. ziapa jady wady tade se padikadika 

padiku-a-dika 
pajé TEMA doente SUB l inc pegar-1R-IT 
Lit.: 'O pajé (te111a), quando estamos doente, (ele) nos pega' 
'Quando estamos doente, o pajé nos pega. 
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b. se-sámy padika. tade wya 
. padiku-a 

I inc-espírito pegar CON vir 
Ele pega nosso espirito. E ele vem. 

c. páru kua wári wi 
beiju dar caxrn beber 
(Nós lhe) damos beiju e e le bebe caxiri .' 

d. tade du ty 0 sc-sámy kua se-ze 
LTEM 3S l inc-espírito. dar I inc-DAT 
Lit. : Aí, e le dá nosso espírito para nós. 
Aí, ele nos devo lve nosso espírito. ( ... ) 

O texto acima trata do ritual feito p~lo pajé para curar as pessoas do
entes. Logo no início da narrativa, o termo ziapa 'pajé' aparece tematizado, 
o que pressupoe ser esse o tema central , a partir do qual se desenvolverá o 
discurso. 

No texto apresentado, a seguir, a informante relata os motivos que a 
fizeram deixar o antigo lugar, próximo a Cachoeira Grande, onde morava. A. 
narrativa inicia em primeira pessoa, com a temati za~ao do pronome una. No 
entanto, no meio da narrati va (28d), outro elemento é tematizada, o que 
também é comum acorrer no discurso. 

28a. una jady xa anu u-aka hedí 
IS T EMA sair f\.100 ls-casa LOC 
Lit. : 'Eu (tema), sa í de minha casa.' 
'Eu saí de minha casa. 

b. adji u-aka matúxi sa 
índio (Kayapó) l s-casa CAU-queimar querer 
'Os Kayapó queriam queimar minha casa.' 

c. jaba de na du xa anu 
LCONS Uaha de du) Is sair MOD 
Foi por isso que eu partí .( ... ) 

d. adji jady ty use saú 
índio (Kayapó) TEMA 3S lexc querer-NEO 
Lit. : 'Quanto aos Kayap6 (tema), eles nao querem nós ( lá). 
Os Kayapó nao querem nós (lá). 

e. jaba de na du xa use aka 
LCONS Uaha de du) Is sair I ex'<; casa 
Foi por isso que eu parti de nossa casa. ( .. . ) 
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7.·coNCLUSÁO 
De acordo com . o que foi visto nesta apresentac;ao, o elemento 

temático aparece geralmente no lnício do enunciado, seguido ou nao do 
morfema jady. Poré1n, quando a tematizac;ao do sujeito ou do objeto nao 
aparece marcada por jady, outros recursos sao usados na língua para marcar 
a temati zac;ao desses e lementos. No caso do dativo e do complemento 
circunstancial , a temati zac;ao pode ser marcada apenas pela posic;ao desses 
elementos a esquerda do verbo. A presenc;a ou ausencia de jady no elemento 
temático tal vez .ten ha relac;ao co1n os diferentes graus de tematizac;ao na 
língua. 
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