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CorTrad – projeto conjunto

 Projeto CoMET – DLM/USP, São Paulo - Tagnin & Teixeira

(http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/ ) 
 idealização

 coleta e preparo dos textos

 disponibilização do corpus para a comunidade

 Linguateca – SINTEF, Oslo – Diana Santos

http://www.linguateca.pt/
 idealização

 desenvolvimento e implementação da parte computacional -
DISPARA

 alinhamento e anotação iniciais

 NILC – USP, São Carlos – Sandra Maria Aluísio

(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

 Critério de coleta: disponibilidade

 Diferenciais:

 Multiversão – permite comparar várias 
etapas da tradução / revisão / evolução

 Sistema de busca refinado – permite 
buscas específicas para cada subcorpus

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


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/cla
ws/

 Interface 
 desenhada pela equipe e programada por Patricia Tagnin







Sistema de busca refinado
Sistema de busca refinado

















CorTrad – Pesquisas 

E quando ela NÃO é traduzida 

por “research”?

!“research”







CorTrad – Pesquisas 

Quais verbos 
antecedem 

a palavra “pesquisa”?

[pos=“V.*”] “pesquisa”

 possíveis colocações verbais





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



ACHAR” vs. ACREDITAR 

em textos jornalísticos



Corpus técnico-científico: 
Culinária

Original

(português 
brasileiro)

Primeira 
versão da 
tradução

(inglês)

Texto 
revisado

(por falante 
nativo)

Tradução 
publicada

(ainda não 
digitalizada)





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

não é traduzido 
por natural em inglês

natural  vs  !natural



Resultado: “natural” ≠ “natural”



Em busca da naturalidade

 Overripe lemons are dropping off the lemon trees 
along the road. 
(http://jmilton6000.wordpress.com/2006/10/22/a-stroll-around-istanbul/)

 Limas maduras caem dos pés de lima à beira da 
estrada. (p. 73)

 Lemon – limão-siciliano

 Lime – limão taiti

 Peixe com fritas (p. 70)
 “fish and chips”: instituição cultural







Em busca da naturalidade

The stuffed peppers and spices remind one a little of Istanbul, 
but that is all. 

As pimentas recheadas e 

os temperos lembram Istambul.

(p. 120)  Hungria

Pepper = pimenta

Red pepper

Black pepper

Bell pepper

Sweet pepper

Pimentão







O “fatídico” then

 Shops are small, often little more than a 
hole on the wall: [...] a carpenter’s 
specializes in beds; [...]; a junk shop 
displays a picture of President Mubarak; 
then the Al Amir Tarb palace. 

 then the junction of Shari Muhammad 
Karim. 

 Tourist shops give way to silversmiths and 
goldsmiths and then antique shops and 
shops selling huge aluminium pans. 

 TODOS traduzidos por “então”!!!





Corpus literário: 
Contos australianos
(*corpus de aprendizes)

Original

(inglês 
australiano)

Tradução 
dos alunos

(português 
brasileiro)

Tradução 
revisada

(incorporando 
sugestões do 

professor)

Tradução 
publicada



Resultado da busca por “house” no corpus literário



cor

roupa

Anotação semântica



Busca simples: “dour.*” não é “gold.*”



Quando “dour.*” ≠ “gold.*”



Franco tried to 

grab her but he 

was too slow and 

had to smile out of 

his square face 

while Marigold 

clung to Scotty. 

Franco tentou segura-la 

mas ele era muito lento 

e teve que exibir um 

sorriso em seu rosto 

anguloso enquanto 

Marigold segurou-se a 

Scotty.

Franco tentou segurá-

la, mas era muito lento 

e exibiu um sorriso

amarelo em seu rosto 

anguloso enquanto 

Marigold apoiáva-se em 

Scotty.

Franco tentou 

segurá-la, mas era 

muito lento e exibiu 

um sorriso amarelo

em seu rosto 

anguloso enquanto 

Marigold apoiava-se 

em Scotty.

I´ll pay you biggern

white man´s wages.

Vou te pagar os 

maiores salários que 

um negro jamais

recebeu.

Vou te pagar os 

maiores salários que 

um negro já 

recebeu.

Vou te pagar os 

maiores salários que 

um negro já 

recebeu.

queen of a spread of 

tins and jars and 

white and blue

enamel bowls of 

uncut clams

rainha de uma 

montoeira de latas e 

potes e bacias de 

mariscos inteiros;

rainha de uma 

montoeira de latas e 

potes e bacias de 

mariscos inteiros;

rainha de uma 

montoeira de latas e 

potes, tigelas azuis

esmaltadas cheias

de mariscos 

inteiros.

Cores no CorTrad



Linguagem figurada e terminologia

 surgira de repente, do nada

 O traje é a rigor.

 Nunca se negava a ir a Melbourne, 

mas era uma cidade de azar, mau 

agouro.

 O cachorro sabia que eles estavam 

vindo e latiu desesperadamente.

 de discutir com ela até o amanhecer

 Eu entendia de arroz integral

 arborígene

 pão de forma

 vinho tinto

 repolho roxo

 just declared itself out to the blue

 It was to be black tie.

 She never refused to go to 

Melbourne, but it was her hoodoo 

city, a black jinx.

 The dog knew they were coming, 

and barked blue murder.

 would quarrel with her till the 

white hours

 knowing about brown rice

 blackfellow

 thin white sliced bread

 red wine

 red cabbage



Again the child plucked at his mothers 

sleeve.

1 Mais uma vez, o menino puxou a 

manga da blusa da mãe.

1 Mais uma vez, o menino puxou a 

manga da blusa da mãe.

Mais uma vez, o menino puxou a manga 

da blusa da mãe.

I put on the blue dress and take it off and 

put on the grey one with spots, 

because I am going to the school 

and it makes me look normal.

Ponho uma roupa azul mas a tiro, e visto 

uma cinza com bolinhas porque 

vou à escola e esta roupa me faz 

parecer normal.

Ponho uma roupa azul mas a tiro, e 

visto uma cinza com bolinhas 

porque vou à escola e esta roupa 

me faz parecer normal.

Ponho uma roupa azul, mas a tiro, e 

visto uma cinza com bolinhas 

porque vou à escola e esta roupa 

me faz parecer normal.

Every mother has a track suit on. Todas as mães estão usando agasalhos 

esportivos. 

Todas usam agasalhos esportivos.. Todas estão de agasalho esportivo.

At his old school I would have worn my 

tracksuit and the other women 

would have been wearing dresses.

. Nesta velha escola eu deveria estar de 

agasalho e elas de vestidos.

Na escola anterior eu teria usado meu 

agasalho e as outras mulheres, 

vestidos. 

Na escola anterior, eu seria a de 

agasalho esportivo e as outras 

mulheres estariam de vestidos.

Lady Weary felt quite cheerful in her 

raincoat and knitted suit. 

Lady Weare estava contente em sua capa 

de chuva e casaco de lã.

Lady Weare estava sentia-se feliz em sua 

capa de chuva e casaco de lã.

Lady Weare estava até contente em sua 

capa de chuva e terninho de lã.

Her grey hair was showing under just 

such a head covering as Lady 

Weare wore. 

O cabelo grisalho já estava a mostra ???

assim como de Lady Weare.

O cabelo grisalho já aparecia ??? assim 

como o de Lady Weare.

Seu cabelo grisalho aparecia sob um 

lenço de cabeça igualzinho ao 

que Lady Weare usava.

Tradução de roupas



Linguagem figurada / tradução criativa

ORIGINAL

 The arrangement suited
Henry extremely well.

 He says the government will 
set an example in `belt-
tightening´.

 desafio de se pôr nos 
sapatos de um arqueólogo

 pense na roupa

TRADUÇÃO

 O esquema caiu como uma 

luva para Henry.

 Ele diz que o governo 

estabelecerá um exemplo de 

`apertar os cintos´.

 task of wearing the hat of 

an archeologist

 think of what you will wear



O CorTrad é útil para

 Tradutores profissionais ou aprendizes:

 Variar vocabulário: sinônimos

 Encontrar traduções criativas

 Resolver problemas

 Professores:

 Detectar problemas comuns

 Preparar material pedagógico
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