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O que é um Corpus? 

• Coleção de textos selecionados e 

agrupados de acordo com critérios 

claramente definidos (Dayrell, 2012, p.1);  

 

• Textos em formato eletrônico, analisados 

de forma automática ou  

   semi-automaticamente.  

 



Tipos de Corpus  

Um corpus é paralelo quando 

alinha texto fonte em uma língua 

“x” com e sua respectiva tradução 

na língua “y”, “h”, “j”, etc. 

 

 



X Y 



Tipos de Corpus  

É comparável se traz textos 

originalmente escritos na língua 

“x” e outros textos similares 

traduzidos para a língua “x” a 

partir de várias línguas diferentes. 

 

 





Um corpus é: 

- Monolíngue: se traz textos em apenas um idioma; 

- Bilíngue: se traz textos em dois idiomas; 

- Trilíngue: se traz textos em três idiomas; 

- Multilíngue: quando traz textos em muitos idiomas. 

 

Tipos de Corpus  



Um corpus é: 

- Unidirecional: os textos estão alinhados do texto 

fonte para o texto-alvo; 

- Bidirecional: os textos podem ser alinhados 

tanto do texto fonte para o texto-alvo quanto do 

texto-alvo para o texto fonte. 

 

Tipos de Corpus  



Tipos de texto  

• Que gêneros textuais são 

contemplados pelo corpus? 
Ex.: Jornalísticos, Literários, Culinária, Resumos 

Acadêmicos, Etc. 



Períodos  

Um corpus é sincrônico quando 

apresenta textos de apenas um 

determinado  período histórico e 

diacrônico quando traz textos 

de períodos históricos diferentes. 



Línguas  

 

 

• Os textos que compõe o corpus estão 

escritos em que idioma?  

Ex.: Português, Espanhol, Inglês, Alemão, etc. 

 

 



Ferramentas  

Concordanciador 

é um programa de computador que 

constrói automaticamente uma  lista 

de ocorrências de uma determinada 

palavra ou frase. 

 

 





Ferramentas  

Lista de frequência 
é uma lista que contém o número de 

vezes que cada palavra do corpus 

aparece dentro de seus textos. 

 

 





Ferramentas  

Palavras-chave no contexto  

(KWIC- Key-words in context) 

É um formato de apresentação de dados 

no qual o termo procurado é alinhado no 

centro da entrada mostrada. 

 

 





Possíveis usos  

 

• Ensino, prática e pesquisa em tradução; 

• Ensino de línguas estrangeiras; 

• Entre outros. 
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