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 RESUMO  

 

 A tradução automática (TA) teve grande parte de sua credibilidade questionada por 

tradutores profissionais por muitos anos. No entanto, o uso de sistemas de TA tornou-se 

uma necessidade, a fim de organizar e acelerar o processo de tradução. A maioria dos 

usuários, profissionais ou não, não tem conhecimento sobre o design das ferramentas 

que integram o sistema que eles usam. A concepção de um sistema de TA consiste de 

uma cadeia de ferramentas que formam o motor de  um sistema de TA. Assim, propõe-

se a descrição e a criação de uma ferramenta de tradução que seja capaz de lidar com 

expressões nominais da língua Inglesa para portuguesa. As expressões nominais em 

Inglês podem ser compostas de elementos como genitivo e gerúndios, que não 

apresentam correspondentes para o português. Assim, estes elementos causam 

dificuldades para os sistemas de TA . O nosso objetivo é o de criar um sistema de TA 

que seja capaz de lidar com este problema de maneira satisfatória. O sistema 

desenvolvido e descrito nesta tese foi treinado com expressões nominais do corpus 

Europarl e testado com expressões nominais tratadas na literatura sobre a sintaxe dos 

sintagmas nominais. Nosso sistema apresentou resultados que consideramos 

satisfatórios de acordo com escores obtidos nas avaliações manual e automática ao 

compararmos com os resultados obtidos por outros sistemas de TA disponíveis 

gratuitamente para utilização. 

 

 

Palavras-Chave: Tradução; Sintaxe; Linguística Computacional; Tradução Automática; 

Memórias de Tradução.
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ABSTRACT 

 

Machine translation (MT) had much of its credibility questioned by professional 

translators for many years. However, the use of MT systems has become a necessity in 

order to organize and accelerate the translation process. Most users, professionals or 

not, have no knowledge about the design of the tools that integrate the system they use. 

The design of a MT system consists of a pipeline of tools that form the system’s engine. 

Thus, we propose the description and the creation of a translation tool that would able to 

handle nominal expressions from English to Portuguese. The nominal expressions in 

English may be composed of elements as genitive and gerunds, which lack Portuguese 

correspondents. Thus, these elements cause difficulties for MT systems. Our goal is to 

create a MT system that is able to deal satisfactorily with this problem. The system 

developed and described in this thesis was trained with nominal expressions from the 

Europarl corpus and tested with nominal expressions handled in the literature of noun 

phrases syntax. Our system showed what we consider satisfactory results according to 

the scores in the manual and automatic evaluation when we compare the results from 

other MT systems freely available for use.  

 

Key-Words: Translation; Syntax, Computational Linguistics; Machine Translation; 

Translation Memories. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos ao ministrar aulas de Latim, com o foco em elucidar 

possíveis dúvidas dos alunos, me percebi focado sobre o comportamento do 

genitivo. Ao buscar a relação de equivalência entre as construções do genitivo 

entre o Latim e a língua portuguesa refleti sobre como a tradução automática 

conseguiria lidar com essas questões. Trazendo esse questionamento para uma 

relação mais próxima da minha atuação acadêmica, refleti sobre o mesmo 

problema quando nos referimos a língua inglesa e portuguesa. 

Como atuo como tradutor, apesar de me considerar um tradutólogo, 

procurei investigar e elencar problemas para a tradução, e em especial, para a 

tradução automática. Para investigar o problema relacionado à tradução 

automática foi necessário realizar um estudo completo desta área de estudos. 

A Tradução Automática (TA) iniciou-se desde o surgimento dos 

computadores eletrônicos (KOEHN, 2010, p.15). Nos anos 60, o 

desenvolvimento de sistemas de TA foram inspirados na promissora área de 

linguística gerativa. Muito dos sistemas produzidos não obtiveram os resultados 

esperados e a credibilidade desse tipo de sistema foi cada vez mais sendo 

minada pela disseminação dos resultados negativos e pelo receio de tradutores 

profissionais mais conservadores na manutenção da qualidade dos produtos 

tradutórios (LOFFLER-LAURIAN, 1996, p.11). No entanto, segundo  Loffler-

Laurian (1996), a agilidade, organização e dinamismo no processo de tradução 

com o uso  de sistemas de TA fizeram dessa ferramenta uma necessidade.  

Hoje o uso de ferramentas de TA é uma necessidade devido às 

exigências de mercado. A utilidade dessa ferramenta superou o receio dos mitos 

gerados décadas passadas sobre sua eficiência. Os limites dessas ferramentas 

são constantemente desafiados por mecanismos cada vez mais robustos e 

eficientes.  

Uma das limitações dos sistemas de TA é a forma com que são 

manipuladas as expressões nominais. Sistemas de TA baseado em regras 
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preveem normas gerais sobre as expressões nominais desconcideram 

importantes e frequentes excessões. Estas generalizações geram problemas de 

tradução. Já, Sistemas estatísticos de TA não lidam com noções gramaticais e a 

hierarquia das relações entre as palavas em uma expressão nominal. Esta 

abordagem também gera problemas.  

As expressões nominais são um desafio à TA devido a sua 

complexidade estrutural, como pudemos perceber nos relatos da literatura 

(Shaalan, Rafea, Moneim, & Baraka, 2004). Nesses relatos é ressaltada a 

diversidade e riqueza de relações entre palavras em expressões nominais e a 

importância do domínio dessas estruturas na caminho para a manipulação de 

macroestruturas como as sentenças completas ou um texto. 

As estruturas de uma expressão nominal podem ser tão complexas 

que podem possuir características de uma sentença (ABNEY, 1987, p.13). De 

acordo com Abney (1987), o gerúndio é uma das estruturas que mais causam 

perplexidade em sua análise.  

(1) John’s destroying a spaceship 

(2) John’s destruction of the spaceship 

 

No exemplo (1) citado por Abney (1987), o que causa a perplexidade 

nessa estrutura é a sua semelhança com uma construção sentencial, mesmo 

sendo esta uma expressão nomial, similar ao exempo (2). Estruturas como a do 

exemplo (1) e (2) podem gerar graves problemas de interpretação em sistemas 

automáticos.  

Sistemas de TA que tem seu mecanismo de tradução baseados em 

regras gramaticais manualmente estipuladas são eficientes na análise e geração 

de estruturas para a tradução. No entanto, um sistema de tradução automática 

baseada em regras (TABR) peca pela falta de robustez no fornecimento de 

respostas quando uma situação textual submetida ao sistema não é prevista 

pelas regras.  

Na tentativa de solucionar e melhorar a eficiência de sistemas de TA, 

a tradução automática estatística (TAE) foi desenvolvida. Os sistemas de TAE 
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fazem uso de padrões de reconhecimento de texto para estipular um 

pareamento entre moldes da língua-fonte (LF) e língua-alvo (LA) para definir 

equivalentes tradutórios. Esses sistemas foram responsáveis pela popularização 

dos sistemas de TA, pelo seu rápido desenvolvimento, e por desafirmar mitos 

ainda relacionados à TA.  

Os sistemas de TAE, apesar de sua eficência e pontos positivos, 

ainda apresentam limitações e causam inseguranças. Uma das inseguranças 

geradas por estes sistemas é a imprevisibilidade dos resultados. Esta 

imprevisibilidade é causada pela consulta ao corpus quando este é muito 

extenso ou de um gênero textual diferente.  

Uma forma de solucionar os problemas dos sistemas de TAE e TABR 

foi combinar estes dois tipos de TA em modelos híbridos. Os pontos positivos 

dos sistemas de TAE e TABR são complementares e sua combinação é 

perfeitamente possível.  Way (2008) apresenta diferentes formas de combinação 

entre os sistemas de TAE e TABR. Rösener (2010) reforça a eficiência de 

sistemas híbridos de TA.  

A criação de sistemas híbridos combina o que há de melhor em cada 

abordagem de design de TA e requer um esforço multidisciplinar. No entanto, o 

desenvolvimento dessas ferramentas está sujeto às exigências de mercado. 

Desse modo, nos últimos anos ainda é pouca a participação de profissionais e 

pesquisadores de tradução na concepção dessas ferramentas 

(BANDYOPADHYAY, 2002, p.15).  

No mercado, o desenvolvimento de um sistema de TA passa por uma 

análise dos custos em sua produção e manuntenção, assim como a viabilidade 

de retorno em lucro para os desenvolvedores. No meio acadêmico, esta análise 

é desnecessária devido ao favorecimento da comunidade acadêmica com os 

produtos das pesquisas. Wälterman (1994) afirma que é pequeno o número de 

especialistas em tradução a trabalhar com ferramentas de TA. Bandyopadhyay 

(2002) afirma que, recentemente, o currículo de graduação do curso de 

formação de Tradutores inclui apenas uma disciplina sobre TA. Assim, o 

desenvolvimento desses sistemas é confiado às mãos de linguistas 
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computacionais. Os linguistas computacionais são as pessoas que têm o 

conhecimento de toda a linha de montagem envolvida no processo automático 

de tradução. No entanto, eles não são os usuários finais desse produto. Dessa 

forma, ainda segundo Bandyopadhyay (2002), o tradutor não participa na 

decisão de muitas questões linguísticas relacionadas à TA. 

A participação na concepção de sistemas de TA favorece muito o 

engrandecimento e a qualificação de tradutores, linguistas e linguistas 

computacionais. Muito conhecimento utilizado na concepção de um sistema de 

TA está diretamente relacionado a conteúdos teóricos trabalhados nos cursos de 

Letras e Tradução, além dos processos computacionais relacionados a 

Informática, Linguística de Corpus e Linguística Computacional.  

Desta forma demos início à concepção de uma ferramenta de TA com 

uma arquitetura híbrida de TABR e TAE com foco em lidar com expressões 

nominais. Pesquisadores como Abney (1987), Bernstein (2003), Kaplan (2003) e 

Radford (1988) trabalharam amplamente no estudo sintático dos sintagmas 

nominais e suas implicações. As expressões nominais citadas na literatura foram 

coletadas. Estas expressões nominais ou sinônimas foram submetidas à 

sistemas de TA. As expressões nominais citadas na literatura representam 

problemas para os tradutores automáticos. Elementos como o gerúndio, no 

exemplo (1), e o genitivo, no exemplo (2), da língua inglesa requerem uma 

interpretação muito bem definida quanto à classe gramatical equivalente e à 

ideia de posse, que acreditamos somente ser possível através da atribuição de 

regras de interpretação sintática. 

Para a atribuição de regras a um sistema de TA de forma dinâmica e 

robusta, recorremos aos recursos de Processamento de Linguagem Natural 

(PLN). Há diversas ferramentas de PLN disponíveis em diversas linguagens de 

programação.  

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento 

desse sistema foi Python. Esta linguagem de programação apresenta uma 

sintaxe simples, mas, no entanto, é robusta e versátil. Há uma gama de módulos 

de ferramentas de PLN disponíveis para essa linguagem através da biblioteca 
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Natural Language Toolkit (NLTK). Esta linguagem é tão versátil, que até mesmo 

os módulos e bibliotecas disponíveis em outras linguagens de programação1 são 

acessíveis em seu ambiente de programação.  

Foram utilizadas bibliotecas de PLN, gratuitamente disponibilizadas 

para pesquisa e educação, na construção dos módulos que constituem o 

sistema de TA proposto nesse trabalho. Este sistema de TA permite o acesso 

em seus módulos às ferramentas de PLN de forma que sejam adaptados ou 

substituídos de acordo com a necessidade do usuário.  

As etapas que constituem a linha de montagem desse sistema estão 

diretamente ligadas à aplicação prática de teorias da Linguística, Tradução e 

Linguística Computacional. O sistema foi treinado com expressões nominais 

extraídas do corpus Europarl 2  (KOEHN, 2005). A seleção das expressões 

nominais desse corpus construiu o mecanismo de transferência, que consiste na 

principal engrenagem em um sistema de TABR. O fornecimento de regras para 

o sistema foi supervisionado e editado segundo princípios teóricos gerativistas. 

Este conhecimento sintático é vital para o bom funcionamento do nosso sistema 

de TA. Outras etapas como o alinhamento de palavras e a própria criação das 

memórias de tradução requereram conhecimentos da Linguística de Corpus e 

Terminologia.   

Neste trabalho organizamos o primeiro capítulo para a introdução às 

questões envolvidas nesta pesquisa. As disciplinas relacionadas com a criação e 

utilização do nosso sistema de TA estão descritas nos capítulos de 

apresentação teórica. No capítulo 2 fazemos uma relação entre a Linguística e a 

Tradução. Neste capítulo definimos nossa noção de equivalência dentro de um 

sistema de TA e apresentamos disciplinas linguísticas intrínsicamente 

relacionadas à TA, como Sintaxe, Semântica, Terminologia  etc.  

No capítulo 3, apresentamos a relação da Linguística Computacional 

(LC) e a Tradução. Neste capítulo são apresentadas as áreas relacionadas à LC 

e técnicas de PLN que estão envolvidas no processo de concepção de um 

                                                        
1 Linguagens de programação com Java e C são acessíveis através de pacotes de conversão 

como Jpype (http://jpype.sourceforge.net) e Gcc (http://gcc.gnu.org). 
2 http://www.europarl.europa.eu  

http://jpype.sourceforge.net/
http://gcc.gnu.org/
http://www.europarl.europa.eu/
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sistema de TA. Já no capítulo 4, fazemos um levantamento da história da TA, 

suas diferentes arquiteturas e designs.  

A metodologia utilizada nessa pesquisa é apresentada no capítulo 5. 

Neste capítulo demonstramos as decisões realizadas quanto a escolha da  

arquitetura deste sistema e suas etapas constituintes. Nesse capítulo cada 

módulo é apresentado e sua codificação é explanada. Nesse capítulos 

apresentamos os parametros para a avaliação automática e manual utilizada, 

assim como os sistema que foram submetidos a mesma avaliação para servirem 

como critério de comparação. Foram escolhidos três sistemas de TA 

gratuitamente disponívies na internet.  

Na seção 6, apresentamos como foi realizado o treinamento do 

sistema para a  construção de uma gramática para expressões nominais de 

língua inglesa, assim como a criação do mecanismo de transferência dessas 

expressões em língua inglesa para a língua portuguesa. Também apresentamos 

a metodologia de testes. Ainda na seção 6, realizamos a avaliação manual e 

automática desse sistema, assim como a discussão sobre os resultados 

alcançados em comparação com os resultados submetidos a outros sistemas de 

TA. 
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2 TRADUÇÃO E LINGUÍSTICA 

 

2.1 Tradução 

 

Desde os anos 80 a Tradução firmou-se como uma disciplina 

autônoma. Sua origem está atrelada a vários outros campos de estudos.  Lages 

(2002) apresenta a Tradução como um múltiplo de saberes. Ela une campos 

como a linguística, literatura, história, antropologia, psicologia e economia. O 

crescimento de estudos relacionados à Tradução nessas diferentes áreas foram 

responsáveis pelo estabelecimento da Tradução como disciplina, e ela tem se 

desenvolvido em todo o mundo e apresenta potencial para continuar a 

desenvolver-se  (Venuti, 1995).  

Segundo Lefevere (1992), a tradução é uma reescrita. Nessa 

reescrita novos conceitos, gêneros e recursos são propostos no envio da 

mensagem de um texto na língua-fonte (LF) para a língua-alvo (LA). Os gregos 

antigos conceituam a tradução com uma visão mais detalhada e distinguem a 

tradução com os termos metáfase e paráfrase, que estão relacionados com 

aspectos de literalidade e estrutura entre os elementos envolvidos na tradução. 

Uma vez que a tradução envolve pelo menos dois modelos de línguas, muitos 

estudiosos se dedicaram a investigar os traços desse envio em suas línguas 

fonte e alvo  (Nida, 1991). Vários linguistas como Sapir, Bloomfield, Jakobson e 

Chomsky estabeleceram relações estruturais que sistematizam aspectos 

relacionados à língua. O emprego da sistematização na tradução trouxe a tona 

a noção de equivalência.   

 

2.1.1 Equivalência 

 

O conceito matemático de equivalência, que consiste na igualdade de 

valor, quando relacionado à Tradução ganha um novo enfoque por um 

questionamento simples – igual a quê? Dois importantes conceitos de Tradução 
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foram propostas considerando a igualdade entre as línguas envolvidas na 

Tradução. Esses dois conceitos são os da tradução dinâmica e estática. Estes 

conceitos de igualdade propostos rodeiam a noção de fidelidade entre a 

estrutura e o sentido da mensagem a ser traduzida, assemelhando-se à visão 

grega de metafrase e paráfrase. A tradução dinâmica envolve os conceitos 

relacionados à Eugene Nida sobre a transmissão de um pensamento de um 

texto fonte. Já a tradução estática considera a equivalência formal das estruturas 

dos textos envolvidos na tradução. Catford usa o termo “equivalente” para referir 

a uma categoria sintática, ou seja, como “correspondente formal” (RODRIGUES, 

2000, p. 47). 

Oliveira (2008) estabelece três linhas teóricas da Tradução quanto à 

noção de equivalência: abordagem linguística, histórico-descritiva e 

desconstrucionista. A abordagem linguística é representada pelos teóricos John 

Catford e Eugene Nida. Catford (1965) investigou o emprego de teorias 

estruturalistas e estabeleceu parâmetros para a sistematização de equivalência 

para a tradução. Seu enfoque era estabelecer regras para a Tradução e para 

termos equivalentes. Sua teoria é fortemente influenciada pelos estudos da 

linguística sistêmico-funcional dos anos 60 e 70.  Segundo Oliveira (2008), essa 

vertente dos estudos da Tradução parte do princípio que é possível comparar 

duas línguas e estabelecer equivalentes entre elas. 

Catford (1965) estabeleceu dois termos que passariam a fazer parte 

dos estudos sobre equivalência. O autor propôs os termos equivalência textual e 

formal para o que ele concebia como a relação de igualdade entre a estrutura 

das línguas. O equivalente textual é a porção modificada de texto da LF para a 

LA.  Já a equivalência formal, também conhecida como tradução literal, é a 

correspondência de relações entre classe e categorias gramaticais. Esta 

proposta toma como foco a estrutura do texto de origem e faz uso de conceitos 

estruturalistas para a busca de um equivalente estrutural para a LA. A 

equivalência formal assume a cultura da LF como ponto de partida para a 

transferência da mensagem.  
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No entanto, Nida (1991) enfoca a tradução na cultura da LA, levando 

em consideração aspectos extralinguísticos. Ele argumentou que a forma não 

poderia ser separada do conteúdo, assim, ainda considerando o conceito de 

igualdade de valor entre as línguas, propõe o uso de uma equivalência dinâmica 

na tradução. Esta proposta, também conhecida como equivalência funcional, 

apresenta a importância da forma e conteúdo de modo que haja o mínimo de 

perdas de informação na busca pelos correspondentes nas LF e LA. 

Estas diferentes propostas de equivalência foram construídas, 

levando em consideração aspectos relacionados à tradução com enfoque na LF 

ou LA. O conceito de equivalência foge de seus princípios matemáticos e passa 

a ser influenciado pelos aspectos multidisciplinares da Tradução.  O envio dessa 

mensagem pode assumir diferentes princípios, como identidade cultural, autoral 

e estrutural. Essa identidade foi trabalhada por autores como Venuti (1995) no 

desenvolvimento de conceitos muito importantes para a Tradução, quanto à 

noção de invisibilidade e transparência do tradutor na produção literária. 

Assim, segundo Oliveira (2008), na metade do século XX as visões 

linguísticas de equivalência passaram a dar espaço a uma perspectiva mais 

contextualizada. Esta linha de estudo da Tradução, a abordagem histórico-

descritiva, também é conhecida como “Escola de Manipulação”. Esta 

abordagem, que tem como principais nomes André Lefevere e Gideon Toury, 

assume uma postura mais flexível quanto à manipulação da mensagem e passa 

a preocupar-se com a recepção do texto e as questões envolvidas no processo 

tradutório. Oliveira (2008) argumenta as influências históricas dessa abordagem: 

 

É importante notar que essa reação só foi possível devido a uma 
mudança dos paradigmas de conhecimento científico. O essencialismo 
positivista é questionado e a ideia de uma verdade única a ser 
descoberta pela ciência é abandonada. O conhecimento toma uma 
roupagem mais flexível, que admite interferências culturais e pessoais. 
(Oliveira, 2008, p.103). 

 

Esta abordagem dedicou-se à análise da tradução literária. Levando 

em consideração o foco literário das traduções, Lefevere (1992) instaurou a 
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reescrita como palavra de ordem para a manipulação ideológica da tradução. A 

reescrita torna-se um denominador comum nessa abordagem tradutória. Assim 

a tradução é considerada uma obra artística e estética. Desta forma há uma 

amplitude de embasamentos teóricos que justifiquem a recriação do texto.  

No entanto, a negação da equivalência, enfocada nessa linha de 

estudos da Tradução, mostra que o conceito de igualdade de valor está além de 

questões linguísticas e relaciona-se à questões políticas, culturais e sociais. 

Toury (1995), integrante dessa abordagem tradutória, não descarta a ideia de 

equivalência. Ele não descarta totalmente a noção de equivalência ainda lidando 

com conceitos como classificação-descritiva, que levam em consideração 

propriedades de contextualização e sistemática de posicionamento. Quanto à 

opinião de Toury (1995) sobre equivalência na tradução, Oliveira (2008) 

argumenta:  

 

Inegavelmente, a disciplina dos Estudos da Tradução trouxe inovações 
ao pensamento sobre tradução e sobre equivalência. Propiciou aos que 
se preocupam com a tradução campos de pesquisa que ultrapassavam 
a rigidez desejada pela linguística tradicional e, ao adotar posições 
ligadas à recepção do texto e à atuação do tradutor como agente 
cultural, mostrou que a equivalência só poderia se dar de forma 
contextualizada e negociada, o que, de alguma forma, põe em 
destaque o fato de a tradução não ser simples repetição das palavras 
do autor em uma outra língua.  (Oliveira, 2008, p.105). 

 

Já a terceira linha de estudos de teóricos, influenciados por Jacques 

Derrida, Stanley Fish e Jacques Lacan, assume a tradução como uma 

desconstrução. Oliveira (2008) argumenta que os adeptos desta abordagem 

opõem-se a qualquer tipo de equivalência entre LF e LA. Os estudos teóricos 

dessa abordagem se dedicam a conceituar a não-equivalência e a 

representação de um texto em outro por um conjunto de significações que se 

complementam.  

Assim, nas abordagens que consideram a equivalência ou níveis de 

equivalência entre textos, há uma busca pela correspondência entre termos na 

LF e LA. Essa busca pode se deparar com unidades correspondentes de 
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diferentes tamanhos, levando em consideração a abordagem teórica 

empregada.  

 

2.1.2 Unidades Tradutórias 

 

Por questões didáticas, vamos nos referir a correspondências textuais 

nos textos da LF e LA como unidades tradutórias. De acordo com Alves, 

Magalhães e Pagano (2000), a unidade tradutória é um segmento de texto que 

representa uma unidade cognitiva única dotada de sentido que, por algum 

momento, recebeu a atenção direcionada do tradutor.  O tamanho dessa 

unidade tradutória pode estar contido na palavra, na frase ou até mesmo em 

segmentos maiores como sentenças ou orações.  

Alves, Magalhães e Pagano (2002) afirmam que a análise e 

compreensão sobre o domínio das unidades tradutórias é muito importante para 

a reflexão sobre o ensino da Tradução. Segundo os autores, quanto maior a 

experiência do tradutor, maior é o domínio sobre unidades tradutórias mais 

extensas. 

No entanto, as unidades tradutórias podem ser concebidas por seu 

aspecto estrutural. Assim, podemos fazer um paralelo entre o conceito das 

unidades tradutórias, a noção sintagmática e a estrutura de constituintes 

proposta por Chomsky.   

 

2.2 Sintaxe 

 

2.2.1 Teoria Gerativa 

 

Os estudos da gramática tradicional já demonstravam que as 

sentenças podiam ser divididas em grupos. Chomsky e demais pesquisadores 

dedicaram-se aos estudos das regras de geração de frases e das normas 

apropriadas da estrutura de constituintes.  Estes estudos deram origem ao 
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Gerativismo. Segundo Raposo (1992), a teoria gerativa inscreve-se 

decididamente na corrente naturalista de estudos sobre a linguagem e a 

natureza humana. Portanto, quanto mais conhecemos sobre os princípios que 

regem a gramática gerativa, mais tornamo-nos conscientes para que possamos 

fazer uso dela. Por exemplo, a noção de estrutura vem da competência sintática 

de falantes nativos quanto a sua intuição sobre a língua.  Sobre esta afirmativa  

Radford (1988) argumenta: 

 

Part of the evidence for claiming that sentences have syntactic structure 
in language comes from the native speaker's intuitions about the 
structure of sentences in his language. The structural intuitions which 
native speakers have about the Syntax of their language are of two 
types, namely(i) intuitions about how soundsequences in sentences 
are structured into successively larger structural units which we call 
constituents; and (ii) intuitions about whether particular set of 
constituents (i.e. structural units) belong to the same category or not. 
(RADFORD, 1988, p.50)

3
 

 

Tal afirmação corrobora com a comparação entre os constituintes e o 

conceito das unidades tradutórias. Desta forma, podemos perceber o importante 

papel da sintaxe nos estudos tradutórios e na formação do tradutor.  

Chomsky (2002) define como sintaxe o estudo de princípios e 

processos nos quais sentenças são estruturadas na língua. A gramática de uma 

língua é definida pelo conjunto de regras utilizadas para um determinado uso. 

No entanto, esse conjunto de regras que compõem essa gramática geram um 

número de sentenças que está além das previstas pelo corpus, uma vez que o 

corpus é uma entidade finita. Chomsky (2002) afirma que um número finito de 

regras, que compõe a gramática, gera um número infinito de sentenças de uma 

determinada língua. Segundo o autor, a sintaxe consiste na construção de uma 

gramática de uma determinada língua e na justificativa de sua estrutura 

                                                        
3 Parte das evidências para afirmar que as sentenças têm estrutura sintática na linguagem vêm das 
intuições dos falantes nativos sobre a estrutura das frases na sua língua. As intuições estruturais que 
os falantes nativos têm sobre a sintaxe da língua são de dois tipos, a saber: (i) intuições sobre como 
as sequências de sons em frases estão estruturadas em unidades estruturais sucessivamente maiores 
que chamamos de constituintes, e (ii) intuições sobre se determinado conjunto de constituintes (isto 
é, unidades estruturais) pertencem à mesma categoria ou não. (Tradução Nossa). 



 23 

linguística. Segundo Carnie (2002), a língua é uma propriedade fisiológica ou 

cognitiva do homem. É um reflexo intuitivo, o fato de todos nós termos conceitos 

e julgamentos sobre boa formação e uso da língua. Radford (1988) afirma que, 

em um nível intuitivo, há uma organização que relaciona algumas palavras mais 

do que outras. Carnie (2002) concorda ao afirmar que há testes sobre a intuição, 

ou competência gramatical, dos falantes quanto à estrutura de sentenças. 

Radford (1997) comenta que se a gramática é o estudo da competência 

gramatical, assim nós estamos assumindo um ponto de vista cognitivo para a 

natureza da gramática.  Sobre estes testes, Carnie (2002) explica: 

 

The psychological experiment used to get this subconscious kind of 
knowledge is called the grammatically judgment task. The judgment 
task involves asking a native speaker to read a sentence, and judge 
whether it is well-formed (grammatical), marginally well-formed, or ill-
formed (unacceptable or ungrammatical).(CARNIE, 2002, p. 11)

4
. 

 

De acordo com os testes sobre a intuição dos falantes podemos obter 

um conjunto de evidências que possibilitam a hierarquização da estrutura das 

sentenças em dois níveis de categorias: no nível das palavras e no nível dos 

sintagmas.  Sobre as categorias das palavras, podemos afirmar que existem 

classes de palavras, pois as palavras podem ser agrupadas por apresentarem 

comportamento similar, segundo evidências fonológicas, morfológicas, sintáticas 

e semânticas (RADFORD, 1988).  Assim, podemos afirmar que existem 

argumentos que reforçam as categorias no nível dos sintagmas. 

Carnie (2002) afirma que as classes de palavras mais importantes 

são substantivo, verbo, preposição, adjetivo e advérbio. Desta forma, adotamos 

estes nomes das classes de palavras utilizados pela gramática tradicional.   

Entretanto, devemos refletir quanto à conceituação tradicional das classes de 

palavras.  Peguemos os substantivos por exemplo. Segundo Cunha (1972), um 

substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os coisas em geral. 

                                                        
4 O experimento psicológico usado para obter esse tipo de conhecimento subconsciente é chamado 
de julgamento gramatical. A tarefa de julgamento envolve pedir a um falante nativo para ler uma 
frase, e julgar se ela está bem formada (gramatical), marginalmente bem formada, ou mal formada 
(inaceitável ou não gramatical). (Tradução Nossa).  
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A definição de Cunha (1972) reflete a definição atribuída ao substantivo por 

gramáticos tradicionais. Mas se considerarmos o seguinte exemplo: 

 

(3) A destruição do meu trabalho foi horrível. 

 

Nesse exemplo, a palavra em destaque não pode ser considerada um 

ser, mas uma ação. No entanto, a palavra em destaque no exemplo (3) é um 

substantivo e não um verbo. Os verbos possuem uma construção morfológica de 

fácil reconhecimento humano e a palavra “destruição” do exemplo (3) não pode 

ser reconhecida como tal. Se observarmos as sentenças a seguir podemos 

perceber que os elementos em destaque tem o mesmo valor e possuem a 

mesma posição. 

 

(4)  a. O homem adorava chocolate. 

     b. O cachorro adorava chocolate. 

     c. O rei adorava chocolate.  

 

Nesse exemplo, todos os elementos em destaque são substantivos. 

Elementos que não sejam substantivos não podem substituí-los. 

 

(5)   *O de adora chocolate.5 

 

Assim podemos generalizar que a definição de um substantivo não 

está ligada ao seu significado, mas a sua morfologia e sua posição na sentença 

(Carnie, 2002). Igualmente como podemos classificar uma palavra, também 

podemos classificar um grupo de palavras. Podemos afirmar que existem 

argumentos que reforçam as categorias no nível dos sintagmas (RADFORD, 

1988, p.56).  

 

                                                        
5 O símbolo * significa que a sentença é agramatical. 
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2.2.1.1 Estrutura de constituintes 

 

Os constituintes por definição são grupos de palavras que funcionam 

como uma unidade. Para comprovar o comportamento funcional dessas 

unidades são realizados alguns testes. 

 

[...], we proposed the hypothesis that sentences are composed of higher-
level groupings called constituents. Constituents are represented in tree 
structures and are generated by rules. If the hypothesis of constituency is 
correct, we should be able to test it in general (as well as test specific 
instances of the rules).

6
 (CARNIE, 2002, p. 51). 

 
Estes testes buscam agrupar elementos que possuam o mesmo 

comportamento em determinadas instâncias.  Apresentaremos os quatro testes 

mais populares entre Radford (1988), Carnie (2002), Mioto, Silva e Lopes (2007) 

e Othero (2009). Eles são: substituição, isolamento, movimento e coordenação.  

O teste de substituição consiste no reconhecimento de um 

constituinte através da troca de uma única palavra por um grupo de palavras, 

como podemos ver no exemplo. 

 

(6)  a. O homem da universidade escreveu o texto 

     b. Ele escreveu o texto. 

 

Os elementos marcados em negrito apresentam o mesmo 

comportamento. No entanto, esse teste não pode ser conclusivo, pois, segundo 

Carnie (2002), há muitos casos de regras opcionais, e como podemos saber que 

não estamos apenas retirando esses elementos? De acordo com Carnie (2002) 

para evitar esse problema, devemos prezar pela manutenção do sentido original. 

“Nenhum desses testes é absoluto ou infalível” (Carnie, 2002, p.52). No entanto, 

segundo Radford (1997), estes testes buscam as evidências na língua e, quando 

positivas, podem comprovar um fenômeno particular. 

                                                        
6 [...], nós propomos a hipótese que as sentenças são compostas de agrupamentos chamados 
constituintes. Os constituintes são representados em estruturas arbóreas e gerados por regras. Se o 
hipótese dos constituintes estiver correta, nós devemos ser capazes de testá-la de forma geral (assim 
como em exemplos específicos das regras). (Tradução nossa).  
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Outro teste que pode ser aplicado para o reconhecimento de 

constituintes é o isolamento. Esse teste consiste na separação do segmento 

desejado do resto da sentença. Se o segmento desejado funcionar isoladamente 

da sentença como resposta a uma pergunta, possivelmente, ele pode ser um 

constituinte (Carnie, 2002, p.86).  Podemos observar um exemplo de teste de 

isolamento a seguir. 

 

(7)  a. Ele comeu em um restaurante chique. 

     b. Ele comeu em um restaurante chique 

 

Se nós questionarmos “o que ele fez ontem?”, podemos perceber que 

o elemento marcado em negrito no exemplo 7a responde nossa pergunta. No 

entanto, o mesmo não acontece como o exemplo 7b.  

O teste de movimento consiste na possibilidade de colocação de um 

grupo de palavras em locais diferentes da sentença. Uma possibilidade de 

movimentação pode ser chamada de clivagem  (MIOTO , SILVA e LOPES , 

2007).  A clivagem é a colocação do grupo de palavras entre “é” e o “que” à 

esquerda da sentença. Outra movimentação é o preposicionamento. Essa 

movimentação requer a colocação do grupo de palavras antes de “é “ e “que” 

antes do restante da sentença. E o último tipo de movimentação que veremos 

será a passiva. A movimentação da passiva troca a posição de sujeito e objeto e 

a colocação do verbo em sua forma apassivada. No exemplo a seguir 

poderemos observar as três formas de movimentação supracitadas para testar o 

constituinte no exemplo 6a.  

 

(8)  a. É o homem da universidade que escreveu o texto. 

     b. O homem da universidade é que escreveu o texto. 

     c.  O texto foi escrito pelo homem da universidade.  

 

No exemplo (8), podemos, no item 8a, perceber que o constituinte 

destacado foi clivado. No exemplo 8b, o constituinte foi preposicionado. 
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Finalmente, no exemplo 8c, o constituinte se deslocou para o agente da passiva.  

O último teste que veremos é o de coordenação. Esse teste consiste 

na coordenação de grupos de palavras pelas conjunções “e” ou “ou”. Somente 

constituintes de mesma categoria sintática podem ser coordenados (CARNIE, 

2002, p.88). Observe o exemplo (9). 

 

(9)  a. O homem da universidade e eu escrevemos o texto. 

    b. * O homem da universidade e logicamente escrevemos o 

texto. 

 

O exemplo 9b não permite a coordenação dos elementos “O homem 

da universidade” e “logicamente”, pois eles possuem comportamentos 

diferentes.  A impossibilidade dessa coordenação torna a sentença agramatical. 

Sendo comprovada a existência de constituintes, percebemos que há níveis de 

relação entre constituintes formando hierarquias.  Observemos os exemplos a 

seguir. 

(10) a. O homem da universidade e o rapaz do laboratório 

escreveram o texto. 

     b. O homem da universidade e o rapaz escreveram o texto. 

     c. O homem da universidade e do laboratório escreveram o 

texto. 

 

No exemplo (10), tentamos demonstrar que na coordenação há uma 

relação entre constituintes diferentes. Mas qual a diferença entre a relação dos 

elementos no exemplo (10) e os contidos no exemplo 9b? Podemos diferenciá-

los se compreendermos que há um constituinte dentro de outro no caso dos 

elementos do exemplo (10). Se refizermos os testes supracitados, chegaremos a 

conclusão que “O homem da universidade” é um constituinte independente e “da 

universidade” também. Desta forma no exemplo 10c, a coordenação ocorre 

entre os elementos “da universidade” e “do laboratório”.   

A reflexão sobre a relação entre os constituintes e a interpretação de 
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fenômenos observados por Radford (1988) em relação aos substantivos e 

sintagmas nominais, guiam uma revisão teórica que postulam a existência de 

novos níveis de projeção  relacionados aos constituintes.  

 

2.2.2 Teoria X-Barra 

 

Seguindo a teoria sobre a estrutura hierárquica dos constituintes, 

Radford (1988) argumenta sobre a existência de um terceiro tipo de categoria. 

Ela seria intermediária entre o nível das palavras e dos sintagmas. 

 

[...] we are going to argue that our existing Theory of Categories 
should be extended to include a third type of category intermediate 
between wordlevel and phraselevel categories. That is to say, we 
are going to argue in favour of positing that there are nominal 
constituents larger than the Noun but smaller than a full Noun Phrase, 
verbal constituents larger than a Verb but smaller that a full Verb 
Phrase, adjectival constituents larger than the Adjective but smaller 
than a full Adjectival Phrase ...and so on.

7
 (RADFORD, 1988, p. 167). 

 

Da mesma forma, Chomsky (1970), em Remarks on Nominalisation, 

introduz a proposta da “bar notation”; Jackendoff (1977 apud RADFORD, 1988) 

propõe a “prime notation”; e Harris (1951 apud RADFORD, 1988) apresenta a 

“numerical superscrit notation”. Segundo Radford (1988), os três sistemas são 

diferentes formas de representar a mesma reflexão citada anteriormente.  

Podemos comparar as três notações no exemplo (11) (RADFORD, 1988, p. 

173). 

 

(11)   

          Number Notation Bar Notation Prime Notation 

                                                        
7 [...] nós estamos discutindo que nossa teoria das categorias existente deve ser estendida para 
incluir um terceiro tipo de categoria intermediária entre o nível das palavras e o dos sintagmas. Isso 
quer dizer, nós estamos argumentado em favor de postular que há componentes nominais maiores 
do que o substantivo mas menores do que um sintagma nominal completo, componentes verbais 
maiores do que um verbo mas menores que um sintagma verbal completo, componentes adjetivais 
maiores do que o adjetivo mas menores do que um sintagma adjetival completo… e assim por diante. 
(Tradução nossa).  
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N0 (N-Zero) N N 

N1(N-one) N (N-bar)8 N’ (N-prime) 

N2( N-two) N (N-double-bar)9 N” (N-double-prime) 

 

Dado que estas três notações são sistemas equivalentes, seus 

conceitos findam por se tornarem intercambiáveis. A nomenclatura mais popular 

é a “bar notation”, mas no entanto a grafia mais utilizada, por razões tipográficas, 

para representá-la é a “prime notation”. E, muitas vezes, mesmo fazendo uso da 

“prime notation”, os nós terminais são representados pela notação numérica de 

Harris (1951 apud RADFORD, 1988). Desta forma, chegamos ao que hoje é 

chamado de Teoria X-barra. Essa teoria propõe uma representação 

intermediária entre a projeção máxima de um sintagma e o seu nó terminal, 

como podemos ver no exemplo (12). 

                                                        
8 Por problemas de limites tipográficos, a linha que originalmente fica acima do N foi colocada abaixo 
dele. 
9 Por problemas de limites tipográficos, as duas linhas que originalmente ficam acima do N foram 
colocadas abaixo dele. 
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(12)  

  

 

No exemplo (12) podemos perceber que a projeção máxima XP é 

constituída de um elemento X’ que por sua vez é constituído de um nó terminal 

X0.  Segundo Carnie (2002), há uma terminologia informal frequentemente 

usada para facilitar a compreensão da relação entre as dominâncias estruturais. 

Essa terminologia faz alusão aos elementos da família (Pai, filho e irmão).  No 

exemplo (12), YP é pai de Y’, que é pai de Y.  Todo nó que represente um 

sintagma pode ser chamado de projeção máxima, assim como, quando há um 

elemento que não possua uma projeção acima dele,  ou seja um nó que não 

possua um pai, chamamos esse nó também de projeção máxima.
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A Teoria Xbarra é o módulo de gramática que permite representar 
um constituinte. Ela é necessária para explicitar a natureza do 
constituinte, as relações que se estabelecem dentro dele e o modo 
como os constituintes se hierarquizam para formar a sentença. Como 
acontece em qualquer módulo de gramática, a Teoria Xbarra deve 
ser universal a ponto de configurarse como um esquema geral, 
capaz de captar a estrutura interna dos sintagmas de qualquer 
língua; mas também deve prestarse a dar conta da variação nas 
diferentes línguas. (MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p 46). 

 

De acordo com os moldes da Teoria Xbarra, a organização das 

estruturas deve seguir um conjunto de princípios, como os apresentados por 

Othero (2009, p. 2627): 

 

• Endocentricidade 

• Lexicalidade 

• Sucessão 

• Uniformidade 

• Maximalidade 

• Opcionalidade 

• Binaridade 

 

O princípio da endocentricidade afirma que cada item terminal X 

constitui um sintagma XP. Ou seja, todo XP deve ser constituído de um nó 

terminal X, um ZP deve ser constituído de um nó terminal Z, o YP de um Y e 

assim por diante, como podemos ver no exemplo (13). 

(13)  
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De acordo com Othero (2009, p. 27), “ o princípio da lexicalidade 

postula que cada elemento não terminal seja a projeção de um elemento 

terminal”. Assim, levando em consideração o exemplo (12), uma projeção 

máxima XP deve ser constituída de elementos intermediários X’ e não W’, por 

exemplo. Como podemos observar no exemplo (14). 

 

(14)   

 

O princípio de sucessão trata da relação de dominância entre os 

constituintes. Sobre a relação de dominância, Mioto, Silva e Lopes (2007, p. 50) 

dizem que “ α domina β se e somente se existe uma sequência conexa de um 

ou mais galhos entre α e β e o percurso de α até β através dos galhos é 

unicamente descendente.” Assim, ainda no exemplo (14), fazendo uso da 

terminologia informal comentada por Carnie (2002), a projeção máxima domina 

todos os nós que estão abaixo dele. No entanto, a projeção ZP não domina YP, 

pois não há ligação entre eles que seja somente descendente.  

A uniformidade, por critérios de organização, postula que todas as 

projeções devem conter o mesmo número de barras. Essa regra não é 

respeitada no caso apresentado no exemplo a seguir. 

 

(15)   
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Neste  exemplo, nós encontramos um nó intermediário (Y’) entre YP 

e o nó terminal Y0. Enquanto XP apresenta duas projeções intermediária (X” e 

X’) até chegar ao nó terminal X0. Essa regra é importante para a credibilidade 

das análises, uma vez que ela trata todos os elementos da mesma forma, sem 

particularidades. 

O princípio da Maximalidade postula que todo item lexical deve 

constituir uma projeção no nível do sintagma. Assim, se tivermos os itens 

lexicais X, Y e Z, estes devem apresentar as projeções XP, YP e ZP, 

respectivamente, como foi ilustrado no exemplo (14).  

O princípio da Opcionalidade postula que a estrutura entre os 

elementos de um sintagma deve permitir a opção da presença de um elemento.  

No exemplo (16), apresentamos um exemplo gramatical de Opcionalidade. 

 

(16) a. O Pedro veio aqui. 

  b.  Pedro veio aqui. 

 

No exemplo (16), a gramática que representará as duas sentenças 

deve permitir a opcionalidade do artigo que está representado no exemplo 16a , 

mas não está representado no exemplo 16b. 

Por último,  o princípio da Binaridade postula que todas as 

ramificações estruturais devem ser binárias. Ou seja, todo pai deve ter somente 

até dois filhos.  Uma demonstração de estrutura binária é apresentada no 

exemplo (17). 

(17)   
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Os princípios de organização de estruturas apresentados tem a 

função de orientar a reflexão sobre a relação entre os elementos constituintes 

das expressões. A relação entre os constituintes pode ser representada em três 

tipos: especificadores, adjuntos e complementos.  

A diferença entre adjuntos e complementos é trabalhada por Radford 

(1988), quando é ilustrada a diferença entre modificadores. A ilustração de 

Radford (1988) é mostrada no exemplo (18). 

 

(18) a. o estudante [ de Física] (= complemento) 

   b.  o estudante [ com cabelo grande] (= adjunto) 

 

Radford (1988) argumenta que o constituinte “de Física” é 

intuitivamente entendido como complemento de  “o estudante”, pois informa a 

natureza dos estudos do individuo, no exemplo 18a. Para comprovar, 

parafraseamos, no exemplo (19), a construção de forma que “Física” funcione 

como complemento do verbo estudar.  

 

(19) a. Ele é um [estudante de Física] 

   b. Ele está [estudando Física] 

 

No entanto, a mesma relação não pode ser atribuída aos elementos 

do exemplo 19b. O recurso de parafrasear não funciona, uma vez que os 

elementos não apresentam nenhuma complementação de sentido. 

 

(20) a. Ele é [um estudante com cabelo grande] 
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  b. Ele está [estudando com cabelo grande] 

 

A expressão “com cabelo grande” não completa o sentido de 

“estudante”. Esta primeira expressão serve apenas para fornecer uma 

informação adicional à segunda. Assim, podemos dizer que “com cabelo 

grande” é adjunto da expressão “estudante”.  

Os especificadores se apresentam na posição mais a esquerda das 

expressões (Radford, 1988). 

 

(21) a. O menino veio aqui 

   b. *Menino o veio aqui 

 

Ao observarmos os exemplos 21a e 21b, confirmamos a afirmação de 

Radford (1988) no exemplo 21b e percebemos que a intenção de reordenar a 

posição do determinante “o” torna a sentença agramatical .   

Especificadores, adjuntos e complementos denotam relações 

gramaticais e devem ser representados estruturalmente. No exemplo (22) 

apresentamos a representação estrutural dessas três relações em um sintagma 

nominal. 

 

(22) O estudante de Física com cabelo grande 

 

 

No exemplo (22) podemos observar que a expressão “de Física” é 

complemento do núcleo nominal “estudante”. A expressão “com cabelo grande” 

é adjunto da expressão “estudante de Física. E a expressão “estudante de 
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Física com cabelo grande” é especificada pelo artigo “o” na extrema esquerda 

do exemplo. Assim podemos demonstrar no exemplo (23). 

 

(23)  

Especificador Núcleo Complemento Adjunto 

O Estudante de Física com cabelo grande 

 

 A partir da observação da disposição estrutural do exemplo (23), 

podemos inferir regras sobre as três possíveis estruturas dentro da teoria X-

barra. 

(24) Regra do especificador  XP -> (YP) X’ 

(25) Regra do Adjunto  X’-> (WP) X’ ou X’(WP) 

(26) Regra do Complemento X’ -> X (ZP) 

 

A disposição estrutural das regras está demonstrada a seguir. 

 

(27)  

 

 

O modelo estrutural, apresentado no exemplo (27), possibilita uma 

série de reflexões quanto à estrutura da língua. Uma delas sendo: quais as 

projeções máximas da língua portuguesa? Othero (2009) argumenta que há 

boas evidências que comprovam a existência de quatro projeções cujo núcleo é 
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um elemento lexical, como NP, AP, VP e PP. Estes são os sintagmas 

consagrados na língua portuguesa do Brasil.  

No entanto, reflexões sobre as possibilidades de uso da língua, 

geraram estudos que culminaram na Teoria X-barra contemporânea. Chomsky 

(1986) propôs que não somente itens lexicais como substantivos e verbos, mas 

elementos funcionais, como complementadores e auxiliares poderiam projetar 

um nível sintagmático. Essa afirmativa de Chomsky reforça o princípio da 

maximalidade.  

Apesar do início das reflexões terem sido iniciadas pela 

representatividade do sintagma verbal e sua relação com os auxiliares, que 

passaram a projetar o sintagma flexional (IP), iremos nos atrelar às reflexões a 

respeito do sintagma nominal, foco de nossa pesquisa. Bernstein (2003) afirma 

que Chomsky não revisou a extensão das projeções da teoria X-barra para 

aplicá-la aos itens nominais. A falta dessa revisão fez com que os elementos 

nominais ainda sejam representados por NP. Esse fato torna incoerente os 

tratamentos dados aos elementos determinantes. 

Os elementos determinantes na teoria tradicional da gramática 

gerativa continuavam a ser gerados como especificadores de um sintagma 

nominal (SpecNP), mesmo sendo esta configuração inconsistente com os 

princípios da Teoria Xbarra. Esta configuração conflitava com o fato de que 

tanto elementos lexicais, quanto funcionais, projetam um nível de sintagma,  

desrespeitando o princípio da lexicalidade e maximalidade. Como poderia um 

determinante constituir um sintagma nominal sem antes ter constituído um 

sintagma determinante?  Essa concepção não estaria violando o princípio da 

maximalidade?  

Abney (1987) forneceu argumentos teóricos e empíricos justificando a 

necessidade da existência de um Sintagma Determinante (DP). O DP é a 

categoria máxima projetada pela classe de elementos determinantes e núcleo 

do Sintagma Nominal (NP). A proposta de Abney (1987) é conhecida como a 

Hipótese DP. 
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2.2.2.1 Hipótese DP 

 

Há um conjunto de evidências que permitem a análise de elementos 

nominais como sintagma determinante (DP). Kindl (2011) afirma que há 

evidências semânticas, morfológicas e sintáticas que reforçam a existência de 

uma categoria DP. Bernstein (2003), sobre evidências morfológicas, reforça que 

substantivos na situação de possuído concordam com seu especificador, um 

determinante. Isto se dá da mesma forma que um verbo concorda com seu 

especificador, a oração subjetiva. Como podemos ver pela relação de 

concordância nominal em 28a e concordância verbal em 28b. 

 

(28) a. Minhas leituras 

  b. Os livros que eu sempre leio ilustram a teoria  

 

A situação de concordância foi ilustrada por Abney (1987) quanto aos 

nomes em situação possessiva na língua esquimó Yup’ik. 

 

(29) a. angute-t kiputa-a-t (Yup'ik)  

   man-Erg (Pl) buy-OM-SM  

    “the men bought it”  

 

   b. angute-t kuiga-t  

   the man-Erg (Pl) river-SM 

    “the men's river” 

 

O substantivo e seu possuidor são marcados pela concordância (-t), 

bem como o sujeito e verbo na oração.  Assim como os exemplos apresentados, 

Abney (1987), ainda, reforça sua reflexão sobre a importância do DP.  

Outra evidência apresentada por Abney (1987) é o paralelismo 

sintático entre nomes e orações. “Há evidências convincentes de fenômenos 

advindos da ligação e controle de que os argumentos no domínio nominal estão 
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hierarquicamente dispostos em paralelo ao domínio oracional”10 (BERNSTEIN, 

2003, p.440). 

 

(30) a. Rome destroyed Carthage  

  b. Rome’s destruction of Carthage 

 

Nos exemplos podemos observar que os nomes podem assumir tanto 

argumentos internos como externos. No exemplo (30), a primeira sentença 

possui os elementos Rome e Carthage que podem ser considerados externos, 

pois estes são argumentos do verbo destroyed. Já em 30b, há uma relação com 

argumentos internos. O elemento Carthage é argumento de destruction, e por 

sua vez destruction of Carthage relaciona-se com Rome.  

Cinque (1980 apud Bernstein, 2003) comenta que apenas o 

argumento mais alto na estrutura de um sintagma nominal pode ser extraído, 

reforçando assim a ideia de uma organização hierárquica entre os argumentos 

nominais. De acordo com Abney (1987), Longobardi (2003) e Bernstein (2003) 

as propriedades semânticas indicam que a distinção entre argumentos e não 

argumentos é relevante para fazer um paralelo entre NPs e DPs. Vejamos os 

exemplos. 

 

(31) a. Douglas é professor (* que adora sintaxe) 

  b. Douglas é um professor (que adora sintaxe) 

 

No exemplo 31a, a ausência do artigo faz com que o nome 

“professor” seja reconhecido como um NP. Nesse caso, o NP, que é de 

natureza adjetival, devido à sua função predicativa na sentença, não permite 

que ele seja estendido em uma oração. Elementos adjetivais são adjuntos e não 

podem ser considerados argumentos. No entanto, no exemplo 31b, o artigo 

pode “cobrir” um predicado NP e torná-lo um argumento DP (BERNSTEIN, 

                                                        
10 “There is compelling evidence from binding and control phenomena that the arguments in the 

nominal domain are hierarchically arranged in a manner parallel to that in the clausal domain.” 
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2003, p.443). Por esta razão a expressão nominal, em 31b, é um argumento, e 

pode encabeçar uma oração, podendo ser considerado um DP. Desta forma, 

podemos dizer que expressões nominais que puderem ser entendidas como 

argumentos semânticos da sentença, podem ser consideradas DPs. Aquelas 

que não puderem ser consideradas argumentos, são classificadas como NPs.   

Quanto à ausência do artigo em expressões nominais, Longobardi 

(2003) observa que algumas expressões nominais mesmo sem a presença do 

artigo funcionam como argumentos. Bernstein (2003) comenta que em muitas 

línguas europeias os substantivos incontáveis e no plural podem ser 

considerados argumentos. Isso é possível se considerarmos estes argumentos 

como DP, mas com a categoria determinante desprovida de um conteúdo lexical 

(categoria vazia). 

 

(32) Casa nova de Ana 

 

Em (32), apresentamos a possibilidade da categoria vazia para um 

DP. Nesse exemplo, o nome próprio Ana é um argumento interno sem a 

representação de um determinante, e por sua vez, casa nova de Ana pode ser o 

argumento de uma sentença completa como em (33). 

 

(33) Nós vamos para casa nova de Ana. 

 

Mas se um NP pode ser um argumento interno de um DP como 

representaríamos estruturalmente a relação entre esse elementos? A teoria x-

barra, apesar da clareza em seus princípios ainda sustentava incoerências 

quanto ao tratamento dado ao elemento determinante em uma expressão 

nominal.  Bernstein argumenta:  

 

In particular, determiner elements, such as definite articles, continued 

to be generated in SpecNP, although this sort of configuration was 

inconsistent with at least two aspects of X’-theory: (i) the idea that 

lexical as well as functional elements project to the phrasal level, and 
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(ii) the notion that specifier positions host phrasal categories (e.g. wh-

phrases in SpecCP, sentential subjects in SpecIP)
11

. (BERNSTEIN, 

2003, p.437).  

 

Abney (1987) propõe argumentos teóricos e empíricos que 

reestruturam os elementos relacionados em expressão nominal. Segundo 

Bernstein (2003), esta pioneira proposta de Abney resolve problemas da 

representação do NP e unifica o tratamento de NP e orações.  Abney propõe 

que a categoria máxima de um determinante seja o DP e encabece o NP. Ou 

seja, nessa proposta, a expressão nominal ou a oração nominal, agora, seria 

representada por DP. A Estrutura proposta por Abney pode ser vista a seguir 

(BERNSTEIN, 2003, p. 434). 

 

(34)   

 
 

Abney (1983) inicia sua argumentação acerca da estrutura do NP ao 

refletir sobre o seguinte exemplo:  

 

(35)  John’s building a spaceship. 

 

O exemplo é interessante pela sua estrutura ambígua para a língua 

inglesa. Ele pode ser interpretado como uma sentença completa composta pelo 

                                                        
11  Particularmente, os elementos do determinante, tais como artigos definidos, continuaram a ser 
gerados como SpecNP, embora esta configuração fosse incompatível com pelo menos dois aspectos 
de  teoria X-barra: (i) a ideia que os elementos lexicais assim como funcionais se projetem no nível 
do sintagma, e (ii) a noção que o especificador posiciona as categorias sintagmáticas anfitriãs (e.g. 
expressão interrogativa em SpecCP, sujeitos sentenciais em SpecIP). (Tradução nossa).  
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sujeito John, pelo verbo auxiliar to be, o verbo principal no particípio presente e 

o objeto da sentença.  No entanto, esse mesmo exemplo pode ser considerado 

uma expressão nominal. Podemos comprovar isso se realizarmos alguns testes 

apresentados anteriormente.  

 

(36) a. [John] is nice. 

  b. [John’s building a spaceship] is nice 

  c. It was [John’s building a spaceship] that I don’t like.  

  d. [John’s building a spaceship] is what I don’t like.  

  e. The noise came from [John’s building a spaceship].  

  f. [John’s building a spaceship] and the party were very 

noisy.  

 

Nos exemplos acima, os testes de substituição, movimentação e 

coordenação confirmam a possibilidade de interpretação do exemplo 31 como 

uma expressão nominal. Nesse exemplo podemos afirmar que o elemento John 

é um NP interno à expressão. Radford (1988) argumenta que qualquer NP pode 

receber a flexão do genitivo “ ’s” como no exemplo a seguir: 

 

(37) a. The king 

b. The king of England 

c. The king of England’s crown  

 

Abney (1983) chama a atenção para a semelhança na situação de 

“John`s” do exemplo (35) com a função de sujeito. No entanto esse “sujeito” 

estaria relacionado ao gerúndio no qual funciona como possuidor. Enquanto o 

elemento possuído se refere a “building a spaceship”. Essa construção do 

gerúndio é possível para qualquer verbo.  O gerúndio compõe uma derivação 

verbal com valor de substantivo. Abney argumenta: 

 

More importantly, there is quite a long list of processes and 
constructions which appear in the verb phrase, but not in the noun 
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phrase, including case assignment to the object, raising, Exceptional 
Case Marking (Raising to Object), double objects, particles and 
particle movement, and numerous others.

12
 (ABNEY, 1983, p. 14).  

 

Assim, Abney (1983) argumenta que todas as construções citadas 

devem ser encontradas no gerúndio e lista: 

 

(38) a.  * John’s destruction the spaceship 

           John destroyed the spaceship 

     John’s destroying the spaceship 

  b.  * John’s appearance to be dead 

      John appeared to be dead 

      John’s appearing to be dead 

  c.  * John’s belief Bill to be Caesar Augustus 

      John believed Bill to be Caesar Augustus 

      John`s believing Bill to be Caesar Augustus 

 

  d.  * John’s gift/rental (of) Mary (of) a Fiat 

      John gave / rented Mary a Fiat 

      John’s giving/renting Mary a Fiat 

 

  e.  * John’s explanation (away) of the problem (away) 

      John explained (away) the problem (away) 

      John’s explaining (away) the problem (away) 

 

Exemplos extraídos de (ABNEY, 1987, p.15), no exemplos acima, o 

autor mostra que toda construção sentencial tem uma estrutura nominal 

equivalente fazendo uso do gerúndio. Isso nos faz analisar como o gerúndio 

                                                        
12 Mais importante, há uma lista longa de processos e construções que aparecem no sintagma verbal, 
mas não no sintagma nominal, incluindo a atribuição de caso ao objeto, levantamento, marcação 
excepcional de caso (Levantamento para objeto), objetos duplos, partículas e partícula de 
movimento, e outras. (Tradução nossa).  
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deve ser representado em uma expressão nominal.  Dessa amostra é possível 

obter a seguinte análise (ABNEY, 1987, p. 15): 

 

(39)   

  

 

Mas se refletirmos sobre a estrutura proposta no exemplo acima, 

podemos observar que o valor de substantivo atribuído à “building” não é 

considerado.  Quanto à analise do gerúndio Abney argumenta inicialmente:  

 

The gerund is of great interest in evaluating the DP-analysis, 
inasmuch as, if the DP- analysis is correct, it provides a simple and 
general structure for the gerund, which appears otherwise so 
exceptional. Under the DP-analysis, we can take the Poss-ing 
construction to involve D taking VP-complement, instead of an NP 
complement. In this way, we account for the properties of the Poss-
ing construction, while maintaining a strict version of X-bar theory

13
. 

(ABNEY, 1987, p. 105). 

  

No entanto, Abney (1987), considerando a importância do gerúndio 

para a análise do DP, revisa suas considerações do gerúndio como VP. Há 

evidências que em determinadas situações o gerúndio tem o comportamento de 

uma expressão nominal.  

Primeiramente são apresentadas evidências externas que levam à 

conclusão que gerúndios relacionados ao genitivo apresentam um 

comportamento de NP (ABNEY, 1987).  Quanto a aspectos distribucionais, há 

                                                        
13 O gerúndio é muito interessante para a avaliação da análise do DP, visto que, se a análise DP está 
correta, ela fornece uma estrutura simples e geral para o gerúndio, que parece de outra maneira tão 
excepcional. Sob a análise do DP, nós podemos tomar a construção de Poss-ing para envolver D que 
toma o VP-complemento, em vez de um complemento NP. Desta maneira, nós esclarecemos as 
propriedades da construção de Poss-ing, ao manter uma versão restrita da teoria da X-barra. 
(Tradução nossa).  
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várias posições  na sentença que recebem o gerúndio com valor de substantivo, 

mas não o recebem com valor de verbo que forma uma oração. 

 

(40) a.  I learned about John’s weakness for stogies 

   I learned about John’s smoking stogies 

   I learned about John smoking stogies 

   * I learned about that John’s smoke(s) stogies 

   * I learned about (for John) to smoke stogies 

  b.  Does John’s weakness for stogies bother you 

   Would John’s smoking stogies bother you 

   ? Would John smoking stogies bother you 

   * Does that John smokes stogies bother you 

   * Would (for John) to smoke stogies bother you 

  c.   I believe that John’s weakness for stogies bothers 

you 

   I believe that John’s smoking stogies bothers you 

   ? I believe that John smoking stogies bothers you 

   * I believe that John smokes stogies bothers you 

   * I believe that (for John) to smoke stogies would 

bother you 

 

  d.  Perhaps John’s weakness for stogies bothers you 

   Perhaps John’s smoking stogies would bother you 

   Perhaps John smoking stogies would bother you 

   ?? Perhaps that John smokes stogies bothers you 

   ?? Perhaps (for John) to smoke stogies would bother 

you 

 

  e.  John’s weakness for stogies I can’t abide 

   John’s smoking stogies I can’t abide 

   ? John smoking stogies I can’t abide 
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   * That John smokes stogies I can’t believe 

   * For John to smoke stogies I won’t permit 

 

  f.  It’s John’s weakness for stogies I can’t abide 

   It’s John’s smoking stogies I can’t abide 

   It’s John smoking stogies I can’t abide 

   * It’s that John smokes stogies I can’t believe 

   * It’s for John to smoke stogies I won’t permit 

 

Nos exemplos (ABNEY, 1987, p. 110), o gerúndio é mostrado na 

posição de:  (a) objeto da preposição, (b) sujeito da sentença interrogativa, (c) 

sujeito de uma oração subordinada, (d) sujeito de uma sentença iniciada por um 

advérbio, (e)  tópico e (f) clivagem.  Nas sentenças propostas por Abney (1987) 

chamamos a atenção que  no momento em que tentamos colocar uma sentença 

na mesma posição em que o gerúndio foi colocado, a sentença toda se torna 

agramatical. Isso reforça que o gerúndio não recebe o valor de verbo e em 

conseguinte não forma uma sentença.   

Outra evidência externa de que o gerúndio relacionado ao genitivo 

não forma uma sentença, é a concordância.  O gerúndio relacionado ao genitivo 

colocado em uma situação coordenada, exige que o verbo concorde em número 

com o sujeito. O mesmo não ocorre quando temos orações coordenadas.  

 

(41) a. John came and Mary left bothers/*bother me 

  b. John coming (so often) and Mary leaving (so often) 

bothers/bother me 

  c. John’s coming and Mary’s leaving *bothers/bother me.  

 

No exemplo acima (ABNEY, 1987, p. 111) podemos ver que em (b) 

temos gerúndio. No entanto o gerúndio em situação acusativa como no exemplo 

(b) será tratado de forma diferenciada, pois diferentemente do gerúndio 

relacionado ao genitivo, ele pode formar sentenças.     
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Outra amostra que o gerúndio relacionado ao genitivo tem um 

comportamento similar ao de um NP, é a ligação com elementos da sentença, 

mesmo à distancia.  

 

(42) a. They thought that each other’s giving up the ship was 

forgivable 

  b.?* They thought that each other giving up the ship was 

forgivable 

  c. They thoght that each other’s desertion was forgivable 

  d. ?*They thoght that each other to desert would be 

forgivable 

 

Novamente, podemos perceber que o gerúndio relacionado ao 

genitivo (a) apresenta um comportamento similar ao de um NP (b).  E mais uma 

vez podemos perceber a diferença entre o gerúndio acusativo e o gerúndio 

relacionado ao genitivo.  

De acordo com os argumentos apresentados sobre o valor de NP 

agregado ao gerúndio relacionado ao genitivo, Abney (1987) propõe uma 

estrutura que respeita os princípios da teoria X-barra e responde ao 

questionamento estrutural realizado no exemplo (39). Assim, a estrutura é 

proposta (ABNEY, 1987, p.142): 

 

(43)   
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Na estrutura proposta por Abney (1987) podemos observar que o 

gerúndio relacionado ao genitivo foi ramificado em uma noção verbal agregada 

à raiz da palavra e o afixo “ing”, o qual está vinculado à flexão nominal.  Abney 

(1987) afirma que o gerúndio relacionado ao genitivo recebe a distribuição de 

uma expressão nominal, pois ele é de fato um nome e parte integrante de um 

NP. 

Carnie (2002) afirma que o “ ’s” genitivo e determinantes estão em 

distribuição complementar. O próprio Carnie explica:  

 

In Linguistics, when two items are in complementary distribution, they 
are instances of the same thing. (Take for example, phonology, 
where when two phones are found in different environments – in 
complementary distribution – then they are allophones of the same 
phoneme)

14
.  (CARNIE, 2002, p. 145) 

 

Dessa forma, conforme Carnie (2002), podemos dizer que o genitivo “ 

‘s” é  um determinante. Assim propomos a estrutura a seguir para representar o 

exemplo (35). 

(44)    

 

 

                                                        
14 Em Lingüística, quando dois itens estão em distribuição complementar, são instâncias da mesma 
coisa. (Tomemos por exemplo, fonologia, onde quando dois fones são encontrados em ambientes 
diferentes - em distribuição complementar - então eles são alofones do mesmo fonema). (Tradução 
nossa). 
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Na estrutura, podemos perceber que o elemento “building” está sob a 

projeção de um NP que consiste de um VP. Este VP é responsável pelo valor 

semântico de verbo contido no gerúndio. Uma vez que a noção de verbo está 

implícita, um objeto relacionado a ele passa a ser licensiado. Isto pode ser visto 

na projeção de um DP a partir de um VP, composto pelo fragmento “build a 

spaceship”. 

Na explicação dos conceitos sintáticos, para podermos analisar o 

exemplo (35), precisamos de noções de semântica e morfologia para 

compreendermos as evidências linguísticas e determinações estruturais da 

língua.  

 

2.3 Morfologia 

 

A morfologia é a disciplina encarregada do estudo dos morfemas e 

suas associações (PERINI, 2009, p.50). O morfema é a menor unidade 

semântica de uma língua. Nugues (2006) afirma que a morfologia é o estudo da 

formação e composição das palavras. O conhecimento sobre o morfema 

possibilita ao falante perceber nuanças na aplicação das palavras. A terminação 

dos verbos, prefixos e sufixos são pistas do emprego gramatical das palavras. 

Línguas como o turco, finlandês, árabe, alemão e português são 

morfologicamente ricas e os tradutores a lidar com estas línguas não podem 

deixar de prestar atenção para as suas flexões, derivações, clíticos e a 

composição das palavras. Saber lidar com esses elementos é fundamental para 

o tradutor, principalmente, quando o padrão de variação morfológica das 

palavras da LA e LF não for o mesmo. As variações morfológicas podem ser 

divididas em flexionais e derivacionais.  

As variações flexionais são aquelas que ocorrem com as palavras de 

acordo com certas condições gramaticais como gênero, número, conjugação e 

tempo. Já, as variações por derivação são aquelas que combinam afixos a uma 

raiz para formar uma nova palavra. Segundo Nugues (2006), as variações 

morfológicas por derivação são mais irregulares e complexas que as por flexão 
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e normalmente resultam na mudança da categoria da palavra derivada.  

Lidar com as mudanças de categorias, ocultar nuanças de sentido 

contida nos morfemas e expansões de morfemas em unidades maiores como 

palavras, expressões ou até mesmo em sentenças é tarefa do tradutor.  

 

(45) He is bolding 

 

No exemplo (45), temos um exemplo de um substantivo sendo 

utilizado como verbo. Para realizar a tradução do termo destacado, temos que 

usar o recurso da expansão. Fazendo uso desse recurso, o tradutor explica o 

termo. Assim, obtemos a possível tradução em (46). 

 

(46) Ele está ficando careca. 

 

Se pegarmos a expressão apresentada anteriormente no exemplo 

(35) e realizarmos a tradução para o português podemos obter, no mínimo, as 

seguintes traduções. 

 

(47) A nave especial que o John está construindo 

(48) A construção de uma nave especial por John 

 

As duas traduções apresentam formas diferentes de lidar com o 

elemento gerundivo building. Uma das várias possibilidades de tradução, do 

exemplo (47), permite a expansão do elemento gerundivo assumindo a variação 

flexional como aspecto verbal na determinação da tradução. Nesse exemplo o 

peso verbal do elemento gerou a mudança de categoria do substantivo para um 

sintagma complementador. Já no exemplo seguinte, (48), o substantivo em 

inglês manteve sua categoria.  

O conhecimento para lidar com a tradução dessa expressão está 

distribuído em diferentes disciplinas linguísticas, como sintaxe, morfologia e 

semântica. O sentido de uma palavra pode ser refinado de acordo com as 
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palavras com as quais ela se relaciona (Koehn, 2010, p. 7). Assim podemos 

dizer que na tradução os conceitos sintáticos, morfológicos e semânticos 

fundem-se e exigem ao máximo a intuição linguística do tradutor. 

 

2.4 Semântica 

 

Segundo Koehn (2010), a tarefa da tradução é transmitir palavras e 

sentenças de uma língua para outra com o mesmo significado.  De acordo com  

(Cançado, 2008, p.16), semântica é o estudo do significado.  Assim o ato de 

traduzir é uma demonstração de conhecimento linguístico. Sobre o 

conhecimento linguístico, Cançado (2008) argumenta: 

 

A semântica, repetindo, é o ramo da linguística voltado para a 
investigação do significado das sentenças. Como assumimos que o 
linguista busca descrever o conhecimento linguístico que o falante tem 
de sua língua, assumimos, mais especificamente, que a semanticista 
busca descrever o conhecimento semântico que o falante tem de sua 
língua. (CANÇADO, 2008, p.16).  

 

Segundo a autora, é o conhecimento linguístico que permite que um 

falante do português perceba a semelhança e diferença entre sentenças. 

Quando apresentamos os exemplos abaixo, um falante competente pode 

perceber que elas referem-se a mesma situação. 

 

(49)  Ele voltou a sua terra natal. 

(50) Ele retornou ao lugar onde nasceu. 

 

Segundo Cançado (2008), a mesma competência está envolvida na 

determinação de contradição entre as sentenças a seguir. De acordo com a 

autora, essas sentenças não podem ocupar a mesma situação no mundo: 

 

(51) João é um engenheiro mecânico. 

(52) João não é um engenheiro mecânico.  
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Assim a competência linguística deve ser um componente básico 

para o tradutor. O conhecimento sobre a teoria, abordagens e métodos 

semânticos reforçam a competência semântica do tradutor e contribuem com 

seu ato tradutório.  

 

2.5 Competências do tradutor 

 

A competência tradutória pode ser compreendida como um somatório 

de competências relacionadas aos conhecimentos linguísticos com as 

habilidades de codificação e decodificação textual. Sobre o conceito de 

competência tradutória,  Pym (2008) comenta: 

 

Em 1991 Roger Bell descreveu a competência do tradutor 
como um enorme somatório: conhecimento da língua da tradução, 
conhecimento do tipo de texto, conhecimento da língua original, da 
área do assunto (“mundo-real”), conhecimento contrastivo e, ainda, 
habilidades de decodificação e habilidades de codificação resumidas 
como “competência comunicativa” (cobrindo gramática, sociolinguística 
e discurso). (PYM, 2008, p.16-17) 

 

Os princípios de definição de competência tradutória acompanham o 

conceito de competência, proposto por Chomsky. Pym (2008) apresenta a 

competência tradutória como um somatório multicomponecial. 

 

Christiane Nord (1991: 165-166), valendo-se de Bausch (1977), 
distingue o tipo de competência necessária aos tradutores e a 
competência que a prática tradutória poderia desenvolver na aula de 
idiomas (consciência de estruturas contrastivas e habilidades como o 
uso efetivo de dicionários), mas ela, não obstante, recusa-se a excluir 
quaisquer desses aspectos do seu modelo pedagógico. (PYM, 2008, 
p.17). 

 

Dessa forma, muito do que se afirma sobre a competência tradutória 

recorre ao conhecimento linguístico aplicado ao bilinguismo e a experiência do 

ato tradutório.  Martins (2008) comenta que a formação do tradutor está sendo 
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cada vez mais valorizada e demanda um perfil híbrido que conjugue a formação 

pedagógica e experiência tradutória.  

A expansão das exigências do tradutor fizeram com que os cursos de 

formação de tradutores tivessem que adaptar o seu currículo pedagógico para 

atender as demandas do mercado.  Pagano & Vasconcellos (2008) discutem os 

aspectos pedagógicos dos cursos de formação de tradutores. Assim, as autoras 

apresentam uma tradução para a proposta de Mossop (1994), como 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Tipos de cursos de formação de tradutores (MOSSOP, 1994, p.402 APUD Pagano e 
Vasconcelos, 2008, p.213) 

 

 

Mossop (1994 apud Pagano e Vasconcelos, 2008) evidencia as 

dificuldades no ensino da teoria da Tradução e reflete sobre os métodos e 

objetivos para um curso com tal natureza. Fatores relevantes para a 

estruturação de um curso de formação de tradutores são levados em 

consideração. Mossop (1994 apud Pagano e Vasconcelos, 2008) propõe três 

tipos de curso de formação de tradutores. Os três tipos de curso propostos pelo 
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autor refletem o papel do tradutor, pesquisadores e professores de Tradução. 

Esta distribuição visa compreender todos tipos de profissionais envolvidos com 

a tradução. Quanto aos profissionais envolvidos na tradução, Martins (2008) 

ressalta: 

Para ser bem sucedido, o profissional de hoje deve, além disso, 
conhecer as ferramentas tecnológicas disponíveis e utilizá-las para 
aumentar sua produtividade e a qualidade de suas traduções; ser 
capaz de se familiarizar com novos assuntos e dominar novas 
modalidades de tradução de maneira rápida e eficiente; conseguir 
identificar e observar as normas e convenções vigentes nas novas 
comunidades discursivas que deseja integrar; estar preparado para 
justificar suas opções e escolhas tradutórias, caso venha a ser 
questionado; saber trabalhar em conjunto com outros tradutores e com 
especialistas. (MARTINS, 2008, p.29-30) 

Logo, podemos observar a necessidade da familiarização com as 

ferramentas disponíveis para a tradução e sua integração na sistemática da 

tradução. Os profissionais da tradução, principais usuários de ferramentas 

automáticas, não têm treinamento para lidar com sistemas de TA.  Wältermann 

(1994) aponta o escasso número de tradutores especialistas em trabalhar com a 

pré e pós-edição de textos e reclama maior investigação nessa área por 

tradutores. 

 Tagnin (2008) salienta a necessidade do uso de ferramentas 

computacionais para o processo da tradução.  Martins (2008) reforça a 

necessidade de domínio sobre a variedade de recursos para auxílio da 

tradução. Krieger (2008) ratifica o uso de ferramentas computacionais para 

sistematizar a tradução.  Monteiro (2002) chama atenção para o uso didático 

dessas ferramentas computacionais e sua aplicação para aprendizes de uma 

língua estrangeira. 

 Jurafksy & Martin (2009) dizem que a tradução automática pode ser 

usada para o auxílio humano, ao acelerar o processo de tradução, e em 

sistemas de pós-edição. No entanto, saber como estes recursos automáticos 

funcionam e propor o refinamento de tais recursos requer o conhecimento 

computacional. Assim Alencar (2009) comenta: 

 

 Em sintonia com esses desdobramentos, assistimos no Brasil, nos 
últimos anos, a uma difusão cada vez maior da utilização de 
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ferramentas computacionais na análise automática de textos com fins 
de extração de dados ou validação de hipóteses linguísticas. 
(ALENCAR, 2009, p.136). 

 

Bird, Klein e Loper (2009) comentam que, facilmente, podemos lidar 

com dados textuais através da linguagem de programação. Alencar (2009) 

ratifica, propondo técnicas para processamento de bancos de dados textuais. 

Assim,  Jurafksy & Martin (2009) argumentam: 

 

To many, the ability of computers to process language as skillfully as 
we humans do will signal the arrival of truly intelligent machines. The 
basis of this belief is the fact that the effective use of language is 
intertwined with our general cognitive abilities.

15
 (Jurafksy & Martin, 

2009, p.40) 

 
No próximo capítulo, apresentaremos a linguística computacional e 

esclareceremos seus desdobramentos, um conjunto de técnicas que compõem 

ou tangenciam o processo da Tradução Automática.   

   

 

 

   

 

 

                                                        
15 Para muitos, a capacidade dos computadores para processar linguagem tão habilmente quanto 
nós seres humanos vai sinalizar a chegada de máquinas realmente inteligentes. A base dessa crença 
é o fato de que o uso efetivo da linguagem se confunde com nossas habilidades cognitivas gerais. 
(Tradução nossa). 
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3 LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL 

 

3.1 Estudos da Linguística Computacional 

 

A Linguística Computacional (LC) é um campo de estudos que 

agrupa os conhecimentos da Linguística, Informática e Inteligência Artificial para 

o processamento computacional da linguagem humana. Ratificando essa 

informação, segundo Mitkov (2003, ix), a LC é um campo interdisciplinar 

preocupado com o processamento da linguagem por computadores, ou seja, ela 

é uma abordagem linguística que faz uso de técnicas da ciência da computação. 

A LC usa conceitos-chave da ciência da computação e da Linguística para 

descrever e analisar a língua. A LC muitas vezes é conceituada como 

Processamento de Linguagem Natural (PLN). Essas disciplinas, 

frequentemente, fazem uso de linguagens de programação para a manipulação 

de dados linguísticos. A diferença entre as disciplinas de PLN e LC está na base 

de seus conhecimentos teóricos. O PLN tem como base os conhecimentos 

teóricos e questionamentos oriundos das Ciências da Computação, enquanto a 

LC provém de reflexões das teorias Linguísticas (JURAFKSY e MARTIN, 2009, 

p.44). As origens das disciplinas de PLN e LC se fundem com o início dos 

estudos desenvolvidos sobre TA.  Os estudos de TA fazem uso de um 

apanhado de conteúdos, métodos e aplicações abordados pela LC e PLN. 

Um conjunto de aplicações computacionais de manipulação da 

língua, que funcionam como recurso básico para a “estação de trabalho“ de um 

tradutor, são providos por estudos desenvolvidos dentro do campo da LC. 

Alguns destes recursos são:  

 

 Corretores ortográficos; 

 Corretores gramaticais; 

 Dicionários e glossários digitais; 

 Bancos de dados terminológicos; 
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 Bancos de dados de estruturas sintáticas com análise 

superficial e profunda; 

 Tradução automática e memórias de tradução. 

 

Estes recursos são produtos de estudos relacionados a diversas 

disciplinas teóricas da Linguística aplicados à LC.  Corretores ortográficos são 

composições que fazem uso do conhecimento morfológico como sua base 

primordial. Os corretores gramaticais têm o peso do conhecimento 

morfossintático. Dicionários e glossários são produtos de desenvolvimento de 

estudos da Terminologia e, assim como os bancos de dados terminológicos, 

fazem uso de conhecimentos da Linguística de Corpus. Já os bancos de dados 

de estruturas gramaticais agregam as áreas supracitadas com análises, seja 

superficial ou profunda, para representar a hierarquia das estruturas sintáticas 

de sentenças ou expressões contidas no banco de dados.  

Estes recursos apresentados, assim como os sistemas de TA, 

passam por etapas básicas do processamento computacional da linguagem 

natural. Essas etapas compõem a linha de montagem (pipeline) das aplicações 

computacionais. A linha de montagem pode ser composta das seguintes 

técnicas: toquenização, etiquetagem (Part-of-Speech Tagging), análises 

sintáticas rasas ou superficiais (shallow parsing ou chunking), análises sintáticas 

rasas ou profundas (shallow ou deep parsing). 

 

3.1.1 Toquenização  

 

A primeira etapa primordial para o reconhecimento de texto é a 

Toquenização  (Perkins, 2010). Este processo consiste na segmentação de uma 

cadeia de caracteres em unidades, toquens, seguindo uma sequência de 

delimitadores (BIRD, KLEIN e LOPER, 2009, p.80). Toquens são unidades de 

texto que podem compreender diferentes tamanhos de sequências de 

caracteres, e.g. palavras, expressões, sentenças, parágrafos, textos completos 
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ou até mesmo arquivos contendo diferentes textos. No exemplo a seguir 

apresentamos um cadeia de caracteres. 

 

(53)  A disciplina de Linguística Computacional faz parte da 

Linguística. 

 

A sentença apresentada no exemplo (53) para um computador não é 

nada além de um conjunto de caracteres alfanuméricos, espaçamentos e 

pontuação. A determinação dos toquens vai depender da necessidade de 

agrupamento entre esses caracteres. Vamos levar em consideração, no 

exemplo (53), a letra maiúscula no início da cadeia para marcar o início da 

sentença e o ponto final para marcar o término da cadeia de caracteres. Os 

demais elementos intermediários serão separados pela presença de um espaço 

em branco à direita. Se seguirmos essas instruções teremos uma lista de 

toquens como os apresentados no exemplo (54). 

(54)  

A  
disciplina 
de  
Linguística  
Computacional 
faz 
parte  
de 
a  
Linguística. 

 

Prestemos atenção que ainda não é prudente chamarmos os toquens 

contidos no exemplo (54) de palavras.  Pois, ainda não manipulamos símbolos 

de pontuação que compõe o elemento “Linguística.”. O processo da 

Toquenização em palavras não consiste somente da segmentação através dos 

espaços em branco contido entre as palavras, mas um conjunto de decisões a 

serem tomadas para lidar com situações presentes em textos de língua natural. 

Para considerarmos a palavra “Linguística” teremos que ignorar sequências de 
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caracteres que sejam seguidas por um ponto final. Dessa forma, todas as 

abreviações e siglas serão afetadas por esta decisão. Isto ilustra um ponto da 

complexidade das decisões a serem tomadas no processo da Toquenização. 

Este processo, além dos toquens, também deve lidar com os tipos de 

toquens. No exemplo anterior, podemos observar o toquem “de” sendo 

representado duas vezes no segmento. Podemos entender que esses dois 

toquens são do mesmo tipo. A mesma preocupação deve ser demonstrada para 

lidar com o elemento “Linguística”. Esse elemento apresenta a letra maiúscula 

inicial e pode ser considerado do mesmo tipo do representado totalmente em 

caixa baixa, assim como no início de sentenças. Na mesma linha de 

pensamento, devemos organizar as contrações de elementos, e.g. no caso da 

contração da preposição “da” que consiste de “de”+”a”. 

 A Toquenização, apesar de ser a primeira etapa, não significa que 

ela seja um processo trivial. Delimitadores simples como o espaço em branco 

entre as palavras não é suficiente (JURAFKSY e MARTIN, 2009, p.81). 

Universidades como Stanford, Edimburgo e a Federal do Ceará dispõem dessa 

ferramenta em seus projetos de aplicação de PLN. A ferramenta AELIUS16 

(Alencar, 2013) faz uso dos modelos de entropia máxima utilizados pela 

implementação MXPOST da Universidade de Edimburgo17 e executa uma gama 

de decisões no processamento dos toquens para beneficiar etapas 

subsequentes da pipeline. Essa etapa inicial e as decisões tomadas nela são de 

extrema importância para a eficiência de processos subsequentes. 

 

3.1.2 Etiquetagem morfossintática 

 

Bird, Klein e Loper (2009) consideram a etiquetagem morfossintática 

o segundo processo em uma típica “linha de produção” no PLN. A etiquetagem 

consiste na atribuição de etiquetas morfossintáticas a cada palavra, como 

reforça  Vieira & Lima (2001). 

                                                        
16 http://aelius.sourceforge.net 
17 http://www.inf.ed.ac.uk/resources/nlp/local_doc/MXPOST.html 
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O reconhecimento das categorias das palavras é um problema 
básico em linguística computacional. Muitas aplicações são 
desenvolvidas com base nessa informação inicial. Para se fazer a 
análise da estrutura das sentenças, por exemplo, é necessário que 
primeiramente se faça o reconhecimento das categorias. Os 
sistemas que realizam este tipo de tarefa são denominados 
etiquetadores de categorias gramaticais (ou POS taggers): dado um 
texto, esse texto é devolvido com o acréscimo, a cada palavra, de 
uma etiqueta com informação a respeito de sua categoria gramatical. 
(VIERIA e LIMA, 2001, p. 52) 

 

Se recuperarmos o exemplo (53), podemos atribuir as classes 

gramaticais para cada palavra como no exemplo (55). 

 

(55)  

A  \ artigo definido feminino 
disciplina\ substantivo feminino 
de \ preposição 
Linguística \ Nome Próprio 
Computacional \ Nome Próprio 
faz \ verbo - presente 
parte \ substantivo feminino 
de\ preposição 
a \artigo definido feminino 
Linguística\ Nome Próprio 
.\ pontuação final 

 

Nesse exemplo temos as unidades lexicais à esquerda do limitador “\” 

e à direita as etiquetas. As etiquetas apresentadas nesse exemplo são 

meramente ilustrativas, uma vez que os pesquisadores optam por 

representações mais abreviadas. Para línguas como inglês e português, a 

atribuição automática de etiquetas morfossintáticas é atualmente realizada pela 

extração de um modelo de etiquetagem a partir de um corpus de referência 

previamente anotado (JURAFKSY e MARTIN, 2009, p.167 ). Macmorpho, Tycho 

Brahe e Floresta são alguns dos corpora com anotação morfossintática 

disponíveis para o português. O Macmorpho foi criado a partir de cadernos do 

jornal Folha de São Paulo no ano de 1994. Este corpus é composto de um 

milhão de toquens que foram etiquetados morfossintáticamente e manualmente 
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revisados. O corpus Tycho Brahe é um corpus histórico da textos em língua 

portuguesa entre os anos de 1380 e 1845. Este corpus recebeu uma anotação 

morfossintática e sintática. O corpus Floresta é um conjunto de árvores 

sintáticas composto por textos em português (Brasil e Portugal). Este corpus 

também apresenta a anotação morfossintática das palavras. De acordo com  

Marcus, Marcinkiewicz, & Santorini (1993): 

 

Annotated corpora promise to be valuable for enterprises as diverse as 
the as the automatic construction of statistic models for the grammar of 
the written and the colloquial spoken language, the development of 
explicit formal theories of the differing grammars of writing and speech, 
the investigation of prosodic phenomena, in speech, and the evaluation 
and comparison of the adequacy of parsing models.

18
 (MARCUS, 

SANTORINI E MARCINKIEWICS, 1993, p.1). 
 

O Penn Treebank, proposto por Marcus, Santorini e Marcinkiewics 

(1993), consiste em um grande corpus anotado com mais de 4,5 milhões de 

palavras. Este corpus apresenta, também, mais da metade de seu banco de 

dados com a representação da estrutura sintática (vide Figura 2). 

 

Figura 2: Amostra de estrutura sintática no corpus Penntree Bank 

 

  

Xue, Xia, Chiou e Palmer (2005) afirmam que o Penn Treebank 

provou-se crucial para o sucesso de etiquetadores e analisadores sintáticos em 

                                                        
18 Corpora anotados prometem ser valiosos para as empreendimentos assim como a construção 
automática de modelos estatísticos para a gramática da escrita e da linguagem falada coloquial, o 
desenvolvimento de teorias formais explícitas da diferença entre gramáticas da escrita e da fala, a 
investigação de fenômenos prosódicos, no discurso, bem como a avaliação e comparação da 
adequação dos modelos de análise sintática.  (Tradução nossa) 
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língua inglesa. O Penn Treebank tem sido usado como modelo de referência na 

estruturação de corpora etiquetados morfossintática e sintaticamente.   

Os etiquetadores morfossintáticos fazem uso de uma lista de 

etiquetas morfossintáticas que julgam representar todas as classes de palavras 

e informações textuais importantes. O Penn Treebank utilizou o conjunto de 

etiquetas do pioneiro Corpus Brown. No entanto, o Penn Treebank reduziu as 

87 etiquetas morfossintáticas utilizadas pelo Corpus Brown para melhorar a 

precisão em suas ferramentas de anotação automática (MARCUS, 

MARCINKIEWICZ e SANTORINI , 1993). 

Os etiquetadores automáticos realizam uma modelagem 

probabilística dos textos para prever as etiquetas possíveis em um texto novo 

partindo de um texto de referência. Os métodos probabilísticos utilizados na 

previsão destas etiquetas podem ser os Modelos Ocultos de Markov e Entropia 

Máxima. Ratnaparkhi (1996) ressalta a eficiência do modelo de Entropia Máxima 

na previsão de etiquetas morfossintáticas. 

Resumidamente, esses métodos probabilísticos usam o corpus de 

referência, já previamente anotado morfossintáticamente e revisado, e realizam 

uma modelagem da língua baseados na ocorrência de uma determinada palavra 

em um corpus e as etiquetas que a ela foram atribuídas. Tomemos os exemplos 

a seguir, (56) e (57), como uma sentença anotada morfossintáticamente que 

está sendo usada como referência para o treinamento de outras sentenças, (58) 

e (59). 

 

(56) O/DET brilhante/ADJ linguísta/N revisou/V o/DET texto/N ./. 

(57) A/DET gramática/N modelada/ADJ estava/V extensa/ADJ. 

   

A ocorrência das palavras e sequência de suas etiquetas serão 

previstas a partir do modelo extraído dos exemplos (56) e (57). Usemos este 

modelo na etiquetagem dos exemplos (58) e (59). 

 

(58) O linguista revisou a extensa gramática. 
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(59) A noite estava brilhante. 

 

Nos exemplos (56) e (57) podemos prever como o etiquetador 

comportar-se-ia. Vejamos os fragmentos dos exemplos (58) e (59):  

 

(60) O linguista 

(61) A extensa gramática 

(62) A noite 

 

O fragmento em (60) pode ser previsto pois tanto as palavras “o” e 

“linguista” estão expressas no texto de referência como a sequência de 

etiquetas DET e N no trecho “o/DET texto/N” destacado em (56). O mesmo 

podemos ver com a possibilidade do preposicionamento do adjetivo em relação 

ao substantivo em (61). No exemplo (62), a palavra “noite” não está 

representada em nosso texto de referência, no entanto, a regra de 

posicionamento do substantivo está prevista como no exemplo (60). Assim, 

nossas sentenças morfossintáticamente etiquetadas devem ser representadas 

como nos exemplos (63) e (64). 

 

(63) O/DET linguista/N revisou/V a/DET extensa/ADJ 

gramática/N ./. 

(64) A/DET noite/N estava/V brilhante/ADJ ./. 

 

A acurácia de etiquetadores automáticos para o português podem 

variar entre 95 à 97% (ALENCAR, 2011, p.63). Etiquetadores como o Stanford 

Tagger, um programa desenvolvido pela Universidade de Stanford para a leitura 

de texto e designação de etiquetas morfossintáticas, apresenta um resultado de 

96,86% de acurácia com o Penn TreeBank e de 86,91% para palavras 

desconhecidas (TOUTANOVA e MANNING, 2000, p.63). O etiquetador 

MXPOST, da Universidade de Edimburgo, já obteve 96,6% de acurácia com 

modelos de entropia máxima em sua ferramenta (RATNAPARKHI, 1996, p.133). 



 65 

O LX-Tagger, desenvolvido pelo Departamento de Informática da Universidade 

de Lisboa, atingiu a marca de 97% de acurácia em um corpus desenvolvido 

para a língua portuguesa (BRANCO e SILVA, 2004, p. 509). A ferramenta de 

etiquetagem AELIUS (ALENCAR, 2011), também, possui resultados próximos 

do estado da arte, 97%. Como veremos a seguir, a acurácia do processo de 

etiquetagem morfossintática é de extrema importância para a credibilidade das 

análises sintáticas, etapa seguinte na pipeline. 

 

3.1.3 Análises Sintáticas superficiais 

 

Os processos que envolvem análise sintática, seja parsing ou 

chunking, dependem da atribuição prévia de etiquetas. Análises de elementos 

não etiquetados tendem a ser menos eficientes do que aquelas que seguem a 

linha de montagem proposta anteriormente (vide 3.1). Bird, Klein, e Loper (2009) 

afirmam que o uso das etiquetas morfossintáticas reforça o reconhecimento dos 

elementos envolvidos na análise sintática e maximiza a acurácia nessa etapa de 

análise.   

O parsing e o chunking são processos de análise diferentes. A 

diferença entre os dois processos, parsing e chunking, encontra-se no nível das 

análises.  Jurafksy & Martin (2009) afirmam que muitas tarefas no 

processamento da linguagem não requerem uma análise completa e complexa. 

Assim, estes autores definem chunking como o processo de identificação e 

classificação de segmentos de sentenças que constituem um sintagma não-

recursivo. A recursividade é um recurso utilizado por um parser sintáticos, raso 

ou profundo, como veremos na seção a seguir. 

O processo de chunking pode ser realizado definindo-se uma 

gramática para a análise dos elementos a serem identificados e classificados. 

Além da atribuição de regras manuais, outra forma de identificar segmentos, é a 

modelação através de um corpus previamente anotado na segmentação 

desejada. Este processo é similar ao de etiquetagem morfossintática descrito 

anteriormente. Foquemos no momento no processo manual envolvido no 
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chunking.  Ao considerarmos o exemplo (65), já etiquetado, atribuímos as 

seguintes regras: 

 

(65)  

Expressão nominal = artigo + substantivo 

Expressão nominal= nome próprio + nome próprio 

Expressão nominal = artigo + nome próprio  

 

Ao revisarmos as regras, percebemos que podemos otimizá-las com 

o uso de operadores de Expressões Regulares (ER), como podemos ver no 

exemplo (66).  

 

(66) artigo? Substantivo | Nome Próprio+  

 

No exemplo, temos o operador “?”, que representa facultatividade, “|” 

, que representa disjunção, e  “+”, que representa a repetição de um elemento 

uma ou mais vezes. Desta forma, podemos ler a regra como um artigo que se 

apresenta de forma facultativa seguido de um substantivo, ou um ou mais 

nomes próprios.  Assim podemos apresentar, na figura a seguir, a 

representação arbórea da utilização da regra do exemplo Erro! Fonte de 

referência não encontrada. na sentença etiquetada do exemplo (55). Na 

Figura 3 foi realizado um chunking. 

 

Figura 3: Representação arbórea de uma análise superficial do exemplo (53). 

 

 

Observando a Figura 3, percebemos que somente os elementos que 

foram contemplados na regra contida no exemplo (65) receberam a análise. Se 
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desejarmos realizar uma análise sintática profunda é necessário desenvolver 

regras mais abrangentes que permitam um maior detalhamento de todos os 

elementos envolvidos na expressão ou sentença,  assim como a  recursividade 

entre elementos gramaticais. No entanto, esse detalhamento é designado ao 

parser sintático profundo. 

 

3.1.4 Análise sintática profunda 

 

A análise sintática profunda consiste no reconhecimento de 

elementos gramaticais e na determinação de uma estrutura da relação entre 

esses elementos. Esta análise é composta por um parser. O parser é um 

interpretador da gramática (OTHERO e MARTINS, 2011,p. 101). Um parser 

pode auxiliar o linguista a descobrir falhas nas análises gramaticais, pois 

permite que a gramática seja avaliada por um conjunto de sentenças-teste 

possíveis através da declaração de uma gramática (Bird, Klein e Loper, 2009). 

Jurafksy e Martin (2009) afirmam que os analisadores sintáticos profundos são 

baseados na declaração de uma gramática através de formalismos.  

O formalismo é o conjunto de regras de formação para uma 

sequência de palavras em uma língua formal.  Os formalismos são modelos de 

descrição do funcionamento da língua usados na aplicação computacional. Há 

diferentes formalismos gramaticais para representar a estrutura das frases.   

A Gramática Livre de Contexto (CFG) é o formalismo mais comum 

para a modelação da estrutura de constituintes. Jurafksy e Martin (2009, p.421) 

afirmam que a CFG é o sistema matemático mais comum de modelação da 

estrutura de constituintes e, segundo os autores, a CFG consiste de um 

conjunto de regras ou produções que expressam a maneira com que os 

símbolos de um língua podem se agrupar e se ordenar. O uso de gramáticas 

livre de contexto e componentes de transformação, que constituem a Gramática 

Transformacional, são recursos de descrição da língua satisfatórios e 

proeminentemente têm figurado na pesquisa e implementação computacional  

(Kaplan, 2003).  
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Outros formalismos da família das Gramáticas de estruturas 

sintagmáticas (PhraseStructure Grammar – PSG) são a DCG e a HPSG.  A 

Gramática de Cláusulas Definidas (DCG) é uma extensão da CFG. A DCG 

permite a representação de argumentos internos em termos complexos. Outro 

formalismo é a Gramática Sintagmática Nuclear, ou Head-Driven Phrase 

Structure (HPSG). A HPSG é uma abordagem gerativa fortemente lexicalista da 

relação sintática entre as palavras em uma sentença ou frase (NETO, 2007). Os 

formalismos são úteis quando os conceitos envolvidos na base de 

conhecimento são de natureza hierárquica, e.g.  a sintaxe. No emprego 

computacional da sintaxe, estudiosos empregam postulados da teoria Gerativa 

para a análise e geração de estruturas de sentenças ou fragmentos de 

sentenças. 

 

O nível de formalização sintática alcançado pelas pesquisas em 
Linguística tem proporcionado bons resultados não somente para 
pesquisas de cunho teórico envolvendo o estudo de línguas naturais, 
mas também para o desenvolvimento de aplicativos computacionais, 
como parsers, taggers, corretores ortográficos e gramaticais, 
tradutores automáticos, etc. (OTHERO, 2009, p. 14). 
 

 
Os formalismos supracitados são populares em ferramentas 

desenvolvidas em LC. Os formalismos podem ser utilizados para a extração de 

uma gramática a partir de modelos retirados de um corpus previamente anotado 

morfossintáticamente, através de regras ou através de um corpus previamente 

anotado sintaticamente. Estas ferramentas, i.e. analisadores superficiais e 

profundos, automáticos ou manuais, são utilizados em sistemas de extração de 

informação, recuperação de informação, reconhecimento e classificação de 

entidades nomeadas, representação do conhecimento, assim  como na 

Tradução Automática. 

 

3.1.5 Alinhamento 
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O  alinhamento é uma técnica fundamental para a linha de produção 

de um sistema de TA. Este processo consiste na equiparação de toquens da LF 

e LA. Esse alinhamento pode ser realizado em diferentes tamanhos de toquens 

e níveis de análise. Ele pode se dar desde a relação entre palavras até a 

relação entre regras gramaticais. O alinhamento por palavra, segundo  Koehn 

(2010), foi uma importante noção de pareamento e foi primeiro apresentado pela 

IBM, com o modelo IBM 1. Este modelo, já bem mais desenvolvido atualmente, 

apresenta o princípio básico da TA e pode ser usado para a construção de 

glossários e dicionários. Tomemos o exemplo a seguir para a demonstração de 

funcionamento da ferramenta de alinhamento. 

 

(67)   o gato é branco. 

 

Suponhamos que temos acesso a um pequeno banco de dados 

(corpus) que seja bilíngue (português-inglês) e em paralelo, como em (68).  

Papageorgiou, Cranias e Piperidis (1994) afirmam que um corpus 

linguisticamente significativo é indispensável para o processamento de 

linguagem natural, aplicações lexicográficas e TA. Desta forma, mesmo não 

tendo a exata sentença do exemplo (67) no corpus, podemos realizar a tradução 

dela pelo alinhamento das palavras. 

 

(68)       

o gato é esperto the cat is smart 

o cão branco mordeu o gato the white dog bit the cat 

o sapato é branco the shoe is white 

 

Se formos calcular a distribuição das palavras em (68), podemos 

perceber as seguintes probabilidades. A palavra “o” aparece 4 vezes nas 3 

sentenças em português em nosso corpus.  A palavra “the” aparece também 4 

vezes nas 3 sentenças equivalentes em inglês. Dessa forma podemos supor 
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que provavelmente a palavra “o” do português possa ser equivalente a palavra 

“the” do inglês. 

A palavra “gato” aparece 2 vezes nas sentenças em português do 

corpus, e nas sentenças equivalentes para o inglês, a única palavra que 

aparece 2 vezes é a palavra “cat”. O mesmo podemos concluir para o restante 

das palavras no exemplo (67). Desta forma podemos supor que a tradução para 

o inglês do exemplo (67) pode ser: 

 

(69)  the cat is white. 

 

Da mesma forma que o alinhamento pode ser realizado com 

palavras, ele pode ser realizado com expressões, i.e. sequência de palavras (n-

gramas). O alinhamento de expressões considerará o contexto de aparecimento 

das sequências de palavras de acordo com um corpus em paralelo. Este corpus 

em paralelo pode estar alinhado por sentenças ou parágrafos.  Se o corpus for 

sintaticamente anotado, podemos ainda obter o alinhamento de regras 

gramaticais.  Observe o exemplo (70).  

 

(70)   

o-D gato-N é-V esperto-ADJ the-D cat-N is-V smart-ADJ 

o-D cão-N branco-ADJ mordeu-V o-D 

gato-N 

The-D white-ADJ dog-N bit-V the-D cat-N 

 

No exemplo (70) apresentamos um pequeno corpus anotado. Assim 

como fizemos com as palavras anteriormente, podemos alinhar apenas as 

anotações.  

 

(71)   

D + N + V + ADJ D +N + V +ADJ 

D + N + ADJ+ V + D + N D + ADJ + N + V + D+ N 
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Desta forma, podemos construir analisadores gramaticais a partir dos 

dados fornecidos pelo corpus em paralelo para as línguas contidas nele. Assim, 

podemos obter um mecanismo de transferência de regras, i.e. um mecanismo 

de conversão utilizado pela TA, automaticamente construído.  Quanto mais o 

corpus possuir níveis de análise, mais informações poderão ser recuperadas a 

partir dos dados. Se o corpus apresentado em (70) apresentar anotações 

sintagmáticas, podemos enriquecer a gramática de cada língua envolvida no 

corpus e melhorar a precisão do mecanismo de transferência.  

 

(72)   

DP[o-D gato-N] VP[é-V esperto-ADJ] DP[the-D cat-N] VP[is-V smart-ADJ] 

DP[o-D cão-N branco-ADJ] 

VP[mordeu-V o-D gato-N] 

DP[The-D white-ADJ dog-N] VP[bit-V 

the-D cat-N] 

 

(73)    

DP[ D + N] +VP[ V + ADJ] DP[D +N] + VP[V +ADJ] 

DP[D + N + ADJ] + VP[V + D + N] DP[D + ADJ + N] + VP[V + D+ N] 

 

(74)   

DP -> D N  

DP -> D N ADJ 

VP -> V ADJ 

VP -> V D N  

DP -> D N 

DP -> D ADJ N 

VP -> V ADJ 

VP -> V D N  

 

No exemplo (74), podemos observar as regras gramaticais para as 

respectivas línguas do corpus construídas a partir dos dados observáveis em 

(72) e (73). Possuindo estes dados, podemos cruzar as informações e construir 

o sistema de transferência para a realização do reordenamento das estruturas 

gramaticais. No exemplo (74), percebemos que um sintagma determinante do 

português constituído por um determinante e um nome pode ser acrescido de 

um adjetivo pós-nominal, e que um sintagma determinante para o inglês 
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constituído por um determinante e um nome pode, também, ser acrescido de 

um adjetivo, mas no entanto, em uma posição pré-nominal. As informações 

sintagmáticas nos permitem realizar o alinhamento das regras em porções 

menores de texto, buscando a equivalência entre categorias gramaticas.   

Caseli, Nunes e Forcada (2008) ratificam a importância de recursos 

linguísticos, como os corpora linguísticos, para o processamento natural da 

linguagem. A ciência que se ocupa de coletar e analisar estes dados textuais é 

a Linguística de corpus. 

 

3.1.6 Linguística de Corpus 

 

De acordo com  Sardinha (2004, p. 3), a linguística de corpus é a 

ciência que “...ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjuntos de 

dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de 

servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística”. Segundo 

Oliveira (2009), esta área representa uma nova abordagem filosófica para 

estudos da linguagem e pode ser considerada como a “face moderna” da 

linguística empírica. Os estudos em linguística de corpus têm proporcionado 

diversos subsídios para estudos em outra áreas. Duas delas, que são 

exploradas nesse trabalho, são a LC e a TA.  (Sardinha, 2008) comenta:  

 

Há uma unanimidade entre os pesquisadores da tradução e os 
linguistas de corpus em torno da questão da utilização de corpora 
eletrônicos na tradução: o posicionamento corrente é o de que tanto os 
estudos tradutológicos como área acadêmica de pesquisa, quanto a 
prática tradutória, têm muito a ganhar com um contato maior com a 
Linguística de Corpus. (SARDINHA, 2008, p.15) 

 

No ambiente da tradução,  Tagnin (2008) explora a utilização de 

diferentes corpora para o auxílio de tradutores. Haensch, Wolf, Ettinger e 

Werner (1982) apontam que, com a introdução do computador no método de 

trabalho, houve uma revolução na técnica lexicográfica, desde a coleta de 

materiais em um corpus informatizado, até a impressão de dicionários. 
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 Desde os anos 60, pesquisadores perceberam que o uso do 

computador poderia possibilitar um número maior de análises em um número 

maior de textos. Nos anos 80, com o surgimento de novas ferramentas 

computacionais e a popularização do computador, a linguística de corpus 

ganhou status como uma área da linguística. Quanto à definição de corpus,  

Shepherd (2009) afirma: 

As definições de corpus, via de regra, ressaltam que um corpus é uma 
coletânea de textos em linguagem natural, escritos ou falados, 
geralmente armazenados de forma organizada e informada, além de 
serem digitalizados a fim de que possam ser lidos por computador. 
Ainda que a definição de autores diversos ressalte uma ou outra 
característica, um corpus para a LC espelhará esses fatores principais. 
(SHEPARD, 2009, p.151). 

 

Na linguística de corpus, o processo de seleção de textos e a sua 

disposição no banco de dados são muito importantes. Há várias formas de 

compor um corpus. O corpus pode ser composto por textos de uma só língua, 

ou por várias línguas, nesse caso chamado de corpus multilíngue. O corpus 

multilíngue pode ser alinhado em paralelo, como vimos na seção anterior 

(3.1.5). Segundo  Simões (2004), o corpus em paralelo pode ser alinhado em 

diferentes níveis, e.g. em parágrafos, sentenças, segmentos, palavras e até 

caracteres. O corpus em paralelo pode ser utilizado com diferentes propósitos, 

como o ensino de línguas estrangeiras, estudos terminológicos, sistemas de 

recuperação de informação e TA. 

As vantagens do uso da linguística de corpus estão relacionadas à 

grande quantidade de textos com os quais se pode trabalhar e ao tempo gasto 

para sua análise. Através de ferramentas especializadas pode-se delimitar o 

estudo de maneira precisa e eficiente.  

A linguística de corpus precisa de ferramentas para possibilitar a 

coleta e estudo dos materiais desejados. Os avanços tecnológicos e 

acessibilidade a recursos computacionais, atualmente, permitem que essas 

ferramentas estejam presentes no dia-a-dia do pesquisador. No entanto, 

defendemos no decorrer deste trabalho a utilização de programas que permitam 

livre acesso à investigação de corpora. Em Alencar (2009) são apresentadas 
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formas de utilização da linguagem de programação para a coleta e manipulação 

de corpora. Assim como este autor, faremos uso do ambiente de interpretação 

Bash, também conhecido como Shell, acessível pelo terminal em sistemas 

operacionais baseados no UNIX e a linguagem de programação Python com 

sua biblioteca de ferramenta para o processamento de linguagem natural, o 

NLTK (Natural Language Tool Kit). Tais  linguagens e ambientes de 

interpretação, além de oferecerem ferramentas úteis aos pesquisadores, 

também permitem a criação de novos instrumentos que atendam mais 

especificamente à necessidade investigativa de determinada pesquisa.  

 

3.2 Interface e Linguagem de Programação 

 

O processamento da linguagem natural requer o desenvolvimento de 

programas de computador  (Contier, Padovani e Neto, 2010). Atualmente, o uso 

de ferramentas computacionais têm sido uma necessidade entre pesquisadores 

de diversas áreas que pretendem agilizar, dinamizar ou expandir seus estudos. 

Desta forma, o domínio básico de ambientes de interface e linguagens de 

programação tem se tornado um pré-requisito para estudos relacionados com a 

LC.  O ambiente de codificação Bash e a linguagem de programação Python 

são dois recursos muito eficientes e acessíveis para o processamento de texto e 

dados de língua natural. 

 

3.2.1 Bash 

 

Desde da criação do sistema operacional UNIX, nos anos 70, este 

sistema tem se tornado cada vez mais popular  (Newham & Rosenblatt, 2005). 

Sistemas operacionais com Linux e OS X da Apple são baseados no UNIX. Um 

dos primeiros recursos que os usuários de sistemas operacionais baseados no 

UNIX têm acesso para manipular o sistema operacional é a Shell. A Shell é o 

terminal de interface entre o usuário e o sistema operacional. Este terminal 
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recebe as linhas de comando do usuário e as traduz em instruções para o 

sistema operacional. 

 

“Shell” is the UNIX term for a user interface to the system – something 
that lets you communicate with the computer via the keyboard and the 
display. Shells are just separate programs that encapsulate the system, 
and, as such there are many to choose from.

19
  (Newham & 

Rosenblatt, 2005, p.ix) 

 

O terminal é independente do sistema operacional UNIX. Segundo,  

Newham e Rosenblatt (2005), essa independência gerou o desenvolvimento de 

diversos ambientes Shell. De acordo com os autores, o primeiro e mais famoso 

terminal foi o Bourne Shell. Inventado por Steven Bourne, o Bourne Shell é 

conhecido como sh.  

O Bourne Again Shell (bash), Figura 4, foi criado em 1988 com o 

intuito de ser o terminal padrão para os sistemas operacionais UNIX. O bash 

apresenta uma série de recursos que o faz muito atraente para o usuário. Entre 

os recursos estão a possibilidade de edição das linhas de comando e a 

habilidade de parar, começar e interromper vários comandos ao mesmo tempo. 

 

Figura 4: Teminal bash 

 

 

As linhas de comando consistem em uma ou mais palavras que 

fornecem instruções ao sistema operacional.  Essas instruções podem ser 

encadeadas gerando uma linha de produção, onde o resultado em um comando 

é a entrada para um próximo comando. Há no terminal do UNIX vários utilitários 

com a função para a filtragem de texto. Entre os mais populares estão: 

                                                        
19 "Shell" é o termo UNIX para uma interface de usuário com o sistema - algo que lhe permite 
comunicar com o computador através do teclado e do display. Shells são apenas programas 
separados que encapsulam o sistema, e, como tal, há muitos para escolher. (Tradução nossa) 
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 grep – efetua a busca por sequência de caracteres 

em um input. 

 cat – copia o input no output. 

 sort – ordena linhas no input. 

 cut – extrai colunas ou partes do input. 

 sed – realiza operações de edição no input. 

 tr -  traduz caracteres em um input  

 

Estes utilitários são muito úteis na manipulação de bancos de dados. 

Logo são muito utilizados no processamento de linguagem natural. No entanto, 

o terminal do UNIX pertence à mais comum categoria de interfaces, a baseada 

em caracteres. Essa interface com linhas de comando encadeadas pode tornar-

se de difícil leitura e compreensão das etapas por usuários sem expertise desse 

ambiente. Uma possível solução é recorrer às linguagens de scripts.  

 

3.2.2 Python 

 

Python foi lançada ao público em 1989, na Holanda, por Guido Van 

Rossum. Ela é uma linguagem de programação de alto nível20. A programação 

em Python é orientada ao objeto e sobre esse tipo de programação Chun (2006) 

afirma: 

Object-oriented programming (OOP) adds another dimension to 
structured and procedural languages where data and logic are discrete 
elements of programming. OOP allows for associating specific 
behaviors, characteristics, and/or capabilities with the data that they 
execute on or are representative of. The object-oriented nature of 
Python was part of its design from the very beginning.

21
 (Chun , 

2006,p. 25) 

                                                        
20 Quando nos referimos ao nível de uma linguagem, estamos nos referindo à distância em relação à 
linguagem de máquina, e.g. a linguagens de programação Assembly, FORTRAN e C. 
21 Programação Orientada a Objetos (OOP) acrescenta outra dimensão à linguagens estruturadas e 
processuais em que os dados e a lógica são elementos distintos de programação. OOP permite 
associar comportamentos específicos, características e/ou capacidades com os dados nos quais eles 
executam ou são representativos. O caráter orientado a objetos de Python era parte de seu projeto 
desde o início. (Tradução nossa) 
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Assim, cada variável em Python é uma entidade que possui atributos 

e métodos particulares previamente definidos. Isso permite que os dados sejam 

facilmente guardados e reutilizados. Quanto às vantagens de Python,  Chun 

(2006) comenta: 

Python is an uncomplicated and robust programming language that 
delivers both the power and complexity of traditional compiled 
languages along with the ease-of-use (and then some) of simpler 
scripting and interpreted languages. You'll be amazed at how quickly 
you'll pick up the language as well as what kind of things you can do 
with Python, not to mention the things that have already been done. 
Your imagination will be the only limit.

22
 (Chun , 2006, p.24) 

 

Python é uma simples, no entanto poderosa, linguagem de 

programação. Esta linguagem de programação é de fácil aprendizagem e 

interação, proporcionando uma excelente funcionalidade nos processamentos 

de dados linguísticos  (Lutz, 2008). Há varias ferramentas disponíveis para o 

processamento de linguagem natural em Python, entre elas está o NLTK. Sobre 

o NLTK,  Perkins (2010) afirma: 

NLTK is the Natural Language Toolkit, a comprehensive Python library 
for natural language processing and text analytics. Originally designed 
for teaching, it has been adopted in the industry for research and 
development due to its usefulness and breadth of coverage.

23
 (Perkins, 

2010, p.7) 

 
A biblioteca NLTK pode ser obtida com sua extensiva documentação 

no sítio http://www.nltk.org. Uma vez obtida a biblioteca, é possível descarregar 

um número de ferramentas, corpora e métodos (Figura 5). O NLTK foi 

desenvolvido em 2001 pelo Departamento de Computação e Ciências da 

Informação da Universidade da Pensilvânia. Segundo Bird, Klein, & Loper 

                                                        
22 Python é uma linguagem de programação simples e robusta que oferece tanto o poder e a 
complexidade de linguagens compiladas tradicionais, juntamente com a facilidade de uso (e mais 
alguns) de linguagens de interpretadas e de scripts. Você ficará surpreso com o quão rápido você vai 
pegar a língua, bem como que tipo de coisas que você pode fazer com o Python, para não mencionar 
as coisas que já foram feitas. Sua imaginação será o único limite. (Tradução nossa). 
23 NLTK é uma caixa de ferramentas de Linguagem Natural, uma biblioteca Python abrangente para 
processamento de linguagem natural e análise de texto. Originalmente concebido para o ensino, ela 
tem sido adotada na indústria de pesquisa e desenvolvimento devido à sua utilidade e amplitude de 
cobertura.(Tradução nossa). 
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(2009), o NLTK, desde seu lançamento, continua sendo desenvolvido e 

expandido por uma gama de colaboradores e tem sido adotada em cursos em 

diversas universidades. 

   

Figura 5: NLTK downloads 

 

 

Python proporciona simplicidade, consistência, extensibilidade e 

modularidade. Por esta razão ela é a linguagem de programação com a qual, 

maioritariamente, trabalhamos na construção do sistema de TA, objetivo desta 

pesquisa. 
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4 TRADUÇAO AUTOMÁTICA 

 

4.1 Histórico 

 

Os estudos sobre TA têm seu início nos anos 50 com a intenção de 

criar sistemas que traduzissem textos, automaticamente, com alta qualidade, 

semelhantes às traduções feitas por humanos. Esses sistemas, os primeiros da 

computação sem base numérica, foram criados com o intuito de decodificar as 

mensagens entre duas línguas diferentes, acreditando que cada palavra de uma 

língua tinha um equivalente direto em outra (WHITELOCK e KILBY, 1995, p. 5).  

O propósito desses sistemas era a espionagem, principalmente, motivada por 

razões militares ou políticas.  

A segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria foram as maiores 

responsáveis pelo desenvolvimento inicial das pesquisas nessa área (Garrão, 

1998). Americanos e ingleses, na espionagem dos órgãos de inteligência 

soviética, para obter informações privilegiadas da forma mais rápida possível, 

desenvolveram uma calculadora científica com dados suficientes para realizar 

traduções literais, palavra por palavra, de textos, sem considerar aspectos 

sintáticos ou semânticos  (LOFFLER-LAURIAN, 1996).  Hutchins (2003) afirma 

que os projetos de tradução automática consistiam de imensos dicionários que 

realizavam a tradução direta com análises estatísticas.  Wilks (2009) afirma que 

os métodos iniciais de tradução automática usavam a "força bruta". Não 

existiam teorias linguísticas para dar suporte à elaboração de sistemas de 

tradução (LOFFLER-LAURIAN, 1996). Muitos teóricos questionaram a eficiência 

na manipulação da informação por esses sistemas automáticos. Segundo  

Arnold, Balkan, Humphreys, Meijer e Louisa (1994) o mais célebre 

questionamento foi proposto pelo filósofo Bar-Hillel em 1959. Bar-Hillel propôs a 

situação apresentada no exemplo (75) : 
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(75) Little John was looking for his toy box. Finally he found it. 

The box was in the pen. John was very happy.  

 

Na situação proposta por Bar-Hillel, a sentença “the box was in the 

pen” requer conhecimento de mundo para a interpretação da palavra “pen” por 

“play-pen”. Segundo o filósofo, não haveria forma de atribuir tal conhecimento a 

um sistema automático.  Em contrapartida, uma abordagem baseada em 

exemplos passou a ganhar a atenção dos estudiosos. Um dos sistemas 

pioneiros dessa abordagem foi o SYSTRAN.  

Le système SYSTRAN, créé par Peter Toma aux États-Unis, adopté et 
adapté par la Commission des Communautés Européennes, à la fin 
des années soixante-dix, pour ses besoin internes et pour le service 
aux entreprise publiques européennes est actuellement objet de 
plusieurs licences de développement et d’exploitation en France et aux 
Etats-Unis essentiellement. Il est aujourd’hui encore sur le marché de 
la traduction automatique le seul système fonctionnant réellement en 
TA […] et produisant des traduction directement utilisables pour les 
besoins d’une information rapide, même si elles ne son pas toujours 
parfaites sur le plan linguistique

24
   (LOFFLER-LAURIAN, 1996, p.38) 

 

Com o advento da Inteligência Artificial, estudiosos elaboravam 

pequenos programas que ilustravam as possibilidades tradutórias. Logo os 

ingleses introduziriam informações no âmbito da gramática e da sintaxe para 

acelerar e melhorar a consulta automática (Garrão, 1998). Segundo  Wilks 

(2009), o papel da IA na TA era principalmente de natureza teórica.  O sistema 

lógico das calculadoras não era suficiente para resolver os elementos lógicos na 

linguagem.  Martin Kay (1997 apud WILKS, 2009) argumentou que nenhuma 

teoria linguística tornaria a TA de alta qualidade em um futuro próximo.  

 

Expert human translators use their background knowledge, mostly 
subconsciously, in order to resolve syntactical and semantical 
ambiguities which machines will either have to leave unresolved, or 

                                                        
24 O sistema SYSTRAN, criado por Peter Toma nos Estados Unidos, adotada e adaptada pela 
Comissão das Comunidades Europeias, no final dos anos setenta, para as suas necessidades internas 
e para a empresa pública europeia é atualmente objeto de várias licenças desenvolvimento e 
operação na França e nos Estados Unidos, principalmente. É ainda no mercado de tradução 
automática o único sistema que realmente funciona em TA [...] e produz tradução diretamente 
utilizada para fins de informação rápida, mesmo que nem sempre perfeita em termos de linguagem. 
(Tradução nossa).   
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resolve by some, ‘mechanical’ rule which will ever so often result in a 
wrong translation. The perhaps simplest illustration of a syntactical 
ambiguity which is unresolved by a machine except by arbitrary or ad 
hoc rules is provided by a sentence, say , ‘… slow neutrons and 
protons...’‚ whereas, in general, though by no means always, the 
human reader will have no difficulty in resolving the ambiguity through 
utilization of his background knowledge, no counterpart of which could 
possibly stand at the disposal of computers.

25
 (BAR-HILLEL, 1962 

apud WILKS, 2009, p. 12).   

 

Em 1966, um relatório do Comitê de Aconselhamento sobre o 

Processamento Automático da Linguagem (ALPAC) fez declarações 

desacreditando o potencial da TA de produzir traduções de boa qualidade  

(Hutchins, 2003). Estas declarações semearam o ceticismo em relação a esse 

campo de estudo fazendo com que houvesse um corte geral nas verbas do 

governo destinadas às pesquisas desse gênero  (Alfaro e Dias, 1998). Mesmo 

sem apoio financeiro, sistemas como o SYSTRAN, continuaram a realizar 

manualmente as traduções e catalogá-las no seu sistema. Essa abordagem de 

tradução automática, baseada em exemplos, reutiliza traduções já existentes 

como base para novas traduções (Somers, 2003). No entanto, seu automatismo 

ainda era limitado, assim como o seu banco de dados de diferentes línguas. 

Entretanto, após 30 anos de trabalho contínuo, o SYSTRAN viria a se definir 

como parâmetro de comparação entre tradutores automáticos. 

No período entre as afirmativas feitas pela ALPAC e o 

desenvolvimento da IA, a TA permaneceu em quase total esquecimento. 

Contudo, alguns projetos continuaram em desenvolvimento. O TAUM-METEO é 

um bom exemplo de projeto que não foi interrompido nos anos 70. O TAUM, 

Traduction Automatique de l’Université de Montreal, é um projeto apoiado pelo 

governo canadense desde 1965.  O TAUM-METEO é um sistema de tradução 

das informações meteorológicas canadenses em língua inglesa e francesa.  A 

                                                        
25 Os tradutores humanos experientes usam seu conhecimento de mundo, na maior parte 
subconscientemente, a fim resolver as ambiguidades sintáticas e semânticas que as máquinas não 
resolvem, ou quando as resolve é por meio de alguma regra ‘mecânica’ que conduzirá 
frequentemente a uma tradução errada. A ilustração mais simples de uma ambiguidade sintática que 
não é resolvida por uma máquina, exceto por regras ad hoc ou arbitrárias,  é fornecida pela sentença 
‘...slow neutrons and protons…' ,visto que, geralmente, o leitor humano não terá nenhuma dificuldade 
em resolver a ambiguidade com a utilização de seu conhecimento de mundo, o que, em contraparte, 
não está à disposição dos computadores. (Tradução nossa).  
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não interrupção nos estudos da TA foi importantíssima para a retomada de 

incentivos para estes estudos nos anos 80.  

Depois de longos anos, os estudos sobre a TA voltaram a ser o foco 

de atenção. Nos anos 80, o contexto social tinha mudado. Fatores como o 

rápido crescimento e popularização da informatização, a Globalização, o 

desenvolvimento de teorias no âmbito da linguística formal, o estabelecimento 

de estudos da terminologia e a teoria de tradução com ênfase na investigação 

semântica e a criação do Mercado Comum Europeu foram responsáveis pela 

retomada do interesse na TA.  

Por razões políticas, em respeito às línguas participantes da União 

Europeia, documentos deveriam ser traduzidos para a língua dos países 

participantes. O mesmo ocorria nas Nações Unidas, como reforça  (LOFFLER-

LAURIAN, 1996). 

 

L'adoption d'une langue commune aux diverses nations aurait pu être 
la solution à la communication planétaire. Mais les peuples refusent 
de modifier leurs traditions linguistiques. En cette fin de XX siècle, ils 
sont même prêt à se battre pour défendre leurs langue si elle est 
menacée. Le respect de la langue maternelle est devenu un droit 
inaliénable. C'est pourquoi les organismes internationaux ont le 
devoir de publier leurs travaux dans un certain nombre de langue 
(toutes les langue officielles pour la Communauté Européenne, une 
variété de langue pour l'UNESCO, l' ONU, le BIT, etc.). Les partisans 
de l'espéranto ont renoncé aux débouchés politiques tout en 
maintenant un certain idéal d'entente planétaire au niveau individuel. 
C'était la seule langue qui aurait pu, éventuellement, faire l'unanimité 
puisqu’elle ne privilégiait ni n'instaurait la domination d'une nation en 
particulier. La traduction fait donc maintenant partie du quotidien 
politique international.

26
 (LOFFLER-LAURIAN, 1996, p. 10 ).   

 

                                                        
26 A adopção de uma língua comum às diversas nações poderia ser a solução à comunicação 
planetária. Mas os povos recusam alterar as suas tradições linguísticas. Neste fim de século XX, eles 
estão prontos para o confronto para defender a sua língua se for ameaçada. O respeito da língua 
materna tornou-se um direito inalienável. É por isso que os organismos internacionais têm o dever 
de publicar os seus trabalhos em diversas línguas (todas as língua oficiais da Comunidade Europeia, 
uma variedade de línguas para a UNESCO, a O.N.U, o BIT, etc.). Os partidários do esperanto 
renunciaram aos mercados políticos mantendo ao mesmo tempo seu ideal universal ao nível 
individual. Era a única língua que poderia, eventualmente, fazer a unanimidade, uma vez que não 
privilegiava nem instaurava a dominação de uma nação em especial. A tradução faz, agora, parte do 
diário político internacional. (Tradução nossa).  
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Também, segundo  Loffler-Laurian (1996), o mercado da tradução, 

em 1990, já fazia uso da TA em seis milhões de páginas de documentos.  

 

La part de marché occupée par la traduction automatique semble 
faible, mais si l'on songe à la jeunesse de cette technologie, on 
apprécie les chiffres différemment, et il apparait qu'en quelques 
années de vie, le pourcentage n'est pas si mauvais

27
. (LOFFLER-

LAURIAN, 1996, p.14). 

 

Os novos conceitos sobre o processo de tradução, que agora surgia 

como disciplina teórica, incluindo a Comunidade Econômica Europeia e o 

processo de globalização, fizeram com que os estudos sobre a TA fossem 

novamente desenvolvidos ou retomados. Muitas dessas pesquisas eram 

financiadas por empresas privadas e indústrias interessadas no dinamismo 

proposto pela nova abordagem nesses estudos (LOFFLER-LAURIAN, 1996).  

Por alguns anos, problemas de processamento linguístico eram 

substituídos por abordagens puramente estatísticas. Pesquisadores da IBM, que 

faziam uso de abordagens puramente estatísticas,  argumentaram que mesmo  

que eles precisassem de linguística (e.g. léxico, regras  gramaticais, 

morfológicas etc.) ou IA para melhorar a performance, estas seriam  produzidas 

empiricamente e não de forma intuitiva (WILKS, 2009).  Wilks (2009) afirma que 

pesquisadores de IA também eram hostis quanto à habilidade dos linguistas 

para resolver problemas no processamento da linguagem.  

Abordagens com sistemas de IA  demonstram a necessidade de 

estruturar o  conhecimento, e também, formas coerentes de manipulação desse 

conhecimento. Esse tipo de abordagem busca o processamento de linguagem 

natural. Wilks (2009) comenta que o futuro dos sistemas de TA será de sistemas 

híbridos. Os sistemas híbridos juntam o conhecimento linguístico ao matemático 

em prol da eficiência computacional, seja na precisão ou no processamento. 

 

                                                        
27 A parte do mercado ocupada pela tradução automática parece fraca, mas se pensarmos sobre a 
juventude desta tecnologia, aprecia-se os números diferentemente, e em seus anos de vida, a 
percentagem não é assim tão má. (Tradução nossa).  
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4.1.1 Tipos de TA 

 
 O universo da utilização de tradutores automáticos pode ser dividido em 

duas grandes categorias: completamente automáticas e semiautomáticas. As 

ferramentas semiautomáticas são aquelas que fazem uso da interface humana 

para completar suas tarefas. Quanto ao desenvolvimento de ferramentas que 

considerem a interferência humana e os conceitos dos estudos sobre a 

Tradução, Nagao (1984) afirma:  

 

Machine translation systems developed so far have a kind of inherent 
contradiction in themselves. The more detailed a system has become 
by the additional improvements, the clearer the limitation and the 
boundary will be for the translation ability. To break through this 
difficulty we have to think about the mechanism of human translation, 
and have to build a model based on the fundamental function of 
language processing in the human brain. The following is an attempt to 
do this based on the ability of analogy finding in human beings.

28
 

(NAGAO, 1984, p.173). 

O desenvolvimento do conceito proposto por Nagao (1984) veio 

reforçar os princípios propostos por Kay (1980). Ambos foram os pioneiros a 

propor e trabalhar com o que hoje chamamos de memórias de tradução (MT). 

Os sistemas de MT realizam o armazenamento dos textos traduzidos 

por tradutores humanos e os apresenta quando são solicitados. Para melhor 

ilustrar, imagine que um tradutor profissional realiza a tradução manual de um 

livro. Ao usar um sistema de MT, em toda situação que o texto na LF for 

repetido, as memórias armazenadas anteriormente serão solicitadas e 

sugeridas ao usuário. Esse tipo de ferramenta possibilita uma maior 

organização terminológica da tradução. Por sua eficiência e organização, este 

tipo de ferramenta ganhou espaço junto à comunidade de tradutores 

profissionais.  

                                                        
28 “Sistemas de tradução automática desenvolvidos até agora têm uma espécie de contradição em si. 
Quanto mais detalhado um sistema tornou-se, pelas melhorias adicionais, mais clara a limitação e o 
escopo será para a capacidade de tradução. Para romper essa dificuldade, temos de pensar sobre o 
mecanismo de tradução humana, e temos que construir um modelo baseado na função fundamental 
do processamento da linguagem no cérebro humano. O que se segue é uma tentativa de fazer isso 
com base na capacidade de encontrar analogia em seres humanos.”(Tradução nossa) 
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No entanto, a eficácia dessa ferramenta ainda depende da produção 

inicial da tradução que, atualmente, pode ser humana ou completamente 

automática. A tradução completamente automática é o eixo principal da grande 

maioria das discussões a cerca dos estudos relacionados à TA. Nos 

dedicaremos a descrição mais detalhada dos tipos de mecanimos que podem 

compor um sistema de tradução completamente automática nas seções a 

seguir.  

   

 

4.1.2 Tipos de mecanismos de TA 

 

Arnold et al. (1994, p. 59) afirmam que os sistemas de tradução 

automática podem ser classificados por sua arquitetura. Esta arquitetura pode 

ser direta ou indireta. Quando nos referimos à arquitetura direta ou indireta, 

estamos levando em conta os mecanismos intermediários que realizam o 

processo de condução de uma informação em uma LF para uma LA. Estes 

mecanismos são as engrenagens que possibilitarão a realização da tradução.  

 

4.1.2.1 Tradução Direta 

 

No caso da arquitetura direta, a principal ideia por trás do mecanismo 

é que o texto de entrada, LF, pode ser transformado em texto de saída, LA, 

através da substituição das palavras da LF por equivalentes na LA seguindo 

dicionário bilíngue e um analisador automático simples (ARNOLD et al., 1994). 

O primeiro estágio desse processamento envolve uma análise preliminar da LF. 

O resultado dessa análise não é exaustiva quanto à representação do texto de 

entrada, mas uma lista de palavras com suas categorias, como pudemos ver no 

processo da etiquetagem apresentado anteriormente. Em seguida, o resultado 

da análise passa pela aplicação de um pacote de regras que transforma o texto 
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para LA. Esse pacote de regras é demonstrado no exemplo (77), levando em 

conta o exemplo (76) como texto de entrada. 

 

(76)  a disciplina de Linguística Computacional. 

(77) a {cat=artigo definido} -> the {cat=artigo definido} 

   disciplina {cat = substantivo} -> discipline {cat =substantivo} 

de {cat = preposição} -> of {cat = preposition} 

Linguística Computacional {cat = nome próprio} -> Computacional 

Linguistics {cat = nome próprio} 

...  

 

 No exemplo (77), podemos perceber que foi atribuído, às palavras, o 

elemento “cat”, que representa categoria. Esta regra faz uso de um dicionário 

bilíngue. Assim, quando a palavra “disciplina” é um substantivo, ela é traduzida 

pela palavra discipline.  Nessa arquitetura, o processo de tradução é 

considerado no nível das palavras em função de sua categoria e ordem, sem 

necessidade de conhecimento linguístico, apenas estruturas de organização do 

texto, como podemos ver na Figura 6. 

 

Figura 6: Arquitetura direta de sistemas de TA 

 

 

Esta arquitetura de tradução é robusta, pois o sistema sempre 

fornecerá uma resposta mesmo não conhecendo palavras fornecidas no texto 

de entrada. “No pior dos casos, ela proverá, como resposta, uma salada de 

palavras inaceitável na língua alvo” (ARNOLD et al., 1994, p.65 ). Outros 

sistemas não gerariam resposta ou parariam de funcionar. Os sistemas de 

tradução automática de arquitetura direta são criados para funcionar em um 

único sentido de tradução, não podendo ser conduzidos para trabalhar em 



 87 

sistemas multilíngues (ARNOLD et al., 1994). Por seu carácter unidirecional, as 

regras de tradução interagem de diferentes maneiras. Essa interação dificulta a 

possibilidade de extensão e modificação do sistema de tradução automática. 

 

 

4.1.2.2 Tradução indireta 

 

A arquitetura indireta recebe esta denominação, pois faz uso do 

conhecimento linguístico como elemento de intermédio do processo de 

tradução. O uso do conhecimento linguístico permite maiores possibilidades de 

extensão e modificação nos sistemas de tradução automática. Fazemos uso do 

termo “conhecimento linguístico” para nos referirmos a uma extensiva gramática 

formal que nos permite uma profunda análise abstrata do texto. Segundo Arnold 

et al. (1994), essa arquitetura indireta ou de conhecimento linguístico pode ser 

de dois tipos: baseada em mecanismos de transferência e baseada em 

mecanismos de interlíngua. 

Um sistema de tradução automática baseado em transferência 

precisa de uma substancial gramática da LF e LA e uma gramática comparativa 

adicional que é usada para relacionar toda representação extraída do texto da 

LF com algum correspondente na representação da LA. Esta arquitetura faz uso 

do conhecimento linguístico para extrair toda a informação linguística necessária 

da LF, e para recodificála na LA, por meio de transformações sintáticas 

(JURAFSKY; MARTINS, 2009). Arnold et al (1994) ilustram essa extração, para 

a relação gramatical dos elementos de uma sentença.  A seguir, podemos 

observar o exemplo  (78) e sua representação na Figura 7. 

 

(78) the temperature has affected the printer 
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Figura 7: Representação de relações gramaticais (Arnold et al. 1994, p.43) 

 

 

Podemos observar que nem todo léxico apresentado no exemplo está 

disposto na Figura 7. No entanto, todas as informações linguísticas são de 

alguma forma representadas. Nesse caso, o léxico dos elementos 

determinantes não foi representado, mas perceba-se que o núcleo do sujeito e 

do objeto receberam um traço de definitude (def=+). A implementação de regras 

gramaticais deve ser capaz de extrair toda informação linguística necessária. 

Essas informações são atribuídas às variáveis temporárias. Estas variáveis são 

os elementos que sofreram um pareamento com as regras da LA no mecanismo 

de transferência. É importante que todas as informações necessárias para a 

tradução sejam extraídas para prover todos os subsídios para a formulação 

aceitável do texto de saída na LA. 

Nesses sistemas de tradução automática baseada em transferência, 

regras especiais devem ser escritas para evitar algum imprevisto no resultado 

da análise da LF. Se houver imprevistos já nos resultados da análise inicial da 

língua fonte, estes possíveis equívocos serão repassados para a LA, ou haverá 

falha no sistema. Estes conjuntos de regras são agrupados em uma gramática 

comparativa entre os pares de línguas envolvidos no processo de tradução. As 

regras sintáticas da gramática comparativa de transferência nos informam como 

modificar a análise sintática da LF para reorganizála na LA (JURAFSKY; 

MARTINS, 2009). Segundo o exemplo na Figura 8: 
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Figura 8: Transformação simples de reordenação de um elemento nominal (JURAFSKY e 
MARTIN, 2009, p.906) 

 

 

O mecanismo de transferência ilustrado na Figura 8 pode ser visto em 

mais detalhes no exemplo (79). Nesse exemplo apresentamos regras para 

análise da língua inglesa, LF, a regra para geração da língua portuguesa, LA, e 

a regra de transferência para esse caso em particular.  

 

(79)  

   LF   LA   Regra de transferência 

NPLF -> Adj Noun NPLA -> Noun Adj    NPLF,  <-> NPLA  

  

Na regra de transferência, o símbolo <-> significa que a equivalência 

entre os sintagmas nominais é recíproca nas duas línguas envolvidas. A regra 

de transferência tem a função de determinar a equivalência entre os elementos, 

no caso do exemplo (79), entre os sintagmas nominais. Na próxima etapa é 

realizada a síntese dos resultados através da reorganização do texto. A 

reorganização do texto de saída deve se dar pela composição de uma exaustiva 

gramática da LA. As gramáticas da LF e LA devem ser de iguais proporções 

para que haja a possibilidade bidirecional da tradução, que faz uso dessa 

arquitetura. Na Figura 9, podemos visualizar todas as etapas da tradução em um 

sistema baseado na transferência. 
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Figura 9: Arquitetura de conhecimento linguístico baseada em transferência. 

 

 

Vale a pena ressaltar nesse momento a diferença entre a arquitetura 

direta e a de conhecimento linguístico baseada em transferência. A grande 

diferença entre esses dois sistemas é que o primeiro realiza o processo de 

tradução preservando a ordem de superfície da LF e a reutiliza com 

modificações quando necessárias. Já os sistemas de TA baseados em 

transferência permitem diversas estratégias de representação de língua natural. 

Estas representações podem ser mais ou menos abstratas, dependendo do 

propósito e necessidade na construção do sistema de tradução. Outra vantagem 

é a possibilidade de simetria entre as análises na LF e LA. Segundo Arnold et al. 

(1994) esta vantagem permite a reversibilidade da tradução, ou seja, o uso do 

sistema de tradução automática bidirecionalmente.  Isso faz com que se possua 

dois sistemas de tradução em apenas um programa. Uma outra vantagem é a 

utilização de regras para a síntese do texto de saída na LA. O uso dessas 

regras permite uma boa-formação do texto de saída. 

 

4.1.2.3 Tradução por interlíngua 

 

Outro sistema de tradução automática que utiliza uma arquitetura de 

conhecimento linguístico é o que faz uso de um mecanismo de interlíngua. Os 

sistemas baseados em interlíngua são muito semelhantes aos baseados em 

transferência, no entanto, não encontramos uma gramática comparativa entre 

os pares de línguas envolvidos na tradução, mas uma representação 

interlinguística baseada em conceitos primitivos a todas as línguas envolvidas 
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no processo de tradução. Arnold et al (1994) ilustra a diferença entre os 

sistemas baseados em interlíngua e em transferência na Figura 10. 

 

Figura 10: Diferença entre interlíngua e transferência (ARNOLD et al., 1994, p. 77) 

 

 

 

Na Figura 10, podemos perceber que quanto maior o nível de 

aprofundamento da análise, menor é o tamanho da gramatica comparativa entre 

as línguas envolvidas.  “A medida em que as representações ficam mais 

abstratas, há menos diferenças entre as representações fonte e alvo e assim 

fica mais fácil relacioná-las” (ARNOLD et al., p. 1994, p.77). 

A ideia da interlíngua está intimamente ligada com a representação 

do significado (ARNOLD et al. 1994). Lidar com esse sistema pode tornarse 

complicado levantando muitos problemas ainda não resolvidos pela linguística. 

A interlíngua deve ser uma representação que prestigie todos os aspectos 

relevantes para a determinação de equivalentes entre as línguas. O problema 

central desta estratégia de tradução automática é como representar ou 

determinar o vocabulário e quais conceitos primitivos são mais relevantes na 

definição do significado. Além desses aspectos de determinação da interlíngua, 

a expansão das regras e do vocabulário se torna algo muito complexo e 
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suscetível ao erro. Na Figura 11, apresentamos uma representação do 

funcionamento de um sistema de tradução baseado na interlíngua. 

 

Figura 11: Arquitetura de conhecimento linguístico baseado em interlíngua. 

 

As diferentes arquiteturas dos sistemas apresentados acima podem 

ser resumidas pela representação do triângulo de Vauquois apresentado a 

seguir: 

Figura 12: Triângulo de Vauquois (JURAFSKY; MARTIN, 2009, p.903). 

 

 
 

Na Figura 12, podemos ver todos os sistemas de tradução 

apresentados e sua relação com o processo de tradução. Quanto mais abstrata 

for a representação do mecanismo de transferência, nesse sistema de TA, mais 

próximos de uma interlíngua essa representação será. Os sistemas de TA 

desenvolvidos em todos os níveis de representação, do triângulo de Vauquois, 

apresentam vantagens e desvantagens em sua concepção. No entanto, todos 
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os sistemas de TA com o uso de conhecimento linguístico têm muito a contribuir 

para os estudos em LC.  Wilks (2009) afirma sobre as diferentes propostas de 

TA: 

 

The moral is clear: MT, like prophesy and necromancy, is (up to this 
point) easy not hard. One can do some MT [...] using any theory 
whatever, no matter how lunatic, including wordforword substitution. 
In MT we should never therefore be seduced by the claim of theory, 
only by largescale results

29
. (WILKS, 2009, p.3). 

 
 

4.1.2.4 Modelo estatístico  

 

A abordagem estatística é um método recente de TA. Apesar de ter 

sido proposta nos estágios iniciais de desenvolvimento de sistemas de TA, a 

abordagem estatística se deparou com limitações técnicas dos computadores 

da época,  com a falta de textos passiveis de leitura automática, assim como 

várias objeções teóricas a esta abordagem  (Groves, 2007). Por estas razões, 

ainda no seu estágio inicial, os estudos foram concentrados em abordagens 

linguisticamente teorizadas, como as supracitadas. No entanto, de acordo com  

Koehn (2010) a tradução automática estatística (TAE) está sendo desenvolvida 

hoje em um grande número de pesquisas acadêmicas e comercias.  

Jurafksy e Martin (2009, p.910), sobre o foco das pesquisas em TAE, 

comentam que “há outra forma de abordar o problema da tradução: focar no 

resultado e não no processo”. Groves (2007) argumenta:  

 

Statistical methods developed within the speech community proved to 

be so successful that they presented themselves as an alternative 

methodology to solve the MT problem
30

. (GROVES, 2007, p. 27).  

                                                        
29 A moral é clara: A TA, como profecia e a necromancia, é (até este ponto) fácil, não difícil. Alguém 
pode fazer alguma TA [...] usando toda a teoria que quiser, não importa o quanto excêntrica, 
incluindo a substituição de palavras à frente. Na TA nós devemos nunca ser seduzidos pela 
reivindicação da teoria, somente por resultados em grande escala. (Tradução nossa).  
30 Os métodos estatísticos desenvolvidos dentro da comunidade de discurso provaram ser tão bem 
sucedidos que se apresentaram como uma alternativa para resolver o problema da TA. (Tradução 
Nossa).  
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A disponibilidade de textos passíveis de leitura automática e de 

recursos computacionais aumentou as possibilidades da abordagem estatística 

(GROVES, 2007).  A abordagem estatística faz uso da probabilidade 

matemática para a determinação dos resultados. A  probabilidade consiste na 

previsão de ocorrência de um evento específico de acordo com a frequência de 

sua ocorrência em dados gerais. Segundo  Goldsmith (2007), podemos 

representar a probabilidade de A quando nos é dado B por p(A|B).  

Os sistemas tradicionais de TAE com esta abordagem fazem uso de 

um modelo estatístico (Bayesiano), que é aplicado à aprendizagem automática. 

Esse recurso permite a máquina aprender modelos de língua e modelos de 

tradução a partir de inferências probabilísticas. O modelo de língua é um 

componente essencial de qualquer sistema de TAE  (Koehn, 2010). É o modelo 

de língua que mede qual a probabilidade de uma sequência de palavras ser 

utilizada por um falante nativo.   O sistema avalia a probabilidade de cada opção 

lexical, de acordo com os dados fornecidos em um treinamento (corpus de 

treino), e realiza decisões baseadas em um cálculo de confiabilidade entre as 

línguas envolvidas na tradução e a fluência do elemento lexical na língua-alvo. 

Sobre esse cálculo de probabilidade,  Jurafksy e Martin (2009) apresentam:  

 

(80) Melhor-tradução T = argmaxT confiabilidade (T, S) fluência 

(S)31 

 

Esta equação apresenta o modelo de canal ruidoso de Bayes 

(Goldsmith, 2007). O modelo do canal ruidoso funciona como um filtro para o 

resultado da tradução. Sobre a equação, segundo Jurafksy e Martin (2009), 

podemos ignorar o denominador da probabilidade da sentença na LF dentro do 

argmax, uma vez que estaremos escolhendo a sentença com maior 

probabilidade na LA. Este modelo é aplicado a diferentes técnicas de 

processamento da linguagem, como etiquetagem, chunking e parsing, assim 

                                                        
31 T representa a língua-alvo e S a língua-fonte. 
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como na TAE. O modelo do canal ruidoso de Bayes requer outros componentes 

para realizar a tradução, como um modelo de língua, um modelo de tradução e 

um decodificador para a produção dos resultados. 

O modelo de tradução que é usado como parâmetro nos sistemas de 

TAE é baseado em um ou mais corpora bilíngue. Este modelo pode considerar 

as unidades tradutórias a serem equiparadas por palavras, sintagmas ou até 

mesmo exemplos.  

A forma com que esses corpora são utilizados e como estas unidades 

tradutórias são definidas tem deixado o contraste entre os tipos de sistemas de 

tradução cada vez menos distinto. O modelo híbrido é o que procuramos 

explorar na aplicação prática, produto desta pesquisa. 

 

4.1.2.5 Modelo Híbrido 

 

Wilks (2009) afirma que o futuro da TA se firmará em sistemas 

híbridos.  Segundo o autor, essa é uma forma de otimizar a fusão do que há de 

melhor nos métodos simbólicos e estatísticos.  Carbonell, Mitamura e Nyberg 

(1992) corroboram: 

In the construction of even a single type of item some parts may be 
automatically mass-produced, others prepared using power tools, and 
some unique features handcrafted. Similarly in MT a combination of 
different techniques judiciously integrated may prove far more robust, 
economical, and capable of producing quality output than single 
paradigm religiously followed for all texts, languages, styles, domains 
and end uses of the combination of methods can best do the specified 
MT job in the range of languages and domains necessary.

32
  

(Carbonell, Mitamura, & Nyberg, 1992, p.1) 

 

Os sistemas híbridos fazem uso dos pontos fortes de cada tipo de 

sistema de TA para o melhoramento dos resultados. Por exemplo, sistemas de 

                                                        
32 “Na construção de até mesmo um único tipo de item de algumas peças, elas podem ser 
automaticamente produzidas em massa, outras preparadas usando ferramentas, e algumas 
características artesanais. Da mesma forma em TA, uma combinação de diferentes técnicas 
judiciosamente integrada pode revelar-se muito mais robusta, econômica e capaz de produzir 
resultados de qualidade do que um único paradigma religiosamente seguido para todos os textos, 
linguagens, estilos, domínios, e no final usa a combinação de métodos para fazer o melhor trabalho 
TA especificado na faixa de idiomas e domínios necessários. (Tradução nossa) 
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TA baseados em regras são muito confiáveis quanto ao padrão de seus 

resultados, no entanto, não apresentam a robustez de sistemas TAE, que 

sempre oferecem um resultado, mesmo com textos não previamente 

trabalhados. Way (2008) argumenta que antigamente, sistemas híbridos 

consistiam apenas na mescla de sistemas baseados em regras e sistemas 

estatísticos.   

Contudo, hoje, há diversas formas de explorar a mescla entre 

diferentes designs. Carbonell, Mitamura e Nyberg (1992) apresentam a 

combinação entre técnicas de interlíngua, TAE e TABR usada pelo sistema 

Kant; Kim, Brown e Carbonell (2010) comentam sobre o uso de TAE com 

segmentação sintática; Quirk, Menezes e Cherry (2005) argumentam sobre o 

enriquecimento sintático de sintagmas na TAE; Gough e Way (2003) 

demonstram o uso de TAE baseada em exemplos combinada com sistemas de 

memórias de tradução.  Groves (2007) discute sobre diversos sistemas híbridos 

de TA focados em dados como TAE e a TAE baseada em exemplos. Estes 

autores investigam as diferentes formas de unir o conhecimento sintático com 

dados estatísticos. 

 Koehn (2010) argumenta motivos para usar a anotação sintática na 

TAE. Segundo o autor, a reordenação sintática, a melhor explicação das 

palavras de função, o condicionamento de palavras sintaticamente relacionadas 

e o uso de modelos sintáticos de língua são razões para o uso de anotações 

sintáticas na TAE. 

 

4.2 Avaliação da TA 

 

A avaliação da TA é um tópico que ainda gera discussões e 

controvérsias.  Wilks (2009) comenta que se discutiu mais sobre a avaliação da 

TA, nos últimos 50 anos, do que sobre a TA propriamente.  Jurafksy e Martin 

(2009) comentam: 
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Evaluating the quality of a translation is an extremely subjective task, 
and disagreements about methodology are rampant. Nevertheless, 
evaluation is essential, and research on evaluation methodology has 
played an important role from the earliest days of MT (Miller and 
Beebe-Center, 1958). Broadly speaking, translations are evaluated 
along two dimensions, corresponding to the fidelity and fluency[…]

33
. 

(JURAFSKY e MARTIN, 2009, p.930). 

 

A fluência e adequação são critérios comuns para a avaliação de 

tradução  (Koehn, 2010). A análise da fluência envolve aspectos gramaticais e a 

escolha apropriada da sequência de palavras. Já a análise da adequação lida 

com a manipulação do significado, suas possíveis perdas, adições e distorções. 

A avaliação da tradução pode ser realizada de forma manual ou automática. 

Sobre a avaliação da TA, Koehn (2010) argumenta: 

 

So how should we evaluate machine translation quality? We may ask 
human annotators to judge the quality of translations. Or, we may 
compare the similarity of the output of a machine translation system 
with translations generated by human translators. But ultimately, 
machine translation is an end in itself. So, we may want to consider 
how much machine-translated output helps people to accomplish a 
task, e.g., the salient information from a foreign-language text, or post-
edit machine translation output for publication.

34
 (KOEHN, 2010, p. 

217). 
 

4.2.1 Avaliação manual 

 

Segundo  Jurafksy e Martin (2009), a avaliação manual com 

avaliadores humanos é o método mais preciso de julgamento de qualidade de 

                                                        
33 “Avaliação da qualidade de uma tradução é uma tarefa extremamente subjetiva, e discordâncias 
sobre metodologia são evidentes. No entanto, a avaliação é essencial, e pesquisa sobre metodologia 
de avaliação tem desempenhado um papel importante, desde os primeiros dias de TA (Miller e 
Beebe-Center, 1958). De um modo geral, as traduções são avaliadas ao longo de duas dimensões, 
correspondendo à fidelidade e fluência [...].” (Tradução nossa) 
34 “Então, como devemos avaliar a qualidade da tradução automática? Podemos pedir aos  
anotadores humanos para julgar a qualidade das traduções. Ou, pode-se comparar a semelhança da 
saída de um sistema de tradução automática com traduções geradas por tradutores humanos. Mas, 
afinal, a tradução automática é em si um produto. Assim, podemos considerar o quanto uma saída 
traduzida pela máquina ajuda as pessoas a realizar uma tarefa, por exemplo, a informação evidente 
de um texto em língua estrangeira, ou a pós-edição de saída de tradução automática para 
publicação.”(Tradução nossa) 
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uma tradução. Koehn (2010) afirma que falantes bilíngues que compreendam a 

LF e a LA são os mais qualificados para realizar esse tipo de avaliação.  

Os parâmetros para a avaliação manual devem buscar diminuir os 

aspectos subjetivos da avaliação humana e torná-la consistente. Os critérios de 

avaliação, como fluência e adequação, devem ser definidos e postos em escala 

para melhor análise dos juízes.  Koehn (2010, p.219) sugere a seguinte 

gradação para fluência e adequação tendo o inglês como LA: 

 

tabela 1: Escala de avaliação manual de fluência e adequação (KOEHN, 2010, 
p.219) 

 

Gradação Adequação Fluência 

5 Todo significado Inglês perfeito 

4 Grande parte do 

significado 

Inglês não-nativo  

3 Bastante significado Inglês bom 

3 Pouco significado Inglês não-fluente 

1 Sem significado Incompreensível 

 

 
A gradação usada na escala ainda é muito vaga e a consistência dos 

avaliadores é difícil de ser alcançada  (Koehn, 2010). Segundo o autor, uma 

forma de normalizar o resultado dado pelos avaliadores humanos é calcular a 

média total dos resultados apresentados por cada avaliador. No entanto, o 

processo de avaliação manual pode ainda ser impreciso e dispendioso. Sobre 

essa afirmação, Jurafksy e Martin (2009) comentam: 

 

While humans produce the best evaluations of machine translation 
output, running a human evaluation can be time consuming, taking 
days or even weeks. It is useful to have an automatic metric that can 
be run relatively frequently to quickly evaluate potential systems 

improvements.35 (JURAFSKY e MARTIN, 2009, p.931)   

                                                        
35 “Enquanto os seres humanos produzem as melhores avaliações da saída de tradução automática, 
executar uma avaliação humana pode ser demorado, levando dias ou mesmo semanas. É útil dispor 
de uma métrica automática que possa ser executada com relativa frequência para avaliar 
rapidamente sistemas potenciais melhorias.” (Tradução nossa) 
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Muito progresso tem sido feito na área da avaliação automática de TA 

e pesquisadores acreditam que os sistemas de avaliação automática possam 

avaliar com credibilidade a TA  (Koehn, 2010). 

 

4.2.2 Avaliação Automática 

 

A avaliação automática faz uso da comparação entre textos para 

determinar a qualidade da TA. Uma ou mais traduções feitas por humanos são 

utilizadas como referências de tradução.  As referências de tradução, também 

chamadas de padrão-ouro, são tomadas como padrão de qualidade e os textos 

traduzidos que mais se assemelharem com esse padrão apresentam melhor 

qualidade.  

No entanto, como podemos avaliar a semelhança entre as traduções 

candidatas e as traduções referência? Há vários métodos métricos diferentes 

que usam diferentes designs para analisar essa semelhança. Os diferentes 

designs para calcular a medida de similaridade entre os textos baseiam-se na 

métrica de precisão e recall.  

Para explicar os termos precisão e recall, usaremos a comparação 

entre os exemplos a seguir. O exemplo (81) apresenta a tradução referência. Os 

exemplos (82), (83) e (84) apresentam as traduções candidatas.  

  

(81) Referência: A explicação esclarecedora do problema 

(82) Candidato 1: A explicação do problema foi esclarecedora 

(83) Candidato 2: A explicação clara do problema 

(84) Candidato 3: Problema esclarecedora do explicação a 

 

As palavras contidas na tradução referência que são encontradas nas 

traduções candidatas são o que podemos chamar de verdadeiros positivos (TP). 

Segundo  Bird, Klein e Loper (2009), os verdadeiros positivos são aqueles itens 

que julgamos relevantes e que são corretamente identificados como relevantes. 
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Assim, as palavras que aparecem nas traduções candidatas e que não estão na 

tradução referência são falsos positivos (FP). E as palavras da tradução 

referência que não aparecem nas traduções candidatas são os falsos negativos 

(FN). Bird, Klein e Loper (2009) definem os falsos positivos como os itens 

irrelevantes que são incorretamente identificados como relevantes, e assim são 

considerados um tipo de erro. Já os falsos negativos são os itens relevantes que 

são incorretamente identificados como irrelevantes, e configuram outro tipo de 

erro. A tabela abaixo busca ilustrar esse sistema métrico. 

 

tabela 2: Comparação entre traduções referência e candidatas. 

 

Referência 

A  explicação esclarecedora  do  problema 

 

Candidato 

1 

A  explicação  do  problema  foi  esclarecedora 

TP TP TP TP FP TP 

 

Candidato 2 

A  explicação  clara  do  problema 

TP TP FP TP TP 

 

Candidato 3 

Problema  esclarecedora  Do explicação a 

TP TP TP TP TP 

 

Bird, Klein e Loper (2009) propõem o calculo de precisão por 

TP/(TP+FP) e o de recall por TP/(TP+FN). Desta forma podemos calcular a 

precisão e o recall de todas as traduções candidatas. 
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tabela 3: Cálculo de precisão e recall 

 TP FP FN Precisão Recall 

Candidato 1 5 1 0 0,83 1 

Candidato 2 4 1 0 0,80 1 

Candidato 3 5 0 0 1 1 

 

O cálculo da precisão e recall é feito em uma escala de 0 a 1. Quanto 

mais a precisão se aproxima de 1 mais os textos são semelhantes. Na tabela 3, 

podemos observar que as traduções candidatas 1 e 2 apresentaram uma 

precisão de 0,8 e candidata 3 apresentou 100% de precisão. Isto pode parecer 

estranho, uma vez que o exemplo (84) constitui uma salada de palavras sem 

sentido.  Mas o exemplo (84) apresenta todas as palavras contidas na tradução 

referência, no exemplo (81).  Koehn (2010) argumenta que a TA interessa-se 

igualmente pela precisão e pelo recall. Estas métricas são utilizadas como base 

para diferentes sistemas de avaliação automática. 

 Jurafksy e Martin (2009) comentam que há um número significativo 

de métodos heurísticos de avaliação da TA. Esses sistemas métricos são BLEU, 

F-measure, NIST e TER. Essas métricas são bem conhecidas pela comunidade 

de pesquisadores em TA. 

 

4.2.2.1 F-Measure 

 

O algoritmo de cálculo da F-measure foi desenvolvido pela 

Universidade de Nova Iorque. Esse sistema combina conjuntos de co-

ocorrências entre traduções candidatas e referência. Segundo  Bird, Klein e 

Loper (2009), o cálculo da F-measure pode ser representado por: 

 

(85) F-measure =  

 

No entanto, como podemos perceber na tabela 3, o uso desse 

sistema métrico de avaliação para a TA pode ser impreciso, pois, originalmente, 
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ele não lida com a ordem de ocorrência das palavras (n-gramas).  O uso de 

cálculos de precisão para TA que levem em consideração a ordem de 

ocorrência das palavras pode ser percebido em outros sistemas métricos de 

avaliação. 

 

4.2.2.2 BLEU 

 

O sistema de avaliação BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) 

desenvolvido pela IBM é o sistema métrico de avaliação automática mais 

popular entre os pesquisadores de TA (Koehn, 2010). De acordo com  Papineni, 

Roukos, Ward, Zhu e Heights (2001), este sistema proporciona uma avaliação 

sem custo de tempo, independente das línguas avaliadas e com uma grande 

semelhança com a avaliação humana.  Koehn (2010) argumenta que o BLEU 

apresenta uma solução elegante para o papel da ordem das palavras. Este 

sistema considera um grande número de combinações de n-gramas em relação 

à tradução referência.  

A métrica do BLEU é definida pela equação a seguir.  

 

(86) BLEU-n = penalidade de brevidade log precisãoi

   penalidade de brevidade = min (1, 

 

 

A penalidade de brevidade usada pelo BLEU reduz o escore do 

cálculo se o produto da tradução for muito curto  (Koehn, 2010, p.226). Segundo  

Koehn (2010), o número máximo de n-gramas a serem combinados é 

normalmente 4. Assim, esse modelo que faz uso de tetragramas é chamado de 

BLEU-4. Este modelo possibilita a simplificação formula do BLEU, uma vez que 

o cálculo dos pesos  de precisão são considerados 1.  O cálculo BLEU-4 é 

representado por: 
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(87) BLEU-4 = min (1,   

 

O sistema métrico BLEU permite também o uso de múltiplas 

referências  (Koehn, 2010). O uso de múltiplas traduções de referência permite 

combinar o candidato com diversas opções tradutórias realizadas por tradutores 

humanos. Muitos sistemas de avaliação são derivados do BLEU como veremos 

a seguir. 

 

4.2.2.3 NIST 

 

Este sistema é baseado no sistema BLEU da IBM  (Doddington, 

2002). Este sistema revisa a sensibilidade e consistência na avaliação dos n-

gramas a serem avaliados pelo sistema. 

  

To measure the sensitivity and consistency of N-gram co-occurrence 
scoring, we examined the variability of system scores with respect to 
the choice of documents and the choice of reference translations used 
to compute the scores. To do this we used the F-ratio measure, namely 
the between-system score variance divided by within-system score 
variance.

36
  (Doddington, 2002, p.140). 

 

Este sistema adapta os pesos de cálculo atribuído aos n-gramas mais 

informativos. Segundo  Doddington (2002), essa adaptação ajuda a combater a 

variação de escores desse algoritmo, uma vez que os n-gramas mais possíveis 

de ocorrer teriam maior valor do que os menos possíveis. 

  

4.2.2.4 TER 

 

                                                        
36 “Para medir a sensibilidade e a consistência da pontuação de N-grama de co-ocorrência, 
examinamos a variabilidade das pontuações do sistema no que diz respeito à escolha de documentos 
e a escolha de traduções de referência utilizadas para calcular a pontuação. Para isso foi utilizada a 
medida F-ratio, ou seja, a variação entre o sistema de pontuação de variância intermediário dividido 
pelo sistema de pontuação de variância interno.”(Tradução nossa) 
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O sistema TER (Translation Edit Rate) mede a quantidade necessária 

de edições que um humano teria que realizar para tornar as traduções 

candidatas iguais à tradução referência  (Snover, Dorr, Schwartz, Micciulla e 

Makhoul, 2006). Esta métrica é bastante diferente das outras. Enquanto o valor 

mais alto possível para as métricas anteriores é 1, a melhor pontuação TER é 0, 

i.e. sem necessidade de modificações. Ela calcula a quantidade de mudanças 

necessárias para converter a tradução candidata para a referência, pesando as 

variações lexicais e estruturais para igualar os textos. Snover, Dorr, Schwartz, 

Micciulla e Makhoul (2006) definem a intenção do sistema: 

 
We define a new, more intuitive measure of “goodness” of MT output—
specifically, the number of edits needed to fix the output so that it 
semantically matches a correct translation. In a less expensive variant, 
we attempt to avoid the knowledge intensiveness of more meaning-
based approaches, and the labor-intensiveness of human judgments. 
We also seek to achieve higher correlations with human judgments by 
assigning lower costs to phrasal shifts than those assigned by n-gram-
based approaches such as BLEU.

37
  (Snover, Dorr, Schwartz, 

Micciulla, & Makhoul, 2006, p.223). 

 
 

O cálculo do sistema TER é representado por: 
 

(88) TER =  

 

As possibilidades de edição incluem a adição, retirada, substituição 

de palavras, assim como mudança na sequência de ocorrência das palavras  

(Snover, Dorr, Schwartz, Micciulla e Makhoul, 2006). O sistema TER, assim 

como todos os outros sistemas, busca uma forma menos subjetiva, e por isso 

menos questionável,  de avaliação da TA. No entanto, alguns sistemas métricos 

de avaliação tendem a favorecer certos designs de TA em detrimento de outros. 

A tradução pode ser falha por um mau ordenamento das palavras, pelas 

                                                        
37 “Nós definimos uma nova, mais intuitiva, medida de "bondade" de saída de TA, especificamente, o 
número de edições necessárias para corrigir a saída de modo que semanticamente corresponde a 
uma tradução correta. Em uma variante menos cara, tentamos evitar a intensidade de conhecimento 
de mais abordagens baseadas em significado, e a intensidade em termos de trabalho de julgamentos 
humanos. Nós também procuramos alcançar maiores correlações com julgamentos humanos, 
atribuindo custos mais baixos para mudanças frasais do que os atribuídos por abordagens baseadas 
em n-gramas, como BLEU.” (Tradução nossa) 
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escolhas lexicais erradas na geração do produto ou até mesmo por erro de 

interpretação sintática ou semântica do texto de origem. Desta forma, uma 

avaliação com credibilidade de um sistema de TA dever ser realizada com mais 

de um tipo de sistema métrico de avaliação. 

No capítulo seguinte apresentaremos uma proposta de ferramenta de 

TA e a metodologia de sua concepção, seguida por sua avaliação.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa descritiva busca a apresentação de uma proposta de  

uma ferramenta computacional dirigida à tradutores. Esta ferramenta é um 

sistema de TA que será apresentada desde sua concepção até a sua disposição 

final. Na concepção desta ferramenta foram utilizados recursos de PLN 

disponíveis para a realização de testes. Esta pesquisa vislumbra a utilização de 

mecanismos computacionais para a aplicação de teorias linguísticas em prol da 

construção de uma ferramenta de tradução capaz de produzir eficientemente 

traduções de qualidade. A análise da qualidade dos resultados é feita pela 

avaliação automática e manual desse sistema. Esta pesquisa de cunho 

descritivo-exploratório fez uso da avaliação humana para qualificar os 

resultados apresentados pela ferramenta descrita neste trabalho. 

 

5.2 Ferramenta Proposta 

  

5.2.1 Concepção do sistema  

 

Esta ferramenta foi construída visando ser um sistema híbrido de TA 

composto por memórias de tradução (MT), TABR e TAE. Acreditamos que 

mecanismos de TA puros, como os apresentados no capítulo anterior, não 

alcançariam os resultados do produto tradutório e adaptação contextual que 

formam possíveis com a ferramenta híbrida.  

Este sistema foi concebido para usuários com conhecimento básicos 

em Língua Inglesa, mas com necessidades bem específicas quanto à 

construção de seus textos. Assim, o universo acadêmico torna-se o ambiente 

ideal vislumbrado para a utilização desta ferramenta.  
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Por configurar-se como uma ferramenta de MT, este sistema torna-se 

cada vez mais robusto a medida que é utilizado. O banco de memórias é 

alimentado pelo usuário e assim, as traduções previamente realizadas tornam 

as traduções futuras mais confiáveis. Esta ferramenta, ainda,  permite o acesso 

do usuário a todos os estágios pelos quais a língua-fonte dada como entrada no 

sistema é submetida. Os estágios que compõem este sistema fazem parte da 

“linha de produção” que, na seção 3.1., fizemos referência. A arquitetura 

completa do sistema poder ser vista na Figura 13.  

 

Figura 13: Arquitetura do sistema de TA proposto. 

 
 

Na figura acima, podemos observar os caminhos nos quais a entrada 

na LF pode seguir. O sistema nessa fase inicial visa lidar com expressões 

nominais da língua inglesa. Desta forma, o sistema realiza a seleção das 

expressões nominais no momento da realização do input no sistema (vide seção 

5.2.2.3). 

Ao fornecer uma sentença como entrada neste sistema, a primeira 

fase consiste de um toquenizador que determina o que será considerado como 

uma palavra para o nosso sistema. Na etapa seguinte, o etiquetador 
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morfossintático atribui etiquetas morfossintáticas para cada palavra. A entrada, 

agora devidamente etiquetada, será fornecida ao extrator sintático que efetua a 

análise sintática superficial da LF e extrai os fragmentos com os quais o sistema 

trabalha. A partir deste momento, iniciam-se as verificações da existência prévia 

de elementos no sistema e, assim, a determinação das rotas de acordo com a 

reposta positiva ou negativa dessa verificação.  

Se o segmento de palavras já estiver contido no banco de memórias, 

o sistema sugere a tradução previamente realizada. No caso deste segmento 

não constar no banco de memórias, ele será submetido ao processo TABR.  

O processo TABR é composto por um mecanismo de transferência. 

Nesta etapa é verificada a existência, não da sequência de palavras, mas da 

sequência de etiquetas morfossintáticas. Esta etapa é um tipo de memória de 

regras.  

O sistema de regras é composto em forma de árvore. Nessa árvore 

cada nó é verificado para determinar a existência prévia da regra. A ordem na 

qual as regras são verificadas é de extrema importância para o sucesso da 

tradução final.  

As primeiras regras a serem verificadas são aquelas compostas por 

nós específicos. Estas regras cobrem expressões que exigem um cuidado 

específico, pois fogem ao padrão de transferência geral. A razão desta fuga 

pode ser verificada por uma sequência específica de etiquetas morfossintáticas, 

pela semântica lexical de alguma palavra específica da expressão, ou até 

mesmo pela própria sequência de palavras.  

Seja qual for a razão, estes segmentos devem ser inseridos com 

esmero no banco de regras. Caso o segmento seja reconhecido nesse transfer 

inicial, a sequência de palavras será reordenada de acordo com a regra 

equivalente, com adições, omissões ou subtrações de elementos e seguirá para 

o processo de seleção lexical.  

No processo de seleção lexical, os equivalentes de cada palavra ou 

sequência de palavras serão buscados no banco de dados lexical bilíngue 

(dicionário) e seus equivalentes serão reordenados de acordo com o 
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mecanismo de transferência. Se não houverem candidatos no banco de dados 

lexical, o sistema buscará sugestões através do processo TAE vinculado à rede 

mundial (www).  

O mecanismo de transferência é percorrido durante o processo de 

verificação. Se o segmento não for reconhecido nas regras específicas, o 

mecanismo de verificação continua percorrendo até as regras mais genéricas da 

LF. As regras verificadas por último no mecanismo de transferência são as mais 

amplas e buscam abarcar a gramática de ambas as línguas, LF e LA, contidas 

no par a ser trabalhado.  

Se mesmo assim, a verificação das regras no mecanismo de 

transferência não resultar em um caso positivo, o segmento será proposto ao 

processo de TAE. O resultado do processo de TAE, neste caso, não sofre 

nenhuma interferência das etapas anteriores. 

Cada resultado proposto na saída do sistema, seja através do 

processo TAE ou TABR pode ser editado e retroalimentado ao sistema. A 

retroalimentação é dirigida ao banco de dados de memória e banco de dados 

lexical. Caso o usuário deseje, o resultado editado pode ser anexado ao 

mecanismo de transferência através de um analisador sintático automático que 

analisará as etiquetas morfossintáticas do texto de saída editado, na LA, e 

implementará a nova regra de transferência da LF para LA.  

Todas as etapas estão disponíveis para a edição e novas 

implementações dos usuários. As ferramentas computacionais para o PLN 

utilizadas nesse sistema estão sobre a licença de software livre que permite o 

uso, cópia, estudo e redistribuição. Todos os recursos utilizados no 

desenvolvimento deste sistema poderão ser vistos na seção seguinte. 

 

5.2.2 Desenvolvimento do sistema 

 

Este sistema, desenvolvido na linguagem de programação Python, 

faz uso de ferramentas e bibliotecas com licenças de software livre  

disponibilizadas em repositórios para essa linguagem de programação. Os 
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modelos de toquens, etiquetas e alinhamentos propostos nesse trabalho são os 

de uso padrão oferecido pelos desenvolvedores de cada ferramenta.   

5.2.2.1 Toquenizador do texto de entrada 

 

O processo de toquenização é aquele responsável por determinar as 

unidades que serão manipuladas pelo sistema, i.e., em nosso caso, a 

identificação das palavras. Este processo faz uso da função de toquenização 

disponível pelo sistema MXPOST, desenvolvido pela Escola de Informática da 

Universidade de Edimburgo38 através da ferramenta Aelius.  

O recurso de toquenização do MXPOST utilizado na ferramenta 

Aelius tem como padrão a toquenização para a língua inglesa. Esta função foi 

desenvolvida para o reconhecimento de palavras, destacando elementos que 

constituem pontuação, contrações e outros elementos textuais. Por uma 

questão de praticidade no desenvolvimento, a função de toquenização do 

módulo mxpost.jar é utilizada junto ao módulo de etiquetagem morfossintática, 

em Tagging.py (Apêndice A). Esse módulo toqueniza todo o texto fornecido 

como entrada. É importante ressaltar que o processo de toquenização nesse 

sistema visa lidar com a língua inglesa como LF, mas o processo de 

toquenização será realizado em qualquer texto de entrada, em qualquer língua, 

no entanto com a possibilidade de ter sua eficiência reduzida.  

O resultado desta toquenização é fornecido à classe denominada 

Tagger() (Apêndice A) que está encarregada dos comandos para o processo de 

etiquetagem. A toquenização por estar imbricada no processo de etiquetagem 

morfossintática será melhor esclarecida na seção seguinte. 

 

5.2.2.2 Etiquetagem Morfossintática do texto de entrada 

 

                                                        
38 O Licenciado pode: usar o software para fins educativos ou de investigação; permitir que outros, 
sob a supervisão do Licenciado, no mesmo local, usar o software para fins de ensino ou de 
investigação; copiar o Software para fins de arquivamento, desde que essa cópia contenha todos do 
original avisos de propriedade. 
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O módulo mxpost.jar é encarregado pela etiquetagem morfossintática 

do texto de entrada na língua inglesa. Segundo Ratnaparkhi (1996), este 

etiquetador usa um modelo estatístico de entropia máxima que faz uso de um 

corpus anotado para a determinação e atribuição de suas etiquetas a um texto. 

No comando abaixo podemos perceber o carregamento do modelo de entropia 

máxima utilizado pelo MXPOST através da ferramenta Aelius. 

 

(89) class Tagger (object): 

def __init__ (self, model): 

    self._mxpost = carrega("AeliusMaxEntMM") 
self.parser = Parser(model) 

 

 Na definição da classe Tagger() podemos observar que o argumento da 

função “carrega” da ferramenta Aelius é “AeliusMaxEntMM”. Este modelo 

estatístico é aplicado para a atribuição de etiquetas morfossintáticas do 

MXPOST. Este modelo por definição padrão atribui etiquetas morfossintáticas 

para a língua inglesa. 

A lista de etiquetas utilizadas por este módulo são as mesmas do 

Projeto Penn Treebank (MARCUS, SANTORINI e MARCINKIEWICS, 1993).  

Um resumo desta lista apresentada por  Marcus, Santorini e Marcinkiewics 

(1993) pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14: Lista de etiquetas morfossintáticas do Projeto Penn Treebank (MARCUS, 
SANTORINI e MARCINKIEWICS, 1993, p. 5) 

 

 

Na classe Tagger() de nosso sistema, as etiquetas são atribuídas a 

cada unidade (toquen). Tomemos a sentença em (90) como exemplo. Esta 

sentença toquenizada e etiquetada pode ser vista em (91). 

 

(90) The big book from the University is nice 

(91) ('The', 'DT'), ('big', 'JJ', ('book', 'NN'), ('from', 'IN'), ('the', 'DT'), 

('university', 'NN'),(‘is’, ‘VBZ’),(‘nice’, ’JJ’) 

 

A entrada após ser toquenizada e etiquetada é fornecida à etapa de 

extração sintática. A etapa de extração sintática é explicada na seção seguinte. 
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5.2.2.3 Extração Sintática  

 

O módulo de extração sintática, em Chunking.py (Apêndice B), é 

responsável por selecionar o texto de entrada o qual o sistema irá manipular. 

Este módulo configura o início de nossa árvore de decisões. O processamento 

desse módulo irá coletar as expressões nominais e dar prosseguimento às 

demais etapas do sistema. Por sua vez, o que não for analisado e extraído 

nessa etapa estará excluído do processamento do sistema. 

Nesta pesquisa, visamos tratar apenas das estruturas que 

compreendem uma expressão nominal. Assim, para delimitar o escopo das 

análises desse sintagma tão importante, nos restringimos a analisar as 

estruturas das expressões nominais. Uma vez que as expressões nominais 

podem assumir uma complexidade sentencial, optamos por não trabalharmos 

estruturas com subordinação.  

Consideramos como expressão nominal as estruturas que atendam 

às especificações da gramática que delimita o escopo de análise no módulo 

Chunking.py. Estas especificações podem ser vistas em (92). 

 

(92) DP:{(<DT>|<PRP.*>|<CD>|)?(<RB>?<JJ>*)?(<NN.*>|<V
BG>)+(<IN>?((<DT>|<PRP.*>|<CD>|)?(<RB>?<JJ>*)?(<NN.
*>|<VBG>)+))*(<POS>((<DT>|<PRP.*>|<CD>|)?(<RB>?<JJ>
*)?(<NN.*>|<VBG>)+(<IN>?((<DT>|<PRP.*>|<CD>|)?(<RB>
?<JJ>*)?(<NN.*>|<VBG>)+))*))*} 

 

Por razões técnicas e para manter a coerência na codificação desse 

sistema especificamos as expressões nominais como NP, apesar de 

defendermos o uso prático da teoria DP para representar as expressões 

nominais, como apresentado na seção 2.2.2.1.  As razões técnicas que levaram 

a adoção do conceito NP em detrimento do DP serão discutidas a seguir 

quando apresentarmos a utilidade da ferramenta Stanford Parser, analisador 

sintático da Universidade Stanford, que não faz uso do conceito DP.  

Ao observarmos o exemplo (92) podemos perceber o uso de 

expressões regulares para delimitar o escopo de um NP. Alguns exemplos de 
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expressões nominais que estão abrangidas pelo escopo das regras 

apresentadas em (92) podem ser vistas no apêndice C. 

A verificação do input pelo processo de segmentação sintática produz 

dois resultados: verdadeiro e falso. A reposta verdadeira à verificação resulta na 

extração desse segmento e é dada continuidade ao processamento do sistema. 

Os elementos não desejados, resposta como falsa, são mantidos fora de nosso 

sistema até o resultado final.  

Os elementos selecionados no processo de extração sintática são 

submetidos a uma série de verificações. Os processos decorrentes fazem parte 

de uma árvore de decisões que ilustramos a seguir. 

 

Figura 15: Árvore de decisão da extração sintática. 

 

Como pudemos observar na ilustração acima, o fluxo de informação  

é dividido. As informações que não são pertinentes ao sistema ficam fora do 

fluxo de processamento, enquanto as demais permanecem no sistema, dando 

continuidade ao processo.  

A etapa a seguir é a verificação da existência do fragmento extraído 

no banco de memórias. Esta etapa é descrita a seguir.  

 

Extração Sintática 

(True, ('The', 'DT'), ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), ('from', 'IN'), ('the', 
'DT'), ('university', 'NN')), (False ('is', 'VBZ'),('nice','JJ')) 

INPUT 

The big book from the University is nice 

FALSO 

(False ('is', 'VBZ'),('nice','JJ')) 

VERDADEIRO 

(True, ('The', 'DT'), ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), 
('from', 'IN'), ('the', 'DT'), ('university', 'NN')) 

MEMÓRIAS 



 115 

5.2.2.4 Memórias de tradução (Entrada) 

 

O banco de memórias armazena todos os  fragmentos que já foram 

manipulados pelo sistema até a edição final. Todo texto de saída que é 

confirmado ao sistema é armazenado junto ao seu texto de entrada no “armário” 

de traduções. A consulta ao sistema de memórias fornece uma resposta 

afirmativa na verificação da existência de um termo no banco de dados, apenas 

quando houver um reconhecimento de toda a expressão armazenada. Esse 

reconhecimento deve ser exato. Há outros tipos de verificação que levam em 

consideração a similaridade entre duas expressões com menos de 100% de 

semelhança. O recurso de atribuição de similaridade entre as sentenças fica a 

cargo do sistema de transferência que falaremos posteriormente. 

As memórias de tradução são armazenadas para todo texto de saída 

verificado e confirmado pelo usuário. Dessa forma, caso haja, mais de uma 

tradução possível para um termo no banco de memórias, as opções serão 

expostas ao usuário para realizar a escolha ou, se preferir, editar e adicionar 

uma nova opção ao banco.  

O uso desse mecanismo de consulta possibilita um acesso rápido às 

traduções já realizadas e editadas anteriormente sem que seja necessário 

executar todas as etapas do processo tradutório de nosso sistema. Para ilustrar 

a forma de armazenamento das expressões no banco de memórias, 

apresentamos o exemplo (93).  

(93) ( ('The', 'DT'), ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), ('from', 'IN'), ('the', 

'DT'), ('university', 'NN')) -> ( (“O”,”DT”), ('grande', 'JJ'), ('livro', 

'NN'), ('da', 'IN'), ('universidade', 'NN') ) 

 

No exemplo acima, apresentamos a memória do texto de entrada “the 

big book from the university”. O texto de entrada encontra-se etiquetado. No 

entanto, a verificação nessa etapa inicial dar-se-á somente no nível da 

sequência de ocorrência das palavras. 
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Em (93), a sequência de palavras da língua inglesa apresenta-se 

pareada à sua equivalente em português. Vale lembrar que a expressão em 

português armazenada no banco de memórias é aquela editada e revisada pelo 

usuário. O texto de entrada só é armazenado no banco de memórias se houver 

um texto confirmado na saída do sistema. 

Note que em (93), a expressão em língua inglesa não apresenta 

nenhuma noção hierárquica. Esta noção é adquirida no processo de análise 

sintática que será apresentada em seguida.  

5.2.2.5 Análise Sintática 

 

A etapa de análise sintática, contida no módulo parsing.py (Apêndice 

D), faz uso da ferramenta lex_parser, do projeto Stanford Parser, do grupo de 

PLN da Universidade de Stanford. Este mecanismo foi desenvolvido na 

linguagem de programação Java e torna-se acessível ao nosso sistema através 

do recurso JPype. JPype efetua a conversão de comandos de Java para 

Python.  

O mecanismo lex_parser de Stanford cria, automaticamente, as 

árvores sintáticas de uma língua, através do agrupamento das etiquetas 

morfossintáticas. Esse mecanismo incorpora a noção de sintagmas às 

sequências de etiquetas fornecidas. Nessa etapa, o acesso aos arquivos de 

armazenamento das gramáticas da LF e LA permite a correção manual e 

ajustes nas etiquetas e hierarquia dos constituintes,  caso sejam necessários.  

Esta etapa realiza a análise sintática do input toquenizado e 

etiquetado. Ao considerarmos o exemplo (93), como input do nosso analisador 

sintático, o Stanford Parser agrupa automaticamente os elementos de acordo 

com regras de dependência. Assim, apresentamos a noção hierárquica em (94). 

 

(94) (NP ('The', 'DT'),  ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), (PP('from', 'IN'), 

(NP('the', 'DT'), ('university', 'NN'))) 
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As etiquetas sintáticas atribuídas ao segmento formam uma árvore 

sintática. Perceba que em (94), a árvore sintática não configura uma 

representação exaustiva da sintaxe da expressão. Mas a sua representação 

apresenta uma hierarquia que não é mostrada em (93).  

A árvore sintática é verificada em um banco de estruturas sintáticas. 

A verificação busca a recorrência de folhas similares nas duas árvores. Caso 

esta verificação não seja satisfeita, é realizada a verificação de cada nó nas 

duas árvores de forma ascendente, dos nós terminais para as projeções 

máximas, até encontrar uma similaridade.  

No caso da similaridade entre as árvores ser encontrada, isso 

significa que esta estrutura compõe o mecanismo de transferência e, por 

conseguinte, há uma estrutura equivalente na LA. Não havendo nenhuma 

ocorrência da estrutura sintática da LF no banco de estruturas, o sistema 

recorre ao mecanismo de escape. Este fluxo pode ser visto na Figura 16. 

 

Figura 16: Verificação no banco de estruturas sintáticas. 

 

Este fluxo representa as duas rotas possíveis após a sua verificação 

no banco de estruturas sintáticas. Na Figura 16, o input nessa etapa consiste do 

output da etapa anterior. Se a verificação for positiva, a estrutura sintática será 

Análise Sintática 

(NP ('The', 'DT'),  ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), (PP('from', 'IN'), 
(NP('the', 'DT'), ('university', 'NN'))) 

INPUT 

(True, ('The', 'DT'), ('big', 'JJ'), ('book', 'NN'), 
('from', 'IN'), ('the', 'DT'), ('university', 'NN')) 

FALSO 

MECANISMO DE ESCAPE 

'the big book from the university' 

VERDADEIRO 

MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA 

(NP ( 'DT'),  ('JJ'), ('NN'), (PP ('IN'), (NP ( 'DT'), ('NN'))) 
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indicada ao mecanismo de transferência. No entanto se ela for negativa, o texto 

da expressão extraída na etapa anterior será fornecido ao mecanismo de 

escape. Os mecanismos de escape e transferência serão explicados nas 

seções 5.2.2.6 e 5.2.2.7, respectivamente. 

 

5.2.2.6 Mecanismo de escape 

 

O mecanismo de escape consiste em realizar a consulta em um 

sistema de TAE. O recurso disponível para atribuirmos essa função é o Google 

Translate39, disponível gratuitamente através do Google Code40.  O Google 

Code proporciona um ambiente gratuito de colaboração para o desenvolvimento 

de projetos com códigos abertos, i.e. com liberdade de utilização e distribuição. 

Um dos projetos disponíveis no repositório do Google Code é o 

projeto Google Translate. O Google Translate é um serviço gratuito de tradução 

automática instantânea. O uso deste recurso é incentivado por seus 

idealizadores e o sistema de tradução oferecido pela empresa Google está em 

constante melhoria desde sua implementação. 

O mecanismo de escape somente é utilizado quando não há nenhum 

recurso no nosso sistema que possa oferecer um texto de saída como resposta 

para o usuário. Lembremos que todo texto de saída é uma sugestão de 

tradução e requer a edição e confirmação do usuário para ser armazenado no 

banco de memórias.  

  

5.2.2.7 Mecanismo de Transferência 

 

O mecanismo de transferência contido em transfer.py (Apêndice F) é 

o responsável pela reordenação dos termos da LF para a LA. Nessa etapa as 

gramáticas da LF e LA são organizadas em árvores sintáticas em paralelo. O 

                                                        
39 http://translate.google.com/about/intl/en_ALL/ 
40 http://code.google.com 
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mecanismo de transferência é composto por estruturas sintáticas da LF à 

esquerda e da LA à direita. Este banco de regras pode ser criado manual ou 

automaticamente. A criação das regras de reordenamento para a LA é fornecida 

quando a sugestão do sistema é editada e confirmada pelo usuário. 

Explicaremos a composição do mecanismo de transferência na seção 5.2.2.9, 

quando falaremos da construção das memórias de tradução. 

Para cada estrutura sintática na LF há, pelo menos, uma estrutura 

sintática na LA. Estas árvores são importantes para o processo de 

reconhecimento e reordenação do texto. Como pudemos ver em (94), a análise 

sintática da expressão é representada através de uma estrutura hierarquizada. 

Esta hierarquia pode ser visualizada em (95).  

 

(95)      

  

 Note que na árvore apresentada acima, a projeção máxima da 

expressão nominal, NP, não é constituída de uma árvore binária. Esta 

representação não é elegante segundo a teoria gerativa, pois viola o princípio 

da binaridade. No entanto, ela agiliza a consulta à estrutura sintática por nosso 

sistema. 

O reconhecimento da expressão percorre todos os nós da árvore e 

associa-se com a que possui a maior semelhança de nós. No caso do exemplo 

(94), o reconhecimento é realizado nos nós terminais e representados em (96).   

 

(96)   (NP (DT:_) (JJ:_) (NN:_) (PP(IN:_) (NP(DT:_), (NN:_))) 
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No exemplo acima, representamos a estrutura sintática da expressão. 

Os “_” após os nós terminais significam que não há nenhuma restrição de 

palavras para o reconhecimento dessa estrutura. Sendo assim, qualquer 

expressão que se adeque a essa árvore sintática será reordenada de acordo 

com a regra de equivalência no mecanismo de transferência. A regra de 

transferência para este exemplo é apresentada no exemplo (97). 

 

(97) (NP (DT:1 _) (JJ:2 _) (NN:3 _)(PP (IN:4 _) (NP (DT:5 _) 

(NN:6 _)))) => (NP (DT:1 _) (NN:3 _) (JJ:2 _)) (PP(IN:4 _)(NP 

(NN:6 _)))) 

 

No exemplo (97), podemos perceber que o símbolo “=>” funciona 

como um separador entre a primeira parte, regra da LF, e a segunda, regra da 

LA. Os números em cada nó terminal especificam sua posição e seu 

reordenamento. Logo após o reordenamento é realizado o preenchimento das 

lacunas no nível lexical. 

 

5.2.2.8 Seleção lexical 

 
A seleção lexical é composta por um dicionário bilíngue. O dicionário 

é composto por todas as palavras fornecidas no texto de entrada na LF e suas 

equivalentes na mesma categoria morfossintática no texto confirmado pelo 

usuário na LA. Se olharmos o exemplo (98), podemos ver como o alinhamento é 

vislumbrado. 

 

(98)  the/DT o/DT  

   big/JJ  grande/JJ 

   book/NN livro/NN 

   from/IN da/IN 

   university/NN  universidade/NN 
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O pares apresentados no exemplo acima mostram apenas um 

equivalente da LF na LA. Quando houver mais de um equivalente na LA para 

uma entrada na LF, todas as possibilidades serão dispostas. Caberá ao 

julgamento do usuário escolher a que melhor se adeque. Caso não haja 

nenhum equivalente no dicionário, o sistema fará uso do mecanismo de escape 

para sugerir aquela ou aquelas palavras que estiverem faltando. E logo após a 

confirmação do usuário, estas palavras então passarão a compor o dicionário. 

A seleção lexical encarrega-se de sugerir o léxico que preencherá os 

espaços em branco compostos pelo “_” citado anteriormente na etapa de 

transferência. Cada elemento que tem sua posição marcada será recuperado e 

alimentado ao banco lexical. A numeração e a classe gramatical, que podem ser 

vistas em (97), auxiliam o alinhamento das palavras a serem adicionadas no 

dicionário.  

A etapa de seleção lexical é o último processo aplicado ao texto de 

entrada na LF. Após esta etapa, a sugestão de tradução é construída e 

fornecida como saída ao usuário. O usuário pode executar edições a esta 

sugestão e confirmá-la ao sistema.  

Após a confirmação, o texto editado pelo usuário é armazenado junto 

ao texto de entrada no banco de memórias. O armazenamento do texto de 

saída junto ao texto de entrada no banco de memórias encadeia um novo 

processamento que segue o fluxo apresentado Figura 13, no entanto, agora, 

aplicado ao texto na LA. 

 

5.2.2.9  Memórias de Tradução (saída)  

 

Toda sugestão gerada pelo sistema e confirmada pelo usuário é 

armazenada no banco de memórias. No entanto, essa ação não significa o final 

do processamento. A continuidade do processamento é realizada para fornecer 

dados que serão utilizados futuramente pelo sistema. Ela compõe a dinâmica de 

aprendizado automático (aprendizado de máquina) do sistema. O texto 
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armazenado é sujeito às mesmas etapas de toquenização, anotação 

morfossintática e análise sintática, executadas no texto de entrada. 

O texto em português é toquenizado e etiquetado através de recursos 

da ferramenta Aelius 41  (ALENCAR, 2013).  A toquenização e etiquetagem 

realizada no texto de saída, i.e. o texto em português, tem o propósito de 

retroalimentar o sistema com regras extraídas da sequência de etiquetas 

morfossintáticas.  

A função encarregada de manipular as ferramentas de toquenização 

e etiquetagem através da ferramenta Aelius neste sistema de TA é a função 

tag() dentro da classe Tagger(). Esta função pode ser observada nos comandos 

apresentado de (99) à (110). 

  

(99) def tag (self, sentence, lang="en"): 

(100)   print("Tagger tag was called for\n\t" + sentence 

+ "\nlang: " + lang) 

(101)   if lang == "en": 

(102)    tree = self.parser.parse(sentence) 

(103)    preTerms = tree.preTerminalYield() 

(104)    terms = tree.yield_() 

(105)    return map(self.__concat, terms, 

preTerms) 

(106)   # tag a portuguese sentence, using aelius 

(107)   if lang == "po": 

(108)    sentence = sentence.decode("utf-8") 

(109)    toks = tok.tokenize(sentence) 

(110)    return 

anota_sentencas([toks],self._mxpost, "mxpost", 

separacao_contracoes=False)[0] 

 

                                                        
41 Aelius foi desenvolvido e é mantido por Leonel Figueiredo de Alencar, da Universidade Federal do 

Ceará, e coordenador do grupo de pesquisa CompLin – Computação e Linguagem Natural. 

http://www.ufc.br/
http://www.ufc.br/


 123 

Na apresentação, podemos ver os comandos que solicitam a 

toquenização do texto em português em (108) e (109). E, em seguida, seu 

produto sendo utilizado no método anota_sentenças seguindo o modelo das 

etiquetas usadas pelo etiquetador do mxpost em (110).  

 O processo de anotação morfossintática é realizado de forma 

similar ao apresentado anteriormente na seção 5.2.2.2. Os toquens do texto em 

português recebem suas respectivas etiquetas morfossintáticas. Para manter a 

coerência, mantemos o mesmo conjunto de etiquetas apresentado a cima.  

Após a atribuição de etiquetas morfossintáticas, a sequência de 

pares, toquens e etiquetas, são sujeitas à análise sintática do Stanford Parser. 

O Stanford Parser realiza o agrupamento dos itens morfossintáticos em 

sintagmas.  

Os modelos de agrupamento sintático do Stanford Parser fazem uso 

do conceito tradicional de expressão nominal agrupando-os em NP. Apesar de 

termos interesse e defendermos a hipótese do DP e o uso da teoria X-barra, a 

criação de um modelo seguindo estes aportes teóricos requer um grande 

esforço colaborativo e tempo para ser desenvolvido a fim de ser usado como 

molde para o treinamento de um parser automático.  

Desta forma, para podermos obter um sistema robusto e eficiente, 

optamos por utilizar o Stanford Parser mesmo este não sendo integralmente de 

acordo com nossas intenções teóricas.  

O mecanismo automático de análise sintática gera uma árvore 

sintática para o texto em português. Uma vez criada a árvore, ela é fornecida 

para o mecanismo de transferência. Ela é disposta em em paralelo com a árvore 

sintática do texto de entrada fornecido como input do sistema, como em  (97).  

Na medida que o sistema é utilizado, novas regras de reordenação 

são criadas. O recurso de acesso a essas regras segue uma ordem pré-

determinada.  Caso haja uma regra específica que só ocorra com determinada 

sequência de etiquetas ou sequência lexical, esta deve ser acessada 

prioritariamente no sistema de transferência. Para ilustrar, o exemplo (97) deve 

ser consultado antes de um exemplo mais genérico com em (111).   
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(111)  (NP (DT:1 _) (JJ:2 _) (NN:3 _)) => (NP (DT:1 _) (NN:3 _) (JJ:2 _)) 

 

Caso seja constatado que uma regra precisa ser priorizada, o usuário 

pode fazê-lo, reposicionando a regra mais acima na pilha de regras. A 

verificação no banco de estruturas é realizada de cima para baixo. Desta forma, 

as regras mais genéricas são encontradas na parte mais inferior do banco.  

 O banco de memórias, além de ser um repositório de expressões 

equivalentes entre a língua inglesa e a língua portuguesa,  alimenta, também, o 

sistema de transferência com as regras e o dicionário com o léxico. 

O uso e a organização dos dados nesse sistema são de vital 

importância para o seu funcionamento eficiente.  No capítulo a seguir, 

mostraremos como fazer uso desse sistema e qual é a sua avaliação de 

qualidade. 

 

5.3 Avaliação do sistema 

 
 

Nosso sistema foi sujeito à avaliação manual e automática seguindo 

os parâmetros apresentados na literatura (vide 4.2). Realizamos uma análise 

comparativa dos resultados com sistemas de TAE gratuitamente disponíveis 

através da rede mundial de computadores. 

Decidimos comparar os nossos resultados ao de outros sistemas 

para podermos ter parâmetros de comparação e dar credibilidade aos nossos 

índices alcançados nos testes. Os sistemas a serem comparados deveriam ser 

acessíveis e permitir a elaboração de testes e coleta dos dados. 

Elencamos três sistemas de TAE pela sua importância e 

popularidade. Entre os sistemas estão o SYSTRAN42, um dos mais importantes 

sistemas de TA citados na literatura; o Microsoft Bing Translator43, o sistema de 

                                                        
42  http://www.systransoft.com 
43 http://www.bing.com/translator 
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TA de uma das empresas mais influentes no desenvolvimento de software no 

mundo; e o Google translator44, um dos sistemas mais populares e famoso por 

seu eficiente mecanismo de recuperação de informação.  

Todos os sistemas foram submetidos aos mesmos parâmetros de 

avaliação e ao mesmo rigor de análise de seus resultados. No capítulo a seguir 

mostramos a análise comparativa dos dados.  

  

                                                        
44 http://translate.google.com.br/?hl=pt-BR 
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6 O SISTEMA E SUA ANÁLISE 

 

Este capítulo apresentará como o sistema proposto nessa  pesquisa 

foi treinado, testado, assim como a sua avaliação e discussão dos resultados. 

Será demonstrada a metodologia de treinamento do sistema e teste que foi 

utilizada. Vislumbramos, também, nesse capítulo apresentar as etapas do 

sistema proposto, na ótica do usuário.  

6.1 Treinamento 

 

O treinamento do sistema consiste em fornecer os dados iniciais para 

que o sistema se torne robusto e abrangente. Por se tratar de um sistema 

híbrido que faz uso de memórias de tradução, inicialmente, é necessário 

fornecer dados para serem armazenados na memória do sistema. Uma vez 

fornecidos os dados ao nosso sistema, este pode realizar a construção do 

mecanismo de transferência e dicionários para sererm utilizado em traduções 

futuras.  

Os dados escolhidos para o treinamento do sistema foram extraídos 

do corpus Europarl. O Europarl é um corpus em paralelo desenvolvido a partir 

das atas das sessões do Parlamento Europeu. Esse corpus é comumente 

utilizado para o desenvolvimento de sistemas de TAE (KOEHN, 2005). Entre as 

línguas utilizadas nesse corpus estão o inglês e o português com mais de dois 

milhões de sentenças em paralelo para cada língua. 

As sentenças da língua inglesa desse corpus foram submetidas ao 

nosso sistema de tradução. A etapa de extração sintática, descrita na seção 

5.2.2.3, selecionou os sintagmas nominais da língua inglesa no corpus. Cada 

extrato foi submetido à verificação de sua ocorrência prévia no sistema de 

memórias, e aqueles que não apresentavam seu armazenamento prévio foram 

submetidos à etapa de TAE. Todos os extratos submetidos ao nosso sistema 

foram verificados, e editados quando necessário, antes de serem confirmados 
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para inclusão no sistema de memórias. Na medida que os extratos iam sendo 

fornecidos ao sistema, o mecanismo de transferência ia sendo construindo. 

O fornecimento de dados primou pela qualidade dos dados 

fornecidos. Todos os segmentos manipulados pelo sistema foram 

supervisionados. A supervisão no processo de treinamento garantiu a qualidade 

das regras fornecidas ao mecanismo de transferência. No entanto, receamos 

que a abrangência das regras não seja tão ampla. 

Fornecemos trezentas sentenças da língua inglesa do corpus 

Europarl para o nosso sistema. Dessas sentenças, o sistema reconheceu 1600 

sintagmas nominais. Todos os sintagmas nominais foram revisados e 

confirmados ao sistema. A partir desses sintagmas nominais, o sistema gerou 

724 regras de transferência da língua inglesa para a língua portuguesa. Os 

números relacionados ao treinamento do sistema podem ser vistos na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Dados de treinamento com Europarl 
Sentenças Sintagmas nominais Regras Palavras no dicionário 

300 1602 724 922 

 

 

Os dados não foram fornecidos de forma exaustiva ao sistema, e 

pretendiam simular o fornecimento inicial de um usuário. Procuramos sujeitar a 

coleta a quantidade de dados contida entre um resumo acadêmico estendido e 

um artigo curto. Desta forma sujeitamos 300 sentenças ao nosso sistema. Este 

Nas seções seguintes, discutimos os dados levantados pelo sistema a partir do 

treinamento. 

 

6.1.1 Estruturas Geradas 

 
O mecanismo de transferência gerado durante o treinamento consiste 

de 724 linhas de regras. Cada linha é composta por uma sequência de etiquetas 

morfossintáticas. Uma linha de sequência de etiquetas constitui uma regra da 
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língua inglesa. Desta forma se colocarmos em paralelo a sequência de etiquetas 

morfossintáticas da língua inglesa e da língua portuguesa, obtemos regras para 

o reordenamento da língua inglesa para a língua portuguesa. Todas as regras 

são licenciadas por pelo menos um exemplo fornecido durante o treinamento. 

As regras geradas pelo sistema levam em consideração a etiqueta 

morfossintática atribuída a cada palavra do sintagma nominal. Por exemplo, os 

sintagmas nominais “the book” e “the books” geram duas linhas de regras como 

podemos ver em (112) e (113). 

 

(112) (NP (DT:1 _) (NN:2 _)) => (NP (ART:1 _) (N:2 _)) 

(113) (NP (DT:1 _) (NNS:2 _)) => (NP (ART:1 _) (N:2 _)) 

 

Isso acontece, pois a lista etiquetas do Penntree Bank atribui o traço 

de número a um substantivo, NN, a uma nova etiqueta – NNS. No entanto as 

duas regras para a língua inglesa só apresentam uma regra correspondente 

para a língua portuguesa. A lista de etiquetas usada pelo LX-tagger que é 

utilizada para realizar a anotação morfossintática do português atribui apenas a 

etiqueta N para os substantivos. 

A criação de cada regra pode ser visualizada durante o processo de 

edição dos exemplos. No entanto, a manipulação das regras do mecanismo de 

transferência só pode ocorrer no arquivo transferTrees.txt gerado pelo sistema. 

Durante o processo de criação das regras, o léxico não é 

considerado. No entanto, se algum elemento lexical for importante para a 

definição da regra, este deve ser manipulado posteriormente no arquivo 

transferTrees. Contudo, o léxico dos segmentos, durante o treinamento, é 

utilizado para compor o nosso dicionário bilíngue. 

6.1.2 Dicionário gerado 

 
O dicionário gerado durante o treinamento foi composto por menos 

de mil pares de palavras. O dicionário bilíngue apresenta em cada linha um par 

de equivalentes, um na língua inglesa e um na língua portuguesa. 
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(114) the/DT a/ART 

(115) the/DT o/ART 

(116) the/DT as/ART 

(117) the/DT os/ART 

(118) the/DT a/DEM 

(119) the/DT o/DEM 

(120) the/DT as/DEM 

(121) the/DT os/DEM 

 
Perceba que de (114) à (121) temos um arranjo de todas as 

possibilidades do determinante do inglês “the” para o português. No entanto, 

podemos perceber que o artigo foi, também, erroneamente considerado como 

pronome demonstrativo. Estes problemas serão assinalados na seção seguinte.   

6.1.3 Problemas no treinamento 

 

A precisão das ferramentas de PLN não é perfeita. Estas falhas são 

passadas de uma etapa para outra e tendem a causar erros de interpretação ao 

longo de todo o caminho do processamento no sistema. Alguns problemas 

ocorrem desde o processo de detecção das sentenças e reconhecimento das 

palavras (toquenização).  

Na seção anterior chamamos a atenção para a atribuição errada de 

etiquetas morfossintáticas. O problema da precisão dos etiquetadores não é 

facilmente solucionável. A forma com que o nosso sistema lida com tais 

problemas é hipergerando as possibilidades ao incluir os erros. A hipergeração 

é um processo de criação excessiva de elementos, isto é, além do esperado. 

Prevendo alguns erros mais gerais, para evitar o processo de hipergeração, foi 

criada a etapa RegExTree em nosso sistema. Essa etapa é responsável por 

corrigir problemas de atribuição de etiquetas. Esta etapa foi posicionada entre o 

processo de seleção sintática e a verificação no mecanismo de transferência. 



 130 

Nessa etapa, com o uso de expressões regulares é possível, reconhecer e 

redefinir padrões, como apresentamos em (122). 

 

(122) The/DT => .*/ART  

 

No exemplo acima, apresentamos que a etiqueta para o determinante 

(DT) quando atribuído para a palavra “the” deve ser equivalente a uma etiqueta 

de artigo (ART) no português. Dessa forma, podemos realizar um filtro no 

arranjo das possibilidades no dicionário. 

No entanto, essa etapa não foi utilizada para os testes no sistema. O 

uso da etapa de correção descaracterizaria a geração imparcial dos resultados 

e poderia tornar a etapa de teste questionável.  

6.2 Testes 

 

Os testes foram executados com 54 expressões nominais (Apêndice 

C). Estas 54 expressões foram coletadas por serem elencadas na literatura 

sobre explanações sobre a complexidade do sintagma nominal. O número de 

expressões foi coletado nos livros sobre sintaxe referenciados em nossa 

bibliografia.  Atentamos para o fato de não submeter os segmentos de teste na 

fase de treinamento. Para garantir a credibilidade do teste, anulamos a 

verificação das memórias de tradução e do mecanismo de escape de TAE para 

as expressões e para cada palavra individualmente. O teste foi realizado 

fazendo uso apenas do mecanismo de transferência e dicionário gerado durante 

o treinamento.  

Como o corpo de treinamento não foi exaustivo, e nosso foco de teste 

está no mecanismo de transferência, supomos que muitas palavras não 

estariam compondo o dicionário, e por essa razão, abrimos a possibilidade de 

adicioná-las manualmente. 

Outro teste foi executado em trinta por cento da quantidade de 

sintagmas nominais fornecidos durante o treinamento. Estes 30% equivalem à 

500 sintagmas nominais retirados do corpus Europarl. Como o número de 
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sintagmas nominais gerados na etapa de testes é muito extenso, não tivemos 

tempo hábil para a avalição humana, que é demorada e custosa. No entanto, 

dos testes realizados fizemos um recorte das expressões nominais que refletiam 

a problemática foco desta tese – genitivos e gerúndios. Este recorte compondo 

a problemática de nossa tese foi submetido ao processo de avalição.   

 

6.2.1 A problemática das Expressões Nominais  

 

Para realizar a avalição em nosso sistema, elencamos expressões 

nominais que possuem estrutura similar às estudadas neste trabalho (vide 

seção 2.2.2.1). A lista de expressões nominais possui estruturas consideradas 

problemáticas para sistemas de TA (CUNHA, 2012). Estas expressões nominais 

foram alvo de exemplificação na literatura a cerca da sintaxe das expressões 

nominais. Os elementos da lista de expressões nominais (Apêndice C) foram 

retirados de Abney (1987), Carnie (2002), Kaplan (2003), Kindl (2011), 

Longobardi (2003), Radford (1988) e Radford (1997).  

As estruturas das expressões nominais são compostas por elementos 

gerundivos (123), possessivos (124), ou com sugestão de posse (125) e a 

combinação entre esses elementos (126). 

  

(123) Our hammering the metal flat  

(124) A cousin of mine’s house 

(125) John's picture of Chomsky 

(126) John's building a spaceship 

 

Estas estruturas, segundo Cunha (2012), mostram-se problemáticas 

para a manipulação de sistemas de TAE. Acreditamos que o problema seja 

causado pela falta de recursos de interpretação sintática em sistemas desse 

tipo. No caso do exemplo (126), a ambiguidade estrutural entre a possibilidade 

de uma sentença e um fragmento de sentença não é eficientemente tratada por 
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TAE. Isso pode ser evidenciado quando desfazemos a ambiguidade tornando 

esse exemplo uma sentença completa, como em (127). 

  

(127) John’s building a spaceship is nice. 

 
No exemplo acima, não existe ambiguidade estrutural, e o conflito de 

interpretação do genitivo da língua inglesa com a contração do verbo to be é 

desfeita pela impossibilidade de dois verbos de cópula na mesma sentença. No 

entanto a tradução do exemplo (127) ainda apresenta problemas. 

 

(128) John está construindo uma nave espacial é bom45  

 

A tradução apresentada no exemplo (128) é composta por uma 

estrutura agramatical. A agramaticalidade é gerada pelo uso de dois verbos de 

cópula na mesma sentença. Na tradução dos exemplos (123) e (125) em (129) 

e (130), respectivamente, podemos observar que a situação de posse é 

traduzida de forma equivocada. 

 

(129) Um primo da casa de meu46 

(130) Imagem de João de Chomsky47 

 
A tradução encontrada nos exemplos acima peca ao não reconhecer 

os sintagmas nominais contidos em cada fragmento e, por conseguinte, 

relacionar elemento possuidor e possuído. Nesses exemplos as expressões 

cousin of mine e picture of Chomsky devem ser tratadas antes da atribuição ao 

elemento genitivo. Estes problemas não ocorrem em sistemas de TABR. Em 

sistemas de TABR, há uma hierarquia na relação gramatical durante o 

                                                        
45  Sentença submetida dia 28 de outubro de 2013 às 14:39 ao  
http://translate.google.com/#en/pt/John's%20building%20a%20spaceship%20is%20nice 
46  Sentença submetida dia 28 de outubro de 2013 às 15:05 ao  
http://translate.google.com/#en/pt/John's%20building%20a%20spaceship%20is%20nice 
47  Sentença submetida dia 28 de outubro de 2013 às 15:25 ao  
http://translate.google.com/#en/pt/John's%20building%20a%20spaceship%20is%20nice 
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tratamento de elementos como os dos exemplos acima. No entanto, estes 

sistemas não possuem a robustez necessária para fornecer uma possibilidade 

de tradução quando o input não está previsto pelas regras. 

Dessa forma, acreditamos que a composição híbrida de nosso 

sistema é capaz de lidar e adaptar-se a esses problemas de tradução. Como 

podemos ver nas traduções geradas pelo nosso sistema no Apêndice E. 

Em seguida podemos observar os resultados da avaliação do nosso 

sistema.  

 

6.3  Avaliação do sistema 

 

6.3.1 Avaliação automática  

 

A avaliação automática foi realizada utilizando as métricas de 

avaliação BLEU, F-measure. A cada uma dessas métricas, foram submetidas 

expressões nominais candidatas e comparadas com quatro versões ideais de 

tradução (versão-ouro). As traduções ideias foram elaboradas por tradutores 

profissionais que trabalham com o par inglês-português. 

 

Tabela 5: Avalição Automática 

 
BLEU F-measure 

0,56 0,641 

 

Em carácter comparativo submetemos as mesmas 54 expressões à 

sistemas de TA gratuitamente disponíveis para acesso via internet. As 

expressões submetidas à avaliação receberam os mesmos parâmetros de 

avaliação. Os resultados obtidos na avaliação automática podem ser 

observados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Avaliação automática de sistemas de TAE. 

 BLEU F-measure 

Bing Translator 0,50 0,55 

Systran 0,43 0,50 

Google Translator 0,37 0,49 

 

Os resultados das métricas podem ser vistos na Tabela 5. Os escores 

obtidos para as métricas F-measure   e BLEU mostram que o nosso sistema 

apresentou mais de 50% de acerto. Apesar dos escores ainda serem 

considerados baixos, chamamos a atenção para a métrica F-measure que 

apresentou mais de 60% de acerto. Apesar dos baixos índices alcançados ao 

compararmos com os obtidos pelos sistemas de TAE disponíveis, percebemos a 

obtenção de uma superioridade nos resultados apresentados.   

Pudemos observar que os segmentos de teste apresentavam vários 

erros de concordância nominal em nosso sistema. A não ocorrência da palavra 

exata provoca a queda no escore BLEU, no entanto o mesmo não ocorre com a 

F-measure.  

Os dados de construção da F-measure obtidos na avaliação podem 

ser vistos na Tabela 7. A construção da F-meause depende dos resultados de 

precisão e recall. As medidas de precisão e recall levam em consideração a 

quantidade de verdadeiros positivos dentro do montante avaliado.  

 

Tabela 7: Precisão e Recall na Avaliação Automática em nosso sistema 

 
Precisão 0, 771 

Recall 0, 548 

 

A precisão obtida foi de mais de 70%, como podemos observar. No 

entanto, como dissemos anteriormente, o processo de avaliação deve passar 

por etapas automáticas e manuais para garantir sua credibilidade. Assim, foi 

executada a avaliação manual para as mesmas expressões nominais. 
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6.3.2 Avaliação manual 

 

O processo de avaliação do sistema proposto nessa tese seguiu as 

etapas descritas na seção 4.2. O processo de avaliação manual foi executado 

por tradutores quatro profissionais e falantes bilíngues. A estes sujeitos foram 

entregues as 54 expressões nominais originais e suas traduções produzidas 

pelo nosso sistema.  

Foi solicitado que os sujeitos respondessem a dois formulários que 

foram recebidos via correio eletrônico. Um formulário solicitava a avaliação 

qualitativa das traduções levando em consideração a adequação do significado 

do texto, e, o outro formulário, a avaliação da fluência estrutural da construção 

da tradução. Uma amostra dos formulários pode ser vista nas Figura 17 e Figura 

18.  

 

Figura 17: Formulário para a Avaliação Manual de fluência 

 

 

 

Figura 18: Formulário para a Avaliação Manual de adequação 
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A coleta dos dados foi realizada e uma média foi calculada. Esta 

média representa o resultado da avalição manual. O resultado da avalição 

manual pode ser visto na Tabela 8.  

  

Tabela 8: Avaliação manual do nosso sistema 

  
Adequação 4.268 

Fluência 4.048 

Total 4.158 

 

 

A fluência apresentou um resultado levemente mais baixo que o de 

adequação. Acreditamos que a razão para a diferença entre adequação e 

fluência se dê pelo fato das respostas do sistema apresentarem problemas de 

concordância e um dicionário ainda não tão rico. Como  podemos observar na 

tabela acima, em uma escala de 0 à 5, o nosso sistema obteve uma avaliação 

de 4,15.  

Assim como na avaliação automática, realizamos a avaliação manual 

de sistemas de TAE. A avaliação recebeu os mesmos critérios e foi submetida 

aos mesmos avaliadores. Os resultados podem ser observados na tabela 9. 

 

tabela 9: Avaliação manual de sistemas de TAE. 

Bing Systran Google 
3,18 3,14 2,68 
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 Consideramos este resultado muito positivo, principalmente se 

compararmos os resultados obtidos pelos sistemas de TAE (tabela 9), pois a 

avaliação humana sobre a qualidade das respostas do programa é primordial 

para o nosso sistema, uma vez que nosso sistema se propõe a ser um recurso 

de auxílio à tradução.  

 

6.4 Discussão dos resultados 

 

Os resultados das avaliações automática e manuais apresentam um 

julgamento que pode ser considerado positivo para o nosso sistema. 

Acreditamos que o número reduzido de segmentos sujeitos a avaliação possa 

gerar questionamentos sobre a avaliação do sistema. No entanto, acreditamos 

que pelo fato de os segmentos serem problemáticos, o teste foi realizado com o 

pior cenário com que o sistema poderia se deparar. As 54 expressões 

submetidas ao sistema são exemplos de problemas aos tradutores, e mesmo 

assim, nosso sistema conseguiu obter uma avaliação positiva (média 4 em ua 

escala de 0 à 5) e resultado superior a sistemas amplamente utilizados no 

mercado como Google, Bing e SYSTRAN. Acreditamos, também, que um teste 

e uma avaliação extensiva com um grande número de segmentos não venha a 

discordar da avaliação realizada ao nosso sistema. 

Podemos perceber nas avaliações que a falta de concordância nas 

regras executadas pelo sistema fizeram com que a avaliação sobre a fluência 

do sistema fosse prejudicada. Contudo, a avaliação de adequação de sentido 

nas construções do sistema mostra que há pouca perda semântica nas 

traduções do nosso sistema.   

O fato de o treinamento e o teste estarem em domínios textuais 

diferentes, sendo um o de atas do parlamento europeu e o outro de exemplos 

citados na literatura sobre sintaxe, não se mostrou um obstáculo. As regras e 

palavras no dicionário obtidas durante o treinamento mostraram-se de aplicação 

geral para a análise e geração nas línguas envolvidas.  
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No entanto, sua amplitude pode ser aumentada com um treinamento 

supervisionado extensivo. O treinamento supervisionado extensivo pode ampliar 

a abrangência das regras, possibilidades lexicais e, ainda, vir a contribuir para a 

solução de problemas de precisão de ferramentas fundamentais no processo de 

tradução, como a etiquetagem morfossintática. Atribuições erradas de etiquetas 

morfossintáticas que sejam recorrentes, no treinamento supervisionado, podem 

ser corrigidas com o uso da ferramenta RegExTree em nosso sistema. 

Acreditamos que um treinamento supervisionado só tem a contribuir 

com o melhoramento da performance do sistema. Mas sendo este programa um 

sistema de memórias de tradução, a expansão dos bancos de memórias, 

estruturas e dicionários é um processo natural a ser seguido.  

Nosso sistema está longe de ter alcançado a robustez necessária 

para tornar-se referência no campo de estudos de TA. No entanto, este sistema 

comprova que o uso de conhecimento sintático, em sistemas de TA, para a 

análise e geração de expressões nominais é fundamental para a construção de 

expressões nominais adequadas. 

Esta ferramenta, será disponibilizada ao livre acesso, assim 

possibilitando a aplicação de estudos a ela relacionados. Estudos sobre a 

equivalência lexical, lexicografia e terminologia, assim como a extensão de 

estudos em outros níveis sintagmáticos são alguns dos ramos de pesquisa que 

podem valer-se desse sistema. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa buscou realizar uma investigação entre o intercambio 

teórico e prático dos estudos linguísticos e linguísticos computacionais. Nessa 

jornada observamos que ainda há muito a ser desenvolvido para a língua 

portuguesa. Ferramentas que servem como recurso para outras aplicações não 

estão disponíveis para a utilização acadêmica e por esta razão impedem o 

desenvolvimento de ferramentas mais complexas e eficientes. 

O sistema proposto e apresentado nesta tese reforça o 

desenvolvimento de ferramentas de PLN, assim como a utilização de princípios 

sintáticos teóricos para o favorecimento dos processos de análise e geração de 

linguagem natural. 

Percebemos durante os estudos relacionados com esta tese, que a 

teoria e a prática são desnecessariamente afastadas. Em nosso trabalho, por 

exemplo, defendemos o uso da teoria gerativa bem como da hipótese da 

existência de um Sintagma Determinante (DP) para conceituar o sintagma que 

corresponde às expressões nominais. A hipótese DP pode ampliar a robustez 

na representação das relações sintáticas em expressões nominais. Os preceitos 

teóricos que originaram a hipótese DP, os que elencaram a utilização de uma 

Sintagma Flexional, IP, já podem ser vistos em corpora sintaticamente 

anotados. No entanto, estas teoria e hipótese, já confirmadas e corroboradas na 

literatura, em relação ao DP, não é explorada em nenhum recurso aplicado 

disponível para o PLN. Os corpora anotados consultados e  ferramentas de 

análise sintática não fazem uso destas teoria e hipótese.  

A criação de um corpus anotado com a hipótese DP nos requeria um 

esforço além do possível para a conclusão desta pesquisa. A atribuição desta 

etiqueta sintática a um corpus requer a construção de um analisador sintático 

significativo para a língua portuguesa e a revisão de um número representativo 

de estruturas incorporadas a um corpus sintaticamente anotado. A existência de 
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um corpus com essa anotação corroboraria com os preceitos teóricos elencados 

por essa tese (vide 2.2).  

A natureza descritiva deste trabalho procurou demonstrar as etapas e 

escolhas que podem ser seguidas, por linguistas, na construção de uma 

ferramenta de TA, assim como as dificuldades na aplicação prática de 

conhecimentos teóricos. A dificuldade de aplicação dos conhecimentos 

linguísticos teóricos pode ser apontada como uma das dificuldades encontradas 

nessa pesquisa. A aplicação de recursos teóricos exige que estes estejam 

disponíveis para serem computacionalmente utilizados. Muitos recursos teóricos 

ainda não foram implementados computacionalmente.  

A necessidade de conhecimento sobre o universo computacional e o 

conhecimento sobre a linguagem de programação mostrou-se de vital 

importância para o sucesso na conclusão dessa pesquisa. O conhecimento 

computacional tornou-se algo imprescindível para o desenvolvimento de 

estudos aplicados à área de linguística computacional e TA. Acreditamos que 

essa pesquisa possa ser utilizada para a ampliação de estudos na área de 

linguística computacional e uma maior investida na aplicação de conhecimentos 

teóricos na pratica.  

O sistema apresentado nesse trabalho deixa lacunas que esperamos 

que sejam preenchidas com pesquisa futuras. O tratamento da concordância 

nominal apontada na discussão dos resultados dos avaliadores do sistema. 

Tratar da concordância nominal requer a construção ou adaptação da gramática 

e atribuí-la a noção de traços sintáticos. A expansão do escopo de tratamento 

do sistema, como por exemplo, sintagmas verbais ou sintagmas 

complementadores são também melhorias que podem ser agregadas a esta 

pesquisa. Outro melhoramento que pode ser atribuído a esta pesquisa é o 

tratamento estatístico para selecionar as estruturas nominais mais utilizadas 

pelo usuário ao confirmar a edição de um texto de saída em nosso programa.  

Buscamos em nossa pesquisa elucidar os caminhos pelos quais um 

linguista pode seguir para aplicar-se e desenvolver produtos de TA e linguística 

computacional. Procuramos com este estudo exploratório e descritivo prover 
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contribuições científicas além da ferramenta de TA, produto dessa pesquisa. A 

análise desta pesquisa prove um panorama dos estudos de TA e LC 

desenvolvidos no Brasil e no mundo.  

A ferramenta de TA criada como produto desta tese é uma prova da 

possibilidade de implementação prática de conhecimento linguísticos e 

desenvolvimento de produtos por profissionais oriundos da linguística. Há cada 

vez mais a necessidade de criação de produtos tangíveis oriundos dos estudos 

linguísticos para o desenvolvimento de processadores de linguagem natural. 

A natureza híbrida desta ferramenta reforça a necessidade de 

utilização de uma mescla de estratégias linguísticas e estatísticas para obter um 

resultado satisfatório. Nossos resultados foram satisfatórios na análise manual, 

realizada criteriosamente por pessoas bilíngues, e na análise automática, 

quando a tradução realizada por tradutores profissionais é comparada com a 

tradução realizada pelo nosso sistema e outros que desejamos comparar. Nesta 

pesquisa consideramos o resultados satisfatório, pois conseguimos obter 

índices de qualidade superiores ao de sistemas de TA disponíveis gratuitamente 

pela internet.  

Outra contribuição pode ser a  utilização didática do produto desta 

tese para a ilustração ou aplicação de conhecimentos teóricos relacionados às 

disciplinas de sintaxe, semântica, linguística de corpus, terminologia entre 

outras. Cada etapa que compõe nossa sistema de TA, pode ser utilizado 

isoladamente para uma proposta didática. Fazer uso destes recursos podem 

não somente melhorar a compreensão teórica como expandir o conhecimentos 

dos alunos para a utilização da teoria no universo prático. A utilização didática 

de nosso sistema pode explorar cada uma das etapas que constitui a 

ferramenta. 

Os estudos relacionados ao desenvolvimento do nosso sistema de 

TA e desta tese foram de um enorme engrandecimento acadêmico e pessoal. O 

desafio de estudar e aplicar conhecimentos teóricos a uma área tão vasta como 

a dos estudos de TA mostrou-se uma jornada longa e excitante.  
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APÊNDICE A 

Tagging.py 

# coding: utf-8 

 

from Aelius.AnotaCorpus import anota_sentencas 

from Aelius.Extras import carrega 

from Aelius.Toqueniza import TOK_PORT_MM as tok 

from Parsing import * 

from Config import * 

import os 

 

class Tagger (object): 

 """ Tags an english or portuguese sentence (also does tokenizing). default 

is english""" 

  

 def __init__ (self, model): 

  # portuguese tagger is Maximum Entropy Markov Model 

  self._mxpost = carrega("AeliusMaxEntMM") 

  self.parser = Parser(model) 

  # self._mxpost = mxpost_home 

   

  try: 

   classpath = os.environ["CLASSPATH"] 

   if not mxpost_home in classpath: 

    classpath += ":" + mxpost_home + mxpost_jar 

   os.environ["CLASSPATH"] = classpath 

  except Exception: 

   os.environ["CLASSPATH"] = mxpost_home + mxpost_jar 

  try: 

   path = os.environ["PATH"] 
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   if not mxpost_home in path: 

    path += ":" + mxpost_home 

   os.environ["PATH"] = path 

  except Exception: 

   os.environ["PATH"] = mxpost_home 

   

  print("classpath is " + os.environ["CLASSPATH"]) 

  print("path is " + os.environ["PATH"]) 

 

 def __concat(self, term, preTerm): 

  return (str(term.value()), str(preTerm.value())) 

   

 def tag (self, sentence, lang="en"): 

  print("Tagger tag was called for\n\t" + sentence + "\nlang: " + lang) 

  # tag an english sentence, using python nltk 

  if lang == "en": 

   #text = nltk.word_tokenize(sentence) 

   #return nltk.pos_tag(text) 

   tree = self.parser.parse(sentence) 

   preTerms = tree.preTerminalYield() 

   terms = tree.yield_() 

   return map(self.__concat, terms, preTerms) 

  # tag a portuguese sentence, using aelius 

  if lang == "po": 

   sentence = sentence.decode("utf-8") 

   toks = tok.tokenize(sentence) 

   return anota_sentencas([toks], self._mxpost, "mxpost", 

separacao_contracoes=False) [0] 
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APÊNDICE B 

Chunking.py 

# coding: utf-8 

from Config import * 

 

class Chunker (object): 

 """ chunking a POS-Tagged sentence into chunks we care about """ 

  

 def __init__ (self, posSet): 

  """ Class initialiser """ 

  self.posSet = posSet 

  

 def chunk (self, tagged): 

  print("Chunker chunk was called for\n\t" + str(tagged)) 

  """ chunk a tagged text according to the chunkers set of pos tags 

""" 

  chunked = [] 

  curChunk = [] 

  # go through list of tagged items, keep track of previous item 

  lastWasInPos = False 

  for item in tagged: 

   word, tag = item 

   # we care about this tag 

   if tag in self.posSet: 

    # collect larger chunk 

    if lastWasInPos: 

     curChunk.append(item) 

    # start new chunk with this item 

    else: 

     # we collected a chunk we don't care for 

before; add it to our chunks 
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     if curChunk: 

      chunked.append(tuple(curChunk)) 

      curChunk = [] 

     curChunk.append(True) 

     curChunk.append(item) 

     lastWasInPos = True 

   # we don't care about this tag 

   else: 

    # collect larger chunk 

    if not lastWasInPos: 

     if not curChunk: 

      curChunk.append(False) 

     curChunk.append(item) 

    # we collected a chunk we do care for before; add it 

to out chunks 

    else: 

     if curChunk: 

      chunked.append(tuple(curChunk)) 

      curChunk = [] 

     curChunk.append(False) 

     curChunk.append(item) 

     lastWasInPos = False 

  # make sure we get everything 

  if curChunk: 

   chunked.append(tuple(curChunk)) 

  return tuple(chunked) 
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APÊNDICE C 

John's building a spaceship  
John's destruction of the spaceship  
John's fear of water 
John's fears of failure  
John's destroying the spaceship  
John's appearing to be dead  
John's believing Bill to be Caesar_Augustus  
John's renting Mary a Fiat  
John's every moment  
John's book  
the book  
Nero's destruction of Rome  
John's portrayal of himself  
his own portrayal of himself  
both Mary and Jane  
my wife's brother's car 
my wife's brother's car's engine  
picture of himself  
his picture of himself  
John's picture of himself  
John's criticism of Bill after his talk  
a nearly as devastating attack  
a cousin of mine's house  
the man in the store's sudden disappearance  
a hundred nights  
those hundred nights  
pictures of themselves  
pictures of each other  
yesterday's destruction of the ship to collect the insurance  
I consider John a good lawyer  
John's puzzled expression  
the gift of a book to Mary 
several smears of paint  
the bombing of the city  
the destruction of the city 
the explaining away of the problem 
John's realization of his fondest dreams 
my presentation of the award to John  
the sun streaming in  
John's breaking his leg 
John's breaking of his leg 
Our painting the house red  
Our hammering the metal flat  
Our shooting him dead  
We approve of him studying linguistics  
We approve of studying linguistics  
about John's weakness for stogies  
about John's smoking stogies  
about John smoking stogies  
with a friend of mine leaving early  
with a friend of the little boy leaving early  
with the man responsible leaving early   
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APÊNDICE D 

Parsing.py 
 
# coding: utf-8 
import jpype 
from Config import * 
from Singleton import * 
 
class Parser (): 
 """ Class doc """ 
 __metaclass__ = Singleton 
 def __init__ (self, model=en_gram): 
  """ Class initialiser """ 
  self.package_lexparser = 
jpype.JPackage("edu.stanford.nlp.parser.lexparser") 
  self.package = jpype.JPackage("edu.stanford.nlp") 
  self.parser = 
self.package_lexparser.LexicalizedParser.getParserFromSerializedFile(model) 
 
 def parse (self, sentence): 
  """ Function doc """ 
  print("Parser parse was called for\n\t" + sentence) 
  parsed = self.parser.apply(sentence) 
  print("parsed\n\t" + str(parsed)) 
  lbl = parsed.label().value() 
  while lbl == "ROOT" or lbl == "FRAG": 
   parsed = parsed.children()[0] 
   lbl = parsed.label().value() 
  return parsed 
  



 155 

APÊNDICE E 
 

a construção de um espaçonave por 
John 
a destruição de um espaçonave por 
John 
o medo de água de John 
o medos de falha de John 
a destruição de um espaçonave por 
John 
a aparência de estar morto de John 
a crença de Bill ser Caesar 
Augustus por John 
o aluguel de um Fiat para Maria por 
John 
cada momento de John 
o livro de John 
o livro 
a destruição de Roma de Nero 
o retrato de John de si mesmo 
seu próprio retrato de si mesmo 
ambos Mary e Jane 
o carro do irmão da minha esposa 
o motor do carro do irmão da minha 
esposa 
imagens de si mesmo 
aua imagem de si mesmo 
a imagem de John de si mesmo 
a crítica de Bill após sua palestra por 
John  
um ataque devastador 
a casa do meu primo 
o desaparecimento repentino do 
homen na loja 
cem noites 
estas cem noites 

imagens de si mesmo 
imagens de cada outra 
a destruição de ontem do navio para 
recolher o seguro 
um bom advogado 
a confusa expressão de John 
um livro de presente para Mary 
vários manchas de pintura 
o bombardeio da cidade 
a destruição da cidade 
a distante explicação do problema 
a realização da grande sonhos de 
John 
minha apresentação do prêmio para 
o John  
a sol fluindo em 
a quebra do perna por John 
a quebra do seu perna por John 
a nossa  vermelha pintura da casa 
nosso martelamento do plano metal 
nossa tiroteio dele morto  
estudos de linguística 
estudos de linguística  
a fraqueza de John para stogies 
o fumo de stogies por John  
fumando stogies de John  
a antecipada saída  de meu amigo 
a antecipada saída do  amigo do 
pequeno menino 
a antecipada saída do responsável 
homem 
a antecipada saída do homem que 
chegou tarde 
a coroa do rei da Inglaterra 
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APÊNDICE F 

Transfer.py 

 

# coding: utf-8 

from copy import deepcopy 

from re import * 

from Trees import * 

from Parsing import * 

from Config import * 

from Translation import DictionaryTranslator 

 

class Transferer (object): 

 """ Class doc """ 

 

 def __init__ (self, dictionaryTranslator, transReg, transTrees): 

  """ Class initialiser """ 

  self._regexpTrans = RegexTransferer(transReg, 

dictionaryTranslator) 

  self._treeTrans = TreeTransferer(transTrees, dictionaryTranslator) 

  self._parser = Parser(en_gram) 

   

 def transfer (self, item): 

  print("Transferer transfer called for\n\t" + str(item)) 

  rItem = self._regexpTrans.transfer(item[1:]) 

  print("Transferer received regex-transfered item\n\t" + str(rItem)) 

  if rItem: 

   return rItem 

  else: 

   string = "" 

   for tup in item[1:]: 
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    string += tup[0] 

    string += " " 

   tItem = 

self._treeTrans.transfer(self._parser.parse(string.strip())) 

   print("Transferer received tree-transfered item\n\t" + 

str(tItem)) 

   if tItem: 

    return tItem 

 

class RegexTransferer() : 

 """ Class doc """ 

  

 def __init__ (self, regFile, dictionaryTranslator): 

  """ Class initialiser """ 

  self._translator = dictionaryTranslator 

  self._patterns = [] 

  with open(regFile) as f: 

   for line in f.readlines(): 

    line = line.strip() 

    if not line or line.startswith("#"): 

     continue 

    patternList = [] 

    poOrder = [] 

    en,po = line.split("=>") 

    enChunks = en.strip().split(" ") 

    poChunks = po.strip().split(" ") 

    for chunk in enChunks: 

     words, pos = chunk.split("/") 

     pattern = "" 

     if words == "*": 

      pattern = ".*" 
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     else: 

      for word in 

words.replace("(","").replace(")","").split("|"): 

       pattern += "\\A" + word.strip() + 

"\\b|" 

      pattern = pattern[:len(pattern)-1] 

     patternList.append((pattern,pos)) 

    for chunk in poChunks: 

     word, pos = chunk.split("/") 

     poOrder.append((word,pos)) 

    self._patterns.append((patternList,poOrder)) 

  

 def _match(self, pattern, token): 

  pWord, pPos = pattern 

  tWord, tPos = token 

  if not "_" in pPos and not pPos == tPos: 

   return False 

  if "_" in pPos and not pPos.split("_")[0] == tPos: 

   return False 

   

  if re.match(pWord, tWord): 

   return True 

  return False 

  

 def _transfer(self, pattern, english): 

  en,po = pattern 

  po = deepcopy(po) 

  transfered = [] 

  for poChunk in po: 

   if not "_" in poChunk[1]: 

    transfered.append(poChunk) 
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    continue 

   poTag, poInt = poChunk[1].split("_") 

   for i in range(len(en)): 

    enChunk = en[i] 

    if not "_" in enChunk[1]: 

     continue 

    enTag, enInt = enChunk[1].split("_") 

    if not poInt == enInt: 

     continue 

    else: 

     enWord, enTag = english[i] 

     translation = self._translator.translate(enWord, 

enTag, poTag) 

     if translation: 

      transfered.append((translation, poTag))

      

  return transfered 

  

 def transfer(self, tokens): 

  print("RegexTransferer transfer called for\n\t" + str(tokens)) 

  for pattern in self._patterns: 

   print("pattern\n\t" + str(pattern)) 

   if not len(pattern[0]) == len(tokens): 

    continue 

   match = map(self._match, pattern[0], tokens) 

   print("match returned\n\t" + str(match)) 

   if not False in match: 

    transfered = self._transfer(pattern, tokens) 

    return transfered 

     

  return False 
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class TreeTransferer(): 

 """ Class doc """ 

  

 def __init__ (self, transferTreeFile, dictionaryTranslator): 

  """ Class initialiser """ 

  self._matcher = TreeMatcher() 

  self._treeFile = transferTreeFile 

  self._trees = dict() 

  self._treeFac = TreeFactory() 

  self._pathFinder = PathFinder() 

  self._translator = dictionaryTranslator 

  with open(transferTreeFile) as f: 

   for line in f.readlines(): 

    line = line.strip() 

    if line and not line.startswith("#"): 

     en, po = line.split("=>") 

     self._trees[self._treeFac.fromString(en)] = 

self._treeFac.fromString(po) 

 

 def _transfer (self, orgTree, transTree, enTree, substitute=False): 

  if substitute: 

   orgTreeCopy = orgTree.deepCopy() 

   for varPath in self._pathFinder.getVarPaths(orgTreeCopy): 

    varTree = 

self._pathFinder.getTreeAtPath(orgTreeCopy, varPath) 

    enWord = self._pathFinder.getTreeAtPath(enTree, 

varPath) 

    varTree.removeChild(0) 

    varTree.addChild(enWord.children()[0].deepCopy()) 

   return orgTreeCopy 
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  poTree = self._trees[orgTree].deepCopy() 

  if not ":" in str(transTree): 

   return poTree 

  transVarPaths = self._pathFinder.getVarPaths(transTree) 

  for path in transVarPaths: 

   transSubTree = self._pathFinder.getTreeAtPath(transTree, 

path) 

   var = int(str(transSubTree.label().value()).split(":")[1]) 

   enSubTree = self._pathFinder.getTreeAtPath(enTree, path) 

   enPos = str(enSubTree.label().value()) 

   enWord = str(enSubTree.children()[0]) 

   poPath = self._pathFinder.getPathToVar(poTree, var) 

   poSubTree = self._pathFinder.getTreeAtPath(poTree, 

poPath) 

   poTag = str(poSubTree.label().value()).split(":")[0] 

   translation = self._translator.translate(enWord, enPos, 

poTag) 

   if translation: 

    poSubTree.removeChild(0) 

    poSubTree.addChild(self._treeFac.fromString("(" + 

translation + ")")) 

  return poTree 

 

 def transfer (self, enTree): 

  print("TreeTransferer transfer called for\n\t" + str(enTree)) 

  bestMatch = (None, -1.0) 

  matchTree = None 

  for tree in self._trees: 

   match = self._matcher.matches(tree, enTree) 

   if match and match[1] > bestMatch[1]: 
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    print("TreeTransferer new best matching tree\n\t" + 

str(match[0])) 

    print("\tscore: " + str(match[1])) 

    bestMatch = match 

    matchTree = tree 

  print("TreeTransferer best matching tree is\n\t" + str(bestMatch[0])) 

  print("\tscore: " + str(bestMatch[1])) 

  if bestMatch[0]: 

   translation = self._transfer(matchTree, bestMatch[0], 

enTree) 

   if bestMatch[1] < 1.0: 

    newKey = self._transfer(matchTree, matchTree, 

enTree, substitute=True) 

    self._trees[newKey] = translation 

    with open(self._treeFile, "a") as f: 

     f.write(str(newKey) + " => " + str(translation) + 

"\n") 

   return map(lambda x,y: (x.value(), y.value()), 

translation.yield_(), translation.preTerminalYield()) 

     

  return False 

 


