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1ª. Parte



Parte 1:
• Fluência/Naturalidade e Convencionalidade
• Noções gerais sobre Linguística de Corpus

Parte 2: 
• Como a LC pode ajudar o tradutor

• Fonte de referência – consulta direta aos corpora on-line
• Metodologia para a construção de corpora personalizados

Parte 3:
• A exploração de corpora personalizados – WST e AntConc

• WordList
• Keywords
• Concord

Parte 4:
• A construção de um glossário de especialidade

• Extração de termos
• Identificação de equivalentes
• Seleção de exemplos

Resumo do curso



PARTE 1: 
Convencionalidade e Linguística de Corpus



Fluência e Naturalidade

• É um dos objetivos do tradutor?

• De que consiste?

• Como alcançá-la?

• Conhecendo as convenções da língua



Convencionalidade

• “que é de uso ou de praxe; consolidado 

pelo uso ou pela prática” (Houaiss)

• “que obedece a padrões aceitos; não 

original, comum” (Houaiss)

• “Consagrado ou aprovado pelo uso, pela 

experiência” (Aurélio)



Fraseologias / Convenções
Regência: insist on, instructor in, dressed in, good at

insistir em, instrutor de, vestido de, bom em

Phrasal Verbs: look up, get across, make up

Colocações Adjetivas: 

public television – televisão educativa

Japanese current – corrente do Japão 

hard luck – má sorte

Colocações Nominais: 

labor pains – dores de parto

Seashore – beira-mar 

cost of living – custo de vida 



Fraseologias / Convenções
Colocações Verbais: 

pay a compliment – fazer um elogio 

take a step – dar um passo 

make a date – marcar um compromisso 

Colocações Adverbiais: 

lavishly illustrated – fartamente / ricamente ilustrado 

lie outright – mentir descaradamente 

Binômios e Multinômios: 

dead or alive – vivo ou morto 

cats and dogs – cães e gatos, gatos e cachorros

red, white and blue – vermelho, azul e branco, vermelho branco e azul



Outras fraseologias

Expressões Idiomáticas: kick the bucket; blow one’s top  

Provérbios: Not all that glitters is gold.

Fórmulas Situacionais: Act your age; It takes two to tango.

E mais outras: 

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços 
as partes abaixo qualificadas, de comum acordo, 
contratam entre si os serviços descritos...

O objetivo deste artigo é discutir / analisar / apresentar / 
refletir (1.240.000 hits no Google)

Este artigo tem por objetivo apresentar/ discutir /analisar... 
(431.000 hits no Google)



Assim...

há muito mais expressões fixas 

na língua do que se imagina!

• Como fazer para reconhecê-las?



É onde entra a 

Linguística de 

Corpus



Uma coletânea de textos 
em formato eletrônico, 

compilada segundo critérios específicos,
considerada representativa de uma língua 
(ou da parte que se pretende estudar),

destinada à pesquisa

O que é um corpus hoje?



O que permite...

• examinar uma grande 

quantidade de ocorrências

• de linguagem autêntica

• de uma só vez

• por meio de  CONCORDÂNCIAS



E descobrir

•Padrões lexicais

•Padrões gramaticais

Padrões =  repetições



N Concordance

1 am na aba inferior do módulo Library. Com as imagens classificadas, você pode acionar os f 

2 ior. Quando for importar uma nova leva de imagens, não se assuste pelo fato das fotos i 

3  com as bandeirinhas, volte classificando as imagens com uso dos rótulos colondos e das e 

4 r do disco. A primeira opção apenas retira a imagem da biblioteca. A segunda apaga definit 

5 iblioteca. A segunda apaga definitivamente a imagem. Depois da primeira passada marcand 

6  do cabeçalho do menu. Para adicionar outras imagens a uma coleção já existente, basta sel 

7 do Collections também servem para agrupar as imagens exibidas na mesa de luz. No menu, Key 

8 a. Para criar uma nova coleção, selecione as imagens que deseja e clique no botão +, ao la 

9 s na última importação. Para controlar quais imagens você deseja exibir na biblioteca, use 

10 tão. O Lightroom permite cnar coleções de imagens que podem ser acessadas rapidamente p 

11 tl+Backspace. Sempre que tentar deletar uma imagem da biblioteca do Lightroom, o programa 

12 apenas serão gravadas na hora de exportar as imagens. O menu de importação traz informa 

13 ormações essenciais para o armazenamento das imagens. Se você estiver importando fotos que 

14  leitor do cartão). Depois de importadas, as imagens ficam disponíveis para você manipular 

15 ftwares. Assim, com ele é possível baixar as imagens do cartão, organizá-las, editá-las, f 

16 adicado em São Paulo, onde mantém o banco de imagens Argos (www.argosfoto.com.br) e minist 

17 para diminuir ou apagar as luzes em volta da imagem selecionada. Depois de importadas a 

18 ecíficos. No modo Grid, selecione o grupo de imagens que correspondem à mesma situação e m 

19 bre a seta correspondente. Para editar as imagens que você importou, classificá-las, ap 

20 tidas no próprio arquivo. Na era digital, as imagens ganham muita mobilidade e precisam se 

Concordância para “image*”



O tradutor

• é um PRODUTOR DE TEXTOS

• precisa de:

• EQUIVALENTE – tradução  

• CONTEXTO – exemplo de uso

• CONVENCIONALIDADE – padrões linguísticos e textuais

• Informações sobre a TIPOLOGIA TEXTUAL

• Especificidades da CULTURA

Linguística 
de Corpus



Corpora para Tradução
Corpora on-line

 Corpora bilíngues inglês-português

COMPARA: www.linguateca.pt/COMPARA

CorTec: 
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html

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

 Corpora personalizados
 Compilados pelo tradutor

http://www.linguateca.pt/COMPARA
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortrad.html


CorTec 2005

 5 corpora comparáveis: 

 Culinária – receitas

 Meio ambiente - Ecoturismo 

 Informática - Geral 

 Cardiologia – Hipertensão

 Direito – instrumentos contratuais

 inglês – português

 aproximadamente 200.000 palavras cada



CorTec 2005
 Ferramentas

 lista de frequência

concordanciador
 igual a

começando com

terminando com

Contendo

n-gramas



CorTec 2008
14 corpora (CNPq)

• Ecoturismo

• Hipertensão

• Instrumentos Contratuais

• Astronomia

• Insuficiência Renal

• Linguística

• Medidores Eletromagnéticos de Vazão

• Suplementos Nutricionais

• Computação

• Futebol

• Café

• Turismo Cultural

• Culinária 1 e 2    



Cortec 2013
 Culinária

Ecoturismo
Hipertensão
Informática
Instrumentos Contratuais
Astronomia
Insuficiência Renal
Linguística
Medidores Eletromagnéticos de Vazão
Suplementos Nutricionais
Computação
Futebol atualizar
Café
Turismo Cultural
Culinária 2
Prostodontia
Fotografia
Autoclaves
Moda
Turismo – Hotelaria





















Hipertensão Ptg









Parte 2a: 
Como a Linguística de Corpus pode 
ajudar o tradutor: Fonte de referência 

– consulta direta aos corpora on-line



Tarefa 1

Situação: Você tem uma tradução sobre 
hipertensão, mas não conhece o 
vocabulário, muito menos os equivalentes 
em português.

Faça uma lista de frequência para o corpus 
de Hipertensão em inglês.

Quais as palavras lexicais mais frequentes?

São correspondentes às em português?



Hypertension

Eng









Comparando as frequências

Português:

• 25 – pacientes

• 35 – arterial

• 44 – pressure

• 45 – blood

• 49 – hipertensão

• 50 – estudo

• 51 – tratamento

• 52 – pressão

• 53 – níveis

• 54 - maior

Inglês:

• 19 – patients

• 23 – pressure

• 24 – blood

• 27 – study

• 28 – hipertension

• 29 – bp

• 30 – p

• 38 – subjects

• 43 – hipertensive

• 46 – data

• 47 – group

• 48 – plasma

• 49 – rats

• 50 - levels







Comparando as frequências

 Português:
 25 – pacientes

 35 – arterial

 44 – pressure

 45 – blood

 49 – hipertensão

 50 – estudo

 51 – tratamento  (54 –

treatment)

 52 – pressão

 53 – níveis

 54 - maior

 Inglês:

 19 – patients

 23 – pressure

 24 – blood

 27 – study

 28 – hypertension

 29 – bp

 30 – p

 38 – subjects

 43 – hypertensive

 46 – data

 47 – group

 48 – plasma

 49 – rats

 50 - levels









Comparando as frequências

 Português:
 25 – pacientes

 35 – arterial

 44 – pressure

 45 – blood

 49 – hipertensão

 50 – estudo

 51 – tratamento  (54 –

treatment)

 52 – pressão

 53 – níveis

 54 - maior

 Inglês:

 19 – patients

 23 – pressure

 24 – blood

 27 – study

 28 – hypertension

 29 – bp

 30 – p

 38 – subjects

 43 – hypertensive

 46 – data

 47 – group

 48 – plasma

 49 – rats

 50 - levels













Comparando as frequências
 Português:
 25 – pacientes

 35 – arterial

 44 – pressure

 45 – blood

 49 – hipertensão

 50 – estudo

 51 – tratamento  (54 –

treatment)

 52 – pressão

 53 – níveis

 54 - maior

 Inglês:

 19 – patients

 23 – pressure

 24 – blood

 27 – study

 28 – hypertension

 29 – bp

 30 – p

 38 – subjects

 43 – hypertensive

 46 – data

 47 – group

 48 – plasma

 49 – rats

 50 - levels



Tarefa 2

 Situação: Você precisa traduzir “medidores de 

vazão” para o inglês.

 Use o corpus de “Medidores eletromagnéticos de 

vazão”

 Qual foi seu procedimento para estabelecer a 

equivalência?











Tarefa 3

 Situação: Alguém pediu para você 

traduzir uma receita do inglês para o 

português.

 Veja quão frequentes são os advérbios 

gently, lightly e finely no corpus de 

Culinária.

 Como você os traduziria?

 Confirme a tradução no CorTec.



Tarefa 3

 Gently – 648 ocorrências

 Lightly – 445 ocorrências

 Finely – 538 ocorrências

 Tradução:

 Gentilmente?

 Levemente?

 Finamente?



Tarefa 3

 …to a floured board and knead gently

until smooth.

 Turn onto a lightly floured surface.

 Mix lightly with a wooden spoon or fork

 …a floured surface and knead lightly.

 Walnuts - 50g (2 oz), finely chopped

http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_gently.html#1
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_lightly.html#1
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_lightly.html#2
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_lightly.html#7
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_finely.html#15


Tarefa 3

 Acrescente a gelatina e misture delicadamente.

 Misture levemente a farinha com uma...

 Quando a cebola estiver ligeiramente dourada

 e (levemente) polvilhada com farinha

 110 g de presunto cozido bem picado (55 ocor.)

 2 cebolas (médias) picadinhas

http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_misture.html#24
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_misture.html#53
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_ligeiramente.html#1
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_polvilhada.html#4
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria_picad.html#66
http://nilc.icmc.usp.br/cortec2/resultados/culinaria__picadinh.html#2


CorTrad – projeto conjunto
 Projeto CoMET – DLM/USP, São Paulo 

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

 idealização

 coleta e preparo dos textos

 disponibilização do corpus para a comunidade

 Linguateca – SINTEF, Oslo (http://www.linguateca.pt/ )

 idealização

 desenvolvimento e implementação da parte 
computacional - DISPARA

 alinhamento e anotação iniciais

 NILC – USP, São Carlos (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

• Conta atualmente com 3 subcorpora:
 Literário (por ora, 27 contos australianos e 28 canadenses)
 Técnico-científico (por ora, 1 livro de culinária de 350 páginas 

– aprox. 130.000 palavras)
 Jornalístico (por ora, 1.076 textos provenientes de vários 

números da Revista Pesquisa Fapesp (2001 a 2003) 

• Critério de coleta: disponibilidade

• Diferenciais:
Multiversão – permite comparar várias etapas da tradução 

/ revisão

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/ucr
el/claws/

 Interface 
 desenhada pela equipe e programada por Patricia 

Tagnin





Direitos autorais





Corpus Jornalístico

 Revista Pesquisa FAPESP

 originais em português

 traduções em inglês – publicadas online

 edições de 2001, 2002 e 2003

 total de 20 números. 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/


Corpus jornalístico:
Divulgação científica

Original

(Português brasileiro)

Tradução publicada

(on-line)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.multiverso.com.br/images/oferta/revista_fapesp-estudante_a7g.jpg&imgrefurl=http://www.multiverso.com.br/resumo.asp?ofe_cod=706&nome=Pesquisa FAPESP - oferta para Estudantes&usg=__x6zggDR7rO95nwqQlzJ9Bcnmq3Q=&h=147&w=114&sz=9&hl=en&start=8&tbnid=Jcgztp2xCx2B0M:&tbnh=95&tbnw=74&prev=/images?q="revista+fapesp"&hl=en&rlz=1T4TSHB_enUS215US215
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.multiverso.com.br/images/oferta/revista_fapesp-estudante_a7g.jpg&imgrefurl=http://www.multiverso.com.br/resumo.asp?ofe_cod=706&nome=Pesquisa FAPESP - oferta para Estudantes&usg=__x6zggDR7rO95nwqQlzJ9Bcnmq3Q=&h=147&w=114&sz=9&hl=en&start=8&tbnid=Jcgztp2xCx2B0M:&tbnh=95&tbnw=74&prev=/images?q="revista+fapesp"&hl=en&rlz=1T4TSHB_enUS215US215




Tarefa 4

Situação: Você quer diversificar as formas 

de traduzir pesquisa para o inglês.

 Use o corpus de divulgação científica 

(Revista Pesquisa FAPESP)





















CorTrad – Pesquisas

E quando ela NÃO é traduzida 

por “research”?

!“research”







Tarefa 5

Situação: Você não sabe se, numa entrevista, 

é melhor usar o verbo acreditar ou achar.

Usar o corpus jornalístico.

[lema= “acreditar”] + Distribuição por 

gênero de texto

[lema=“achar”] + Distribuição por gênero 

de texto











Corpus técnico-científico: 
Culinária

Original

(português 
brasileiro)

Primeira 
versão da 
tradução

(inglês)

Texto 
revisado

(por falante 
nativo)

Tradução 
publicada

(ainda não 
digitalizada)





Quais adjetivos 

ocorrem 

no corpus de culinária?

[pos=“ADJ”]

Tarefa 6







Quais são os advérbios em –ly

que ocorrem na tradução?

[pos=“RR.*” & word=“.*ly”]

Tarefa 7







Tarefa 8

Situação: Você precisa traduzir uma receita para o 

inglês.

 Descubra como é traduzido “suco de laranja 

natural”.

 Há outras colocações com “natural” em 

português?

 Como são traduzidas?



Casos em que “natural” não é vertido como “natural”



Tarefa 8
1/2 xícara de 

iogurte natural

cup whole milk plain 

yogurt

cup plain whole milk 

yogurt

1 litro de suco de 

laranja natural

1 L (1.1 qt) freshly 

squeezed orange 

juice

1 L (1 qt) freshly 

squeezed orange 

juice

Quando estive no Egito, 

vi que era comum 

amaciar tâmaras mais 

velhas e secas 

deixando-as de molho 

no leite, e daí surgiu a 

idéia do smoothie, um 

iogurte natural batido 

com tâmara e laranja, 

bem aveludado, de 

sabor misterioso.

When I was in Egypt I 

noticed it was quite 

common softening older 

and drier dates by 

soaking them in milk, 

and so the idea of 

smoothie was brought 

about: a natural yogurt 

combined in the blender 

with dates and orange, 

pretty velvety, with a 

mysterious taste.

When I was in Egypt I 

noticed it was quite 

common to soften older 

and drier dates by 

soaking them in milk, 

and so the idea of a 

smoothie came about: a 

natural yogurt mixed in 

the blender with dates 

and orange, velvety, 

with a mysterious taste.



Tarefa 8
1/2 xícara de 

iogurte natural

cup whole milk plain 

yogurt

cup plain whole milk 

yogurt

1 litro de suco de 

laranja natural

1 L (1.1 qt) freshly 

squeezed orange 

juice

1 L (1 qt) freshly 

squeezed orange 

juice

Quando estive no Egito, 

vi que era comum 

amaciar tâmaras mais 

velhas e secas 

deixando-as de molho 

no leite, e daí surgiu a 

idéia do smoothie, um 

iogurte naturalbatido

com tâmara e laranja, 

bem aveludado, de 

sabor misterioso.

When I was in Egypt I 

noticed it was quite 

common softening older 

and drier dates by 

soaking them in milk, 

and so the idea of 

smoothie was brought 

about: a natural yogurt 

combined in the blender 

with dates and orange, 

pretty velvety, with a 

mysterious taste.

When I was in Egypt I 

noticed it was quite 

common to soften older 

and drier dates by 

soaking them in milk, 

and so the idea of a 

smoothie came about: a 

natural yogurt mixed 

in the blender with 

dates and orange, 

velvety, with a 

mysterious taste.



Tarefa 9: Colocações na 

culinária

1. Descubra as colocações com

• finely

• lightly

2. Descubra os equivalentes em português



Colocações na culinária

1. Descubra as colocações com

• finely: CHOP, diced, minced, shredded

• lightly: VERB [imperative]

2. Descubra os equivalentes em português:
• finely  bem + diminutivo

• lightly  ligeiramente



Corpus literário: 
Contos australianos
(*corpus de aprendizes)

Original

(inglês 
australiano)

Tradução dos 
alunos

(português 
brasileiro)

Tradução 
revisada

(incorporando 
sugestões do 

professor)

Tradução 
publicada



Comparando 

diversas versões 

de uma tradução





Tarefa 10

Situação: No seu texto aparece “then” 

com muita frequência. Você quer evitar 

repetir “então” na sua tradução.

 principal: then 

 tradução publicada: !então







Anotação semântica para

•cor

• roupa







Tarefa 11

Agora faça a mesma pesquisa

no corpus de culinária

[sema=“roupa.*”]

distribuição dos lemas







Algo estranho nesta lista?

























pos = part-of-speech



pos = part-of-speech

V_fmc = verb heading finite main clause

http://beta.visl.sdu.dk/visl/pt/info/symbolset-manual.html





















Campo semântico



Relembrando...

• A LC é uma abordagem empírica:

• até pode, mas não é assim que se diz! 

• Estudos baseados em exemplos autênticos
da língua em uso  corpus

• Corpus para a L.C.:
• textos autênticos 

• formato eletrônico

• coletado segundo critérios específicos

• representativo da língua ou variedade linguística 
em estudo



Corpora na 

Tradução



Estratégias de tradução

 Como diversificar o vocabulário usando 

um corpus paralelo - COMPARA

O caso do “can”



EBDL1T

1(19):

I took a few paces forward without any 

ill-effects, shrugged, and put it down to 

some freakish twitch of a nerve, like 

the sudden excruciating crick you can

get in your neck sometimes, twisting 

round to get something from the back 

seat of a car.

Dei uns passos e, sem sentir nada de especial, 

encolhi os ombros e atribuí a dor a uma veneta 

qualquer de um nervo, como aqueles estalos 

excruciantes que às vezes sentimos no 

pescoço quando nos voltamos para tirar 

qualquer coisa do banco de trás do carro.

EBDL1T

1(38):

Admittedly, there are worse things that 

can happen to you, physically.

Reconheço que podem acontecer a uma 

pessoa coisas piores, pelo menos do ponto de 

vista físico.

EBDL1T

1(40):

Not to mention the things you can be 

born with, like muscular dystrophy, 

cerebral palsy, haemophilia and 

epilepsy.

para não falar das coisas congénitas, como 

distrofia muscular, paralisia cerebral, hemofilia e 

epilepsia;

EBDL1T

1(43):

Perhaps it's what they call 

«compassion fatigue», the idea that we 

get so much human suffering thrust in 

our faces every day from the media 

that we've become sort of numbed, 

we've used up all our reserves of pity, 

anger, outrage, and can only think of 

the pain in our own knee.

Se calhar, é aquilo a que costumam chamar 

«fadiga da compaixão», ou seja, a ideia de que 

os meios de comunicação nos atiram todos os 

dias à cara com tanto sofrimento humano que 

ficamos como que entorpecidos, esgotamos as 

nossas reservas de piedade, raiva, indignação, 

e não conseguimos pensar em mais nada

senão nas dores dos nossos joelhos.

O caso de “can”

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


COMPARA

 textos literários

 30% de cada texto

 Inglês: África do Sul, E.U.A., Reino Unido

 Português: Angola, Brasil, Moçambique, 

Portugal.



Traduções 

Inglês – IT

Originais 

Português – PO 

Traduções 

Português - PT

Originais

Inglês - IO

Pesquisas Possíveis

1

1. Linguística contrastiva

2

2. Traduções contrastivas

3

3

3. Estratégias e normas de tradução

4

4. “Tradutês”



Especificidades 

de cada língua



Metodologia “Ping-Pong”

1. IO  PT: levantamento das traduções em 

português da expressão de busca;

2. PO IT: levantamento desses equivalentes 

e suas traduções para o inglês

3. IO  PT: levantamento desses 

equivalentes e suas traduções para o 

português

4. PO  IT: e assim por diante



O caso de “said”

IO  PT

said (310)  disse (203) – 65.48%
zero (21) – 6,77%
respondi (14) – 3,2%
perguntou (11)
respondeu (7)
perguntei (7)
retruquei (5)
retrucou/exclamou/sugeriu (2)
outras  7 + 15 estruturas 

diferentes



O caso de “said”

PO  IT
respondi  replied (9)
(17) answered (6)

zero (2)
respondeu  answered (38)
(104) replied (31)

said (14)
responded (6)
zero (4)
made no reply (3)
made no response (1)



O caso de “said”

PO  IT

perguntei  asked (43)
(45) zero (2)

perguntou  asked (136)
(137) zero (8)

said (3)
retruquei (0) 
retrucou (3)  replied/retorted/explained



EBDL1T2(240): «Well, frankly old bean, I'm baffled,» 

he said.

-- Bem, francamente, meu velho 

camarada, estou surpreso -- disse

ele.

EBDL1T2(247): «Particularly for me,» I said. -- Principalmente para mim.

EBDL1T2(167): «Got a smoke on you?» said the 

nurse.

-- Tem um cigarro aí? -- perguntou a 

enfermeira.

EBDL1T2(98): «Ward 3J,» I said. «Ala 3J», respondi.

EBDL1T2(319): She said, «When I don't feel the 

need to see Karl any more.»

Respondeu, «Quando eu não sentir 

mais necessidade de ver Karl».

EBDL1T2(357): «Pathological?» she said. -- Patológica? -- perguntou ela.

EBDL1T2(914): «But I am writing,» I said. -- Mas estou escrevendo -- retruquei.

EBDL1T2(1053): «This doesn't affect Rhoda, believe 

me,» he said earnestly.

-- Isso não tem nada a ver com 

Rhoda, acredite em mim.

EBDL1T2(1660): I said I could. Respondi que sim.

EBDL1T2(1728): «I wont stop, thanks,» she said. Obrigada, mas não vou ficar --

agradeceu.

O caso do verbo “said”
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Said vs. Disse

DISSE

AGRADECEU

RESPONDEU

PERGUNTOU

Especificação do Ato da Fala OMISSÃO

SAID



Resultados

said IO – 310=0,4%  disse PT – 203=0,25%

disse PO – 936=0,23%  said IT – 772=0,18%

told IT - 59=0,013%



Resultados

said IO – 310=0,4%  disse PT – 203=0,25%

disse PT total - 226
disse PO – 936=0,23%  said IT – 772=0,18%

told IT - 59=0,013%    0,193%

Conclusão: 

1. PT tem maior variação de verbos dicendi, mas 
mantém a forma natural da língua de chegada

2. IT muito pouca variação, mas ainda assim mantém-
se mais distante da forma natural da língua de 
chegada:
IT – 1106 said: 772  disse – 69,8%

334  outras – 30,19%

1106/421.725 = 0,26%



Palavras ou 

referências 

culturais



Palavras culturais: cachaça



PBAA1(18 Afinal, já-lhe não bastava sortir o seu estabelecimento nos 

armazéns fornecedores; começou a receber alguns gêneros 

diretamente da Europa: o vinho, por exemplo, que ele dantes 

comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha-lhe agora 

de Portugal às pipas, e de cada uma fazia três com água e 

cachaça; e despachava faturas de barris de manteiga, de 

caixas de conserva, caixões de fósforos, azeite, queijos, 

louça e muitas outras mercadorias.

After a while, he began to buy less from wholesalers

and ordered some products directly from Europe --

wine, for example. Before, he had purchased it in 

demijohns, but now he bought barrels straight from

Portugal. He turned each barrel into three by adding

water and rum. Likewise, he ordered kegs of butter, 

crates of canned goods, big boxes of matches, oil, 

cheese, crockery, and much else besides.

PBAA2(24 O leiloeiro tinha piscos de olhos significativos; de martelo em 

punho, entusiasmado, o ar trágico, mostrava com o braço 

erguido um cálice de cachaça, ou, comicamente acocorado 

esbrocava com o furador os paneiros de farinha e de milho.

The auctioneer winked his eyes meaningfully; excited, 

with the gavel always in one fist, his countenance

serious, he would raise his arm to display a jug of

crude brandy, or squat comically to poke at the

baskets of flour and corn with a sharp-pointed rod.

PBAA2(13 Adorava os perfumes ativos, as jóias e as cores vivas, para 

ele, nada havia, porém, como um passeio ao sitio 

embarcado, à fresca da madrugada, bebericando o seu trago 

de cachaça e pitando o seu fumo do Codó.

He adored strong colognes, jewels, and lively colors. 

But there was nothing, in his view, equal to a short trip

out to his rural property. He would set off in the fresh

early morning, swigging gulps of sugarcane brandy

and smoking his Codó mixture.

Cachaça no COMPARA
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PBAD2

(447):

Apesar da ordem para que as vendas se 

mantivessem fechadas, muita gente fizera de 

véspera a sua provisão de cachaça e patifaria, 

e cana corria alegre, bebida mesmo na boca da 

botija, no bafo e no arroto.

Despite an order that the stores should stay closed, 

many people had stocked up with spirits and baccy

the day before, and the drink was running freely, 

drunk straight from the bottle, accompanied by burps

and stinking breath.

PBAD2

(770):

Januário tirou a rolha de sabugo com os 

dentes, deixou a cachaça cair quente goela 

abaixo.

Januario pulled the corn-cob stopper out with his 

teeth and poured the spirit hot down his throat.

PBMR

(1622

Um ano depois da tragédia, eu substituía o 

uísque pelo finalô, imediatamente substituído 

pelo gim e mesmo pela cachaça com limão.

A year after the tragedy, I had replaced whiskey with

brandy and water, which was immediately supplanted

by gin, and then by sugarcane rum with lime. 

Cachaça no COMPARA

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


Palavras culturais: pinga



PBAD2(

448):

E alguns mais altos, a pinga subida na 

cabeça, já riam e antegozavam, na 

névoa estúpida da bebida, o grã-

guinhol, a fantástica ópera de títeres.

And those who were already high, the drink having gone to 

their heads, were already laughing in the stupefying cloud of 

drunkenness and looking forward to the Grand Guignol, the 

fantastic puppet theatre.

PBAD2(

768):

Nhonhô quer um gole de pinga? disse 

o negro sentindo frio.

Do you want a drop of rum, massa? asked the Negro, 

feeling the cold.

PBAD2(

769):

Como Januário custasse a responder, 

ele acrescentou é pinga da cabeça, 

Nhonhô, esquenta os peitos.

As Januario was slow to answer, he added it's a drop of the 

best, massa, warms the cockles of the heart.

PBAD2(

1026):

A pinga desceu áspera arranhando a 

goela, foi queimar o estômago vazio.

The spirit was sharp going down, rasping his throat, burning 

his empty stomach.

PBPM2(

407):

Quando abri a porta, encontrei um 

monte de pacotes na soleira: cigarros, 

carne moída, cerveja, pinga e flores.

When I opened the door I found a pile of packages on the 

threshold: cigarettes, ground beef, rum and flowers. 

Pinga no COMPARA
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Dubliners

Lourdes Bernardes Gonçalves

Composição dos Corpora

Corpus de Estudo: 15 contos de Dubliners  (James Joyce) -
67.940 palavras

Corpus de Referência: 

Critérios:

 Contos (mesmo gênero: compressão, densidade de 
linguagem)

 Sincronia, relevância: Joyce (1882–1941); Woolf (1882–
1941); Mansfield (1888–1923); Lawrence (1885–1930) 

Composição:

 23 contos de Virginia Woolf (total de 53.659 palavras)

 12 contos de D. H. Lawrence (total de 79.087 palavras)

 17 contos de Katherine Mansfield (total de 79.845
palavras)

 Total: 212.591 palavras



Pesquisa usando KeyWords e 

Concord
 KeyWords: Importância da Chavicidade negativa: 

she (-376,6) ; her (-112,5) ; herself (-45,2)

 Concord: Verificação dos verbos com she, aunt, Mrs. e

Miss(es)

she:

 ações definidas e independentes, desfrutando a vida, 

argumentando : 48,76% do total de verbos distintos

 conotação neutra: 42,29% do total de verbos distintos

 indicando atitudes submissas ou angústia: 8,95% do 

total de verbos distintos 



Pesquisa usando KeyWords e Concord

aunt

 ações definidas e independentes, desfrutando a vida, 
argumentando : 58,54% do total de verbos distintos

 conotação neutra: 36,58% do total de verbos distintos

 indicando atitudes submissas ou angústia: 4,88% do 
total de verbos distintos

Mrs.

 ações definidas e independentes, desfrutando a vida, 
argumentando : 67,35% do total de verbos distintos

 conotação neutra: 20,41% do total de verbos distintos

 indicando atitudes submissas ou angústia: 12,24% do 
total de verbos distintos



Estudos da Tradução

(Lourdes Bernardes Gonçalves)

Corpus paralelo
 15 contos de Dubliners

 15 traduções dos contos de Dublinenses:

Hamilton Trevisan

José Roberto O´Shea



Estudos da Tradução

(Lourdes Bernardes Gonçalves)

Comparação

Original vs Trad 1 

Original vs. Trad 2

Trad 1 vs Trad 2



Corpora na Tradução

Vantagens dos corpora:

 podem ser construídos de acordo com as 
necessidades do tradutor

 podem ser constantemente atualizados

 conferem segurança ao tradutor na escolha do termo 
a empregar

 fornecem exemplos autênticos de uso 

naturalidade para o texto traduzido



Pausa para o almoço
Bom apetite!



Projeto e Compilação de 

um Corpus
Stella E. O. Tagnin

Estudos em Tradução – Teorias, Práticas e Tecnologias

PUC-RS / 10-11/10/2014

2ª. Parte



1. Objetivo do corpus
perguntas de pesquisa

• como montar um glossário sobre aviação?

• como estudar a tradução em legendagem?

• como montar um corpus de aprendizes de tradução?

• como um corpus pode ajudar o tradutor?

• como comparar uma tradução com seu original?

• como comparar duas traduções de um mesmo 
original?

Projeto



2. Decisões sobre o corpus
a. estático ou dinâmico 

b.  falado ou escrito 

c.  monolíngüe ou multilíngue 
(comparável ou paralelo)

d. gêneros e tipos de textos a serem 
incluídos

e.  domínios a serem incluídos

f.   proporção dos textos

Projeto



2. Decisões sobre o corpus

g.  quantidade de textos

h.  completos ou trechos

i.  extensão dos textos

j.  fonte dos textos

k.  tamanho do corpus

Projeto



2. Decisões sobre o corpus

l. Balanceamento

 Por número de palavras?

 Por número de textos?

m. Representatividade

Projeto



3. Coleta dos textos

a. Fonte
 Internet
 Livro  escanear  revisar

b. Limpeza
 Eliminar figuras, gráficos etc. –

legendas??

 Eliminar (ou etiquetar) URLs

 Eliminar “Referências bibliográficas” 
(quando for o caso)

c.  Gravar em .txt

Compilação de um Corpus



4. Cabeçalho

a. quais informações são relevantes para 
o projeto?

b. que outras informações poderiam 
interessar a outros pesquisadores? 
REUSABILIDADE

Compilação de um Corpus



Cabeçalho
<Header>

<title>

<filename> </filename>

</title>

<author>

<name></name>

</author>

<sourceText>

<language></language>

<mode>[mode of delivery of textual 

content]</mode>

<publisher></publisher>

<pubPlace>[place of publication]</pubPlace>

<date></date>          

<copyright>[copyrights holder]</copyright>

</sourceText>

</Header>



Cabeçalho
<Header>

<title>

<filename> Adv05red001 </filename>

</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, 2012</date>          

<copyright>[copyrights holder]</copyright>

</sourceText>

</Header>



5. Código de nomeação 
(Manual Lácio-Web)

JO-IF-FSP-mu-05fev99_01

 Texto divulgado em jornal

 Gênero textual: informativo

 Nome do periódico: Jornal “Folha de São Paulo”

 Caderno: “Mundo”

 Data: 05 de fevereiro de 1999

 Primeiro texto (deste caderno, nesta data de publicação)

Compilação de um Corpus



5. Código de nomeação

RE-IF-NE-cea-mar01_05

 Texto divulgado em revista

 Gênero textual: informativo

 Nome do periódico: Revista “Nova Escola”

 Caderno: “Cresça e Aconteça”

 Data: mês de março de 2001

 Quinto texto (deste caderno, nesta data de publicação)

Compilação de um Corpus



Estruturação de um corpus



6.  Etiquetagem
a. morfossintática (POS-tagging)

b. sintática (parsing)

c. semântica: campo semântico

d. discursiva: ingredientes, modo 
de fazer, rendimento

e. terminológica: termo

Enriquecimento de um Corpus



 <s>

 Foi_VAUX

 cercada_PCP

 de_PREP|+

 o_ART

 maior_ADJ

 sigilo_N

 a_ART

 chegada_N

 de_PREP|+

 a_ART

 agência=de=publicidade_N 

 Saatchi_NPROP

 $&_NPROP

 Saatchi_NPROP

 a_PREP|+

 o_ART

 Brasil_NPROP

 ._.

 </s>

Etiquetagem morfossintática



For the soup, preheat the oven to 160ºC (350ºF / moderate / Gas 
4). <cut>Cut</cut> <veg>tomatoes</veg> lengthwise, discard 
seeds, place in a medium heatproof dish with 
<season>garlic</season>, olive oil, <season>salt</season>,
<season>pepper</season>, and <herb>parsley</herb> and 
<herb>basil</herb> sprigs tied by the stems. 
<cook>Bake</cook> for approximately 1 hour, until 
<veg>tomatoes</veg> are soft and fragrant, let cool and 
refrigerate for 2 hours, or up to 2 days. Discard wilted herbs and 
blistered tomato skin and puree in a <appl>blender</appl>
until a smooth paste is obtained (if you want a soup with a 
more delicate texture, press mixture through a sieve). 
Complete with cold water as to obtain 1 L (1 qt) of soup, adjust 
<season>salt</season> and <season>pepper</season>,
correct the acidity by adding a pinch of 
<season>sugar</season>, and refrigerate for at least 1 hour, or 
overnight. 

Etiquetagem semântica



Caponata (1 hour and 30 
minutes) 

1 onion

2 <term>celery stalks</term>

1 <term>red bell pepper 
</term>

4 fully ripe tomatoes, peeled 
and seeded

1 small deep green zucchini 
(courgette)  

2 medium eggplants 
(aubergines)

2 tablespoons <term>pine 
nuts</term>

2 garlic cloves, <term>finely 
chopped</term>

1 <term>bay leaf</term>

1 teaspoon oregano

¼ cup <term>red wine 
vinegar</term>

1 tablespoon sugar

2 tablespoons capers

2 tablespoons <term>dark 
raisins</term>

½ cup slivered green olives

1 cup flat-leaf parsley leaves 

½ cup basil leaves

olive oil

salt and black pepper 
<term>to taste</term>

Etiquetagem 

semântica/terminológica



<titRec> Pudim de Leite Condensado </titRec>
<coment> Pudim de leite condensado é uma sobremesa que 
dispensa elogios, ou qualquer palavra para definí-lo. É 
simplesmente o máximo!! </coment>
<ingr> Ingredientes: 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite 
3 ovos 
essência de baunilha
3 colheres de açúcar </ingr>
<modFaz> Modo de Preparo: 
Coloque o açúcar numa forma própria para pudim e leve ao 
fogo brando para caramelizar a forma. Bater todos os outros 
ingredientes no liqüidificador. Despeje o conteúdo na forma 
caramelizada. Levar ao forno em banho-maria. </modFaz>
<coment> Dica: para verificar se o pudim esta pronto, fure o 
pudim com um palito de dente, se o palito sair limpo, é que 
esta pronto, espere esfriar, desenforme e sirva. </coment>

Etiquetagem discursiva



<_NN Tit_NPROP >_V A_ART força_N de_PREP o_ART tsunami_N 

<_V _/N 

Tit_NPROP >=<_N Text_NPROP >_NN em_PREP|+ o_ART dia_N 

26_NUM de_PREP dezembro_N ,_, um_ART fenômeno_N de_PREP 

a_ART natureza_N assolou_V diversas_PROADJ regiões_N 

de_PREP a_ART Ásia_NPROP e_KC África_NPROP ,_, comoveu_V 

e_KC mobilizou_V o_ART mundo_N inteiro_ADJ e_KC trouxe_V 

para_PREP o_ART vocabulário=cotidiano_N uma_ART palavra_N :_: 

tsunami_N ._.A_ART união_N dos_NPROP termos=japoneses_N 

tsu_V (_( porto_N )_) e_KC nami_N (_( onda_N )_) tem_V o_ART 

significado_N aproximado_PCP de_PREP “_V onda_N que_PRO-KS-

REL atinge_V o_ART porto=”_N ,_, buscando=dar_V idéia_N 

de_PREP o_ART alcance_N e_KC de_PREP a_ART força_N 

das_NPROP águas_N ._.

Etiquetador Brill (LácioWeb)



1  MEN AND WOMEN 12813 

2  SALT AND PEPPER 4707 

3  FAMILY AND FRIENDS 2749 

4  LADIES AND GENTLEMEN 2735 

5  WOMEN AND CHILDREN 2615 

6  BOYS AND GIRLS 2497 

7  COLLEGES AND UNIVERSITIES 2494 

8  OIL AND GAS 2449 

9  RESEARCH AND DEVELOPMENT 2338 

10  FRIENDS AND FAMILY 2286 

11  FOOD AND DRUG 2050 

12  MOM AND DAD 1917 

13  FRUITS AND VEGETABLES 1907 

14  SCIENCE AND TECHNOLOGY 1825 

15  BROTHERS AND SISTERS 1811 

16  MOTHER AND FATHER 1785 

17  GOODS AND SERVICES 1676 

18  LIFE AND DEATH 1625 

19  DAY AND NIGHT 1567 

20  ARMS AND LEGS 1501 

21  WOMEN AND MEN 1494 

22  MALES AND FEMALES 1375 

23  ARTS AND CRAFTS 1325 

24  CONTROL AND PREVENTION 1266 

25  UPS AND DOWNS 1249 

 

Busca num corpus etiquetado

Binômios com substantivosCOCA: [nn*] and [nn*]



Cobuild: N + and + N

young people should be enjoying the loving care and support of a family,  

such as the use of the computer, oral history and film as historical evidence.  

properties have a balancing effect on body and mind. It blends happily with

singing and brilliant acting combine with humour and pathos in this haunting, 

the highest calibre. [h] south [/h] [p] Garlic and spice and all things nice, lassi

in pursuit of its main objectives to save life and property from fire. [p] How        

battery pack (see below). [c] model number and price [/c] [c] model name and    

These could include the `uncertainty, confusion, and insecurity" that Burden (1979-

me. In return I'll cater for your needs. Photo and phone ess. Box 26944. [p]        

salopettes, at £ 77.25, now have elastic and Velcro fastenings, double   

American insistence on the separation of church and state-or mosque and state-

stilled used technology developed from the horse and cart. [p] Still, Leyland sold      

colours associated with irons. Anthracite finish and control lights add to hi-tech feel.   

administration in restoring and maintaining law and order.  This weekend's military  

She closed her eyes and surrendered her mind and body to him. [p] In a matter of

Busca por padrão



Cobuild: N + and + N

young people should be enjoying the loving care and support of a family,  

such as the use of the computer, oral history and film as historical evidence.  

properties have a balancing effect on body and mind. It blends happily with

singing and brilliant acting combine with humour and pathos in this haunting, 

the highest calibre. [h] south [/h] [p] Garlic and spice and all things nice, 

pursuit of its main objectives to save life and property from fire. [p] How        

battery pack (see below). [c] model number and price [/c] [c] model name and    

These could include the `uncertainty, confusion, and insecurity" that Burden (1979-

me. In return I'll cater for your needs. Photo and phone ess. Box 26944. [p]        

salopettes, at £ 77.25, now have elastic and Velcro fastenings, double   

American insistence on the separation of church and state-or mosque and state-

stilled used technology developed from the horse and cart. [p] Still, Leyland sold      

colours associated with irons. Anthracite finish and control lights add to hi-tech feel.   

administration in restoring and maintaining law and order.  This weekend's military  

She closed her eyes and surrendered her mind and body to him. [p] In a matter of



Como delimitar uma unidade fraseológica?

Cobuild: N + and + N

young people should be enjoying the loving care and support of a family,  

such as the use of the computer, oral history and film as historical evidence.  

properties have a balancing effect on body and mind. It blends happily with

singing and brilliant acting combine with humour and pathos in this haunting, 

the highest calibre. [h] south [/h] [p] Garlic and spice and all things nice, 

in pursuit of its main objectives to save life and property from fire. [p] How        

battery pack (see below). [c] model number and price [/c] [c] model name and    

These could include the `uncertainty, confusion, and insecurity" that Burden (1979-

me. In return I'll cater for your needs. Photo and phone ess. Box 26944. [p]        

salopettes, at £ 77.25, now have elastic and Velcro fastenings, double   

American insistence on the separation of church and state-or mosque and state-

stilled used technology developed from the horse and cart. [p] Still, Leyland sold      

colours associated with irons. Anthracite finish and control lights add to hi-tech feel.   

administration in restoring and maintaining law and order.  This weekend's military  

She closed her eyes and surrendered her mind and body to him. [p] In a matter of



1 have, you've appreciated how wonderful life is and that it deserves your loving care. " # Hanh looks 
serious. I now realize she is not the cousin 

2 # Dr. Byock comforts Asonevich's husband, assuring him that he's taking loving care of his dying wife # 
Caption: # " Our first priority is to relieve 

3 that toddlers and teenagers who must submit to parental guidance, scrutiny, and loving care grow into 
adult children who must negotiate how to guide, advise, and lovingly 

4 did not scream " new money. " They whispered " slender means but loving care. " The freshly painted walls 
pointed to some aesthetic consideration, but that was 

5 look up and see him, regular as clockwork, tending his sheep with loving care on the side of Ben Fennon.He 
was the heart and soul of Castle Vandemere.Hester, 

6 a daycare program that will nurture your child's development while providing warm, loving care: Toddler-
friendly schedule Ask how regimented the day is. Is there enough flexibility to 

7 and dull behavior. She might develop seizures. The best treatment is tender loving care and appropriate 
medications as symptoms surface. # Dear Dr. Fox: # My 4-year-old 

8 Tell them you're lost. Ask for help. JOHN-QUIONES-1-# (Voiceover) But tender loving care can come in all 
shapes and sizes. Watch what happens when this man, 

9 showed great patience and understanding. I was so tired of this so-called tender loving care that I wanted 
to scream, but instead, I turned myself into a sponge 

10 But most of the other trees and bushes needed a good deal of tender loving care to ensure their continuing 
survival. In the historical district entire blocks had been razed 

11 while twirling a stray lock of hair with her finger. " All the loving care of home, huh? " Rook asked. " Well, 
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12 and given up for dead, yet thanks to the new owners' tender loving care, reborn with soul. So now that 
Garguilo and Demos have created a comfortable 

13 . " The Results So which company treats your packages with the most tender loving care? After crunching 
the data and averaging the number of spikes recorded by each carrier 
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Fixer: Four years ago, as my father was dying of colon 

15 SUSAN-SPENCER-1vo: Each of them, says Masters lawyer David Wymore, positioned 
with loving care. DAVID-WYMORE: It shows shower cam and toilet cam. So you sit on 

 

Loving care no COCA
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the data and averaging the number of spikes recorded by each carrier 
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Loving care no COCA



Cobuild: loving + care

se young people should be enjoying the loving care and support of a family, the

are the men who offer her such tender, loving care? Are they real or are they

nse of timeless mystery. A great deal of loving care has gone into the creation of

that it has been hand made with tender loving care. [p] Milky Bar - It's just so            

children have found security and tender loving care from our dedicated staff. 

ts, shrubs and fruit for sale, grown with loving care in our nurseries, including

e given a new lease of life with a little loving care and a certain amount of

a new lease of life with a little tender loving care and a certain amount of

able, especially if they're surrounded by loving care. However tough it is at the

play in their heyday, a club carved with loving care from a block of persimmon

w of the most common: [p] TLC: Tender Loving Care [p] TW's: Time

regulations have taken over from tender loving care and turned well meaning

of the most common: TLC: Tender Loving Care TW's: Time Waters

of the most common: [p] TLC: Tender Loving Care [p] TW's: Time

that she attempted to get a little tender loving care from Russell Bissell. [p] So if I

but what is really needed is tender loving care, which can sometimes be

simply a matter of gaining some tender loving care for a few days, having a

Throughout history `tender, loving care" has uniformly been recognized



Cobuild: loving + care

these young people should be enjoying the loving care and support of a family, the

is. Who are the men who offer her such tender, loving care? Are they real or are they

a sense of timeless mystery. A great deal of loving care has gone into the creation of

that it has been hand made with tender loving care. [p] Milky Bar - It's just so            

1,000 children have found security and tender loving care from our dedicated staff. 

plants, shrubs and fruit for sale, grown with loving care in our nurseries, including

can be given a new lease of life with a little loving care and a certain amount of

given a new lease of life with a little tender loving care and a certain amount of

bearable, especially if they're surrounded by loving care. However tough it is at the

to play in their heyday, a club carved with loving care from a block of persimmon

of a few of the most common: [p] TLC: Tender Loving Care [p] TW's: Time

and regulations have taken over from tender loving care and turned well meaning

of a few of the most common: TLC: Tender Loving Care TW's: Time Waters

of a few of the most common: [p] TLC: Tender Loving Care [p] TW's: Time

that she attempted to get a little tender loving care from Russell Bissell. [p] So if I

skills, but what is really needed is tender loving care, which can sometimes be

may be simply a matter of gaining some tender loving care for a few days, having a

Throughout history `tender, loving care" has uniformly been recognized as a      



1  COME AND GO 1250 

2  WAIT AND SEE 1074 

3  BORN AND RAISED 923 

4  CAME AND WENT 755 

5  SHOT AND KILLED 700 

6  READ AND WRITE 690 

7  CAN AND SHOULD 625 

8  SAID AND DONE 625 

9  TRY AND GET 624 

10  COME AND GONE 520 

11  SEE AND HEAR 472 

12  TURNED AND LOOKED 464 

13  TURNED AND WALKED 463 

14  LIVE AND WORK 444 

15  COMING AND GOING 425 

16  BUY AND SELL 408 

17  COME AND GET 397 

18  PICK AND CHOOSE 380 

19  COVER AND COOK 377 

20  GO AND GET 366 

 

Binômios formados por 

verbos
COCA: [v*] and [v*]



Cobuild: V+or+V

to protest Japan's continued whaling, call or write to the Japanese Embassy, 101-104          

the police know of anything suspicious you see or hear, you are helping to reduce

in breast tissue long before a woman can feel or notice anything unusual or before

Neither does Midlands Electricity plc confirm or deny any of the claims made in

Uvistat Sun Cream spf15), so the sun won't burn or damage her skin. Unfortunately, 

aircraft are a scourge to those who live, work or relax in the country. [p] For several

which you lay brick or stone paths can shorten or increase their apparent distance. 

was pressed by mps of all parties to confirm or deny reports that the cost of

in town.  Except for Ella, no one would know or care where Sue Anne Norton

humankind or the goodwill of God can do to avert or transform the effects of

was my experience that a patient's will to live (or die) made a substantial difference

be inadequate because it was unable to predict or suggest how managers'

credit cards are often useless. You can't bribe or barter with plastic, sometimes can't

alcohol or other sedatives. 4. Not drive or operate machinery whilst under the

should use any opportunity that he has to visit or contact friends or relations he has

two major companies and their decisions can make or break small publications.  [p]

years are very important and whether I stay or go remains to be seen.  [p] But I've 

thoroughly 
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in town.  Except for Ella, no one would know or care where Sue Anne Norton

humankind or the goodwill of God can do to avert or transform the effects of

was my experience that a patient's will to live (or die) made a substantial difference

be inadequate because it was unable to predict or suggest how managers'

credit cards are often useless. You can't bribe or barter with plastic, sometimes               

a        lcohol or other sedatives. 4. Not drive or operate machinery whilst under the

should use any opportunity that he has to visit or contact friends or relations he has

two major companies and their decisions can make or break small publications.  [p]

years are very important and whether I stay or go remains to be seen.  [p] But I've



Cobuild: confirm or deny

any way. Neither does Midlands Electricity plc confirm or deny any of the claims

Wakeham was pressed by mps of all parties to confirm or deny reports that the cost

and flown to America. Dr Swire has refused to confirm or deny reports that the

political prisoners.  He has always refused to confirm or deny whether he's a

J. Dore which the Princess refused either to confirm or deny she wore during the

Household had seen them, it was impossible to confirm or deny that they were any

of the reason and no one is prepared to confirm or deny that the Princess forced

to show on his face that would either confirm or deny.  When's the next time

merely smiled and nodded and refused to confirm or deny anything. Of the three

were, ended there and then. Neither side will confirm or deny that they took place

[p] The Prison Service yesterday refused to confirm or deny whether women were

the Hong Kong police were last night able to confirm or deny the report, which

by Lord Stevens of Ludgate, has refused to confirm or deny claims that it is

soon.  [p] The Agriculture Minister refused to confirm or deny reports that he had

s Playboy magazine Elizabeth Ward refuses to confirm or deny whether she has

[p] But Downing Street later refused to confirm or deny whether Maxwell's
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 Projeto CoMET / CorTec: 

www.fflch.usp.br/dlm/comet/consulta_cortec.html

 Para estudos terminológicos

 Informática – só hardware

 Contratos – número igual de documentos

 Para estudos socioterminológicos

 Ecoturismo – agências governamentais, agências de 

turismo, instituições ambientais: Brasil e Nova Zelândia

Exemplos de Corpora

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


 Cidades “similares”: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador vs 
Londres, Liverpool, Edimburgo

 Setores:

 Accomodation

 Fairs and Exhibitions

 Festivals

 General Information

 Museums

 Music

 Theater and Musicals

 Tours

Turismo Cultural
(Jeanette Lammel)



<header>

<city>London</city>

<type>Accomodation</type>

<title>The Landmark London - About</title>

<author>unknown</author>

<date>unknown</date>

<source>Expedia</source>

<publ>http://www.expedia.co.uk/pub/agent.dll?

qscr=dspv&&itid=&itdx=&itty=&from=f</publ>  

<access>May 11, 2007</access>

</header>

<text>

Turismo Cultural:  

Cabeçalho



Parte 3:

Wordsmi

th Tools



Como usar o   Wordsmith Tools 

para investigar um corpus



Baixar versão demo do 
Wordsmith Tools 6.0 do site de 
Mike Scott:

http://www.lexically.net/wordsmith/version6
/index.html

Primeiro

http://www.lexically.net/wordsmith/version5/index.html


Siga as instruções para instalar 

no seu computador

Em seguida





WordList

Statistics

Frequency

Alphabetical

Filenames

Notes

WordSmith Tools



Statistics: visão geral do corpus / texto

Frequency: palavras mais frequentes podem indicar 
tópico

Alphabetical: facilita a lematização

Filenames: relaciona todos os arquivos no corpus

Notes: anotações pessoais

WordList



Identificação de peculiaridades

corpus (Geral)

cada texto

WordList - Statistics



WORDLIST - STATISTICS



WORDLIST - FREQUENCY WORDLIST - ALPHABETICAL



WORDLIST - FILENAMES

WORDLIST - NOTES



Dicas sobre tópico do corpus/texto

Palavras mais recorrentes no 

corpus/texto

Frequency WordList





Facilita a

Localização de palavras

Lematização

Pesquisa por sufixos

Alphabetical WordList



LEMATIZAÇÃO



 Identificação do vocabulário 
predominante

Corpus de Estudo vs Corpus de 

Referência

KeyWords





KEYWORDS



KEYWORDS



 Estudo de Dubliners

 15 contos de Dubliners: (James Joyce :1882-1941)

Corpus de referência: 

Virginia Woolf (1882-1941): 23 contos – 53.659 pals.

Katherine Mansfield (1888-1923): 12 contos – 79.087 pals.

D. H. Lawrence (1885-1930): 17 contos – 79.845 pals.

Total     52 contos – 212.591 pals.

Estudos Literários
(Lourdes Bernardes Gonçalves)



Composição do corpus de referência:

Obs.: Corpus de Estudo: 67.936 palavras
(3,13 vezes menor)

Estudos Literários
(Lourdes Bernardes Gonçalves)

Autores nº de contos Total de palavras 

Virginia Woolf 23 53.659 

Katherine Mansfield 12 79.087 

D. H. Lawrence 17 79.845 

TOTAL 52 212.591 

 



Comparação
Joyce vs Corpus de Referência =

Características de Joyce

Comparação

Conto X vs [Contos Totais – X]=

Características do Conto X

Estudos Literários
(Lourdes Bernardes Gonçalves)



Palavras-chave positivas 

(vocabulário predominante)

Palavras-chave negativas   

(vocabulário que NÃO ocorre)

Keywords





KWIC = Key Word In Context

Collocates

Clusters

Concord



Contexto

Linhas de concordância

Padrões lexicais – colocações 

Padrões gramaticais – coligações

Identificação de padrões









PADRÕES - COLOCAÇÕES



Posição dos colocados mais 

frequentes

Collocates





Agrupamentos de palavras: 2, 

3, 4

“Lexical bundles”

não são necessariamente 

unidades completas de sentido

Clusters



CLUSTERS



Distribuição da 

palavra no texto

Plot



PLOT – “olhos”





Pela etiquetagem:

Título

Subtítulo

Figura

Data

URL

etc.

Como ignorar texto indesejado



Para só aparecer determinado trecho na 
concordância

Wordlist

 Settings

 Tags

 Only part of file

Sections to cut out

Sections to keep

Adjust Settings









Visualiza todos os textos

Alinha textos paralelos

Utilities

Viewer & Aligner

Viewer & Aligner





1. Language Settings  língua do texto  Save all settings

2. File  Open  Escolhe o texto 1 (original)

3. Salvar no  Viewer (vwr) 

4. Language Settings  língua do texto  (se for diferente)

5. File  Open  Escolhe o texto  2 (traduzido)

6. Salvar no  Viewer (vwr) 

7. Abre texto 1

8. File  Merge with  texto 2

9. Salvar no formato .ali

Passo a passo – viewer & 

aligner



A partir de problemas no alinhamento

1. Abrir cada texto no Viewer

2. Fazer as correções separadamente

3. Dá para colocar as duas telas juntas para ir 
comparando

4. SALVAR SEMPRE

5. ALINHAR (Merge)

6. Repetir até estar tudo perfeito.

Dicas para o alinhamento











VisualTCA - Sentence alignment 

visualization

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/to

ols/pagina-

visualtca/visualtca/tca.htm

Outro alinhador

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/pagina-visualtca/visualtca/tca.htm








Junção de parágrafo





Corpora na Tradução

Vantagens dos corpora:

 podem ser construídos de acordo com as 
necessidades do tradutor

 podem ser constantemente atualizados

 conferem segurança ao tradutor na escolha do termo 
a empregar

 fornecem exemplos autênticos de uso 

naturalidade para o texto traduzido



Mão na 

massa!!!
Stella E. O. Tagnin

Estudos em Tradução – Teorias, 
Práticas e Tecnologias

PUC-RS / 10-11/10/2014

3ª. Parte



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

fflch.usp.br/files/u30/Guia%20BootC

aT%20atual_out2014%20%281%29

_0.pdf

Tutorial do BootCat

http://comet.fflch.usp.br/sites/comet.fflch.usp.br/files/u30/Guia BootCaT atual_out2014 (1)_0.pdf


Guia prático para a 

ferramenta BootCat

By Joacyr T. de Oliveira

Atualizado em 06/10/2014



O que você precisa para 

usar o BootCat?

 1. Baixar o BootCat.

 2. Durante a instalação do BootCat, 

permitir também a instalação do 

Strawberry Pearl.

 3. Usar uma conta de e-mail do 

Outlook.com para gerar um número que 

permite usar a ferramenta de busca Bing.

 (Se você não tem uma conta Outlook, acesse o 
site www.outlook.com e crie seu e-mail. Além de 

ter acesso a uma variedade de aplicativos, você 

ainda terá 10Gb de armazenamento nas nuvens 

grátis no Onelook e acesso, também grátis, ao 

Pacote Microsoft Office –Word, Excel, Power Point

http://www.outlook.com/


BootCaT é uma interface que serve como guia 

na criação de corpora simples a partir da web. 



Encontrar o programa 

BootCat

 No Google, digite “bootcat”. Clique no 

link que tenha o domínio unibo.it. 



Site BootCat

 Uma vez no site, clique em “download”.



Versão 0.71

 Mesmo que você tenha a versão anterior, 

sugiro desinstalá-la e baixar a versão 

atual completa. 



Instalação

 No Windows 8, você deve instalar como 

administrador. Assim que aparecer o 

aviso que é um executável, clique em 

“Mais informações” e depois em 

“Instalar/Executar assim mesmo”.  



Acesse 

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

para baixar o programa.

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


Depois de instalar o Strawberry, 

talvez você tenha que instalar uma 

versão atualizada do Java. Não se 

preocupe; o instalador do BootCat

fará isso.  Apenas siga as 

instruções. 



• Bootcat usa a ferramenta de busca 
Bing para selecionar URLs da Internet. 

• Bing = ferramenta de busca 

operada pela Microsoft



• Já estamos “quase” prontos.

Clique no ícone para 

abrir o programa.





Para começar a criar o 

corpus

 Use o Simple Mode no início. 



O BootCat usará combinações de 

seeds para buscar textos na web. 

Use palavras relevantes para o 

tema do corpus. Assim que 

terminar, clique em I’m done

editing seeds. 



As tuples são 

combinações de seeds

que o BootCat usará para 

buscar textos na web. 



Ao clicar, abre-se um tutorial para criar o Bing App

ID.



• O BootCat precisa de um 

AppID para acessar o Bing. 

• Veja os passos para criar o AppID no Bing 

gratuitamente:

• 1. “Windows Live ID” (i.e. uma “velha” conta de e-

mail Hotmail ou uma “nova” do Outlook). Se você

não possui uma conta Outlook, faça uma aqui: 

www.outlook.com . 

• 2. Entre no site: datamarket.azure.com

• Clique em “Sign In.”









• Você não precisa criar um novo AppID sempre que instalar o BootCaT, pois o 

mesmo código pode ser usado em diversos computadores. 

• Use os comandos CTRL-C (copiar) e CTRL-V (colar) na hora de inserir o seu 

código no BootCaT. 



Seu código Bing aqui!



















Para separar os textos

Usar o Text File Splitter. 

(Gratuito)

Ou usar a ferramenta Split 

Text do WordSmith Tools. 



 Para salvar uma cópia dessa apresentação, entre 

no site do Projeto COMET e clique em Publicações. 

Use o QR Code abaixo para acesso imediato em 

seu celular ou tablet. 



Meus agradecimentos a

Joacyr Oliveira

joacyr@outlook.com

mailto:joacyr@outlook.com


Exercícios
1. Escolham um domínio para construir um corpus.

2. Selecionem 2 ou 3 textos desse dominio.

3. Façam uma WordList desses textos e identifiquem 

as primeiras palavras de conteúdo.

4. Usem essas palavras para encontrar mais textos, 

totalizando 10 textos – se for coleta manual -, e 30 

textos se for pelo BootCat.

5. Criem um cabeçalho de acordo com suas 

necessidades de pesquisa.



Exercícios

6. Façam uma WordList dos seu corpus.

7. Façam uma KeyWord List usando a WL do 
corpus de referência fornecido.

8. Identifiquem as colocações das 3 ou 5 
primeiras palavras-chave.

9. Façam um corpus comparável na sua língua-
alvo.

10. Identifiquem os equivalentes (e colocações) 
das palavras que vocês investigaram.




