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INTRODU<;ÁO 
Esta apresenta~ao tem a natureza de _1um relatório bastante técnico, 

com a finalidade de socializar o andamento dos trabalhos sobre bases de 
dados lexicai's e recursos computacionais para a constru~ao de léxicos e 
seus produtos, entre os quais está o objeto chamado "dicionário", no ambito 
do Programa "Documentac;ao de Línguas Ameac;adas", DOBES, financiado 

. pela Fundac;ao Volkswagen da Alemanha. 
O Programa DOBES está em sua fase piloto neste ano de 2001, in

cluindo oito projetos: Salar/Monguor (China), Teop (Nova Guiné), Ega , 
(Africa ocidental), Wichita (Estados Unidos), Tofa (Sibéria), além dos tres 
projetos sobre Aweti, Trumai e Kuikuro, lfnguas do Alto Xingu, no Brasil. 
Os projetos "alto-xinguanos" estao interligados tendo um roteiro comum 
para a documenta~ao com fins comparativos. A compara~ao tem por obje
tivo iluminar os processos de difusao lingüística e cultural bem como ma
nuten~ao de diferen~as na genese do sistema alto-xinguano. O Programa 
inclui urna equipe técnica (TIDEL) do Instituto Max Planck (Psicolingüís
tica), em Nijmegen (Holanda) que se ocupa do arquivamento dos materiais 
em formatos digitalizados, do tratamento das informa~ües sobre os materi
ais de pesquisa, do desenvolvimento de sofwares, da assessoria aos proje
tos, organiza~ao de encontros, etc. A fase piloto consiste em explicitar as 
necessidades dos projetos, socializar as experiencias. discutir estandardiza
~ao, entre muitas outras questoes, no que diz respeito a documenta~ao, ao 
processamento e arquivamento de materiais decorrentes das pesquisas, a 
con~truc;ao de bancos de dados para posterior disponibiliza~ao na web e/ou 
internet. 

Os diferentes projetos chegaram ao Programa DOBES com algumas 
experiencias de organiza~ao de léxicos e dicionários, experiencias na maio
ria em alguns casos incipientes, bastante diversificadas. Ternos léxicos 
organizados em tabelas como Spreadsheet em Excel, ou em tabelas interre
lacionadas em IDD implementado no Foxpro DBMS relacional, ou em 

.. 
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. . 

Word e Filemaker, ou, finalmente, utilizando o Shoebox, em formato'MDF ,, 
ou nao. E este último ·o caso dos projetos "brasileiros". 

l. A VALIA<;ÁO DE SOFTWARES 
No come<;o deste ano foi realizada urna avaliac;ao do Shoebox da 

qual Sebastian Drude (responsável pelo Projeto Aweti) resumiu as conclu
soes, distinguindo o "(SIL) Standard Format" das propriedades do progra
ma Shoebox e distinguindo aspectos negativos e positivos. Re'portamos 
aquí somente os aspectos considerados negativos: 

A respeito do Standard Format: 
Aspectos negativos: _ 

inf ormac;oes de f ormatac;ao ou conexoes de referencia cruzada (como 
hiperconexoes) nao -sao facilmente incluídos no formato. 
Há somenre um recurso de conversao disponível, o Multi-Dictionary 
Formatter, MDF, construído dentro do Shoebox, que produz exclusi
vamente arquivos RTF, trabalhando apenas com um setup de database 
predefinido que nao pode ser expandido facilmente. 

Desvantagens do Programa Shoebox: 
nao há possibilidade de conexoes ágeis com arquivos externos, como 
vídeo, áudio, desenhos, etc. 
nao separa claramente morfología de sintaxe, tende a privilegiar mor
femas simples, excluindo compostos e derivados. 
Nao há suporte para parsing de expressoes idiomáticas e formas de 
palavras analíticas. , 
Shoebox é úti-1 para encontrar e identificar morfemas simples (afixos e 
formas nao compostas ou derívadas). Constrói léxícos' centrados na 
morfología e nao na palavra, seguindo urna tradi<;ao do estruturalismo . 
norte-americano, coalescendo morfología e sintaxe. O sistema de partes 
do discurso (parts of speech) é um sistema de radicais/morfemas, nao 
de palavras. No setup estandard do MDF, também, a interpretac;ao do 
campo /ps (parts-of-speech, partes do discurso) parece aplicar-se mais a 
morfología do que a sintaxe, assim como na interlinearizac;ao a glosa 
para partes-do-discurso é colocada em baixo de morfemas e nao de 
formas de palavras. Alé·m disso, o MDF nao le o IPA. 

MDF, Multi-Dictionary Forinatter é um software desenvolvido e dis
tribuído pelo SIL Intemational, cuja primeira versao saiu em 1995 e a últi
ma em 2000, esta em formato PDF. Serve para formatar ·e imprimir dicio
nários compilados em Shoebox e para produzir um bom index inverso. O 
Manual do MDF pretende ser um livro de lexicografia moderna para o pes-
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quisador de campo, além de ser um Guia ao uso do programa. Para usar o 
MDF, o setup do Shoebox, ou seja a estrutura~ao da hierarquía dos campos 
das entradas lexicais, deve sofrer modifica~oes, urna mudan~a aparente
mente positiva. Honestamente, nao há ainda hoje um programa alternativo 
com as mesmas funcionalidades (ou melhores) do que o MDF. A equipe 
TIDEL do Max Planck, contudo, já come~ou a trabalhar na elabora~ao de 
um recurso para constru~ao de bases de dados lexicais, a partir dos tipos de 
léxica existentes, das sugestoes e das demandas explicitadas por cada proje
to. 

11. PROCURA DE ALTERNATIVAS NO PROGRAMA DOBES 
No come~o de janeiro de 2001 foi realizado o primeiro Workshop do 

programa DOBES organizado pela equipe TIDEL do.Max Planck Institute 
de Nijmegen sobre estruturas do léxico, coma' participa~ao de lingüistas de 
campo e lingüistas computacionais, todos da Alemanha e com experiencia 
em projetos de constru~ao de léxicos. Foi a primeira iniciativa para chegar 
a um "Modelo Abstrato do Léxico", base para o desenvolvimento de um 
software, com a inten~ao de acrescentar um componente lexical ao progra
ma EUDICO. Este (EUDICO) deveria incluir, adequar e expandir num 
único recurso as funcionalidades de programas como o Shoebox, o PRAAT 
(para análise acústica e desenvolvido pela Universidade de Amsterdam), o 
Transcriber (que permite o link automático de tres campos de identifica~ao 
e transcri~ao a unidades da fala gravada digitalmente), o IDD (para a cons
tru~ao de léxicos e oferecido pela Universidade de Indiana) e, enfim, o 
MediaTagger (desenvolvido pelo MPI para anota~oes de vídeo somente 
para Maclntosh). 

Definiram-se as seguintes funcionalidades gerais do componente le
xical: 
• Operar independentemente e permitir aos lingüistas alimentar e estudar 

os fenomenos lexicais 
• Usar o léxico de modo interativo de maneira que enquanto se fazem 

anota~oes de um corpus, entradas lexicais e codifica~oes possam ser ge
radas automaticamente 

• Usar o léxico de modo interativo de maneira que enquanto se fazem 
anota~oes de um corpus, o léxico pode gerar anota~oes adicionais (semi
) automaticamente 

• Ter a possibilidade de referir-se a instancias multimídia das entradas 
Iexicais e introduzir sele~oes multimídia de corpora diretamente no léxi
co 
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• Usar o léxico quando se formulam ou se processam problemas e ques
toes 

• Ser possível usar léxicos alternativos 
• A natureza colaborativa do EUDICO deveria valer também para o léxi

co, tornando possível a diferentes colaboradores trabalharem sobre um 
léxico ao mesmo tempo 

O workshop deu urna primeira idéia das estruturas lexicais necessá
rias, mas nao chegou aos problemas da visualiza~ao de estruturas lexicais 
complexas e dos modelos de arm~zenamento. Resumimos a seguir os pon

. tos definidos em seis tópicos. 

l. Questoes básicas: 
• Um entendimento real das necessidad,es pode ser alcancrado semente 

executando análises cuidadosas e usando estudos de casos; 
• A construcrao formal de um léxico nao deveria ser "influencia

da"(biased) por teorias lingüísticas (afirmacrao ingenua e bastante deba
tida) 

• Os léxicos emergem ao longo do tempo; o lingüista necessita de muita 
flexibilidade na definicrao dos elementos estruturais e dos valores de 
tais elementos 

• Dada essa flexibilidade, o lingüista deveria poder especificar vis5es do 
léxico e armazená-las como perfis para eventual reutilizacrao 

• Devem ser possíveis as duas estratégias de acesso, pela forma e pelo 
conteúdo 

· • Deve ser possível a intera~ao bidirecional entre léxico e corpora 
• Deveriam ser acessíveis os paradigmas para as formas flexionadas 
• O léxico deve permitir o uso de vários sistemas de escrita e de entradas 

multilíngues. 
2. Informacrao lexical 
• Um ponto de di scussao foi o conceito de entrada central (headform). 

Ficou claro que um léxico deveria conter os tres tipos de entradas tradi
cionalmente considerados como excludentes, ou seja: (1) Formas de pa
lavra e compostos; (2) raízes/lemas; (3) construcroes como expressoes 
idiomáticas. O léxico deveria permitir conexoes entre esses diferentes 
tipos de entrada. 

• O léxico deveria ter extens5es multimídia, ou seja suas entradas deveri
am ter conexoes a fragmentos do corpus quais textos, sons, vídeos, etc. 
Deveria permitir cópia de fragmentos de textos para dentro das entra
das, bem como associar fragmentos multimídia a entradas q~e nao sao 
associadas a fragmentos do corpus. · 
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o gráfico que mostramos visualiza, a guisa de exemplo, os diferentes 
componentes de urna base de dados ideal para a língua Kuikuro, compo
nentes que deveriam ser percorridos pór conex6es em múltiplas direc;6es: 

Structure of the KuikuroDatabase 

Materials OF the language/culture 

Linguistic Data 

Lexicon 
Data from 
natural use 

monologue-ti ke 

* Specific 
word lists 

* Sentences 

dialogal 

monologue-ti ke 
, 

*Con versations 
* lnterviews 

*narra ti ves> myths 

*cultural explanations 
* interviews 

* procedural texts 
* descriptions 

etc 
* songs 

history 

Sorne explanations: 

Materials ABOUT the language, 
culture and people 

Non-linguistic Data 

* Songs.1 

* Music w/ 

instruments 
* Photos 
* Drawings 
made by 
the speakers 

* Maps 
* Graphics 
* lconography 

LangUage 

* Sound system 
* Orthography 
* Closed classes 
* Clause types 

Sketch phonology 
Sketch Morphology 
Sketch syntax 
Speech genres 

* Ethnografic info 
* Sociolinguistic info 
* Historical info 

(with map) 
• Geografic info · 
• Relation with 

other groups of 
the Upper Xingu 
society and of 
the Xingu reserve 

People 

l. Narrative performance include as participants the performer (narrator), 
the "what-sayer" (active and obligatory participant that orally 
ponctuates the development of the story with intejections or particles of 
agreement, repetitions, comments) and, not always, an audience. Hence 
a narrative performance is intrinsically dialogical despite its 
monologue-like appearence. Narratives contain many reported 
dialogues and sorne mythical narratives may contain "non-linguistic" 

. materials, such as songs. In sorne narrative performances, sometimes 
the "what-sayer" or a person of the audience makes a question to the 
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narrator, and the monologue turns in to a dialogue for a while ( or at the 
end of the narrati.ve perfomance). Thus, it is possible to have different 
speech genres in the same session 

2. Specific lists of words: these lists are organized by semantic field. For 
example: names of plants; names of animals (subdivisions for western 
classification>mammals, birds, reptiles, etc.; subdivision in term of 
native classification of "leaving beings"; terms for colors; kinship 
terms~ body p~rt terms; verbs of motion; verbs of action; verbs of 
perception; verbs of mental states (sentí-mental); verbs of transference, 
etc. 

3. Elicitation: Sentences. These are sentences not from texts, but rather 
from questions made to the speaker during an elicitation session. 

4. In the section "Relation with other groups óf the Upper Xingu Society", 
J • 

materials from comparatives studies · among the Trumai, Aweti, and 
Kuikuro languages/cultures will be privileged. 

Continuando comas especifica~oes relativas a informa~ao lexical, há 
ainda os seguintes pontos: 
• Considerando entradas pertencentes a urna mesma classe no sentido de 

urna mesma forma com significados diferentes, mas que podem se dis
tinguir por decomposi~ao interna, pronúncia, padroes entonacionais, há 
de ter mecanismos para representar n~la~oes desse tipo. 

• O léxico deve poder existir e emergir sem corpora associados; por ou
tro lado, é desejável que um léxico nao baseado em corpus seja compa
tível comas anota~oes do corpus. 

• Deveria ser possível acrescentar textos de tamanhos variados a entradas 
básicas (e talvez a sub-entradas) 

• Com rela~ao a decomposi~ao morfológica e interlineariza~ao nao have
ria regras específicas para expandir a informa~ao lexical, sendo neces
sário o máximo de flexibilidade. 

• Deveria ser possível codificar a forma~ao de palavras. ou seja flexao e 
deriva~ao. 

• Devem ser distinguidas as formas para entradas do dicionário das for
mas para procura/categoriza~ao de interesse lingüístico (é o caso de 
formas reconhecíveis ou escolhidas pelos falantes e das formas "despi
das" do lingüistas) 

• Dada a necessidade de vocabulários controlados (o caso das glosas), o 
usuário deveria poder modificar tais vocabulários controlados e arma
zená-lo em seus dados pessoais (ver o caso das glosas para formas as-
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pectuais ou modais ou ep"istemicas, que mudarn várias vezes ao longo 
da investiga<;ao de uma língua). 

• Para o desenvolvimento de um softwares, certas as informa<;5es associ
adas a entradas lexicais podem possuir formas estruturais simples, ou
tras complexa. 

3. Referencias e rela~oes 
O léxico deve fazer uso de urna grande variedade de rela<;6es e refe

rencias. As referencias podem ser para termos dentro de elementos de urna 
entrada (por ex. descri<;6es), entre entradas no interior de um léxico, para 
fragmentos do corpus ou entre entradas de difere·ntes léxicos. Esta última 
característica é urna demanda particular dos projetos no Brasil, já que pre
tendemos realizar um trabalho comparativo das tres línguas alto-xinguanas 
enfocando os léxicos de domínios semanticos importantes para a área cultu
ral que as encornpassa . Os usuários devem ter a flexibilidade na defini<;ao 
dessas referencias. Foram mencionadas as seguintes rela<;6es lexicais: 
• Vários tipos de rela<;6es semanticas, lexicais, conceituais 
• Conex6es enciclopédicos 
• · Referencias construindo tesaurus (por ex. entre urna entrada e urna 

expressao idiomática) 
• Hierarquías ontológicas realizáveis por referencias entre entradas lexi

cais (as vezes elementos de tais hierarqui.as nao sao entradas, mas sub
entradas) 

• Conex6es taxonómicos (em nível semántico, como hiperonímia, hipo
nímia, meronímia; ou em nível sintático, como partes do discurso, deri
va<;ao/composi<;ao/coloca<;ao) 

• Sinonímia, antonimia 
• As referencias podem ser uni ou bi-direcionais e ter rótulos estrutura

dos 
• As referencias podem realizar rela<;6es um a muitos 

4. Intera~ao entre Corpus e Léxico 
A intera<;ao entre corpus e léxico tem duas dire<;5es: 

• A informa<;ao estando no corpus deve poder engatilhar o léxico 
• A informa<;ao estando no léxico <leve poder engatilhar o corpus 

O mecanismos do Shoebox para a interlineariza<;ao morfológica sao 
fechados e baseados num determinado modelo, como já foi <lito. Seriam 

, :necessários maior flexibilidade e possibilidade de escolha. Havendo dife
rentes op<;6es de análise, estas deveriam poder ser indicadas para exame e 
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escolha do usuário. Foi colocado que há línguas para as quais a opc;ao "in
terlinearizac;ao" nao. funciona e poderia ser simplesmente desativada. A 
glosagem automática deveria poder ser baseada, também, nas formas de 
pala vra. 

5. Visualiza~ao e formatos de armazenamento 
A visualizac;ao deveria ser separada dos formatos de armazenamento 

e de arquivos. A visualizac;ao deveria permitir ao usuário ver partes rele
" vantes dos dados, sendo capaz de definir o que está apresentado na tela. Sao 
os desejos do usuário que definem vistas de dados lexicais e algumas delas 
sao dependentes de elementos lingüísticos. . 

As entradas lexicais principais, como palavra, raiz e expressao, deve
riam poder ser visualizadas no mesmo ní~el de modo independente; deveria 
ser possível mostrar todas as informac;oes· de urna entrada numa só tela. Em 
outras palavras, devem ser alcanc;ados modelos com interface inteligente 

~ . com o usuario. 
As referencias deveriam ser apresentadas de um modo também inte

ligente, sem que o usuário se perca num excesso de informac;5es; deveria 
ser possível mostrar todas as referencia ligadas a urna entrada ou a entradas 
selecionadas. 

A ordem de "sort" é muito importante para os léxicos: 
• O usuário deveria poder especifica~ a ordem de "sort" em modo flexí

vel 
• O usuário deveria poder definir qual entrada é usada para "sort" 

111. PROGRAMA DOBES: CONCEP<;ÓES DOS "OBJETOS LEXICAIS" 
No segundo momento do processo de discussao sobre exigencias pa

ra desenvolvimento de recursos computacionais, no encontro de janeiro em 
Hannover foi criado o Grupo de Trabalho sobre Léxico, coordenado e for
temente conduzido por Dafydd Gibbon (Universidade de Bielefeld, Alema
nha), membro dos projetos EAGLES e VerbMobil, e responsável do proje
to de documentac;ao do Ega, língua da Costa do Marfim, bem como da 
"Enciclopédia das línguas da Costa de Marfim". A primeira tarefa foi a 
elaborac;ao de um amplo questionário para coletar as informac;oes e deman
das de cada projeto. 

A estrutura do questionário é reveladora de urna concepc;ao, hoje 
bastante hegemonica, da construc;ao do léxico e das demandas para novos 
recursos computacionais. A maioria dos pontos relevantes já constavam da 
reuniao anterior, pontos que acabamos de apresentar. 
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Alguns termos e no~aes sao fundamentais na concep~ao da constru
~ao do léxico, hoje, e é ~m torno deles que o Questionário se organiza. Par
te-se da idéia de que, nesse contexto, lida-se como componente lexicográ
fico da documenta~ao lingüística e de que um léxico é já urna forma de 
metadata de um corpus, no sentido de que contém fatos descritivos mais ou 
menos generalizados sobre um corpus ou dados de introspec<;ao, é urna 
caracteriza~ao lingüística de corpora. Trata-se de metadata lexicais dese
nhados para: 
1. distinguir entre tipos de léxico: convencional (listas de palavras, dicioná
rio, léxico), hiperléxico eletrónico ~ concordance, bases de dados termino
lógicos, enciclopédia. 

2. distinguir técnicas e métodos de coleta de material lexical, como fontes, 
técnicas para a organiza<;ao (fichas, softwares' de processador de texto, soft
ware parabas~ de dados); quais as vantagens e desvantagens desses softwa
res? 

3. Distinguir técnicas para o produto final. Quais técnicas para a produ~ao 
de livros? Há urna variedade de recursos utilizados, mesmo dentro do 
DOBES, como processador de texto, PageMaker, gera<;ao' automática da 
base de dados, etc. Há também urna variedade de Sistemas de Tratamento 
de bases de dados com interface como usuário, como Shoebox (dominan
te), Accesss, Lotus, Starüffice, FileMaker, Oracle, etc. Cada um apresenta 
vantagens e desvantagens. 

4. Distinguir dois níveis de organiza<;ao da informa<;ao no léxico: macro
estrutura e microestrutura. 
• A Macroestrutura é caracterizada por: (a) percursos onomasiológicos e 

semasiológicos; (b) classifica<;ao de entradas (morfe/morfema, palavra 
simples/composta/derivada, constru~oes como idiomatismos, expres
sües formuláicas , etc.). (c) aspecto multilíngue do léxico (defini<;oes em 
língua indígena, línguas para glosagem e tradu9oes, etc.). 

• A Microestrutura é caracterizada por: (a) tipos e dimensoes da informa
<;ao lexical lingüística usados para cada entrada; (b) outros tipos de in
forma9ao lingüística e nao-lingüística usados para cada entrada lexical 
(etimologia, variedades dialetais e estilísticas, defini9oes terminológi
cas, contextos ilustrativos, referencias cruzadas com outras entradas, 
enciclopédica, etnográfica, etc.). (c) tipos de informa~ao relativas a mí
dia (áudio, vídeo, fotos, gráficos, etc.); (d) tipos de informa9oes de ro-
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tina para cada entrada lexical (data de cria~ao, de modifica~ao, nome 
do(s) lexicógrafo(s), fonte da informa~ao, etc.) 

Fala-se hoje muito em metadata, hyperléxico, concordance, termos 
que nao todos conhecem, mas importantes para quem trabalha montando 
urna base de dados lexical. Metadata. 

Vimos que, em algum sentido, um léxico é um conjunto de metadata 
sobre corpora; mas a n~ao de metadata é utilizada mais comumente para 
caracterizar as informa~oes utilizadas para identificar e descrever o léxico, 
informa~oes que devem ser regis~radas e acessíveis. Trata-se de: (a) meta
data sobre o inteiro léxico, . como datas de produ~ao, fontes, produtores, 
mídia, etc.; (b) metadata macroestruturais definindo cada tipo de entrada; 
(e) metadata microestruturais definindo cada tipo .de campo de informa~ao 
associado a cada entrada; (d) metadata para cada entrada, quando e onde foi 
coletada; (~)metadata pertencentes a cada ítem de informa~ao para cada 
entrada, quando e onde foi inserido; (t) tipos de generaliza~6es lingüísticas 
para referencia nas entradas lexicais, como domínios de tesaurus, fonologí
a, morfología, sintaxe; (g) defini~ao dos usuários; (h) defini~ao das rela~6es 
entre corpus e léxico. 

~ . 

, 
E um recurso considerado extremamente útil e que deve ser imple-

mentado; permite a localiza~ao da posi~ao de ocorrencia (com fronteiras 
variáveis do ambiente de ocorrencia) de qualquer it-em lexical num corpus. 

A última fase da discussao Jexical no programa DOBES está sinteti
zada no documeno "Lexical Structures" (Estruturas Lexicais), do coorde
nador da equipe TIDEL, Peter Wittenburg, datado de junho de 2001. 

O objetivo agora é o de chegar a um Modelo de Léxico Abstrato 
(ALM), defini~ao genérica de classes de objetos lexicais, suas característi
cas e suas rela~oes urnas com as outras. O ALM é pensado de modo a re
presentar todos os formatos lexicais corren te, como a. classe de léxica que 
pode ser implementada por um recurso como o Shoebox. Considera-se que 
questoes de impressao devem ser consideradas separadamente da estrutura 
lógica das bases de dados lexicais, embora o design das bases de dados 
deve ser tal a permitir seu uso em vários modos. 

Para DOBES o uso em termos de impressao é particularmente impor
tante (sobretudo para uso dos falantes), mas a defini~ao da estrutura lógica 
é oeste momento prioritária 
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gramática 

fonética 

forma fonética 
estr. si lábica 
prosodia 
lexical 

. 
I . 

I 

tipo= pala
/ vra cont. 

I 
conteúdo 

bloco grama-/ 
tica* POS 

I . 
I . 

I 

variantes 
outros 

POS subcat. 
bloco senti- . ...- ··· 
do* ···· 

sentido 

Nr. sentido 

' l / 

. 
I . 

Bloco tipo ~- ... 
uso/variedade\ · ... · .... 

significado 
fo-
tos/ dese n hos/ ... 
outros 

paradigma 
morfologia 
out ros 

. ... ... 
etimología ' --------

exemplo 

exemplo ortog. 
exemplo fonet. 
tradu~ao x 
referencia 
out ros 

_exemplo * '. 
,. "¡eomentários * ' , 

//"' Í agenda \ 
/ f outros '. 

' ¡._ _______________ ·~ ~ 

comment. 

coment 
linguísticos 
socioling. 
uso 
etnográfi -
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agenda 

data 
fon te 
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' 
' 
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efeito semanti-
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efeito estrutu
ral 
efeito semanti
co 
out ros 

significado 

glosa In 
glosa inglés. 
defini~ües 
dom. semanti
co 
outros 
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Trata-se de urna proposta de arquitetura ·do léxico para um tratamen
to lexicográfico. Te~os aquí "blocos da estrutura" conectados, que podem 
incluir qualquer atributo que o pesquisador queira; cada pesquisador, aliás, 
pode construir seu próprio design de blocos.O esquema pode ser implemen
tado de várias maneiras. 

Os diferentes tipos de linhas significam: as setas contínuas indicam 
agrupamentos de atributos que pode ser usado em diferentes posi~oes no 
léxico (como fonética, paradigma); as setas descontínuas indicam agrupa
mentos de atributos que podem ocorrer urna ou mais vezes (como os exem
plos); as linhas descontínuas indicam agrupamentos de atributos diferentes 
dependendo do tipo de entrada (se é palavra com conteúdo, afixo ou auxili
ar flexional, afixo derivacional). Pode ser discutido o fato de relacionar o 
tipo de entrada ao sentido (este dependen te do bloco gramática), ou nao 
haver distin~ao entre sentido e semantica lexical. Mas é urna boa proposta 
de partida. _O esquema, ademais, nao define se a entrada é urna forma de 
palavra ou um lema. Para certas Iínguas (por ex. as polissintéticas) parece 
se impor um léxico centrado na palavras, para outras dois léxicos (palavras 
e lemas), para outras um léxico único (lemas, inclusive os compostos). 

Quanto ao Projeto Kuikuro, a base de dados lexicais já passou por 
várias fases de reestrutura~ao, inclusive unificando numa única base o léxi
co de formas flexionadas para reconhecimento do falante e o léxico de 
morfemas para a interlineariza~ao. Lembramos que por enquanto 
continuamos utilizando o Shoebox. Neste momento estamos reorganizando 
o esquema dos campos para que tenhamos a seguinte estrutura hierárquica, 
expandindo ao máximo as informa~oes possíveis: 

< > obrigatório 
{ } opcional 
* urna ou mais ocorrencias 
/ altemati va 
<entrada lexical>:=<tipo de entrada> 
<tipo de entrada>:={ homónimo} { subentrada} * { empréstimo} { etimologia} 

{referencias cruzadas} {notas }{bibliografia} 
{ ilustrafiío }<fonte><status para impressao><data> 

<tipo de entrada/subentrada>:=<forma de cita~ao><transcri~ao fonéti
ca><parte-do-discurso> 

<parte-do-discurso>:= {número sentido} {significado literal} { classifica~ao 
científica} <glosa portugues><glosa ingles>{ defini~ao kui
kuro} { defini~ao ingles }<domínio semanti-
co>{ e-nciclopédia port.} {enciclopedia ingl.} [uso port.} {uso 
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ingl. }<referencia exemplo>* {paradigma} {forma alternati
va} {forma subjacente} <rela~oes lexicais> 

<referencia ex.>:=<ex. kuikuro><tradu~ao port .. ><tradu~ao ingl.> 
<paradigma>:= [classe verbal/nominal] " 1 pessoa" "!inclusiva" 

" !ex.elusiva" "2" "3" "plural" 
<lexical relations>:=synonym, hyperonym, hyponym, agentive nominalization, 

pacient nominalization, place nominalization, instrumental 
nominalization, deverbal noun, denomina! verb, the whole, 
máterial, compound, causativized/transitivized, detransitivized, 
sound, counterpart, antonym, collective/plural, unity, idiom 

\lx 
\entyp 
\le 

\ps 
\gp 
\ge 
.\dkk 

\dp 

\de 

\sd 
\ep 

\ee 

\ref 
\xkk 
\tp 
\te 
\ps 
\gp 

Um exemplo de entrada do léxico Kuikuro: 
oti 
root 
oti 

N 
campo 
savanna 
otiha egei agutigote leha ihotengalü, tatute leg! uganalü; inhalü i 
kapohongoi. Otihongo akagoi asa, hagagi, to, asa kuegü, kagutaha, 
auntu, ijali, ekege, tankguinhü, ugukuku, kaküngiha otiho ngene 
tuhugu. Tinsinhüha akaga, enguhe, ne puga, kasinkgagagü, atü, asügü, 
kagutaha-hügahegü, giti-ngapipügü, keünti, ugiti, aiha (Mutuá, 04/99) . 
quando o campo cresce, é queimado, tudo queima; nao tem árvores altas. 
Os animais que ficam no campo sao: veado-mateiro, tamanduá, ema, vea
do camp~iro, tatu, mucura, anta, om;a, cascavel, surucucu, sao muitos os 
animais do campo. Muitos sao os frutos comestíveis. 
when the savanna's vegetation grows up, it is burned, everything burns; 
there are not tall trees in the savanna. The animals Leaving there are: 
deer of the forest, ant-eater, ema, deer of the savanna .. annadillo, jaguar, 
mucura, tapir, snakes, surucucu. There are niany animals leaving in the 
savanna. There are also nzany edible fruits. 
ecosystem · 
oti hesinhü (campo sujo); tahutahupe (campo cerrado); takape (campo 
perto dorio), oti i kapohongo (campo com árvores altas) 
oti hesinhü ( dirty savanna); tahutahupe ( savanna cerrado); takape 
(savanna near the river), oti i kapohongo (savanna with tal! trees) 
kk book "Tisakisü" 

asa itu otiho 
o lugar do veado é no campo 
the place of the deer is in the savanna 

·Nprop 
Campo 
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\ge Sa vanna 
\ref kukopogipügü 001 
\xkk Mütsümü etsuhügü oti tongopenginhe 
\tp Foi Mütsümü que veio de Oti 
\te lt was Mütsünzü who canie froni Oti 
\nt In the old village called Oti (savanna) the Kuikuro and Matipu 
ancestors lived together, probably untill middle 19th century. It was settled in 
the savanna near the high course of the Buriti river (Angahuku). The founder 
chiefs (Mütsümü and lhikutaha) of the Kuikuro local group lea ved Oti to 
search another place to live. Those who remained in Oti are considered the 
ancestors of the Matipu (Uagihütü) local group. Kuikuro and Matipu speak 
two very close variants of the Upper Xingu carib language. See the narrative 
"kukopogipügü" (our beginning). 

Há várias quest6es que ainda estao e_m discussao, como: 
- Como tratar significado e sentidos de urna entrada lexical: 

Sentidos diferentes mas relacionados: normalmente sao tratados co
mo subentradas com formas de palavra numeradas. 
Significados diferentes (homonímia): norrnelmente tratados como 
entradas distintas numeradas 
Sinonírnia: normalmente tratada como entradas distintas com refe
rencias cruzadas. 
Inclusao de defini<;oes tanto produzidos pelos falantes em língua na
tiva como pelo pesquisador em sua própria Jíngua. 
Defini<;ao e organiza<;ao de domínios ou campos semanticos, uso das 
taxonomías nativas, estabelecimento de palavras chaves. 

- Como tratar a ordem: por exemplo: 
<entrada lexical> := <forma orto.> < fonna fonet.> <morfosint.> 
<sentido> 

- Distinguir numa entrada urna cabe<;a e um corpo. A cabe<;a contém todas 
as infonna<;oes necessárias para procura; o corpo contém todas as informa
<;6es assoc iadas a entrada. 
- Como criar referencia para ligar palavras em comentários a outras entra
das ou outros comentários para criar urna rede semantica de entradas ou 
termos. 

Urna última questao, mas nao menos relevante, está na ordem do dia 
das di scussoes: a ética da lexicografia, que diz respeito a como as informa
<;oes lexicais sao coletadas; quais informa<;oes lexicais relevantes cultural 
mente devem ser incluídas; quais informa<;oes lexicais podem ser dissemi
nadas publicamente; qual o valor comercial da informa<;ao lexical que de
veria .voltar aos produtores da informa<;ao lexical; os direitos de proprieda-
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de intelectual sobre a informac;ao lexical. A discussao mais delicada e com
plexa se dá em tomo das implicac;5es do processo de arquivamento em 
mídia eletronico, com possível posterior disponibilizac;ao na Internet ou 
Web. Essa questao é objeto de pelo menos tres eventos este ano, um nos 
Estados Unidos (em abril, intitulado "Materiais Lingüístico na Web: desa
fios éticos"), outro por iniciativa da Associac;ao de Lingüística da Finlandia 
(Perspectivas Lingüísticas sobre Línguas em Perigo, em final de agosto), 
onde há urna situac;ao particularmente interessante no que diz respeito aos 
processos de arquivamento e as modalidades de acesso, outro evento ainda 
no Marroco ( em setembro, organizado pela Foundation for Endangered 
Languages da Inglaterra). O assunto foi abordado também no megaevento 
promovido pela UNESCO em maio em París sobre identidades autóctones 
e novas tecnologias. No caso do programa DOBES, está em discussao um 
documento que .estabelece direitos e devéres dos parceiros (pesquisa
dor/editor/autor, autor/consultor, arquivador, financiador), fundamentando 
contratos com valor legal internacional e isso relativamente a toda e qual
quer informac;ao (dados, metadados, análises, etc.) arquivada e disponibili
zada ou nao, acessível ou nao. Nosso papel (dos projetos "brasileiros"), tem 

· ·sido particularmente mareante, levantando a cada momento a necessidade 
de considerar a diversidade cultural e política, as legisla95es locais, as mui
tas vezes delicadas, complexas e contextualizadas relac;5es entre pesquisa
dor e grupo indígena, entre estes e agencias de fomento. 

A ~ 
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