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APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS LINGUÍSTICOS
PARA A LINGUA PORTUGUESA
E PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE DE CORPUS DO LÉXICO
PORTUGUÊS
Introdução
Observa-se, actualmente, em todo o mundo, um interesse crescente pela criação de
recursos linguísticos, nomeadamente corpora e léxicos de grandes dimensões, o que tem
sido possível graças ao extraordinário desenvolvimento da informática e do poder dos
computadores. Estes recursos linguísticos específicos de cada língua, em associação com
tecnologias adequadas à extracção de dados e de conhecimentos, constituem pré-requisitos
indispensáveis a um grande conjunto de trabalhos de investigação. Os corpora proporcionam
novas maneiras de estudar as línguas, das quais resultam descrições, generalizações e hipótesis teóricas de grande consistência porque são fundamentadas nos dados empíricos.
Os corpora da língua portuguesa que apresentamos ao seguir, léxicos e dicionários
monolingues, bilingues e plurilingues gerais e especializados electrónicos que são disponíveis on-line, facilitam novas descrições do português baseadas em dados reais, oferecem
possibilidades para estudos contrastivos entre variedades do português, visando estabelecer
factores de unidade e de diversidade, proporcionam materiais para estudos contrastivos entre
línguas e também materiais para o ensino da língua.
1 Apresentação do projecto Linguateca
No presente artigo dedicamo-nos à apresentação dos recursos linguísticos para o estudo e processamento da língua portuguesa dentro das mais modernas tendências da linguística de corpus. Apresentamos o projecto AC/DC (Acesso a corpora /Disponibilização de
corpora) cujos principais objectivos são disponibilizar todos os corpora a partir de um
único local, melhorar a informação associada a esses corpora e desenvolver uma interface
fácil de utilizar. Apresentamos o projecto Linguateca, cujos objectivos são: melhorar significativamente as condições para o processamento do português, nomeadamente facilitar
a disponibilização dos recursos existentes, ajudar ao desenvolvimento de recursos públicos,
fornecer programas para obter corpora através da Internet, criar corpora suficientemente
grandes que possam ser usados como referência e facilitar o processamento de corpora portugueses em geral.
O trabalho da Linguateca pode ser descrito através do modelo IRA (Informação Recursos - Avaliação):
Informação: é um portal constantemente actualizado sobre o processamento computacional da língua portuguesa, contendo catálogo de recursos entre os quais encontramos corpora, léxicos e dicionários, enciclopédias, material didáctico, textos em
português. O portal contém também a lista dos actores que são diferentes grupos,
centros, institutos e projectos, seja europeus seja internacionais, associações e instituições, empresas, páginas pessoais, revistas sobre o português. O portal da Linguateca fornece também catálogo de publicações sobre o processamento computacional
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da língua portuguesa, um fórum sobre assuntos relacionados com o processamento
computacional da língua portuguesa, contendo notícias, ofertas de emprego e anúncios de conferências e de cursos, um repositório na rede de teses e outros trabalhos
na área e um sistema de procura sobre a área do processamento computacional do
português, construído para facilitar a navegação no portal.
Recursos: os criadores do projecto Linguateca criam e dão acesso através da rede a
um conjunto considerável de recursos para a engenharia da linguagem em português,
assim como serviços que disponibilizam recursos. O projecto AC/DC (Acesso a corpora/Disponibilização de corpora) tem como objectivo tornar o acesso a corpora em
português mais fácil.
O catálogo de recursos oferece um lista numerosa de recursos para a língua portuguesa,
no primeiro lugar têm os corpora, alguns deles anotados, que vão ser apresentados particularmente. No segundo lugar encontramos dicionários e léxicos.
Dicionários e recursos léxicos do projecto Linguateca:
Esta lista agrupa todos os locais onde se encontra a informação sobre palavras portuguesas. Os recursos linguísticos estão divididos em dois grupos, o primeiro é o local
dos léxicos gerais, onde encontramos vários dicionários monolingues, bilingues e multilingues, o segundo local disponibiliza, salvo os dicionários monolingues, bilingues e
multilingues também glossários, listas de termos e listas de frequências.
Enciclopédias e Ontologias, Gramática e Material Didáctico:
Linguateca oferece também Enciclopédias (11 endereços) e Ontologias (9 endereços)
electrónicas. No capítulo Ontologias encontramos vários Thesaurus, por exemplo Thesaurus
Cadeia Alimentícia, no qual encontramos uma descrição pormenorizada dos frutos brasileiros e o Thesaurus de Folclore e Cultura Popular Brasileira. Este tipo de manuais são, na
nossa opinião, embora seja só a minoria deles acessível on-line, uma excelente ferramenta para o trabalho de tradutores. Na página Gramática a Linguateca actualmente já não
oferece endereços. Na página Material Didáctico a Linguateca disponibiliza o acesso a
50 endereços electrónicos, 22 do português para lusófonos, 26 do português para estrangeiros. Também oferece 2 endereços de Cursos de literatura. Linguateca fornece também
a página electrónica de Textos em português contendo 54 endereços ou seja 31 endereços
de textos literários, 10 endereços de textos legais, 11 endereços de outros textos e 2. endereços de textos multilingues. Nas páginas da Linguateca encontramos também os endereços
que disponibilzam Comunicação social, ou seja 114 sites de Jornais e revistas de Brasil,
Jornais e Revistas de Portugal, Jornais e Revistas em português de outras partes do mundo,
16 locais de Rádios e 6 de Televisões. Linguateca também oferece dois endereços importantes, http://www.bn.br/ in http://www.bn.pt/, nos quais atingimos a Fundação da Biblioteca Nacional do Brasil e a Biblioteca Nacional de Portugal.
2 Corpora da língua portuguesa
Na página da Linguateca que fornece os endereços dos corpora da língua portuguesa
encontramos:
• (30 endereços)
• (6 endereços)
• (7 endereços)
• (12 endereços)
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