


O que é a Linguística de Corpus? 

�  Sociolinguística  

�  Psicolinguística  

�  Neurolinguística  

�  Linguística histórica  

�  Linguística cognitiva 

�  Linguística computacional  



Linguística de Corpus 

�  O que é o “corpus” da Linguística de Corpus? 

“A posição do presente livro é a de que linguística de corpus 
não é um ramo da linguística similar aos demais ramos da 
linguística, uma vez que o “corpus” não lhe diz o que é 
estudado, mas diz que uma metodologia particular é 
utilizada. Portanto, linguística de corpus é uma metodologia 
que abarca uma série de diferentes métodos que podem ser 
usados por pesquisadores de muitas orientações teóricas 
distintas” 
 

Lindquist (2009:01) 



Linguística de Corpus 

“…é uma área focada em uma série de procedimentos, 
ou métodos, para o estudo da língua…”                                                                      

            (McEnery & Hardie, 2012:01)  
“A Linguística de Corpus (LC) oferece uma 
metodologia que veio facilitar muito a identificação 
das unidades convencionais da língua” 

(Tagnin, 2013:29)  

Corpus-based ou corpus-driven? 



Corpus-based ou corpus-driven? 
 

�  Corpus-driven:  

 Teoria (investigação explanatória) vs                   
 Dados (suporte empírico)   

“Isto seria uma insensatez conceitual. Dados são dados 
e teorias são teorias: observações, apesar de 
importantes como suporte necessário para explicações, 
claramente não constituem explicações em si” 

McEnery & Hardie (2012:148)  



Abordagens Corpus-based  

“A linguística de corpus tem o potencial de reorientar todo 
o nosso modo de estudar línguas. Ela é capaz de refinar e 

redefinir uma gama de teorias linguísticas”              
McEnery & Hardie (2012:01)                                      

“Portanto, linguística de corpus é uma metodologia 
que abarca uma série de diferentes métodos que 
podem ser usados por pesquisadores de muitas 
orientações teóricas distintas” 
 

Lindquist (2009:01) 



Linguístia de Corpus: possibilidades ou 
probabilidades? 

Chomsky: “For example, you said you want to know about 
possibility and impossibility. A corpus never tells you what is 
impossible. In fact, it doesn’t even tell you what is possible”. 

Aarts (2000)  

“Só o impossível acontece. O possível apenas se repete, se repete, 
se repete” (Chacal)  

Possibilidades vs Probabilidades  

�  Nem tudo que é possível é provável, mas tudo que é 
verdadeiramente provável é necessariamente possível. 



Linguística de Corpus: empirismo 
probabilístico  

�  A linguística de Corpus focará nas probabilidades da língua em 
vários níveis de análise: 
u  Morfologia: a produtividade dos sufixos nominais – ção e –mento  
u  Léxico: padrões lexicais como colocações (atender a porta vs answer 

the door) 
u  Sintaxe: relação entre verbos e estruturas argumentais (Rosa, 

2014) 
u  Semântica: investigação de itens polissêmicos (Gries, 2006) 
u  Pragmática: verificação da intenção pragmática e sua saliência no 

discurso. 
u  Discurso: verificação de escolhas lexicais que caracterizam certos 

discursos (machismo vs feminismo)  



Linguística de Corpus: dados vs 
introspecção 

“…qualquer corpus que tive a chance de 
examinar, por menor que fosse, ensinou-me 
fatos que eu nunca poderia ter imaginado 
encontrar de qualquer outro modo” 

“Eu não creio que haja quaisquer 
corpora, por maiores que sejam, que 
contenham informações sobre todas 
as áreas do léxico e da gramática do 

inglês que eu queira explorar” 

Fillmore (1992:35) 



Investigação Corpus-based  



Existential constructions 



�  Como verificamos as restrições (constraints) estruturais? 

�  *There is a lot of/a couple of  = nenhuma ocorrência 

�  “Não ocorre no corpus, logo é agramatical” (=incorreto) 

 

Investigação Corpus-based  

Muito depende da forma como o corpus foi compilado 



O que é um Corpus? 

�  A Modern English Grammar on 
Historical Principles (1909 – 1949) 
de Otto Jesperson 

�  “To do” or “to make” that’s the 
question (1981) de Stella Tagnin 

 



Como se define um corpus? 

“…um conjunto de textos que podem ser 
lidos eletronicamente e que são 

considerados uma boa base sobre a qual 
se pode estudar um conjunto específico 

de perguntas de pesquisa” 

McEnery & Hardie (2012:01) 



Como se define um corpus? 

“…um conjunto de textos que podem ser 
lidos eletronicamente e que são 

considerados uma boa base sobre a qual 
se pode estudar um conjunto específico 

de perguntas de pesquisa” 

McEnery & Hardie (2012:01) 



Como se define um corpus? 

�  Segundo Rastier (2001 apud Neveu, 2008), “um 
‘dado’ é dado não ao pesquisador, mas pelo 
pesquisador” 

�  Um corpus deve ser compilado segundo critérios 
específicos e deve ser suficientemente 
representativo da parte da língua que se pretende 
estudar (Tagnin, 2008). 

Critérios 
fundamentais  

Representatividade 

Perguntas de Pesquisa 



Corpus: a representatividade e as 
perguntas de pesquisa   

“…não podemos (ou podemos com alguma cautela) fazer 
afirmações gerais sobre a natureza de uma língua baseados 
em um corpus que contém somente um tipo de texto ou um 
número limitado de tipos de textos” 

McEnery & Hardie (2012:02) 



Fraseologia do verbo get na língua inglesa: uma 
abordagem da Linguística de Corpus e da 

Gramática de Construções  

Corpus: a representatividade e as 
perguntas de pesquisa   



Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa   

Motivação para o estudo 

Linhas'de'Concordância'retiradas'do'Corpus'of'Contemporary'American'English'(COCA)!

(19)' It'can't' get! any'better,'and'it'hasn't'gotten'much'better.'

(20)' They' get! access'to'health'care,'and'even'just'with'emergency'rooms'

(21)' we'need'to'' get! away'from'the'national'perspective'on'this'issue.'

(22)' We'wanted'to'' get! rid'of'a'dictator,'but'by'the'time'we'realized'that'there'

(23)' when'we'fall'in'love,'we'' get! high'on'dopamine,'much'the'way'addicts'do'on'cocaine.'

(24)' Carter'snaps'back,'"'' get! out'of'my'way,'will'you?'

(25)' The'United'States'can'' get! around'its'own'legal'restrictions'on'technology'transfer'

(26)' Students'' get! into'the'habit'of'reflecting'on'what'they'have'done'

(27)' he'would'"'just'have'to'' get! used'to'and'learn'to'live'with.'

(28)' We'need'to' get! better'at'supporting'people'to'manage'their'health'

 



Frequência+geral+de+get+e+sua+distribuição+em+diferentes+gêneros+
(wordandphrase.info)!

RANK!! PoS! WORD! TOTAL! SPOKEN! FICTION! MAGAZINE! NEWS! ACADEMIC!

39+ Verb+ GET+ 1080432+ 389689+ 275602+ 188656+ 187778+ 38707+

 

Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa   

Significância do objeto 



�  Dada a versatilidade sintática e semântica de get, quais são 

as principais construções gramaticais em que esse verbo 

pode ocorrer? 

�  Quais construções licenciam quais sentidos em termos de 

frequência de uso? 

�  Quais são os fraseologismos que instanciam mais 

frequentemente as construções com get? 

 

Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa   



Corpus: a representatividade e as 
perguntas de pesquisa  

1.  Uso de posse: He got a book                                
(GET + SN)  

2.  Uso incoativo: He got poor                                     
(GET + Sadj) 

3.  Uso de movimento: He got safe to land                 
(GET + SPrep)  

4.  Uso causativo: They got my father to contribute    
(GET + SN + inf.) 

Tagnin (1977, p. 254) 

Construções com get 



Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa  

Busca:	  get	  +	  SN	  

Evitar:	  	  [get	  [1	  away	  [2	  with	  [3	  the	  [4	  problem]]]]]	  	  

Lematizado:	  	  
get	  a/the/	  job(s)	  



Extração dos dados 

184.198 ocorrências  



Corpus: a representatividade e as perguntas de pesquisa  
Quantidade de dados por cada palavra  

vs.  
Número de palavras selecionadas  



�  9.210 enunciados com uma variabilidade de 50 substantivos 
�  Busca por KWIC dos 50 colocados 
�  Busca por formas lematizadas 
�  Geração e seleção de linhas de maneira randômica 

Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa  
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Distribuição	  dos	  enunciados	  do	  corpus	  de	  estudo	  por	  gênero	  discursivo	  

Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa  



Categorização semântica das construções 

Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa  



Categorização sintática das construções 



Corpus: a representatividade e as perguntas 
de pesquisa  



Linguística de Corpus: vantagens da 
utilização de dados reais 

�  Dados de corpora são mais objetivos do que dados baseados na introspecção. 

�  Dados de corpora podem ser facilmente verificados por outros pesquisadores. 

�  Dados de corpora são necessários para o estudo da variação de dialetos, 
registros e estilos. 

�  Dados de corpora podem fornecer a frequência de ocorrência de itens 
linguísticos.  

�  Dados de corpora são essenciais para uma série de campos de aplicação tais 
como ensino e tecnologia (tradução automática, síntese de fala, plataformas 
de busca por palavras-chave etc.) 

�  Dados de corpora também se prestam à generalizações linguísticas (para os 
corpora em questão) 

�  Dados de corpora democratizam o acesso à informação tanto entre falantes 
nativos como não nativos da língua.  

Startvik (1992: 08-10) 



Muito obrigado! 
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