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0. Introdução 

Neste manual apresentam-se de forma sucinta os critérios adotados na edição digital 
dos materiais do projeto LUDViC, relativamente à codificação XML (pontos 1 e 2) e à 
edição na plataforma TEITOK (ponto 3). 

Os dados foram codificados em formato XML-TEI, em conformidade com as 
regras propostas pelo consórcio Text Encoding Initiative (TEI) para a edição de textos 
digitais.  

Cada ficheiro XML é constituído por duas partes principais: o cabeçalho 
(<teiHeader>), que reúne os metadados de cada entrevista, e o texto (<text>), que 
contém a transcrição ortográfica da entrevista, incluindo a marcação de alguns eventos 
típicos da oralidade (repetições, sobreposições, hesitações, etc.). 

Os elementos que compõem cada uma destas partes são descritos nas secções 
seguintes. 
 

1. <teiHeader> 

O <header> é composto por duas partes principais: <fileDesc> agrupa a informação 
bibliográfica de cada ficheiro e <profileDesc> descreve a informação relativa aos 
participantes de cada entrevista.  

 

1.1.  <fileDesc> 

Este elemento é composto por <titleStmt>, <editionStmt>, <publicationStmt> e 
<recordingStmt>.  

 

1.1.1. <titleStmt> 
Contém o elemento <title type=”main”>, cujo conteúdo corresponde ao nome do 
projeto, e o elemento <title type=”short”> que diz respeito ao título de cada entrevista. 

Exemplo: 
 

<title-tei type="main">LUDViC - Language Unity and Diversity: Variation in 

Caboverdean and beyond</title_tei> 

 

<title_tei type="short">Clarisse on her old life and work in Fogo and how she went to 

live in Sal.</title_tei> 

 
<funder> refere-se à entidade financiadora do projeto. Alguns materiais provêm do 
anterior projeto Eventos e Subeventos em Caboverdiano1, pelo que nestes casos se 

 
1 O projeto Eventos e Subeventos em Caboverdiano (PTDC/CLE-LIN/103334/2008) foi desenvolvido no 
Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, no período de março de 2010 a fevereiro de 2013, 
sob a coordenação da investigadora principal Fernanda Pratas 
(https://clunl.fcsh.unl.pt/en/investigacao/projetos-concluidos/eventos-subeventos-caboverdiano/) 
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mencionam ambas as referências de financiamento. 
Exemplo: 
<funder>Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IF/00066/2015</funder> 

<funder>Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IF/00066/2015; Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, PTDC/CLE-LIN/103334/2008</funder> 
 

 
<principal> menciona o investigador responsável pelo projeto, cujo conteúdo é 
invariável. 

Exemplo: 
<principal id="FP">Fernanda Pratas</principal> 

 

 
<respStmt> identifica as pessoas responsáveis pelas diferentes tarefas executadas na 
edição dos materiais através dos respetivos elementos <name> e <resp>. O atributo 
@id, incluído em <name>, diz respeito à sigla de identificação de cada editor. 

Exemplo: 
                <respStmt> 

                    <name id="MG">Mireida Gomes</name> 

                    <resp>Transcription</resp> 

                </respStmt> 

                <respStmt> 

                    <name id="RG">Raïssa Gillier</name> 

                    <resp> XML-TEI encoding</resp> 

                    <resp>Orthographic Uniformization</resp> 

                    <resp>POS tagging</resp> 

                </respStmt> 

                <respStmt> 

                    <name>Fernanda Pratas</name> 

                    <resp>Revision</resp> 

                </respStmt> 

 

1.1.2. <editionStmt>  
Faz referência ao tipo de edição e contém o endereço eletrónico da página web do 
projeto.  

Exemplo: 
<editionStmt> 

     <edition>Electronic edition<link target="teitok.clul.ul.pt/ludvic/"/></edition> 

</editionStmt> 

 
 

1.1.3. <publicationStmt>  
Os elementos <publisher> e <pubPlace> referem a entidade responsável pela 
publicação dos materiais e o seu local de publicação.  
O elemento <availability status=”restricted”> indica que o uso dos materiais está 
protegido e sujeito às condições determinadas pela licença Creative Commons, a qual é 
referida em <licence @target>.  
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Exemplo: 
<publicationStmt> 

     <publisher>CLUL - Centro de Linguística da Universidade de Lisboa</publisher> 

     <pubPlace>Lisboa</pubPlace> 

     <availability status="restricted"> 

          <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/legalcode">Creative Commons</licence> 

     </availability> 

</publicationStmt> 

 

 

1.1.4. <recordingStmt>  
O elemento <media> contém o atributo @mimeType que indica o tipo de ficheiro e a 
sua extensão através do atributo @mimeType; o atributo @url especifica o nome do 
ficheiro. 
Em <equipment> refere-se o equipamento usado na gravação dos materiais. 
Em <date> menciona-se o ano em que foi realizada a entrevista. 
O elemento <settingDesc> indica a localidade e o distrito onde foi realizada a entrevista 
através dos respetivos elementos <name type=”place”> e <name type=”district”>.  
 

Exemplo: 
<recordingStmt> 

    <recording> 

        <media mimeType="audio/mp3" url="Inês.mp3"/>  

        <equipment> 

            <p>TASCAM DR-100 recorder, with integrated microphone</p>  

        </equipment> 

        <date>2018</date> 

        <settingDesc> 

            <setting> 

                <name type="place">São Vicente</name>  

                <name type="district">São Vicente</name> 

            </setting> 

        </settingDesc> 

    </recording> 

</recordingStmt> 
 

 
1.2. <profileDesc> 
Este elemento é composto por <particDesc> e <textClass>. 

 

1.2.1. <particDesc>  
O elemento <person> identifica os intervenientes na entrevista, cujo papel 
desempenhado é especificado através do atributo @role=”interviewer” ou 
@role=”participant”. Quando este elemento diz respeito ao participante, inclui também 
o atributo @sex.  
O elemento <personName> contém o nome de cada um dos intervenientes. Os nomes 
dos participantes são fictícios, de forma a preservar o seu anonimato. 
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Exemplo: 
<person role="interviewer"> 

<persName>Helderyse Évora</persName> 

</person>  

<person role="participant" sex="M"> 

<persName id="Firmino">Firmino</persName> 

</person> 

 
Quando <person> se refere ao participante, incluem-se outros elementos relevantes 
para a caracterização do seu perfil sociolinguístico: 

<age> especifica a idade do participante, à data da entrevista, através do atributo 
@value. 

<birth> refere o ano de nascimento do participante, através do atributo @when, 
e o nome da localidade onde nasceu. 

<nationality> identifica a nacionalidade do participante. 
<education> diz respeito ao nível de instrução do participante, o qual é referido 

através de um de quatro níveis de escolaridade: null (sem instrução), elementary (ensino 
básico), secundary (ensino secundário) ou superior (ensino superior). 

<occupation> indica a profissão do participante. 
<residence> identifica a localidade onde o participante reside. 
<langKnowledge> refere-se ao conhecimento de outras línguas por parte do 

participante. Dada a situação específica de diglossia em Cabo Verde, os participantes 
com origem ou residência neste país terão este campo sempre preenchido com contacto 
com o português, além da menção de outras línguas. 

<langUsage> contém o elemento <language> que se refere à variedade 
linguística do participante. Para designar cada variedade linguística foi adotado o nome 
de cada uma das ilhas do arquipélago cabo-verdiano (Fogo, São Vicente, etc.). Este 
elemento inclui o atributo @ident=”kea” que identifica a língua cabo-verdiana na 
nomenclatura estandardizada ISO 639-3. Inclui também o atributo @type que especifica 
se se trata de um informante de língua materna ou de língua de herança: L1 – First 
Language ou HL – Heritage Language. 

<event> inclui informação relacionada com eventuais estadias do participante 
noutras ilhas ou no estrangeiro.  

Exemplo: 
<person role="participant" sex="M"> 

    <persName xml:id="Adriano">Adriano</persName> 

    <age value="51"/> 

    <birth when="1960"/> 

    <nationality>Cabo Verdean</nationality> 

    <education>elementary</education> 

    <occupation>craftsman</occupation> 

    <residence>Sal</residence> 

    <langKnowledge>contact with Portuguese</langKnowledge> 

    <langUsage> 

        <language ident="kea" type="L1 (First Language)">Brava</language> 

    </langUsage> 

    <event>He lives in Sal for 12 years.</event> 

</person> 
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1.2.2. <textClass>     
Contém o elemento <keywords>, dentro do qual se mencionam as palavras-chave 
relacionadas com os principais temas abordados durante a entrevista.   

Exemplo: 
<textClass> 

     <keywords>Caboverdean language, emigration, family, New England</keywords> 

</textClass> 

 

 
Exemplo de <teiHeader> completo: 

 
<teiHeader> 

        <fileDesc> 

            <titleStmt> 

                <title_tei type="main">LUDVIC - Language Unity and Diversity: Variation in 

Caboverdean and beyond</title_tei> 

                <title_tei type="short">Pablo on his adaptation to the USA, on his studies and his 

future professional plans, and on the differences between Caboverdean dialects</title_tei> 

                <funder>Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IF/00066/2015</funder> 

                <principal id="FP">Fernanda Pratas</principal> 

                <respStmt> 

                    <name id="MG">Mireida Gomes</name> 

                    <resp>Transcription</resp> 

                </respStmt> 

                <respStmt> 

                    <name id="RG">Raïssa Gillier</name> 

                    <resp>XML-TEI encoding</resp> 

                    <resp>Orthographic uniformization</resp> 

                    <resp>POS tagging</resp> 

                </respStmt> 

                <respStmt> 

                    <name>Fernanda Pratas</name> 

                    <resp>Revision</resp> 

                </respStmt>  

            </titleStmt> 

            <editionStmt> 

                <edition>Electronic edition<link target="teitok.clul.ul.pt/ludvic/"/></edition> 

            </editionStmt> 

            <publicationStmt> 

                <publisher>CLUL - Centro de Linguística da Universidade de Lisboa</publisher> 

                <pubPlace>Lisboa</pubPlace> 

                <availability status="restricted"> 

                    <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/legalcode">Creative Commons</licence> 

                </availability> 

            </publicationStmt> 

            <recordingStmt> 

                <recording> 

                    <media mimeType="audio/mp3" url="Pablo.mp3"/>  

                    <equipment> 

                        <p>TASCAM DR-100 recorder, with integrated microphone</p>  

                    </equipment> 
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                    <date>2019</date> 

                    <settingDesc> 

                        <setting> 

                            <name type="place">Boston</name>  

                            <name type="district">Massachusetts</name> 

                        </setting> 

                    </settingDesc> 

                </recording> 

            </recordingStmt> 

        </fileDesc> 

        <profileDesc> 

            <particDesc> 

                <listPerson> 

                    <person role="interviewer"> 

                        <persName>Fernanda Pratas</persName> 

                    </person> 

                    <person role="participant" sex="M"> 

                        <persName id="Pablo">Pablo</persName> 

                        <age>21</age> 

                        <birth>1997</birth> 

                        <nationality>Cabo Verdean</nationality> 

                        <education>secondary</education> 

                        <occupation>student</occupation> 

                        <residence>Boston</residence> 

                        <langKnowledge>contact with Portuguese and with English</langKnowledge> 

                        <langUsage> 

                            <language ident="kea" type="L1 (First Language)">Santo 

Antão</language> 

                        </langUsage> 

                        <event>He lives in Boston for one year.</event> 

                    </person> 

                </listPerson> 

            </particDesc> 

            <textClass> 

                <keywords><term>emigration, language, food</term></keywords> 

            </textClass> 

        </profileDesc> 

    </teiHeader> 

 

2. <text> 

Este elemento contém a transcrição ortográfica da entrevista. A seguir, apresentam-se 
as etiquetas usadas na marcação de alguns aspetos textuais, tais como fenómenos 
típicos da oralidade (repetições, abandonos, vocalizações, sobreposições de produção, 
etc.), eventos extralinguísticos (gestos, perturbações do discurso, etc.), sequências 
incompreensíveis, entre outros.  
 

2.1. Utterance: <u>  
A intervenção de cada participante é delimitada pelo elemento <u>, cujo atributo @who 
especifica o seu interlocutor. O inquiridor é sempre referido como INQ. 
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Exemplo: 
<u who="INQ">I bosê ta stod senpr li na Espargos o bosê ta bai pa Santa 

Maria?</u> 

<u who="Carla">Nãu, só na Espargos.</u> 

<u who="INQ"><gap reason="inaudible"/> dret?</u>        

<u who="Carla">Mas o menus.</u> 

 

2.2. Vocalizações: <vocal> 
O elemento <vocal> é utilizado para marcar as pausas preenchidas (eh, ah, etc.) e outras 
vocalizações sem conteúdo lexical (tosse, etc.). O mesmo elemento serve para marcar 
outros eventos que podem ser discursivamente relevantes, tais como risos, canto, etc.  

 
Exemplo: 
<u who="Firmino">N naxsê na Santanton mas <vocal>eh</vocal> sink one N tiv 

k bá pa Sonsent.</u> 

 

<u who="Liziane">Mi, N ka ta skesê ese koza li <vocal>[laughs]</vocal>.</u> 

 
 

2.3. Repetições e Reformulações: <del>  
Usa-se o elemento <del> para marcar as sequências repetidas ou reformuladas, cujo 
atributo @reason especifica se se trata de reformulation (reformulação) ou de 
repetition (repetição).  

Exemplo: 
<u who="Adriano">Mas, prontu, <del reason="reformulation">Djabraba</del> mas 

N ka ta skesê nos Djabraba.</u> 

 

<u who="José">Ka faltaba txeu pa noventa, mas <del reason="repetition">ka</del> 

ka dá pa txiga lá.</u> 

 
 

2.4. Incidente: <incident>  
O elemento <incident> assinala eventos extralinguísticos que interferem e/ou 
perturbam a comunicação.  

Exemplo: 
<u who="INQ"><incident>[someone interrupts]</incident> <gap 

reason="inaudible"/> bosê podi fala.</u> 

 

<u who="Gabriela">Agó jent skesê <incident>[someone else talks]</incident> agó 

jent skesê té d skrevê.</u> 

 
 

2.5. Informação extralinguística: <kinesic>  
O elemento <kinesic> é usado para marcar eventos não verbais que fazem parte da 
comunicação, como expressões faciais ou gestos.  
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Exemplo: 
<u who="Inês">Ahan. <kinesic>[moved]</kinesic></u> 

 

<u who="Adriano">Enton loja ta fika asin <kinesic>[he makes the gesture]</kinesic>, 

mi, N ta fika na kel otu lugar sintadu.</u> 

 

 

2.6. Sobreposições de fala: <overlap> 
O elemento <overlap> é usado para assinalar as sobreposições de fala. 

Exemplo: 
<u who="Lurdes">Sin, nha konxe-l, ki ten un varanda <overlap>grandi</overlap>.</u> 

 

<u who="INQ"><overlap>Grandi</overlap>.</u> 

 

 

2.7. Sequências incertas: <unclear>  
Usa-se o elemento <unclear> para marcar as sequências cuja transcrição é incerta por 
se tratar de uma sequência fonética desconhecida ou porque algum evento dificulta a 
audição, como a existência de ruído.  

Exemplo: 
<u who="Aldina">Si bu ten un <unclear>raka</unclear>, bu ta poi o mandioka o 

batata.</u> 

 

<u who="Gabriela">Kel ves mi era branka, jent tá ta vrá preta pa el ta bá ta 

<unclear> franjí</unclear>?</u> 

 

 

2.8. Sequências incompreensíveis: <gap>  
O elemento <gap reason=”inaudible”> utiliza-se para marcar sequências 
incompreensíveis e, por isso, impossíveis de transcrever. 

Exemplo: 
<u who="Edson"> (…) mas situason finanseira stá un bokadinhu asin <gap 

reason="inaudible"/> djá <gap reason="inaudible"/> es ka ta djuda (…)</u> 

 

<u who="Clarisse"> (…) pamó kel fumu ben fiká riba nha kaza asin na Sãu Filipe, na 

bila <gap reason="inaudible"/>.</u> 

 

2.9. Sequências noutras línguas: <foreign> 
O elemento <foreign> assinala os trechos de fala que ocorrem em línguas diferentes da 
cabo-verdiana, cujo atributo @lang especifica qual a língua em causa.  
Este elemento não é usado para marcar os ‘estrangeirismos’. 

Exemplo: 
<u who="Letícia"><foreign lang="en">So</foreign>, kuand mia mãi i nha pai ben 

pa Merka, en ben na un 1967.</u> 

 

<u who="Rafaela">Mas ten txeu é k ta deskonkordá k mi, <foreign lang="en">it’s 

ok</foreign>, mas, mi, N ta sinti-l dent d min.</u> 
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Exemplo de <text>: 
<text id="Miguel"> 

        <u who="Miguel">Ami <del reason="repetition">é</del> é trabaiu di orta, 

trabaiu di limária, trabaiu di fora.</u> 

        <u who="INQ">Trabadja tudu?</u> 

        <u who="Miguel"><vocal>[laughing]</vocal> Tudu N ta faze. Agó nau, fora 

<del reason="repetition">iá</del> iá N para, fora <del 

reason="repetition">nha</del> nha mininus ka krê.</u> 

        <u who="INQ">Kantu anu ki nho djá tene?</u> 

        <u who="Miguel">Oitenta anu.</u> 

        <u who="INQ">Stá na ora di <overlap>diskansa</overlap>.</u> 

        <u who="Miguel"><overlap>Diskansa</overlap>. 

<vocal>[laughing]</vocal></u> 

        <u who="INQ"><vocal>Eh</vocal> kuzé ki nho ta kultiva <del 

reason="repetition">na</del> na orta?</u> 

        <u who="Miguel">Kana, batata, mandioka, tudu kuza.</u> 

        <u who="INQ">Nho ta fazê grogu?</u> 

        <u who="Miguel">N ta faze. <vocal>[laughing]</vocal></u> 

        <u who="INQ">Di terra?</u> 

        <u who="Miguel">Di kana, sin. <vocal>[laughing]</vocal></u> 

        <u who="INQ">Mas nhu nase <del reason="repetition">i</del> i kria li, 

senpri?</u> 

        <u who="Miguel"><vocal>Nah</vocal> N nase na Santa Catarina, 

Somada.</u> 

        <u who="INQ">Na Somada?</u> 

        <u who="Miguel"><vocal>Aian</vocal>, ki N nasê. N ben kiria li, N kiria li, li 

asin na kes kaza, uns pardueru ki stá lá. Kel pardueru lá, lá ki N kiria. 

<vocal>[laughing]</vocal> Nha mai era senpri di li. Nha pai ki era di Santa Catarina. 

Lá di uns kau, lá na undi ki ta fladu Xã di Tanki.</u> 

        <u who="INQ"><vocal>Ah</vocal> djá N obi fala.</u> 

        <u who="Miguel">Xã di Tanki. <incident>[someone else talks]</incident> Xã di 

Tanki. Lá djá, N ben ta ben: N ta bai, N ta bá trabaia azágua, djá kel oki fin di azágua, 

nu ta ben <del reason="repetition">pa</del> pa sidadi ti tenpu txuba, nu ta bai; nu ta 

buska só karga, nu ta ben. <del reason="reformulation">Era moda</del> ka tinha 

moda di karru, era moda burru, na <del reason="repetition">burru</del> burru.</u> 

[…]      

    </text> 

 

3. Edição dos materiais na plataforma TEITOK 

A segunda fase de edição dos materiais realiza-se diretamente na plataforma TEITOK, 
desenvolvida para a criação, visualização e edição de corpora com marcação textual e 
anotação linguística (Janssen 2014).  

 

3.1. Tokenização do texto 
Depois de codificado com as etiquetas TEI-XML, o ficheiro XML é importado para a 
plataforma TEITOK, assim como o ficheiro áudio correspondente. A tokenização, 
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realizada de forma automática, consiste na delimitação de qualquer elemento textual 
(palavras ou pontuação) através do elemento <tok></tok>, o qual inclui 
obrigatoriamente o atributo @id. 

Exemplo de frase antes e depois da tokenização: 
<u who="Daiana">Trabadju di skola, pamó mi é prufesora di EBI.</u> 

<u who="Daiana" id="u-1"><tok id="w-1">Trabadju</tok> <tok id="w-

2">di</tok> <tok id="w-3">skola</tok><tok id="w-4">,</tok> <tok id="w-

5">pamó</tok> <tok id="w-6">mi </tok> <tok id="w-7">é</tok> <tok id="w-

8">prufesora</tok> <tok id="w-9">di</tok> <tok id="w-10">EBI</tok><tok 

id="w-11">.</tok></u> 

 
 

3.2. Edição de tokens 
O sistema de marcação usado no TEITOK consiste em representar todo o tipo de 
informação (metatextual e linguística) através de atributos de <tok>. Assim, às etiquetas 
XML-TEI usadas na marcação dos eventos discursivos corresponde um atributo 
específico no TEITOK. A Tabela 1 estabelece a relação entre as etiquetas TEI e os 
respetivos atributos de <tok>. 

 

Etiqueta TEI Atributos TEITOK 

<vocal> @vcform 

<del> @delform 

<incident> @inform 

<kinesic> @kiform 

<overlap> @ovform 

Tabela 1 - Correspondência entre as etiquetas TEI e os atributos de <tok> 

 
A marcação destes atributos tem correspondência direta na visualização do texto 
através de um conjunto de botões que podem ser selecionados em função dos objetivos 
de pesquisa de cada utilizador. 

 

 
Figura 1 – Opções de visualização do texto na plataforma TEITOK 

 
As restantes etiquetas TEI, mencionadas nos pontos 2.7. a 2.9., não têm atributos 
correspondentes, uma vez que os eventos marcados são visualizados diretamente na 
plataforma. As sequências incertas (<unclear>) são visualizadas numa cor diferente do 
restante texto e as sequências incompreensíveis (<gap>) são representadas por […]. A 
marcação de sequências noutras línguas diferentes da cabo-verdiana  (<foreign>) tem 
como propósito excluir estes trechos da anotação morfossintática.  
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Exemplos: 
El manda-m un pé asin BUUM, da-m un pé na boka d stom, dá un kola na pared. 
Nu ta ten gana pa algen grandi bá nos kaza [...] pamodi nu ta saí. 

 

3.3. Transcrição versus Versão Editada 
A Versão Editada consiste numa versão ‘limpa’ da Transcrição, isto é, resulta da 
eliminação dos fenómenos da oralidade presentes na Transcrição.  

Exemplo: 
Trancrição 
Es ten uns koza k tip, es ten uns koza k es ta dzê k asves N ta feká ta spiá, N ta 
feká ta dzê "uk é k es dzê? Uk é kes kes palavra?".  
Versão Editada 
Tip, es ten uns koza k es ta dzê k asves N ta feká ta spiá, N ta feká ta dzê "uk é k 
es dzê? Uk é kes palavra?".  

 
 
Para que um elemento seja ocultado da Versão Editada, preenche-se o atributo @form 
com dois travessões ( -- ). 

 
Figura 2 – Procedimento para a ocultação de elementos da Versão Editada 

 

3.4. <dtok> 
No caso de formas contraídas (ex: né, del) ou de formas verbais enclíticas (ex: da-m; 
traze-l; akonpanha-s), o elemento <tok> é ‘desdobrado’ em dois <dtok> para que cada 
uma das unidades lexicais simples que formam esta  sequência complexa possa receber 
as diferentes camadas de anotação. Cada um dos <dtok> contém o atributo @form 
preenchido com a forma de uma dessas unidades quando esta ocorre na sua forma livre.   

Exemplo: 
<tok id="w-4210">oia-m 

<dtok id="d-4210-1" form="oiá" lemma="odja" lemmaen="see" 

lemmapt="ver" pos="V" ltag="dj-j-i, fin-stress"/> 

<dtok id="d-4210-2" form="mi" lemma="mi" lemmaen="1SG" 

lemmapt="1SG" pos="PP1.1SG" /> 

</tok> 
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3.5. Anotação linguística 
A anotação linguística aplica-se apenas à Versão Editada. Os diferentes níveis incluem: 
 - lexema 
 - POS (part of speech) 
 - tradução inglesa do lexema 
 - tradução portuguesa do lexema 
 - ltag (fenómenos fonético-fonológicos) 
Para os dois primeiros níveis, ver LUDViC Manual de Anotação (lexematização e POS): 
http://teitok.clul.ul.pt/ludvic/pdf/Manual%20de%20Anota%C3%A7%C3%A3o%20POS_PT.pdf 

Para o nível das ltags, ver: http://teitok.clul.ul.pt/ludvic/pdf/ltags_LUDViC_PT.pdf 
Quanto à tradução dos lexemas em inglês e em português, criada especificamente 

para este corpus (nenhum outro corpus desta plataforma dispõe, até à data, desta 
funcionalidade), ela tem três finalidades complementares; estas traduções: (i) facilitam 
a futura conceção de glosas para acompanharem os dados do corpus em trabalhos 
linguísticos de outros autores; (ii) tornam o corpus inteiramente acessível a utilizadores 
não falantes de caboverdiano, não só pelo fornecimento imediato do significado 
contextual de cada item lexical, mas também (e esta utilidade foi talvez a mais 
determinante na nossa criação destes dois níveis) pela possibilidade de as buscas 
passarem a poder ser efetuadas tendo como de partida itens lexicais nestas duas 
línguas; finalmente, (iii) tornam-se na verdade muito úteis também para utilizadores 
falantes de caboverdiano, que podem não estar seguros quanto à ortografia das suas 
variantes internas (estas são utilizadas no campo Palavra/Word) ou dos seus lexemas. 

À exceção das etiquetas linguísticas (ltag), a anotação dos restantes níveis é 
realizada automaticamente com recurso ao anotador NeoTag (Janssen 2012). A revisão 
manual é, no entanto, indispensável para corrigir erros ou acrescentar informação em 
falta, uma vez que a especificidade dos dados, que incluem diferentes variantes 
ortográficas, condiciona o desempenho do etiquetador.   

Depois de corrido o anotador, são gerados os atributos correspondentes a cada 
um dos níveis de anotação linguística, como mostram os exemplos em baixo.  

 

Exemplos: 
<tok id="w-212" lemma="ningen" pos="PRON" lemmaen="nobody" lemmapt= 

"ninguém">ningen</tok> 
 

<tok id="w-771" lemma="kria" pos="V:PART" lemmaen="raise" lemmapt="criar" 

ltag="a-o, C-V fin">kriod</tok> 
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