
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tais procedimentos possibilitaram (a) a construção preliminar de

um corpus a ser mais profundamente analisado com relação à

representação da violência urbana na mídia nacional brasileira, (b)

um conhecimento técnico mais avançado a respeito do uso de

softwares em Linguística de Corpus e (c) uma experiência prática

bastante efetiva quanto as metodologias da Linguística de Corpus.
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SOBRE A LINGUÍSTICA DE CORPUS 

“The corpus approach harnesses the power of computers to allow

analysts to work to produce machine aided analyses of large

bodies of language data - so-called corpora. Computers allow us

to do this on a scale and with a depth that would typically defy

analysis by hand and eye alone. In doing so, we gain

unprecedented insights into the use and manipulation of language

in society.” (Toni McEnery, ESRC/CASS, Lancaster University)

Descrever o processo de formação do corpus linguístico
utilizado no projeto Big data media analysis and the

representation of urban violence in Brazil.

O resultado obtido nessa etapa do projeto foi a formação de um

corpus de 5.127 artigos jornalísticos totalizando 1.778.282

palavras para a análise. A distribuição por jornais é a seguinte:

Figura 1 – Tabela dos totais de artigos e palavras do corpus

Fonte: dos autores

Figura 2 – Gráfico dos totais de artigos e palavras do corpus

Fonte: dos autores

Apoio:

METODOLOGIA

1 – Formação do corpus: As matérias jornalísticas foram obtidas

mediante o acesso à base de dados Factiva, que consiste em um

total de mais de 36 mil fontes de conteúdo de jornais, revistas e

publicações de economia. Foram selecionados os jornais Pioneiro,

Zero Hora, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, nas edições

de 01/01 a 31/12/2014, a partir de termos de busca como

‘violência urbana’, ‘segurança pública’ e ‘criminalidade’.

2 – Eliminação de ruído do corpus: Com os textos jornalísticos

já compilados, foi utilizado o software SarAnt, o qual possibilita

destacar elementos textuais não relevantes para a análise

linguística, como cabeçalhos e créditos de reportagem.
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