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Nesta apresentação 
Parte I 

◦  Linguística de Corpus (LC) 

�  Terminologia 

�  Tradução 

Parte II 

◦  Projeto de pesquisa  



LC e Terminologia 

�  Terminologia 
Comunicativa/Textual 
(Cabré, 1999) 

�  Terminologia in vivo 
�  Descritiva 
�  Novas práticas 

Corpora 

�  Teoria Geral da 
Terminologia (Wüster, 1988) 

�  Terminologia in vitro 
�  Prescritiva/normativa 
�  Especialista 

Mudança de paradigma 



LC e Terminologia 
�  Termos mais representativos/atualizados 
�  Equivalente mais usual/não equivalência 
�  Busca por definições 
�  Independência em relação a especialistas 
�  Inclusão de exemplos autênticos 
�  Inclusão de padrões léxico-gramaticais 
◦  colocações, coligações, expressões idiomáticas 

 



LC e Terminologia 



LC e Tradução 

� Busca por equivalentes 
◦ Mais provável, não apenas mais possível 

� Riqueza de informações 
◦ Léxicas/sintáticas/contextuais/

discursivas/culturais 

naturalidade na tradução 



Colocações 
�  Associação	  recorrente	  entre	  os	  itens	  lexicais	  
�  Fácil	  compreensão,	  di6cil	  reprodução	  na	  tradução	  

complimentary breakfast


café da manhã incluído na diária
café da manhã de cortesia?



Colocações 
�  Convenções de co-ocorrência 

◦  Adjetivas 
 black eye = olho roxo 
 runoff voting = segundo turno (das eleições) 
 semisweet chocolate = chocolate meio amargo 
  

◦ Nominais 
  firing squad = pelotão de fuzilamento 

 chicken leg = coxa e sobrecoxa de frango 
 room rate = diária (do apartamento) 
  
   

 
 



Colocações 
◦ Verbais 

 fazer um gol = score a goal 
 book a room = fazer uma reserva 
 makes x servings = rende x porções 

 
◦ Adverbiais 

 critically injured = gravemente ferido 
 lie outright = mentir descaradamente 
 finely chopped = bem picadinho 

 
 

 



LC e Tradução 
� Possibilidades de estudos: 
◦  características do texto traduzido (Baker, 1993) 

◦  estratégias de tradução (Baker, 1993) 

◦  comparação de traduções (tradutores/autores) 
(Baker, 2000) 

◦  ensino de tradução (Cintrão, 2008) 

◦  tradução literária (Gonçalves, 2008) 

◦  aspectos culturais na tradução (Manca, 2011) 



Tipos de corpora 
�  Língua geral 

�  Língua de especialidade 

�  Aprendiz: tradução 

�  Monolíngues, bilíngues, multilíngues 

�  Paralelos (originais e traduções) 

�  Comparáveis (originais) 

�  Online ou personalizados 



Corpora online - inglês 

� COCA: Corpus of Contemporary 

American English 

� TEC:  Translational English Corpus 

� BNC: British National Corpus 
 



Corpora online – português 

� COMPARA 
http:www.linguateca.pt/COMPARA 

 
� CoMET 
www.fflch.usp.br/dlm/comet 





EBDL3
T2(44):
 
 
 

nome esquisito em latim não inspirou muita 
confiança e ele apostaria que uma fotografia 
ultravioleta seria capaz de revelar, por baixo da 
tinta fresca, um palimpsesto de logotipos de 
quatorze companhias aéreas diferentes) , 
guiadas por pilotos caducos, bêbados ou 
esquizóides, com mãos trêmulas de tantas 
aterrissagens de emergência, tempestades de 
gelo e seqüestros por árabes loucos e cubanos 
com saudade de sua terra, sacudindo nas 
mãos bananas de dinamite ou pistolas de 
brinquedo.  

the phoney Latin name inspired no confidence 
and he wouldn't mind betting that an ultra-
violet photograph would reveal a palimpsest of 
fourteen different airline insignia under its fresh 
paint) flown by pilots long gone over the hill, 
alcoholics and schizoids, shaky-fingered victims 
of emergency landings, ice-storms and 
hijacking's by crazy Arabs and homesick 
Cubans wielding sticks of dynamite and dime-
store pistols. 

EBDL6
(1488):
 

Sente uma forte pontada de saudade das 
revigorantes e cristalinas águas de Connemara 
e das suas praias de areia dura e salpicadas de 
rochas batidas pelas marés cheias, onde, muitas 
vezes no início deste Verão, a sua única 
companhia eram as aves marinhas.   

  
 

He feels a distinct pang of nostalgia for the 
bracing, crystal-clear waters of Connemara, and 
its rock-strewn tidal beaches of firm-packed 
sand, where seabirds were often his only 
company earlier this summer. 

EBJT1(
160):
 
 
 

Por breves instantes, com uma ponta de 
saudade e de possível alívio, pensou na sala 
de ordenha.   
 

He thought briefly, with a stab of longing and 
possible relief, of the milking parlour. 



EUHJ
2(163
):
  
 
 
 

Naquela constelação, porém, havia 
espaços em aberto, porque Stransom 
sabia que a pretensão de agir de acordo 
consigo próprio era a única que lhe estava 
autorizada e as figuras que, a seu ver, 
habitavam as trevas, não tinham o direito 
a um pensamento de saudade.   

Of course there were gaps in the 
constellation, for Stransom knew he could 
only pretend to act for his own, and it 
wasn't every figure passing before his eyes 
into the great obscure that was entitled 
to a memorial. 

EUHJ
2(164
):
 

Até na morte havia uma estranha 
santificação, mas havia figuras mais 
santificadas pelo esquecimento que pela 
saudade.   

  
  

 

There was a strange sanctification in 
death, but some characters were more 
sanctified by being forgotten than by 
being remembered. 

PBAD
1(788
):
 
 
 
 

Vovó Naninha chorava, era muito 
agarrada com aquele neto, via de repente 
na saudade antecipada.   
 

Grandma Naninha cried, she was very 
attached to that grandson, she realized 
suddenly missing him in anticipation. 



Mestrado 

Glossário bilíngue de colocações da hotelaria:  

um modelo à luz da Linguística de Corpus (2012) 

Glossário para atender necessidades dos tradutores 
 

 



Por que um glossário de hotelaria? 

v  Hotelaria:	  área	  com	  grande	  
demanda	  de	  traduções	  

v  Escassez	  de	  obras	  
terminológicas	  bilíngues	  
voltadas	  ao	  tradutor 



Tradutor 

�  ABvidade	  crucial	  =	  produção	  textual	  	  

•  Tradução	  de	  equivalentes	  ou	  sugestões	  

•  	  Exemplos	  de	  uso	  (contexto)	  

•  	  Padrões	  linguísBcos	  e	  textuais	  (=	  tradução	  natural)	  

•  	  Informações	  adicionais	  (culturais)	  

 



Linguística de Corpus 

�  Observação	  da	  linguagem	  natural	  

�  Linguagem	  =	  sistema	  probabilísBco	  

�  Primazia	  de	  dados	  empíricos	  (corpus)	  

 





Ferramentas metodológicas 

� Concordanciador 

� Palavras-chave 

� Lista de palavras 



Lista de palavras 

!



Palavras-chave 

!



Concordanciador 
�  Lista de colocados 

!



Concordanciador 

�  Clusters 



Busca por equivalentes 
� Linhas de concordância 





Verbete “guest room” 





Room amenities 

� Room amenities include a king-size bed, 
private bath, and a flat-screen cable TV. 

� Room amenities: cable television with multi 
channels, microwave, refrigerator, writing 
table with chairs, telephone for room to room 
and local calls, air conditioner, in-room safe, 
hair dryer, wireless internet access. 



�  Facilidades: acesso à internet banda larga, 
aquecimento central, ar condicionado com controle 
individual, TV a cabo. 

�  Nos apartamentos do Hotel Beira Mar, você conta 
com ar-condicionado, minibar, TV a cabo, cofre 
individual, serviço de quarto e acesso à internet sem 
fio (wi-fi) em todo o hotel. 

�  E para o seu total conforto, o Costa dos Coqueiros 
oferece 52 apartamentos equipados com 
frigobar, internet wireless, ar condicionado, varanda e 
um delicioso café da manhã, incluso na diária. 
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