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Banco de dados e dicionários de línguas indígenas: 
um exercício da diferen~a 

Marília Facó Soares (Museu Nacional/UFRJ, Brasil) 
_ Leopoldina Araújo (Universidade Federal do Pará) 

Na sua proposta original, esta apresenta9ao ·continha, ao lado da a
presentai;ao e discussao das posturas relacionadas a constituii;ao de bancos 
de dados e a elabora9ao de dicionários, a.' apresentac;ao· e discussao de as
pectos técn~cos tan1bé1n relacionados a esses dois tópicos, bancos de dados 
e dicionários. No presente 1no1nento, esta1nos trabalhando critica1nente 
sobre os aspectos técnicos de dois progran1~s para banco de dados propos
tos corn a perspectiva de pennitir o registro de dados de línguas indígenas: 
o DICO, prograrna disponibilizado, nos anos 90, por Marc THOUVENOT, 
do CNRS; o SHOEBOX, conhecido prograina do SUMMER INSTITUTE 
OF LINGUISTICS (SIL) que encontra larga receptividade entre lingüistas 
corn diferente orienta9ao teórica e política. Tan1bé1n está no nosso horizon
te urna análise dos aspectos técnicos de óutros progra1nas, entre os quais o 
prograrna/os progra1nas que serve/servern ao projeto DOBES (Doku111enta
tion Bedrohter Sprachen), institucionaltnente vinculado ao Max-Planck 
lnstitute for Psycholinguistics, en1 Nij111egen. Considerando o te111po desta 
apresenta9ao, optarnos por centrar a abordage111 dos dois tópicos que nos 
ocupa111 - bancos de dados e dicionários - na questao das posturas que 
·11ies sao subjacentes. Para isso, va1nos retornar a distini;ao entre léxico, 
dicionário e dicionarizar;ao - distini;ao que, proposta inicialtnente por 
Soares já há algu1n te1npo 1

, nos parece crucial para a questao da postura a 
ser rnantida na questao da elaborai;ao de dicionários. Levando en1 conside
rar;ao grupos indígenas específicos (os Tikuna e os Parkateje), ta1nbém 
varnos aqui falar de variai;ao lingüística, u1n te1na que nos parece crucial 
para a construi;ao de u1na base de dados de atnplo alcance lingüístico. E 
varnos finalizar colocando alguns pontos que nos parecem capitais para a 
constituii;ao de bases de dados e elabora9ao de dicionários para línguas 
indígenas. 

1 Ver SOARES ( 1996, 1999). 
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1: LÉXICO, DICIONÁRIO E DICIONARIZA<;ÁO: 
UMA DISTIN<;ÁO NECESSÁRIA 

No final dos anos o itenta, a prin1eira autora <leste trabalho idealizou 
urna proposta de dicionariza9ao de fonnas lingüísticas aplicada a urna lín
gua indígena específica: o Tikuna, 1 íngua tonal e considerada corno isolada. 
No quadro dessa proposta, foran1 apresentadas e di scutidas tres palavras de 
irnportancia capital para a con1preensao da própria proposta: léxico, dicio
nário e dicionariza9ao. A prirneira palavra, léxico, se refere ao conhecirnen
to internalizado que os falantes tem do universo de palavras constituído em 
sua própria 1 íngua, ou se ja, ao conhecin1ento que abarca as palavras da 
língua, suas diferentes acep96es, a regularidade a· elas subjacente, seus dife
rentes usos, suas possibilidades de en1prego sintático, as correspondencias 
que entre elas se estabelecern. A segunda palavra, dicionário, está vinculada 
diretarnente a existencia de urna pe9a rnateria~ que, segundo o 1nodo corno é • 
construída, pode refletir aspectos do léxico. A últirna dessas palavras, di
cionariza9ao, serve para operar un1 deslocan1ento: a enfase que, ern geral, 
recairia sobre o dicionário con10 pe9a rnaterial passa a ser colocada no pro
cesso que <leve cultninar con1 a elabora9ao de urn dicionário. O processo, a 
pe9a rnaterial a ser produzida e o que ela irá refletir constituíarn (e constitu
ern até hoje) urn terna a inda nao plenarnente desenvolvido ern pro jetos de 
lingüística voltados para línguas indígenas brasileiras e nao sabernos ao 
certo se o 111esn10 se dá para línguas indígenas de outras partes da Arnérica 
Latina. No caso da proposta e111 questao, a grande novidade estava no pró
prio processo de dicionariza9ao, que afeta a pe9a n1aterial (o dicionário) e 
que tornaría possível ao dicionário refletir mais forternente aspectos do 
'léxico. No que diz respeito especificarnente ao processo de dicionariza9ao 
entre os Tikuna, foi tornada a decisao de envolver urn conjunto específico 
de falantes - os professores Tikuna - , devendo-se essa decisao a alguns 
111otivos, que explicitan1os abaixo. 

o pri111eiro esteve relacionado a tentativa de envolver, no processo 
de dicionariza9ao, urn grupo e111ergente de saber especializado. En1 socie
dades e111 que nao há un1a co111parti111enta9ao do saber, ou ern que essa 
cornparti1nenta9ao apenas recente111ente con1e9ou a se fazer sentir corn a 
introdu9ao, por for9a de tuna dada situa9ao histórica, de urna área de saber 
especializado2

, nao parece fácil aliar o próprio saber especializado ao sen
tirnento cornun1 de aquisi9ao de produtos culturais pelo grupo, sobretudo 
quando tal saber vern de forado grupo. Nesse últitno caso, o produto cultu
ral obtido pennanece co1no u111 dado externo para aqueles que, ern princí
pio, deveriarn rnan ipulá-lo. No caso específico dos professores Tikuna, 

2 Es.tarnos aqui pensando ern professores indígenas·. 
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envolvé-los signiftcaria, de un1 lado, lidar co111 a en1ergéncia de u1n saber 
especializado e, de outro lado, contrabalan9ar o saber realizador que ve1n 
de fora (relacionado aos pesquisadores) con1 aquele que, sendo interno ao 
grupo, ganha paulatinan1ente a possibilidade de se ver refletido de un1 pon
to de vista analítico, já que os professores nativos - por fon;a da categoría . 
a que passarn a pertencer - sao cada vez · 1nais levados ao exercício da 
análise, seja essa lingüística ou nao. Os saberes assi111 contrabalan9ados 
ten1, entao, a possibilidade de trazer - para o grupo de falantes nativos 
participantes do processo -, o senti1nento da aquisi9ao da pe9a n1aterial 
produzida (o dicionário ), tendo e1n vista que esses 1nes1nos falantes passa1n 
a ser fundan1entaln1ente seus elaboradores e seus 1nanipuladores prin1eiros. 

O segundo 1notivo para envolver os professores Tikuna no processo 
de dicionariza9ao residiu nas próprias possibilidad.es de participa9ao efetiva 
dos falantes n~tivos. No quadro da proposta de dicionariza9ao para a língua 
Tikuna, de~1-se aten9ao especial a explicita9ao do que se considerou ser 
"a9ao que fala con1" (ver Soares 1996, 1999). No espa90 deli1nitado para 
essa a9ao, fora1n apresentadas as possibilidades de participa9ao efetiva dos 
falantes nativos, tendo sido feitas algun1as coloca95es sobre o atnbito do 
próprio dicionário a ser elaborado. Confonne painel trac;ado no corpo da 
proposta de Soares - painel esse que pennitiu esboc;ar o perfil do dicioná
rio de língua 1naterna e do dicionário bilíngüe -, evidenciou-se o fato de 
que os dicionários bilíngües de línguas ocidentais to111a1n o dicionário-tipo 
de língua 1naterna co1110 u1n tnodelo que 'tennina por ser atualizado de .111a
neira 1nais restrita. Para os dicionários que envolvetn línguas indígenas, 
ficou clara a ausencia de un1 padrao a ser seguido, havendo variac;oes na 
fonna do dicionário, na sele9ao dos vocábulos, na escolha das entradas, na 
constitui9at> dos verbetes. O 111odo co1no foi concebida a participac;ao dos 
Tikuna na elabora9ao de un1 dicionário - 111odo diverso daquele que pre
dotnina no cenário desse tipo de produ9ao para línguas indígenas - cria a 
expectativa de que, do processo de dicionarizac;ao, venha a resultar u1n 
dicionário de ambito 1naior do que o que é habitualtnente encontrado na 
esfera das línguas indígenas. No caso do dicionário fruto do processo de 
dicionariza9ao, devido as concep95es a ele subjátel1tes, é possível haver: 

o 

a)deftni95es; b )tratainento de categorías; c )trata111ern:o da variac;ao nos usos 
lingüísticos; d)trata1nento de aspectos gra111aticais; tratatnento da ho1noní-
1nia, polissemia e paronítnia; e) atenc;ao a sinonítnia; f) atenc;ao a pronún
c1a· 

' Co1no o dicionário assi1n concebido - e que é fruto de u111 processo 
de dicionariza9ao - está també1n sendo entendido corno o lugar que aco
lhe, alé1n de listas de signos já construídos, a possibilidade· de visualizac;ao 
das regularidades lexicais e do estabelecimento de correspondencias, o 
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dicionário també1n confere visibilidade as correspondencias entre sentidos, 
entre fonnas e entres padrees 1nelódicos (no caso do Tikuna, algo bastante 
iinportante, já que ·a 1 íngua é tonal). 

A participaiyao que efetiva1nente ve1n tendo os Tikuna no processo de 
dicionarizaiyao se encentra historiada e1n diversos relatórios escritos por 
Soares, os quais aborda111, principahnente: o trabalho co1n textos; o proces
so de retirada de palavras do texto pelos falantes nativos e a sua inser9ao no 
dicionário; a categoriza9ao da altura (pitch), o entendimento das rela9oes 
gramaticais; a constn19ao dos verbetes. Se o histórico e os detalhes da par
ticipa9ao dos falantes nativos nao vao ser inteiran1ente trazidos para esta 
apresenta9ao, un1 ponto relativo a essa participa9.ao, nq entanto, será trazido 
para cá. Esse ponto diz respeito ao papel do falante nattvo. En1 nenhurn 
1no1nento da proposta de Soares é possível haver apenas o lingüista con1 o 
seu conjunto de dados e o recurso pontual a falantes nativos corno fornece
dores de dados ou opinioes para un1 lingüista construtor de un1 dicionário. 
Ao contrário: por várias raz5es levantadas no corpo da proposta de Soares, 
é necessário adotar o ponto de vista de· que, e1n todos os don1 ínios - 1nes-
1110 naqueles que aparenten1ente constitue1n u1n campo apenas do lingüista, 
os falantes nativos co111parece1n con10 pesquisadores, colaboradores ativos, 
isto é, corno construtores e autores e1n todas as instancias do processo, que 
vao desde a coleta e transcri9ao de textos (sele9ao e trata1nento das fontes) 
até a estrutura9ao/ constru9ao dos verbetes Algo que só é possível porque, 
de acordo coma proposta, a pe9a material e1n constru9ao (o dicionário) está 
necessaria111ente ligada as duas concep9oes que, fundan1entais, operam no 
a1nbito da proposta e1n foco: as concep9oes de léxico e dicionariza9ao. Sao 
·essas concep95es que pennite111 u1na participa9ao, e1n igualdade de condi-
9oes, do falante nativo e que conferem arnplitude ao dicionário. A1nplitude 
essa que se torna ainda rnaior, quando incluída no processo a varia9ao lin
güística. 

2- V ARIA<;ÁO LINGÜÍSTICA: A ÁREA TIKUNA COMO UM TODO E 
UM PROJETO PARA ALÉM DA ÁREA TIKUNA 

A necessidade de estudo da varia9ao lingüística já é de longa data 
reconhecida. No caso de nlodelos gerativos, esse reconheci1nento foi 1nais 
tardio, rnas ne111 por isso se encentra 1nenos be1n justificado. Assin1 é que, 
no quadro da teoria gerativa e1n suas versoes nlais recentes, o estudo da 
varia9ao lingüística se tornou tuna necessidade bem justificada porque, se 
por u1n lado sao os Princípios compartilhados por todas as línguas, por 
outro lado reside1n justatnente nos . Paran1etros as possibilidades de 
alternativas 1 ingüísticas, ponto a parttr1do qual pode ser abordada a varia9ao 
lingüística. \. .. 

.' 
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Nesta apresenta9ao, os tópicos relativos a·varia9ao lingliística·encon
tra1n-se associados a detenninadas línguas an1azónicas: o Tikuna (língua 
isolada e considerada na integralidade de sua área) e o Parkateje (fan1ília Je, 
tronco Macro-Je). 

A língua Tikuna é fa lada por un1a nu1nerosa populavao (cerca de 
25.000 indivíduos) distribuída por tres países (Brasil, Peru e Colótnbia) e, 
se considerado o lado brasileiro, constituí o maior grupo indígena do país, 
sendo que o nú1nero de co1nunidades ascende, no Brasil, a 117 aldeias con
tidas e1n 25 áreas encontradas en1 8 1nunicípios do estado do A1nazonas -
a 1naior parte ao longo/ nas proxi1nidades dorio Solitnoes. A primeira auto
ra (Soares) estudou diretan1ente essa língua: e1n duas dessas áreas: a área 
Évare 1 (aldeias Belé111 do Soli1n5es, Vendaval e Ca1npo Alegre3

) e a área 
Nova Itália (aldeia Canin1aru4

). ·O que alcan9a1_nos co1npreender sobre a 
língua, os trabalhos que produzi1nos e 0 contato que ·tetnos co1n falantes 
provenientes ·de diferentes pontos da área Tikuna5 pennite1n-nos 1 idar -
en1 melhores condi95es ·- co1n o estüdo da varia9ao lingüística. No caso 
Tikuna, para o início desse estudo, está sendo considerada cotn especial 

' aten9ao a área cha1nada de Evare l. Localizada nos 1nunicípios de Sao Pau-
lo de Oliven9a e Tabatinga (estado do A1nazonas), essa área congrega ao 
todo 47 aldeias6

, reunindo 1nais da 1netade da popula9ao Tikuna no Brasil. 
No caso do Parkateje, a situa9ao é bastante diferente daquela encon

trada entre os Tikuna. O povo Parkateje vive na Terra Indígena Mae Maria 
(1nunicípio de Bo1n Jesus do Tocantins), sudeste do Estado do Pará (A1na-

3 Essas aldeias situain-se entre aquelas densainente povoadas, sendo os seguintes 
os dados relativos a sua populafYao: Belém do Solimoes - 4300 indivíduos; Campo 
Alegre - 2085 indivíduos; Vendaval: 1120.indivíduos (cf. ATLAS DAS TERRAS 
TI CUNAS). 
4 

Ainda de acordo co1n o ATLAS DAS TERRAS TICUNAS, a aldeia Canimaru 
aparece com mna populafYaO de 204 indíviduos. 
5 Os contatos que te1nos co1n falantes originários de diferentes pontos da área Ti
kuna sao derivados do trabalho de assessoria lingüística que realizainos para fins 
de colabora'Yªº na fonnafYaO de professores Tikuna. 
6 Dessas 47 aldeias, apenas u1na é apontada como contendo populai;ao Tikuna e 
Kokama (aldeia Bananal, com 319 indivíduos ao todo). E somente mna aldeia é 
considerada como constituída inteiramente de populafYao Kokama (aldeia Barreiri
nha, com um total de 115 indivíduos). Essas duas aldeias sao praticamente contí
guas. 
Os índios Kokama ou de origem Kokama que conhecemos pessoahnente sao 

falantes de Tikuna, e nao de Kokama. No entanto, ainda nao realizamos um levan
tamento co1npleto sobre a possibilidade de · uso da língua Kokama no interior da 
área Tikuna como um todo. · 
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· zónia brasileira), agora7 etn duas ~ldeias, tuna no Kn1 30, outra no Ktn 25. 
É utn povo que, no século XIX, dividiu-se e voltou a reunir-se na segunda 
111etade do século XX, vivendo há pouco de 1nais de quarenta anos na atual 
Terra Indígena. A língua dessa comunidade, dialeto do Timbira (fan1ília 
Je), ainda é falada na con1unidade, porétn a língua portuguesa ven1 sendo 
adotada dotn inantetnente pelas gera~5es 1nais novas. ~ ' C' 

A popula9ao, que hoje (dados da pritneira tnetade"de 1001) é de cer
ca de 450 pessoas, tem diferentes origens. Há re1nanes.centes dos tres gru
pos resultantes de brigas internas, do século XIX e início do século XX8

, e 
há ainda seus descendentes, que alc.an9a1n já a quarta gera9ao, devido ao 
fato de o casatnento das 1neninas se dar quase se1npre n0.)1~ício da adoles
cencia. Há, tan1bén1, pessoas de. outras etnias: rnulheres Te,1no~, aí chegadas 
pelo casan1ento con1 ho1nens qóe saíran1 aindajovens e pera.1nbularan1 pres-,,. 
tando servi9os e1n contatos corn popula95es indígenas arredias, retornando 
a cornunidade ~ios últi1nos vinte/trinta anos; 1nulheres Gaviao Pykobie de 
A1narante/Estado do Maranhao, e Karajá, casadas con1 jovens da cornuni
dade, que visitaratn sua aldeia etn busca de esposa, há dez/quinze anos 
atrás, quando havia poucas 1no9as disponíveis para o casa1nento; n1ulher 
Guaraní, que aí chegou ern visita a urna parente que fora instalada cotn seus 
tres filhos pequenos na aldeia Gaviao, pela FUNAI, na década de 70 e aí 
casou. Ta1nbén1 rnulheres brancas, que vive1n casadas co1.n 1nen1bros da 
cotnunidade, processo que atualinente se acentua e está sendo já objeto de 
discussao política dentro da aldeia. 

A situa9ao acima descrita se explica de certo 1nodo pelo fato de, em 
co1npensa9ao por i1~vas6es reiteradas de seu território, os Parkateje teretn 
recebido indeniza96es que lhes propiciaran1~ tuna aldeia con1 confortes da 
vida urbana, tais con10 energia elétr.ica pennanente, água de po90 artesiano, 
tratada e encanada, antenas parabólicas, eletro-don1ésticos e - ultin1a1nente 
- telefone privado e público. De tudo isso resulta urn quadro de agressao a 
língua e a cultura tradicionais, que enseja urn processo de discussao políti
ca, partindo de Ul11 princÍpÍO COITIUITI as diferentes gera96es - ·"É preciso 
continuar a falar a língua e reafinnar a identidade indígena" - e que, ao 
1nes1no tetnpo, ainda nao chegou a utn (!Onsenso quanto a operacionaliza9ao 
para a consecu9ao do objetivo pretendido. Utna idéia está be1n clara, entre-

7 A separa~ao con1e9ou no final do pritneiro semestre de 2001. 
8 Turma do cocal, tunna da montanha - que sao os parkateje (povo da parte baixa), 
tecnica1nente falanqo, por terem ocupado a jusante do rio Tocantins - e os 
kyikateje (povo da parte alta) , retirados de sua terra, próximo a Imperatriz, Mara
nhao (a montante do río) e transferidos nos anos 60 para a atual Terra Indígena 
Mae Maria. 
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tanto: a atitude de os pais · usarem apenas a língüa .parkateje para fa lar co1n 
as crian9as pequenas, é fundamental para garantir a sobrevivencia do idio
ma dos antigos. 

A situa9ao de bilingüismo na co1nunidade permite caracterizar seg
mentos de falantes 1nonolígües, segmentos que usa·m o portugues co1n forte 
interferencia da língua tradicional, do ponto de vista fonético-fonológico e 
sintático e outros em que essa influencia vai progressivarnente tornando-se 
nao 1narcada. Neste quadro sociolingüístic.o, vive-se un1 1novi1nento de 
resistencia e busca de recupera9ao da língua tradicional na comunidade, 
que se traduz na demanda feíta ao final dos anos 80, por urna Escola dentro 
da aldeia, corn vistas ao resgate dos conheciinento.s tradicionais e a reafir-
1nacao da identidade indígena. Essa Escola, que funcionou durante cinco 
anos, em caráter experimental9

, foi oficializada como Escola Indígena de , 
Ensino Fundamental Peptykre Parkateje e hoje atua co1n os cursos de 1 ª a 
8ª. série, tendo professores da co1nunidade, para a 1ªa4ª série e professores 
de Belétn, para a 5ª. a 8ª série. 

Há diferen9as básicas entre a situa9ao Tikuna e a situa9ao Parkateje. 
A língua Tikuna é ampla1nente falada em toda a área Tikuna por urna 
popula9ao numerosa que 1nanté1n intercurso no interior de sua área, que é 
extensa. No que diz respeito its aldeias que se encontram do lado brasileiro, 
o uso intensivo da língua por urna popula9ao numerosa nao chega . a ser 
amea9ado pela proximidade de cidades ( quando é o caso) ou mes1no pela 
convivencia cotn falantes de outras línguas no interior da própria áreá 
Tikuna: nas aldeias, esses outros falantes sao m inoritários e acabam por se 
submeter a realidade Tikuna, razao pela qual, talvez, nao representem urna 
a1nea9a do ponto de vista lingüístico'º. Já a língua Parkateje, falada por utn 
grupo numericamente menor de indivíduos, vive um quadrO' de agressao, 
sendo que seus falantes integram um movimento de resistencia e busca de 
recupera9ao ~a Iíngua tradicional na comunidade. 

Se, por um lado, a situa9ao em que vivem os Parkateje configura um 
quadro de agressao a língua e a cultura tradicionais e, se por outro lado, á 

9 De 1990 a 1994 funcionou a Escola em Regime de Convenio Parkateje, minis
trando a segunda parte do Ensino Fundamental (5ª. a 8ª. série). 
10 Por exemplo, em Belém do Solimoes (urna das aldeias densamente povoadas), 
há u1na família dos chamados " civilizados" que aí vive há longo tempo (família 
Tenazor). Um dos membros dessa família se casou, muitos anos atrás, com urna 
Tikuna. O filho nascido dessa uniao (José Tenazor) - hoje um homem maduro - . 
é falante nativo de Tikuna, possuindo o portugues como segunda língua. 

Com rela~ao a presern;a de índios Kokama ou de origem Kokama na área Tikuna, 
ver nota 6. 
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·situa9ao Tikuna mostra um quadro de uso extensivo e intensivo da língua, 
as diferen9as das duas situa96es apontam, no entanto, para tima saída polí
tica que passa necessariamente pelo uso e estudo da língua - aí incluído o 
estudo da língua (e suas varia96es) pelos próprios falantes. 

Do ponto de vista teórico, o caso Tikuna constitui um ca1npo fértil 
para o estudo de varia9ao intralingüística, devido a extensao total da área 
em que a língua é intensivamente falada e o elevado número de comunida
des Tikuna. O caso Parkateje também permite o estudo da varia9ao intra
lingüística, além de permitir o estudo da varia9ao interlingüística, devido ao 
quadro sociolingüístico descrito anteriormente. Assim, tanto no caso Tiku
na quanto no caso do Parkateje, pode ser conte1nplado o estudo das possi
bilidades/ dos limites d~ varia9ao lingüística - algo bastante ünportante do 
ponto de vista teórico. No caso Tikuna e no caso do Parkateje, o estudo da 
varia9ao lingüís~ica poderá lidar nao só corrí a varíai;ao dialetal de. pronún
cia - em qu.e semelhani;as no léxico e na gramática convivem com dife
ren9as em determinados pontos da estrutura fonológica e da interface fono
logia/sintaxe -, mas também coma variai;ao em termos de possibilidades 
gramaticais, quando diferentes op9oes de estruturas sao aceitas em urna 
mesma língua11

• E ambos os tipos de variai;ao 1nantem vínculo estreito com 
a idéia de varia9ao translingüística possível. Cabe registrar que a busca da 
varia9ao translingüística possível nao é urna exclusividade dos gerativistas. 
E1n Kato (1998), é tecido um interessante paralelo entre funcionalistas e 
formalistas (esses últimos identificados, po'r equívoco, como gerativistas12

), 

a partir do entendimento do funcionalismo em suas diferentes perspectivas. 
De acordo com Kato ( 1998), " ... paralelamente aos formalistas, há funciona
listas que procuram a varia9ao translingüística possível (os universais do 
uso da língua) e funcionaHstas que procuram determinar as causas da varia-
9ao intralingüística." Com a ado9ao da varia9ao lingüística - quer em um 
quadro gerativista, quer em um quadro funcionalista - , fica1n enriquecidos 
os estudos lingüísticos, aí incluído o estudo do léxico. 

Do ponto de vista político - ou das a96es políticas que envolvem o 
lingüísti"co - tem-se a oportunidade da amplia9ao - em larga escala - da 
base de dados da qual os próprios falantes indígenas, além de estudiosos e 
outros interessados por línguas indígenas, podem/poderao lancar 1nao. É 
bem verdade que urna amplia9ao da base de dados pode ser alcan9ada 
quando estudiosos apenas consultam informantes, colhem informa96es. Por 

11 
A propósito de varia~ao dialetal e varia~ao em termos de possibilidades gramati

cáis na ótica gerativa, ver, por exemplo, Lemle (2000). 
12 

O equívoco aqui se deve ao fato de haver um funcionalismo formal, como reite
, radamente Iembram lingüistas funcionalistas. 

, 
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exemplo, quando, na coleta de dados, o pesquisador nao-nativo recorre a 
urna utilizac;ao cornbinada de fonnulários/questionários, de entrevistas, de 
produc;oes espontaneas, como narrativas, conversas entre os falantes nati
vos, discursos públicos. A diferen9a aqui está em que - do modo como 
estamos concebendo a amplia9ao da base de dados - essa a1nplia9ao passa 
necessariatnente pelo lugar construído para ser ocupado pelo falante nativo. 
Retomando um ponto que está no início desta apresenta9ao - quando fa
la1nos do processo de dicionarizac;ao entre os Tikuna -, os falantes nativos 
comparecem, no que esta1nos propondo, como pesquisadores, colaborado
res ativos, isto é, co1no constnitores e autores. Assim, voltando a falar da 
coleta de dados e utilizando co1no exe1nplo o uso· de entrevistas, há outras 
possibilidades a esse respeito. Por um lado, as entrevis.tas podem ser elabo
radas junta1nente com falantes nativos, de modo ·a se ter um quadro da mo
vi1nenta9ao dos falantes nativos no interior das áreas indígenas e do seu 
contato com a sociedade envolvente, alé1n do seu contato e interac;ao com 
falantes de outras línguas indígenas. Por outro lado, as entrevistas podem 
ser gravadas e conduzidas, na própria língua indígena, por falantes nativos, 
sendo o material posteriormente estudado juntamente co1n diferentes falan
tes nativos. A amplia9ao quantitativa e qualitativa nos conjuntos de dados 
obtidos possui u1n efeito itnediato e1n tern1os da documenta9ao de línguas 
indígenas: com essa amplia9ao passam a ser cobertas áreas linguísticas 
tnais amplas, havendo a oportunidade de constitui9ao de bancos de dados 
que, suficiente1nente ricos, poderao, vir a ser utilizados para estudos de va
ria9ao e mudanc;a lingüística segundo diferentes vertentes teóricas Um ou
tro efeito derivado dessa amplia9ao pode ter conseqüencias consideráveis . 
do ponto de vista político e está entre os 1nais itnportantes: a ampla docu
menta9ao dos usos lingüísticos pode ter a participa9ao ativa das comunida
des indígenas para que elas, enguanto sujeitos e também proprietárias da 
docu1nenta9ao produzida, trace1n a sua própria história e tenha1n papel ati
vo na constru9ao de suas políticas. E é justamente esse ponto que nos de
volve ao início da apresentac;ao e nos coloca <liante de alguns pontos que 
nos parecetn capitais para a constituic;ao de bases de dados e elaborac;ao de 
dicionários para línguas indígenas. 

3- BANCOS DE DADOS E DICIONÁRIOS: 
POR UM EXERCÍCIO DA DIFEREN<;A 

Para nós, é bastante claro que - dada a sua natureza - bancos de 
dados sao diferentes de dicionários, podendo a construc;ao de um dicionário 
conter informa96es retiradas de um banco de dados. Ao mesmo tempo, 
conforme o que expuse1nos, u1n dicionário deve ser resultado de um pro
cesso de dicionarizac;ao nos termos e1n que essa palavra foi por nós defini-
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dá e adotada. Também é claro que urna base de dados bastante ampla deve 
permitir· o cruzamento de informa95es provenientes de diferentes campos, 
de modo que um dicionário que dele fa9a uso possa.ser, entre outras coisas, 
enciclopédico - um ponto que se deriva da nossa proposta. Isso faz supor 
que um banco de dados, além de bastante amplo, deve conter u1na organi
cidade tal que permita ir além dos comentários que se podem acrescentar 
em determinados campos. Exemplifiquemos esse ponto com um programa 
específico: o DICO, mencionado no início dessa apresenta9ao. O programa 
DICO é eficiente na medida em que apresenta a possibilidade de armazenar 
informa95es de ordem lingüística, .antropológica e histórica, permitindo 
ainda a tradu9ao para diferentes línguas e assegurando tarnbém urna área 
nao editável automatica1nente, ern que o pesquisador pode arquivar infor
ma95es, derivadas de observa9ao pessoal, que nao devarn em princípio ser 
veiculadas, mas que lhe permitem interpretar fatos de orde1n político-social, 
sern trair a confian9a do povo corn quem está trabalhando. Para urna ade
qua9ao desse programa específico aos propósitos que estamos aqui veicu
lando, seria necessário nao só ampliar as linhas que se pode1n cruzar no 
interior de cada ficha relativa a urna entrada do DICO (urna tentativa que 
come9amos a ensaiar), mas também alargar e estruturar o que no programa 
consta como campo para comentário - o que poderia colocar o programa 
na rota de um banco de dados de amplo alcance. Com esse exernplo, que
remos dizer que ·uma base dados c;ieve ser bastante ampla e que u1n dicioná
rio que dela fa9a uso pode ser enciclopédico. Tarnbérn queremos dizer que 
o programa que servirá a base de dados deve ser caracterizado por urna 
organicidade que seja capaz nao só de associar campos e categorías rele
vantes do ponto de vista de áreas do conhecirnento, mas tarnbém de incor
porar a ótica nativa - ótica que tarnbém é produtora de conhecirnento e 
que, assim senda, lida corn categorías que convérn conhecer e explicitar. 
Lernbramos ainda que, concebendo-se que o pesquisador possa ser urn na
tivo, também ele deve participar das decis5es relativas ao programa corn 
que se construirá o banco de dados. Com isso, queremos dizer, por fim, que · 
o processo de dicionariza9ao - concebido corno estando relacionado a 
produ9ao de dicionários - pode encontrar um seu correspondente no pro
cesso de constitui9ao de um banco de dados. Certamente, esse é um desafi
o, mas se o enfrentarmos juntamente com os indígenas, isso fará toda a 
nossa diferen9a, porque estará senda dado um passo que vai além da cons
tru9ao de bancos que servem a conserva9ao da heran9a'cultural e a manipu
la9ao por cientistas, já que esse banco poderá incorporar o dinamismo que 
costuma caracterizar todas as culturas. 
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