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O que é  
o COMPARA? 

Um corpus paralelo bidirecional  
de português e inglês 

Um dos diversos recursos criados de
 raiz no âmbito da Linguateca 

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



Como surgiu  
o COMPARA? 

•  Diana 1996: doutoramento baseado num
 pequeno corpus paralelo EN-PT e PT-EN   

•  Ana 1999: utilização no ensino de tradução
 de um corpus paralelo EN-PT extraído do PE 

•  Diana 1999: Projecto PCP (primórdios da
 Linguateca)  

•  Ana 1999-2000: subsídio da FCT e ano
 sabático em Oxford para iniciar a construção
 de um corpus a sério. 

•  Ana e Diana 2000: início da parceria
 COMPARA  



Preocupações  
iniciais 

•  Determinar estrutura do corpus 
•  Encontrar número suficiente de bitextos    

 PT-EN 
•  Conseguir autorizações 
•  Criar regras de digitalização e alinhamento  
•  Escolher ferramentas de corpora apropriadas 
•  Criar interface pública PT e EN para

 conhecedores e leigos 



Características  
básicas 

•  Estrutura bidirecional, só traduções diretas
 PT-EN e EN-PT e inicialmente só literatura
 publicada 

•  Disponibilização imediata 
•  Notas de tradução preservadas e anotação

 de palavras estrangeiras, títulos, ênfase, etc.  
•  Alinhamento direcional por frase do texto

 original com anotação detalhada 
•  Ferramentas IMS CWB 
•  Interface pública DISPARA 



Lançamento  
do COMPARA 

•  Maio 2000: Primeiros testes em
 www.portugues.mct.pt/COMPARA/ 

•  Novembro 2000: Primeira apresentação
 pública na CULT 2K, Itália  



...e anúncio na Corpora 



Expansão do corpus  
2000-2006 



Expansão do corpus  
2000-2006 



Necessidade de 
mais mão de obra 

•  Estagiários voluntários  
–  Sofia Sommer Ribeiro (ISLA, Lisboa), 2001 a 2002 
–  Vera Almeida (ISLA, Lisboa), 2001 a 2002 
–  Rosário Silva (ISLA, Lisboa), 2002 a 2003 
–  Anne Silveira (Universidade de Melbourne), 2002 a 2003 
–  Elisabete Ferreira (Universidade do Porto), seis meses em

 2003 
–  Susana Inácio (Universidade de Lisboa), seis meses em

 2004 
–  Rosa Pires (ISLA, Lisboa), 2002 a 2005 
–  Cláudia Gomes (ISLA, Lisboa), 2004 a 2005 

•  Criados tutoriais de processamento de textos
 paralelos 



Assistentes de investigação  
vinculados à Linguateca 

•  2003: Rosário Silva  
•  2004: Susana Inácio 
•  2007: Pedro Sousa 

•  Formou-se uma equipa estável de 5
 pessoas  



Além da expansão,  
outras melhorias 

•  Interface em constante desenvolvimento
 tendo em vista novas funcionalidades e
 usabilidade (desde sempre) 

•  Ações de divulgação em palestras e
 workshops (desde sempre) 

•  Ajuda para pesquisar (desde 2003) 
•  Documentação detalhada sobre a construção

 do corpus disponibilizada (desde 2003) 
•  Tutorias de utilização do corpus (desde 2004) 



Melhorias continuam... 
•  Revisão completa da etiquetagem textual

 inicial (2005) 
•  Prospecção de bitextos não literários (2005) 
•  Anotação gramatical PT com o PALAVRAS

 (2004) 
•  Revisão manual da anotação PT (desde

 2004) 
•  Re-introdução de marcas de parágrafo (2007) 
•  Revisão parcial da digitalização dos textos

 obtidos por download (2007) 



E ainda... 

•  Anotação semântica para cor (2007) 
•  Interface totalmente remodelada (2008) 
•  Anotação gramatical EN com o CLAWS

 (2008) 
•  Revisão manual da anotação EN

 (desde 2008) 
•  Contatos para liberar textos protegidos

 (em curso) 



Acessos mensais (picos) 



Balanço 
•  Nenhum corpus é perfeito, mas o COMPARA

 é comparativamente um corpus muito
 cuidado (digitalização, alinhamento,
 anotação, interface, ajuda, documentação...) 

•  Em nove anos avançamos bastante mas
 tivemos falhas e ainda há muito por fazer... 

•  Mas o futuro é incerto 
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Financiamento   
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