
 
PROJETO LACIO-WEB: PANORAMA GERAL E QUESTÕES DE DESIGN NA CRIAÇÃO 

DE UM CORPUS DE REFERÊNCIA DO PORTUGUÊS DO BRASIL* 
(LACIO-WEB PROJECT: OVERVIEW AND DESIGN ISSUES TACKLED IN THE 

CREATION OF A REFERENCE CORPUS FOR BRAZILIAN PORTUGUESE)  
 
Gisele Montilha PINHEIRO (Universidade de São Paulo/NILC) 
 
 
ABSTRACT: In this paper we focus on the design of the Lacio-Web Reference Corpus and in our 
efforts to make the Project Lacio-Web publicly known. We emphasize topics as availability, 
representativeness, text typology, compilation and insertion of headers in order to create a written 
Brazilian Portuguese corpus. 
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0. Introdução 
 
 Diversos corpora do português têm sido construídos, em resposta à tendência mundial de 
desenvolvi mento de corpora eletrônicos para o processamento automático de línguas naturais 
(PLN). Para a língua inglesa, o corpus Brown, na categoria balanceado, o Suzanne e o Penn 
Treebank, na de corpus de referência anotado, e o British National Corpus (BNC), co mo o mega 
corpus balanceado para o inglês britânico.1 Quanto ao português europeu, especificamente, já há 
trabalhos i mportantes, como o Projeto AC/DC2, que compilou diversos corpora de textos não-
literários (ex.: jornalísticos) e literários, especialmente datados entre os séculos XVI e XIX. Outro 
destaque é o Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC)3, criado em 1988 e que 
contém amostras de diversos tipos de textos na modalidade escrita (literatura, escrita jornalística, 
científica, de economia, entre outros) e na modalidade oral, representando as principais variantes do 
português. O português do Brasil é também parcialmente contemplado nos projetos mencionados, 
mas há necessidade de desenvolvimentos mais intensos e extensos. Em geral, os projetos são 
específicos, com limitações co mo as que seguem: a) tratamento de apenas uma das modalidades de 
linguagem (falada no caso do corpus NURC-RJ e NURC-SP4,); b) vinculação dos corpora a 
projetos bastante específicos, particularmente a produção de dicionários e bases lexicais (destaca-se, 
nesse caso, o trabalho desenvolvido na UNESP/Araraquara co m a elaboração de 3 dicionários 
(Biderman, 2001), (Borba, 2001) e (Borba, 2002), além de sustentar a criação de uma gramática de 
uso do português do Brasil (Neves, 2000)). Nessa categoria de corpora específicos, encontra-se, 
ainda, o Projeto NUPILL dedicado aos estudos literários, inclusive com disponibilidade gratuita 
desse conteúdo na Internet; c) há corpora li mitados quanto à disponibilidade, i.e., são produtos de 

                                                 
* Coordena este projeto a Profa. Dra. Sandra Maria Aluísio (ICMC/USP-São Carlos) 
1 Veja-se  http://www.hit.uib.no/icame/brown/bcm.html , http://www.cis.upenn.edu/~treebank/home.html  e 
http://www.hcu.ox.ac.uk/BNC/. 
2 www.linguateca.pt/  
3 www.clul.ul.pt/sectores/projecto_crpc.html  
4 Vejam-se www.letras.ufrj.br/nurc-rj/ e www.fflch.usp.br/dlcv/nurc/  
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acesso restrito a pesquisadores. Nesta categoria encontra-se a grande maioria dos projetos de corpus 
desenvolvidos no Brasil, dentre os quais o chamado Corpus-Nilc, cujas especificidades 
examinaremos em detalhes na Seção 1.  

A proposta do Projeto Lacio-Web pretendeu investir na criação de um produto 
diferenciado pela abrangência na oferta de tipos distintos de corpus, pelo aparato lingüístico-
computacional associados aos corpora e pela disponibilidade irrestrita e gratuita de todo o seu 
conteúdo. O Lacio-Web (LW) é um projeto de 2 anos, de iniciativa do Núcleo Interinstitucional de 
Lingüística Computacional (NILC) em parceria com o IME e FFLCH (USP), contando com o 
suporte do CNPq.5 Neste artigo apresentamos o LW, cujas características principais são abordadas 
na Seção 2. Na Seção 3, detemo-nos na discussão sobre os principais desafios enfrentados na 
construção de u m corpus de referência. O contraste com uma experiência anterior do grupo 
(Corpus-Nilc) procura demonstrar a trajetória de amadureci mento que u ma atividade co mo essa 
acarreta. 
 
1. Corpus-NILC: lições aprendidas 

 
 A construção do Corpus-Nilc (CN) foi um empreendi mento decorrente da ferramenta de 
revisão (ReGra) desenvolvida pelo NILC em parceria com a ITAUTEC/PHILCO a partir de 1993 
(Martins et al., 1998). Inicialmente projetado para suportar exigências específicas do trabalho de 
revisão, o CN assumiu duas tarefas fundamentais: de um lado, servir de base para os testes de 
desempenho do ReGra e, de outro, fornecer parâmetros para os estudos lingüísticos requisitados 
pelo Revisor. Porém, suas decisões de design e compilação foram motivadas pelas necessidades do 
projeto, à margem das orientações técnicas, ainda que incipientes à época. Ao final de 10 anos, o CN 
passa por uma ampla reformulação, em muito motivada pelo desenvolvimento do LW. Um 
levantamento sobre o CN (Pinheiro et. al, 2003) revela os principais problemas da sua concepção e 
design: 
 ● classificação dos textos: a classificação textual do CN é problemática, pois o Corpus foi 
construído sob demanda. À medida que foram adquiridas, as amostras passaram a integrar 
categorias textuais que, na taxonomia, são distinguidas segundo parâmetros irregulares de 
classificação. Tal classificação textual irregular i mpedia que a totalidade dos textos sobre esportes, 
por exemplo, fosse recuperada pelo usuário numa consulta ao catálogo “Esportes”. Na verdade, os 
textos do CN não foram preparados para processamento auto mático visando à recuperação de 
informações. 
 ● quantidade de textos: alguns conjuntos de textos do CN são muito pouco 
representativos, i.e., não são quantitativamente suficientes do rótulo que carregam. O corpus 
científico, por exemplo, tem poucas amostras de teses, algumas dissertações inco mpletas e, de modo 
geral, é dedicado ao campo da informática. A quantidade de textos impede o aproveitamento do 
corpus para pesquisas gerais.  
 ● compilação: alguns tipos de textos tiveram compilação irregular em relação ao padrão 
de amostragem aplicado em quase todo o CN. Embora o procedi mento ideal de compilação fosse o 
de trazer apenas textos integrais, para algumas categorias essa regra foi quebrada, resultando em 
obras parcialmente co mpiladas.  

                                                 
5 Processo no. 552176/01-0 Modalidade AI 
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  ● acúmulo de textos: uma característica insatisfatória de determinados conjuntos do CN é 
o acúmulo de textos em um único arquivo, resultado de uma escolha de formatação das amostras do 
Corpus. A opção foi a de anexar, num único arquivo, diversos textos pequenos, o que terminou 
ocultando especificidades sobre os textos, tais como as diferenças de autoria, de assunto, etc. A 
formatação dos textos (e arquivos) de um corpus não seria relevante se importantes recursos 
automáticos não dependessem da clareza e uniformidade das informações lá contidas. 
 Com esses apontamentos podemos co mpreender a importância do CN como uma 
experiência do grupo no campo de construção de corpus. Os aspectos aqui levantados serão 
retomados na Seção 3 para o contraponto com a direção metodológica do Lacio-Ref. 
 
2. Lacio-Web: panorama geral 
 

Lacio-Web é a deno minação para um projeto que envolve a construção de alguns tipos de 
corpora, a construção de uma plataforma amigável para tornar disponível esse material na Web, e a 
criação e/ou adaptação de ferramentas de PLN para auxiliar na pesquisa desses corpora. Os 
principais objetivos do LW são: a) disponibilizar, de modo gratuito, todo o material desenvolvido no 
projeto, incluindo os corpora e as ferramentas lingüístico-computacionais a eles associados. O 
acesso irrestrito busca atender a um público de especialistas e não-especialistas, com o ambiente da 
Internet como sua plataforma de circulação. b) oferecer a seu usuário vários tipos de corpora, 
conforme detalharemos a seguir.  
 Sobre a tipologia de corpus, Atkins, Clear & Ostler (1992) indicam importantes 
parâmetros contrastivos por meio dos quais é possível identificar os seguintes tipos de corpus: 
corpus sincrônico vs. corpus diacrônico; corpus fechado vs. corpus aberto; corpus de textos 
completos vs. corpus de amostragem vs. corpus monitor; corpus geral vs. corpus terminológico; 
corpus si mples vs. corpus comparável vs. corpus paralelo-2 vs. paralelo-3 vs. ...., etc. Cathy Ball6 
também apresenta indicadores para a distinção de corpora: corpus balanceado vs. oportunista vs. 
piramidal; corpus cru vs. corpus anotado. Nessa mesma linha, Sardinha (2000) distingue corpora de 
acordo com o seu propósito (i.e., aplicação): corpus de referência vs. corpus de estudo vs. corpus de 
treinamento ou teste. 
 A co mposição do LW pode ser caracterizada como abrangente e diversificada (cf. Aluísio 
et. al, 2003), porque atende a 8 dos parâmetros apontados acima: a) quanto à aplicação, temos o 
Corpus de Referência (Lacio-Ref); o Lacio-Dev (Corpus de desvio, prestando-se a testes de revisores 
gramaticais, por exemplo); e o Mac-Morpho (Corpus etiquetado, indicado para treinamento e testes 
de ferramentas computacionais, tais co mo POS tagger; b) quanto ao design, o Mac-Morpho é do 
tipo auto maticamente-anotado, constituindo-se de uma porção do Lacio-Ref, ao passo que este, por 
sua vez, é do tipo cru, co m ampla maioria de textos plenos (i.e., compilados na íntegra); c) na 
oposição si mples vs. paralelo, o Par-C é um corpus paralelo-2, envolvendo duas línguas (português-
inglês) num tratamento que prevê alinhamento de corpus; e d) do contraste entre geral vs. 
terminológico, o Comp_C é um corpus do tipo terminológico, de natureza comparável. 
 Em termos de ferramentas computacionais associadas, o LW oferecerá até o final de 
dezembro, etiquetadores morfossintáticos disponíveis na Web ― TreeTagger (Schmid, 1994), 
MXPOST (Ratnaparkhi, 1996), e o baseado em transformações dirigidas por erros (TBE) de Brill 
(Brill, 1995) ― treinados com o corpus de 1,1 milhão de palavras (Mac-Morpho). Ressalta-se que 

                                                 
6 Veja-se tutorial sobre concordância e corpora em www.georgetown.edu/faculy/ballc/corpora/tutorial.html  
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devido ao fato de prevermos o acesso especializado ou não aos nossos produtos, u m grande esforço 
está sendo feito na construção da interface, seguindo uma preocupação recente na área (cf. Andersen 
et. al, 2002). 
 
3. Corpus de Referência e Lacio-Ref 
 
 Segundo Sardinha (2000), u ma categoria de corpus pode ser distinguida por sua 
finalidade; é quando se demonstram pertinentes as oposições corpus de estudo vs. corpus de 
treinamento vs. corpus de referência. Em Sinclair et. al (1996), denomina-se corpus de referência 
um corpus suficientemente amplo para representar uma variedade relevante da língua. Deve 
apresentar-se suficientemente consistente para pesquisas lingüísticas e, dada a sua dimensão e 
diversidade, pode servir de base para a construção de corpora específicos. Em geral, recomenda-se 
que um corpus tenha os seguintes pré-requisitos: que seja autêntico (i.e., contenha apenas amostras 
genuínas da língua, contrapondo-se, assi m, a textos construídos artificialmente), e que seja 
representativo. Essa questão da representatividade, porém, é bastante controversa, apesar do avanço 
considerável da Lingüística de Corpus nas últi mas décadas. De fato, a partir de quais indicadores 
poderemos considerar um corpus representativo? Para o LW, respondemos a essa questão, 
retomando o pensamento de Leech (1991), segundo o qual certas características de um corpus são 
projetadas ao seu usuário. No presente caso, o ônus da representatividade é, justamente, do usuário, 
que deve recortar para sua pesquisa o que considerará representativo de seu estudo. Para auxiliá-lo, 
no entanto, dedicamo-nos à preparação de u m corpus que privilegie os seguintes fatores: a) a 
diversidade dos gêneros textuais; b) a organização criteriosa dessas categorias textuais; e c) a 
catalogação das amostras. 
 O Corpus de Referência do LW (Lacio-Ref, ou simples mente LR) objetiva a 
disponibilização de um conjunto de textos escritos autênticos do português brasileiro, cuja 
abrangência se dá por u ma tipologia ortogonal (i.e., não excludente, ou horizontal) de textos, 
composta dos seguintes indicadores: i) gênero textual (literário, jornalístico, jurídico, acadêmico, etc.; 
carta, artigo, parecer, entrevista, tese, resenha, etc.); ii) assunto (exatas, humanas, biológicas; física, 
astronomia, lingüística, geografia, ecologia, medicina, etc.); e iii) meio de distribuição (jornal, livro, 
internet, panfleto, etc.). Para atingir esse objetivo, certas decisões metodológicas foram baseadas em 
nossa experiência de construção de corpora. São aspectos pouco discutidos na literatura, que 
pensamos merecer a reflexão que segue.  
 

3.1 Da compilação 

 O LR aproveitou parte do CN. Do corpus corrigido, resgatamos: a) o jornal “Folha de 
S.Paulo” (cerca de 25 milhões de ocorrências), textos literários (cerca de 1.700) e textos jurídicos 
(cerca de 110 mil); do corpus semicorrigido, os textos acadêmicos (cerca de 500 mil ocorrências). 
No total, foram importados do CN 27.556.220 ocorrências. E m virtude da disponibilização gratuita, 
via Internet, de todo o conteúdo do corpus, é necessário obter a licença de uso de cada um dos textos, 
que é o principal entrave para o acesso livre dos corpora eletrônicos. Uma tendência de projetos de 
excelência (cf. Corpus Brown, BNC e ANC) é a formação de consórcios (ex.: LDC – Linguistic 
Data Consortiu m) que facilitam a obtenção de textos e o gerenciamento da disponibilização do 
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corpus. No nosso caso, optamos pelo viés científico de construção do corpus, com o apoio de 
colaboradores no fornecimento de textos mediante um compromisso formal de parceria científica.7 
Isso possibilitou, por exemplo, incluir um ano de publicação do jornal Folha de S.Paulo e um de 
publicação da Revista Nova Escola, além do periódico especializado Revista Cerâmica Industrial, 
com a concessão de vários anos de publicação. Futuros acordos permitirão incrementar o LR. 
 Algumas categorias de texto, por outro lado, dispensam a licença formal de uso. Os textos 
de domínio público foram e continuam sendo incorporados ao LR, apenas recebendo o tratamento 
de formatação específico a esse corpus. É o caso dos textos jurídicos de diversos tipos (códigos, leis, 
decretos, ofícios, portarias, etc.) e os  textos literários datados há mais de 15 anos. Para a formatação 
dos textos, corrigimos falhas na compilação do CN (cf. Seção 1). Uma delas é a nomeação dos 
arquivos que, aqui, parte de uma fundamentação ao mes mo tempo genérica (i.e., que seja facilmente 
extensível) e operacional (i.e., que preveja um mecanismo de busca). Textos literários, por exemplo, 
são assim nomeados: “LI-LTro-Assis_ memorias”, onde se lê o meio de distribuição do texto (no 
caso LIvro), seguido do gênero LiTerário, da categoria romance, o autor Machado de Assis indicado 
na seqüência, seguido do nome do romance. 
 

 III.2 Da catalogação 

 Para u m texto ser integrado ao LR, é necessário cumprir requisitos pré-definidos, dentre os 
quais a autoria explícita e dados de publicação completos.. Cada texto do LR é catalogado em fichas 
que recebem o título de cabeçalho. O cabeçalho-LR marca os textos nos seguintes aspectos: a) 
arquivo, com informações do tipo nome, quantidade (de kbites, de páginas), etc.; b) texto fonte, com 
todos os dados pertinentes à publicação; c) autoria, com dados como sexo e o tipo do autor (se 
individual, ou institucional, etc); d) tipologia, em que se enquadram os textos nas categorias de 
gênero, de assunto e de meio de distribuição; e e) tradução, não pertinente para o LR.8 O principal 
esforço dos pesquisadores é refinar o tratamento do gênero textual das amostras. Um estudo sobre 
esse tema está em curso a fi m de possibilitar que a classificação dos textos seja teoricamente 
justificada, considerando aspectos lingüísticos e extra-lingüísticos de cada texto. Trata-se de um 
grande desafio, uma vez que a tipologia textual não é um consenso nem na teoria lingüística nem em 
disciplinas correlatas, como a Lingüística de Corpus. Em última instância, esse tratamento 
sofisticado dos textos pode ser integrado numa etapa futura do Lacio-Web como um todo; uma fase 
em que o investimento seja, por exemplo, a construção de um corpus balanceado a partir do LR.  
 
4. Conclusões e perspectivas 
 
 O projeto Lacio-Web possibilita agregar pesquisas envolvendo lingüística, lingüística de 
corpus e lingüística computacional, graças à abrangência de seus produtos, tais como a composição 
heterogênea de corpora, a associação com diversas ferramentas lingüístico-computacionais e a 
integração da abordagem da lingüística de corpus amparando as principais decisões de concepção e 
design. Relatamos aqui os principais desafios na construção de u m Corpus de Referência (o Lacio-

                                                 
7 O “ Termo de Autorização de Uso” do LR segue os padrões de projetos como o British National Corpus (BNC) 
e o COMET. Mais detalhes estão em http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/lacio-web.htm . 
8 A ficha sobre tradução vale para os corpora com textos não genuinamente produzidos por falantes nativos, 
como é o caso do Comp_C e do Par-C. 
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Ref) que se contrapõe às medidas adotadas quando da construção do Corpus-Nilc: refinamento da 
compilação e formatação de textos, aplicação de u m processo de catalogação das amostras, 
baseando-se numa organização textual que prevê mecanismos automáticos de busca e recuperação 
de informações. Alguns sucessos já podem ser contabilizados, tais como a conquista da autorização 
de uso de i mportantes fontes de textos, garantindo ao LR a possibilidade de circular num ambiente 
como a Internet.  
 
RESUMO: Este artigo torna público o Projeto Lacio-Web focalizando, especificamente, o seu 
corpus de referência. Questões como disponibilidade, representatividade, tipologia de corpus, bem 
como detalhes sobre compilação e catalogação de textos são discutidas no contexto de um trabalho 
ainda incipiente no Brasil: a construção de corpus do português brasileiro escrito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: corpus de referência do português brasileiro; lingüística de corpus; PLN  
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