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Relatar o processo de lematização do corpus jornalístico DATA-UV, bem como uma comparação de dados resultantes do corpus antes

e depois do processo.

A lematização refere-se ao processo de converter todas as formas flexivas de uma determinada palavra em sua forma base. Por

exemplo: destroy, destroys, destroying e destroyed’ são partes do verbo lema ‘destroy’; mas o substantivo ‘destruction’ é um lema

separado. (MCENERY; HARDIE, 2012, p. 245)

O corpus do DATA-UV 2 é constituído de textos jornalísticos da Folha de S. Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora e Pioneiro,

reportando casos de violência urbana. Para a lematização, utilizou-se o The Parsing System Palavras, que é parte integrante do Visual

Interactive Syntax Learning do Institute of Language and Communication da University of Southern Denmark. O software Palavras

tem a capacidade de etiquetar cerca de 300 milhões de palavras da língua portuguesa. Entre algumas das variações disponíveis, a que

melhor atendeu a demanda do corpus em estudo foi a opção flat do sistema. Com o resultado foram criadas duas versões de saídas,

uma contendo os balizadores e outra não. Para a automatização do processo foi utilizado um script PHP tanto para o uso das

expressões regulares quanto para a consulta automática no sistema Palavras.* Após o processo de lematização, o software Text

Crawler foi utilizado para verificar e corrigir possíveis erros remanescentes do procedimento.

“A violência urbana se manifesta de diversas formas, individual e/ou coletivamente, segundo a natureza do espaço público e/ou

privado, da qualidade de seu processo de produção, urbanização e, sobretudo, do nível de privação de sua população no campo da

sobrevivência e dos direitos sociais. As formas históricas de violência também variam segundo o design urbanístico do espaço, da

qualidade do seu sistema sociopolítico cultural, do número de habitantes em um dado território e da consciência comunitária de seus

habitantes.” (WEYRAUCH, 2011, p. 3).
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CORPUS LEMATIZADO

1.960.626

Através de análise com o software GraphColl pôde-se perceber a diferença na constituição dos textos analisados.

Com o corpus não-lematizado, a presença de palavras como

‘roubos’ e outras palavras conjugadas faz com que se

busquem todas as formas possíveis de uma palavra para

analisá-la. Na Figura 1, as linhas de concordância para

‘segurança pública’ contêm termos conjugados, como

‘latrocínios’, ‘acusados’, ‘crimes’, entre outros.

Figura 1 – Linhas de concordância com o corpus não-

lematizado

Figura 2 – Linhas de concordância com o corpus lematizado

Como exemplo, da Figura 2, com as mesmas linhas de

concordância para ‘segurança pública’, as palavras

anteriormente citadas já estão em sua forma lematizada, como

‘roubo’, ‘crime’, ‘latrocínio’, entre outros.

Com esses procedimentos é possível iniciar as análises

de collocates com o Graphcoll.
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