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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo principal investigar a relação entre o sistema 
gramatical de gênero dos substantivos do português Brasil e o gênero biológico de seus 
referentes a partir da visão da linguagem como sistema probabilístico (Halliday, 
1991,1993). Mais especificamente, foi investigada a frequência dos gêneros dos 
substantivos (masculinos e femininos) na língua portuguesa escrita e falada no Brasil e 
a relação entre o sistema de gênero gramatical e o gênero biológico dos substantivos. 
Para tal, o estudo realizado tem como base a Linguística de Corpus, metodologia 
teórico-científica que vê a língua como sistema probabilístico por meio da observação 
de dados empíricos (Berber Sardinha, 2004). Embora o gênero gramatical dos 
substantivos seja um aspecto abordado em todas as gramáticas da língua e seja 
discutido por acadêmicos e pesquisadores da área constantemente, a grande maioria 
dos estudos possui base em uma visão tradicional, fixada pelo uso da norma (Bechara, 
2013). Isso significa que, possivelmente, não haja estudo acerca do tema que reflete a 
língua em uso de maneira probabilística (Halliday 1991, 1993), conforme os 
pressupostos da Linguística de Corpus (Berber Sardinha, 2004).Para a consecução 
desse objetivo, a pesquisa se sucedeu da seguinte maneira: (i) foram extraídos todos 
os substantivos de um corpus (o Corpus Brasileiro de Variação de Registros - CBVR); 
(ii) os substantivos foram transferidos para uma base de dados sob a qual puderam ser 
classificados; (iii) foi feita a classificação manual de cada um dos substantivos quanto 
ao gênero gramatical e gênero biológico, seguindo os critérios descritos na metodologia 
deste trabalho; (iv) ao final da classificação, foi feita contagem de quantos substantivos 
foram classificados para cada uma as categorias descritas; (v) foram extraídas as 
frequências e calculadas as probabilidades para cada uma das perguntas de pesquisa 
e; (vi) as perguntas foram respondidas com base nas frequências e probabilidades 
reveladas. Ao trazer os resultados, espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para 
oferecer uma nova perspectiva acerca do tema, uma que leve em consideração o 
português do Brasil em uso corrente no século XXI. Espera-se também que a 
metodologia desenhada para a execução deste estudo possa ser adaptada e aplicada 
em diversos outros de cunho similar, trazendo novas perspectivas para outros aspectos 
da língua. 

 
 

Palavras-chave: Sistema. Gênero Gramatical. Substantivos. Probabilidade. Corpus. 
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ABSTRACT 

 

This study has as its main goal to investigate the relation between the 
grammatical system of gender classification for the nouns of the Portuguese language in 
Brazil and the biological gender of their referents from the perspective of language as a 
probabilistic system (Halliday, 1991, 1993). More specifically, the investigation extracted 
the frequencies for the grammatical gender of the nouns (masculine and/or feminine) for 
the Portuguese language in Brazil and the relation between the grammatical gender and 
the biological sex of the nouns. For such, this study has as its basis the Corpus 
Linguistics, a theoretical-scientific methodology which sees the language as a 
probabilistic system, through the observation of empirical data (Berber Sardinha, 2004). 
Although the grammatical gender is an aspect of the language approached throughout 
the grammars of the Portuguese language and its study constantly discussed among 
scholars and researchers of the field, the great majority of these studies have as basis a 
traditional perspective of the language, brought by the use of norms (Bechara, 2013). 
This means that, possibly, there is no other study about this subject which is based on 
the language in use, in a probabilistic approach (Halliday, 1991, 1993), following the 
principles of Corpus Linguistics (Berber Sardinha, 2004). In order to accomplish this 
goal, this work was executed as the following: (i) all the nouns of a corpus (The Brazilian 
Corpus of Register Variation – CBVR) were extracted; (ii) the nouns were transferred to 
a database in which they could be classified; (iii) the nouns were classified manually in 
respect to their grammatical gender and biological gender, following the criteria 
described in this work’s methodology; (iv) after classifying the nouns, they were 
accounted according to each of the categories described in the methodology, (v) after 
that, for each research question, the frequencies were extracted and the probabilities 
were calculated and; (vi) the research questions were answered based on how the 
frequencies and probabilities had been revealed. In bringing up the results, it is 
expected that this research has been able to contribute for offering a new perspective 
about this subject, one that takes into account the current Portuguese language in Brazil 
for the 21st century. It is also expected that the methodology designed for the execution 
of this study could be adapted and applied to several other studies of similar goals, 
bringing new perspectives for other aspects of the language. 

 
 

Keywords: System. Grammatical Gender. Nouns. Probability. Corpus. 
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1. Introdução 

 

É fato que todos os substantivos do português são formalmente atribuídos a um 

gênero (masculino e/ou feminino), ou seja, a noção de gênero é traço inerente aos 

substantivos da língua (AZEREDO, 2008). Por exemplo, “cavalo” é um substantivo do 

gênero masculino e refere-se a um ser biológico que é literalmente do sexo masculino, 

do ponto de vista biológico. Do mesmo modo, “abelha” é um substantivo do gênero 

feminino que se refere a um ser biológico literalmente do sexo feminino. Por outro lado, 

o substantivo “casa” refere-se a um substantivo do gênero feminino, o qual por sua vez 

é assexuado. Assim como há vários outros substantivos, tanto masculinos como 

femininos, que possuem gênero gramatical igual ao gênero biológico, há muitos outros 

que não possuem qualquer tipo de significado relacionado a seres com gênero 

biológico. Não se sabe ao certo se há algum tipo de associação entre a classificação 

formal que os substantivos do português do Brasil recebem com o fato a um ser 

biologicamente masculino ou feminino (ou não). Há, contudo, uma visão em circulação 

de que tal associação é puramente arbitrária e que um aspecto não deveria ser 

relacionado ao outro (Câmara Jr., 1966, 1972; Azeredo, 2008; Bechara, 2013), ou, 

como coloca Bechara (2013): 

a distinção do gênero nos substantivos não tem fundamentos racionais, exceto 
a tradição fixada pelo uso e pela norma; nada justifica serem, em português, 
masculinos lápis, papel, tinteiro e femininos caneta, folha e tinta. (BECHARA, 
2013, p.133). 
 

Essa perspectiva tradicional que se tem da língua ou, como coloca Berber 

Sardinha (2008, p.128) “tradição da categoricidade”, ainda é a abordagem 

predominante dentro do campo de estudos linguísticos. Isso significa que grande parte 

do que circula no mundo acadêmico acerca de pesquisa Linguística toma como base 

esse pressuposto. Dessa maneira, quando se pensa em descrever a maneira como os 

substantivos do português estão classificados, busca-se oferecer um sistema que inclua 

todas as possibilidades de classificação existentes na língua, sendo essa a abordagem 

oferecida por vários linguistas e estudiosos da área (Cunha, 2013; Bechara, 2012; 

Souza-e-Silva & Koch, 2012; Azeredo, 2008; Cegalla, 2008; Kehdi, 1998; Basilio, 1987; 

Câmara Jr., 1969, 1972). As contribuições desses autores são inestimáveis para o 
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conhecimento da língua, de forma que são utilizadas como referência desde a 

realização de novos estudos, quanto para a produção de gramáticas e materiais de 

ensino e aprendizagem.  

Por outro lado, a atual descrição do sistema de classificação dos substantivos do 

português do Brasil quanto ao gênero (sistema de gênero gramatical) não nos permite 

afirmar, com precisão, se a maioria dos substantivos é masculino ou feminino, tão 

pouco se a maioria deles possui ou não algum tipo de relação com o gênero biológico. 

Mais importante ainda, não é possível responder, a partir dessa descrição, se os 

substantivos em circulação na língua em uso são em, sua maioria, masculinos ou 

feminino ou mesmo se a maioria dos substantivos em circulação na língua em uso 

possuem ou não relação com o gênero biológico. Dessa maneira, a afirmação de que a 

associação entre o sistema de gênero gramatical dos substantivos do português do 

Brasil e o gênero biológico é puramente arbitrária tem como base um sistema de 

possibilidades, não de probabilidades. 

Em busca de oferecer uma perspectiva diferente acerca do assunto, esta 

pesquisa tem como principal objetivo investigar a relação entre o sistema gramatical de 

gênero dos substantivos do português Brasil e o gênero biológico de seus referentes a 

partir da visão da linguagem como sistema probabilístico (Halliday, 1991,1993). Mais 

especificamente, investigaremos a frequência dos gêneros dos substantivos 

(masculinos e femininos) na língua portuguesa escrita e falada no Brasil e a relação 

entre o sistema de gênero gramatical e o gênero biológico dos substantivos. Para tal, o 

estudo realizado tem como base a Linguística de Corpus, metodologia teórico-científica 

que interpreta a língua como sistema probabilístico por meio da observação de dados 

empíricos (Berber Sardinha, 2004). 

Para entender o recorte deste estudo, é necessário, primeiramente, estabelecer 

o contraponto entre a visão categórica, tradicional e a visão da linguagem como sistema 

probabilístico, sendo esta última a perspectiva adotada para os fins deste trabalho. A 

primeira abordagem, também conhecida como visão estruturalista da língua (Berber 

Sardinha, 2008; Halliday 1991, 1993), consiste em descrever como os substantivos do 

português brasileiro estão classificados com relação ao gênero (masculino e feminino) 

oferecendo um conjunto de normas dentro de um sistema fechado de classificações, o 
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qual inclui todas as possibilidades de classificar os substantivos nesse aspecto, sendo 

esta a perspectiva abordada nas gramáticas normativas da língua, bem como sendo a 

base para estudos linguísticos tradicionais, conforme mencionado acima. (Bechara, 

2012; Souza-e-Silva & Koch, 2012; Azeredo, 2008; Kehdi, 1998; Basilio, 1987; Câmara 

J.r, 1974, 1972); a segunda perspectiva estuda a língua como sistema probabilístico, 

segundo a qual os sistemas gramaticais são estudados levando em consideração as 

probabilidades de ocorrência de um padrão no sistema estudado, com base na língua 

em uso – ou seja, ao estudarmos as frequências de padrões que ocorrem na língua em 

uso, calcula-se a probabilidade de aquele mesmo padrão ser recorrente (Halliday, 1991, 

1992, 1993). 

Dessa forma, para a consecução do objetivo proposto acima, foram analisados 

os substantivos de um corpus, sendo tomado como base norteadora da pesquisa os 

preceitos da Linguística de Corpus, segundo a qual é possível obter resultados 

científicos a partir da exploração de um conjunto de dados linguísticos textuais, que 

possam ser processados por computador, também conhecidos como corpora (Berber 

Sardinha, 2000; 2004). 

De maneira mais específica, a pesquisa se sucedeu da seguinte maneira: (i) 

foram extraídos todos os substantivos do CBVR (Corpus Brasileiro de Variação de 

Registros), um corpus de mais de 5 milhões de palavras; (ii) os substantivos foram 

transferidos para uma base de dados sob a qual puderam ser classificados; (iii) foi feita 

a classificação manual de cada um dos substantivos quanto ao gênero gramatical e 

gênero biológico, seguindo os critérios descritos na metodologia deste trabalho; (iv) ao 

final da classificação, foi feita contagem de quantos substantivos foram classificados 

para cada uma as categorias descritas; (v) foram extraídas as frequências e calculadas 

as probabilidades para cada uma das perguntas de pesquisa e; (vi) as perguntas foram 

respondidas com base nas frequências e probabilidades reveladas.  

Para atingir o principal objetivo deste trabalho, a saber, investigar a relação entre o 

sistema gramatical de gênero dos substantivos do português Brasil e o gênero biológico 

de seus referentes a partir da visão da linguagem como sistema probabilístico (Halliday, 

1991,1993), com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística de 

Corpus (Berber Sardinha, 2004), a pesquisa foi norteada pelas seguintes perguntas: 
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1. Qual a frequência das categorias “masculino” e “feminino” entre os substantivos 

da língua portuguesa do Brasil? 

2. Qual a frequência das categorias que possuem gênero biológico entre os 

substantivos do português do Brasil? 

3. Tendo em vista a proporção de substantivos masculinos versus substantivos 

biologicamente masculinos, qual a probabilidade de um substantivo masculino 

ser também biologicamente masculino? 

4. Tendo em vista a proporção de substantivos femininos versus substantivos 

biologicamente femininos, qual a probabilidade de um substantivo feminino ser 

também biologicamente feminino? 

5. Qual a probabilidade de um substantivo do português do Brasil não possuir 

gênero biológico? 

6. Qual a probabilidade de um substantivo possuir gênero gramatical congruente 

com seu gênero biológico? 

Uma vez que o foco dos estudos acerca de gênero gramatical dos substantivos 

do português do Brasil tem como base a visão categórica, qual seja, que se limita a 

descrever as possibilidades do sistema, o que há em circulação acerca do tema é uma 

descrição de todas as possíveis formas de classificação dos substantivos quanto ao 

gênero gramatical, sem levar em consideração as probabilidades de ocorrência dessas 

categorias na língua em uso. Dessa maneira, falta uma abordagem acerca do assunto 

que leve em consideração a visão probabilística da linguagem (Sinclair, 1991; Halliday, 

1991, 1993; Berber Sardinha, 2004). Assim, o estudo aqui realizado reflete a língua em 

uso, de acordo com a base teórico-metodológica oferecida pela Linguística de Corpus 

(Berber Sardinha, 2004), sendo dessa maneira possível entender como as categorias 

de gênero de fato ocorrem probabilisticamente no português brasileiro contemporâneo. 

É necessário destacar também que, uma vez que a visão dominante afirma que 

a associação entre gênero gramatical e gênero biológico é puramente arbitrária, 

possivelmente não há estudos desenvolvidos acerca dessa questão. No entanto, 

conforme mostram as perguntas de pesquisa, este estudo traz a questão do gênero 

biológico à baila, pois o gênero gramatical parece ter uma relação estreita com o 

biológico na mente dos falantes. Assim, por exemplo, uma galinha é chamada de ‘ela’, 
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pois é do gênero feminino em português, mas de ‘es’ em alemão, pois é do gênero 

neutro (das Huhn). Este estudo traz dados que mostram a proporção de substantivos do 

português do Brasil que possuem gênero gramatical congruente com o gênero 

biológico. Outro ponto a ser destacado acerca da visão probabilística de linguagem é 

que os estudos partindo dessa visão buscam respostas qualitativas a partir de análises 

quantitativas (Biber, Conrad & Repen, 1998; Berber Sardinha, 2004; Vasilévski, 2007) e 

até onde pudemos determinar, este parece ser o primeiro estudo acerca do gênero 

gramatical dos substantivos do português do Brasil numa perspectiva probabilística. 

 É importante destacar também que a metodologia proposta para a consecução 

do objetivo desta pesquisa pode ser replicada e aplicada em outros estudos de caráter 

similar, conforme será abordado nas considerações finais desse trabalho. Por fim, cabe 

pontuar que um estudo com base em linguística de corpus sempre tem sua relevância 

para a própria Linguística de corpus, um a vez que os resultados obtidos aqui podem 

ser utilizados como referência para pesquisadores na área, ou mesmo como base para 

o desenvolvimento de novas ferramentas de análise e processamento de corpora.  

 A dissertação está organizada nos seguintes capítulos: Fundamentação Teórica; 

Metodologia; Apresentação dos Resultados e Considerações Finais.  

A fundamentação teórica trata, primeiramente da Linguística de Corpus, base 

teórico-metodológica na qual este trabalho está fundamentado. Em seguida, a 

fundamentação traz uma abordagem sobre a visão de linguagem como sistema 

probabilístico, colocando-a como o contraponto da visão categórica de como os 

substantivos do português do Brasil estão classificados com relação ao gênero 

gramatical atualmente. Ainda na fundamentação, uma vez que a visão categórica se faz 

contraposta à probabilística, é feita uma discussão sobre a descrição atual para o 

gênero gramatical dos substantivos do português do Brasil.  

A metodologia consiste em descrever os passos para a obtenção dos resultados, 

incluindo a descrição de como as perguntas de pesquisa foram respondidas. Para tal, o 

capítulo foi dividido em cinco etapas: (i) extrair os substantivos do CBVR (Corpus 

Brasileiro de Variação de Registros), (ii) transferir os substantivos para uma base de 

dados em forma de planilha, para que seja possível realizar a análise, (iii) definir os 

critérios de análise, utilizados durante a classificação do substantivos, (iv) descrever as 
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categorias definidas para a classificação dos substantivos, ou seja, a nomenclatura 

utilizada na análise e (v) retomar as pesquisas e descrever como cada uma delas foi 

respondida no último capítulo. 

O capítulo de resultados, por sua vez, foi dividido em duas etapas: a primeira 

respondeu às perguntas de pesquisa conforme colocado na metodologia, sendo 

realizados comentários acerca dos resultados para cada uma delas e, ao final, foi feita 

uma discussão acerca dos achados, trazendo junto com isso discussão acerca do 

objetivo proposto nesta pesquisa; a segunda etapa contém as considerações finais, 

com comentários gerais acerca do trabalho realizado, bem como sobre o 

aproveitamento da pesquisa, como um todo. 

Por fim, as considerações finais trazem um resumo de toda a trajetória deste 

trabalho, retomando alguns dos pontos mais relevantes da pesquisa, além de 

comentários acerca dos achados e da relevância da pesquisa para a área, bem como 

sugestões de como este trabalho pode ser aproveitado para novos estudos. 
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2. Fundamentação Teórica  

 

 A fundamentação teórica encontra-se dividida em duas partes: a primeira é a 

Linguística de Corpus, base teórico-metodológica deste trabalho; a segunda traz a 

visão da linguagem como sistema probabilístico, por meio da qual é possível observar a 

probabilidade de um padrão ocorrer a partir da observação de frequências em um 

corpus (Halliday, 1991). 

 No primeiro tópico acerca da LC, será apresentada a definição de Linguística de 

Corpus, bem como a definição de corpus per se, seguido por um panorama acerca da 

história da LC, no qual será mostrado autores marcantes para a área, os quais 

trouxeram contribuições que até hoje são utilizadas por linguistas de corpus. Após isso, 

os principais corpora desenvolvidos nas últimas décadas, tanto no inglês como no 

português serão apresentados, bem como as quantidades de palavras de que consiste 

cada um deles. Em seguida, serão apresentadas algumas das principais ferramentas 

para coleta e processamento de corpora e, por fim, serão abordados os conceitos da 

LC fundamentais para o entendimento desta pesquisa: frequência, type e token e o 

conceito de probabilidade. 

 Após trazer a base acerca da LC, a fundamentação segue com a visão da 

linguagem como sistema probabilístico, no qual será mostrada a maneira categórica 

(Berber Sardinha, 2008) de classificação do sistema gramatical de gênero dos 

substantivos do português, trazendo a abordagem tradicional de se realizar estudos na 

área; a abordagem tradicional será, então, contrastada com a abordagem oferecida por 

Halliday (1991, 1993/2005), na qual será descrita a visão de linguagem como sistema 

probabilístico. 

 

2.1 Linguística de Corpus 
 

Esta seção traz o conceito geral de LC que foi utilizado como base para a 

realização deste estudo, seguido por um conjunto de critérios essenciais que devem ser 

levados em consideração ao se fazer pesquisa com base em corpus. Assim sendo, o 

conceito de LC segundo o qual esta pesquisa encontra-se fundamentado é aquele 
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proposto por Berber Sardinha: 

Ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados linguísticos 
textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para pesquisa 
de uma língua ou variedade Linguística. Como tal, dedica-se à exploração da 
linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por computador. 
(BERBER SARDINHA, 2004. p.3) 
 

A partir dessa definição, entendemos que a LC utiliza uma abordagem empirista, 

ou seja, tem como prioridade dados provenientes da língua em uso, uma das principais 

razões para a escolha desta abordagem para a nossa pesquisa. Outro ponto crucial da 

LC é a visão da língua como sistema probabilístico, uma vez que tal visão explica que 

embora muitos traços linguísticos sejam possíveis, teoricamente, isso não significa que 

eles ocorram, de fato, na língua em uso, com a mesma frequência (Berber Sardinha, 

2004). Em outras palavras, por meio da exploração de corpora é possível observar 

padrões e características linguísticas que não ocorrem de maneira aleatória, ou seja, ao 

utilizarmos a LC como base é possível obter, por meio de evidências empíricas, 

resultados científicos que venham a responder perguntas de pesquisa em diversas 

áreas de aplicação. As questões envolvendo o conceito de probabilidade e LC serão 

tratadas mais adiante.  

Já com relação às características essenciais que devem ser levadas em conta 

para a execução de análises com corpora, Biber, Conrad & Repen (1998, p.4) explicam: 

 Empírica, com a análise dos padrões reais de uso em textos naturais; 

 Utilização de uma coletânea grande e criteriosa (principled) de textos 

naturais, mais conhecida como um corpus, como base para análise; 

 Uso extensivo de computadores para análise, com a utilização de técnicas 

tanto automáticas quanto interativas; 

 Depende de técnicas analíticas quantitativas e qualitativas. 

É importante esclarecer alguns pontos acerca dos critérios apresentados pelos 

autores acima. Com relação à abordagem empírica, quando os autores mencionam 

“textos naturais”, entende-se que a LC tem como característica essencial a língua em 

uso. Ao colocarem que é necessário a utilização de uma coletânea grande e criteriosa 

de textos naturais, entende-se a razão do uso extensivo de computadores para a 

realização de análises, uma vez que o trabalho repetitivo de analisar dados linguísticos 

extensos apenas de maneira manual aumenta a margem de erro de tais análises 

(Berber Sardinha, 2000;2004). O que leva os autores a propor que a coletânea de 
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textos precisa ser grande e criteriosa são pontos abordados a seguir, na definição de 

corpus. Por fim, o fato de a LC depender de técnicas quantitativas e qualitativas quer 

dizer que, ao analisar grandes quantidades de textos, os mesmos serão contabilizados 

e transformados em frequências (item que também será detalhado mais adiante, na 

seção de frequência) para que a partir delas seja possível obter conclusões de 

questões qualitativas, por meio da observação de aspectos da língua que emergem do 

corpus (Vasilévski, 2007).  

 

2.1.1 Definição de Corpus 

 

Kennedy (1998, p.4) traz como definição de corpus “um corpo de texto escrito ou 

fala transcrita que pode servir de base para a análise e descrição Linguística.” O 

conceito de Kennedy reforça os critérios de LC propostos por Biber, Conrad & Repen 

(1988) colocados acima. Por outro lado, Berber Sardinha (2004) faz uma descrição 

mais completa do conceito de corpus trazendo a citação de Sanchez (1995), segundo a 

qual corpus, conforme a metodologia proposta pela LC, pode ser entendido como: 

Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 
língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, 
suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam 
representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, 
dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, com a 
finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e análise 
(Sanchez, 1995, pp. 8-9 apud BERBER SARDINHA, 2009, p. 338). 
 

Ainda segundo Berber Sardinha (2004), para que seja possível coletar um 

material adequado às necessidades de estudo do pesquisador, os dados de um corpus 

devem seguir alguns critérios, a saber: 

● A origem: os dados devem ser autênticos; 

● O propósito: a finalidade dos dados é servir como objeto de estudo linguístico; 

● A composição: conteúdo escolhido criteriosamente; 

● A Formatação: dados legíveis por computador; 

● A representatividade: o corpus deve ser representativo de uma língua ou 

variedade Linguística; 

● A extensão: o corpus deve ser vasto para ser extenso. 

Uma vez que estes critérios sejam seguidos, acredita-se poder fazer pesquisa 
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em LC, obtendo-se como resultado evidências empíricas que poderão evidenciar novos 

aspectos da língua. Assim sendo, seguiremos com a próxima seção, trazendo um 

panorama histórico que mostra algumas das várias pesquisas realizadas segundo os 

princípios e critérios colocados até este ponto da fundamentação. 

 

2.1.2 Histórico 

 

Os estudos com base em LC tomaram importância significativa apenas após o 

advento do computador, de um modo que apenas após o surgimento de corpora 

eletrônicos que foi possível a realização de pesquisas sérias envolvendo análises 

quantitativas (Halliday, 1993/2005).  Isso não significa que estudos com base em 

corpora só tenham começado a se desenvolver no século passado ou mesmo que não 

havia corpora em tempos antigos. Nesse sentido, Berber Sardinha explica que: 

Havia corpora antes do computador, já que o sentido original da palavra 
‘corpus’ é ‘corpo’, ‘conjunto de documentos’ (conforme o dicionário Aurélio). Na 
Grécia Antiga, Alexandre, o Grande definiu o Corpus Helenístico. Na 
Antiguidade e na Idade Média, produziam-se corpora de citações da Bíblia. 
(BERBER SARDINHA, 2000, p.325) 
 

Entretanto, foi apenas no século XX, conforme será possível ver nesta seção, 

que pesquisas envolvendo corpora se expandiram de forma a impulsionar a área como 

se conhece nos dia de hoje. Ainda antes do surgimento do computador há alguns 

trabalhos de destaque a serem colocados aqui, a exemplo dos estudos de Thorndike 

(1921), Firth (1957) e Quirk (1962) e suas contribuições para o desenvolvimento da LC. 

A proposta do trabalho de Thorndike (1921) teve início há quase 100 anos e 

consistia em fazer um levantamento das palavras mais frequentes da língua inglesa. 

Dadas as condições da época acerca da disponibilidade de recursos tecnológicos, seu 

trabalho foi considerado por Berber Sardinha como fenomenal: 

O levantamento foi feito manualmente em um corpus de nada menos de 4,5 
milhões de palavras, e, quando publicado, impulsionou mudanças no ensino de 
língua materna e estrangeira, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. As 
abordagens baseadas no controle do vocabulário, nas quais os alunos têm 
contato em primeiro lugar com as palavras mais frequentes devem sua 
inspiração a estudos como o de Thorndike. (BERBER SARDINHA, 2000, 
p.326). 
 

O estudo de Thorndike, entretanto, não foi importante apenas na área de 
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educação. Seu trabalho, o qual foi revisado cerca de 25 anos depois e foi expandido 

para um corpus de 18 milhões de palavra, serviu de inspiração para trabalhos como os 

de West (1953) que desenvolveu o “General Service List of English Words”, trazendo as 

2 mil palavras mais frequentes do inglês (Berber Sardinha, 2000).  

É importante observar, neste ponto da fundamentação, a maneira como os 

estudos envolvendo corpora pouco antes do surgimento da computação já tinham um 

formato que se tornou uma das bases de conformidade para os critérios e princípios 

gerais da LC e de corpus. Essa colocação é importante, pois a partir de uma 

perspectiva histórica é possível observar como a LC tomou forma da maneira como é 

estudada atualmente. 

O segundo trabalho de grande destaque entre aqueles produzidos antes do 

surgimento do computador foi desenvolvido por Firth, em 1957. Acunzo (2011) coloca 

que o trabalho de Firth é considerado uma das mais importantes contribuições para a 

LC, no que diz respeito ao estudo de uma língua em função de seu contexto de uso. A 

autora coloca ainda que os estudos de Firth nos anos 50 contribuíram para o 

surgimento de uma nova tradição de linguistas, dos quais se destacam John Sinclair e 

Michael Halliday (Acunzo, 2011). 

A principal contribuição de Halliday para o campo de pesquisa Linguística talvez 

seja o desenvolvimento da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), que propõe uma 

perspectiva da semiótica, partindo do interesse pela língua em uso e seus contextos de 

realização, de forma que, por meio da GSF Halliday enxerga o funcionamento dos 

sistemas gramaticais em conjunto com o léxico da língua, tomando como base o 

conceito de Firth da língua como sistema, sendo a GSF uma das resultantes da 

proposta de Halliday da língua como sistema probabilístico (Halliday, 1985, 1991/2005). 

Mais adiante, no próximo tópico da fundamentação, será tratada em detalhes a visão da 

língua como sistema probabilístico. 

Por fim, um trabalho indispensável à história da LC é o desenvolvimento Survey 

of English Language (SEU), compilado por Quirk, em 1953. O corpus, composto por 1 

milhão de palavras teve um número  de textos (200) e quantidade de palavras por 

textos (500) fixos, sendo essas as características que fizeram do SEU a principal 

influência para o formato dos corpora computadorizados. Apesar de seu destaque na 
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época, foi apenas em 1989 que o SEU passou a ser totalmente computadorizado, e 

passou a ser conhecido como o LondonLund Corpus (Berber Sardinha, 2000).  

Assim sendo, foi a partir do SEU que, entre outros corpora, surgiu a inspiração 

para o surgimento do BROWN (Brown University Corpus of Present-Day American 

English), em 1964 (Berber Sardinha, 2000, 2004). O Brown é composto por 1 milhão de 

palavras do inglês americano escrito e tem seu destaque pelo empenho em tornar real 

o primeiro corpus computadorizado, uma vez que na época de seu surgimento, as 

informações eram transferidas para o computador por meio de cartões perfurados um a 

um (Berber Sardinha, 2004).  

A partir desse ponto na história da LC mais e mais corpora foram surgindo, 

sendo que do final dos anos 1980 até os tempos atuais os corpora tomaram proporções 

jamais imaginadas pelos primeiros desenvolvedores (veremos mais adiante uma 

relação dos principais corpora entre os anos 1960 e 1990). Atualmente há corpora 

compostos por bilhões de palavras, como é o caso do EnTenTen1 (23 bilhões de 

palavras), do EsTenTen2 (cerca de 2.4 bilhões de palavras) e do Corpus Brasileiro (hoje 

com quase 900 bilhões de palavras). 

O histórico apresentado acima acerca da evolução da Linguística de corpus e do 

desenvolvimento e expansão dos corpora como um todo mostra que a área ganhou 

destaque em se tratando de estudos linguísticos, tanto no Brasil como no exterior, de 

forma que a relevância do corpus como fonte de informação para a realização de 

estudos no campo da Linguística tornou-se inquestionável. Como Halliday (1991, p. 31) 

coloca: 

Não mais se faz necessário qualquer necessidade de argumentar sobre a 
importância de estudos com corpus como uma fonte de informação sobre a 
gramática de uma língua e, de fato, como uma fonte de conhecimento acerca 
da natureza da gramática em geral. 
 

Outros dois autores aqui apresentados são de suma importância para um maior 

entendimento de estudos que utilizam corpora como fonte de informação, um deles é 

John Sinclair que foi o principal proponente do projeto Collins COBUILD, inspirado na 

teoria de Firth (1957); o outro é Douglas Biber (1985, 1988, 1989), que entre as várias 

                                                 
1
 EnTenTen. Disponível em: https://www.sketchengine.co.uk/ententen-corpus/ 

2
 EsTenTen. Disponível em: https://www.sketchengine.co.uk/estenten-corpus/ 
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contribuições, determinou as dimensões variações da língua inglesa falada e escrita em 

um estudo feito a partir de corpora. As contribuições de John Sinclair e Douglas Biber 

são importantes para a LC, pois vários estudos são produzidos a partir da metodologia 

e pesquisas realizadas por esses autores até hoje.  

A contribuição de Sinclair também se baseou nos achados de Firth (1957) e diz 

respeito à questão da padronização da língua e padrões colocacionais, de maneira que 

o fruto de maior destaque entre suas pesquisas talvez seja o projeto Collins COBUILD, 

uma parceria entre a editora Collins e a Universidade de Birmingham (Grã-Bretanha), 

na qual foram produzidos vários dicionários, gramáticas e livros didáticos com base na 

metodologia proposta pela LC e liderados por Sinclair (Sinclair, 1991; Berber Sardinha, 

2000; Lopes, 2012). Esta parceria gerou o lançamento do dicionário Cobuild como o 

primeiro a ser compilado a partir de um corpus computadorizado e: 

Seus verbetes e definições foram compostos com informações provenientes do 
corpus. Hoje, o emprego de corpora na produção de dicionários, pelo menos 
em língua inglesa tornou-se rotineiro. (BERBER SARDINHA, 2004, p.13). 
 

Sinclair também tratou de modo central da padronização, mais especificamente 

com relação aos padrões de escolhas Llinguísticas na língua em uso. Assim como 

Halliday, ao tomar a proposta de Firth (1957) como inspiração, Sinclair (1991) não vê o 

léxico e a gramática de uma língua de maneira separada ao trabalhar com a descrição 

Linguística (Lopes, 2010).  

A partir daí, Sinclair (1991) defende que existem conjuntos de escolhas 

linguísticas, e forma de agrupamentos de palavras (chunks), que podem ser vistas 

como escolhas de larga escala, condicionadas e interligadas por dois princípios: o 

princípio idiomático, segundo o qual o falante faz uso de chunks, já pré-construídos, 

para se expressar de acordo com o contexto de uso; e o princípio da escolha aberta, 

segundo o qual o falante pode se expressar a partir de uma ampla gama de escolhas, 

cuja única limitação é a gramatical (ou seja, se é gramaticalmente possível, a palavra 

pode ser utilizada) (Sinclair, 1991). Assim sendo, o autor traz a ideia de padronização e 

regularidade, a partir do qual “a recorrência de um padrão de escolha é visto como uma 

regularidade no uso da língua, que pode ser verificado através de medições estatísticas 

e, como tal, entende-se que a linguagem tem seu uso sistematizado” (Lopes, 2010, 

p.79).  
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O conceito de padronização será abordado de maneira detalhada mais abaixo, 

no final da seção de LC da fundamentação. 

A partir da contribuição de Sinclair é possível desenvolver metodologias para 

estudos que investigam traços linguísticos e descrevem a língua, bem como propor 

metodologias para aprendizagem e ensino de línguas. Lopes (2010) coletou um corpus 

de textos jornalísticos (notícias) e suas traduções e, a partir dos dados extraídos e dos 

padrões descobertos, pôde caracterizar a imagem do Brasil no jornalismo estrangeiro. A 

pesquisa de Lopes (2010) teve como base, entre outros autores, a proposta de Sinclair 

(1987b, 1991) e investigou imagens culturais que emanam do uso constante e 

sistemático de aspectos léxico-gramaticais, os quais só podem ser observados da 

maneira como proposta pela autora com a ajuda da LC.  

Em se tratando de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, Acunzo (2012) 

coletou um corpus de textos produzidos por profissionais da área de Publicidade e 

utilizou os padrões lexicogramaticais obtidos no processamento do corpus para 

preparar atividades de ensino de língua inglesa para profissionais da área. Para o 

preparo das atividades, a autora utilizou como base a abordagem Data Driven Learning 

(Johns, 1991), na qual o aluno, com acesso direto ao corpus pode explorar a linguagem 

e responder às suas próprias questões, desenvolvendo habilidades de um pesquisador.  

A contribuição de Sinclair se faz presente em estudos que formulam 

metodologias de pesquisa com base em seus estudos, tanto no campo de 

padronização lexical (o qual será visto mais adiante) quanto da investigação de corpora 

para a obtenção de respostas a partir de evidências empíricas, ou seja, da língua em 

uso. Logo abaixo discutiremos sobre a contribuição de Biber para a LC e estudos 

envolvendo corpora. 

Assim como Sinclair, Biber também desenvolveu uma gramática, a London 

Grammar of Spoken and Written English, “totalmente feita a partir de corpus eletrônico, 

segundo os modelos de descrição privilegiados pela Linguística de Corpus 

(computação da frequência, descrição da coocorrência e indução de padrões léxico-

gramaticais) (Berber Sardinha, 2004, p.42,43)”. Essa gramática servirá como 

contribuição para que estudos descritivos da língua com base em corpora se tornem a 

norma em vez de exceção (Berber Sardinha, 2004).  
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Entretanto, talvez a principal contribuição de Biber (1985, 1988, 1989) para a LC 

seja a determinação das dimensões de variação de linguagem para o inglês falado e 

escrito da língua inglesa. Ao descrever a língua inglesa de tal maneira, o autor trouxe 

várias aplicações de teorias estatísticas para o campo de estudos quantitativos 

envolvendo corpora ao empregar “fórmulas matemáticas para identificar quantidades 

mínimas de palavras, gêneros e textos que se constituíram em uma amostra 

representativa (Berber Sardinha, 2004, p.27)”.  

De uma maneira geral a abordagem de Biber é inspirada na busca pela solução 

da seguinte problemática: “Dado um corpus preexistente que serve como amostra 

maior, qual o tamanho mínimo de uma amostra que mantém estáveis as características 

da amostra maior?” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 27) 

Ainda de acordo com o autor, Biber é considerado o principal impulsionador da 

expansão de estudos com base em LC nos Estados Unidos. Por meio da metodologia 

de Biber é possível investigar as dimensões de variação de vários registros diferentes 

de uma língua. No Brasil, por exemplo, podemos citar Zuppardo (2013), que coletou o 

CAM (Corpus of Aircraft Manuals), contendo apenas textos extraídos de manuais de 

aeronaves, com o objetivo de identificar, as características e padrões linguísticos mais 

recorrentes em nesses manuais. Nesse mesmo sentido, Kauffman (2005) coletou um 

corpus de textos jornalísticos, a fim de identificar as semelhanças e diferenças entre os 

diversos gêneros textuais de um jornal de grande porte no Brasil. Condi (2012) analisou 

todas as matérias de capa da revista TIME de fevereiro de 1923 até abril de 2011, 

também a fim buscar as dimensões de variação linguística desde o início da revista, ou 

seja, uma perspectiva cronológica. 

Como se pode perceber, autores como Sinclair, Biber e Halliday trouxeram 

contribuições inestimáveis (os dois últimos ainda trazem contribuições) para a LC e 

para o desenvolvimento de novas perspectivas no campo de estudos linguísticos, de 

maneira que são fonte de inspiração e base metodológica para o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas até hoje. 

O panorama histórico acima relatou o nascimento, desenvolvimento e expansão 

da LC, mostrando a contribuição da Linguística de Corpus para os estudos da 

linguagem, na educação e ensino e trazendo uma visão de como essa metodologia 
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pode ser utilizada para o desenvolvimento de novas pesquisas. Mostramos também 

algumas pesquisas baseadas em LC no Brasil, de forma que apenas muito 

recentemente a área ganhou notoriedade entre pesquisadores da língua (Berber 

Sardinha, 2000, 2004). No próximo tópico são apresentados alguns dos principais 

corpora desenvolvidos durante a grande trajetória da LC. 

 

2.1.3 Principais Corpora 

 

O panorama histórico da LC mostrou que, durante sua a trajetória desses 

estudos, vários corpora foram desenvolvidos, muitos dos quais merecendo destaque 

como referência na área. Assim sendo, faz-se importante mostrar alguns dos principais 

corpora que surgiram desde essa expansão, tanto no inglês como no português. 

Corpus 

Lançamento/ 

referência na 

literatura 

Palavras Composição 

POW (Polytechnic  of 

Wales Corpus) 
1993 65 mil Inglês Infantil, falado 

ICLE (International 

Corpus of Learner 

English) 

1997 200mil* 
Inglês escrito por 

estrangeiros 

LLC (London-Lund 

Corpus) 
1980 500 mil Inglês britânico, falado 

Brown Corpus (Brown 

University Standard  

Corpus of Present-day  

American English) 

1964 1 milhão Inglês americano, escrito 

LOB (Lancaster-Oslo-

Bergen) 
1978 1 milhão Inglês britânico, escrito 

Kolhapur Corpus (of 

Indian English) 
1988 1 milhão Inglês indiano, escrito 

SEU Corpus (Survey of 

English Usage) 
1989 1 milhão 

Inglês britânico, escrito e 

falado 

Wellington Corpus of 

Written New Zealand 

English 

1993 1 milhão Inglês neozelandês, escrito 

Wellington Corpus of 

Spoken New Zealand 

English 

1995 1 milhão Inglês neozelandês, falado 

Corpus of Spoken 

American English 
1991 2 milhões Inglês americano, falado  
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AHI (American 

Heritage Intermediate 

Corpus) 

1971 5 milhões Inglês americano, escrito 

Longman Spoken 

American Corpus 
1997 5 milhões Inglês americano, falado 

Longman’s Learner 

Corpus 
1992 10 milhões 

Inglês escrito por 

estrangeiros  

Collins Birmingham 

University 

International 

Language Database 

1987 20 milhões Inglês britânico 

CHILDES (Child 

Language Data 

Exchange)
3
 

1990  44 milhões Inglês infantil, falado 

LLELC (Longman-

Lancaster English 

Language Corpus 

1988 30 milhões 
Inglês de vários tipos, 

escrito e falado 

BNC (British National 

Corpus) 
1995 100 milhões 

Inglês britânico, escrito e 

falado 

Longman Written 

American Corpusª 
1997 100 milhões 

Inglês americano, escrito 

(jornais e livros) 

Bank of English 1987 450 milhões 

Inglês americano, escrito 

(jornais e livros) Inglês 

britânico 

COCA (The Corpus of 

Contemporary 

American English)
4
 

2008 520 milhões 
Inglês americano, escrito e 

falado de 1990 a 2015. 

Quadro 1: Principais Corpora de Língua Inglesa. Fonte: atualizado de Berber Sardinha, 2004, p.7-8. 

 

Conforme é possível notar, à medida que os anos passam, os corpora tornam-se cada 

vez mais extensos. A lista acima mostra alguns dos principais corpora de língua inglesa.  

Já para a língua portuguesa, apesar de os estudos em LC só terem ganhado destaque 

no Brasil nas últimas duas décadas, um número expressivo de corpora já foram 

desenvolvidos. Alguns desses aparecem na tabela abaixo. 

 

                                                 
3
 44 milhões de palavras em 2007. Manual disponível em: http://childes.talkbank.org/manuals/chat.pdf. 

4
 Atualiado em 2015. Disponível em: http://corpus.byu.edu/coca/ 
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Corpus Palavras Composição Localização 

Banco de Português
5
 240 milhões 

Português brasileiro, 

escrito e falado 
PUC/SP 

Borba-Ramsay-Corpus of 

Brasilian Portuguese 
1,67 milhão 

Português brasileiro, 

escrito 

Brigham Young 

University 

CETEM (Corpus de 

Extractos de Textos 

Electrônicos MCT 

Público)
6
 

 190 milhões 
Jornal português, 

“público” 
Projeto Linguateca 

COMET (Corpus 

Multilingue para Ensino 

e Tradução) 

5 milhões 

Parte referente ao 

português escrito 

comparável com inglês  

USP 

CORDIAL (Corpus de 

Discurso para a Análise 

de Língua e Literatura) 

Não 

disponível 
Português escrito UFMG 

Corpus UNESP 

/Araraquara/ Usos do 

Português 

200 milhões 
Português brasileiro, 

escrito 
UNESP, Araraquara 

CR-LW (Corpus de 

Referência Lácio-Web) 
5 milhões Português escrito USP, NILC 

CRPC (Corpus de 

Referência do Português 

Contemporâneo) 
7
 

311,4 milhões 

Português dos vários 

países lusófonos, om 

predominância da 

variedade europeia 

CLUL – Centro de 

Linguística da 

Universidade de Lisboa 

Historical Portuguese 

Prose 
2,8 milhões 

Português escrito (1300 

a 190) 

Brigham Young 

University 

Modern Newspapers 28 milhões 

Português escrito, 

jornalístico e 

entrevistas publicadas 

em jornais  

Brigham Young 

University 

Modern Portuguese 315 mil 
Português literário 

(romances) 

Brigham Young 

University 

Corpus do Português 

Brasileiro 

Contemporâneo 

100 milhões 
Português brasileiro, 

escrito e falado 
UNESP, Araraquara 

                                                 
5
 Atualizado em 2003. Dados do corpus disponível em: http://www2.lael.pucsp.br/corpora/bp/conc/ 

6
 Atualizado em 2016. Dados do corpus disponível em: 

http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=CETEMPUBLICO 
7
 Atualizado em 2010. Dados do corpus em: http://www.clul.ul.pt/pt/recursos/183-crpc#constitution 
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NILC
8
 32.5 milhões 

Português brasileiro, 

escrito 
UFSCAR 

NUPILL (Núcleo de 

Pesquisas em 

Informática, Linguísticas 

e Letras) 

Não 

disponível 
Português escrito UFSC 

NURC (Projeto de 

Estudo da Norma 

Linguística e Letra) 

Não 

disponível 

(570.000) 

Português brasileiro, 

falado 

USP, UFRJ, UFBA, 

UFPE, UFRGS 

PHPB (Projeto para a 

História do Português 

Brasileiro) 

Não 

disponível 
Português escrito 

UFPE, UFPB, UFMG, 

UFRJ, UFSC, UFPR, 

USP 

PORTEXT 30 milhões 
Português escrito de 

vários países 
Universidade de Nice 

Português falado do 

Ceará 

Não 

disponível 

Português brasileiro, 

falado 
UFC, URCA 

Tycho Brahe Parsed 

Corpus of Historical 

Portuguese
9
 

3 milhões 
Português antigo (1550 

a 1850) 
Unicamp 

VARPORT (Análise 

Contrastiva de Variantes 

do Português) 

Não 

disponível 

Português escrito e 

falado, brasileiro e 

europeu 

UFRJ, CLUI 

VARSUL (Variação 

Linguística da Região 

Sul do Brasil) 

Não 

disponível 
Português falado UFSC, UFRGS, UFPR 

Corpus do Português
10

 45 milhões 
Português falado e 

escrito de 1300 a 1900 

Brigham Young 

University 

Corpus Brasileiro
11

 800 bilhões 
Português falado e 

escrito 
PUCSP/Linguateca 

CBVR (Corpus 

Brasileiro de Variação de 

Registro) 

5 milhões 
Português falado e 

escrito 
PUCSP/CEPRIL/LAEL 

Quadro 2: Principais Corpora de Língua Portuguesa. Fonte: atualizado de Berber Sardinha, 2004, p. 8-9. 

 

É importante destacar aqui o CBVR (Corpus Brasileiro de Variação de Registro), 

                                                 
8
 Atualizado em 2016. Dados do corpus em: http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS 

9
 Atualizado em 2012. Dados do corpus em: http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/en/index.html 

10
 Atualizado em 2015. Disponível em: http://www.corpusdoportugues.org/ 

11
Atualizado em 2016. Disponível em: http://corpusbrasileiro.pucsp.br/cb/Inicial.html 
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o corpus do qual foram extraídos os substantivos utilizados para a análise desta 

pesquisa. O CBVR possui mais de 5 milhões de palavras e foi desenvolvido de modo 

que é possível identificar os substantivos por meio de tags (etiquetas) inseridas 

automaticamente pelo etiquetador PALAVRAS. Outro ponto importante do corpus é a 

sua amplitude de variedades textuais, 47 registros diferentes, os quais tornam seus 

dados informativos de uma parcela dos tipos de texto em circulação no português 

brasileiro. No próximo tópico serão apresentadas algumas ferramenta utilizadas por 

pesquisadores da área, incluindo a que foi utilizada para o CBVR.  

Acima foram mostrados alguns dos principais corpora em língua inglesa e 

portuguesa. Entretanto, caso interesse ao pesquisador descobrir acerca de mais 

corpora ou deseje se informar sobre corpora em outras línguas, a Universidade de 

Lancaster no Reino Unido disponibilizou em um site uma lista com dezenas de corpora, 

na qual é possível encontrar informações sobre o tamanho, época e maneira como o 

corpus foi organizado. Para tal, basta apenas acessar o link da universidade onde se 

encontra a lista: http://www.lancaster.ac.uk/staff/xiaoz/papers/corpus%20survey.htm. 

Agora que se tem noção da quantidade e tamanho de alguns dos corpora 

clássicos já usados em pesquisas de LC, a próxima seção consiste em mostrar 

algumas das principais ferramentas de processamento de corpora que são utilizadas 

por pesquisadores de LC ao analisar um corpus em busca por resultados. 

 

2.1.4 Ferramentas  

 

O processamento eletrônico de corpora é essencial para a análise de dados e 

obtenção dos resultados de uma pesquisa fundamentada em LC, de modo que 

softwares de processamento de dados têm papel essencial nessas pesquisas. Esta 

seção tem como função mostrar algumas das principais ferramentas de processamento 

de corpora, essenciais para que o pesquisador consiga analisar seu corpus de maneira 

a encontrar respostas para as suas questões de pesquisa. A seguir serão mostrados o 

seguintes softwares: o Wordsmith Tools, o AntConc e o PALAVRAS. Cada um dos 

programas será descrito em suas principais funções, divididas da seguinte forma: 

concordanciadores (que mostram linhas de frequência dos itens analisados), listadores 
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de frequência (mostram as quantidades de palavras no corpus analisado) e 

etiquetadores (separa as palavras de um corpus por suas categorias gramaticais na 

frase). 

 

2.1.4.1 Concordanciadores 

 

Concordanciadores são ferramentas que mostram ocorrências em um corpus de 

um termo de busca, exibindo os resultados em uma tela como a da figura 1. O 

Wordsmith Tools, desenvolvido por Mike Scott (2008) possui, entre outras ferramentas, 

um concordanciador (o Concord). A seguir a figura 1 que mostra a ferramenta em uso, 

na pesquisa de Lopes (2010): 

 

 

Figura 1: Concordanciador do WordSmith Tools. 
Fonte: Lopes (2010) 

 

Conforme mostra a figura 1, a ferramenta mostra a palavra “Brazil” em um corpus 
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de textos jornalísticos em inglês, de forma que o pesquisador pode visualizar em uma 

só tela várias ocorrências do item analisado em seu contexto de uso. 

Outro concordanciador muito empregado é o AntConc12, um programa gratuito 

desenvolvido por Lawrence Anthony, em 2002. A principal função do AntConc é como 

concordanciador, mas o programa também possui listador de palavras e frequências 

(em números), conforme veremos mais adiante. A seguir uma amostra do 

concordanciador do AntConc: 

 

 

Figura 2: Concordanciador do AntConc 
Fonte: O autor (2016) 
 

A figura 2 mostra as linhas de concordância para a palavra “autopsy”, extraídas 

de um corpus em inglês de artigos de medicina sobre autópsias. 

 

                                                 
12

 AntConc. Disponível em: http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ 
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2.1.4.2 Listadores de Frequência 

 

Os listadores de frequência organizam as palavras de um corpus por ordem de 

frequência, ou seja, de acordo com a quantidade de ocorrências no corpus analisado. 

Para ilustrar a ferramenta, abaixo uma lista de frequências extraída do AntConc: 

 

 

Figura 3: Listador de frequências do AntConc. 
Fonte: o autor (2016)  
 

 A imagem mostra a lista de palavras de um corpus de artigos em inglês sobre 

autópsia por ordem de mais frequente para menos frequente. Cabe ao pesquisador 

observar, com base em seus critérios de pesquisa e análise, quais palavras serão 

destacadas para os fins de sua pesquisa.  

O WordsmithTools, por outro lado, possui um listador de frequências mais 

completo, mostrando as frequências em porcentagem, conforme podemos ver: 
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Figura 4: Listador de freqüência WordsmithTools. 
Fonte: Lopes (2010) 
 

Conforme podemos observar, a partir da figura 4 da pesquisa de Lopes (2010), o 

programa mostra a lista de frequências tanto em números como em percentual, sendo o 

mostrador de frequências do Wordsmith Tools mais completo, nesse sentido.  

 

2.1.4.3 Etiquetadores gramaticais 

 

Os etiquetadores gramaticais (part of speech taggers) são programas que tem 

como função anotar as palavras de um corpus de acordo com sua categoria gramatical 

na frase.  O corpus de onde foram extraídos os substantivos para a execução desta 

pesquisa foram obtidos com um corpus anotado pelo etiquetador PALAVRAS, um 

etiquetador desenvolvido por Bick (2005). Para termos ideia de como funciona o 

etiquetador, abaixo segue uma amostra de como são processados e categorizados os 

dados: 
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<sentence id=1> 

 <word id="1" form="Emergência" base="emergência" postag="N" morf="F S" 

extra="cjt-head * sit event" head="0" deprel="SUBJ>"/> 

 <word id="2" form="de" base="de" postag="PRP" morf="--" extra="np-close" 

head="0" deprel="N<"/> 

 <word id="3" form="plântulas" base="plântula" postag="N" morf="F P" 

extra="heur" head="0" deprel="P<"/> 

 <word id="4" form="de" base="de" postag="PRP" morf="--" extra="np-close" 

head="0" deprel="N<"/> 

 

Temos acima um trecho de um texto do registro “Artigo acadêmico” (arquivo wr-

aa_01.utf8.tagged.txt), em que podemos ver a sequência “emergência de plântulas de 

tucumã” anotada pela ferramenta PALAVRAS. O texto etiquetado é formatado em de 

maneira que cada elemento é sinalizado por uma etiqueta. Por exemplo, a primeira 

etiqueta é referente à frase do texto em que o trecho se encontra (<sentence id=1>), ou 

seja, frase 1. Em seguida, temos ‘<word id="1">’ que indica ser a primeira palavra do 

texto. ‘form=’ sinaliza a primeira palavra, "Emergência", cuja forma canônica (lema) é 

sinalizada por “'base=' (emergência)”. ‘Postag=’ marca a categoria gramatical (N, isto é, 

substantivo). ‘morf=’ indica se tratar de um substantivo feminino (F) singular (S). 

Seguindo esse raciocínio, a etiqueta “PRP” é utilizada para indicar preposição e assim 

por diante. Aqui cabe colocar que o PALAVRAS (Bick, 2005) foi o programa utilizado 

para etiquetar o corpus do qual foram extraídos os substantivos analisados nesta 

pesquisa e, assim sendo, será retomado na metodologia, mais adiante. 

Outro etiquetador importante a ser comentado é o TreeTagger13 desenvolvido 

por Helmut Schmid, em 1994. Assim como o AntConc, o software é gratuito e foi 

utilizado em várias pesquisas com base em corpus. 

Essas são apenas algumas das várias ferramentas de análise e processamento 

de corpora. Tais ferramentas têm papel essencial na obtenção de resultados para os 

linguistas de corpus, uma vez que ao analisar milhares ou milhões de palavras, se torna 

                                                 
13

 TreeTagger. Disponível em: http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/ 
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impossível constatar os dados mostrados nas imagens acima sem a ajuda do 

computador. Foi possível observar, na prática, como funciona o processo de 

observação de corpora em análise quantitativa. A seguir serão explicados alguns 

conceitos essenciais no entendimento dos dados extraídos pelas ferramentas de 

análise: padronização, frequência e probabilidade. 

 

2.2 Padronização, Frequência e Probabilidade 
 

Os conceitos de Berber Sardinha (2004, 2008), Halliday (1991, 1993/2005), 

Sinclair (1991, 1995), Partington (1998), Stubbs (2001) e Kennedy (1998) são 

essenciais para que qualquer interessado em LC seja capaz de observar e interpretar 

corpora da forma como a metodologia propõe. Assim sendo, esta seção da 

fundamentação segue com a explicação dos três conceitos, sendo esta a última das 

seções acerca de LC na fundamentação. 

O conceito de padronização é importante para a abordagem da LC, uma vez que 

vê a língua como sistema probabilístico e faz uso de métodos estatísticos para obter 

conclusões qualitativas a partir da observação quantitativa de dados, como pudemos 

ver acima na seção de LC. Assim sendo, podemos dizer que: 

Os padrões de uma palavra podem ser definidos como todas as palavras e 
estruturas regularmente associadas com essa palavra e que contribuam para 
com o seu significado. Um padrão pode ser identificado como (i) uma 
combinação de palavras que ocorrem de maneira relativamente frequente, (ii) 
depende de uma escolha de palavra em particular e de haver um significado 
claramente associado a ela (HUNSTON & FRANCIS, 2000 apud BERBER 
SARDINHA, 2004, p.39-40). 
 

A ideia geral da padronização é que, ao observar a regularidade de recorrência 

de uma combinação de palavras por meio da extração de frequências de um corpus, ou 

chunk, como coloca Sinclair (1991), revelam-se padrões que são representativos da 

língua, como um todo ou, como coloca Halliday (1991, 1993/2005), do sistema 

linguístico. Berber Sardinha (2004) coloca que a busca por evidências na língua de que 

o léxico seja padronizado, ou seja, de que haja “regularidade nos tipos de associação a 

que se submetem as palavras de uma língua atrai muito a atenção dos linguistas de 

corpus” (Berber Sardinha, 2004, p.39). O autor coloca ainda que a descrição de 

padrões é algo que já foi estudada por diversos autores: Hunston & Francis (2000), 



35 

 

 

Partington (1998), Sinclair (1995), Stubbs (2001). 

 Assim sendo, há algumas questões essenciais que devem ser levadas em 

consideração ao se trabalhar na área de descrição de padrões: (i) Quais os padrões 

lexicais dos quais a palavra faz parte? (ii) A palavra possui associação regular com 

outros sentidos específicos? (iii) Há correlação entre o uso da palavra e as estruturas 

das quais ela faz parte? (iv) A palavra está associada a uma posição específica na 

organização do texto? (Berber Sardinha, 2004).  

A partir daqui, a busca por padrões pode ser categorizada, de forma que, ainda 

de acordo com Sinclair (1991) e Berber Sardinha (2004), se classificam em três 

conceitos essenciais: colocação, coligação e prosódia semântica. Para o conceito de 

colocação, Sinclair (1991) explica que em alguns casos duas ou mais palavras 

aparecem juntas com uma certa frequência tal qual não se pode dizer que essa 

coocorrência seja aleatória. Essa associação não aleatória de palavras em um corpus 

recebe o nome de colocação (Sinclair, 1991). Seguindo o mesmo raciocínio da 

colocação, a coligação diz respeito a uma associação não aleatória que envolve 

categorias gramaticais (Berber Sardinha, 2004). O autor ilustra com um exemplo do 

inglês, explicando que start é mais comum com sintagmas nominais e orações – ing 

enquanto a palavra begin, por outro lado, é mais usada com um complemento to 

(Berber Sardinha, 2004).  Isso significa, em outras palavras, que na língua inglesa, por 

exemplo, é mais comum vermos start reading a book do que start to read a book, 

enquanto begin to read ocorre com mais frequência. 

Por fim, temos a prosódia semântica, a qual se refere à associação entre itens 

lexicais e avaliação, posicionamento ou efeito discursivo, no sentido de a palavra trazer 

uma carga positiva, negativa ou neutra (Berber Sardinha, 2004). Isso significa que uma 

palavra pode receber uma carga positiva, negativa ou neutra a depender das palavras 

com as quais ela está associada em um corpus ou, como coloca Firth (1957 apud 

Berber Sardinha, p.41), “uma palavra deve ser julgada pela sua companhia”. Um bom 

exemplo de prosódia semântica é o estudo de Stubbs (1996), segundo o qual a 

palavra cause (causar), do inglês, possui prosódia semântica negativa, 

pois frequentemente associa-se a palavras com conotação negativa, como problem 

(problema), damage (dano), death (morte), disease (doença), concern 
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(preocupação) e cancer (câncer). 

A busca de padrões linguísticos em um corpus depende diretamente da 

observação de frequências com as quais palavras e expressões aparecem em um 

corpus. Mas como podemos definir frequência, para os fins da LC? 

De acordo com Baker, Hardie & Mcenery (2006), o conceito de frequência serve 

como apoio para muitos dos trabalhos de análise realizados no campo da LC. Os 

autores explicam que a frequência em um corpus pode ser mostrada como (i) dado 

puro, por exemplo: há 58.860 ocorrências de man (homem) no BNC (British National 

Corpus); (ii) como porcentagens ou proporções (maneira mais comumente utilizada), 

por exemplo: a palavra man ocorre 602,91 vezes por milhão de palavra no BNC, ou 

seja, corresponde a 0,06% (Baker, Hardie & Mcenery, 2006) de todas as ocorrências 

daquele corpus. Em outras palavras, isso significa que utilizamos o termo “frequência” 

para nos referirmos à quantidade de vezes que uma palavra aparece no corpus, 

podendo essa ser representada de maneiras diferentes.  

A freqüência de uso (alta, baixa, intermediária), atributo inseparável da palavra, 
pois revela a sua ocorrência observada, tem um papel 
definidor da palavra, fornecendo um traço tão inseparável quanto o 
sentido. (BERBER SARDINHA, 2004, p162). 
 

A partir dessa definição, podemos entender que as frequências em um corpus 

estão diretamente relacionadas com a definição da palavra, de forma tão importante 

quanto o sentido dessa palavra. A trabalharmos com frequências é essencial observar 

as quantidades de palavras em um corpus. Quando nos referimos às quantidades de 

palavras em um corpus, pela abordagem da LC, é comum fazer uso dos termos type e 

token: utilizamos tokens para nos referirmos ao número de itens (ou ocorrências) em 

um corpus, e type para nos referirmos ao número e formas (ou vocábulos) diferentes, 

ou seja, sem contar as repetições (Berber Sardinha, 2004). Para facilitar o 

entendimento, o autor ilustra com o seguinte exemplo: 

A frase “o João viu o Pedro” possui cinco itens: o (1), João (2), viu (3), o (4), 
Pedro (5) 
Types: número de formas (ou vocábulos); a frase acima possui quatro for· mas: 
o (2), João (2), viu (3), Pedro (4) (BERBER SARDINHA, 2004, p.94). 

 
A LC tem como pressuposto a visão da língua como sistema probabilístico, isso 

significa que por meio da observação de frequências é possível calcular as 

probabilidades de ocorrência de um padrão gramatical. O conceito de probabilidade e 
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sua importância para a LC vem a seguir. 

Berber Sardinha (2008, p.237) coloca que “probabilidade são as chances de um 

evento ocorrer”. Em se tratando de pesquisa Linguística, Kennedy (1998) explica que 

um dos objetivos da Linguística de Corpus é descrever a língua de forma que seja 

possível “explicar se algo é possível e/ou provável (Kennedy, 1998, p.270)”. Para 

ilustrar, trazemos o exemplo de Berber Sardinha (2004, p. 30) acerca das 

probabilidades de ocorrência de substantivos em uma língua. O autor explica que: 

No nível morfossintático, a frequência de substantivos (no inglês e, com certeza, 
no português) é maior do que qualquer outra categoria; cerca de 25% das 
palavras (tokens) são substantivos. Desse modo, a probabilidade de uma 
palavra ser um substantivo é maior, embora em seu conjunto, todas as 
categorias gramaticais tenham a mesma chance de ocorrência.  
 

Aqui fica nítida a diferença entre estudar as possibilidades de ocorrência de uma 

categoria gramatical, em comparação à probabilidade de ocorrência dessa mesma 

categoria. Ao aplicar o olhar probabilístico entende-se que, no caso acima, a 

probabilidade de ocorrer um substantivo em um corpus é maior que a de outras 

categorias gramaticais. Em outras palavras, por meio do conceito de probabilidade é 

possível afirmar que: 

ao usar dados de frequência provenientes de corpora, combinados com testes 
estatísticos, podemos ir além de medir se uma característica Linguística em 
particular é possível, mas é possível dizer até que ponto essa característica é 
provável na língua em uso. A probabilidade, portanto, torna possível uma 
explicação mais graduada do uso da língua (BAKER, HARDIE & MCENERY, 
2006, p.134). 
 

Em resumo, podemos dizer que ao calcular as probabilidades de ocorrência de 

um padrão ou categoria gramatical conclui-se que “as possibilidades da estrutura não 

se realizam todas com a mesma frequência (Berber Sardinha, 2004, p.31)”. No próximo 

tópico, no qual será discorrido sobre a visão da linguagem como sistema probabilístico, 

será mostrado em detalhes como é feito o cálculo de probabilidade, a partir da 

observação das frequências em um corpus. 

 

2.2.1 Linguagem como Sistema Probabilístico 

 

A visão de linguagem como sistema probabilístico é essencial para este trabalho, 

pois as perguntas de pesquisa têm como resposta probabilidades envolvendo o sistema 
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de gênero gramatical dos substantivos do português do Brasil em relação ao sexo 

biológico de seus referentes, conforme foi abordado na introdução. Esse termo foi 

introduzido por Berber Sardinha (2004), baseando-se nas ideias de Halliday (1991, 

1993/2000). Dessa forma, este tópico fará a abordagem do sistema probabilístico em 

contraste com a visão conhecida como categórica, ou seja, a maneira tradicional pela 

qual se faz descrição Linguística (Berber Sardinha, 2008).  

Assim sendo, primeiramente, serão abordados estudos que mostram como é 

feita descrição do gênero gramatical dos substantivos do português do Brasil, segundo 

as visões normativa e descritiva da língua (Cunha, 2013; Bechara, 2012; Souza-e-Silva 

& Koch, 2012; Azeredo, 2008; Cegalla, 2008; Kehdi, 1998; Basilio, 1987; Câmara Jr., 

1974, 1972). Após isso, será feita a descrição da visão probabilística da linguagem, 

segundo Halliday (1991, 1993/2000), sob a qual este trabalho tem seu apoio teórico. 

Nessa seção será explicado também como é possível obter as probabilidades para um 

sistema gramatical, também segundo Halliday (1991, 1993/200) e segundo a 

metodologia proposta por Cantos Goméz (2013). 

 

2.2.2 Um contraste entre duas formas de descrever a língua 

 

Antes de iniciarmos com a visão categórica de classificação dos substantivos do 

português do Brasil quanto ao gênero gramatical, será feita aqui uma discussão entre a 

visão probabilística e a visão categórica. Entender o contraste entre essas duas visões 

é essencial para os fins deste trabalho, uma vez que o estudo aqui proposto tem como 

base a visão da linguagem como sistema probabilístico justamente por essa ser a visão 

que se contrapõe àquela colocada como categórica, conforme aponta Berber Sardinha 

(2008). Com relação a isso, o autor coloca que: 

Abordagens probabilísticas ainda não são o paradigma dominante na 
Linguística; conforme Chambers (apud Manning, 2003, p.90) cita, a Linguística 
ainda sofre de uma ‘tradição de categoricidade’, ou seja, a análise é baseada 
em designar características a categorias discretas, as quais não carregam 
qualquer tipo de informação sobre as chances de aquela categoria acontecer 
(BERBER SARDINHA, 2008, p.128).  
 

Linguística Conforme mencionado, a pesquisa com corpora e a aplicação de 

critérios estatísticos para a execução de estudos quantitativos ganharam notoriedade 
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de forma a se formar uma nova área de pesquisa, a citação acima evidencia que esta 

abordagem ainda não é dominante entre linguistas e estudiosos da língua.  

Uma das razões pelas quais a visão probabilística tem custado a ganhar espaço 

na Linguística foram as críticas de Chomsky, no final dos anos 1960, acerca da falta de 

utilidade de se observar frequências e probabilidades em um texto (Berber Sardinha, 

2008; Halliday, 1991). Por outro lado, após o surgimento de corpora computadorizados 

não foi mais possível ignorar a contribuição da visão probabilística para a descrição da 

língua (Berber Sardinha, 2008). O advento do computador, conforme foi possível 

observar no tópico anterior, tornou possível a expansão da LC da maneira como é 

conhecida hoje. Uma vez que a LC enxerga a língua como sistema probabilístico, o 

computador permitiu, igualmente, que estudos estatísticos envolvendo probabilidade e 

língua pudessem se expandir na mesma escala, ou ainda, como coloca Halliday (1993), 

foi apenas após o surgimento do computador que tornou-se possível a consecução e 

trabalhos sérios de cunho quantitativo para a descrição de linguagem.  

Dessa forma a visão probabilística ganhou destaque ao se opor à visão 

categórica, tradicional, com foco em possibilidades, ou seja, aquilo que é possível. É 

importante ressaltar, novamente, que essa diferença entre essas duas maneiras de se 

estudar língua é essencial para estudos probabilísticos. Enquanto na primeira 

perspectiva, a língua é estudada como um sistema estático, ou seja, não se leva em 

consideração as mudanças que ocorrem na língua com o passar do tempo, de forma 

que essa visão colocar o sistema linguístico em uma perspectiva sinóptica (Halliday 

1991/2005); por meio da segunda visão, a qual trabalha com probabilidades tem 

resultados que refletem a língua em uso, uma vez que a principal base para a 

realização desses estudos envolve a coleta de corpus da maneira como foi proposta 

acima, no tópico de LC.  

Conforme já colocado, “as possibilidades da estrutura não se realizam todas com 

a mesma frequência (Berber Sardinha, 2004, p.31)”, ou seja, apenas por meio do 

cálculo de probabilidades feito a partir da extração de frequências em um corpus é 

possível detectar os padrões que de fato são postos em prática na língua em uso.  

Colocados esses pontos acerca dessas duas visões, este tópico da 

fundamentação segue com a descrição do gênero gramatical dos substantivos do 
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português do Brasil, segundo a visão tradicional, categórica, trazendo os principais 

autores e suas contribuições. Em seguida, será mostrada a visão probabilística, bem 

como uma base de cálculo para que se obtenha a probabilidade de um sistema 

gramatical. 

 

2.2.3 Visão categórica do gênero gramatical de substantivos do português do 

Brasil 

 

A visão categórica de descrição da língua é também conhecida como a visão 

tradicional, ou seja, aquela proposta pela grande maioria dos estudos de base 

gramatical. Assim sendo, trazemos abaixo a maneira como os substantivos do 

português do Brasil encontram-se classificados com relação ao gênero gramatical, de 

acordo com alguns autores de grande contribuição para esse campo de estudos 

(Cunha, 2013; Bechara, 2012; Souza-e-Silva & Koch, 2012; Azeredo, 2008; Cegalla, 

2008; Kehdi, 1998; Basilio, 1987; Câmara Jr., 1974, 1972). De uma maneira geral, as 

gramáticas e publicações acadêmicas relacionadas à classificação dos substantivos do 

português do Brasil mostram que as possibilidades de categorização dos substantivos 

são baseadas em critérios de (i) flexão, (ii) derivação, (iii) heteronímia e (iv) nomes 

comuns de dois gêneros, de tal forma que cada uma dessas classificações refere-se a 

um conjunto de possibilidades sob as quais os substantivos encontram-se classificados.  

Os casos de flexão são aqueles nos quais a palavra sofre alteração no final, na 

qual a vogal com a qual o substantivo termina indica o gênero gramatical – esta vogal é 

conhecida como vogal temática (Souza-e-Silva e Koch, 2001; Kehdi, 1998; Basílio, 

1987; Câmara Jr., 1966). Substantivos como “garoto/garota”, “filho/filha” “aluno/aluna” e 

assim por diante são classificadas como “masculino” e “feminino”, de forma que a 

terminação “o/a” indica o gênero gramatical do substantivo em questão (Bechara, 

2012).  

Os casos de derivação são aqueles em que ocorre a adição de um sufixo ao final 

da palavra para indicar o gênero dos substantivos. Dessa forma, substantivos como 

“conde/condessa”, “barão/baronesa”, “imperador/imperatriz” e assim por diante são 

classificadas como “masculino” e “feminino”, respectivamente, ao observar o acréscimo 
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do morfema ao final da palavra (Kehdi, 1998; Cegalla, 2008; Cunha, 2013).  

Já nos casos de heteronímia, os substantivos para “masculino” e “feminino” são 

palavras totalmente diferentes: é o caso de “rei/rainha”, “homem/mulher”, “cavalo/égua” 

e assim por diante (Kehdi, 1998; Cegalla, 2008; Cunha, 2013). Por fim, há os 

substantivos comuns de dois gêneros, aqueles cujo nome não sofre qualquer alteração 

e só é possível identificar o gênero do substantivo observando o artigo “o” ou “a” que 

precede a palavra, no texto (Kehdi, 1998). Assim sendo, palavras como “analista”, 

“jornalista”, “oficial”, “paciente”, “profissional”, entre outras, encontram-se sob esta 

classificação. 

Cabe retomar aqui os casos de flexão e o uso das vogais “o” e “a” (vogal 

temática) para a classificação dos substantivos quanto ao gênero gramatical, pois há 

discussão considerável entre pesquisadores da área, os quais questionam se a vogal 

temática pode ser considerada uma marca de gênero entre os substantivos. 

Para Câmara Jr. (1966), o morfema a encontrado como sufixo de substantivos, é 

marca de gênero feminino, enquanto o morfema o não representa o mesmo para o 

morfema masculino. De acordo com ele o é meramente uma vogal temática, pois 

palavras como “mestre” e “professor” pertencem ambas ao gênero masculino, mas não 

possuem o morfema o caracterizando marca de gênero. Por esta razão, para ele, o 

morfema o é meramente uma vogal temática e a mudança de gêneros (feminino e 

masculino) se dá pela oposição dos morfemas a e de morfema Ø (“morfema zero”), 

respectivamente. 

Souza-e-Silva e Koch (2011), por outro lado, trazem uma perspectiva diferente, 

voltada para o que acontece com os substantivos, com relação a gênero. O trabalho é 

baseado na perspectiva de Câmara Jr., de forma a esclarecer o que pode ser confuso 

para estudiosos da língua. Elas explicam que “gênero” significa oposição entre 

masculino e feminino e que o masculino é caracterizado por forma não marcada 

(apresentado por Câmara Jr., como o morfema zero) enquanto o feminino é 

caracterizado por flexão, constituindo a forma marcada (apresentado por Câmara Jr., 

como o morfema a). Ainda, elas acrescentam que a flexão pode ocorrer tanto pela 

substituição da vogal temática (que pode ser Ø ou o) quanto pela adição do sufixo a ao 

final dos substantivos (o que acontece no caso de palavras como “professor”). 
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Por fim, há ainda a colocação de Kehdi (1998), mostrando que essa teoria 

precisa ser revista ao explicar que é possível anexar sufixos terminados em o aos 

substantivos e que por meio disso o substantivo muda de gênero. Como ele evidencia 

em sua obra “Morfemas do Português”, as palavras “mulher” e “mulheraço” pertencem 

respectivamente aos gêneros feminino e masculino e que o sufixo “aço”, quando 

anexado ao substantivo, faz mudar o gênero da palavra para masculino, mesmo que 

ambas as palavras sejam utilizadas para se referirem a seres do sexo feminino (Kehdi, 

1998). Ainda de acordo com a perspectiva de Kehdi (1998), o sufixo o no final de 

substantivos é uma marca característica do gênero masculino, já consagrada na cultura 

dos falantes do português. 

Como é possível perceber, não parece haver consenso entre os acadêmicos que 

descrevem o funcionamento da flexão de gênero dos substantivos do português do 

Brasil. Azeredo (2008) e Bechara (2012), contudo, trazem uma abordagem mais 

generalista acerca do gênero gramatical dos substantivos do português do Brasil, de 

modo a não colocar em questão a discussão acima apresentada. Os autores explicam 

que cada substantivo da língua portuguesa pertence a um gênero e não apenas 

aqueles utilizados para se referirem a pessoas ou animais. Azeredo (2008) aponta 

ainda que esta atenção diferenciada ao assunto é prestada devido à confusão existente 

entre a noção de gênero como categoria Linguística e a noção biológica de gênero 

(aquela utilizada para fazer referência à pessoas ou animais) e conclui com a 

explicação de que a categoria gênero é uma característica inerente em todos os 

substantivos da língua portuguesa, ou seja, todo o substantivo do português possui um 

gênero. 

Conforme foi possível averiguar, vários pesquisadores e gramáticos ocupam-se 

de descrever a classificação de gênero gramatical dos substantivos do português do 

Brasil, cada um à sua própria maneira, a fim de abranger todas as possibilidades de 

classificação existentes. Dessa forma, como contraponto, poderíamos chamar tal visão 

categórica de ‘possibilística’ para contrastar mais diretamente com a visão 

‘probabilística’ que adotamos aqui. É muito importante ressaltar que os estudos 

categóricos respondem a perguntas diferentes dos estudos probabilísticos, e vice-

versa, não se tratando, portanto, de um julgamento de valor. Ambas perspectivas têm 
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seu valor, o que as distingue é as respostas que permitem dar e as perguntas que 

permitem levantar. Por exemplo, a visão categórica tem condições de responder a 

pergunta ‘quais são as diversas possibilidades de realização do gênero gramatical dos 

substantivos do português brasileiro?’, que a visão probabilística não tem. Por outro 

lado, a visão probabilística tem meios para responder a pergunta ‘quais formas são 

utilizadas na língua e quais as chances de elas ocorrerem?’, que a visão categórica não 

tem. A seguir, o capítulo trata da visão probabilística, trazendo exemplos de como é 

possível observar os sistemas gramaticais de uma língua por meio do cálculo de 

probabilidades feitos a partir da extração de frequências de um corpus. 

 

2.2.4 Visão Probabilística 

 

Aqui trazemos a visão de linguagem como sistema probabilístico e a contribuição 

de Halliday (1991, 1993) como principal desenvolvedor dessa abordagem. A 

abordagem do autor foi ilustrada pelo estudo de Svartvik (1991), o qual definiu as 

probabilidades para o sistema de voz ativa versus voz passiva para a orações da língua 

inglesa. Ainda a partir desse estudo, serão apresentados os conceitos de sistema 

equiprovável e enviesado, classificações desenvolvidas por Halliday (1991, 2005) para 

categorizar as probabilidades de um sistema gramatical após a observação dos 

números obtidos no cálculo. Além disso, será abordada proposta de cálculo de Cantos 

Gómez (2013) para a obtenção de probabilidades em estudos linguísticos. 

Primeiramente, é importante ressaltar que a visão da linguagem como sistema 

probabilístico, como contraposta à visão categórica, tem como principal objetivo definir 

as probabilidades dos sistemas gramaticais, a partir da extração de frequências em um 

corpus, conforme já abordado anteriormente. Assim sendo, entendemos que os 

resultados de pesquisas envolvendo probabilidade e língua refletem a língua em uso.  

A visão da língua como sistema probabilístico segundo Halliday (1991, 1993) 

parte da teoria de Firth (1957), segundo a qual a língua é vista como um sistema, de 

forma que as categorias gramaticais estão diretamente relacionadas com o contexto 

situacional, ou seja, contexto de uso. Dessa maneira Halliday (1991) explica que, para 

ele, o sistema linguístico é de caráter inerentemente probabilístico, sendo que a 
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frequência que surge dos textos é a instância da probabilidade na gramática. O autor 

explica que, ao estudar a gramática Chinesa, nos anos 1950, fez uso das frequências 

nos textos que havia disponíveis designou probabilidades aos termos nos sistemas 

gramaticais da língua (Halliday 1991). A partir daí o autor deixou evidente que: 

em um sistema de ‘polaridade’ no qual os termos eram ‘positivo/negativo’, o fato 
de o positivo ser mais frequente do que o negativo seria uma propriedade 
essencial do sistema – tão essencial quanto os termos da oposição 
propriamente dita. De forma analítica, claro, foi necessário separar as 
observações sobre os termos do sistema e as observações sobre suas 
probabilidades relativas; mas o que se envolveu, foi envolvido em um único 
fenômeno, não dois. (HALLIDAY, 1991, p.17) 
 

A partir daqui podemos entender que a visão do autor não separa a gramática do 

léxico (conforme já explicado anteriormente, na fundamentação de LC), de forma que 

as frequências de ocorrência de um padrão refletem as probabilidades para o sistema 

gramatical como um todo. Sobre esse aspecto é importante ressaltar, novamente, que: 

A percepção da língua como sistema probabilístico pressupõe que os traços 
linguísticos não ocorrem uniformemente, ou seja, com a mesa frequência. 
Assim, a frequência de verbos em textos não é a mesma que a de adjetivos, 
bem como as estruturas possíveis não ocorrem todas com a mesma frequência, 
por exemplo. (VASILÉVSKI, 2000. p.70) 
 

Para ilustrar a designação das probabilidades para um sistema, Halliday (1991, 

1993) traz o estudo de Svartvik (1991), no qual foram extraídas do corpus coletado pelo 

pesquisador todas as orações de voz passiva e de voz ativa, de forma que foram 

contadas para o cálculo das probabilidades, sendo que essa frequência correspondeu a 

uma proporção de 12% de orações passivas no corpus; em contrapartida, a frequência 

de orações ativas no corpus foi de 88% (Halliday, 1991). Com base nisso, o autor fez o 

contraste entre as proporções, explicando que “a probabilidade geral de ativo:passivo é 

de 0,88:0,12” (Halliday, 1991, p.33).  

O autor aponta que as probabilidades para o sistema de voz ativa versus passiva 

tende para uma proporção arredondada de 9 para 1, concluindo que, diferentemente do 

que pode parecer a partir de uma visão categórica dos estudos, na qual o foco em 

possibilidades não prevê que padrões ocorrem com frequências diferentes, a partir de 

um estudo probabilístico, é possível notar diferença entre os sistemas. Juntamente com 

a investigação da gramática chinesa, o autor notou que enquanto alguns sistemas 

gramaticais tendem para uma proporção de distribuição desigual, como é o caso do 
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estudo de Svartvik, 1991, outros apresentarão distribuição mais igualitária (Halliday 

1991, 1993). Com relação a esse aspecto, explica que: 

Os cálculos sugeriram, no entanto, que os sistemas gramaticais se deram em 
dois principais tipos; (i) o equiprovável, aqueles com tendência para a razão 
0.5:05, e (ii) o enviesado – sendo este último com tendência para uma razão de 
uma ordem de magnitude a qual pode ser idealizada representativamente como 
0.9:0.1. Isso significa que, para os cálculos de ativo e passivo o sistema de 
Starvik’s foi definido como sendo do segundo tipo (probabilidades de 0.88:0.12). 
(Halliday, 1991, p. 36). 
 

Por fim, o autor coloca ainda uma sugestão de margem de redundância, 

segundo a qual um sistema pode ser considerado como equiprovável se os cálculos 

revelarem proporções entre 0,5:0,5 até 0,65:0,35; sendo considerado enviesado caso o 

cálculo revele proporções com tendências diferentes das tais (Halliday 1991).  

Um conceito-chave para responder às perguntas de pesquisa deste estudo, de 

forma que, ao extrair as frequência e calcular as probabilidades do sistema de 

classificação dos substantivos do português do Brasil, foi respondido, de acordo com a 

proporção de distribuição do sistema, se esse se apresenta como equiprovável ou 

enviesado. A seguir será apresentada uma descrição prática de como se calcula as 

probabilidades para um sistema gramatical. 

Cantos Gómez (2013) explica que é possível, a partir de uma amostra de um 

corpus, extrair as ocorrências de uma palavra, expressão ou categoria gramatical, e 

calcular a probabilidade de ela ocorrer. Para tal, basta dividir a quantidade de vezes 

que o item analisado ocorre pelo total de itens da amostra. Para termos uma ideia de 

como funciona o cálculo de probabilidades, faremos uso de um exemplo desse autor: 

suponhamos que em uma frase com 14 palavras, 5 sejam substantivos; se escolhermos 

uma palavra aleatoriamente desta frase, qual a probabilidade de que ela seja um 

substantivo? 

 p(substantivo) = 5/14 = 0,357 

De maneira que p(substantivo) é a probabilidade de que a palavra escolhida seja 

um substantivo. Assim sendo, a probabilidade de ocorrência de um substantivo na frase 

estudada é de 0,357 ou, dito de outro modo, 35,7 em 100 unidades, o que significa que 

há 35.71% de chances de ocorrer um substantivo, conforme coloca Cantos Gómez 

(2013), para facilitar a interpretação do dado. Outra maneira de interpretar o dado é 

realizar a operação inversa: dividir o total de palavras na frase pelo número de 
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substantivos encontrados nela: assim teremos como resultado que as chances de 

ocorrer um substantivo em relação às demais palavras na referida frase é de 

aproximadamente 3 para 1 (isto é, 14/5 = 2,8). Em se tratando da nossa pesquisa, o 

conceito de probabilidade aqui colocado é importante para entendermos qual a 

probabilidade de um substantivo ser masculino, entre os substantivos do português 

brasileiro, por exemplo. 

Ainda no conceito de probabilidade de Cantos Gómez (2013), se quisermos 

calcular a probabilidade de ocorrência de uma categoria gramatical em relação à outra 

(em vez de calcularmos em relação ao total, conforme vimos acima), basta dividir uma 

categoria pela outra. Esse conceito é importante, pois por meio dele é possível calcular 

a probabilidade de um substantivo cujo gênero gramatical é masculino ter gênero 

biológico igualmente masculino. 

Agora que entendemos os conceitos-chave que formam o arcabouço teórico 

dessa pesquisa, cabe detalhar como o estudo foi realizado.  

O próximo capítulo deste trabalho trata da metodologia aplicada para obter as 

respostas às perguntas de pesquisa. 
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3. Metodologia 

 

A metodologia da pesquisa encontra-se dividida em cinco etapas. A primeira 

etapa consiste em extrair os substantivos do Corpus, para a realização da análise. Aqui 

faremos uma breve apresentação do corpus escolhido, bem como as razões que nos 

levaram à sua escolha. A segunda etapa consiste em transferir os substantivos 

extraídos para uma base de dados em forma de planilha, na qual as análises possam 

ser realizadas. Essa é a etapa na qual mostraremos todas as ferramentas de 

computador utilizadas no processo de extração e criação da planilha. Com a planilha 

pronta para as análises, vamos à terceira etapa, na qual definimos os critérios e a 

metodologia de análise. Nessa parte a metodologia de análise adotada para classificar 

os substantivos é justificada em contraste com outras possíveis metodologias. Na 

quarta etapa descreveremos as categorias escolhidas para classificar os substantivos. 

Aqui o foco está em detalhar a nomenclatura de classificação, para que os dados sejam 

corretamente interpretados no capítulo seguinte. A quinta e última parte consiste em 

retomar as questões de pesquisa e descrever como cada uma delas encontra-se 

respondida no capítulo seguinte. 

 

3.1. Extração dos Substantivos 
 

Conforme mencionado anteriormente, os substantivos para análise foram 

extraídos de um Corpus, o Corpus Brasileiro de Variação de Registro (CBVR), parte do 

acervo do CEPRIL, do LAEL e da PUCSP. Esse corpus foi criado no âmbito do projeto 

“Dimensões de Variação do Português Brasileiro” (FAPESP, CNPq), levado a cabo pelo 

GELC (Grupo de Pesquisas de Linguística de Corpus). O conteúdo do corpus aparece 

abaixo. O corpus foi desenhado e coletado tendo em vista a pesquisa da variação de 

registros, por isso possui uma vasta gama de registros (47), com uma quantidade de 

textos balanceada (20) em cada registro. O CBVR possui 5.342.356 ocorrências 

(tokens), um número adequado para os propósitos desta pesquisa, em que a 

verificação do gênero foi feita manualmente. Caso o  foco fosse a frequência bruta do 

léxico, seria necessário um corpus maior. Isso ocorre porque, uma vez que a 
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quantidade de ocorrências de palavras (tokens) em circulação em uma língua é 

praticamente incontável, nesse caso o tamanho do corpus em número de tokens seria 

necessariamente maior, para dar conta dessa população. Para os fins desta pesquisa, 

contudo, para o cálculo das probabilidades, apenas levaremos em conta dois aspectos 

presentes em uma categoria gramatical da língua (substantivos). A frequência com a 

qual as categorias “masculino” e “feminino” se repetem em uma análise de substantivos 

é muito mais alta do que a quantidade de vezes que um substantivo se repete. Ou seja, 

não é necessário o uso de um corpus muito extenso para observar um aspecto 

gramatical frequente como gênero.. 

 

Quadro 3 – Composição do CBVR 

Registro* Textos Palavras 

Apostilas de cursinho 20 15.411 

Artigos acadêmicos 20 92.148 

Atas de reunião 20 25.929 

Blogs 20 31.486 

Bulas de remédio 20 16.061 

CANÇÕES 20 11.990 

Cartas de negócios 20 12.720 

Contos 20 57.362 

Contratos 20 44.562 

CONVERSAÇÃO 20 93.470 

Crônicas 20 21.403 

DIÁLOGOS DE LIVROS DIDÁTICOS 20 9.447 

DISCURSOS POLÍTICOS 20 44.591 

Editoriais 20 11.233 

Emails 20 11.223 

ENTREVISTAS DE TV 20 263.821 

ENTREVISTAS PUBLICADAS 20 28.175 

ENTREVISTAS SOCIOLINGUÍSTICAS 20 152.788 

Facebook 20 11.022 

Ficção geral 20 403.796 

Ficção para jovens 20 543.200 

Horóscopo 20 12.637 

Instruções de jogos 20 16.260 

Leis e normas 20 125.531 

Licitações 20 127.239 

Liturgia da missa 20 66.995 

Livros escolares 20 12.732 
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Livros não ficção 20 55.028 

Livros texto 20 1.234.790 

NOTÍCIAS DE TV 20 11.453 

NOVELAS DE TV 20 93.627 

Piadas 20 9.310 

Programas de governo 20 29.724 

PROGRAMAS DE RÁDIO 20 91.335 

Provas de vestibular 20 33.937 

Quadrinhos 20 25.937 

Receitas culinárias 20 9.591 

Reportagem jornalística 20 11.467 

Revista de celebridades 20 25.738 

Revista de notícias 20 19.850 

Rótulos de embalagem 20 9.183 

SESSÕES DO CONGRESSO 20 641.080 

TELECONFERÊNCIAS DE NEGÓCIOS 20 106.076 

Teses e dissertações 20 617.943 

Textos de encyclopedia 20 13.690 

Twitter 20 11.027 

Websites 20 28.338 

Total: 47 registros 940 5.342.356 

* Os registros grafados em letras maiúsculas são falados; os demais, escritos. 
Fonte: (     )  

 
Outra razão importante para a escolha do CBVR é que o Corpus foi 

gramaticalmente etiquetado pela ferramenta PALAVRAS (Bick, 2005); todas as 

ocorrências de substantivos já se encontram marcadas no Corpus pela ferramenta, 

conforme observado no exemplo a seguir: 

 

<sentence id=1> 

 <word id="1" form="Emergência" base="emergência" postag="N" morf="F S" 

extra="cjt-head * sit event" head="0" deprel="SUBJ>"/> 

 <word id="2" form="de" base="de" postag="PRP" morf="--" extra="np-close" 

head="0" deprel="N<"/> 

 <word id="3" form="plântulas" base="plântula" postag="N" morf="F P" 

extra="heur" head="0" deprel="P<"/> 
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Conforme citado na fundamentação teórica, no tópico de Etiquetadores 

Gramaticais, temos acima um trecho de um texto do registro “Artigo acadêmico” 

(arquivo wr-aa_01.utf8.tagged.txt), em que podemos ver a sequência “emergência de 

plântulas”, anotada pela ferramenta PALAVRAS. A maneira como o texto foi etiquetado, 

bem como o detalhamento da etiqueta foi explicado nesse tópico. Cabe ressaltar aqui 

que as etiquetas de interesse para esta pesquisa são aquelas que possuem ‘Postag=’ 

N, utilizada para etiquetar substantivos. As demais etiquetas são irrelevantes serão 

descartadas.  

A partir daqui, serão extraídas todas as ocorrências dos substantivos (ou seja, as 

linhas com a etiqueta ‘postag= "N"’) e do gênero gramatical (etiqueta 'morf'). Esses 

dados serão conferidos manualmente para certificarmo-nos da precisão da 

etiquetagem. Embora o etiquetador PALAVRAS tenha uma taxa de acerto de 95%, 

pequenas falhas podem ocorrer, como ocorrem em qualquer ferramenta computacional 

de análise de corpus. Ao final deste processo temos em mãos todos os substantivos 

extraídos já com seus respectivos gêneros gramaticais. 

O primeiro passo para extrair das etiquetas apenas o conteúdo desejado é 

“limpar” os textos das demais etiquetas. Entretanto, realizar manualmente a limpeza de 

mais de cinco milhões de palavras etiquetadas de tal maneira, ou seja, abrindo os 

arquivos um por um em um processador de textos comum (como por exemplo, o 

Microsoft Word ou o bloco de notas) é um trabalho de baixa margem de sucesso e com 

grande margem de erros para um ser humano. Da mesma maneira que é possível 

etiquetar um texto automaticamente, com precisão de 95%, também é possível 

trabalhar com ferramentas semelhantes para extrair nossos substantivos. 

Para esta parte da pesquisa, trabalharemos com o Linux, um sistema 

operacional (assim como o Windows, porém gratuito) que foi desenvolvido em 1991 e 

cujos códigos são livres para qualquer usuário que deseje instalar, testar, desenvolver 

ou modificar, atendendo às necessidades do programador. Além de ser uma plataforma 

gratuita, uma das razões para a escolha do Linux é o fato de o usuário, através de uma 

tela terminal de comando, ser capaz de realizar algumas operações com dados 

linguísticos: desde contagem de caracteres e palavras repetidas, até modificações, 

recortes e alterações de diversos tipos em arquivos de texto. Entendendo, portanto, que 
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os grupos de etiquetas se repetem, é possível, com apenas alguns comandos básicos, 

recortar apenas os itens de interesse para a pesquisa.  

 

Nosso arquivo inicial de trabalho foi uma lista de substantivos do CBVR, um 

trecho da qual aparece abaixo: 

aba 

abacatada 

abacate 

abacateiro 

abacaxi 

abacaxizeiro 

abadá 

abade 

abadia 

 Após a exclusão de todas as entradas que não interessavam aos fins do estudo 

chegamos a um total de 20.670 substantivos, os quais compuseram nossa planilha de 

análise. Entretanto, uma vez que estamos discorrendo sobre a construção da planilha 

de análises em si, neste momento, não nos concentraremos em detalhes sobre os 

substantivos (os quais serão discutidos mais adiante, na apuração dos dados). 

Conforme a lista de comandos exibida acima, sabemos que os substantivos 

estão salvos em um arquivo de terminação.txt. É interessante, por um lado, pois é 

possível abrir e visualizar os dados do arquivo em qualquer processador de textos 

comum e também pelo terminal de comandos do Linux, tornando possível a realização 

de operações diversas com o arquivo. Entretanto, como os itens foram classificados 

manualmente, é interessante para a pesquisa que possamos trabalhar com um formato 

em planilha (no caso desta pesquisa, foi utilizado o Microsoft Excel), de forma que os 

substantivos possam ser classificados de acordo com sua classificação gramatical 

(gênero gramatical) e seu gênero biológico. Para tal, o modelo final de nossa planilha 

será contará com três colunas, sendo uma para a lista de substantivos em si, uma para 

a classificação de gênero gramatical; e a última para classificar de acordo com o gênero 

biológico. Assim sendo, a versão final de nossa planilha será como observa-se no 
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quadro a seguir: 

Nome gen_gram gen_bio 

Abacatada Feminino Neutro 

Abacateiro Masculino Neutro 

Abacateiros Masculino Neutro 

Abacate Masculino Neutro 

Abacates Masculino Neutro 

Abacaxi Masculino Neutro 

Abacaxis Masculino Neutro 

Abacaxizeiro Masculino Neutro 
Quadro 4 – Classificação de substantivos na base de dados 
Fonte: o autor (2015) 

 

 Como os critérios de análise e o processo de classificação ainda não foram 

explicados, esses detalhes sobre a planilha serão mostrados mais adiante. No próximo 

tópico explicaremos sobre o processo de transferência dos dados do formato .txt para 

uma base dedados em forma de planilha. Em seguida, apontaremos os critérios de 

classificação dos substantivos, e o sistema de classificação. 

 

3.2. Transferindo os Substantivos para uma Base de Dados 
 

Conforme mencionado acima, para a nossa análise, os substantivos extraídos 

foram transferidos da extensão .txt para uma base de dados em forma de planilha . 

Para tais fins, escolhemos a extensão .xlxs, mais especificamente, o Microsoft Excel, na 

qual é possível fazer a classificação dos substantivos em uma planilha com filtro 

separador de categorias: dessa maneira, caso o pesquisador deseje visualizar apenas 

as ocorrências de substantivos com gênero gramatical “masculino” e gênero biológico 

“neutro”, a utilização do filtro de categorias disponibiliza a informação à escolha do 

usuário.  

Outra razão importante para a escolha da extensão é que os arquivos salvos 

neste formato são reconhecidos por uma vasta gama de programas de elaboração de 

planilhas além do Microsoft Excel, como por exemplo oOpen Office Sheets, Libre Office 

Sheets, Google Docs, entre outros. Além disso, as planilhas criadas nesta extensão 

podem ser salvas em extensões diferentes (.csv, por exemplo), que podem ser 
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interpretadas por outras bases de dados, bem como pelo terminal de comandos do 

Linux tornando possível que os dados de nossa pesquisa sejam incorporados por 

outros bancos de dados futuramente.  

A versatilidade e flexibilidade da extensão foram, portanto, as principais razões 

de escolha deste formato para realizar a análise dos substantivos. Após transferir os 

substantivos, criamos as colunas para classificar os itens (gênero gramatical; gênero 

biológico). Dessa forma, nossa planilha está pronta para classificar os substantivos.  

No próximo tópico descreveremos a metodologia de análise dos substantivos, 

bem como os critérios para tal escolha. Por fim, teremos um tópico relacionado ao 

sistema de classificação, ou seja, a planilha em si e as classificações dadas aos 

substantivos durante o processo de análise. 

 

3.3. Metodologia e Critérios de Análise 
 

Aqui trataremos da metodologia adotada para a classificação dos substantivos, 

bem como dos critérios que nos levaram à sua escolha. Um aspecto importante acerca 

dos critérios é o fato de que, apesar de termos uma base inicial para a realização das 

análises (gênero gramatical versus gênero biológico), as necessidades emergiram no 

decorrer da análise em si, revelando os critérios aqui colocados. Inicialmente, as 

demandas de análise eram: 

 

1. Anotação manual do gênero gramatical: classificado como masculino ou 

feminino; 

2. Anotação manual do gênero biológico: classificado como masculino, feminino ou 

neutro (quando não era feminino ou masculino); 

3. Ambiente de anotação manual que oferecesse o menor risco possível de erros. 

Entretanto, a análise revelou que nem todos os substantivos podiam ser 

classificados gramaticalmente apenas como “masculinos” ou “femininos”. Havia 

substantivos comuns de dois gêneros, substantivos que podem ser masculinos ou 

femininos e substantivos com diversos significados. De forma a oferecer um método de 

análise preciso, com o menor risco de erros possível, foi escolhido consultar os 
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substantivos com a ajudar de um dicionário e anotar o gênero gramatical e os gêneros 

biológicos (quando houvesse) em para cada um deles. Em um primeiro momento, tem-

se a impressão de que a tarefa é simples, afinal, todo o substantivo precisa pertencer a 

um gênero gramatical, sendo apenas dois na língua portuguesa (masculino e feminino); 

e com relação ao gênero biológico, caso não seja masculino, nem feminino, 

logicamente não terá gênero biológico nenhum. Durante a análise, contudo, as 

especificidades dos substantivos revelaram necessidades diferentes. Foi necessário 

definir critérios que dessem conta de questões como: substantivos com vários 

significados (os quais podem ou não se referirem a seres do sexo masculino ou 

feminino), palavras com gênero gramatical e significados diferentes (como grama), 

entre outras. Em vista da necessidade de definir critérios capazes de abranger todas as 

especificidades dos substantivos analisados, nossa opção de método foi a terceira: 

consultar os substantivos em um dicionário para fazer as devidas anotações. Os 

próximos parágrafos mostram as razões pelas quais os outros dois métodos acima 

propostos não se adequam tão bem aos critérios de análise, de forma que, ao 

descrevê-los, estaremos justificando o método escolhido. 

Outro ponto importante consistiu em justificar o porquê de se escolher esse 

método de análise, ou seja, a razão desse método ser o que oferece o menor risco de 

erros. Se pensarmos, por um momento, que classificar os substantivos de acordo com a 

capacidade cognitiva do pesquisador, ou seja, de acordo com o conhecimento de língua 

do analista talvez o ponto mais importante a comentar é o fato de que nos referimos a 

um modelo de classificação que não leva em conta nenhum tipo de referência externa 

para a realização das análises, ou seja, uma classificação imanente. Uma vez que a 

presente pesquisa propõe resultados a partir de evidências empíricas, tal metodologia 

de análise não se enquadra nas necessidades da pesquisa. Além disso, provavelmente 

é impossível que um ser humano conheça os significados de todo o léxico de uma 

língua, o que nos leva a concluir que analisar 32.600 substantivos apenas consultando 

a própria memória além de ser altamente improvável, oferece grande risco de análises 

falhas. Se tomarmos como exemplo a palavra “dó”, entendemos que é frequentemente 

confundida como pertencendo ao gênero feminino, sendo, contudo, do gênero 

masculino. Esse é o caso de termos uma palavra cujo gênero, devido à maneira como a 
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palavra circula na língua, é diferente daquele colocado pela norma culta (o gênero 

gramatical). Além disso, também deve-se levar em consideração palavras com vários 

significados, como “coroa”, substantivo cuja busca mostrou mais de 30 diferentes 

significados dentre os quais temos definições de gênero gramatical masculino, feminino 

e comum de dois gêneros. O mesmo vale para “grama”, a qual pode referir-se a “o 

grama” (unidade de medida) ou “a grama” (planta). Como, então, dar conta de tantos 

significados? Essa questão pode nos levar a pensar em uma segunda opção: olhar o 

substantivo em uso, diretamente no Corpus observar, para cada uma das ocorrências 

do substantivo, o artigo que o precede. 

Embora, aparentemente, olhar no corpus possa parecer uma opção mais segura, 

pois não há falha ao vermos o substantivo em uso, é importante colocar o fato de 

estarmos lidando com uma pesquisa quantitativa, ou seja, se não se pode confiar na 

memória do pesquisador para uma quantidade tão extensa de itens lexicais, o mesmo 

vale para olhar uma por uma no corpus. Os substantivos foram extraídos de um corpus 

de mais de cinco milhões de palavras, divididas em 47 registros diferentes. Se 

analisarmos todas as entradas para cada registro, é possível que um substantivo se 

repita 47 vezes durante o processo de análise. O total de substantivos (tokens) é mais 

de cinco vezes maior que os itens lexicais em si (types). Análises quantitativas 

requerem um conjunto de parâmetros capazes de dar conta dos números obtidos na 

análise, não uma descrição manual de cada situação. Nesse aspecto, um dos critérios 

mais importantes da planilha é nos assegurarmos de que sua leitura dê conta de todas 

as possibilidades de ocorrência, para que assim seja possível calcular as 

probabilidades. Tal prerrogativa nos leva a entender porque fazer uso de um dicionário 

para consultar os substantivos é a opção que oferece menos riscos para a pesquisa 

realizada. 

O dicionário permite ao pesquisador observar todos os possíveis significados de 

um substantivo; consequentemente, saber-se-á todos os possíveis gêneros gramaticais 

do item e em quais deles haverá congruência com o gênero biológico. Assim sendo, é 

importante escolher um dicionário abrangente e atualizado (o qual esteja de acordo 

com a língua corrente). Num primeiro momento, pensou-se em utilizar o Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), por ser uma referência da Academia 
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Brasileira de Letras (ABL). Entretanto, notou-se que em muitos casos o VOLP fornece 

apenas o gênero gramatical da palavra, não seus significados (a não ser que a própria 

ABL reconheça o substantivo como polissêmico, então a busca mostra diferentes 

resultados). Pensou-se, então, no dicionário Aulete, desenvolvido pelo projeto Caldas 

Aulete, por ser um conteúdo de referência e tradição com relação a dicionários de 

português brasileiro (o primeiro dicionário foi editado no final do século XIX). Apesar de 

contar com o conteúdo necessário à presente pesquisa, nossa busca encontrava-se 

focada em um material que fosse congruente com os princípios e fundamentos básicos 

de nosso estudo. Foi assim sendo que nossa busca optou por consultar os substantivos 

no dicionário Priberam. O dicionário Priberam surgiu a partir de um projeto para o 

desenvolvimento de uma plataforma de processamento de língua natural que armazena 

e processa dados da língua portuguesa (isto é, da língua em uso), fundado em 1989 em 

um programa colaborativo, juntamente com a Universidade de Carnegie Mellon (CMU). 

Apesar de ser um projeto de Portugal, o Dicionário Priberam de Língua Portuguesa 

(DPLP) conta com o português brasileiro desde 2011 e leva em consideração a grafia 

das palavras antes e depois do o acordo ortográfico (essencial para a nossa pesquisa, 

levando-se em conta que nosso corpus contém palavras em ambas as grafias). Fazer 

uso de um dicionário que trabalha com processamento de língua natural é a opção mais 

congruente para uma pesquisa fundamentada na abordagem teórico-metodológica da 

Linguística de Corpus. 

Assim sendo, a metodologia aqui proposta levou em consideração os seguintes 

critérios: 

 Minimizar as possibilidades de falhas, especialmente por conta de classificações 

incongruentes; 

 Desenvolver uma quantidade de categorias capaz de abranger todas os 

possíveis significados e gêneros que dos substantivos listados; 

 Ter uma planilha de simples entendimento, com legendas claras, de forma a 

facilitar o cálculo de frequências e probabilidades. 

  

A partir de tais critérios, decidiu-se aplicar o seguinte método de análise: 
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1. Consultar os substantivos em um dicionário, de forma a averiguar todos os 

possíveis significados do substantivo analisado; 

2. Classificar na planilha, dividida em gênero gramatical e gênero biológico, os 

substantivos consultados, de forma que as categorias dêem conta de todas as 

possíveis combinações entre os gêneros gramaticais e biológicos que os 

substantivos podem assumir. 

Entendendo a necessidade de uma planilha com categorias bem definidas, a 

seguir descreveremos como nossa planilha encontra-se estruturada. 

 

3.4. Sistema de Classificação 

 

Conforme já mencionado, nossa planilha foi dividida em três colunas: na 

primeira, a lista dos substantivos; na segunda, o gênero gramatical do substantivo 

analisado; e na terceira coluna, o gênero biológico do substantivo.  

Reforçando um comentário anterior, as categorias de classificação não foram 

prescritas, mas emergiram da necessidade de dar conta de todos os significados e 

possíveis gêneros dos substantivos analisados. Assim sendo, segue abaixo, em 

estrutura de tópicos, o formato final da nomenclatura de classificação dos substantivos.  

Os parágrafos que seguem explicam o que cada uma das categorias abaixo 

classifica, na lista de substantivos: 

● Gênero Gramatical 

1. Masculino 

2. Feminino 

3. Dois (para substantivos comuns de dois gêneros) 

4. Bi (para substantivos que podem mudar de gênero gramatical) 

5. Ambi (para Ambivalente) 

6. Poli (para Polivalente) 

 

● Gênero Biológico 

1. Masculino 

2. Feminino 
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3. Dois 

4. Nenhum 

5. Ambi 

6. Poli 

 

Nos tópicos que seguem, detalharemos cada um dos itens acima, trazendo 

exemplos para ilustrar o funcionamento de cada um. 

 Para a categoria gênero gramatical, o substantivo analisado, as gramáticas 

tradicionais colocam que eles podem ser masculinos, femininos ou comuns de dois 

gêneros. Entretanto, durante o processo de análise, fez-se necessário criar as demais 

categorias. 

 Ao notar que nossa lista continha palavras que podem ser escritas tanto como 

masculinas quanto como femininas (para gênero gramatical) sem mudança de 

significado, surgiu a necessidade de criar uma nova classificação. A classificação “Bi” é 

utilizada para substantivos como “champagne” que pode ser escrito “a champanhe” ou 

“o champanhe”, mas o sentido é o mesmo. No dicionário, a classificação está anotada 

como “substativo masculino OU feminino” (grifo do autor), deixando evidente a 

necessidade de uma categoria para esse tipo de ocorrência. Aqui temos a classificação 

“Bi”, para substantivos que podem mudar de gênero gramatical, mas se referem ao 

mesmo item. 

 Outro caso com o qual nos deparamos é com substantivos cuja grafia seja 

utilizada para definir tanto uma atividade (ou objeto de uma atividade), quanto para 

definir a pessoa que a exerce. Sabemos que em muitos casos de profissões (analista, 

telefonista, recepcionista etc) o substantivo é classificado como comum de dois 

gêneros. Entretanto, descobriu-se casos em que o substantivo não diz respeito apenas 

à profissão/atividade exercida: é o caso de palavras como “atalaia”, a qual pode ser 

utilizada para se referir tanto ao substantivo feminino “atalaia”: uma torre, guarita ou 

lugar alto de onde se vigia; ou pode referir-se ao substantivo de dois gêneros “atalaia”: 

a pessoa que está de vigia (seja homem ou mulher), sinônimo de “sentinela”. Nesse 

contexto entendemos que apenas a designação “Dois” (para substantivos de dois 

gêneros) não é suficiente para abranger todas as definições colocadas pelo dicionário. 
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Tão pouco abranger-se-ia com a categoria “feminino”, apenas.  

Em vista de uma necessidade diferenciada, foi criada a categoria “Ambi”, 

pensando em substantivos que fossem ambivalentes, ou seja, que tivessem mais de um 

significado, porém que a grade semântica fosse a mesma. Em palavras mais simples, 

em todos os casos em que foi observado características como “atalaia”, na qual a 

pessoa que exerce a atividade tem o mesmo nome da atividade em si, o substantivo se 

enontra classificado como “Ambi”; outro exemplo que podemos trazer que segue a 

mesma linha de raciocínio de “Atalaia” é o substantivo “tuba”, o qual pode referir-se ao 

instrumento musical em si, ou pode referir-se à pessoa que o toca (homem ou mulher 

que toca tuba).  

Ainda na abrangência da categoria “Ambi” é possível encontrarmos substantivos 

que possuem gênero gramatical masculino e feminino, porém com significados 

diferentes, como por exemplo, “jamanta”, substantivo do gênero gramatical feminino 

utilizado para referir-se a um tipo de peixe (uma espécie de raia); mas também 

substantivo masculino, utilizado para referir-se a um homem grande e desajeitado. 

Apesar de ser muito resumida, em comparação com outras categorias (apenas cerca de 

50 ocorrências, em um total de mais de 20 mil substantivos), não se pode ignorar a 

existência de definições que não se encaixam, a priori, nas classificações postuladas 

pela gramática tradicional, uma vez que tais substantivos, por definição, não se 

enquadram nas categorias hoje existentes. 

 Por último, tem a categoria “poli” (substantivos polivalentes). Assim como “Bi”, é 

uma categoria pequena (apenas 59 entradas), em comparação com as demais, porém, 

a necessidade de se criar tal classificação surgiu por conta de substantivos que têm 

vários sentidos (os quais, por sua vez, podem estar associados a gêneros gramaticais 

diferentes). Um dos casos que podemos trazer é o de “coroa” (exemplo citado acima, 

no tópico de metodologia de análise).  

Outro exemplo que podemos trazer é “crescente”: apesar de não ter tantos 

significados aqui, o substantivo pode referir-se à subida do rio ou maré, assim sendo 

gramaticalmente feminino (a crescente); ou pode referir-se a 9 outros significados 

diferentes (demasia, fermento, cabelo postiço, etc), sendo que em todos estes casos, o 

gênero gramatical é masculino. Aqui, o importante é deixar claro que a classificação 
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“poli” é utilizada quando temos um substantivo que pode ser masculino ou feminino, 

porém seus significados são completamente diferentes.  

Resta ainda ressaltar que, o fato de um substantivo estar classificado como “poli” 

não implica ter significados polivalentes no gênero biológico. A classificação 

“polivalente” aqui sugerida pode ser utilizada tanto para a categoria gramatical quanto 

para o gênero biológico, porém, isto não significa que os substantivos polivalentes em 

gênero gramatical assim também sejam para o gênero biológico. É o que acontece com 

“grama” (substantivo já mencionado anteriormente), o qual pode ser masculino ou 

feminino, gramaticalmente; porém, em nenhum dos significados o item se refere a um 

ser biologicamente masculino ou feminino.  

Assim sendo, casos como “grama”, “cinza”, “crescente” e alguns outros foram 

classificados como “poli” em gênero gramatical, mas seu gênero biológico foi “nenhum”. 

As classificações para o gênero biológico seguem nos parágrafos seguintes. 

 Diferente do gênero gramatical, sabemos que um substantivo pode referir-se a 

um ser biologicamente sexuado (consequentemente, será do sexo masculino ou do 

sexo feminino); ou referir-se a qualquer outro item, o qual não tem nenhuma relação 

com o gênero biológico das palavras “masculino” e “feminino”, utilizadas para classificar 

o gênero gramatical dos substantivos do português. 

São esses, então, os casos nos quais o gênero gramatical é congruente com o 

gênero biológico do item ao qual o substantivo se refere. Entretanto, vamos tratar 

desses detalhes mais adiante, ao extrair frequências e probabilidades, bem como ao 

responder às nossas perguntas de pesquisa. Por outro lado, em casos nos quais o 

substantivo não apresenta em nenhuma das suas definições algum significado 

relacionado ao gênero biológico, o item foi classificado como “nenhum” (significando 

que não há aspecto biológico relacionado aos possíveis significados daquele item), 

como por exemplo, abacate, aba, aço, comédia e muitos outros. 

 Por fim, assim como para o gênero gramatical, foi necessário fazer uso das 

categorias “Ambi” e “Poli” para dar conta de itens cujas classificações acima citadas não 

deram conta de todos os significados. Para “Ambi”, classificamos substantivos como 

azeiteiras, banheira, barbeiro, batedor, bardo, batuta, etc. São itens que podem referir-

se a um item com gênero biológico ou a outro item, sem gênero biológico algum, ou 
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seja, não se pode classificá-lo apenas como possuindo aspecto, tão pouco podemos 

afirmar que não possui nenhum aspecto. Tomando os exemplos acima, azeiteira pode 

se referir à mulher que trabalha no processo de produção e\oucomercialização do 

azeite (podendo ter gênero biológico feminino); ou pode referir-se ao recipiente utilizado 

para colocar azeite, geralmente encontrado em restaurantes (assim sendo, pode não 

ter nenhum gênero biológico). O mesmo vale para todos os demais substantivos da 

categoria. 

 Já a classificação “poli”, para gênero biológico é utilizada para classificar 

substantivos com significados diferentes, dentre os quais podemos encontrar definições 

com e sem gênero biológico e diferentes gêneros gramaticais (dois ou mais). Um dos 

exemplos supracitados é “coroa”. Outro exemplo interessante que podemos citar é 

“papa”, pois pode referir-se tanto ao alimento (também conhecido como mingau) ou ao 

sumo pontífice da igreja católica romana. Aqui é importante deixar clara a distinção 

entre as classificações “Ambi” e “Poli” para o gênero biológico dos substantivos, uma 

vez que em “banheira” ou “azeiteira” temos definições que partem de um mesmo campo 

semântico; já para “papa”, falamos de significados completamente diferentes (uma vez 

que “o papa” não significa pessoa que vende ou produz mingau; tão pouco “a papa” tem 

a ver com algo que seja produzido pelo sumo pontífice da igreja católica). 

  Assim sendo, temos descrito todas as classificações utilizadas em nossa 

pesquisa, assim como suas respectivas classificações. Para resumir o que foi detalhado 

até então, segue abaixo um quadro de como o nosso sistema de classificação está 

organizado: 

Classificação dos Substantivos 
  Categoria Gramatical Gênero Biológico 
Masculino Substantivo cuja definição 

indica que seu gênero 
gramatical é "masculino" 

Substantivo cuja definição indica que 
seu gênero biológico é masculino 
 
 
 

Feminino Substantivos cuja definição 
indica que seu gênero 
gramatical é "feminino" 

Substantivo cuja definição indica que 
seu gênero biológico é masculino. 
 
 
 

Nenhum Não se aplica Substantivo cuja definição indica que o 
substantivo não possui gênero 
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biológico 

 
 
 

Bi Substantivos cuja definição 
indica que seu gênero 
gramatical pode ser tanto 
masculino como feminino 

Não se aplica 

 
 
 

Ambi Substantivo cuja definição 
indica que seu gênero 
gramatical pode ser 
masculino, feminino ou 
comum de dois gêneros 

Substantivo cuja definição indica que o 
substantivo pode ou não possuir 
gênero biológico 
 
 
 

Poli Substantivo cuja definição 
índica que seu gênero 
gramatical possui vários 
significados, entre 
masculinos e femininos 

Substantivos cuja definição possui 
gênero biológico masculino e feminino 
 
 
 

Quadro 5 – Categorias de Classificação dos Substantivos 
Fonte: o autor (2016) 

 

 Agora, com as categorias do sistema de classificação descritas, cabe apresentar 

a apuração dos dados, mostrando os resultados de cada uma das possíveis 

combinações gênero gramatical versus gênero biológico. Esses dados são a base para 

o resultado final do nosso estudo, pois a partir deles serão calculadas as frequências e 

probabilidades das perguntas de pesquisa. A apuração dos dados e as respostas para 

as perguntas de pesquisa seguem, com juntamente com discussão e comentários, no 

próximo capítulo. 

 

3.5. Respondendo às Perguntas de Pesquisa 
 

O último tópico da nossa metodologia consiste em descrever como as questões 

de pesquisa foram respondidas. Cabe aqui retomar as questões, colocadas na 

introdução: 

1. Qual a frequência das categorias “masculino” e “feminino” entre os substantivos 

da língua portuguesa do Brasil? 

2. Qual a frequência das categorias que possuem gênero biológico entre os 
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substantivos do português do Brasil? 

3. Tendo em vista a proporção de substantivos masculinos versus substantivos 

biologicamente masculinos, qual a probabilidade de um substantivo masculino 

ser também biologicamente masculino? 

4. Tendo em vista a proporção de substantivos femininos versus substantivos 

biologicamente femininos, qual a probabilidade de um substantivo feminino ser 

também biologicamente feminino? 

5. Qual a probabilidade de um substantivo do português do Brasil não possuir 

gênero biológico? 

6. Qual a probabilidade de um substantivo possuir gênero gramatical congruente 

com o gênero biológico? 

Ao observar as perguntas de pesquisa é possível notar que elas envolvem 

frequências e/ou probabilidades. Assim sendo, as perguntas de pesquisa foram 

respondidas de acordo com as seguintes diretrizes: primeiramente, a base de cálculo 

para as frequências e probabilidades seguem de acordo com os conceitos 

apresentados na fundamentação teórica; segundo, como parte da resposta, cada 

questão responde se o sistema das categorias envolvidas na pergunta respondida é 

equiprovável (ou seja, se os números estão distribuídos em proporção de igualdade) ou 

enviesado (ou seja, se os números mostram que o sistema favorece uma categoria 

específica, em detrimento das demais envolvidas na pergunta); terceiro, todas as 

questões de pesquisa seguem acompanhadas de gráficos em suas respostas, os quais 

mostram dados sobre a análise dos substantivos que são relevantes para as pergunta 

em questão; por ultimo, os comentários específicos que são relevantes a cada questão 

seguem juntamente com a resposta dos dados. 

É importante explicar aqui o critério para definir se um sistema de categorias é 

equiprovável ou enviesado. Depende dos dados revelados nos gráficos de cada uma 

das questões, de forma que: uma distribuição equiprovável entre as categorias (ou seja, 

uma distribuição igualitária) deve possuir uma variação máxima de 5% entre categorias 

– ou seja, se na pergunta 1 a proporção de substantivos masculinos versus 

substantivos femininos apresentar uma diferença maior que 55% versus 45% e vice-

versa, isso significa que o sistema é enviesado. É importante ressaltar que, apesar de a 
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proposta no estudo de Halliday (1991, 1993/2005), apresentado na fundamentação 

deste trabalho, sugerir uma proporção de 65% versus 35% para definir sistemas 

equiprováveis, a metodologia aqui apresentada traz uma abordagem mais 

conservadora, de modo que se torna mais rídiga a proporção de distribuição para que 

os sistemas analisados nesta pesquisa sejam considerados equiprováveis ou 

enviesados. Dessa forma, caso a variação entre categorias seja menor que 5% - 

utilizando ainda a pergunta 1 como exemplo, caso a diferença entre as proporções seja 

55% versus 45% ou menos – isso significa que o sistema é equiprovável. 

Cabe, ainda, colocar mais três pontos importantes para as respostas: 

primeiramente, comentários que envolvem duas ou mais perguntas de pesquisa 

simultaneamente seguem à parte, após a resposta de todas as seis perguntas 

apontadas acima; em segundo lugar, os respectivos gráficos das respostas obtidas 

serão discutidos explicados em cada resposta e, ao final da apresentação dos 

resultados, será feita nova discussão, na qual os valores de alguns gráficos serão 

retornados. Por fim, as perguntas relativas às frequências foram respondidas 

diferentemente daquelas envolvendo probabilidades e o detalhamento de como as 

respostas estão apresentadas estão a seguir, uma a uma. 

 

Pergunta 1: Qual a frequência das categorias “masculino” e “feminino” entre os 

substantivos da língua portuguesa do Brasil? 

 O gráfico que segue na resposta desta pergunta mostra a quantidade de 

substantivos masculinos e de substantivos femininos, entre os substantivos analisados. 

Para obter as frequências, dividiu-se a quantidade de substantivos masculinos pelo total 

de substantivos analisados e, por fim, multiplicou-se o resultado por 100, de forma que 

o resultado final dessa equação mostra o percentual de substantivos masculinos em 

relação ao total de substantivos analisados.  

Entendendo que nosso corpus é representativo da variação de registro do 

português do Brasil, conforme explicado na fundamentação e na introdução, esse dado 

nos revela a frequência de substantivos masculinos entre os substantivos do português 

do Brasil. O mesmo cálculo foi feito para obter a frequência de substantivos femininos. 

Além disso, revelamos a probabilidade de um substantivo ser masculino ou feminino. O 
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cálculo para descobrir tal probabilidade foi feito da seguinte maneira: dividiu-se o 

número de substantivos masculinos pelo número de substantivos femininos.  

Dessa forma, foi possível mostrar a quantidade de substantivos masculinos para 

cada substantivo feminino na língua portuguesa. Por fim, ao observar as frequências e 

probabilidades reveladas, foi possível responder se, para a esta pergunta, o sistema é 

equiprovável ou enviesado, tomando como base a margem de erro apresentada na 

introdução deste tópico da metodologia. 

É importante entender, ainda para esta pergunta, que a resposta mostra a 

quantidade total de substantivos gramaticalmente masculinos e o total de substantivos 

gramaticalmente femininos, independentemente de eles possuírem gênero biológico. O 

ponto principal dessa questão é mostrar a proporção de substantivos masculinos versus 

substantivos femininos na língua portuguesa do Brasil. 

 

Pergunta 2: Qual a frequência das categorias que possuem gênero biológico entre os 

substantivos do português do Brasil? 

 Assim como na pergunta 1, o gráfico da segunda pergunta mostra as 

quantidades de substantivos que possuem gênero biológico, separados por categorias. 

Com relação a esta pergunta, cabe explicar que o termo “categorias que possuem 

gênero biológico” significa que a resposta dessa pergunta engloba todos os 

substantivos analisados que possuem algum referente biologicamente masculino e/ou 

feminino. Isso significa a análise nos revelou substantivos que não puderam ser 

classificados apenas como “masculino” ou “feminino” (conforme explicado no tópico 

anterior da metodologia) e que possuem gênero gramatical, ou seja, substantivos 

comuns de dois gêneros e substantivos que possuem vários significados (dos quais um 

ou mais possuem referentes biologicamente masculinos e/ou femininos).  

Assim sendo, para obter as frequências, dividiu-se a quantidade de substantivos 

masculinos que possuem gênero biológico pelo total de substantivos analisados e, por 

fim, multiplicou-se o resultado por 100, de forma que o resultado final dessa equação 

mostra o percentual de substantivos masculinos que possuem gênero biológico em 

relação ao total de substantivos analisados.  

Entendendo que nosso corpus é representativo, conforme explicado na 
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fundamentação e na introdução, esse dado nos revela a frequência de substantivos 

masculinos que possuem gênero biológico entre os substantivos do português do 

Brasil. O mesmo cálculo foi feito para a obtenção das frequências para as demais 

categorias que revelaram substantivos com gêneros biológicos.  

Além disso, revelamos também a probabilidade de um substantivo possuir 

gênero biológico entre os substantivos do português brasileiro, separado por categorias 

(as mesmas que foram relevadas na resposta desta questão). O cálculo para descobrir 

as referidas probabilidades foi feito da seguinte maneira: para os substantivos 

masculinos que possuem gênero biológico, dividiu-se a quantidade de substantivos 

dessa categoria pelo total de substantivos analisados.  

Dessa forma, foi possível mostrar a quantidade de substantivos masculinos que 

possuem gênero biológico para cada substantivo da língua portuguesa do Brasil. Esse 

cálculo foi replicado para as demais categorias que revelaram possuir gênero biológico 

entre os substantivos analisados.  

Por fim, ao observar as frequências e probabilidades reveladas, foi possível 

responder se, para a esta pergunta, o sistema é equiprovável ou enviesado, 

observando a margem de erro colocada na introdução deste tópico da metodologia. 

 

Pergunta 3: tendo em vista a proporção de substantivos masculinos versus 

substantivos biologicamente masculinos, qual a probabilidade de um substantivo 

masculino ser também biologicamente masculino? 

 O gráfico desta pergunta mostra a quantidade de substantivos gramaticalmente 

masculinos, independentemente de serem biologicamente masculinos ou não, em 

comparação à quantidade de substantivos que são ao mesmo tempo gramaticalmente 

biologicamente masculinos.  

 Diferentemente das perguntas que envolvem frequência (como as perguntas 1 e 

2), o gráfico dessa pergunta mostra os dados em números (em vez de porcentagens), 

pois para o cálculo da probabilidade em questão foram utilizados os números exibidos 

no gráfico da pergunta. Assim sendo, a probabilidade de substantivos masculinos que 

também são biologicamente masculinos foi calculada da seguinte maneira: dividiu-se o 

número total de substantivos masculinos pelo número de substantivos biologicamente 



67 

 

 

masculinos.  

 O resultado dessa equação revela a quantidade de substantivos biologicamente 

masculinos para cada substantivo masculino do português do Brasil, sendo esta a 

probabilidade de um substantivo ser biologicamente masculino, em relação ao total de 

substantivos masculinos da língua portuguesa do Brasil. 

 

Pergunta 4: Tendo em vista a proporção de substantivos femininos versus substantivos 

biologicamente femininos, qual a probabilidade de um substantivo feminino ser também 

biologicamente feminino? 

O gráfico desta pergunta mostra o total de substantivos gramaticalmente 

femininos, independentemente de serem biologicamente femininos ou não, em 

comparação à quantidade de substantivos que são ao mesmo tempo gramaticalmente e 

biologicamente femininos. A resposta para esta pergunta segue a mesma base da 

pergunta anterior, ou seja, o gráfico mostra os dados em números, uma vez que para o 

cálculo da probabilidade em questão foram utilizados os números exibidos no gráfico da 

pergunta.  

Dessa forma, a probabilidade de substantivos femininos que também são 

biologicamente masculinos foi calculada da seguinte maneira: dividiu-se o número total 

de substantivos femininos pelo número de substantivos biologicamente femininos. O 

resultado dessa equação revela a quantidade de substantivos biologicamente femininos 

para cada substantivo feminino do português do Brasil, sendo esta a probabilidade de 

um substantivo ser biologicamente feminino, em relação ao total de substantivos 

femininos da língua portuguesa do Brasil. 

 

Pergunta 5: qual a probabilidade de um substantivo do português do Brasil não possuir 

gênero biológico? 

 Essa pergunta segue respondida na mesma metodologia das perguntas 3 e 4 

acima. Assim sendo, o gráfico mostra a quantidade de substantivos que possuem 

gênero biológico em comparação aos substantivos que não possuem qualquer 

referente com gênero biológico.  

A partir dessa informação, calcula-se a probabilidade de um substantivo não 
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possuir gênero biológico ao dividirmos o número de substantivos sem gênero biológico 

pelo número de substantivos que possuem gênero biológico.  

O resultado final desta equação revela a quantidade de substantivos do 

português brasileiro que não possuem referentes com gênero biológico para cada 

substantivo que possui gênero biológico, sendo esta a probabilidade de um substantivo 

do português do Brasil não possui gênero biológico. É importante colocar aqui que ao 

mostrar a quantidade de substantivos que possuem gênero biológico, isso não significa 

necessariamente que por possuir tal característica, o gênero biológico é igual ao gênero 

gramatical. Há, por exemplo, substantivos gramaticalmente masculinos cujo gênero 

gramatical é feminino. É o que ocorre em casos como “mulherão” ou “mulherio”, por 

exemplo. Há também substantivos gramaticalmente masculinos que, biologicamente 

são comuns de dois gêneros, ou seja, referem-se tanto a seres biologicamente 

masculinos como femininos. É o caso de palavras como “árbitro”, “sargento”, “titã”, 

“abolicionista”, “amorzinho” e assim por diante.  

Entendemos que o fato de um substantivo possuir gênero biológico não implica 

que o gênero biológico seja igual ao gênero gramatical. A próxima pergunta de 

pesquisa oferece uma resposta envolvendo esse tipo de substantivos. 

 

Pergunta 6: qual a probabilidade de um substantivo possuir gênero gramatical 

congruente com o gênero biológico? 

 A última pergunta de pesquisa também envolve probabilidade, o que significa 

que essa questão foi respondida seguindo a mesma base das demais questões que 

envolveram probabilidade. Assim sendo, o gráfico da sexta pergunta mostra a 

quantidade de substantivos que possuem gênero gramatical congruente com o gênero 

biológico em comparação aos substantivos analisados. A partir dos dados mostrados 

no gráfico, ao dividir a quantidade de substantivos analisados pelo número de 

substantivos que possuem gênero gramatical congruente com o gênero biológico, é 

possível obter a quantidade de substantivos cujo gênero gramatical e o gênero 

biológico são iguais para cada substantivo analisado, sendo esta a probabilidade de um 

substantivo do português do Brasil possuir gênero gramatical congruente com o gênero 

biológico.  
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Cabe colocar aqui que, conforme explicado acima, existe uma diferença entre os 

dados mostrados no gráfico desta pergunta, em relação à pergunta anterior. Aqui a 

pergunta de pesquisa envolve apenas os substantivos em que o gênero gramatical e o 

gênero biológico são iguais, ou seja, aqueles substantivos que são biologicamente 

masculinos e gramaticalmente masculinos (como é o caso de “adestrador”, “advogado”, 

“jogador”, “pirralho”, “sacerdote”, “viúvo” e assim por diante); e substantivos que são 

gramaticalmente femininos e biologicamente femininos (como “adestradora”, 

“advogada”, “jogadora”, “pirralha”, “sacerdotisa”, “viúva” e assim por diante). Dessa 

forma, é importante observar que, uma vez que o grupo de substantivos envolvidos 

nessa questão é diferente daqueles envolvidos na questão anterior, os números e 

probabilidades também o serão, conforme será visto nas respostas às perguntas de 

pesquisa mais adiante. 

Agora, com o detalhamento acerca de como as perguntas de pesquisa foram 

respondidas, cabe passarmos para o próximo capítulo, que consiste em mostrar os 

dados do nosso estudo, as respostas para cada uma das questões de pesquisa, com 

comentários relevantes a cada uma delas, bem como os comentários finais deste 

trabalho. 
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4. Resultados 

 
Este tópico se ocupa de relatar os resultados da pesquisa, na forma de 

respostas para cada uma das perguntas de pesquisa, conforme descrito na 

metodologia. Recapitulando essa descrição, todas as questões seguem respondidas 

com gráficos que mostram as proporções de distribuição para as categorias de 

substantivos envolvidos na pergunta. A partir daí, as frequências de cada uma dessas 

categorias foi apresentada, de forma a mostrar se há diferença de distribuição entre as 

categorias analisadas. Por fim, foram calculadas as probabilidades de ocorrência de um 

padrão em relação ao outro para o sistema da pergunta, trazendo se o sistema em 

questão é equiprovável ou enviesado. Cabe colocar ainda que, para cada uma das 

pergunta de pesquisa serão feitos comentários acerca dos achados. 

Ao final das respostas, será apresentada uma discussão acerca dos achados da 

pesquisa como um todo, com comentários relativos a uma ou mais questão. Por fim, 

serão feitos comentários finais, os quais devem encerrar a apresentação desta 

pesquisa. 

 

Pergunta 1: Qual a frequência das categorias “masculino” e “feminino” entre os 

substantivos da língua portuguesa do Brasil? 

O gráfico a seguir mostra a proporção de distribuição das categorias “masculino” 

e “feminino” entre os substantivos da língua portuguesa do Brasil. 
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Gráfico 1 - Frequência de vocábulos das categorias “masculino” e “feminino” entre os substantivos da 
língua portuguesa do Brasil. 
Fonte: o autor (2015) 

 
O gráfico 1 mostra que há 9778 substantivos masculinos e 9779 substantivos 

femininos, praticamente um empate. Esses números representam vocábulos 

classificados como “masculinos” (abacate, doutor, médico, macaco, homem, hospital, 

maxixe, mês, pulmão, pupilo, purê, entre outros) e vocábulos classificados como 

“femininos” (pureza, putrefação, limpadora, limpeza, macaca, fada, universitária, 

exportadora, entre outros) de maneira geral, ou seja, o gráfico representa o total de 

substantivos, tanto masculinos como femininos, que encontram-se classificados de tal 

forma no dicionário. Isso significa que a frequência de substantivos masculinos é de 

47,30% e a frequência de substantivos femininos é de 47,31%, havendo uma diferença 

de apenas 0,01% entre substantivos masculinos e femininos. Em termos de 

probabilidade, ao aplicarmos a base de cálculo descrita na metodologia, essa 

proporção revela que a probabilidade de um substantivo do português do Brasil ser 

masculino, em relação aos substantivos femininos 1,0001 para 1. Isso significa que há 

1 substantivo masculino para cada substantivo feminino na língua. Dentro dessa 

9778 9779 

Distribuição entre substantivos Masculinos e substantivos Femininos do português do Brasil

Questão 1: Substantivos Masculinos versus 
Substantivos Femininos 

Substantivos Masculinos Substantivos Femininos
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proporção, podemos afirmar que o sistema gramatical de classificação dos substantivos 

do português do Brasil é equiprovável, ou seja, há uma distribuição igualitária entre 

substantivos masculinos e femininos. 

 Com relação à esta pergunta, talvez o comentário mais importante a ser 

colocado é que, a partir da visão probabilística da linguagem, há uma resposta, bom 

base na língua em uso para a pergunta: “a maioria dos substantivos do português é 

masculino ou feminino?” Nem um, nem o outro. Ambos possuem a mesma distribuição. 

Outra questão relacionada é a de que a língua seria mais voltada ao gênero masculino, 

tendo assim um viés masculino (‘machista’). Segundo os dados apresentados, tal 

suspeita não tem fundamento empírico, uma vez que a probabilidade de ocorrência dos 

vocábulos é praticamente a mesma, sejam eles masculinos ou femininos. Entretanto, 

como os resultados relatam os vocábulos (types) e não nas ocorrências (tokens), fica 

em aberta a questão de se no nível de ocorrências, haveria probabilidade maior de 

ocorrência de substantivos masculinos ou femininos. Essa questão fica para pesquisas 

futuras. 

 

Pergunta 2: Qual a frequência das categorias que possuem gênero biológico 

entre os substantivos do português do Brasil? 

 O gráfico a seguir mostra a distribuição de categorias de substantivos do 

português do Brasil que possuem gênero biológico. 
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Gráfico 2 - Distribuição de vocábulos das categorias de substantivos do português do Brasil que possuem 
gênero biológico. 
Fonte: o autor (2015) 

Observando o gráfico 2, podemos notar que, entre os substantivos do português 

brasileiro que possuem gênero biológico, a maioria, 2216, é masculino, ou seja, 

substantivos como amor, falastrão, falcão, namorado, refugiado, regulador, sócio, entre 

outros. Seguindo essa lógica, 1037 dos substantivos são femininos (substantivos como 

senhora, mãe, mulher, executiva, macaca, chefa, presidenta, prefeita, presidiária, entre 

outros), 990 são comuns de dois gêneros (adolescente, motorista, fabricante, falante, 

dublê e uma série de outras profissões) e 50 possuem vários significados (entre eles, 

referentes com gênero biológico, como coroa, mutuca, modelo, batuta, biscate, entre 

outros). Em termos de frequência, isso significa que, dos substantivos do português 

brasileiro que possuem gênero biológico, 10,72%, 5,01%, 4,78% e 0,24% são 

masculinos, femininos, comuns de dois gêneros e possuem vários significados, 

respectivamente. Se colocarmos esses dados em termos probabilísticos, seguindo a 

base de cálculo da nossa metodologia, as proporções revelam que a probabilidade de 

ocorrer um substantivo biologicamente masculino é de 9,37 para 1. Nesse mesmo 

sentido, a probabilidade de ocorrer um substantivo biologicamente feminino é de 

2216 

1037 990 

50 

Distribuição das categorias de substantivos do português do Brasil que possuem gênero biológico

Pergunta 2: distribuição das categorias de 
substantivos do português do Brasil que 

possuem gênero biológico 

Masculinos Femininos Comuns de 2 gêneros Vários significados
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aproximadamente 20 para 1; a probabilidade de ocorrer um substantivo comum de dois 

gêneros é de quase 21 para 1; e a probabilidade de um substantivo com vários 

significados ter gênero biológico é de aproximadamente 413 para 1. Podemos observar, 

a partir desses dados que o sistema de categorias de substantivos do português que 

possuem gênero biológico é enviesado, de forma que a maioria deles são substantivos 

masculinos que possuem gênero biológico. 

 Fica claro que a maioria dos substantivos que possuem gênero gramatical são os 

masculinos. Essa diferença entre os substantivos masculinos e femininos ocorre devido 

ao fato de que, muitos substantivos não possuem flexão para o feminino, especialmente 

quando se referem a animais (, hipopótamo, jacaré,  , polvo, falcão, abutre etc). É 

importante apontar aqui que isso não se refere o fato de não haver uma flexão 

dicionarizada para o gênero feminino do substantivo: que há substantivos com gênero 

biológico feminino que não estão na lista de substantivos, como por exemplo, elefanta 

(elefanta já é um substantivo com flexão de gênero feminino dicionarizada, poderia 

estar presente no corpus). Por um lado, é evidente que há uma série de substantivos 

que não possuem uma flexão para o feminino; por outro, foi observado durante a 

análise que vários substantivos que possuem flexão de gênero feminino não 

apareceram no corpus, ou seja, na língua em uso. 

Partindo desse pressuposto, os dados que respondem a essa pergunta de 

pesquisa nos permite observar que probabilisticamente o português do Brasil é 

enviesado em termos de gênero biológico para o masculino. Isso contrasta com a 

pergunta anterior, que mostrou equivalência no nível gramatical. Ou seja, 

gramaticalmente, o vocabulário do português do Brasil não tem preferência por 

masculino ou feminino, mas biologicamente tem, a favor do masculino. 

 

Pergunta 3: Tendo em vista a proporção de substantivos masculinos versus 

substantivos biologicamente masculinos, qual a probabilidade de um substantivo 

masculino ser também biologicamente masculino? 

 O gráfico a seguir mostra a proporção de substantivos biologicamente 

masculinos em relação ao total de substantivos masculinos. Conforme apresentado na 

metodologia, é com base nessas informações que será calculada a probabilidade de 
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um substantivo masculino ser também biologicamente masculino. 

 
Gráfico 3 - Proporção de vocábulos substantivos biologicamente masculinos em relação ao total de 
substantivos masculinos.  
Fonte: o autor (2015) 

 
 
Conforme mostra o gráfico 3, há 9778 substantivos masculinos na língua 

portuguesa do Brasil, dos quais 1678 são também biologicamente masculinos, ou seja, 

substantivos como anão, auditor, bruto, curandeiro, doutor, engenheiro, enfermeiro, 

inspetor, narrador, presidiário, rapaz, sequestrador, senhor, entre outros possuem 

gênero biológico masculino, logo estão inclusos nessa categoria. De acordo com a base 

de cálculo de probabilidade apresentada na metodologia, essa proporção revela que a 

probabilidade de ocorrer um substantivo masculino que seja também biologicamente 

masculino no português do Brasil em relação aos substantivos masculinos é de 5,82 

para 1. Isso significa que há aproximadamente 6 substantivos masculinos para cada 

substantivo gramaticalmente masculino e biologicamente masculino; um número 

relativamente baixo, pois dos 9778 substantivos que estão classificados como 

masculinos no dicionário, apenas 1678 possuem, de fato, significado com gênero 

biológico masculino. Em outras palavras,  isso significa que a grande maioria dos 

9778 

1678 

Proporção de substantivos biologicamente masculinos em relação aos substantivos masculinos

Pergunta 3: proporção de substantivos 
biologicamente masculinos em relação aos 

substantivos masculinos 

Total de substantivos masculinos Substantivos Biologicamente Masculinos
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substantivos do português do Brasil são substantivos como computador, papel, caixa, 

aparelho, óculos, entre outros, ou seja, não possuem gênero biológico em sua 

definição.  Dentro desses resultados, podemos concluir que, com relação à proporção 

de substantivos biologicamente masculinos versus substantivos masculinos, o sistema 

é enviesado, de maneira que a grande maioria dos substantivos masculinos do 

português do Brasil não são biologicamente masculinos. A seguir veremos a mesma 

proporção com relação aos substantivos femininos. 

 

Pergunta 4: Tendo em vista a proporção de substantivos femininos versus 

substantivos biologicamente femininos, qual a probabilidade de um substantivo 

feminino ser também biologicamente feminino? 

O gráfico abaixo mostra a proporção de substantivos biologicamente femininos 

em relação ao total de substantivos femininos. Conforme apresentado na metodologia, 

é com base nessas informações que será calculada a probabilidade de um substantivo 

feminino ser também biologicamente feminino. 

 
Gráfico 4 - Proporção de vocábulos substantivos biologicamente femininos em relação ao total de 
substantivos femininos  
Fonte: o autor (2015) 
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O gráfico 4 demonstra que há 9779 substantivos femininos na língua portuguesa 

do Brasil, dos quais 732 são também biologicamente femininos, ou seja, substantivos 

como como abelha, autora, cachorra, consultora, dama, mulher, lutadora, mãe, 

guerreira, entre outros possuem gênero biológico feminino, logo estão inclusos nessa 

categoria.De acordo com a base de cálculo de probabilidade apresentada na 

metodologia, essa proporção revela que a probabilidade de ocorrer um substantivo 

feminino que seja também biologicamente feminino no português do Brasil em relação 

aos substantivos femininos é de 13,35 para 1. Isso significa que há aproximadamente 

13 substantivos femininos para cada substantivo gramaticalmente feminino e 

biologicamente feminino; um número muito baixo, pois dos 9779 substantivos que estão 

classificados como femininos no dicionário, apenas 732 possuem gênero biológico 

feminino. Em outras palavras, isso significa que a grande maioria dos substantivos 

femininos do português do Brasil são substantivos como mesa, lapiseira, colher, faca, 

máquina, entre outros, ou seja, não possuem gênero biológico em sua definição.  

Dentro desses resultados, podemos concluir que, com relação à proporção de 

substantivos biologicamente femininos versus substantivos femininos, o sistema é 

enviesado, de maneira que a grande maioria dos substantivos femininos do português 

do Brasil não são biologicamente femininos, assim como na pergunta anterior. 

 

 

 

Pergunta 5: Qual a probabilidade de um substantivo do português do Brasil não 

possuir gênero biológico?  

O gráfico abaixo mostra a proporção de substantivos do português do Brasil que 

possuem gênero biológico em relação aos substantivos que não possuem gênero 

biológico. Conforme apresentado na metodologia, é com base nesses dados que será 

calculada a probabilidade de um substantivo não possuir gênero biológico. 
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Gráfico 5 - Proporção de vocábulos substantivos do português do Brasil que possuem gênero biológico 
em relação aos substantivos que não possuem gênero biológico. 
Fonte: o autor (2015) 

 
Conforme mostra o gráfico 5, 16377 substantivos do português do Brasil não 

possuem qualquer tipo de referente biologicamente masculino ou feminino. Essa 

categoria envolve todos os substantivos que não possuem gênero biológico em sua 

definição, como por exemplo, abacaxi, abuso, acelerador, acarajé, cruzado, casa, 

cama, exterior, odor, pote, venda, revestimento, área, arbitragem, coração, desvio, 

detenção, firma, firmeza, tensão, mala, entre outros. Em contrapartida,  apenas 4333 

substantivos do português do Brasil possuem gênero biológico. São substantivos como 

detentor, diarista, motorista, analista, deus, deusa, historiador, médico, holandês, 

avalista, matuto, macaco, elefante, presidente, ovelha, porteiro, coveiro, orientador, 

leitora, leitão, entre outros. Ainda para essa categoria, é importante colocar foram 

encontrados 4 substantivos classificados no dicionário “comum de dois gêneros” que 

não possuem gênero biológico: diabete, diabetes, suéter e tape (aportuguesamento do 

inglês tape que foi aceito na língua oficialmente); apesar de a categoria “comum de dois 

gêneros” ser formalmente utilizada para classificar substantivos tanto masculinos como 

femininos (Azeredo, 2008; Bechara, 2013), a pesquisa mostra que isso não implica o 
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Proporção de substantivos que possuem gênero biológico em relação aos substantivos que não possuem
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substantivo possuir gênero biológico e, apesar de apenas 4 substantivos terem entrado 

nesse tipo de classificação, essa observação é importante para a pesquisa, pois mostra 

que o modo categórico de classificação não é absoluto, podendo haver diferenças entre 

o que é postulado e o que está na língua em uso. Outro ponto importante a ser 

colocado é que esse grupo apresenta apenas substantivos que possuem gênero 

biológico, ou seja, isso não significa que o gênero biológico é congruente com o gênero 

gramatical (essa categoria está descrita na resposta da próxima questão). Com relação 

a esse aspecto (gênero gramatical diferente do gênero biológico em substantivos que 

possuem gênero biológico), foram encontrados dois substantivos com gênero 

gramatical masculino cujo gênero biológico é feminino: morenão e mulherio. Aqui é 

interessante notar que, apesar de haver substantivos masculinos que possuem gênero 

biológico feminino, o contrário não acontece, ou seja, não há substantivos femininos 

cujo gênero biológico seja masculino, um achado interessante a respeito da língua que 

pode ser estudado à parte, em um contexto diferente do colocado por esta pesquisa. 

Além disso, nessa categoria também há vários substantivos femininos cujo gênero 

biológico é comum de dois gêneros, como águia, andorinha, girafa, jiboia, mosca, entre 

outros; e, por fim, substantivos masculinos cujo gênero biológico também é comum de 

dois gêneros, como vigia, mico, tenente, abutre, entre outros. Em suma, quando se 

trata de substantivos que possuem gênero biológico a frequência e, consequentemente 

a probabilidade de ocorrência, são diferentes daquelas nas quais os substantivos 

possuem gênero gramatical congruente com o biológico. Esse aspecto será tratado na 

resposta da próxima questão.  

Retomando a resposta para os dados mostrados no gráfico dessa pergunta, de 

acordo com a base de cálculo de probabilidade apresentada na metodologia, essa 

proporção revela que a probabilidade de um substantivo não possuir referentes com 

gênero biológico é de 3.77 para 1. Isso significa que há aproximadamente 4 

substantivos sem gênero biológico para cada substantivo que possui gênero biológico. 

Dentro dessa proporção, podemos concluir que, com relação à proporção de 

substantivos que não possuem gênero biológico em comparação àqueles que 

possuem, o sistema é enviesado, de forma que há maior probabilidade de um 

substantivo do português do Brasil não possuir gênero biológico.  
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Conforme observado, neste gráfico temos o total de substantivos analisados, 

separados em duas categorias: substantivos com sexo biológico e substantivos sem 

gênero biológico. A resposta para esta pergunta revelou que a grande maioria dos 

substantivos do português do Brasil não possuem sexo biológico, ou seja, isso significa 

que a maioria deles (quase 75%) não tem qualquer significado cujo referente seja 

biologicamente masculino, nem feminino. Se pensarmos na perspectiva categórica, 

abordada na fundamentação deste trabalho, a qual sugere que a associação entre 

gênero gramatical e sexo biológico é puramente arbitrária (Câmara Jr. 1966, 1972), é 

possível reforçar o pressuposto dos autores, tomando como base a contribuição 

oferecida na resposta para esta pergunta de pesquisa. 

 

Pergunta 6: Qual a probabilidade de um substantivo do português brasileiro 

possuir gênero gramatical congruente com seu gênero biológico? 

 O gráfico abaixo mostra a proporção de substantivos que possuem gênero 

congruente com o gênero biológico em relação aos demais. Conforme apresentado na 

metodologia, é com base nesses dados que foi calculada a probabilidade de um 

substantivo possuir gênero gramatical congruente com o gênero biológico. 
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Gráfico 6 - Proporção de vocábulos substantivos que possuem gênero gramatical congruente com o 
gênero biológico em relação aos demais. 
Fonte: o autor (2015) 

 
O gráfico 6 mostra que a quantidade de substantivos cujo gênero gramatical é 

igual ao gênero biológico é de 3486. Essa categoria envolve todos os substantivos 

masculinos cujo gênero biológico também é masculino, como açougueiro, advogado, 

amigo, copeiro, coordenador, orientador, coveiro, minerador, padrasto, padrinho, entre 

outros; substantivos femininos cujo gênero biológico é também feminino, como 

padroeira, professora, presidenta, escritora, advogada, bruxa, bordadeira, solteira, 

sogra, bióloga, entre outros e; substantivos comuns de dois gêneros que também são 

biologicamente comuns de dois gêneros (conforme colocado na questão anterior, há 

substantivos comuns de dois gêneros que não são biologicamente comuns de dois 

gêneros), como simpatizante, simbolista, analista, bolsista, contribuinte, profeta, entre 

outros. Diferente do que foi apresentado na questão anterior, a quantidade de 

substantivos cujo gênero gramatical é congruente com o gênero biológico é menor 

(4333 versus 3486) e isso significa que a probabilidade de um substantivo ter essa 

característica é menor que a probabilidade de um substantivo possuir gênero biológico 
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apenas. Em contrapartida, 17184 substantivos não possuem gênero biológico ou 

possuem gênero biológico diferente do gênero gramatical (conforme exemplos 

apresentados na pergunta anterior). Retomando os números mostrados no gráfico, de 

acordo com a base de cálculo de probabilidade apresentada na metodologia, os dados 

acima revelam que a probabilidade de um substantivo do português brasileiro possuir 

gênero gramatical congruente com o gênero biológico é de 5.92 para 1. Isso significa 

que para cada substantivo do português brasileiro com gênero gramatical congruente 

com o gênero biológico, há quase 6 substantivos com gênero gramatical e gênero 

biológico diferentes um do outro. Assim sendo, essa proporção nos mostra que, com 

relação aos substantivos do português brasileiro que possuem gênero gramatical 

congruente com o gênero biológico, o sistema é enviesado, de maneira que a 

probabilidade de ocorrer um substantivo cujos gêneros gramatical e biológico sejam 

diferentes é maior.  

Aqui cabe colocar uma diferença fundamental entre esta pergunta a pergunta 

anterior: enquanto a pergunta 5 separa substantivos com gênero biológico de 

substantivos sem gênero biológico, a pergunta 6 traz uma proporção diferenciada, na 

qual é possível observar a quantidade de substantivos que possuem gênero biológico 

congruente com o do gênero gramatical. Em outras palavras, há substantivos que 

possuem significados biologicamente femininos ou masculinos, mas isso não quer dizer 

que o gênero gramatical e o sexo biológico desses substantivos é o mesmo. É o que 

acontece para todos os 50 substantivos que possuem diversos significados (ver gráfico 

da segunda pergunta de pesquisa, neste trabalho), como coroa, modelo, mutuca, ré 

entre outros. É importante criar esta distinção, pois ao observar a quantidade de 

substantivos cujo gênero gramatical e o sexo biológico coincidem, nota-se que o 

sistema é ainda mais enviesado que para a pergunta 5. 

Talvez o comentário mais relevante acerca desta pergunta venha a 

complementar o argumento da visão categórica, comentado acima: o fato de haver 

substantivos que possuem vários significados e mais de um gênero gramatical (e até 

mesmo mais de um gênero biológico) torna possível que um pesquisador, tomando 

como base os dados desse estudo, possa sugeir que para o português do Brasil , a 

associação entre gênero gramatical e sexo biológico é, de fato, arbitrária. Ou seja, o 
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argumento de que tal associação é puramente arbitrária (descrito na fundamentação 

deste trabalho) não é de todo errado, se levarmos em consideração os achados desta 

pesquisa, que mostram que a grande maioria dos substantivos do português do Brasil 

não possuem qualquer associação com o gênero biológico. A diferença entre o 

argumento da visão categórica e o que foi revelado nos dados desta pesquisa é que os 

números apresentados aqui não se baseiam apenas no pensamento determinístico de 

que no mundo ao nosso redor há mais coisas que não possuem qualquer tipo de 

associação com o sexo biológico. Os resultados acima mostram, com base na língua 

em uso, que a grande maioria dos substantivos em circulação na língua portuguesa do 

Brasil, de fato, não se refere a qualquer ser sexuado (masculino ou feminino), isto é, por 

meio da visão de linguagem como sistema probabilístico, em um estudo que tomou 

como base a língua em uso, analisando substantivos em um corpus coletado a partir 

dos princípios da LC. 

Por outro lado, se retomarmos as perguntas 3 e 4 (as quais se referem a, é 

possível constatar que entre os substantivos da língua portuguesa do Brasil que 

possuem gênero biológico, a quantidade de substantivos cujo gênero biológico é 

masculino (pergunta 3, 1638 substantivos) é mais que o dobro da quantidade de 

substantivos femininos que possuem gênero biológico (pergunta 4, 732 substantivos). 

Se pensarmos, por um lado, que há na natureza um suposto equilíbrio entre os 

ecossistemas e os seres vivos, parece ser possível afirmar que a divisão de espécies 

entre macho e fêmea é, a partir desse pressuposto, igualitária. Entretanto, a análise 

aqui realizada nos mostra que na língua em uso, há uma desigualdade entre as 

proporções (como pode ser observado acima). Em outras palavras, se colocarmos em 

contraste os substantivos biologicamente masculinos versus os substantivos 

biologicamente femininos, temos um sistema enviesado, de forma que a probabilidade 

de um substantivo ser masculino é maior, na língua em uso. Por outro lado, partindo do 

pressuposto de um equilíbrio natural entre os seres vivos, ao pensarmos nos seres 

sexuados como um sistema equiprovável (equilíbrio entre macho e fêmea) e o 

colocarmos em contraste com o sistema de gênero biológico para os substantivos da 

língua portuguesa do Brasil, parece possível poder afirmar que há um desequilíbrio 

entre o sistema linguístico e o sistema natural. Dessa forma, pode ser interessante 
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haver um estudo sobre as possíveis razões que justifiquem tal desequilíbrio. 

Nesta pesquisa foi possível responder que, de acordo com o uso corrente da 

língua portuguesa do Brasil no início do século XXI, o sistema gramatical de gênero dos 

substantivos do português é equiprovável. Além disso, foi possível verificar também que 

a grande maioria dos substantivos do português do Brasil (cerca de 75%) não possui 

qualquer tipo de associação com o gênero biológico (substantivos como casa, mesa, 

computador, televisão, cadeira, machado, pizza, garfo, sistema, entre outros), ou seja, 

entre os significados desses substantivos, nenhum deles se refere a seres 

biologicamente masculinos ou femininos. Foi possível responder também que, dentre os 

substantivos que possuem associação com o gênero biológico, os sistemas gramaticais 

se revelaram enviesados para o gênero masculino. Em outras palavras, isso significa 

que, em comparação as demais categorias de substantivos que possuem gênero 

biológico, o masculino mostrou-se como a maioria. Isso significa que a probabilidade de 

ocorrer de um substantivo biologicamente masculino é maior que a dos demais. 

Antes do fechamento desta discussão é importante retomar o objetivo principal 

desta pesquisa, motivo que impulsionou o desenvolvimento desta pesquisa, 

mencionado na introdução, que era descobrir a relação entre o gênero gramatical e o 

gênero biológico no português do Brasil contemporâneo, por meio de uma pesquisa 

baseada em corpus centrada no vocabulário (types) em uso na língua. Levando em 

consideração as respostas das perguntas de pesquisa e a discussão realizada neste 

capítulo acerca dos achados do estudo, em resumo, pode-se dizer que a maior parte 

dos substantivos do português do Brasil não possui relação entre o gênero gramatical 

atribuído a ele e o gênero biológico que seu referente possa assumir. Isso permite 

afirmar, que a associação entre o gênero gramatical e o sexo biológico é 

preponderantemente arbitrária.  

Por fim, é importante ressaltar que, de maneira geral, os resultados de pesquisa 

refletem a língua em uso e os dados apresentados acima podem ir contra a intuição do 

falante nativo. Isso significa que, conforme foi colocado no decorrer deste trabalho, 

embora o falante nativo seja capaz de reconhecer um ou outro aspecto da língua, 

descobrir as frequências e probabilidades de uso bem como as associações entre 

características linguísticas (como o gênero gramatical) e não linguísticas (como o 
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gênero biológico) não é passível de realização pela intuição, memória ou conhecimento 

teórico; pelo contrário,, é uma questão que apenas pode ser respondida por meio de 

estudo empírico probabilístico, conforme realizado nesta dissertação. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo principal descobrir as probabilidades do gênero 

gramatical e do gênero biológico, bem como a relação entre os dois, nos vocábulos 

substantivos do português do Brasil contemporâneo. Para que fosse possível responder 

a essa pergunta de maneira precisa, esta pesquisa tomou como base a abordagem 

teórico-metodológica da Linguística de Corpus, segundo a qual é possível obter 

resultados a partir de evidências extraídas de dados empíricos, ou seja, a partir da 

observação de um corpus. 

A fundamentação teórica mostrou ser possível, a partir de textos que refletem a 

língua em uso, obter respostas para perguntas empíricas no campo da Linguística. Foi 

mostrado também como a visão da linguagem como sistema probabilístico pode 

oferecer uma perspectiva diferente da língua, se comparada à visão categórica. Na 

metodologia foi explicado o passo-a-passo de como, por meio da análise de mais de 20 

mil substantivos, de diversos registros diferentes, seria possível obter resultados que 

respondessem às perguntas propostas. Dessa maneira, esta pesquisa concentrou-se 

em responder perguntas referentes gênero gramatical dos substantivos do português 

do Brasil. A partir deste ponto, é importante fazer algumas considerações acerca deste 

trabalho, desde limitações a sugestões de como este estudo pode servir como base 

para novos trabalhos. 

Esta pesquisa concentrou-se em analisar os vocábulos (types) de substantivos 

do CBVR, um corpus com mais de 5 milhões de ocorrências, sendo 20670 substantivos 

distribuídos entre 47 registros diferentes (conforme mostrado na metodologia deste 

trabalho), compilado por pesquisadores do CEPRIL/PUCSP, com apoio do CNPq e da 

Fapesp. Uma vez que todos os substantivos do corpus foram analisados, os resultados 

refletiram o sistema gramatical de gênero dos substantivos do português do Brasil como 

um todo, trazendo uma visão abrangente da língua em uso. Os resultados não 

mostram, contudo, as probabilidades das ocorrências (tokens) de substantivos, 

conforme enfatizado. Essa lacuna fica como sugestão de novo estudo, cujos resultados 

podem ser comparados aos desta pesquisa.  

Outra observação importante acerca da análise é que devido ao fato de terem 
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sido analisados substantivos de 47 registros diferentes, a análise mostra uma visão que 

não está restrita a nenhuma variedade textual do português do Brasil, mas sim refere-se 

ao maior conjunto de variedades já disponibilizada para a pesquisa. Ao mesmo tempo, 

fica a lacuna a respeito de se há variação entre registros em relação às perguntas 

enfocadas no estudo. Por exemplo, o sistema gramatical de substantivos masculinos 

versus femininos é equiprovável, como mostrado na resposta da primeira pergunta 

dessa pesquisa; entretanto, é possível que ao analisar um registro isoladamente – 

todos os substantivos do registro “textos acadêmicos”, por exemplo – os resultados se 

mostrem diferentes. Apenas uma pesquisa com metodologia voltada para esta busca 

pode revelar as probabilidades desse sistema, assim como na consideração acima, 

esta observação se coloca tanto como uma limitação, como também sugestão de novo 

estudo futuro.. 

Ainda com relação à metodologia utilizada neste trabalho, é possível que os 

procedimentos realizados para extrair os dados que responderam às perguntas deste 

trabalho possam ser reutilizados para (i) analisar o sistema gramatical de gênero (a) 

para outros corpora ou (b) em outras línguas; (ii) analisar outros sistemas gramaticais 

(as probabilidades dos tempos verbais, por exemplo) (a) para este corpus (b) para 

outros corpora e; (c) em outras línguas. 

Por fim, acredita-se que esta pesquisa tenha contribuído para revelar um aspecto 

da língua que até então, aparentemente, só havia sido tratado de modo categórico. Isso 

significa que, ao ter como base a visão da linguagem como sistema probabilístico e 

levar em consideração a língua em uso, a contribuição oferecida por este estudo é, 

provavelmente, a possivelmente a primeira deste tipo. Além disso, é provável que a 

descrição da metodologia e os processos aplicados para a obtenção dos achados aqui 

apresentados sirvam como base para a realização de vários outros estudos e cunho 

similar, revelando igualmente, outros aspectos desta (ou de outras) língua que ainda 

não puderam ser constatados com a mesma base científica desta aqui proposta (como 

explicado acima, nesta seção). Espera-se, finalmente, este trabalho traga a 

pesquisadores e interessados pela língua portuguesa do Brasil uma nova perspectiva 

acerca de como os substantivos desta língua encontram-se classificados. 
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