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Este trabalho apresenta uma ferramenta de manipulação e análise de corpus 

anotado em diversos níveis. Relatamos o desenvolvimento de um sistema de pesquisa 

em múltiplos níveis (lexical, morfossintático, informacional, ilocucionário, 

sociolinguístico) para o corpus de fala espontânea C-ORAL-BRASIL (RASO; MELLO, 

2012). O sistema envolve um banco de dados dinâmico, em MongoDB (10GEN, 2011), 

e uma interface de pesquisas online, em JSONQuery. O MongoDB é um SGBD 

orientado a objetos, dinâmico, baseado em documentos. Conta com documentos 

embutidos, mas permite a referência entre os diversos documentos, possibilitando o 

cruzamento de informações contidas nos documentos de metadados (informação 

sociolinguística e dados das gravações) com os documentos de transcrição e de áudio. 

Baseia-se em documentos BSON (Binary JSON), um tipo simplificado de objeto web, 

suportado pela maioria dos navegadores. JSON (Java Script Object Notation) 

(CROCKFORD, 2006) é uma linguagem de intercâmbio de dados alternativa ao XML, 

porém mais simples e leve. O desenvolvimento do sistema envolve a migração dos 

dados, o desenvolvimento dos módulos e a implantação no servidor. A migração 

consiste na transformação dos dados contidos na estrutura atual (XML) gerados pelos 

softwares WinPitch (MARTIN, 2004), que contém as informações do alinhamento do 

texto com o som, e PALAVRAS (BICK, 2000), que tem a etiquetagem morfossintática. 

O sistema será construído nos seguintes módulos: (1) Autenticação de usuários. 

Controla o acesso dos usuários ao sistema e a segurança relacionada às permissões de 

usuários, possibilitará estatísticas sobre acesso, manutenção de usuários, bloqueio de 

acessos indevidos, etc. (2) Módulo Principal. Centraliza todas as configurações, páginas 

e acessos do sistema criadas tfem menus de acesso visíveis em todas as telas, trazendo 

uma maior usabilidade e segurança na utilização. (3) Módulo de Pesquisa. Parte central 

do sistema, consiste na pesquisa e filtragem de todos os dados disponíveis na base, 

permitindo o cruzamento dos dados dos documentos no BD. (4) Módulo de Detalhes 

dos Arquivos. Destina-se a mostrar os detalhes de cada arquivo. (5) Módulo Estatísticas 

e Gráficos. Destina-se à consolidação de dados, identificação de vícios de linguagem, 

escala de tempo, análise do corpus em geral e a pesquisas previamente definidas através 

de gráficos e estatísticas. (5) Módulo de Relatórios. Exporta as informações de uma 

pesquisa ou estatísticas do sistema para análise futura, com geração de arquivo pdf e/ou 

impressão em papel. (6) Módulo Help. Destinado a melhorar a usabilidade, com dicas 

de campos e um manual de utilização. (7) Módulo JSONQuery Console. Interface para 

pesquisas rápidas e otimizadas no banco de dados. O sistema acima descrito permitirá 

buscas complexas e cruzamento de dados em diferentes níveis de etiquetagem do corpus 

(morfossintática, informacional, ilocucionária) com dados sociolinguísticos. O usuário 

terá acesso a estatísticas e ao áudio dos enunciados resultantes da pesquisa. 
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