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Esta publicao tem como objectivo descrever o corpus coligido no INESC em 1990, como
ferramenta para o estudo do portugus, tanto para o teste de hip teses lingu sticas como
para a avaliao de ferramentas computacionais que lidem com a nossa l ngua.

1 Porqu este corpus
Sendo de dimenso n ma comparado com os corpora dignos desse nome (cf. por exemplo
a dimenso do Corpus do Portugus Fundamental, ou do Lancaster-Oslo-Bergen Corpus
para o ingls),  su cientemente grande, parece-nos, para experimentar metodologias, ferramentas, e para transmitir uma primeira impresso queles linguistas, que, formados numa
perspectiva essencialmente te rica, no esto habituados a observar a sua l ngua em quantidade.
 tambm til, em nossa opinio, para determinar o desempenho de gramticas ou
outros analisadores da l ngua portuguesa que no tenham sido desenhados especi camente
para ele, visto que a sua dimenso exclui  partida o desenho de uma gramtica que
apenas cubra este ou aquele tipo de construes exempli cado no corpus.
De facto, a sua criao foi precisamente determinada pela necessidade de avaliar o
desempenho de um analisador sintctico do portugus ento em desenvolvimento no INESC,
associada  necessidade de orientao em relao aos problemas a descrever em seguida. Isto
porque, sendo o nosso objectivo o de construir ferramentas de processamento de linguagem
natural de cobertura vasta (broad-coverage), a ordem pela qual se vo atacando os
problemas tem de ser dirigida pelos dados, e no arbitrria.

2 Esforo comum
Os investigadores envolvidos na seleco (manual) do corpus foram (por ordem alfabtica e
em partes iguais) Ant nio Colao, Carla Fernandes, Dalila Rosales e Diana Santos. Como
revisores, trabalharam no corpus Carla Fernandes, Diana Santos e Rui Marques.
O preenchimento do dicionrio de forma a obter o corpus anotado foi feito quase exclusivamente por Rui Marques.

3 Descrio do contedo
As contribuies aqui coligidae so de variados autores e olham para o corpus de maneiras
diversas. Passo a descrev-las de forma resumida.
O primeiro texto, da minha autoria,  uma pequena descrio do corpus, estil stica e
lexical, cujo objectivo  apenas fornecer alguns ponteiros para a sua apreciao global.
O segundo artigo, da autoria de Rui Marques, constitui um esforo de categorizao
sintctica do corpus sem ter acesso a ferramentas computacionais de anlise sintctica. Por
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isso, o estudo incide principalmente sobre palavras gramaticais ou advrbios, e sobre noes
de ordem em vez de anlise de constituintes, ainda que coloque problemas to interessantes
como a identi cao da funo gramatical do primeiro sintagma de uma frase, ou da ligao
adverbial a sintagmas verbais, nominais, ou  frase como um todo.
O terceiro artigo, da autoria de Regina Reis, versa a interessante questo das palavras
que aparecem no corpus mas no em dicionrios de l ngua corrente.
Segue-se uma descrio das ferramentas computacionais desenvolvidas no INESC para
o processamento de corpora de texto em geral, da autoria de Jos Carlos Medeiros.
O quinto documento, a que chammos Portugus Quantitativo, descreve uma experincia e algumas medidas efectuadas sobre o corpus, usando as ferramentas descritas no
texto anterior. neste artigo descreve-se alm disso a forma de obter o corpus anotado que
tambm inclu mos nesta colectnea, e qual o sentido das anotaes.
Segue-se o corpus simples e a sua verso anotada, nalizando com a descrio das fontes
usadas na sua recolha.
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