
O CORPUS DO PORTUGUÊS 

 

Os corpora do Corpus do Português oferecem bilhões de palavras provenientes de dados recentes de quatro países 

de língua portuguesa. Eles permitem que pesquisadores, estudantes e professores entendam melhor o português 

de formas que não são possíveis com nenhum outro recurso. Há três corpora diferentes no Corpus do Português: 

  Corpus 
Tamanho 

(n.o de palavras) 

Conteúdo Usos Data de 

criação 

1 Web / Dialetos * 1 bilhão  Páginas da internet de quatro países de língua portuguesa, 

aproximadamente 50% blogs e 50% gerais 

Comparação 

de dialetos 

2016 

2 NOW (2012 - 2019) 1,1 bilhão  Páginas da internet dos mesmos quatro países, 2012 a 2019 Mudanças; 

dialetos 

2018 

3 Gênero / Histórico 45 milhões  Textos dos anos 1200 a 1900; equilibrado quanto ao gênero 

para os anos 1900 (oral, ficção, jornal, acadêmico) 

Mudanças; 

gêneros 

2006 

 

Dos três corpora, o que admite a maior variedade de recursos é o corpus Web/Dialetos (o primeiro na tabela acima), 

e a maior parte da discussão a seguir se refere a esse corpus. O corpus Web/Dialetos tem mais de um bilhão de 

palavras de dados provenientes de quatro países de língua portuguesa: 

País Geral Blogs Total 

  Palavras Páginas Sites Palavras Páginas Sites Palavras Páginas Sites 

Brasil 319.435.592 286.712 25.351 336.244.918 321.305 35.248 655.680.510 608.017 60.599 

Portugal 136.144.529 184.512 12.082 190.503.822 221.338 9.005 326.648.351 405.850 21.087 

Angola 17.877.399 19.178 1.240 17.255.595 21.233 418 35.132.994 40.411 1.658 

Moçambique 16.936.743 19.236 1.065 15.070.829 17.910 404 32.007.572 37.146 1.469 

TOTAL 490.394.263 509.638 39.738 559.075.164 581.786 45.075 1.049.469.427 1.091.424 84.813 

 

Existem outros corpora de português que são maiores que o Corpus do Português, mas há sérios problemas com as 

anotações desses corpora, o que significa que são bastante problemáticos para muitos tipos de pesquisa linguística. 

O Corpus do Português tem os únicos corpora grandes de português que também são cuidadosamente anotados. 

Nos exemplos a seguir, não oferecemos instruções sobre o que inserir exatamente no formulário de busca para obter os 
mesmos resultados. Porém, existem muitos arquivos de ajuda “sensíveis ao contexto”, dentro do próprio corpus, que 
mostram esse tipo de informação. Por exemplo, no formulário de busca principal, clique em qualquer tipo de busca (em 
vermelho) para ver instruções e exemplos de buscas (em verde) e os arquivos de ajuda relacionados (em amarelo). 

 

1. Buscas básicas 

2. Análise de variações 

3. Navegação e busca das 40 mil palavras mais comuns 

4. Word sketches (para as 40 mil palavras mais comuns) 

5. Links para recursos externos 

6. Corpora Virtuais 

7. Análise de textos completos 

8. Resumo 

 

https://www.corpusdoportugues.org/compare_larger.asp


 

1. Buscas básicas  (voltar para o início) 

Em seu nível mais básico, o Corpus do Português permite que os usuários façam buscas por palavra, expressão, 

parte do discurso, lema (formas de uma palavra), sinônimos e lista personalizada de palavras. Em quase todos os 

casos, a busca por mais de um bilhão de palavras de dados leva apenas 1 ou 2 segundos. Por exemplo: 

NOUN SUAVE (NOUN = substantivo) 

 
 

=MENINA =BELO (maiúsculas = todas as formas de cada palavra, como bela, belas) 

 
 

PRON COLOCAR * @ROUPA (PRON = pronome) 

 

Obviamente, em qualquer uma dessas buscas (ou das outras buscas mostradas neste documento) é possível clicar 

em qualquer palavra/expressão para visualizar as linhas de concordância: 

 



Além disso, é possível visualizar mais contexto, caso necessário: 

 

Também é possível encontrar “colocados” (palavras vizinhas), que ajudam a entender o significado e o uso de uma 

palavra ou expressão. Por exemplo: 

Substantivos colocados de ESPESSO (maiúsculas = todas as formas de espesso) 

 

 Colocados de meio ambiente 

 

Também é possível visualizar “linhas de concordância”, que mostram padrões nos quais a palavra ocorre. Por 

exemplo, os exemplos abaixo mostram linhas de concordância para relação: 

 



 

2. Análise de variações  (voltar para o início) 

Os corpora do Corpus do Português permitem examinar de forma rápida e fácil variações no português – entre 

palavras, entre gêneros, ao longo do tempo e entre dialetos. Para exemplificar a comparação de palavras, as 

palavras a seguir são os colocados dos sinônimos potente e poderoso: 

 

O corpus Gênero/Histórico permite comparar a frequência de palavras ou expressões nos quatro gêneros (oral, 

ficção, jornal e acadêmico). Por exemplo, eis as tabelas para três palavras diferentes: 

muitíssimo BÊBADO PROPORCIONAR 

   
 

Também é possível comparar palavras, expressões ou colocados nos diferentes gêneros. Por exemplo, a tabela a 

seguir mostra uma comparação dos verbos que começam com des* em textos de ficção (esquerda) e acadêmicos 

(direita): 

 



Também é possível comparar por intervalo de tempo. Como exemplo, veja as frequências das palavras a seguir ao 

longo do tempo: 

gentilidade INFAME CONTROLAR 

   
 

O corpus NOW-Portuguese, com 1,1 bilhão de palavras, permite comparar a frequência no curto período entre 2012 

e 2019 para observar mudanças recentes: 

absentismo MENDIGO 

  
 

Por último, o corpus Web/Dialetos (bem como o corpus NOW-Portuguese, que inclui textos dos mesmos países) 

permite comparar a frequência das palavras e expressões em quatro países de língua portuguesa. As tabelas a 

seguir são apenas alguns exemplos: 

café da manhã pequeno-almoço 

  
 
trem comboio 

  

machicombo (Moçambique) mata-bicho (Moçambique e Angola) 

  



 

E buscas por qualquer uma das palavras e expressões a seguir mostrarão diferenças semelhantes por país (a lista a 

seguir é principalmente para o português brasileiro e europeu): 

Inglês Brasil Portugal Inglês Brasil Portugal 

train trem comboio truck caminhão camião 

bus ônibus autocarro jacket jaqueta blusão 

ice cream sorvete gelado breakfast café da manhã pequeno-almoço 

cup xícara chávena cancer câncer cancro 

sports esporte desporto slum favela bairro de lata 

goal (futebol) gol golo "cool" (muito) legal (muito) fixe 

cell/mobile (phone) celular telemóvel swimsuit maiô fato de banho 

bathroom banheiro sala de banhos (electronic) screen tela escrã 

 

Os exemplos acima são apenas palavras isoladas ou expressões curtas. O corpus também pode ser usado para 

comparar características sintáticas e morfológicas entre dialetos. Por exemplo: 

Brasil Explicação Portugal Explicação 

eu iria VERB condicional “analítico”     

estava* [vpp*] construção progressiva estava* a [vr*] construção progressiva 

eu [po*] VERB 
clítico pré-verbal (com verbo 

finito) 
eu *-_v [po*] 

clítico pós-verbal (com verbo 

finito) 

e me|lhe disse 
clítico pré-verbal (com verbo 

finito) 
eu *-_v [po*] 

clítico pré-verbal (com verbo 

finito) 

para|pra DAR lhe 
clítico pós-verbal (com verbo não 

finito) 
para|pra lhe DAR 

clítico pré-verbal (com verbo não 

finito) 

para|pra fazer- lo 
clítico pós-verbal (com verbo não 

finito) 
para|pra o fazer 

clítico pré-verbal (com verbo não 

finito) 

eu VERB você você em vez do clítico     

eu VERB para|pra 

ela|ele 

ênfase no pronome em vez do 

clítico 
    

DAR para|pra mim 
ênfase no pronome em vez do 

clítico 
    

    
me os|as|a|o 

[vis*] 
pronomes contraídos * 

 

A título de exemplo, a tabela a seguir mostra a frequência no corpus da sequência de caracteres e me|lhe disse 

(com um pronome objeto pré-verbal após e), que é mais comum no Brasil: 

 



 
 

Os exemplos acima mostram uma busca por uma palavra ou expressão específicas, já selecionada anteriormente. 

No entanto, o corpus também pode mostrar todas as palavras, expressões ou colocados correspondentes que 

sejam mais comuns em um país (ou grupo de países) que em outro. Por exemplo, a tabela a seguir mostra as 

palavras com *ismo que são mais comuns no Brasil (esquerda) que em Portugal (direita): 

 

E a tabela a seguir mostra os colocados de placa que são mais comuns no Brasil (esquerda) ou em Portugal (direita), 

o que ajuda a entender o significado e o uso de placa nos dois países: 

 

 

3. Navegação e busca das 40 mil palavras mais comuns  (voltar para o início) 

No corpus Web/Dialetos, criamos uma lista cuidadosamente revisada das 40 mil palavras mais comuns no corpus 

de um bilhão de palavras, e é possível fazer buscas dessas palavras – por forma da palavra, parte do discurso, 

frequência da palavra e tradução (básica) para o inglês. Por exemplo, a tabela a seguir apresenta algumas palavras 

em três faixas de frequência diferentes: perto de 4.200 (ou seja, a 4.200a palavra (lema) mais frequente no corpus), 

perto de 16.000 e perto de 35.000: 



 

 

 

As palavras a seguir são palavras com *ista menos frequentes (abaixo do número 20.000 da lista): 

 

Já as palavras a seguir têm wood em sua glosa básica em inglês: 

 

Para cada palavra da lista, é possível ver a posição de classificação (1 a 40.000), a parte do discurso, a glosa básica 

em inglês, links para vários dicionários on-line, imagens do Google, vídeos do Youglish.com (em português), a 



frequência geral e por gênero no corpus Gênero/Histórico. E, claro, também há um link para o word sketch da 

palavra (veja a seção a seguir). Por exemplo, a seguir são mostrados imagens, vídeos e definições para lenha, uma 

das palavras na lista acima: 

     

  



 

4. Word sketches  (voltar para o início) 

Para cada uma das 40 mil palavras (lemas) mais comuns do corpus, é possível obter uma grande variedade de 

informações, que incluem: [1] palavra (lema) [2] informação de frequência (posição de classificação, número 1 a 

40.000) [3] links para imagens e vídeos (com pronúncia) [4] glosas simples em inglês, [5] links para registros em 

dicionários monolíngues detalhados (inclusive vários com etimologias) [6] frequência por gênero (do corpus 

Gênero/Histórico) [7] adição da palavra à lista de “favoritos” (onde as palavras podem ser ordenadas e agrupadas) 

e Histórico (para ver palavras recentes) [8] sinônimos (é possível clicar em qualquer sinônimo, colocado ou tópico 

para ver a página correspondente da palavra) [9] colocados (palavras vizinhas; 4 à esquerda a 4 à direita) [10] 

tópicos (palavras que coocorrem em qualquer parte dos mais de 1 bilhão de textos do corpus [11] frequência por 

dialeto [12] frequência das formas da palavra (possivelmente mais útil para verbos) [13] 200 exemplos de linhas de 

concordância reordenáveis. 

 

 

 



O item [3], imagens e vídeos, leva para recursos externos: 

        

 

É possível encontrar palavras “aleatórias” (usando o ícone de “dado” no topo do corpus) e definir a faixa de palavras 

aleatórias, como palavras nas posições 15 mil a 20 mil da lista de frequência (útil para aprendizes do idioma). 

 

Também é possível ver “Palavras do dia” em diferentes faixas de frequência: 

 



 

5. Links para recursos externos (inclusive traduções) (voltar para o início) 

Conforme mostrado nas seções anteriores de “navegação” e “word sketches”, há muitos links para recursos 

externos. Isso também ocorrem em outras páginas do corpus. Por exemplo, na página básica de “resultados” que 

aparece após a busca, a ação predefinida é a visualização das linhas de concordância para a palavra, expressão ou 

colocado. Mas também é possível optar pela visualização de recursos externos para o registro: tradução (mais de 

100 idiomas no Google Translate), busca no Google, vídeo/pronúncia ou busca no Google Books 

 

Imagens Vídeos Livros 

 

 

 

 

Também é possível ver a tradução de todos os registros da página: 

 

 
 



 

Na página de contexto/concordância/KWIC, é possível ver a tradução de qualquer linha de texto [1] e escutar a 

pronúncia do texto em português [2]: 

 

 

Por último, pode-se obter a tradução a partir da página de “Contexto expandido”: 

 
 

6. Corpora Virtuais  (voltar para o início) 

É possível criar “Corpora Virtuais”, uma espécie de “corpus dentro do corpus”, de forma rápida e simples. Por 

exemplo, pode-se buscar artigos com a expressão meio ambiente ou buscar artigos do Brasil na parte “Geral” (não 

blog) do corpus Web/Dialetos que tenham nuclear no título: 

    



Um ou dois segundos depois, aparece uma lista dos textos com a melhor correspondência. Basta dar um nome 

para o corpus, e o Corpus Virtual terá sido criado.  

 

 

Após a criação do Corpus Virtual, é possível limitar as futuras buscas a esse corpus (para encontrar correspondências 

de expressões ou colocados, por exemplo) e organizar os corpora de várias maneiras. E bastam um ou dois segundos 

a mais para encontrar “palavras-chave” do Corpus Virtual, conforme mostrado abaixo para substantivos nos 

corpora [meio ambiente] e [nuclear] que acabamos de criar. Também é possível ver a tradução de todas as palavras-

chave em qualquer idioma. 

 

 
 



7. Análise de textos  (voltar para o início) 

Também é possível analisar textos completos usando os dados do corpus. Por exemplo, você pode copiar um artigo 

de um jornal on-line e colar no formulário de “Análise de texto” (usando o ícone “Analyze”, no topo do corpus) 

     

Após clicar em Submit, a página seguinte mostra [1] o número de palavras nas faixas de frequência alta/média/baixa 

(para verificar a “dificuldade” do texto) [2] as palavras mais frequentes em cada uma dessas faixas de frequência 

[3] o texto, com as palavras menos frequentes (no corpus todo) destacadas em verde e principalmente amarelo.  

 

É possível então clicar em qualquer uma das palavras [2] nas faixas de frequência ou [3] no texto em si para ver o 

word sketch: 

 

Também podem-se encontrar expressões relacionadas no corpus de um bilhão de palavras. Por exemplo, pode-se 

realçar a expressão ameaça de nova pandemia no texto [1] para encontrar expressões semelhantes no corpus. Isso 

insere as palavras em [2], e é possível clicar nos botões abaixo para [3] adicionar ou deletar palavras, encontrar 



todas as formas de uma palavra, palavras da mesma parte do discurso, sinônimos de uma palavra da expressão, 

etc. Por último, são localizadas sequências de caracteres correspondentes no corpus [4]: 

 

 

 

Resumo (voltar para o início) 

O Corpus do Português contém os maiores corpora disponíveis da língua portuguesa de qualquer fonte, 

cuidadosamente anotados. O corpus permite a realização de buscas por palavra, expressão, lema (todas as formas 

de uma palavra), parte do discurso, sinônimo e lista personalizada de palavras, além da visualização de palavras, 

sequências de caracteres ou colocados correspondentes em apenas um ou dois segundos. Os corpora podem ser 

utilizados para observar variações por gênero, período histórico e dialeto. Também é possível criar “Corpora 

Virtuais” relacionados a qualquer tópico (ou com base nos metadados dos textos) de forma rápida e fácil, e em 

seguida limitar as buscas a esse Corpus Virtual ou visualizar as palavras-chave do Corpus Virtual. 

Os corpora permitem fazer buscas “orientadas por palavras” de formas que são impossíveis com qualquer outro 

corpus. Pode-se navegar e buscar as 40 mil palavras (lemas) mais comuns do corpus por forma da palavra, parte do 

discurso, faixa de frequência e glosa básica em inglês. Para cada uma das 40 mil palavras mais comuns, é possível 

visualizar um word sketch, o qual oferece uma quantidade incrível de informações, como informação de frequência, 

definição, sinônimos, colocados, tópicos relacionados, linhas de concordância e links para imagens e vídeos 

externos. Também é possível analisar textos completos e em seguida clicar em qualquer palavra do texto para 

visualizar o word sketch ou encontrar expressões relacionados no corpus. E, em todas essas buscas, há uma grande 

variedade de links para dados externos muito úteis (traduções, definições, imagens, vídeos, etc.). 

Em resumo, os corpora do Corpus do Português permitem que pesquisadores, professores e estudantes entendam 

melhor a língua portuguesa, o que não está disponível com nenhum outro recurso. 

Nossos agradecimentos ao Beatriz Baker Méio, que traduziu este documento do inglês para o português. 

http://www.yellowflower.xyz/en/about-me/

