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Resumo
Com a quantidade de diferentes corpos e a grande diversidade entre o que está
anotado e marcado em cada um, é necessário desenvolver ferramentas que possam
permitir ao linguista comparar fenómenos de várias perspetivas diferentes.
O Comparador, já mencionado em vários textos sobre o AC/DC ou a Linguateca
em geral [2, 3], mas nunca ainda documentado independentemente, é uma destas ferramentas, que agora com a Gramateca urge tornar disponı́vel para uma comunidade
maior de interessados.
Os requisitos do Comparador foram discutidos e acordados entre Diana Santos e
Alberto Simões, e a documentação foi feita em conjunto, mas o desenvolvimento é
apenas da responsabilidade de Alberto Simões.
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Objetivo

Embora os dados e os resultados existam acessı́veis para todos os que usam o AC/DC na
sua pesquisa, a quantidade de informação associada aos corpos e a diversidade do material
podem tornar as pesquisas complicadas para um linguistia desprevenido.
Poder comparar diferentes pesquisas com uma única interface, e obter os resultados
diretamente num único lugar, torna muito mais fácil o reaproveitamento do material e a
própria interação com o AC/DC, da mesma forma que o Ensinador1 [4] tornou possı́vel
usar o mesmo material num contexto didático de sala de aula.
Outras ferramentas existem ou foram desenvolvidas para reuso do material do AC/DC
para outros fins ou por outros tipos de utilizadores, como é o caso do Ordenador, do
Distribuidor, do Castor, do Ensinador e do VARRA.
A inspiração original do Comparador, para que conste, foi um programa que comparava a frequência na rede (Internet) no final dos anos 90, usado para ensinar inglês para
estrangeiros. (NOTA: estamos à procura da referência exata!)
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http://www.linguateca.pt/Ensinador/
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Como utilizar

O Comparador, como todas as ferramentas associadas ao AC/DC, resume-se, do ponto de
vista do utilizador, a uma interface na Rede em que se escolhe um conjunto de parâmetros
e se obtém o resultado em HTML.
Do ponto de vista de interface, as duas pesquisas a comparar são especificadas em
paralelo, e o resultado aparece em paralelo no écran, ou numa tabela única.
Seguem-se alguns exemplos com a sua motivação linguı́stica. Para exemplos práticos,
ver a página de Ajuda do próprio Comparador2 .

2.1

A mesma pesquisa em dois corpos diferentes

Uma das questões mais básicas da linguı́stica com corpos é a da importância do corpo para
uma determinada conclusão: será que ter feito uma pesquisa num dado corpo é suficiente,
ou se tivesse usado outro não poderia ter chegado à mesma conclusão?
Sendo o AC/DC um serviço que disponibiliza o aceso a todos os corpos cujos donos nos
dêem autorização (sem impedir ou prejudicar que os mesmos corpos sejam interrogados e
aprimorado noutros locais), o AC/DC é o local privilegiado para a comparação de corpos
(ou melhor de pesquisas em corpos).

2.2

A mesma pesquisa em duas variantes diferentes

Outra das áreas que tem importância fulcral para a polı́tica linguı́stica da lı́ngua portuguesa, é conhecer a diversidade da nbossa lı́ngua, e e em particular saber se as diferenças
entre variantes são absolutas (categóricas) ou uma questão de grau e de variabilidade
intrı́nsica a todas as lı́nguas.
Para isso nada como poder comparar todas as análises em variantes diferentes.

2.3

A mesma pesquisa em dois géneros diferentes

Outra questão essencial na linguı́stica com corpos é a de saber quais as generalizações a
fazer para a lı́ngua toda, a lı́ngua geral, ou apenas para géneros especı́ficos. Para isso é
preciso que se possa recuperar o género dos dados a que recorremos, e que se possa pedir
distribuição por género e tipo de texto, pese embora a grande dificuldade de comcordância
na delimitação dos mesmos.

2.4

A mesma pesquisa com dois analisadores diferentes

É preciso também reconhecer que a análise subjacente à maior parte do material presente
no AC/DC tem dois vieses: a teoria linguı́stica implı́cita no PALAVRAS[1], e o desempenho
(prático) do mesmo analisador.
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http://www.linguateca.pt/Comparador/, escolha Ajuda

2

Embora estejamos gratos pela simples existência do PALAVRAS e pela possibilidade
de desenvolvimento conjunto que muitos projetos com a Linguateca proporcionaram, nada
obsta a que a totalidade do mesmo material seja também analisado por outros sistemas, e
isso já acontece nos seguintes corpos: o FrasesPP e o AmostRA, e estamos de momento a
trabalhar na mesma vertente com o ReLI e o COLONIA.

2.5

Comparando duas cores no mesmo corpo

Obviamente que a comparação não se esgota com a variação entre parâmetros externos,
mas que até é provavelmente mais interessante do ponto de vista linguı́stico. Embora partes
dessa comparação já se possam fazer através da interface padrão do AC/DC, é certamente
interessante poder comparar em paralelo, por exemplo, diferentes distribuições.
Quais as palavras mais correntes associadas com a cor verde, e com a cor azul? Uma
forma muito simples (que tem de ser naturalmente refinada) é a descrita na figura seguinte:

3

2.6

Comparando duas emoções no mesmo género

Da mesma forma, pode ser interessante comparar quais os fenómenos que provocam diferentes emoções.
Na próxima figura temos uma simples comparação entre aquilo que inspira amor ou
ódio em texto jornalı́stico.

Agradecimentos A Linguateca agradece à Universidade de Oslo apoio financeiro
para o desenvolvimento desta e outras ferramentas associadas à Gramateca.
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