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Resumo


Construção de corpus especializado



Extração de termos



Identificação de equivalentes

Construção do corpus (1)




Delimitação da área de estudo
Monolíngue ou bilíngue?
Coleta de textos:





Meio: internet, impresso?








corpus comparável: originais em ambas as línguas
corpus paralelo: originais e respectivas traduções
impresso  escanear

Tipologia: um tipo ou vários?
Fontes: uma ou várias?
Autores: um ou vários?
Tamanho do texto: trecho ou completo?

Construção do corpus (2)




Limpeza dos textos: imagens, gráficos, bibliografia
Guardar uma cópia no formato original: HTML.
Word
Inserção de cabeçalho: metadados
 toda informação que puder ser útil para outros
pesquisadores também:
 autor
 fonte
 data e local de publicação
 domínio



subdomínio

tipo de texto

Cabeçalho geral


<Header>
 <title>





</title>
<author>






<name>Mariazinha da Silva</name>

</author>
<sourceText>







<language>inglês</language>
<mode>written</mode>
<publisher> Internet</publisher>
<pubPlace> http://www.xyz.com</pubPlace>
<date> September 2, 2008</date>
<copyright>[copyrights holder]</copyright>

</sourceText>
</Header>




<filename> Adv05red001 </filename>

Cabeçalho de culinária



























<header>
<title>
<tit> título da receita </tit>
<filename> nome do arquivo (siglas) </filename>
<collection> colocar "pratos", "doces", "salgadinhos" ou "bebidas" </collection>
</title>
<sourcetext>
<language> PB (português brasileiro); PT (português traduzido); PE (português europeu); IT (inglês
traduzido); IO (inglês original) </language>
<mode> internet, revista, livro, etc. </mode>
<name> nome da fonte, seção </name>
<author> nome do autor da receita, se houver </author>
<publisher> nome do site ou da empresa que o mantém </publisher>
<pubplace> endereço da receita na Internet, lugar onde foi publicado o livro, revista, jornal
</pubplace>
<pubdate> data de publicação do livro, revista, jornal ou quando o site fornecer a data, que é
diferente de data de acesso </pubdate>
<accessdate> data da coleta, para arquivos da Internet </accessdate>
<comments> comentários do pesquisador </comments>
</sourcetext>
<researcher> nome do pesquisador que levantou os dados </researcher>
</header>

Receita etiquetada
<titrec> Peixada com Legumes e Pirão </titrec>
<ingr> INGREDIENTES:
1 kg peixe em posta
Repolho e batatas cozidas
Cebola, pimentão e tomate
Colorau
Alho
Sal
Cheiro verde
Ovos cozidos
1/2 lata de creme de leite
Azeite de oliva
Água
Óleo
</ingr>
<modFaz> Preparo:
Temperar as postas com limão, sal, pimenta e alho. Refogar os temperos com óleo
e um pouco de azeite de oliva. Juntar o peixe, o molho em que foi temperado e
o repolho. Acrescentar água fervendo, um pouco de sal e colorau e deixar
cozinhar. Quando o peixe estiver pronto, juntar o creme de leite, as batatas e os
ovos cozidos. Com uma parte do caldo fazer um pirão.
</modFaz>
<class>Fácil </class>
<coment>Se quiser uma versão mais light, elimine o creme de leite. </coment>

Construção do corpus (3)


Nomeação dos arquivos: mnemônico,
domínio, língua



Informática: InfoIngAc01
Culinária: ppa01IOA; aco03POB



Gravação em .txt



Estruturação dos arquivos

Textos

Construção automática


BootCat: http://bootcat.sslmit.unibo.it





BootCat tutorial (5 partes):
http://bootcat.sslmit.unibo.it/wiki/doku.php?id=tutorials:basic_1
Bing AppId: http://www.bing.com/developers



Seed words tuples  URLs  seleção  finalização



Vantagem: rapidez, volume de textos



Desvantagem: pouco controle, um grande arquivo sem
subdivisões

Extração de termos



Lista de palavras – WordList



Palavras-chave – Keywords



Seleção de candidatos a termo



Concordâncias

Lista de palavras

Wordlist
vs
LW agrarias+exatas
+ciências sociais

WordList
vs
LW saúde + biológicas

Corpus de Referência


Qual a diferença?



Corpus de língua geral:
 agrárias + exatas + ciências sociais
  termos da medicina em geral



Corpus especializado mais geral:


saúde + biológicas  termos mais específicos

KW
Vs
LW saúde

SAÚDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

RENAL
PACIENTES
DIÁLISE
INSUFICIÊNCIA
#
HEMODIÁLISE
CRÔNICA
ARTERIAL
PERITONEAL
IRC
HIPERTENSÃO
GLOMERULAR
RENAIS
CSA
URÉIA
DL
CAPD
CÁLCIO
PRESSÃO
HD
RINS
CREATININA
TRANSPLANTE
NÍVEIS
UREMIA
INGESTÃO
TRATAMENTO
PACIENTE
MEDLINE
DIALÍTICO
SÓDIO
DOSE
NEFROLOGIA
SEVELAMER
SOBREVIDA
RIM
ALBUMINA
KG
ANEMIA
EXCREÇÃO
PLASMÁTICA
CISTOS
SÉRICA
FUNÇÃO
SOLUTOS
URÊMICOS
ENXERTO
PATIENTS
KIDNEY

AGRARIA
1
PACIENTES
2
RENAL
3
DIÁLISE
4
INSUFICIÊNCIA
5
CRÔNICA
6
HEMODIÁLISE
7
ARTERIAL
8
PACIENTE
9
HIPERTENSÃO
10
PERITONEAL
11
TRANSPLANTE
12
IRC
13
#
14
RENAIS
15
TRATAMENTO
16
GLOMERULAR
17
PATIENTS
18
RINS
19
INGESTÃO
20
CSA
21
DOSE
22
SEXO
23
DOENÇA
24
CAPD
25
URÉIA
26
DL
27
SÓDIO
28
PRESSÃO
29
CREATININA
30
HD
31
ANEMIA
32
UREMIA
33
SOBREVIDA
34
MEDLINE
35
RIM
36
DIALÍTICO
37
SANGUE
38
LINFÓCITOS
39
NEFROLOGIA
40
CÁLCIO
41
ALBUMINA
42
VASCULAR
43
ANTICORPOS
44
SEVELAMER
45
EXCREÇÃO
46
MEMBRANA
47
SOLUTOS
48
ENXERTO
49
NÍVEIS

KW
Vs
LW agrárias

paciente(s) urêmico(s)
paciente(s) urêmico(s) dialisado(s)

Clusters - agrupamentos

Busca: urêmico*
colocados

A identificação de equivalentes
tradutórios em corpora
comparáveis

Equivalência em tradução
Definição pragmática:
 um termo que “funcione” no texto de chegada como
“funciona” no texto de partida.
O tradutor quer
 tradução fluente a fim de garantir melhor entendimento
por parte do leitor.
Para isso não deveria
 empregar um termo não usual que, com certeza,
causaria certo estranhamento nesse leitor.

Dicionários


falta de critério na compilação dos termos



falta de exemplos de uso



falta de atualização devido ao rápido avanço
das pesquisas científicas e tecnológicas.



falta de cobertura de diversas áreas técnicas

Vantagens de um corpus


pode ser construído de acordo com as
necessidades do tradutor/ pesquisador/
terminólogo/ produtor de texto



pode ser constantemente atualizado



fornece exemplos autênticos de uso



portanto, confere segurança ao tradutor na
escolha do termo a empregar.

Instrumentos Contratuais





lista de palavras em ambas as línguas
português: contrato era a palavra de conteúdo de
maior freqüência, com 1832 ocorrências
contract: apenas 186 vezes

contrato ≠ contract


em inglês: a palavra de conteúdo mais freqüente
era agreement, com 1724 ocorrências.

agreement vs. contrato
1a For the purposes of this Agreement, all merchantable Logs 6" in diameter
1b Constitui objeto do presente contrato o intercâmbio eletrônico de documentos
2a 12.2 This Agreement may be cancelled by either party, at it
2b 13.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorren

3a The term of this Agreement shall expire June 30, 2001, (the "Term“
3b O presente contrato terá prazo de (xxx), iniciando-se no di

Adhesion contract (Google)
42.000 “adhesion contract”
890 “adhesion agreement” (maioria de sites traduzidos)

Culinária

chopped
shredded
grated

finely

sliced

diced

Obviamente

Finely = finamente

?

Busca por equivalentes


finely (2.987 oc.) = finamente (337 oc.)?
clusters de “finamente”



Não-equivalência
(finely ≠ finamente)





Método indireto:
chop = picar

colocados de “pique/picad*”

Finely chopped = ???






Soy sauce - 1 tbsp Onion - 1 medium, finely chopped Celery - 3 sticks, finely chopp
apples - 450g (1 lb), peeled, cored and finely chopped Onions - 225g (8 oz), finely ch
Milk - 600 ml (1 pint) Onion - 2 tbsp, finely chopped Celery - 2 tbsp, finely chopped

chop = picar
29 ocorrências em que o colocado é “fino” ou algum
derivado seu:
“picad* fin*” (18 ocorrências),
“finamente picad*” (11 ocorrências).

Resultados para picad*






o advérbio com que “picad*” mais co-ocorre é
“bem” (79 ocorrências): “bem picada, bem
picado” etc.
“picadinh*” (96 ocorrências, sendo 10 de
“bem picadinha”).
melhores equivalências para finely
chopped seriam “bem picad*” ou
“picadinh*”

Resultados para picad*










2 cebolas médias bem picadas
½ dente de alho bem picado
junte os tomates pelados bem picados.
Calabresa picadinha
100 g de bacon picadinho
2 dentes de alho picadinhos
Polvilhar salsa bem picadinha
½ cebola bem picadinha

finely sliced
Slice = cortar em fatias (?* fatiar)









Calda 4 laranjas descascadas cortadas em fatias
finas
200 g de cebola cortada em fatias finas
1 pepino sem sementes cortado em fatias finas
6 rabanetes, cortados em fatias finas
Juntar as batatas cortadas em fatias finas.
Decore a quiche com um alho-poró cru cortado em
rodelas finas.
1 cebola média cortada em rodelas finas
400 g de lingüiça portuguesa cortada em rodelas
finas

finely diced



50 g de bacon em cubinhos
500 g de peito de frango cozido e cortado em cubinhos
1 tomate sem pele e sementes cortado em cubinhos
1 abacaxi médio cortado em cubinhos
150 g de presunto cozido cortado em cubinhos
1/2 xícara (chá) de queijo prato cortado em cubinhos
1 cebola grande, cortada em cubinhos
100 g de bacon em cubos pequenos
300g de abóbora moranga cortada em cubos pequenos



200 g de bacon cortado em cubos pequenos











finely grated
2 ocorrências para “queijo”
 2 col. (sopa) de queijo parmesão ralado fino
 80g de queijo gruyère ralado fino
Default
 2 colheres (sopa) de parmesão ralado
 50 g de queijo parmesão, ralado
32 ocorrências para “queijo” + “grosso”
 1 xícara de queijo prato ralado grosso
 2 xícaras de queijo mussarela ralado grosso (200 g)
 Para polvilhar 50 g de queijo parmesão ralado grosso
Hortaliças e chocolate
 1 cebola ralada fino
 4 xícaras de repolho ralado fino


Cobertura de chocolate ralado bem fino

Hipertensão Arterial
heart/coração – cardi



Heart : 768 ocorrências
heart failure & heart disease
Tradução de heart failure??

dy fou 154 th ISH reduced the incidence of stroke, heart failure, and
si 255 AG increases with advanced age, stroke, heart failure,
s
had
706 ol subjects,12 and patients with severe heart failure.
10
ysfunctio 281 l infarction or in patients with severe heart failure. These
inuria
365 ); acute pulmonary edema, congestive heart failure, left
11
e was si 312 ocardial infarction, stroke, congestive heart failure,
hows
495 h hypertension, obesity, and congestive heart failure, the

Hipertensão Arterial
heart/coração – cardi


Heart : 768 ocorrências
heart failure & heart disease

dy fou 154 th ISH reduced the incidence of stroke, heart failure, and 8
si 255 AG increases with advanced age, stroke, heart failure, 9
as
had
706 ol subjects,12 and patients with severe heart failure.18
10
ysfunctio 281 l infarction or in patients with severe heart failure. These
inuria
365 ); acute pulmonary edema, congestive heart failure, left 12
11
e was si 312 ocardial infarction, stroke, congestive heart failure,
hows
495 h hypertension, obesity, and congestive heart failure, the
7




mHpresença de insuficiência cardíaca congestiva, hemorragia cere-2
is quando existe insuficiência cardíaca congestiva associada. Podem causar
s o severa ou insuficiência cardíaca congestiva associada. Limitações do

Copa do Mundo


marcar um gol



39



gol contra



1 efender Fabio Grosso, who scored the go-ahead goal against Germany
2 le in this World Cup for Trinidad. England's first goal against T&T came
3 tional speed. But with the exception of the lovely goal against Ghana that






. Don't blame us that they didn't score a goal." Instead, blame the 40
fending champions, they didn't score a goal and went home 41
hether the Americans can finally score a goal or two on their

Os croatas começaram na frente, com um gol contra de Pablo Ibañez, 5
Azzurra só foi vazada uma única vez: um gol contra do lateral Zaccardo,

gol contra = own goal















4 Italy defender Cristian Zaccardo scored an own-goal 27 minutes i
5 by a reserve defender, Cristian Zaccardo, who put the ball into his own net
6 nceled out by an own goal from Cristian Zaccardo, but the real talking point of a
7 an own goal from Cristian Zaccardo put the Americans back on level

4 imination of his team in the 1998 Cup by an own goal, was assassinated when he
5 minutes for U.S. soccer there -- we had an own goal and a red card,' " said
7 nder,
Andres Escobar, scored an own goal to help the United States to a
8 araguay captain Carlos Gamarra scores an own goal to give England the lead as
9 en up one goal in six games, and it was an own goal. And the Italians have done
10 wanted." England had to rely on an early own goal by Paraguay captain Carlos
11 the interval 1-0 in front thanks to an early own goal by Carlos Gamarra. It took
n repaired, after the three red cards and the own goal and the disallowed goal,
15 ent was overpowered from the onset. The own goal only made it worse, then in
16 es three weeks ago on Cristian Zaccardo's own goal. The Azzurri had been

Como identificar equivalentes?

1.

2.

3.

4.

5.

Lista de palavras  palavras de maior freqüência:
contrato – agreement;
Colocados da palavra de busca: marcar um gol 
score a goal
Tradução dos colocados: finely +
chopped/diced/sliced/grated/shredded  picad*, cortad*,
ralad*
Colocado cognato: congestive heart failure 
insuficiência cardíaca congestiva
Contexto: gol contra  Zaccardo, Aloisi

Obrigada
Stella
seotagni@usp.br

