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O que é um corpus?
... corpus constitui um conjunto homogêneo de 

amostras da língua de qualquer tipo (orais, escritos, 
literários, coloquiais, etc.). Tais amostras foram 
escolhidas como modelo de um estado ou nível de 
língua predeterminado. A análise dos dados lingüísticos 
de um corpus deve permitir ampliar o conhecimento das 
estruturas lingüísticas da língua que eles representam...
Pode-se definir um corpus lingüístico informatizado 
assim: - é uma coletânea de textos selecionados 
segundo critérios lingüísticos, codificados de modo 
padronizado e homogêneo. Essa coletânea pode ser 
tratada mediante processos informáticos. 

Biderman (2001)



Tipologia de corpora

Monolíngües, bilíngües, plurilíngües
Falado, escrito
Sincrônico, diacrônico, contemporâneo, histórico
Amostragem, monitor, dinâmico
Aprendiz, língua nativa
Geral, regional (dialetal), especializado
Paralelo, comparável
Estudo, referência, treinamento

Sardinha (2004)



Etiquetas? Cabeçalhos? <  >
Etiquetas: códigos que indicam a classe de cada 
palavra para que programas de análise lexical 
possam separá-las
Etiquetadores (automáticos ou semi-automáticos):

Morfossintáticos (POS)
Sintáticos (Parsing)
Semânticos (Semantic)
Discursivos (Discourse)

Cabeçalhos: inserção de dados sobre o texto
Proveniência
Autoria
Tipologia
Etc.



Tamanho
Idéia básica: quanto maior, melhor
Para Sardinha (2004):

Grande10 milhões ou mais

Médio Grande1 milhão a 10 milhões

Médio250 mil a 1 milhão

Pequeno-médio80 a 250 mil

Pequenomenos de 80 mil

ClassificaçãoTamanho em Palavras

68.95391.161Especializado

205.2065.495.048Geral

Palavras de conteúdoTodas as categoriasCorpus



Balanceamento e representatividade

Representatividade: escolhido o tipo de 
corpus e seu tamanho, resta saber como 
escolher os textos que o compõem para 
chegar ao resultado pretendido
Balanceamento: a quantidade de textos em 
cada área e/ou subárea deve ser equivalente 
para evitarmos favorecimento de uma em 
detrimento da outra



Mas...



TESE
Título provisório

A consulta modular em vocabulários técnicos bilíngües: uma 
nova ferramenta para tradutores

Objetivos:
A consulta modular pretende que os tradutores, o público-alvo deste 
trabalho, tenham uma ferramenta que aumente sua velocidade de tradução. 
Esse público terá a possibilidade de escolher como acessar os dados de 
uma obra terminográfica;

o objetivo final da tese não é a construção de vocabulários, mas um modelo 
de sistematização que possa ser aplicado em futuros trabalhos;

a demonstração desse objetivo se dará com a elaboração de um programa 
específico, em meio eletrônico, no qual a consulta modular possa ser 
testada.



Moldando as necessidades
Perguntas:

Como os corpora podem nos ajudar a atingir nossos objetivos?
Precisamos de corpora grande?

Considerações:
A necessidade básica dos corpora é fornecer alguns 
exemplos (palavras e contextos) para a construção de macro-
e microestruturas de verbetes
A princípio, trabalharemos em cinco áreas: jurídica, médica, 
computacional, corporativa e técnica-industrial



Nosso corpus - tipologia

Bilíngüe: inglês/português
Escrito
Sincrônico
Amostragem
Línguas nativas
Especializado
Comparável
Estudo e teste



Nosso corpus - representatividade
Para os textos serem representativos, necessitamos das árvores de 
domínio de cada área. Exemplo na área de informática:

Á r vo r e d e Do mín io d a In f o r má t ic a
Informática

Hardware Software Redes

Periféricos Com ponentes
InternosComputadores

Video-Games

Desktops

Mainframes

Notebooks

Servidores

Portáteis

Workstations

Players

Câmeras

Drives

Impressoras

Mouses &

Monitores

Scanners

Diversos

Teclados

Armazenagem

Processador

Componentes

Memória

Placas-Mãe

Diversos

HD

Discos

Mídias

Óticos

Diversas

Diversas
Placas

Diversos
Programas

Aplicativos
Gráficos

Aplicativos para
Escritório

Banco de Dados

Drivers

ERP/CRM

Linguagens de
Programação

Segurança

Sistemas
OperacionaisVideo-Games

Hardware Software

Rede Wireless

Equipamentos

Internet

Intranet

P2P, B2B

Rede Física

Soft. Embarcado

Diversos



Nosso corpus - tamanho

Adotaremos como modelo os corpora
produzidos pelo COMET/USP para o projeto 
CorTec (Corpus Técnico)
Esses corpora são bilíngües, comparáveis
Possuem aproximadamente 200.000 
palavras em cada língua
Nosso corpus total seria de 2 milhões de 
palavras



Listas de palavras
Criaremos, a princípio, 2 listas de palavras obtidas com o programa WordSmith Tools para cada área
Existe, também, a possibilidade de criarmos listas a partir de corpora etiquetados (palavras não 
gramaticais)



Palavras-chave
A partir das listagens de palavras, procuramos por palavras-chave em cada área e língua (tendo um corpus geral de língua como referência)



Telas KWIC
Com o Concordanciador do WordSmith, podemos levantar as várias 
ocorrências de uma determinada palavra



Contextos
Dessas telas KWIC, podemos tirar os contextos



Clusters
E clusters:



Ficha Terminológica ex. português
Criamos, na seqüência, uma ficha terminológica em um banco de dados

Ficha nº
5

Notas: os conceitos X2X foram muito populares durante o ano de 2001. Temos vários acrônimos: B2B, P2P, B2C, etc. Quando houve a queda das companhias baseadas unicamente na Internet (em fim de 
2001), muitos desses acrônimos caíram junto. O termo P2P parece continuar porque muitas pessoas continuam trocando arquivos (a maioria ilegal) pela rede.

Sinônimo (s): ponto a ponto
Antônimo (s):
Conceitos Relacionados: download, upload, 

Hiperônimo de:
Hipônimo de:
Co-hipônimo de:

Definição: rede ponto a ponto entre usuários, especialmente 
através da Internet, que podem trocar arquivos entre si.

Definição Dicionarizada:Termo Dicionarizado?  (   )sim   ( x )não
Definições coincidentes?   (   )sim   (   )não (   ) parcial
Fonte (s): 

Conceito final: programas que criam uma rede transitória 
ponto a ponto para a troca de arquivos entre usuários de 
locais diferentes, revezando as máquinas desses usuários 
como clientes e servidores e possibilitando o acesso a 
arquivos nos respectivos diretórios.

Disco rígidoUsuáriosAcesso de 
arquivos

Rede 
transitória

4

ServidorClie
nte

Revezamento Pares, colega 
a colega

Conexão direta3

locais 
diferentes

usuárioscomunicaçãoponto a 
ponto

tecnologia2

internautasarquivostrocaprograma1

JIHGFEDCBAceit
o

Traços DistintivosCon
-

Fonte
INFO 02.2001

Conceito4: rede transitória que garante a um grupo de usuários com o mesmo programa acessar 
arquivos instalados no disco rígido de outros.

Contexto: Peer-to-peer - Modelo de conexão no qual cada um dos equipamentos conectados tem 
os mesmos recursos e cada parte pode dar início a uma sessão. Na internet, refere-se a uma rede 
transitória que garante a um grupo de usuários com o mesmo programa acessar arquivos 
instalados no disco rígido de outros. É o princípio utilizado pelo Napster e programas e serviços 
similares. ... Discussões sobre direito autoral à parte, a verdade é que o P2P nunca mais será o 
mesmo

Fonte
OESP 05.03.2001

Conceito3: conexão direta entre pares (ou colega a colega), que se revezam nos papéis de cliente 
e servidor.

Contexto: Mas, para fazer tudo isso ao mesmo tempo, só com uma aplicação peer-to-peer (colega 
a colega ou "entre pares"). Em vez de servidores centralizadores, o peer-to-peer se apóia na 
conexão direta entre pares, que se revezam nos papéis de cliente e servidor.

Fonte
FSP 01.08.2001

Conceito2: tecnologia ponto a ponto, que permite a comunicação de usuários em locais diferentesContexto: Pretendemos desenvolver mais produtos interessantes baseados na tecnologia "peer-to-
peer" [ponto a ponto], que permite a comunicação de usuários em locais diferentes" e chamar 
mais companhias para expandir o negócio.

Fonte
FSP 11.07.2001

Conceito1: programas para troca de arquivos entre internautasContexto: Depois de assustar músicos e gravadoras, os programas para troca de arquivos entre 
internautas (conhecidos como "peer-to-peer") começam a provocar a indústria cinematográfica. 
A maior parte dos programas "peer-to-peer" que surgiram depois do "Napster", diferentemente 
da criação de Shawn Fanning, permitem que os usuários compartilhem não apenas vídeos mas 
também imagens e software, além de músicas em MP3.

Cór
pus
121
9

Acepção n°
única

Áre
a
red
e

Var. MorfossintáticasEntrada por 
extenso

Sigla/Acrônimo
P2P

Sin
g./P
lura

l
s/pl

N°
s

Cat. Gram.
sm

Forma 
Equivalente:
P2P, ponto a 
ponto

Entrada:
Peer-to-peer



Até aqui

Os corpora servirão de base para o preenchimento 
das fichas terminológicas
As fichas nos fornecerão exemplos para 
preenchermos possíveis:

Macroestruturas
Microestruturas
Sistema de remissivas
Exemplificações

A partir desse momento, podemos construir alguns 
verbetes para serem testados pelo programa a ser 
desenvolvido



Construção dos verbetes
A modelagem do verbete será criada pelo consulente dentre várias
possibilidades
Exemplo possível:

Artigo = {entrada + EL1 ( PFE + PI + PD + PP) EL2 ELn},

onde:
EL (Enunciado Lexicográfico)
PFE (Paradigma de Forma Equivalente): [ PFE1 PFE2 PFE3, PFEn]
PI (Paradigma Informacional): [+ Área de Especialidade Sigla Acrônimo
Forma por extenso + Categoria Gramatical Gênero Número Forma 
singular/plural Variantes Morfossintáticas]
PP (Paradigma Pragmático): [+ Abonação Remissiva]
+: obrigatoriedade
: opcionalidade



Possíveis modelos de verbetes
Banda. 
Banda larga. (banda larga, broadband). rede. s.f.s. Navegação em alta velocidade pela internet através das tecnologias 
de cable modem, ADSL ou ISDN. Ex.: A Coréia do Sul é, de longe, o país em que a banda larga mais prospera no 
mundo: até fevereiro, nada menos que 57,3% dos lares já navegavam em alta velocidade pela Internet. banda estreita. 
Ver: cable modem, ADSL, ISDN, telefonia celular.
Banda estreita. 

USB. (USB). hard. Universal Serial Bus. s.f/m.s. Padrão de comunicação entre o computador e periféricos, através do qual trafegam 
eletricidade (que alimenta esses periféricos) e dados (à 12 ou 480 Mpbs). Ex.: A interface USB é preferível, pois simplifica a 
conexão do modem e fornece a energia elétrica necessária ao funcionamento do acessório. A maioria dos PCs modernos conta com 
pelo menos duas entradas USB. Ver: paralelo, serial, SCSI.

Wireless. (wireless, sem fio). rede. s.m.s. Tecnologia de comunicação sem fios por ondas eletromagnéticas. Ex.: A tecnologia de 
conexão wireless (sem fio) entre computadores é uma boa alternativa para quem não quer gastar dinheiro na instalação de cabos. 
Ver: redes.

Peer-to-peer. (Peer-to-peer, P2P, ponto a ponto). rede. P2P. s.m.s. Rede ponto a ponto entre usuários, especialmente através da 
Internet, que podem trocar arquivos entre si. Ex.: Pretendemos desenvolver mais produtos interessantes baseados na tecnologia 
"peer-to-peer" [ponto a ponto], que permite a comunicação de usuários em locais diferentes" e chamar mais companhias para 
expandir o negócio. Ver: download, upload.



Conclusão
A idéia, a princípio, é que o programa 
forneça apenas 10 vocábulos para cada área 
e cada língua, a título de exemplificação das 
suas potencialidades; não há, portanto, a 
necessidade de levantamento exaustivo de 
todo vocabulário de cada área
Grandes corpora demandam grandes 
investimentos de tempo, dinheiro e 
pesquisadores
Como se diz em alemão: klein, aber fein



Enfim...
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