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METODOLOGIA DA PESQUISA 



Levantamento bibliográfico  

Tradução > Introdução à teoria da tradução > Modalidades de Tradução > Marcadores Culturais   

Lexicologia > conceitos chave 

Lexicografia > obras lexicográficas impressas e digitais > obras lexicográficas para tradutores 

Linguística de Corpus e suas interfaces com os estudos da tradução 

Ferramentas computacionais para análise de corpus > WordSmit Tools 7.0 

Literatura > contexto literário da obra 

Fortuna crítica da obra em Língua Portuguesa e em Língua Espanhola  

Edições em Português (prototextos e paratextos) e a sociologia do texto 

Edições em Espanhol (prototextos e paratextos) e a sociologia do texto 



Preparação do corpus  

Tipo de corpus  

Corpus de estudo > corpus paralelo 

 

Corpus de referência   

TO > Português  

 

TT > Espanhol  

Banco de dados construído pelo grupo  



Livro Impresso 

> 

 

Preparação do corpus  

Digitalização em formato PDF 

> 
Limpeza do texto em formato Word 

Observar os critérios para limpeza 

> 

> 

O texto limpo e em formato TXT está 

pronto para ser utilizado pelo software 

Preparação do arquivo para ser  

utilizado pelo software 



Preparação do corpus  Organização do arquivo digital  

Arquivos digitais em pastas  

(atenção para a nomeação dos arquivos) 



Manipulação do corpus 

WordList do Texto Original ou 

Texto de Partida 

O objetivo é identificar os candidatos a 

Marcadores Culturais  

WordList do corpus de referência 



Manipulação do corpus 

KeyWords confrontando o TO 

com o corpus de referência 

O objetivo é verificar a chavicidade  

comparando o TO com o corpus de referência. 

Serão inseridas na lista dos candidatos a Marca-

dores Culturais, as palavras que tiverem baixa 

ocorrência no corpus de referência. A não ocor-

rência do corpus de referência é um indício de 

que a palavra tem um uso específico. Natural-

mente, esse não deve ser o único critério para 

considerar uma palavra como candidata a MC.  



Manipulação do corpus 

A partir de uma lista de candidatos a MC, observa-se 

o contexto de uso das palavras, utilizando a ferra-

menta Concord. Em seguida, atualiza-se a lista dos 

candidatos a Marcadores Culturais.  



Manipulação do corpus 

A partir de uma lista atualizada dos candidatos a 

MC, realiza-se pesquisas em obras lexicográficas pa-

ra confirmar se as palavras são realmente Marcado-

res Culturais 



Manipulação do corpus 

Depois de pesquisar em obras lexicográficas, atualiza-se a 

lista dos Marcadores Culturas e parte-se para o alinhamento 

do corpus com o objetivo de verificar como cada palavra foi 

traduzida. Nesse momento, observa-se a modalidade de tra-

dução adota pelo tradutor. Mantem-se na lista de MC, as pa-

lavras que possibilitam o paralelismo entre o TO e o TT.  



Análise dos dados  

1. Elaboração de uma lista dos Marcadores Culturais e seus contextos de uso no TO e no TT; 

2. Classificar os Marcadores Culturais por domínios; 

3. A partir da léxico-estatística, apresentar dados do vocabulário (MC) em formato de gráfi-

cos, quadros, tabelas etc.; 

4. Analisar os dados criticamente.  



Trabalho lexicográfico 

Recomenda-se a elaboração de um glossário semasiológico com verbete 

estruturado acordo com Barreiros (2017), para alimentar o Dicionário on-

line de Marcadores Culturais.  


