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Gráfico 1 – Crimes mais frequentes no corpus geral
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Expor os resultados principais obtidos com a com a análise de

corpus durante realização do projeto DATA-UV.

1 – Lista de keywords: Geração de uma lista de keywords através

do software AntConc. Com essa lista pode-se levantar quais os

crimes mais frequentes nos textos do corpus.

2 – Seleção dos collocates dos crimes: Com a lista de crimes

mais frequentes presentes nas keywords pode-se verificar quais

os termos coocorrentes aos termos relativos a cada um dos

crimes. Esses termos foram obtidos utilizando o software

AntConc, através da verificação das linhas de concordância. Essa

etapa é realizada no corpus geral e em cada jornal

separadamente.

3 – Análise dos collocates dos crimes: Já com a relação de

collocates dos crimes mais frequentes, pode-se iniciar sua análise

no corpus geral e em cada jornal separadamente. Esse processo

consiste na seleção dos collocates e análise de sua linha de

concordância, ainda com o uso de recursos do software AntConc.

Com essa análise é possível verificar as circunstâncias

contextuais dos crimes, o que pode ser ilustrado através de

exemplos retirados dos textos jornalísticos.
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Tabela 1 – Frequência de crimes por jornal (a cada 100 mil palavras)

Fonte: dos autores 

Com esses dados, foi possível constatar quais os crimes mais

citados em cada jornal analisado. Foi possível verificar na primeira

etapa de análise do corpus que os crimes com maior frequência –

crimes que apareceram entre as 100 primeiras keywords no corpus

geral –, durante o ano de 2014 foram: roubo (1962 ocorrências),

homicídio (1827), assalto (1143), assassinato (931), furto (843) e

estupro (432).

Nas etapas seguintes da pesquisa, com a seleção e análise de

collocates para os crimes mais frequentes, pontuou-se, por exemplo,

a coocorrência de ‘veículo’ e ‘veículos’ para o crime de roubo.

Quadro 2 -- Exemplo de collocates para ‘roubo’, ‘homicídio’ e

‘assalto’ – corpus geral

Quadro 3 – Análise do collocate ‘veículo’ de ‘roubo’ no corpus geral
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Os dados apresentados possibilitam uma ideia bastante concreta

dos tipos de crime que vêm ocorrendo no Brasil, bem como a

forma que esses acontecimentos são representados pela mídia

nacional. Além disso, os dados relativos ao ranking dos crimes

que apareceram mais frequentemente na mídia corroboram com

os resultados encontrados no Atlas da Violência 2016, documento

publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Um dado a ser mais profundamente analisado é a alta frequência –

normalizada –, no jornal Pioneiro, de crimes como roubo,

homicídio, assalto e furto relativamente aos outros jornais de

cobertura regional mais ampla, conforme se pode verificar na

Tabela 1.
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