
O tradutor-
pesquisador 

Stella E. O. Tagnin 
A TRADUÇÃO LITERÁRIA E 

SEUS CAMPOS DE INTERAÇÃO 
Casa Guilherme de Almeida 

CITRAT - USP 
 30/8/2017 



Resumo 

Linguística de Corpus 

 O que é? 

 Um rápido histórico 

 Tipos de corpora 

Convencionalidade e Fraseologia 

 Uma rápida categorização 

Pesquisas com Corpora 

 Exemplos... muuuitos... 
 



O que é um 
corpus  

e para que 
serve? 



O que é um corpus? (cf. 

Aurélio Eletrônico) 

 

 

  

(1) Conjunto de documentos,  

dados e informações  

sobre determinada matéria. 

 



  

 

 

 
Uma coletânea de textos  

em formato eletrônico,  

compilada segundo critérios específicos, 

considerada representativa de uma língua  

(ou daquilo que se pretende estudar), 

destinada à pesquisa. 

O que é um corpus hoje? 



A História dos Corpora 

 Década de 60 – corpora de 1 milhão de 

palavras! 

 Brown – inglês americano (1964) 

 LOB (Lancaster/Oslo/Bergen) –  (1978) 

contrapartida em inglês britânico 

 London-Lund: 500 mil, falado (1980) 

 Frown + Flob (Freiburg) – 1990 

 American English 2006 + British English 2006 

 Década de 1990: disponibilidade de textos já 
digitalizados 

 Novo milênio: textos da internet 

 



Os Corpora Atuais 

• BNC – 1995 – 100 milhões de palavras - on-line 40 
milhões 

    90% língua escrita 

 10% língua falada 

• corpus fechado 

BYU-BNC – completo on-line: 
http://corpus.byu.edu/bnc/   

completo 100 milhões de palavras 

 

• COCA – Corpus of Contemporary American 

English - www.americancorpus.org/  

• 520 milhões de palavras 

• 1990 – 2015 

 

 

http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://www.americancorpus.org/




Os Corpora Atuais 

 

Corpus Brasileiro 

 
 http://corpusbrasileiro.pucsp.br/cb/Inicial.html 

 www.linguateca.pt  Acesso a recursos  AC/DC Acesso a 

corpora /Disponibilização de corpora 

•  1 bilhão de palavras 

 https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/ 

  

http://corpusbrasileiro.pucsp.br/cb/Inicial.html
http://www.linguateca.pt/
http://www.linguateca.pt/ACDC/
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/
https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/




O que se busca? Inserir: Resultado: 

a palavra "Pelé" Pelé Concordância 

frases contendo a 

expressão "casaco 
comprido" "casaco" "comprido" Concordância 

referências a Dilma em 
jornais brasileiros 

[word="Dilma" & 
genero="eg"] Concordância 

distribuição de "Vasco 
da Gama" por gênero "Vasco" "da" "Gama" Distribuição por género 

Exemplos de buscas  

no Corpus Brasileiro 



tradutor 





Buscas no Corpus Brasileiro 

Evocar + espírito até duas casas: 
  
[lema="evocar"] []{0,2} [lema="espírito"] 
  
Evocar + substantivo até 2 casas: 
  
[lema="evocar"] []{0,2} [pos="N"] 
  
Colocações verbais com ‘promessa’ com uma 
palavra antes do substantivo: 
  
[pos="V"] []{0,1} [lema="promessa"] 









Qual a grande vantagem 

dos corpora? 

Observação da  

linguagem em uso 

- natural -  

contrapõe-se à introspecção 
Chomskyana 

- gramatical - 
 

 



Qual é a diferença? 

Firth/Halliday 

 
 Desempenho 

 Descrição linguística 

 Empirismo 

 Observação 

 Probabilidade 

Chomsky 

 
 Competência 

 Universais linguísticos 

 Racionalismo 

 Introspecção 

 Possibilidade 



Corpus linguist  vs  armchair 

linguist 

 

“... I don’t think there can be any 
corpora, however large, that 
contain information about all of 
the areas of English lexicon and 
grammar that I want to 
explore...” 

https://www.icsi.berkeley.edu/icsi/blog/chuck-fillmore-dies-at-84


Corpus linguist  vs  armchair 

linguist 

 

“[But]... Every corpus [...] however 
small, has taught me facts that I 
couldn’t imagine finding out about 
in any other way.” 

 
 

(Fillmore, C.J. “Corpus linguistics” or “Computer-aided armchair 
linguistics”. In Svartvik, Jan (ed.) Directions in Corpus Linguistics, 
Proceedings of Nobel Symposium 82, Stockholm, 4-8 August 1991, 
Berlin/NY: Mouton de Gruyter, 1992, 35-60) 



Para que servem os corpora? 

 Pesquisas terminológicas: Como se diz 

‘gol contra’ em inglês? Como se traduz 

‘finely chopped’ para o português? 

  

 Pesquisas lexicais: É melhor dizer ‘main 

change’ ou ‘major change’?  

 

 Pesquisas sintáticas: responder uma 

pergunta ou responder a uma pergunta? 

Assistir um programa ou assistir a um 

programa? 

 



 
Áreas de Aplicação 

Lexicologia 
 

• Lexicografia: compilação de 
dicionários 
 

• Terminologia: compilação de 
glossários 
• Intuitivo vs. Natural 
 

  



Áreas de Pesquisa/Aplicação 

Tradução 
 Estudos contrastivos: naturalidade da 

língua 

Normalização/ Simplificação/ Explicitação 

 Estratégias de tradução: como traduzir 

nomes próprios? 

Normas de tradução: palavras tabu 

 Ensino e treinamento 

 Fontes de referência 

 



Tipos de Corpora 
 

Quanto à língua 

• monolíngues 

• bilíngues 

• multilíngues 

 
 



Corpora monolíngues 

  língua geral: jornalísticos e literários 

  língua de especialidade: técnicos 

  traduções  
 TEC – Translation English Corpus 

http://ronaldo.cs.tcd.ie/tec2/jnlp/ 

 

corpus de referência / de contraste 

  língua geral 

 variedade de gêneros 

 variedade de registros 
 

 

http://ronaldo.cs.tcd.ie/tec2/jnlp/


Corpora multilíngues 

comparáveis: 
  originais em duas ou mais línguas / 

espelho 

 Ex.: CorTec 

 

paralelos: 
  originais + tradução/traduções 

 Ex.: CorTrad, COMPARA 

 



Corpora de Aprendizes 

 

de Língua Estrangeira 

de Língua Materna  

de Tradução 



“Corpora” On-line 

Inglês e outras línguas 

 

WebCorp: http://www.webcorp.org.uk  
 Linguist’s Search Engine (LSE): 

http://wse1.webcorp.org.uk/  

 

W3c: Guttenberg + upload  
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

 

 

http://www.webcorp.org.uk/
http://wse1.webcorp.org.uk/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page






Corpora On-line 

com Português 

Monolíngue: 

 Lácio-Web (em migração):   
http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb   

 

Bilíngue: 

 COMPARA:  
http://www.linguateca.pt/COMPARA   

 CoMET: http://comet.fflch.usp.br/ 

 CorTec: http://comet.fflch.usp.br/cortec 

 CorTrad: http://comet.fflch.usp.br/cortrad 

 

http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb
http://www.linguateca.pt/COMPARA
http://comet.fflch.usp.br/
http://http//comet.fflch.usp.br/cortec
http://comet.fflch.usp.br/cortrad


Convencionalidade 

e Fraseologia 



O Falante Ingênuo  

Tradutor Ingênuo 

desconhece 
 as convenções morfológicas:  

   jailer vs. prisoner 

    carcereiro vs. prisioneiro  

 as convenções de ordem:   

   dead or alive vs. vivo ou morto 

  as convenções de coocorrência:  

   have breakfast vs. tomar o café 

   have a meal vs. fazer uma refeição 

 



O Falante Ingênuo  

Tradutor Ingênuo 
 
Desconhece 
 
 as convenções de aceitabilidade:  
   by and large 
    o mais das vezes 
  as convenções semânticas:   
   hard nut to crack 
   osso duro de roer 
  as convenções pragmáticas:   
   How do you do? 
     Muito prazer 
 
(Adaptado de Fillmore, C.J. 1979. Innocence. A Second Idealization for Linguistics, 

Berkeley Linguistic Society 5, 63-76) 

 
 



Níveis de Convencionalidade 

                   combinabilidade: take a step vs dar um passo 

 sintático   ordem: vivo ou morto vs dead or alive 
      gramaticalidade: let alone, de quando em vez 
  
     imagem 
 semântico 
      expressão: kick the bucket, pintar o sete 
  
      situação 
 pragmático 
      fórmula: Congratulations  



Colocações Adjetivas 
outside chance – possibilidade remota 
Japanese current  -  corrente do Japão 
 
red onion – cebola roxa   

 
red wine – vinho tinto 

 
 
red hair – cabelo ruivo 
 / vermelho 
     

http://www.shivrajcoldstorage.com/red-onion.htm
http://healthfacts.ng/red-wine-a-toast-to-healthy-life/
https://www.pinterest.com/explore/red-hair/
https://www.thetrendspotter.net/red-hair-color-ideas/


Colocações Nominais 

N2 + N1  

labor pains  —  dores de parto 

jug ears – orelhas de abano  

    

  

N1 + Prep + N2  

justice of the peace  —  juiz de paz 

House of Representatives – Câmara dos Deputados  

 

http://www.animamix.pt/en/c/41


Colocações Verbais 

 

V + N [obj]  
  
 muster courage  —  armar-se de coragem 
 pay a compliment — fazer um elogio 
 fill a prescription — aviar/manipular uma receita 
 eat ice-cream – tomar sorvete 
  
 N[subj] + V   
   
 a river flows — um rio corre 
  a nose runs — um nariz escorre 
    a volcano erupts — um vulcão entra em erupção 
 
  

http://www.vix.com/pt/bdm/sorriso-saudavel/5-otimas-razoes-para-tomar-sorvete-mesmo-frio
http://www.healcure.org/nose/runny-nose/baby-runny-nose-sneezing-cough-teething-medicine/
https://www.livescience.com/27622-kilauea.html


Colocações Adverbiais 
Adv. +  Adj.  

  critically injured  —  gravemente ferido 

 

 

 

 
Verb + Adverb   
 cry loudly  —  chorar copiosamente  

 lie outright  —  mentir descaradamente 

 take seriously  —  levar a sério 
   

https://myshorttakes.com/2014/03/23/the-crying-baby-on-board-the-plane/


Binômios e Multinômios 
 
pen and pencil – lápis e caneta/caneta e lápis 
 
night and day* – dia e noite*  
knife and fork – garfo e faca 
dead or alive – vivo ou morto 
 
cats and dogs – cães e gatos / gatos e cachorros 

    
 
 
over and over and over 
red, white and blue 
 
cama, mesa e banho 
casa, comida e roupa lavada  

https://opengameart.org/content/pen-and-pencil
http://shophorne.com/content/steak-knife-and-fork-set
https://www.sporcle.com/games/DelGue/red-white-and-blue-flangs


Expressões Convencionais e 

Idiomáticas 

Expressões Convencionais 

That’s my fault  —  A culpa é minha 

in the old days  —  nos velhos tempos 

Will you marry me? – Quer casar comigo? 

  

Expressões Idiomáticas   

pull sb’s leg  —  tirar o sarro de alguém 

blow one’s top  —  perder a cabeça 

raise hell  —  botar a boca no mundo  



Fórmulas Discursivas 

Citações   
To be or not to be...  —  Ser ou não ser... 
The die is cast  —  A sorte está lançada 
  

 Provérbios    
 Not all that glitters is gold. 
  Nem tudo que reluz é ouro. 
    
Do as I say, not as I do  
  Faça o que eu digo, não faça o que eu 

faço.  



Marcadores Conversacionais 
Come to think of it,...  —  Por falar nisso,... 
May I interrupt?  —  Posso interromper? 
 That’s it.  —  É isso (aí). 
 I’m all ears.  —  Sou todo ouvidos. 
Are you with me?   —  Está entendendo? 
 

Fórmulas Situacionais 
 
Act your age  —  Não seja criança. 
Have fun  —  Bom divertimento/Divirta-se  
 
 That’s the pot calling the kettle black. 
 Olha o roto falando do esfarrapado. 
 
It takes two to tango. 
Quando um não quer, dois não brigam. 
 

 



Fórmulas de Rotina 

Cumprimentos  

Good morning, Hello, How are you? 

  Bom dia, Oi, Como vai? 

Desculpas 

Sorry,  Excuse me, Pardon me 

  Desculpe, Sinto muito, Perdão 

  

Votos  

Happy New Year  —  Feliz Ano Novo 

Merry Christmas  —  Feliz Natal 

Get well soon  —  Estimo as melhoras 

 





Aqui entra a 
 

Linguística de Corpus 



Pesquisa com Linguística de Corpus 

Ingredientes: 

 

1. Corpus de estudo   

 

2. Corpus de referência / comparação 

 

 

3. Ferramenta de análise 

   

 

 

http://www.google.com.br/imgres?start=200&sa=X&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=PRAMzVhJprXOIM:&imgrefurl=http://researchers.tistory.com/145&docid=cd8iBMfGrZU4iM&imgurl=http://cfile29.uf.tistory.com/image/1741684B4F2818A22E5DB9&w=101&h=101&ei=vNEpU8GbJYnA0AHdqYHQCQ&zoom=1&ved=0CMkBEIQcMEA4yAE


Compilação de corpus próprio 

Planejamento 

• Tipo de corpus: comparável? paralelo? 

• População: tipos de textos? 

Coleta 

• Internet? / escanear? 

Preparação dos textos 

• Formato .txt 

• Nomear arquivos 

• Organizar arquivos 

 



Ferramentas de 

exploração de corpus 

1. Wordlist – Lista de Palavras 

 

2. Keywords – Palavras-chave 

 

3. Concord - Concordâncias 



Metodologia - Wordlist 
 



Wordlist do  

corpus de estudo 

Wordlist do 

corpus de referência/comparação 

vs 

Keywords = palavras características do 

corpus de estudo 

Metodologia 



Metodologia - Keywords 

Candidatos a termos 



Concordâncias 

 Palavra de busca em contexto - KWIC 



Pesquisas terminológicas 

http://www.livrariadoadvogado.com.br/lingua-estrangeira/glossario-juridico-ingles-portugues-portugues-ingles-0857844031
http://www.guiamedicojaragua.com.br/
http://www.martinsfontespaulista.com.br/prod/366356/DICIONARIO-ODONTO-MEDICO-INGLES-PORTUGUES---GLOSSARIO-PORTUGUES-INGLES.aspx
http://www.hubeditorial.com.br/site/catalogo/dicionarios/sinopse/vocabulario-para-culinaria-%E2%80%93-serie-mil-&-um-termos/45
http://www.livrariascuritiba.com.br/vocabulario-para-quimica-editora-sbs,product,LV241104,3127.aspx
http://www.hubeditorial.com.br/site/catalogo/dicionarios/sinopse/vocabulario-para-fotografia---mil-&-um-termos/600


Pesquisas em Tradução 

Peculiaridades de um autor / tradutor 

 Corpus com textos do autor / tradutor 

 Corpus de referência 

 Keywords = características do autor / 
tradutor 

 

OU 

 

 Corpus com textos do tradutor 1 

 Corpus com textos do tradutor 2 

 Keywords = características do tradutor 1 
 

 

 



Trinta primeiras 
palavras-chave do 
Corpus de Estudo 
Português Original 
(romances de Chico 

Buarque).  
Sergio Marra Aguiar, 
2010 

Corpus-driven 
approach 





ParaConc 

Busca paralela 

Textos alinhados 

Ref.: Sergio Marra Aguiar 
Budapest 



 Comparando tradutores 
(Gonçalves, 2006) 

 

       1 Of course, the investment was a good one and 
Segouin had  managed to give the impression that it 
was by a favour of  friendship the mite of Irish money 
was to be included in the capital  of the concern.  

 

Concord: prosódias, compensações, decisões lexicais 

HT: Sem dúvida, o investimento era bom. Ségouin procurara 
demonstrar que a migalha de dinheiro irlandês seria incluída no 

capital do negócio por consideração à amizade. 

OS: Sem dúvida, o investimento era seguro e Ségouin dera a 
impressão de que se tratava de um grande favor aceitar o 
miserável dinheiro irlandês na capitalização do negócio. 



Exemplos de Comparação 
Palavras-chave 

Comparação upn-os x d-upn-os: 

 

 

Comparação upn-ht x d-upn-ht: 

 

 

N WORD FREQ. UPN-OS.TXT % FREQ. D-UPN-OS.LST %KEYNESS

1 GALLAHER 58 1,18 0 300,6

2 CHANDLER 44 0,90 0 227,9

3 LITTLE 40 0,82 0 207,2

4 IGNATIUS 38 0,78 0 196,8

5 AMIGO 23 0,47 23 0,04 58,9



Resumindo... 
A Linguística de Corpus 

• evidencia dados que não seria possível “descobrir” 
de forma manual 

• Oferece informações que os dicionários não trazem 

 

Para a tradução 
• Sanar dúvidas lexicais e sintáticas 
• Dar segurança ao tradutor 

 

Para a terminologia 
• Buscar traduções confiáveis 
• Construir seus próprios glossários 

 

• ... e o que mais se quiser pesquisar... 



http://igrejajunior.blogs.sapo.pt/23267.html
http://themaryc.org/?event=april-2016-hands-pasta-class
http://pngimg.com/download/5856
https://tackk.com/i9pt70


www.corpusdoportugues.org  

 Entretanto, mesmo dentro dessa 

classificação idiossincrática, há um 

conjunto de propriedades que podem 

ser tomadas em consideração para 

categorizar um corpus. 

 Nos outros anos, os exercícios se tratavam 

em geral de perguntas e respostas 

simples e/ou de preenchimento de 

lacunas. 

 

 

http://www.corpusdoportugues.org/






Algo estranho aqui? 

No entanto, a ausência de materiais 
envolvendo outros idiomas, como o 
português e o francês, é notável, o 
que já justifica em grande parte a 
relevância do presente trabalho. 
 





https://corpus.byu.edu/coca/ 

main change  ????  
major change  ???? 





www.linguateca.pt/COMPARA 

 Como se traduz ‘cachaça’ para o inglês? 

 

 

 





www.linguateca.pt/COMPARA 

 

 Como se traduzem nomes próprios 

brasileiros para o inglês? 

 Iracema, de José de Alencar (Notas do 

tradutor –pesquisa avançada) 

 

 





http://comet.fflch.usp.br/cortrad 

Como se diz picadinha/picadinho em inglês? 





2L – clove/garlic minced 



1R – minced beef/lamb 

No results for ‘minced’ 2L 

c
h
o
p
p
e
d 
 
2
L 



1R – minced words/garlic 



http://comet.fflch.usp.br/cortec 

Direito: 
‘contrato’ é sempre traduzido por ‘contract’? 
 
 
 
 









http://comet.fflch.usp.br/cortec 

 
 
Hotelaria:  
 
‘apartamento duplo’ é traduzido por ‘double apartment’? 

 
 



















http://comet.fflch.usp.br/cortec 

Hotelaria: 
‘apartamento duplo’ é ‘double apartment’? 
 
Conclusão: 
 
 
 

Apartamento(s) Apartment(s) Quarto(s) Room(s) 

5.248 186 2.134 11.850 



http://comet.fflch.usp.br/cortec 

Hotelaria: 
‘apartamento duplo’ é ‘double apartment’? 
 
Conclusão: 
 
 
 

Apartamento(s) Apartment(s) Quarto(s) Room(s) 

5.248 186 2.134 11.850 



Referências bibliográficas 
 Hardie, Andrew & Tony McEnery. 2010. On two 

traditions in corpus linguistics, and what they have in 
common International Journal of Corpus Linguistics 
15:3, 384–394. (pdf disponível) 

 Hunston, Susan & al. s/d. Why I Love corpora. 
Disponível em: 
http://www.cambridge.org/elt/resources/appliedling
uistics/corpus/CorpusSurvey.pdf. 

 Tagnin, 2015. A Linguística de Corpus na e para a 
tradução. In Viana & Tagnin (org.) Corpora na 
Tradução, São Paulo: HUB Editorial, p. 19-56. 

 Tagnin & Bevilacqua. 2013. Corpora na Terminologia, 
São Paulo: HUB Editorial. 

 

 

 

http://www.cambridge.org/elt/resources/appliedlinguistics/corpus/CorpusSurvey.pdf
http://www.cambridge.org/elt/resources/appliedlinguistics/corpus/CorpusSurvey.pdf


 


