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Abstract. Comparamos dois ambientes de processamento de corpora:

o INTEX e o IMS Corpus Workbench. Depois de apresentadas as especi-

�cidades de cada um deles, discutimos as suas diferentes capacidades e

a forma como se adequam ao processamento do português.

1 Introdu�c~ao

O INTEX e o IMS-CWB s~ao ambientes inform�aticos especialmente desenhados

para facilitar o trabalho lingu��stico baseado na observa�c~ao da forma como a

l��ngua �e empregue { ou seja, recorrendo a grande quantidade de textos. Con-

cebidos de forma totalmente independente e respondendo a desejos de comu-

nidades distintas, apresentam-se actualmente como alternativas no mercado mais

gen�erico das ferramentas de processamento de corpora (\corpus processing tool-

s").

Visto que as autoras têm, cada uma, uma longa experiência com um destes

ambientes, propusemo-nos descrevê-los e compar�a-los, por forma a ilustrar as

possibilidades de cada sistema e clari�car, por um lado, as funcionalidades em

que concorrem e, por outro, aquelas em que s~ao complementares. �E preciso,

contudo, esclarecer que, enquanto que os recursos lingu��sticos do português do

INTEX foram elaborados pela equipa da segunda autora (o LabEL), os corpora

portugueses codi�cados com o IMS-CWB n~ao foram compilados pela primeira

autora.

N~ao pretendemos formular qualquer veredicto �nal sobre os sistemas, mas

apenas identi�car v�arios crit�erios e caracter��sticas que possam iluminar uma

escolha consciente por parte de um p�ublico interessado nos problemas que dis-

cutimos aqui. O artigo est�a estruturado do seguinte modo: nos pontos 2 e 3,

apresentamos uma pequena introdu�c~ao ao INTEX e ao IMS-CWB, respectiva-

mente. Em 4. discutimos v�arias diferen�cas e semelhan�cas a n��vel t�ecnico, lin-

gu��stico e pr�atico, ilustrando, com exemplos simples do português, o modo de

funcionamento e de utiliza�c~ao de cada um dos sistemas.
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2 O INTEX

O INTEX �e um sistema modular desenvolvido inicialmente para NextStep [32]

e, mais recentemente, para Windows NT - 95/98, que pode ser usado para anal-

isar corpora de muitos milh~oes de palavras [34]. Utiliza l�exicos e gram�aticas

de grandes dimens~oes, representados por aut�omatos de estados �nitos. Os di-

cion�arios e gram�aticas s~ao aplicados, em combina�c~ao, ao processamento de cor-

pora a �m de, entre outras coisas: (i) reconhecer unidades lexicais, simples e

compostas; (ii) identi�car estruturas sint�acticas ou l�exico-sint�acticas; (iii) re-

solver ambiguidades; (iv) etiquetar palavras ou express~oes. Permite elaborar

concordâncias lematizadas de estruturas lingu��sticas variadas, bem como in-

dexar textos de modos diversos. Inclui igualmente ferramentas que auxiliam a

manuten�c~ao e cria�c~ao de dicion�arios e gram�aticas e ferramentas que permitem

obter dados estat��sticos sobre os textos.

Est~ao actualmente implementadas neste sistema descri�c~oes de mais de uma

dezena de l��nguas, entre as quais: alem~ao, espanhol, francês, inglês, italiano e

português. Os recursos lingu��sticos do português s~ao constitu��dos por [25, 23, 24]

dicion�arios de palavras simples (110.000 lemas) e compostas (30.000 lemas) e

por uma biblioteca de gram�aticas, que inclui fundamentalmente gram�aticas de

an�alise e reconhecimento de estruturas l�exico-sint�acticas, gram�aticas de resolu�c~ao

de ambiguidades e gram�aticas de normaliza�c~ao de texto (divis~ao do texto em

frases, separa�c~ao de formas contra��das, etc.).

O modo como o sistema trata um dado texto �e o seguinte: primeiro iden-

ti�ca todos os \tokens" (palavras, sinais de pontua�c~ao, marcadores de frase e

algarismos), depois aplica os dicion�arios de palavras simples e compostas do

português, indexando todas as unidades lexicais, ou seja, associando a cada uma

delas a informa�c~ao constante dos dicion�arios que aplicou.

O sistema associa todas as formas exionadas ao seu lema (mais do que

um, no caso das ambiguidades resultantes de homogra�a, por exemplo: en-

tre,entrar.V:S1s:S4s:S3s:Y4s; entre,entre.PREP) e especi�ca os seus atributos

lingu��sticos. Por exemplo: V:S1s:S4s:S3s:Y4s da forma verbal entre signi�ca que

esta forma corresponde �a primeira, segunda (tratamento \você") e terceira pes-

soas do singular do presente do conjuntivo e �a segunda pessoa do singular (trata-

mento \você") do imperativo. A ambiguidade nos compostos �e muito menor. Em

todo o caso, os compostos amb��guos est~ao inclu��dos num dicion�ario, e os n~ao am-

b��guos num outro dicion�ario. Por exemplo, o ADV em combina�c~ao �e amb��guo

(devido �a polissemia do nome combina�c~ao e �a possibilidade de poder ser prece-

dido pela preposi�c~ao em, quer quando �e um nome predicativo, relacionado com

combinar, quer quando �e um nome concreto).

Indexado o texto, v�arias outras opera�c~oes simples podem ser efectuadas,

como a lematiza�c~ao do texto e a etiquetagem das palavras n~ao amb��guas. O

sistema lematiza as palavras simples que têm o mesmo lema, independentemente

de esse lema poder ser amb��guo, como seria o caso por exemplo da forma grandes,

cujo lema, quer seja adjectivo ou nome, �e grande.

Da mesma forma, a etiquetagem das palavras �e realizada pelo sistema quando

estas s�o pertencem a uma categoria. Assim, nem a palavra grandes seria etique-
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tada (por poder ser um adjectivo ou um nome) nem o adv�erbio em combina�c~ao

seria etiquetado como composto (embora o fossem os seus constituintes).

Para tratar adequadamente estas situa�c~oes, �e preciso, por um lado, re�-

nar as informa�c~oes dos dicion�arios (de modo a distinguir com tra�cos sint�actico

semânticos os dois nomes hom�ografos combina�c~ao) e, por outro, aplicar ao texto

gram�aticas de resolu�c~ao de ambiguidades (para, por exemplo, distinguir o valor

adjectival de grande do valor nominal que tamb�em pode ter). Na Fig. 1 apresen-

tamos os aut�omatos (Finite State Transducers, FST) correspondentes ao texto

utiliza l�exicos e gram�aticas de grandes dimens~oes antes e depois da aplica�c~ao de

uma destas gram�aticas [4], que elimina a leitura errada.

Fig. 1. Antes e depois da aplica�c~ao das gram�aticas de resolu�c~ao de ambiguidades

3 O IMS-CWB

O sistema de processamento de corpora do IMS1 (por vezes referido como \corpus

workbench" (CWB) ou como \corpus query system") �e um conjunto de ferra-

mentas computacionais pensadas para implementar e�cientemente o tratamento

de corpora de grandes dimens~oes com n��veis de anota�c~ao variados. A arquitec-

tura e a �loso�a que presidiu ao desenho do sistema encontram-se descritas em

[5, 29].

O m�odulo mais importante �e o Corpus Query Processor (CQP), apresentado

em [8] como um motor de procura especializado para a investiga�c~ao lingu��stica.

Outros m�odulos que fazem parte integrante do sistem s~ao Xkwic (uma interface

gr�a�ca para X [6]) e o Macro Processor (uma interface que estende as capacidades

do CQP atrav�es da reutiliza�c~ao de padr~oes complexos de procura [30]).

1 Institut f�ur Maschinelle Sprachverarbeitung da Universidade de Stuttgart



4

Apesar de ter sido originalmente aplicado no processamento do alem~ao e do

inglês, este ambiente �e hoje em dia usado para l��nguas t~ao diferentes como o

shona, o sueco, o b�osnio, o norueguês e o checo, para n~ao falar do português.

Para a nossa l��ngua, o IMS-CWB foi usado na disponibiliza�c~ao de corpora pela

Internet (http://cgi.portugues.mct.pt/acesso.html). Os v�arios corpora codi�ca-

dos neste ambiente [28], todos eles acess��veis publicamente2, s~ao os seguintes:

NATURA Corpus jornal��stico Natura-PUBLICO [19], 6 milh~oes de palavras

ENPCport Parte portuguesa do English-Norwegian Parallel Corpus (ENPC),

[21], 200 mil palavras

MINHO Corpus jornal��stico Natura-Di�ario do Minho [19], 1 milh~ao de palavras

ECI-EBR e ECI-EE Respectivamente a parte do corpus Borba-Ramsey e a

da apresenta�c~ao do programa Esprit do European Corpus Initiative, the

Multilingual Corpus 1 (ECI/MCI) [35], 750 mil palavras

MLCC-DEB MLCC - Multilingual Corpora for co-operation, Sub-corpus: Of-

�cial Journal of the European Commission, Annex: Debates of the European

Parliament 1992-1994 [2], 9 milh~oes de palavras

SAOCARLOS Corpus NILC/S~ao Carlos (parte corrigida) [20], 31 milh~oes de

palavras

ANOTINESC Corpus INESC anotado [27], 17 mil palavras

4 Compara�c~ao entre os dois ambientes

Uma compara�c~ao entre sistemas t~ao complexos como os dois mencionados pode

ser feita a v�arios n��veis. Veja-se, por exemplo, a compara�c~ao de \corpus query

tools" [31] que analisa mais de vinte sistemas diferentes3 ou as recomenda�c~oes do

ponto de vista do utilizador de [3]4. N~ao existe contudo, que n�os saibamos, uma

compara�c~ao entre o IMS-CWB e o INTEX (incluindo ou n~ao outros sistemas

tamb�em), que se torna relevante por serem aqueles em que mais trabalho existe

para o português. Tentaremos estabelecê-la aqui de v�arias maneiras distintas.

4.1 Quest~oes fundamentais

Para al�em do processamento de textos, o INTEX foi pensado para permitir o

desenvolvimento da investiga�c~ao em lingu��stica. Um dos objectivos dos investi-

gadores que com ele trabalham �e, pois, a cria�c~ao e/ou melhoramento de recursos

lingu��sticos (dicion�arios e gram�aticas de ampla cobertura lexical) formalizados

em aut�omatos de estados �nitos. Apresenta assim uma s�erie de ferramentas de-

dicadas, para esse efeito.

2 Nem todos possuem ainda autoriza�c~ao para ser disponibilizados atrav�es da Web.
3 Os vinte e dois sistemas est~ao listados em [31]. O IMS-CWB faz parte de lista, mas

n~ao o INTEX. Veja-se tamb�em [12, 13].
4 Neste artigo as autoras apresentam crit�erios que consideram importantes do ponto

de vista do utilizador recorrendo a três sistemas diferentes como ilustra�c~ao, sendo

Xkwic, do IMS-CWB, um deles.
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Por outro lado, o IMS CWB foi desenhado para ser o mais poss��vel inde-

pendente de teorias { quer sobre a l��ngua quer sobre o seu processamento {

n~ao favorecendo, pois, nenhuma escola particular. Por exemplo, qualquer de-

sambigua�c~ao ou re�namento da anota�c~ao de um dado corpus n~ao faz pois estri-

tamente parte das potencialidades do IMS-CWB. Um dos seus objectivos { ou

aplica�c~oes preferenciais { �e tamb�em, no entanto, a extrac�c~ao de informa�c~ao rele-

vante para o trabalho lexicogr�a�co, seja ele computacional [11, 15] ou tradicional

[9]. Outra das aplica�c~oes �e a extrac�c~ao de terminologia [16].

Em termos de concep�c~ao, pode dizer-se que o INTEX vê o corpus como um

objecto aut�onomo ao qual se aplicam v�arios recursos lingu��sticos (dicion�arios,

gram�aticas de an�alise, de resolu�c~ao de ambiguidades, de normaliza�c~ao de tex-

to, etc.) que o preparam para ser explorado de diversos modos.5 O corpus �e

pois uma entidade que pode ser trabalhada de acordo com as necessidades e

objectivos do utilizador: obten�c~ao de resultados para utiliza�c~ao imediata (por

exemplo: pesquisa de todas as unidades lexicais complexas, integradas ou n~ao

no contexto), ou de resultados necess�arios para poder prosseguir a investiga�c~ao,

usando instrumentos lingu��sticos cada vez mais so�sticados.6

Pelo contr�ario, o IMS-CWB vê o corpus como uma entidade com uma integri-

dade pr�opria, sobre o qual pode interrogar mas nunca alterar. Embora permita

v�arias vis~oes diferentes sobre o mesmo corpus (usando v�arios n��veis de anota�c~ao

diferentes, e mesmo entrando em conito, para o mesmo corpus), todas essas

vis~oes foram criadas antes da fase de interroga�c~ao.

4.2 Quest~oes t�ecnicas

Uma diferan�ca �obvia entre os dois sistemas, e que poderia levar, se n~ao fosse

a ubiquidade da WWW, �a perfeita ignorância m�utua, �e o facto de os sistemas

operativos em que os dois sistemas foram concebidos, e existem na pr�atica, serem

completamente diferentes. O INTEX foi desenvolvido para NextStep, contando

tamb�em actualmente com uma vers~ao para Windows 95/98 e NT, enquanto que

o IMS-CWB foi desenvolvido para Sun OS 4.1.3, Solaris2 e Linux. Contudo,

al�em das v�arias interfaces para WWW existentes para o CQP, existe agora uma

vers~ao em Java que possibilita o acesso remoto atrav�es da Web ao IMS-CWB7,

enquanto que o LADL, por seu turno, est�a a desenvolver um \Web-frontend"

para o INTEX[10].

N~ao admira, pois, que as �loso�as de desenho dos dois sistemas sejam t~ao

diferentes, visto que concordam e conformam com as perspectivas dos sistemas

operativos em que est~ao integradas. Temos, assim, para o IMS-CWB, a �loso�a

5 Os resultados dos v�arios tratamentos s~ao escritos em �cheiros auxiliares, per-

manecendo o texto inicial sem qualquer altera�c~ao.
6 Paskaleva [22] usa o INTEX para facilitar a cria�c~ao de corpora anotados de b�ulgaro

(desambiguados, portanto) enquanto que Abeill�e et al. [1] usam o INTEX apenas

como fornecedor de informa�c~ao lexical { a validar por outros meios.
7 Veja-se http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/CQP-

HTMLDemo/CQPDemos.html.
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de caixa de ferramentas e acesso remoto, t��pica do Unix, e para o INTEX, na

interface Windows, a �loso�a de ambiente para o qual se importam e dentro do

qual se visualizam todos as funcionalidades, t��pica deste ambiente.

4.3 Quest~oes lingu��sticas e de utiliza�c~ao

Independentemente do apanhado acima, que apresenta os dois sistemas como

bons representantes, cada um, de um modo de estar na sociedade de infor-

ma�c~ao, algumas quest~oes h�a que transcendem a mera an�alise sociol�ogica e que

correspondem a capacidades lingu��sticas apresentadas pelos dois sistemas, que

conv�em referir. Porque o utilizador destes dois sistemas �e primordialmente o

linguista, n~ao separamos aqui as quest~oes lingu��sticas (correspondentes aos ob-

jectivos te�oricos do utilizador) e as quest~oes pr�aticas (correspondendo �a sua

forma de interagir com o sistema).

Em ambos os sistemas, �e poss��vel fazer pesquisas lexicais, morfol�ogicas e/ou

sint�acticas, desde que o sistema tenha essa informa�c~ao (no INTEX, associada

ao l�exico ou como resultado da aplica�c~ao de gram�aticas, no IMS-CWB, na for-

ma de anota�c~ao do corpus). Usando o INTEX sobre um corpus de 4 milh~oes

de palavras, constitu��do por textos jornal��sticos, recolhidos na Web, ilustramos

alguns tipos de pesquisa. As mais simples s~ao de ordem lexical: pesquisa de

palavras j�a exionadas ou de lemas, escritos entre angulares. Pesquisas mais

complexas fazem uso de outros campos: Assim, a express~ao regular: (<ser> +

<estar>) <A> retira do texto todas as ocorrências dos auxiliares ser e estar

seguidos de adjectivo (apresentam-se as primeiras quatro ocorrências):

o o seu pessoal de Maliana por n~ao estarem garantidas as condi�c~oes de seguran�ca e as

rrinho foi acordado de emergência. Estava iminente um ataque das mil��cias, e todos os

resultados". Para a mesma fonte \�e dif��cil avan�car qualquer cen�ario", mas se \os au

de ir. N~ao voltam para casa porque �e in�util. A mil��cia garantiu-lhes que, se reinicia

Fig. 2. Pesquisa de adjectivos auxiliados por ser e estar (INTEX)

Se o utilizador precisar de resultados que contemplem a possibilidade de haver

um adv�erbio entre o auxiliar e o adjectivo (situa�c~ao frequente), dever�a escrever

uma express~ao regular como: (<ser> + <estar>) (<E>+<ADV>)<A>. Se quiser

restingir esta pesquisa apenas aos casos em que os verbos est~ao no imperfeito do

indicativo, especi�car�a: (<ser:I> + <estar:I>) (<E>+<ADV>)<A>. As quatro

primeiras ocorrências s~ao apresentadas por ordem alfab�etica na Fig. 3.

Assim como �e poss��vel pedir ao INTEX uma procura especi�cando v�arios

n��veis de an�alise diferente (lexical, morfol�ogica, sint�actica e l�exico-sint�actica,

etc.), a mesma potencialidade actualiza-se no IMS-CWB ao permitir que um

corpus tenha v�arias anota�c~oes (n��veis de anota�c~ao) e aceitando procuras multi-

n��vel. Por exemplo, a instru�c~ao seguinte procuraria um adjectivo seguido de

um nome (n��vel gramatical, marcado pelo atributo POS no exemplo) em que o
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eniente. Ontem �a noite, n~ao era ainda poss�ivel perspectivar o sucesso da

a edi�c~ao a situa�c~ao em Timor era bastante inst�avel. A Unamet evacuou todo

om os timorenses, a situa�c~ao era muito diferente: a mil�icia estava na rua

foi acordado de emergência. Estava iminente um ataque das mil�icias, e tod

Fig. 3. Pesquisa de adjectivos auxiliados por ser e estar no imperfeito com um ad-

v�erbio opcional entre o auxiliar e o adjectivo (INTEX)

adjectivo fosse conotativo (n��vel semântico, especi�cado como valor do atributo

SEM): SINTSEM> [pos="ADJ.*" & sem="CON.*"] [pos="N.*];.

Quanto �a apresenta�c~ao dos resultados, o INTEX fornece quatro alternati-

vas: texto completo com os resultados das pesquisas sublinhados, concordância

(especi�cada por n�umero de caracteres parametriz�avel), frases (de�nidas por u-

ma gram�atica especi�camente constru��da) e par�agrafos. O CQP n~ao apresenta

a primeira op�c~ao, permitindo por outro lado a especi�ca�c~ao do contexto da con-

cordância em termos de caracteres, \tokens" ou quaisquer atributos estruturais

de�nidos no corpus. (�E portanto compar�avel ao INTEX para um corpus apenas

dividido em frases e par�agrafos, mas para corpora com outras divis~oes tem maior

exibilidade: pode-se pedir para apresentar como contexto �a esquerda um verso,

contexto �a direita 2 versos, etc..) A seguinte instru�c~ao procura todas as frases

que têm simultaneamente o lema homem e a forma casa e apresenta o contexto

do resultado em duas frases (set c 2 s) (mostramos os dois primeiros casos):

ECI-EBR> set c 2 s; "home[mn]s*" []* "casa" within s;

2204: Soube mesmo pela empregada , que Dona Leonor n~ao quis se levantar da cama

e pediu , apenas , um ch�a com torradas . Quanto aos <homens de casa> , podem

perfeitamente ter sa��do e comido fora . ( N~ao perguntei por eles , �e claro .

73334: Foi na �ultima chuvarada do ano , e a noite era negra . O <homem s�o estava

em casa> ; chegara tarde , exausto e molhado , depois de uma viagem de ônibus

morti�cante , e comera , sem prazer , uma comida fria . Vestiu o pijama e ligou o r�adio

, mas o r�adio estava ruim , roncando e estalando .

Fig. 4. Pesquisa de frases contendo homem e casa (CQP)

Al�em da apresenta�c~ao dos resultados, a quest~ao dos marcadores estruturais

permite no IMS-CWB fazer perguntas restritas a partes diferentes de um corpus,

desde que o corpus tenha sido anotado como tal. (Por exemplo, �e poss��vel procu-

rar s�o em t��tulos, ou s�o em notas de rodap�e, ou s�o em literatura do tipo oral, etc.

Tal pode tamb�em pode ser feito no INTEX desde que tenham sido previamente

introduzidos marcadores adequados). Veja-se as primeiras linhas do resultado da

procura da preposi�c~ao em a uma ou duas palavras do �m de um t��tulo, na �gura

seguinte.

Podemos tamb�em procurar todos os t��tulos em que aparece a palavra em, e

apresent�a-los sem mais contexto: "em" %c within titulo expand titulo;.
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MINHO> "em" []1,2 </titulo>;

3184: il . Est��mulos prim�arios <em ambiente atractivo> A Associa�c~ao possui uma

3760: nsforma�c~ao do Sp . Braga <em SAD> Evidentemente que o fute

8444: LIA Angola : ano termina <em nova guerra> Angola chega hoje ao �n

9564: o de Acolhimento arranca <em 1999> Partindo das necessidade

24205: arkka �nlandesa . Vamos <em frente> Salve 1-1-1999 P.e Jos�e

25141: talidade infantil baixou <em Cuba> Cuba atingiu no ano de 1

27318: Portuguesa redenominada <em euros> A redenomina�c~ao da d��vid

Fig. 5. Pesquisa da preposi�c~ao em no �m de um t��tulo (CQP)

Poder parametrizar o tamanho da concordância �e uma capacidade consid-

erada importante, do ponto de vista do utilizador, por [3], que tamb�em refere

a facilidade de manipula�c~ao das pr�oprias concordâncias (possibilidade de orde-

na�c~ao, de extrac�c~ao de um subconjunto aleat�orio { ambas neste caso satisfeitas

pelos dois sistemas).

Os dois ambientes equivalem-se, tamb�em, no que se refere ao manuseamento

da pontua�c~ao, ao tratarem os sinais de pontua�c~ao como \tokens" normais. Para,

no INTEX, extrair os casos de aposi�c~ao e coordena�c~ao de nomes, eventualmente

seguidos de adjectivo, construiu-se o grafo da Fig. 6.

Fig. 6. Aut�omato simples para extrac�c~ao de nomes em aposi�c~ao e coordena�c~ao

Os primeiros resultados dessa pesquisa s~ao apresentados na Fig. 7.

unto �a qual se amontoam restos de alguidares e utens��lios de cozinha, em ferro, com

aos gritos. Um homem dos seus 30 anos, barba e cabelo hirsuto, saiu violentamente,

e, os jovens, quatro ou cinco, com catanas ou fac~oes na cintura. Depois os velhos, �

, uma cidade a 140 quil�ometros de D��li e capital da zona de maior inuência das mil

��cias controlam todos os acessos a Ermera, Maliana e Lospalos. Desde segunda-feira re

Fig. 7. Resultados da pesquisa descrita no aut�omato anterior

Parece-nos que uma das maiores potencialidades do INTEX �e o facto de per-

mitir a cria�c~ao de gram�aticas \on the y" e correspondente anota�c~ao, ou n~ao,

dos corpora. No CQP, �e poss��vel criar express~oes regulares (equivalentes formal-

mente �as gram�aticas de estados �nitos), mas n~ao criar a anota�c~ao correspondente



9

no corpus, e extrair apenas os casos que obedecem a essa gram�atica. Ou seja,

n~ao �e poss��vel identi�car certo tipo de caracter��sticas, e consider�a-las como nova

anota�c~ao, de uma forma t~ao f�acil como o �e no INTEX.
�E, contudo, poss��vel criar corpora locais que obede�cam a um certo crit�erio,

e re�nar a procura apenas sobre esses resultados: Por exemplo, se estiv�essemos

interessados em extrair ora�c~oes integrantes de um corpus (n~ao anotado sintacti-

camente), uma forma de agir seria procurar primeiro as frases contendo um verbo

declarativo (procurando os lemas dizer, declarar, afirmar, ...), criando um

subcorpus (um corpus local), sobre o qual a procura de uma ora�c~ao iniciada por

que (um item muito mais frequente) seria ent~ao executada.

Outras caracter��sticas que apenas podemos aorar:

O IMS-CWB permite a invoca�c~ao de programas externos, permitindo a con-

sulta a informa�c~ao externa ao corpus e produzindo o que se pode chamar an-

ota�c~oes virtuais [7]. Tamb�em permite a procura em corpora alinhados { [17]

descreve um prot�otipo de extrac�c~ao de terminologia bilingue baseado no IMS-

CWB. Estas duas caracter��sticas n~ao se encontram na vers~ao actual do INTEX.

A forma gr�a�ca { muito amig�avel do ponto de vista do utilizador; cf. Fig. 6

{ com que no INTEX �e poss��vel especi�car gram�aticas complexas [14] n~ao tem

paralelo no IMS-CWB, embora o mesmo poder expressivo esteja dispon��vel a-

trav�es de etiquetas associadas a express~oes regulares e recorrendo �a de�ni�c~ao de

macros [30] com capacidades recursivas.

Finalmente, com o seu dicion�ario de palavras compostas e a possibilidade de

an�alises alternativas de compostos amb��guos, o INTEX oferece uma modela�c~ao

de compostos imposs��vel no CQP, visto que este pressup~oe a de�ni�c~ao de um

constituinte m��nimo (\token"), exigindo, no processo de codi�ca�c~ao de um cor-

pus, que cada \token" (eventualmente constitu��do por um n�umero arbitr�ario de

palavras gr�a�cas) esteja numa linha separada.

5 Conclus~oes

Neste artigo foram apresentadas, de forma sucinta, as caracter��sticas fundamen-

tais de dois sistemas de processamento de corpora, o INTEX e o IMS-CWB.

O seu modo de funcionamento e de utiliza�c~ao foi ilustrado com exemplos do

português, t~ao elucidativos e completos quanto o permitiam o espa�co de que

disp�unhamos.

Apesar de terem �cado de fora muitos aspectos interessantes (limit�amo-nos

praticamente �a apresenta�c~ao de resultados em forma de concordância), ter~ao

�cado claras as potencialidades de cada um dos sistemas e a possibilidade de

tirar partido de ambos para fazer progredir os estudos do português baseados

em corpora.

O paralelismo estabelecido mostra que os dois sistemas obedecem a con-

cep�c~oes diferentes e, por isso, p~oem a ênfase em tarefas e problemas distintos. O

IMS-CWB est�a concebido para interrogar o corpus e obter informa�c~ao que possa

servir para estudos sint�acticos, lexicogr�a�cos, estil��sticos ou outros, cujo proces-

samento e manipula�c~ao têm, contudo, sempre de passar pelo crivo do investi-
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gador. O INTEX, embora permitindo igualmente aos linguistas, n~ao especialistas

em lingu��stica computacional, utilizar o trabalho de investiga�c~ao realizado para

apoiar os seus estudos lexicogr�a�cos, morfo-sint�acticos, l�exico-sint�acticos, etc.,

est�a primordialmente vocacionado para a elabora�c~ao de recursos lingu��sticos que

possam ser usados por sistemas computacionais de forma autom�atica ou semi-

autom�atica.

Seria interessante delimitar bem o estudo de um determinado fen�omeno lin-

gu��stico e, utilizando um �unico corpus, avaliar comparativamente os resultados

obtidos por cada um dos sistemas. Esse trabalho �car�a para uma pr�oxima opor-

tunidade.
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