
COMPARA www.linguateca.pt/COMPARA/

O COMPARA é uma ferramenta de análise linguística de livre acesso 
na Internet, que permite pesquisar textos literários em português e 
inglês. Actualmente, o COMPARA é utilizado principalmente no ensino 
superior e em projectos de investigação em tradução e processamento 
da linguagem natural.  Um dos nossos objectivos, porém, é divulgar o 
uso desta ferramenta também no ensino secundário.  
 
O COMPARA pode ser aproveitado de diversas maneiras no ensino de 
língua  portuguesa  e  inglesa.  A  sua  utilização  é  gratuita  e  faz-se 
directamente em rede,  no endereço fornecido acima.  Os resultados 
das  pesquisas  são  apresentados  online,  mas  também  podem  ser 
facilmente transpostos para um processador de texto e transformados 
em exercícios e testes em papel. 

Para  aprender  a  usar  o  corpus,  sugerimos  seguir   o  tutorial  do 
COMPARA,  disponível  em 
http://www.linguateca.pt/COMPARA/AulaPratica.doc 

Se  utilizarem  o  corpus  para  fins  educacionais,  gostaríamos  que 
colaborassem  connosco,  fornecendo-nos  informações  que  nos 
permitam adaptar melhor o COMPARA às especificidades do ensino 
secundário.  Por  exemplo,  há  alguma  funcionalidade  que  gostariam 
que  implementássemos?  Têm  alguma  sugestão  de  melhoria? 
Agradecemos  que  entrem  em  contacto  connosco  (através  do 
formulário  de  sugestões  do  nosso  sítio)  sempre que tiverem ideias 
para  desenvolver  o  COMPARA  no  sentido  de  melhorar  o  seu 
aproveitamento no ensino.    

Seguem-se alguns exemplos de pesquisas que podem ser aproveitadas 
nas aulas.

1.Língua portuguesa 

1.1 Produção linguística
a. Que adjectivos posso usar para descrever alma? 
     Pesquisar  "alma" [pos="ADJ.*"] na direcção PT-EN

 b.  Que verbos posso usar antes de o coração? 
             Pesquisar [pos="V.*"] "o" "coração" na direcção PT-EN

1.2 Compreensão linguística
     a. O que significa ostensivamente?
            Pesquisar:  "ostensivamente" na direcção PT-EN
     b. O que significa dissipar? 
            Pesquisar [lema="dissipar"] na direcção PT-EN



1.3. Literatura 
     a. Quem é Dona Augusta em O Mandarim?   
         Pesquisar "Augusta" na direcção PT-EN em PPEQ1 
     b. Em que ruas de Lisboa se passa a História do Cerco de Lisboa? 
         Pesquisar "Rua" em PPJSA1 na direcção PT-EN



2. Língua inglesa 

2.1 Produção linguística
a. Que tradução de festa fica melhor no meu texto? 
     Pesquisar [lema="festa"] na direcção PT-EN
b. Devo dizer electric ou electrical?
    Pesquisar [lema="elé(c)?trico"] na direcção PT-EN

2.2 Compreensão linguística
 a. Qual é a diferença entre safety e security? 
     Pesquisar "segurança" na direcção PT-EN com restrição de 
alinhamento "safety"
     Pesquisar "segurança" na direcção PT-EN com restrição de 
alinhamento "security"
b.  O que significa however numa frase como However much they 
tried...
     Pesquisar "however" "much" na direcção EN-PT

2.3 Gramática e léxico
a. Preciso de exemplos de frases com bring up para um exercício ou 
teste. 
    Pesquisar "(bring|brings|bringing|brought)" "up" na direcção 
EN-PT
b. Preciso de exemplos de frases com lose e miss para um exercício ou 
teste.
    Pesquisar [lema="perder"] na direcção PT-EN com restrição de 
alinhamento "los.*"
    Pesquisar [lema="perder"] na direcção PT-EN com restrição de 
alinhamento "miss.*"
c. Gostaria de chamar a atenção dos alunos para o "falso amigo" 
resume.
      Pesquisar "resum.*" na direcção EN-PT
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