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1. Entre em: 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html 

a. Clique aqui e 
salve o programa.  

b. Crie  uma pasta 
pasta de fácil 
acesso; por 
exemplo, no 
Desktop ou Meus 
Documentos. 

ATENÇÃO: O programa 
pode ser salvo no HD 
local ou  em um pen-
drive para ser usado 
em outros 
computadores, pois ele 
não precisa estar 
instalado na máquina. 



Configurações (arquivos nas línguas latinas)  

 Vá em FILE >> Global Settings >> Character Encoding. 

Clique em EDIT >> Standard Encodings >> Western Latin 1.  

Por fim, clique em “APPLY”.  



Etiquetas (tags) 

 Sempre escritas entre: < > dado textual </ > 

 

<cabeçalho> 

<entrevistado> 

<nome>Dr. Luis Figueiroa</nome> 

</entrevistado> 

<especialidade>dermatologista</especialidade> 

<trabalho> 

<local_1>hospital</local_1> 

<local_2>consultório particular</local_2> 

<local_3></local_3> 

</trabalho> 

</cabeçalho> 



Configurações (esconder os dados das etiquetas)  

 

Selecionar a categoria “Tags” no menu.  



Salvar as configurações 
 a. Exporte as configurações para a 

mesma pasta em que está o AntConc.  

 b. Sempre que fizer alguma alteração 

nas configurações, proceda da mesma 

forma, substituindo o arquivo antigo.  



• No sistema Windows, não é preciso instalação;  basta clicar no ícone 

na pasta (no HD ou pen-drive) em que foi salvo para abrir o 

programa. 



• Ao abrir o AntConc, esta é a janela principal. 

Mostra o termo pesquisado 
e as linhas de concordância.  

Mostra os resultados em 
código de barras, permitindo 
identificar onde esses se 
encontram no texto. 

Mostra o texto o texto que 
forma o corpus 
individualmente. 

Faz buscas de clusters: o termo 
sendo pesquisado combinado com 
2 ou mais palavras que ocorrem em 
determinada frequência. Elabora 
um N-Grama, combinações de duas 
ou mais palavras que ocorrem em 
determinada frequência  com todas 
as palavras do corpus. 

Mostra os colocados de um termo 
pesquisado e permite investigar 
padrões não sequenciais.  

Gera um a lista com todas as 
palavras do corpus apresentadas 
em ordem de frequência. Informa 
o número de types e de tokens.  

Compara o corpus de estudo 
com um corpus de referência 
e gera uma lista de palavras-
chave.   



• Para gerar uma lista de palavras: carregue um texto ou um 
corpus na aba “Word List”. Atenção: os arquivos devem estar em 
formato TXT (Bloco de Notas, por exemplo.) 

Clique em “Open Files” 
para escolher os arquivos 
um a um. 

Clique em “Open Dir...” 
para abrir todo os 
arquivos  TXT de um 
diretório (pasta).  

Verifique o número de 

arquivos selecionados. 



Após carregar os textos, 
clique em “Start” e a lista 
de palavras em ordem de 
frequência será gerada. 

Para saber se uma 
determinada 
Palavra está na lista, 
escreva-a no  
espaço indicado e 
clique em “Search 
Only”. 

Existem várias possibilidades 
de organização da lista. 



Com o cursor do 
mouse, clique na 
palavra que deseja 
pesquisar.  A aba 
“Concordance” será 
aberta automatica-
mente. 

 
 

Para fazer uma pesquisa em grupos de 
palavras (palavras relacionadas ou com os 
lemmas do termo) use a função “Advanced”. 
Na janela de comando, selecione “Use search 
term(s) from list below e escreva cada em 
uma linha. Deppis clique em APPLY. De volta a 
lista de palavras, clique em SEARCH ONLY.   



O termo de 

pesquisa aparece 

em azul e 

centralizado.  

Para definir o 

tamanho das linhas 

de concordância, 

selecione os 

múltiplos de 5, que 

equivalem ao total de 

caracteres, inclusive 

espaços, igualmente 

distribuídos tanto à 

esquerda quanto à 

direita.  



Função SORT: 

reorganiza as linhas 

de concordância em 

ordem alfabética de 

acordo com as 

palavras que estão à 

esquerda ou à direita 

do termo que estamos 

estudando. São três 

níveis de organização: 

primeiro o “level 1”, 

depois o “level 2”e por 

fim o “level 3”. Você 

escolhe se será à 

esquerda (L de left) ou 

à direita (R de right). 

Essa função nos 

ajuda a encontrar 

padrões.  

Para pesquisar o termo  

em contexto integral, clique na palavra 

e a aba “File View” se abrirá. 



A aba “File View” 

permite analisar o 

termo em um 

contexto mais amplo.  

Neste texto há 79 

ocorrências de 

“went”. Para 

localizar todas as 

ocorrências, use a 

barra de rolagem ou 

a função “Hit 

Location”. 



A aba “Concordance 

Plot” permite 

identificar em que 

parte do texto o 

termo pesquisado 

aparece. Ao passar o 

cursor sobre uma 

das barras é possível 

abrir a aba “File 

View” e analisar o 

contexto do termo.  



Na aba “Clusters” é 

possível verificar como 

o termo estudado se 

combina com outras 

palavras do corpus de 

acordo com um 

frequência pré-

estabelecida.   

Selecione o 

tamanho mínimo e 

máximo dos 

clusters.  

Selecione a 

frequência 

mínima.  

Escolha o 

posicionamento do 

termo pesquisado. 

Clique em “Start”.  



A ferramenta “N-

Grams” pesquisa o 

corpus inteiro por 

clusters de  'N' (1 

palavra, 2 palavras, 

…) tamanhos, o que 

facilita a localização 

de expressões. Por 

exemplo os N-

gramas de tamanho 

2 de  "this is a pen", 

são 'this is', 'is a' e 'a 

pen'. 



A aba “Collocates” 

permite analisar os 

padrões não 

sequenciais do termo 

pesquisado.  

Escolha o número de 

palavras à esquerda e 

direita. 

Determine a frequência 

mínima. 

Clique em “Start”.  

Ao clicar no 

colocado, o programa 

abre a aba 

“Concordance” com 

as linhas de 

concordância da 

termo mais o 

colocado.  



Para criar uma 

lista de palavras-

chave, clique em 

“Keyword List”, 

em seguida em 

“Tool 

Preferences:” 



a. Assim que entrar 

em “Tool 

Preferences”, clique 

em 

“Keyword List”, para 

que possa escolher 

os arquivos ou o 

diretório que servirão 

de corpus de 

referência. 

 

b. Clique em ADD 

DIRECTORY, 

localize a pasta que 

contém o corpus de 

referência. 

 

c. Clique em LOAD e 

assim que terminar 

de carregar, clique 

em APPLY.  



O programa volta 

para esta tela. 

Basta clicar em 

Start, 

para que ele 

processe, então, o 

corpus de estudo e 

o corpus de 

referência. O 

resultado é uma 

lista de palavras-

chave do seu 

corpus.  



Geralmente 

ajustamos o 

campo  

“Sort by” 

para 

“Sort by 

Keyness”. 

Entretanto, você 

tem outras opções 

de organização de 

sua lista de 

palavras-chave. 



Sempre que quiser 

salvar os resultados, 

vá em FILE e 

selecione SAVE 

OUTPUT TO TEXT 

FILE. . 



Alguns exemplos de 

resultados salvos. Primeiro 

temos um lista de palavras-

chave e depois as linhas de 

concordância.  



Para realizar uma nova 

pesquisa, limpe as 

informações 

anteriores em File  

Clear All Tools and 

Files. 



Mais AntConc 

 Para mais informações sobre o AntConc, no site da 

ferramenta há tutoriais em vídeo e texto. 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html 

 Grupo de discussão no Google Groups 

https://groups.google.com/forum/#!forum/antconc 

 

No final da página do AntConc há vários vídeos sobre como 

usar cada aba do programa 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html  

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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 Obrigado! 

 

 Joacyr Oliveira 

 joacyr@outlook.com  
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