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Dicionário preliminar Karitiana-Portugues-Ingles: 
um produto do processo de educa~ao e 
manuten~ao da cultura entre os Karitiana 

Luciana R. Storto (Museu Nacional/UFRJ)* 

l. INTRODU<;ÁO 
O Dicionário Preliminar Karitiana-Portugues-Ingles é um dos frutos 

do processo de educac;ao na língua materna afmejados pelo povo indígena 
Karitiana, juntamente com urna gramática pedagógica, e colec;oes de textos 
que documentem as tradic;oes erais da grupo. Quando iniciei meu trabalho de 
descric;ao e análise da língua, em 1991, já havia um interesse, expresso por 
parte de alguns membros da comunidade, de que o Léxico Karitiana
Portuges, de autoría do missionário protestante David Landin fosse "corrigi
do". Tinham vontade de utilizar a sua língua também de forma escrita, o que 
nao faziam até entao. A comunidade exigiu como condic;ao do meu trabalho 
lingüístico urna ajuda prática na área de educac;ao, e ficou acertado que eu 
realizaría a reforma da ortografía (que era considerada inadequada), a elabo
rac;ao de materiais didáticos, a alfabetizac;ao, e, a longo prazo, a elabora~ao 
de um dicionário, gramática, e documentac;ao escrita da tradic;ao oral. Antes 
de descrever o processo educacional que foi entao iniciado, fac;o um breve 
relato da história dos Karitiana. 

Os Karitiana sao um povo Tupi, da família Arikém. Nesta mesma fa
mília foram classificadas duas outras línguas - o Arikém e o Kabixiana -
ambas consideradas extintas (Rodrigues 1986). Vivem numa área indígena 
demarcada, localizada a 95 Km ao sul de Porto Velho, capital do estado de 
Rondonia, entre os ríos Jaciparaná e Jamari. O acesso faz-se por terra: 50 
Km na BR 364 e 45 Km numa estrada de terra em más condic;oes de manu
tenc;ao, o que exige o uso de veículo com tra~ao para que se percorra, na 
época da seca, o percurso de Porto Velho a aldeia em 3 horas. 

O contato co1n os brancas data do início do séc ulo, quando, trabalhan
do na extrac;ao da seringa, o grupo experimentou 1una baixa populacional 
bastante grande. A primeira referencia aos Kar!~!ai1a na literatura foi feíta em 
1909 pelo Capitao Manoel Teophilo, um membro do grupo de Rondon. Ele 
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mencionou que a aldeia estava localizada as margens dorio Jaciparaná. Em 
1910 Ronden relata .que os Karítiana estavam ern contato intenso com os 
seringueiros naquele ri o, para quem trabalhavam na extra~ao de borracha 
(Lúcio 1996). 

Entre meados da década de 50 e o início da década de 60, as últ·imas 
duas aldeias nas quais os Karitiana viviam foram fundidas. Urna delas estava 
localizada no rio Candeias e a outra no río das Gar~as, onde vivem atual
mente. Contam que na aldeía do Candeias havia apenas urn home1n adulto 
(Moraes Karitiana), que casara com 7 rnulheres a fim de salvaguardar o futu
ro do grupo, enquan to que na aldeia do río das Gar~as haviam apenas ho
rnens. Tendo a última mulher 1norrido, o grupo do rí o das Gar\:as (os chama
dos Ca pi varí) saíra em busca dos seus paren tes do rio Candeias para propor 
que aqueles se juntassem a eles numa única aldeia. Como consequencia des
te último movimento populac ional, a aldéia do rio Candeias ficou fora da 
reserva qu~ndo a demarca~ao da Área Indígena ocorreu, e hoje os Karitiana 
solícitam arqueólogos para ajudarern a comprovar que seu território tradicio
nal se extende para a dire~ao do Candeias. Desde 1967, o órgao indigenista 
federal (SPI e, posteriormente, FUNAI) está presente oficialn1ente na aldeia. 

Na década de 70, houve minera\:ªº de cass iterita na área indígena. De 
72 a 78, um casal de mi ss ionários do Sun11ner Institute of Linguístics, David 
e Rachel Landin , viveu na aldeia (ele lingüi sta e ela antropóloga), tendo pro
duzido alguns trabalhos lingüísticos e etnográficos, convertido pelo menos 2 
pessoas ao protestanti smo e traduzido partes do Novo Testamento para a 
Iíngua ind ígena. Nesta época o SIL construiu urna pista de pouso, que está 
fora de uso desde que a estrada foi rnelhorada. Os Karitiana tern seu próprio 
veículo - urna Toyota Bandeirante de segunda n1ao doado a comunidade 
em 1993 em nome da Assoc ia~ao Indígena Akot Pyti1n' adnipa (Trabalhado
res Unidos) pelo PMACI. 

Em 1985 os Kari tiana somavam 65 pessoas (R. Landin 1989), e hoje 
sao mai s de 200 vi vendo na a ldeia. Havia, e1n 1996, 7 Karitiana vi vendo em 
Porto Velho - 3 mulheres casadas com homens de outras aldeias, e u1n 
homem casado co1n u1na mulher branca e seus filhos. Na aldeia viven1 tam
bém alguns índ ios nao ·Karitiana: dois senhores de idade casados com viúvas 
Karitiana, e duas mulheres casadas com homens Karitiana. A popula\:ao é 
extremamente jovern, devido ao cresc í mento populac ional constante acorri
do de 1985 para cá. A situa~ao da língua será mantída estável enguanto a 
popula\:ÜO continuar crescendo e as cri an\:aS continuarem a aprender o 
Karitiana como sua primeira língua. 

Os únicos trabalhos publicados na área de antropología e lingüística 
sobre os Karítiana forarn escritos pelos missionários David Landin (D. Lan
din 1983, 1984, 1988) e Rache! Landin (R. Landin 1982, l 987, 1989, e D. & 
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· R: Landin 1973), e por mim (Storto L994, 1996a, 1997" 1998, 1999, 2000, no 
prelo, em preparac;ao, Storto & Baldi 1994, Hale & Storto 1997). Carlos 
Frederico Lúcio (Lúcio 1996), antropólogo, escreveu sua dissertac;ao de mes
trado sobre as formas de class ifícac;ao soc ial dos Karitiana, que aguarda pu
blicac;ao. 

A parte 2 <leste artigo descreve o período inicial no processo educa
cional na língua indígena, no qual a ortografía foi revisada tecnicamente, e 
adequada as necessidades do grupo de fa lantes. Os pri1neiros dois anos do 
projeto de alfabetizac;ao sao desc ritos na parte 3, e os dois últimos anos na 
parte 4. O dicionário preliminar, e.ntendido como produto en1 elaborac;ao 
resultante da cooperac;ao entre lingüista e comun idade lingüística é discutido 
na parte 5 do artigo. 

2. PERÍODO PRÉ-PROJETO: 
PREPARA(:ÁO DA ORTOGRAFIA: 1991-1993 

Tenho e.stado e1n constante contato com os Karitiana desde julho de 
1991, quando me dirigi a Porto Velho como intuito de consultar a comuni
dade sobre a possibilidade de iniciar urna pesqui sa sobre sua língua nativa. 
Acompanhada por Denny Moore, chefe da divisao de lingüística do Museu 
Emílio Goeldi, e meu orientador formal ou informal desde 1990, visitei a 
aldeia e me propus a, além de estudar a língua científicamente, prestar servi
c;os práticos para o povo, como revisar sua ortografia (a ped idos deles), e 
refazer seu dicionário. Denny, que viveu por dois anos realizando pesquisas 
lingüísticas entre os índios Gaviao de Rondonia, e tem excelentes contatos 
na regiao, me orientou desde a primeira viagem a aldeia, a fim de garantir o 

·controle de qualidade de 1neu trabalho, e n1e auxi liar no complexo processo 
de pesquisa ínter-cultural. 

Urna das práticas adotadas desde o primeiro momento, foi a integra
c;ao do rigor técnico lingüístico as necessidades da co1nunidade. Assim, ouvi 
as críticas que os Karitiana tinham da ortografia que havia sido elaborada 
por David Landin. Após anal isar os fones e fone1nas da lfngua, cheguei a 
conclusao, em 1992, de que haviam alguns erros de análise lingüística come
tidos por Landin que estava1n criando proble1nas para a ortografía e os corri
gi. No entanto, o maior problerna co1n a ortografía parecía ser de origem 
prática - por ser fonemica, a representa<;ao gráfica dos sons seria reprodu
zida erroneamente por um falante de portugues (que desconhece o sistema 
fonológico da 1 íngua indígena), o que os Karitiana cor.siderava1n inaceitável. 
Assim, refiz a ortografi a de forma que os sons oclusivos nasais (m, n, ng) 
fossem representados foneticamente ao in vés de fonemicamente. Por exen1-
plo, a palavra de representac;ao fonemica /komo/, cuj a pronúncia é [kombo] , 
passou a ser representada corno kon1bo, o que torna a ortografía parcialmen-
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. te fonética, ou seja, mais próxima do som emitido. Eu apresentei as possibi
lidades de representac;.ao dos sons para a comunidade de forma acessível, e 
os Karitiana debateram as possíveis. rnudan<;as em várias reuni6es, até esco
lher a fonna atual da ortografia (ver justificativa formal da ortografia em 
Storto 1996b). Este processo foi difícil, mas os resultados foram altamente 
satisfatórios. 

A professora Ruth Monserrat, lingüista que foi trazida a aldeia pelo 
NEIRO (Núc leo de Educac;ao Indígena de Rondónia) em 1992, analisou a 
ortografía que eu havia proposto, consultou a comunidade em dois dias de 
debates, e deu seu aval técnico. Cornecei a elaborar um li vro de apoio ao 
estudo da ortografía, que tem sido aperfeic;oado a cada ano, e é utilizado no 
en sino da ortografía até o presente (Storto l 996b ). 

3. INÍCIO DO PROJETO DE ALFABETIZA(;ÁO: 1994-1995 
O projeto 'de alfabetizac;ao em grande escala foi iniciado em 1994. Nos 

doi s anos que separam a criac;ao da ortografía a implementac;ao do projeto, 
continuei a desenvolver meus trabalhos lingüísticos, ensinei a ortografia para 
un1 grupo de jovens Karitiana, e identifiquei as pessoas mais interessadas no 
trabalho corn a língua e documentac;ao da cultura. Vários jovens trabalhararn 
comigo como informantes, auxiliando na tradu<;ao de histórias tradicionais 
que gravei comos n1ais velhos. 

Em julho de 1994, ministrei aulas noturnas (3 horas diárias, durante 
um período de um mes) a 20 jovens Karitiana que já tinharn sido alfabetiza
dos em Portugues. As aulas tinham corno intento prepará-los para ler e es
crever na língua mae, possibi li tando sua forma<;ao como futuros professores 
da ortografía nurn período posterior. 

A professora da FUNAI, Rosa Araújo, na época diretora da escola Ka
ritiana, também participou das aulas, urna vez que ambas concordamos que 
este processo de ensino culminaría na criac;ao de urna escala bilíngüe a longo 
prazo. 

A avaliac;ao dos alunos foi feíta no final do curso, através de prava 
ministrada por mim pessoa.lmente. Dezesseis alunos passaram na prova, que 
valía 100 pontos e tinha média mínima de 70 pontos para aprova<;ao. O pro
jeto pagou cada aluno que se graduou urna pequena quantia como compen
sac;ao pelo tempo tirado de suas atividades produtivas normais, urna vez que 
durante um mes eles dedicaram muitas horas por dia ªº estudo intensivo da 
língua. 

O segundo ano do projeto foi 1995. Em julho passei doi s meses na al 
deia, durante os quai s mini strei aulas para urna classe noturna para adultos e 
urna diurna para crianc;as. Nesta segunda fase do projeto, várias crian<;as e 
alguns adultos analfabetos estudaram. Co1no já havia dezesseis Karitiana 
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alfabetizados na língua, aqueles que quiseram deram aulas - um aluno por 
"professor". O resultado foi dezenove novas aprova<;5es. Alunas e professo
res que tiveram sucesso (aprova<;ao na prava) receberam urna pequena quan
tia como compensa<;ao pelo ternpo tirado de suas atividades produtivas, prá
tica que foi mantida até o final do projeto. 

Nesta ocasiao participou das aulas noturnas a professora Laura, volun
tária do CIMI (Centro lndigenísta Missionário), que preparava alguns alunes 
Karitiana para os exames do supletivo. Laura contactou o CIMI para ajudar 
os Karitiana a financiar a constru<;ao de urna casa que seria dedicada ao es
tudo da língua. Esta idéia, bem como a de se estabelecer um programa de 
educa<;ao bilingüe, surgiu em reunioes políticas enti·e os Karitiana, e o proje
to de alfabetiza<;ao entrou com urna parte da verba necessária para sua viabi
lizac;ao. A vontade era de que a Casa da Língua se tornasse um espa<;o cole
tivo em que houvesse facilidade para os interess'ados no estudo lingüístico de 
reunir-se, trabalhar e produzir grava<;5es e transcri<;5es de histórias tradicio-
. . ; . 
na1s, mus1cas, etc. 

O projeto adquiriu os materiais e equipamentos (armário e arquivo de 
a<;o, pastas suspensas, máquina datilográfica, papel , carbono, fitas K-7, um 
gravador CCE double-deck, corretivo, etc.) que seriam utilizados na Casa da 
Língua, e o CIMI entrou como financiarnento dos materiais necessários para 
a constru<;ao. A comunidade Karitiana ofereceu o trabalho de constru<;ao, e a 
matéria prima. A constru<;ao desta casa criou grande anima<;ao na aldeia, 
un1a vez que na percep<;ao dos Karitiana ela r'epresentou um passo concreto 
no processo de recuperac;ao da cultura oral pela própria comunidade. Este 
espac;o, na minha opiniao, foi fundamental no sentido de incentivar a partici
pac;ao ativa do pavo na cria<;ao do seu futuro educacional. 

A própria e.scola da aldeia, que con ta va com urna profes sora branca da 
FUNAI em 1991, e apenas um professor índio em 1992 (Nelson Karitiana), 
tornou-se majoritariamente indígena em 1995 no seu quadro de professores: 
coma ajuda do NEIRO, dais professores índios foram contratados pela pre
feitura e pelo estado para ministrar aulas na escala: Edelaine e Joao Karitia
na. Hoje Luiz Carlos Karitiana e Inácio Karitiana também dao aulas na esco
ta bilingüe da aldeia como voluntários, esperando um dia ser contratados. 

Em julho de 1995 a comunidade Karitiana reunida no forum da sua 
associa<;ao (Akot Pyti m' adnipa) votou rejeitar o pedido de entrada de mis
sionários lingüi stas do SIL na aldeia. A razao dada foi o medo de descaracte
rizac;ao da cultura tradicional. Apesar de metade da popula~ao se dizer pro
testante, a comunidade reunida em assembléia indicou que apenas aceitaría 
missionários se estes nao pregassem religiao, e contribuíssem para a docu
menta<;ao da história oral Karitiana. 
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O movimento de independencia e auto-afirma~ao dos Karitiana nao se 
limitou a escola. Qu;itro jovens na aldeia resolveram dedicar-se ao aprendi
zado de conceitos básicos de enfennagem, com o objetivo de que a comuni
dade se tornasse independente de enfenneiros brancos. Walter Karitiana, que 
já vinha se dedicando a este projeto há mais tempo que os outros, hoje reali
za todas as suturas na aldeia. A enfermaría local fica por vários meses nas 
maos dos rnembros da co1nunidade, que sabem adrninistrar remédios para as 
principais doen~as que os afligem, e Walter Karitiana aprendeu, coma ajuda 
da FUNAI e da SUCAM, a diagnosticar os casos de malária de forrna mais 
exata, através da leitura de larninas de sangue. 

4. Fase final do projeto de alfabetiza~ao: 1996-1997 . 
Em janeiro de 1996, financiado pelo projeto, Nelson Karitiana, entao 

professor indígena contratado pela prefeitúra, e o mai s dedicado estudante da 
língua daquele momento, passou 20 dias em Belém a fim de conhecer o Mu
seu Goeldi, aprender a ulilizar o computador (específicamente, o editor de 
texto Word), e contribuir para a elabora~ao duma nova versao do Livro de 
A poi o ao Aprendizado da Ortografia, que desta vez contaría com l 08 pági
nas (Storto l 996b). Nelson voltou para a aldeia com 80 cópias do guia, que 
entregou a Luiz Carlos Karitiana, que havia sido nomeado chefe da Casa da 
Língua pe la associa~ao. 

No período entre fevereiro e dezembro de 1996, quando voltei a al
deia, ocorreu um grande salto qualitati vo e quantitativo na participa~ao dos 
Karitiana no projeto de alfabetiza<;ao. Liderados por Luiz Carlos Karitiana, 
chef e da Casa da Língua, alguns jovens (Mari lena Karitiana, Inácio Karitia
na, Meireles Karitiana, e, principlarnente, o próprio Luiz) trabalharam na 
documenta~ao escrita da cultura, e produziram cinco textos, várias grava
~6es, e alguns estudos de itens lexicais já extintos do vocabulário em uso na 
língua. Eu notei , quando cheguei na aldeia, que tres casas tinham seus pró
prios quadros negros, e havia grande anirna~ao com rela~ao ao projeto. Evi
dencia mais concreta do entusiasrno pelo estudo da língua apareceu quando 
convoquei os interessados a se alfabetizar: 45 pessoas, entre elas vários adul
tos e criarn;as entre 1 O e 13 anos, estudaram a ortografia, sendo que 16 pro
fessores formados nos anos anteriores deram aulas. 

O resultado deste esfor<;o foi extremamente produtivo: 22 pessoas 
passaram na prova, e vários dos professores tornaram-se mais proficientes na 
escrita da língua. Mini strei, ainda, aulas noturnas em que ouvimos e trans
crevemos a mao 334 senten<;as de um texto previamente gravado, que foi 
digitado e traduzido em 1997. Os al unos presentes nestas aulas (Luiz Kariti
ana, Luciane Karitiana, Edelaine Karitiana, Elivar Karitiana, Daniel Karitia
na, e Marcos Karitiana) tiverarn a chance de aprender a usar o programa 
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Word, num laptop do Museu Goeldi alimentado por energía solar que· eu 
trouxera ao campo. 

O projeto de alfabetiza~ao pagou pela compra e in stala~ao de um 
pequeno painel solar, batería, e lfünpadas nu1na das salas da escala da aldeia, 
a fim de possibilitar o trabalho na língua 1nes1no quando há falta de ó leo 
diesel para o motor gerador de energía. Novas instala~oes de lampadas, in
terruptores e tomadas foram feitas na escola, Casa da Língua e farmácia, a 
fim de facilitar o uso daquelas in stala~oes para o estudo nas noites em que há 
energía elétrica. 

Em janeiro de 1997, Luiz Carlos Karitiana contribuiu para a organi
za~ao do trabalho no dicionário; do qual participáram 15 membros da comu
nidade. Professores fonnados nos anos anteriores contribuiram para a alfabe
tiza~ao de 24 estudantes. Tres textos (um ritual, um mito e urna narrativa 
histórica) foram produzidos (transcritos, digit'ados e traduzidos). Um deles, 
"Gotang Boryt, ern que Nazaré Karitiana descreve o ritual mortuário, foi 
iniciativa de Meireles Karitiana, que tinha perdido sua jovem esposa e pri
meira fil ha por compl icar;oes de parto. Este texto foi dividido em capítulos, 
ilustrado e impresso. Yinte cópias do material foram encadernadas e deixa
das na comunidade para seren1 utilizados na escala bilingüe. 

Constatei que o salto qualitati vo que aconteceu no último ano do pro
jeto deveu-se em grande parte ao fato de que utn me1nbro da comunidade foi 
nomeado Chefe da Língua. A aparente falta de iniciativa dos Karitiana em 
tomar o processo educacional etn suas próprias maos na minha ausencia 
pode ser interpretada como respeito que eles tinham a minha posi<;ao como 
coordenadora do projeto. Quer dizer, eles assumiram que a Chefe da Língua 
·era eu, e enguanto alguérn da cornunidade nao recebeu o título por direito, 
nao houve estudo da língua nao ser aquele organizado por mim. Desde en
tao, no entanto, e les tem se organizado periodicamente para algum tipo de 
atividade de docu1nenta~ao lingüística na Casa da Língua. 

O projeto de alfabetiza~ao, que dispunha de financiamento apenas por 
quatro anos, foi concluído em 1997, tendo recebido avalia~ao positiva de um 
parecerista externo: Maria do Carmo Barcelos, que visitou a aldeia em mis
sao oficial da Funda~ao Norueguesa. No entanto, apesar do sucesso, nao foi 
possível manter a continuidade do processo educativo sem urna fonte de 
financiamento permanente para garantir o andarnento dos trabalhos. 

, " " 
5. DICIONARIO PRELIMINAR KARITIANA-PORTUGUES-INGLES 

O Dicionário Preliminar Karitiana-Portuges-Ingles foi iniciado como 
urna base de dados lexicai s cornpilada no programa Shoebox. Este prograrna 
foi desenvolvido pelo Summer Institute of Lingui stics para auxiliar o lin
güista de campo na organiza<;ao de seus dados lexicais e textuais . As princi-
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pais raz5es que me fizeram escolher este programa foram de natureza práti
ca: o fato de que grande parte dos lingüistas que estudam línguas Tupi estava 
utilizando o programa Shoebox no momento em que decidi computadorizar 
os dados, o que facilitava a compara~ao entre o Karitiana e outras línguas a 
ele relacionadas. A segunda razao prática foi a possibilidade de alimentar a 
base de dados lexicais a partir da base textual através do processo chamado 
de interlineariza~ao. Texto interlinear neste programa significa texto com 
informa~ao adicional abaixo de cada palavra, o que pode incluir a quebra de 
palavras em morfemas (parsing), a traduc;ao de cada morfema, e a identifica
~ªº da categoría gramatical do mesmo 1

• Urna última razao para a escolha do 
Shoebox foi permitir a conversao da base de dados em outros programas, já 
que está escrito em Ask. Espera-se, num futuro próximo, con verter a base de 
dados de Shoebox para Latex, que é um programa gratuito gerador de urna 
impressao gráfica de excelente qualidade, ém forma pronta para ser fotogra
fada. 

A escolha de urna base de dados trilingüe como fonte do dicionário foi 
feíta inicialmente a fim de facilitar o uso que eu fac;o dela como lingüista, 
urna vez que publico artigas científicos sobre a língua Karitiana tanto em 
portugues como em ingles, e portanto preciso selecionar os exemplos de 
textos e palavras interlinearizadas na língua da minha escolha. No entanto, 
os Karitiana sempre tiveram curiosidade sobre outras línguas, e me pediram 
para que a versao do dicionário a ser preparado para uso na escota indígena 
incluísse nao só o Karitiana e o portugues, mas também o ingles. Um exem
plo de palavra interlínearizada em ingles é dado abaixo, na tabela (1)2

. 

Tabela 1 
\t sojoty 
\m soj *** -ty 
\g pepper *** -big, large 
\p noun *** -adjective 

Cada ítem lexical entrou na base de dados em forma de um registro, 
subdividido nos seguintes campos: ( 1) item vocabular transcrito em ortogra
fia Karítiana, (2) ítem vocabular em portugues, (3) ítem vocabular em ingles, 
( 4) categoría gramatical, (5) exemplos de uso do ítem vocabular Karitiana, 

1 Após a interlinearizac;ao de urna linha de texto, os morfemas que nao constam da 
base de dados podem aparecer imediatamente na base lexical através do uso de ape
nas um comando (Jump). 
2 Os asteriscos marcam os morfemas que nao constam da base de dados lexicais. 
Neste caso, nao se trata verdadeiramente de um morfema, mas de urna vogal nao 
especificada que é parte do sufixo, e assimila a qualidade da vogal que a precede. 
Infelizmente, Shoebox nao dá conta deste tipo de morfofonologia. 
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(6) exemplo em portugues, (7) exemplo em ingles. As tabelas (2)-(4) sao 
exemplos de registros: 

Tabela 2 
\lx aka 

\ge to be 

\gp ser 

\ps auxiliary 

\ex Jonso naakat ise' at 
\exe the woman is beautiful 

\exp a 1nulher é bonita 

Tabela 3 
\lx mbykyj 
\ge to arrive.pI· 

\gp chegar. pl 

\ps verb [intr] 
\ex yjpysondypy 'oo1nan 1nalaria imbykyjyty 

\ex we know when 1nalária arrived 

\exp nos sabe1nos quando a malária chegou 

Tabela 4 
\ lx 'oot 

\ge to start, to begin 

\gp come~ar 

\ps verb [intr] 

\ex opok nakam' oot malária 

\ex the white man brought malária 

\exp o homem branco fez surgir a malária 

O dicionário preliminar Karitiana-Portugues-Ingles conta no momento 
com 1000 itens organizados em Shoebox como nas tabelas (2)-(4). A versao 
atual será levada a comunidade para ser corrigida e ampliada, a fim de que 
vers6es cada vez mais aprimoradas sejam desenvolvidas a cada ano. A ver
sao final contará com os seguintes anexos, nas tres Jínguas: um resumo gra
matical da língua, urna justificativa formal da ortografía, e um guia de uso do 
dicionário. Estes anexos, bem como o dicionário em si, serao dirigido ao 
falante nativo, mas poderao ser usados também por falantes de portugues ou 
ingles que queiram aprender a língua Karitiana. 
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A escolha dos itens lexicai s contidos no dicionário até o presente mo
mento nao foi aleatória, mas seguiu as listas de vocabulário básico propostas 
por Morris Swadesh e Brent Berlin para facilitar a aplica~ao do método his
tórico-comparativo. Num segundo rnomento, faremos a inclusao dos termos 
contidos no Dicionário e Léxico Karitiana elaborado por David Landin , que 
já foi parcialmente revisado e corrigido. Após esta segunda fase, o dicionário 
crescerá a partir das palavras encontradas naturalmente nos textos. A cole<;ao 
de textos já incluidos na base de dados, e que servirá para alimentar o dicio
nário com a ajuda do processo de interlineariza~ao, inclui 11 registros, cada 
qual equivalente a um texto (narrativas, depoirnentos, ou documento escrito). 
Um exemplo de texto é o depoimento abaixo. 

Tabela 5 
\id como a rnalaria é transrnitida 
\t tiko naakat naa '00111 horo opok. 
\t tik yjxa ka 'yt tik yj ' y tykiri , yjxa ka ' at 
naa' oorn horo opok. 
\t tik ara ki . 
\t kinda sara sara naakat. 
\t kinda oti sara n1yry ' in naakat. 
\t yjhot yjki kinda sara tyyrn tirn 'a naakat kinda 
oti sarat. 
\t atykiri napysot opoko sok kinda oti . 
\t rnorasong nataarnbykyj yjkyn kinda oti sara 
opok. 

A cole~ao de textos já e licitados, e que ainda aguarda inser~ao na base 
de dados é bastante extensa. Venho coletando textos desde 1992, muitos dos 
quais nao estao nem transcritos. Outros já foram transcritos e traduzidos, 
mas de forma rnanuscrita. Outros, ainda (aque les tres textos longos trabalha
dos no último ano do projeto) estao digitados em Word, e aguardam incorpo
rac;ao na base de dados. A principal razao pela qua! o corpus coletado nao foi 
processado adequadarnente, é o fato de eu ter ter iniciado meu trabalho de 
campo na língua Karitiana no mesmo ano em que entrei no mestrado. Tendo 
cursado programas de pós-gradua9ao no exterior de setembro de 1992 a fe
vereiro de 1999, tive pouco tempo para dedicar a base de dados, que preten
día, mas nao conseguí, incluir na minha tese de doutorado. Minha próxima 
viagem está planejada para outubro de 2000, quando o trabalho na base de 
dados será retromado. 

A elabora~ao do dicionário será continuada, durante muitos anos, 
sempre em colabora9ao com a cornunida<le Karitiana . O objetivo é partir da 
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modesta base de dados que possuírnos hoje, aprimorando-a em todos os sen
tidos. Os dados devem ser· revisados e corrigidos, e as espécies de plantas e 
animais contidas no corpus devem ser identificadas. Novos campos serao 
adicionados a base para conter este tipo de informa~ao, bem como outros 
detalhes importantes corno varia<;6es nas pronúnc ias das palavras (registros 
fonéticos). Novos registros serao necessários para um estudo dos os itens 
culturais do vocabµlário (artefatos, termos de parentesco, etc), que devem ser 
explicados e descritos em detalhe, tanto da perspectiva dos Karitiana ·como 
da perspectiva do pesquisador. Parte deste trabalho já foi feíta (descri~ao de 
espécies de pássaros por 15 estudantes Karitiana), mas os resultados ainda 
nao foram incorporados a base de dados. Informa~6es resultantes do trabalho 
teórico com a língua tarnbém constarao da base de dados .- por exemplo, 
ident ifica~ao sistemática das duas c lasses de verbos intransiti vos (inergativos 
e inacusati vos). ' 
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