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Assume-se neste trabalho que a linguística de corpus diz respeito a uma metodologia 

baseada na coleta e exploração de corpora ou conjunto de dados linguístico-textuais, 

extraídos no intuito de serem utilizados na investigação de uma língua ou variedade 

linguística. E todo este conjunto de dados linguísticos naturais são armazenados e 

explorados através de ferramentas computacionais. Vale ressaltar que nem todo 

conjunto de dados é considerado um corpus, uma vez que este deve apresentar textos 

autênticos e deve ser sistematizado seguindo critérios específicos, atendendo ao 

objectivo do estudo efectuado. Dessa forma, é suficientemente representativo para 

propiciar resultados vários e úteis para a descrição e análise (Sardinha, 2000; Sinclair, 

1991; Mc. Enery  e Wilson, 1996). Partindo desses pressupostos e complementando-os 

com aspectos teórico-epistemológicos do Interaccionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 

1999, 2008), este trabalho procurará, numa visão interdisciplinar, descrever de que 

forma o termo/a unidade textual ação empreendedora pode vir a ser descrito(a) com o 

auxílio da linguística de corpus. Para tal objectivo, far-se-á um levantamento de suas 

ocorrências em inquéritos realizados junto a alunos do 1º período de licenciatura, 

pertencentes a diferentes cursos e  instituições distintas, no ano de 2009.  
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