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“[P]rodução de riqueza e violência urbana caminham juntas, a primeira, por sua natureza, produz riscos que se

evidenciam na cidade. Sejam eles: ambientais (degradação socioambiental como aquecimento global, escassez de água

potável, poluição do ar etc.), sociais (baixa qualidade de vida, desemprego, ausência de equipamentos de saúde e

educação etc.), de transporte e segurança pública e muitos outros. Hoje, a crise urbana é planetária, com a criminalidade

atingindo os grandes centros urbanos, e acentuada no atual momento histórico pelas políticas previdenciárias e fiscais

implementadas nos países afetados.” (WEYRAUCH, 2011, p. 3)

Analisar o corpus do DATA-UV 2 por meio de collocates,

utilizando o software GraphColl.

Um dos principais procedimentos na pesquisa em Linguística

de Corpus é a análise de collocates, que possibilita a

verificação do contexto em que determinadas palavras são

utilizadas no corpus estudado. Para a realização desse tipo de

análise, há softwares específicos que proporcionam uma

visão completa sobre os dados a serem estudados. Neste

trabalho, foi utilizado o GraphColl.

A partir da análise do corpus lematizado, foi possível

observar os collocates para ‘segurança pública’. Após ter-

se a lista dos collocates com o GraphColl, o software

gerou o respectivo gráfico. Em seguida, foram criadas as

categorias que permitem a análise a partir das linhas de

concordância e acesso aos textos completos no corpus não

lematizado. A discussão dos resultados é realizada pela

perspectiva da Análise Crítica do Discurso em etapa

posterior.

Jornais de São Paulo

PROTEÇÃO (reforçar, garantir, equipamento, força,

urbano)

OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS (não há)

VIGILÂNCIA (câmera, imagem)

SETOR PÚBLICO (mariano, ssp, secretaria, secretário,

beltrame [Checar Mariano Beltrame], fórum, fernando,

grella, vieira [Fernando Grella Vieira], especialista, roberto,

porto, [Roberto Porto] municipal, força, equipamento,

agente, equipe)

SISTEMA PRISIONAL (não há)

Jornais do Rio Grande do Sul

PROTEÇÃO (proteger, garantir, privado)

OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS: social, saúde, educação

VIGILÂNCIA (câmera, imagem)

SETOR PÚBLICO (público, secretaria, secretário, SSP,

airton, michels [Airton Michels])

SISTEMA PRISIONAL (pasc, alta, charqueadas,

penitenciária [Penitenciária de Alta Segurança de

Charqueadas])
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