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O Projeto COMET

 nascimento: 1998

 primeiros passos: 1999-2005

 construção de glossários e corpora por alunos do 

Curso de Especialização em Tradução

 “debut”: setembro de 2005 (CNPq):

 lançamento do CorTec online 
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html

 lançamento do CoMAprend online

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/comaprend.html

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/comaprend.html


CorTec 2005

 5 corpora: 

 Culinária – receitas

 Meio ambiente - Ecoturismo 

 Informática - Geral 

 Cardiologia – Hipertensão

 Direito – instrumentos contratuais

 inglês – português

 aproximadamente 200.000 palavras cada



CorTec 2005

 Ferramentas

 lista de frequência

 concordanciador

 igual a

 começando com

 contendo

 n-gramas



CorTec 2008

14 corpora (CNPq)

 Ecoturismo

 Hipertensão

 Instrumentos Contratuais

 Astronomia

 Insuficiência Renal

 Linguística

 Medidores Eletromagnéticos de Vazão

 Suplementos Nutricionais

 Computação

 Futebol

 Café

 Turismo Cultural

 Culinária 2    



CoMAprend 2005

 Plataforma para coleta de redações de 

alunos

 Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano

 Ficha pessoal do aluno

 Dados sobre redação

 Acesso restrito a pesquisador/professor

 Possibilidade de seleção (corpus) de 

redações



CoMAprend 2008

 Melhoria da interface

 Inclusão de ferramentas de busca

 Concordanciador

 Lista de frequência

 n-gramas

 Participação de várias universidades: USP, 

UNIP, UNIBAN, UFU



CorTrad – projeto conjunto

 Projeto CoMET – DLM/USP, São Paulo 
(http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/ ) 

 idealização

 coleta e preparo dos textos

 disponibilização do corpus para a comunidade

 Linguateca – SINTEF, Oslo (http://www.linguateca.pt/ )

 idealização

 desenvolvimento e implementação da parte computacional -
DISPARA

 alinhamento e anotação iniciais

 NILC – USP, São Carlos (http://www.nilc.icmc.usp.br/ )

 hospedagem

 futuramente: manutenção e melhoria da parte computacional 

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/
http://www.linguateca.pt/
http://www.nilc.icmc.usp.br/


CorTrad

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortrad.html

 Projeto em andamento, iniciado em maio de 2008

 Conta atualmente com 3 subcorpora:

 Literário (por ora, 27 contos australianos)

 Técnico-científico (por ora, 1 livro de culinária de 350 páginas 
– aprox. 130.000 palavras)

 Jornalístico (por ora, 1.076 textos provenientes de vários 
números da Revista Pesquisa Fapesp (2001 a 2003) 

 Critério de coleta: disponibilidade

 Diferenciais:

 Multiversão – permite comparar várias etapas da 
tradução / revisão

 Sistema de busca refinado – permite buscas específicas 
para cada subcorpus

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortrad.html


Mãos à obra

CorTec

 http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_co

rtec.html

http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html


Tarefa 1

 a. Escolhendo os corpora: Instrumentos Contratuais –

português

 b. Escolhendo a ferramenta: Gerador de Lista de 

Palavras

 c. Aplicando a ferramenta: ordem de frequência 

(decrescente)

 Qual a primeira palavra de conteúdo que 

aparece?



Tarefa 1 – cont.

 Repetir para o corpus em inglês

 Qual a primeira palavra de conteúdo que 

aparece?

 O que isso significa?

 Então não existe “contract” em inglês?

 Em que contextos são usados esses termos?

 CorTec: Concordanciador

 A que conclusões vocês chegaram?



Tarefa 2

 Como se diz “insuficiência renal” em inglês?

 Corpus: Insuficiência renal - inglês

 Ferramenta: concordanciador

 Palavra de busca: renal

 Tamanho do contexto reduzido: 30 

caracteres



Tarefa 2

 Quais os equivalentes possíveis?

 Quantas vezes ocorre cada um?

 Com que palavras co-ocorrem?

 Quantas outras colocações com “renal” vocês 
encontraram?

 Voltem ao corpus em português e vejam com que 
palavras co-ocorre “insuficiência renal”?

 Vocês conseguem descobrir os equivalentes dos 
outros colocados que vocês encontraram?

 A que conclusões vocês chegaram?



Tarefa 3

 Quais os advérbios em “–ly” mais frequentes na Culinária?

 Corpus: Culinária 2 – inglês

 Ferramenta: concordanciador

 Palavra de busca: terminando com “-ly”

 Examinem um grupo de 100 linhas de concordância

 Freshly = 3117

 Finely = 3092

 Gently = 2345

 Lightly = 1524

 Thinly = 637

 Carefully = 635

 Immediately - 622

 Evenly = 327



Tarefa 3 – cont.

 Quais os colocados de 

 freshly

 finely

 gently 

 lightly

 Quais as respectivas traduções?



Tarefa 4

 Quais os colocados de “gol” em português?

 Corpus: Futebol inglês

 Ferramenta: concordanciador

 Palavra de busca: gol



Tarefa 5

 Quais os trigramas “gol” em português?

 Corpus: Futebol inglês

 Ferramenta: gerador de n-gramas

 Tamanho dos n-gramas: 3

 Ocorrência mínima: 2 vezes



campo de jogo

Copa do Mundo

da Copa do

um tiro livre

do campo de

da área penal

tiro livre indireto

Copa do Brasil

o árbitro assistente

o árbitro deve

lugar onde ocorreu

onde ocorreu a

ocorreu a infração

dentro da área

à equipe adversária

linha de meta

fora da área

é concedido um

árbitro assistente deve

Coréia do Sul

no primeiro tempo

com um tiro

em outro jogador

tiro livre direto

concedido um tiro

do segundo tempo

International Football Association

equipe adversária do

Football Association Board

tiro de canto

essa toque em

o São Paulo

Carlos Alberto Parreira

está em jogo

quartas-de-final da Copa

fora do campo

fora de jogo

tiro de meta

executor do tiro

o ponto penal

Regras do Jogo

banco de reservas



Tarefa 6





Direitos autorais





Corpus Jornalístico

 Revista Pesquisa FAPESP

 originais em português

 traduções em inglês – publicadas online

 edições de 2001, 2002 e 2003

 total de 20 números. 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/


Corpus jornalístico:
Divulgação científica

Original

(Português brasileiro)

Tradução publicada

(online)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.multiverso.com.br/images/oferta/revista_fapesp-estudante_a7g.jpg&imgrefurl=http://www.multiverso.com.br/resumo.asp?ofe_cod=706&nome=Pesquisa FAPESP - oferta para Estudantes&usg=__x6zggDR7rO95nwqQlzJ9Bcnmq3Q=&h=147&w=114&sz=9&hl=en&start=8&tbnid=Jcgztp2xCx2B0M:&tbnh=95&tbnw=74&prev=/images?q="revista+fapesp"&hl=en&rlz=1T4TSHB_enUS215US215
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.multiverso.com.br/images/oferta/revista_fapesp-estudante_a7g.jpg&imgrefurl=http://www.multiverso.com.br/resumo.asp?ofe_cod=706&nome=Pesquisa FAPESP - oferta para Estudantes&usg=__x6zggDR7rO95nwqQlzJ9Bcnmq3Q=&h=147&w=114&sz=9&hl=en&start=8&tbnid=Jcgztp2xCx2B0M:&tbnh=95&tbnw=74&prev=/images?q="revista+fapesp"&hl=en&rlz=1T4TSHB_enUS215US215




Como é traduzida a palavra 

“pesquisa” no corpus de 

divulgação científica (na 

revista Pesquisa da 

FAPESP)?

















CorTrad – Pesquisas 

E quando ela NÃO é traduzida 

por “research”?

!“research”

















Como são usualmente 

traduzidas

as conjunções

MAS e PORÉM 

no discurso jornalístico?









Sabe-se que os animais de corte e leite de origem européia (Bos taurus) 

apresentam maior precocidade sexual e capacidade produtiva, porém

menor resistência às doenças e ao calor dos trópicos, em relação aos 

bovinos de origem indiana (Bos taurus indicus), chamados de zebu, nos 

quais se incluem os animais da raça Nelore.

It is known that beef and dairy cattle of European origin (Bos taurus 

taurus) show greater sexual precocity and productive capacity, 

although a lower resistance to diseases and to the heat of the 

tropics, compared with cattle of Indian origin (Bos taurus indicus), 

called zebu, which includes the animals of the Nelore race.

Muitos profissionais de saúde, porém, são os primeiros a perpetuar 

esses mitos, de acordo com a pediatra Melissa Wake, do Royal 

Children's Hospital, de Melbourne, na Austrália, que ouviu 464 desses 

especialistas sobre o assunto (NewScientist, 19 de outubro).

Many health professionals, however, are the first to perpetrate 

these myths, according to the pediatrist Melissa Wake, from the 

Royal Children's Hospital, of Melbourne in Australia, who listened to 

four hundred and sixty four of these specialists on the question 

(New Scientist, 19th of October).

Antes disso, porém, alimentou a esperança de apanhá-lo com ajuda das 

testemunhas que presenciaram um de seus ataques.

Before this, however, they were hopeful of catching him with the 

help of witnesses who had observed one of his attacks.

Alessandra Pereira Fávero, pesquisadora da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, conseguiu selecionar espécies 

silvestres que carregam genes que conferem resistência a essas 

doenças, mas que não podem ser cruzadas com as cultivadas por causa 

do número diferente de cromossomos.

A researcher from Embrapa Genetic Resources and Biotechnology 

in Brasilia, Alessandra Pereira Fávero, has managed to select wild 

species that carry genes that provide resistance to these diseases. 

But they can not be crossed with the cultivated ones on account of 

the different number of chromosomes.

Água mineral, porém, é para poucos. Mineral water, though, is something for few.

Em geral, não tentam resolver o problema, mas o evitam. " «Generally speaking, they do not try to solve the problem, they 

avoid it rather.»



CorTrad – Pesquisas 

Quero ver 
todas as formas 

do verbo PESQUISAR 
e suas traduções.

[lema = “pesquisar”]







CorTrad – Pesquisas

Quero saber 
quantas formas diferentes

do verbo PESQUISAR aparecem.

[lema = “pesquisar”]

Distribuição das formas







CorTrad – Pesquisas 

Quais verbos 
antecedem 

a palavra “pesquisa”?

[pos=“V.*”] “pesquisa”

 possíveis colocações verbais







Quantas vezes 

aparece o 

substantivo “pesquisa” 

no corpus?

[word=“pesquisa” & pos=“N.*”]







Quais os substantivos 
derivados de “pesquisa” 

que aparecem no corpus jornalístico?

[pos="N" & lema="pesquisa.*"] 

Distribuição dos lemas









Houve 19 valores 

diferentes de forma. 



Como são traduzidos 
os adjetivos pátrios (estaduais)?

mineiro|carioca|baiano



Gentílicos brasileiros nas traduções do corpus jornalístico 





Comparando resultados

 Como se comportam os verbos “acreditar” e 

“achar” nos diversos gêneros textuais no 

corpus jornalístico?

 [lema=“acreditar”] + Distribuição por gênero 

de texto

 [lema=“achar”] + Distribuição por gênero de 

texto













Corpus técnico-científico: 
Culinária

Original

(português 
brasileiro)

Primeira 
versão da 
tradução

(inglês)

Texto 
revisado

(por falante 
nativo)

Tradução 
publicada

(ainda não 
digitalizada)





Quais advérbios
ocorrem

no corpus de culinária?

[pos=”ADV”]  

distribuição dos lemas







Como se distribuem 
os advérbios 

nas 3 partes do CorTrad Culinário –
recheio – introdução - conclusão?

[pos=”ADV”]

distribuição por parte da obra







Quais advérbios 
terminados em –mente 

ocorrem no corpus de culinária

[pos="ADV" & word=".*mente"] 

distribuição por lemas







Quais advérbios em –ly 

ocorrem na tradução?

[pos=“RR.*” & word=“.*ly”]







Quais adjetivos 
ocorrem 

no corpus de culinária?

[pos=”ADJ”]







Quais adjetivos 
ocorrem 

na parte de ingredientes?

[pos="ADJ.*" & tipotexto=ingred]

Distribuição dos lemas







Quais os adjetivos mais comuns
nos corpora de culinária

e de jornalismo?



Adjetivos em receitas (ingred) e reportagens

CorTrad técnico-científico culinária

Expressão de busca: [pos="ADJ" & 

tipotexto=ingred]

Resultado escolhido: distribuição de lema

Corpus pesquisado: originais

1056 casos.
_____________________________________________________

Houve 167 valores diferentes de lema. 

grande 103

fresco 74

vermelho 69

inteiro 54

médio 46

verde 45

branco 45

pequeno 45

maduro 25

limpo 24

CorTrad jornalístico divulgação científica

Expressão de busca: [pos="ADJ" & 

genero="Reportagem"]

Resultado escolhido: distribuição de lema

Corpus pesquisado: originais

23057 casos.

__________________________________

Houve 2842 valores diferentes de lema. 

grande 843 

novo 566 

pequeno 328 

brasileiro 285 

bom 255 

humano 243 

alto 241 

importante 208 

científico 207 

possível 207 



Quero ver os casos em que
“natural” em português, 

não é traduzido 
por natural em inglês

natural  vs  !natural



Casos em que “natural” não é vertido como “natural”



Resultado: “natural” ≠ “natural”



Traduções de “mineir.*” no corpus de culinária



Corpus literário: 
Contos australianos
(*corpus de aprendizes)

Original

(inglês 
australiano)

Tradução 
dos alunos

(português 
brasileiro)

Tradução 
revisada

(incorporando 
sugestões do 

professor)

Tradução 
publicada



Comparando 

diversas versões 

de uma tradução



Resultado da busca por “house” no corpus literário



Quais as diferentes formas de “walk”
que aparecem no corpus literário?

walk.*

Distribuição das formas







Quero ver exemplos em que
“then” não é traduzido por

“então” na tradução publicada

principal: then; tradução publicada: !então







Anotação semântica para

•cor

•roupa

























Tagset

 Ajuda 

 AC/DC 

 Anotação 

 Portuguese VISL symbol set

 @ACC>>pre-matrix verb object

 Vm main verb 

@FMV verbo principal









pos = part-of-speech





















Campo semântico



CorTrad

Avanços (em relação a outros corpora 

paralelos inglês-português)

 Multiversão – permite comparar várias 

etapas da tradução / revisão

 Sistema de busca refinado – permite 

buscas específicas para cada subcorpus



Sistema de busca e anotação

 DISPARA (Santos, 2002) - sistema parametrizável de 
disponibilização de corpora paralelos na rede

 Sistema de processamento de corpus
 IMS-CWB (Christ et al., 1999), agora Open CWB

 Etiquetagem morfossintática
 Português: PALAVRAS (Bick, 2000)

http://visl.hum.sdu.dk/visl/pt/

 Inglês: CLAWS (Rayson & Garside, 1998)
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/ucrel/claws/

 Interface 
 desenhada pela equipe e programada por Patricia Tagnin



Próximos passos

 Revisão final do alinhamento

 Revisão da análise sintática

 Revisão da análise semântica

 Inserção de mais textos...
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