1. Chat: Permite comunicar problemas a/pedir ajuda para outros usuários
que estejam também logados na plataforma
2. Utterance Query
2.1. Restriction on words
2.1.1. Palavra (KWIC): Busca de palavras específicas ou sequências multi-palavras
2.1.2. Lemma: Busca por forma base das palavras; ex.: amar é lema para todas as
formas flexionadas do verbo “amar” (amei, amarem, amasse, ama...); alto é lema para
todas as formas flexionadas do adjetivo “alto” (altas, altíssimo, altos...); eu é lema para
as formas paradigmaticamente associadas a esse pronome como “me”, “mim”, etc.
2.1.3. PoS: Busca por categoria gramatical ( Part of Speech)

2.2. Speaker: Permite restringir a busca aos enunciados realizados por um ou
mais falantes específicos
2.3. Header Query
2.3.1. File name: Permite restringir a busca a textos específicos que compõem o
corpus selecionado
2.3.2. Context: Permite restringir a busca a um contexto interacional específico, entre
“Private/Familiar” e “Public”
2.3.3. Text type: Permite restringir a busca a uma ou mais tipologias interacionais
entre “Dialogue”, “Conversation”, e “Monologue”
2.3.4. Participants: Permite restringir a busca a um ou mais participantes, através de
diferentes filtros, nomeadamente “WinPitch ID number”, “Age”, “Birthplace”,
“Profession”, “Role”, “Education”, e “Sex”

2.4. General
2.4.1. Utterance type: Permite restringir a busca a tipologias específicas de
enunciados, conforme os filtros selecionáveis
2.4.2. All: Nenhuma restrição sobre a tipologia do enunciado
2.4.3. Simple: Restringe a busca aos enunciados simples, ou seja, formados por
apenas uma unidade tonal
2.4.4. Complex: Restringe a busca aos enunciados complexos, formados por duas ou
mais unidades tonais
2.4.5. Interrupted Utterances: Permite incluir (Yes) ou excluir (No) os enunciados
interrompidos na busca
2.4.6. Retractings: Permite incluir (Yes), excluir (No), ou selecionar apenas (Only) os
enunciados que apresentam ocorrências de retracting, ou seja, fenômenos de
autocorreção e reformulação por parte do falante

3. Minicorpus
3.1. Restrictions on Information Units: Permite restringir a busca a tipologias
de unidades informacionais específicas, conforme os filtros selecionáveis (cf. lista
de rótulos)
3.2. Reference Unit filter: Permite restringir a busca a uma tipologia de
sequência terminada específica entre Enunciados ou Stanzas
3.2.1.Utterances only: Permite restringir a busca a tipologias de enunciados e
padrões informacionais específicas
3.2.2. Simple Utt.: Enunciado simples (uma unidade informacional, COM)
3.2.3. Simple Utt. Scanned: Enunciado simples escandido (COM mais uma ou mais
unidades tonais de escansão SCA)
3.2.4. Complex Utt. with dialogic units: Enunciado complexo com unidades
dialógicas (unidade de COM mais uma ou mais unidades dialógicas)
3.2.5. Complex Utt. with textual units: Enunciado complexo com unidades textuais
(2 ou mais unidades informacionais de tipo textual)
3.2.6. Complex Utt. Mixed: Enunciado complexo misto (unidades informacionais
dialógicas e textuais)
3.2.7. Simple Patterns: Padrões de Comentários Múltiplos
3.2.8. Simple Pat. Scanned: Padrões de Comentários Múltiplos escandidos (presença
de unidades de escansão SCA)
3.2.9. Complex Pat. with textual units: Padrões de Comentários Múltiplos mais uma
ou mais unidades textuais
3.2.10. Complex pat. with dialogic units: Padrões de Comentários Múltiplos mais
uma ou mais unidades dialógicas
3.2.11. Complex Pat. Mixed: Padrões de Comentários Múltiplos mais duas ou mais
unidades dialógicas e textuais

3.3. Restrictions on Information Units Permite restringir a busca a unidades/
padrões informacionais específicos, ex. PHA, TOP/COM, INT/TOP/CMM/CMM
Linear relation between selected units: Permite incluir restrições com relação
à ordem linear das unidades informacionais selecionadas em “Restriction on
Information Units”
3.3.1. Strict: Ordem sequencial imediata das unidades informacionais selecionadas,
sem possibilidade de interpolações de outras unidades
3.3.2. Standard: Ordem sequencial das unidades informacionais selecionadas
interrompida por interpolações de unidades desprovidas de valor informacional, i.e.
unidades de Escansão, Tomadas de tempo, Retractings
3.3.3. Enlarged: Ordem sequencial das unidades informacionais selecionadas
interrompida por unidades sem valor informacional e por unidades dialógicas
3.3.4. Enlarged +: Ordem sequencial das unidades informacionais selecionadas
interrompida por unidades sem valor informacional, por unidades dialógicas, e pela
unidade de Conector Discursivo
3.3.5. Free: Seleciona todas as ocorrências da ordem sequencial entre as unidades
informacionais selecionadas, podendo esta ser interrompida por qualquer tipo de
unidade, ex.: os resultados da busca pela sequência “TOP/COM” incluirão padrões como
“TOP/COM”, “TOP/APT/COM”, “TOP/SCA/INT/COM”, etc.

4. Result
4.1 Copy permite copiar a tabela dos resultados na área de transferência
4.2 CSV salva os resultados da busca na extensão .csv
4.3 Excel salva os resultados da busca na extensão .xslx
4.4 PDF salva os resultados da busca na extensão .pdf
4.5 Print imprime os resultados da busca
4.6 Search permite filtrar ulteriormente os resultados da busca

Rótulos identificadores utilizados para filtro PoS
TAG

SIGNIFICADO

TAG flexionais

ADJ

ADJETIVOS (inclui:
ordinais; não inclui
particípios)

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

ADV

ADVÉRBIOS (primários e
derivados em -mente)

DET

DETERMINANTES

EC

ELEMENTO COMPOSTO
(prefixoshifenados)

IN

INTERJEÇÕES

KC

CONJUNÇÕES
COORDINATIVAS

KS

CONJUNÇÕES
SUBORDINTIVAS

N

SUBSTANTIVOS

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

NUM

NUMERAIS (cardinais)

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

PERS

PRONOMES PESSOAIS

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

NOM (nominativo), ACC (acusativo), DAT (dativo), PIV
(preposicional), ACC/DAT, NOM/PIV
1 (1ª pessoa), 2 (2ª pessoa), 3 (3ª pessoa), 1S, 1P, 2S,
2P, 3S, 3P, 1/3S, 0/1/3S

PROP

NOMES PRÓPRIOS

PRP

PREPOSIÇÕES

SPEC

PRONOMES SEM FLEXÃO;
alguns pronomes
indefinidos,
quantificadores nominais,

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

M (masculino), F (feminino), M/F, S (singular), P (plural),
S/P

pronomes relativos
V

VERBOS (plenos,
auxiliares)

PCP

M (masculino), F (feminino), M/F

(particípios)

S (singular), P (plural), S/P

V FIN

S (singular), P (plural), S/P

(verbos
finitos)

1 (1ª pessoa), 2 (2ª pessoa), 3 (3ª
pessoa), 1S, 1P, 2S, 2P, 3S, 3P, 1/3S,
0/1/3S
PR (presente), IMPF (imperfeito), PS
(perfeito simples), FUT (futuro), COND
(condicional)
IND (indicativo), SUBJ (subjuntivo), IMP
(imperativo)

INF

S (singular), P (plural), S/P

(infinitivo)

1 (1ª pessoa), 2 (2ª pessoa), 3 (3ª
pessoa), 1S, 1P, 2S, 2P, 3S, 3P, 1/3S,
0/1/3S

GER
(gerúndio)

Lista de rótulos identificadores das unidades informacionais
TAG
TOP
COM
APC
APT
INT
PAR
CMM
COB
TPL
PRL
ALL
CON
INP
PHA
EXP
DCT
AUX
TAG_
r
i-TAG
TAG_
s
SCA
EMP
TMT
UNC

Topic
Comment
Appendix of Topic
Appendix of
Comment
Locutive Introducer
Parenthesis
Multiple Comment
Bound Comment
List of Topics
List of Parentheses
Allocutive
Conative
Incipit
Phatic
Expressive
Discourse Connector
Auxiliar unit
(dialogic)
Reported speech unit
Interrupted unit
Subordinating unit
Scanning unit
Empty unit
Time-taking unit
Unclassified unit

