
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 
 

Introdução à compilação de corpora  
para estudos linguísticos 

 
 
 
 

Data, horário e local (a confirmar): Quarta-feira, 25/10, 13:30 - 17:00 horas 
 
 

Organizadores/Apresentadores:  
 

Jessica Queiroz, Jessica Ceritello, Elisa Mattos, Rubens Viegas 
 

(NELC, UFMG) 
 
 

O workshop visa introduzir a metodologia da Linguística de Corpus, e, mais especificamente: 

 fazer um breve histórico sobre a Linguística de Corpus; 

 mostrar o impacto da Linguística de Corpus para as pesquisas em Linguística; 

 apresentar os critérios para a compilação de corpora escritos e orais (e.g. 

autenticidade, balanceamento, representatividade); 

 apresentar corpora já existentes (C-ORAL BRASIL, CorIFA, COCA, entre outros); 

 apresentar os resultados de alguns estudos baseados em corpora; 

 apresentar as ferramentas utilizadas nas pesquisas com corpora (AntConc, PRAAT, 

entre outras); 

 conversar individualmente com os participantes sobre suas pesquisas e opções de 

corpora (disponíveis ou a serem compilados). 

 

Público-alvo:  

alunos de Iniciação Científica, alunos do Bacharelado em Linguística, alunos do Poslin 

 
  



 

Programação 

 
 
 

PARTE 1: Introdução à LC e seus corpora (1h30) 

Atividade Objetivo 

Histórico da 
linguística de 
corpus 

Apresentar o desenvolvimento da área e os principais trabalhos que ilustram 
o crescimento e a relevância da área no meio acadêmico. 

Metodologia da 
linguística de 
corpus 

Discutir os diferentes parâmetros da metodologia utilizada na linguística de 
corpus. 

Corpus escrito & 
corpus oral 

Apresentar os tipos de corpora e as diferenças existentes entre os corpora 
escritos e orais (tipo de dado linguístico, os métodos de compilação, os 
corpora e estudos existentes). 

INTERVALO (20 min) 

PARTE 2: Apresentação de ferramentas de compilação e análise (1h30) 

Atividade Objetivo 

Compilação de 
corpus 

Discutir a importância do planejamento da coleta a partir dos objetivos de 
pesquisa e apresentar as formas de coleta de dados escritos. 

Análise dos 
dados 

Apresentar os programas de análise de corpus.  

Conversa com 
cada participante 

Conversar com cada participante para discutir os objetivos de pesquisa e os 
tipos de corpora que serão utilizados ou criados. Aqueles que não tiverem 
um objetivo podem começar a montar um corpus ou fazer buscas em 
corpora utilizando os programas apresentados 

 


