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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar as dimensões de variação do texto traduzido 
por meio das técnicas computacionais da Análise Multidimensional (AMD) e revelar 
até que ponto há diferenças na variação na linguagem em traduções feitas por 
tradutores mais e menos experientes. Dois corpora foram compilados entre os anos 
de 2015 e 2018. O primeiro corpus (Reference Corpus in English – REFCEN) é 
monolíngue, comparável, etiquetado com o Biber Tagger e formado por textos 
originalmente escritos em inglês e organizados para funcionar como um corpus de 
referência da língua inglesa, especialmente para este estudo, possui um total de 30 
registros diferentes, sendo 20 textos de cada registro, totalizando 600 textos e mais 
de 5 milhões de palavras. O segundo corpus, chamado Corpus of Translated Texts 
(CTT), é um bilíngue, português-inglês, alinhado, composto por três subcorpora. 
Sendo um dos subcorpora composto por textos em português — Original Texts in 
Brazilian Portuguese (OTP-BR) —, usado apenas como base para as traduções 
investigadas, e mais dois outros subcorpora formados por textos traduzidos por 
tradutores experientes (TE1) e por tradutores menos experientes (TE2).  A variação 
linguística do texto traduzido já foi investigada anteriormente, porém não há 
pesquisas que tenham analisado registros tão variados como os usados neste 
estudo e tampouco que considerem os modos falado e escrito. Este estudo visou 
preencher essa lacuna por meio dos pressupostos teóricos e metodológicos da 
Linguística de Corpus, mais especificamente da AMD, que possibilita uma 
investigação abrangente dos registros traduzidos com base em um repertório vasto 
de características linguísticas. A hipótese investigada é de que há uma porção de 
variação nos textos traduzidos motivada pelo grau de experiência do tradutor. A 
AMD mostra-se eficaz e capaz de relevar as dimensões de variação do texto 
traduzido para o inglês e tem o poder de capturar os padrões de variação mediados 
pela tradução, revelando padrões de coocorrência e oferecendo subsídios para 
descrever a relação entre os registros traduzidos por tradutores mais experientes e 
por aprendizes de tradução. 
  

Palavras-chave: Estudos da Tradução; Linguística de Corpus; Análise 
Multidimensional; Registros; Variação Linguística. 
  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to identify the dimensions of variation of translated texts 
through the computational techniques of Multidimensional Analysis (MDA) and to 
reveal the extent to which there is variation in translations made by more 
experienced and less experienced translators. Two corpora were used in this study. 
They were organized from 2015 to 2018. The first corpus — Reference Corpus in 
English (REFCEN) — is a monolingual comparable corpus, tagged with the Biber 
Tagger and composed of texts originally written in English. It is organized to be used 
as a reference corpus of English language. It comprises 30 different registers with 20 
texts each, totaling 600 texts and over 5 million words. The second corpus is called 
Corpus of Translated Texts (CTT), it is a bilingual aligned corpus, composed of three 
sub corpora. The first one is the Original texts in Brazilian Portuguese (OTP-BR), 
used only as the source of the translated texts, and the two other sub corpora 
comprise the same texts in the OTP-BR translated into English by more experienced 
translators (TE1) and by less experienced translators (TE2). Linguistic variation in 
translated texts has already been investigated, but there seem to be no studies that 
have included so many different registers or both spoken and written texts. This 
study aimed to fill this gap through the theoretical and methodological assumptions of 
Corpus Linguistics, more specifically of MDA, which enables a comprehensive 
investigation of both written and spoken translated registers based on a vast 
repertoire of linguistic characteristics. The hypothesis investigated here is that there 
is a lot of variation in translated texts motivated by translator experience. MDA is an 
effective and adequate methodology to reveal the dimensions of variation in 
translated text, as it captures translation-mediated patterns of variation by means of 
revealing patterns of co-occurrence, and providing descriptions of the relationship 
between translations made by more experienced and less experienced translators. 
  

Keywords: Translation studies; Corpus Linguistics; Multidimensional Analysis; 
Register; Linguistic Variation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Grande parte dos estudos sobre tradução que envolvem os pressupostos 

teóricos e metodológicos da Linguística de Corpus costuma comparar a tradução — 

target text — e o texto original — source text — e investigar as semelhanças e 

diferenças entre os textos (STEINER, 2004; BAKER, 1993). Muitos estudos têm 

como base a questão da natureza da tradução e suas principais características e 

fazem generalizações a respeito do fazer tradutório, descrevendo determinados 

aspectos do texto traduzido, como por exemplo, os estudos realizados por Baker 

(1993, 1995), Laviosa (2002), Chesterman (2004), Zanettin (2012, 2013) e Fantinuoli 

e Zanettin (2015). Outras pesquisas analisam os textos traduzidos e os comparam 

com textos não traduzidos na tentativa de detectar características específicas da 

tradução, como o trabalho de Olohan e Baker (2000), Cappelle (2012), Xiao (2009, 

2010, 2011), Xiao, He e Yue (2010) e a pesquisa de Laviosa-Braithwaite (1996). Há 

também as pesquisas que levam em consideração a variação linguística que pode 

ser encontrada no texto traduzido e/ou motivada pela tradução, como por exemplo, 

os estudos feitos por Teich (2003), Steiner (2004) e Neumann (2013), e ainda as 

investigações de Hansen-Schirra (2003), Lapshinova-Koltunski (2015), Evert e 

Neumann (2017). 

 Apesar da riqueza das descobertas e da grande contribuição dessas 

pesquisas, nenhuma delas considera o texto traduzido com base em um repertório 

de registros1 tão variados quanto a proposta aqui e tampouco considera os modos 

falados e escritos em suas investigações. É possível notar, porém, nas pesquisas 

mais recentes sobre tradução baseada em corpus, uma tendência por metodologias 

de abordagens estatísticas, como por exemplo, o estudo da tradução do chinês para 

o inglês (XIAO; HE; YUE, 2010), a pesquisa de Berber Sardinha (2018a) sobre as 

dimensões do texto traduzido e, ainda mais recentemente, a pesquisa sobre 

avaliação da qualidade da tradução feita por De Sutter et al. (2017), que compara 

textos traduzidos e seus respectivos originais em um corpus de textos formados por 

traduções feitas tanto por profissionais quanto por aprendizes de tradução, porém 

com apenas dois tipos de registros, ficção e notícias, mostrando que as traduções 

                                                
1 Segundo Douglas Biber, um registro é uma variedade linguística definida pelos aspectos 
situacionais, ou seja, o propósito do falante, a relação entre o falante e o ouvinte, e o 
contexto de produção (Bieber, 2008, p. 823, tradução minha). Todas as demais citações 
foram traduzidas do inglês por mim e doravante não mais sinalizadas. 

https://paperpile.com/c/qeulIP/GimG/?noauthor=1
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feitas por estudantes muitas vezes apresentam características semelhantes àquelas 

produzidas por tradutores profissionais e concluindo que ainda é necessário 

continuar as investigações.  

Esses últimos exemplos sobre a tendência de se examinar textos traduzidos 

por meio da estatística apenas reforçam a ideia de que esse tipo de metodologia é 

capaz de fornecer subsídios concretos e relevantes para as pesquisas no campo da 

tradução. Segundo De Sutter et al. (2017, p. 25), podemos classificar essa tendência 

como uma virada metodológica, denominada por eles de methodological shift. De 

acordo com os autores, os Estudos da Tradução de natureza empírica alcançaram o 

ápice das teorias descritivas ao abandonarem o que chamam de análises 

monodimensionais baseadas em corpora comparáveis e adotarem as análises 

empíricas multidimensionais.  

A abordagem monodimensional é aquela na qual a frequência de uma 

característica linguística em um corpus de textos traduzidos (CTT) é comparada à 

frequência dessa mesma característica em um corpus de textos não traduzidos, 

como por exemplo, a pesquisa de Olohan e Baker (2000). Já a abordagem 

multidimensional não considera apenas uma única característica linguística, mas sim 

uma grande quantidade de observações, como por exemplo, a pesquisa de Evert e 

Neumann (2017).  

A pesquisa apresentada aqui se encaixa na segunda abordagem e por isso 

carrega as características dessa “virada” metodológica, como o controle rígido dos 

dados analisados, a análise de dados que são tanto comparáveis quanto paralelos, 

o uso de técnicas estatísticas elaboradas e sofisticadas, como por exemplo, as 

análises fatoriais e as análises de grupamento, além da integração de 

procedimentos qualitativos de interpretação capazes de proporcionar resultados 

mais acurados e refinados que, segundo De Sutter et al. (2017, p. 26), ainda 

corroboram a compreensão do produto e do processo tradutório, validando a 

metodologia como estratégia fundamental de investigação dos Estudos Empíricos da 

Tradução.  

A principal motivação para uma pesquisa que tem como base uma 

investigação do texto traduzido é a união de questões teóricas e práticas no 

cotidiano tradutório, haja vista que a teoria é capaz de fornecer os subsídios que o 

tradutor precisa para justificar as escolhas que faz, apagando de vez o estereótipo 

de traidor e solidificando a identidade do construtor de pontes que faz escolhas cada 
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vez mais conscientes. Não há motivos para não equilibrar a teoria e a prática, 

quando o questionamento tem como base a associação de uma análise qualitativa e 

quantitativa capaz de ajudar a entender as nuances por trás de cada registro, não 

apenas para que seja possível fazer julgamento de valor classificando a tradução 

como boa ou ruim, adequada ou não adequada, mas sim, para ajudar a 

compreender e revelar as dimensões de variação que já existem no texto traduzido e 

que podem ser motivadas pelo grau de experiência de cada tradutor.   

       Outra motivação desta pesquisa está relacionada à questão da variação2. 

Como tradutora, profissional da escrita, produtora de textos, eu me questionava a 

respeito da variação que o texto produzido por mim teria quando estivesse 

escrevendo de forma livre e quando estivesse produzindo uma tradução. Minha 

intuição me dizia que eu sou a mesma pessoa e que escrevo sempre do mesmo 

jeito e que, na minha percepção, o texto produzido por mim, traduzido ou não, seria 

muito similar e as poucas variações que poderiam vir a surgir certamente seriam 

motivadas por nada mais do que as minhas escolhas aleatórias durante a redação. 

Contudo, minhas leituras sobre a variação do texto traduzido afirmavam o contrário.  

As pesquisas como as de Berber Sardinha (2018a) e Xiao, He e Yue (2010) já 

provaram que o texto traduzido carrega uma carga de variação possivelmente 

motivada pelo ato tradutório. O estudo de Berber Sardinha (2018a) afirma que a 

tradução é responsável por uma parte significante da variação presente no texto. Há 

um substrato da variação que é motivada pela tradução. O primeiro impacto dessa 

afirmação foi uma das maiores motivações que tive para realizar a pesquisa, a partir 

de questionamentos como: “será que isso só pode acontecer com tradutores 

inexperientes e que não sabem as estratégias de escrita e redação que os 

tradutores mais experientes já dominam?”. Apesar de inocente ou simplista, esse foi 

o questionamento que me motivou a pesquisar a tradução feita por tradutores mais e 

menos experientes. Eu digo simplista porque o fato de existir uma variação no texto 

motivado pela tradução já não é mais uma questão duvidosa. Estudos como os de 

Berber Sardinha (2018a), Xiao, He e Yue (2010), Kruger e Rooy (2012, 2016) e 

Evert e Neumann (2017) provam que essa variação existe. Contudo, será mesmo 

que essa variação é única e igual para todos os tipos de traduções? Será que 

                                                
2  Nesta pesquisa, variação refere-se à variação linguística, ou seja, traços linguísticos 
encontrados em determinados tipos de textos (registros) que variam sistematicamente 
dependendo dos contextos e propósitos comunicativos específicos nos quais são 
produzidos (BIBER e CONRAD, 2009 p. 4) 
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mesmo de forma inconsciente, um tradutor experiente faz escolhas lexicogramaticais 

que podem ser detectadas no texto como uma característica típica da tradução? 

Será que essas escolhas deixam marcas nos textos de forma tão sistematizada a 

ponto de serem identificadas como uma característica do texto traduzido, diferente 

daquela característica presente no texto não traduzido?  

Baker (2000, p. 244) diz que sim. Segundo a autora, cada tradutor teria uma 

marca própria, uma digital, chamada por ela de fingerprint estilístico, e as traduções 

seriam compostas por estilos tradutórios únicos. Contudo, seria esse o caso para as 

traduções feitas por estudantes e por profissionais? Minha curiosidade inicial tinha 

uma base simples, eu queria comparar as traduçõe3 feitas por tradutores experientes 

na profissão, que já tivessem publicado traduções profissionais e até premiadas, 

com as traduções feitas por profissionais menos experientes, como por exemplo 

meus alunos, aprendizes do fazer tradutório, estudantes do curso de Pós-Graduação 

em Tradução do Inglês da Central Universitária de Língua e Tradução (CULT) da 

Universidade Estácio de Sá, que ainda não têm uma caminhada na profissão e são 

menos experientes. Será que haveria uma variação linguística muito diferente ou 

similar entre esses dois tipos de textos? Até que ponto essa carga de experiência 

poderia motivar a variação presente no texto? Será que tal variação é influenciada 

por diferentes tipos de registros? 

A literatura que estuda a variação do texto traduzido mostra que a variação da 

tradução não aparece à primeira mão (BERBER SARDINHA, 2018a), não é 

perceptível aos nossos olhos. Isso quer dizer que ela ocorre de forma holística e 

imperceptível ao olho nu. Por isso há uma necessidade de dissecar os estudos e 

fazer uma análise mais profunda e detalhada dessa variação motivada pela tradução 

com ajuda tecnológica, empírica e estatística. A hipótese investigada aqui acredita 

que há uma porção de variação nos textos traduzidos motivada pelo grau de 

experiência do tradutor, o que nos conduz a dois objetivos principais. 

O primeiro objetivo foi revelar as dimensões de variação do texto traduzido. 

As dimensões de variação são grupos de características linguísticas que subjazem 

os textos (BIBER, 1988). Em outras palavras, as dimensões de variação já existem 

mesmo antes de serem analisadas, o que um estudo como este aqui faz é revelar 

essas dimensões, ou seja, desvelar os grupos de características que já existem nos 

                                                
3  Vale ressaltar que os textos traduzidos usados nesta pesquisa são traduzidos do 
português para a língua inglesa, ou seja, o idioma dos textos analisados é o inglês. 
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textos de forma sistemática, porém, que não conseguimos visualizar e nem 

descrever sem a ajuda de metodologias estatísticas refinadas como a proposta por 

esta pesquisa. As dimensões de variação não vão nascer aqui neste estudo 

simplesmente porque elas já existem, já nasceram. Elas vivem em seu habitat 

natural, o texto. O que uma pesquisa como essa faz é revelar as dimensões e não 

criá-las. Afinal, elas são uma condição natural do texto. Os procedimentos 

estatísticos usados aqui são um caminho para que possamos chegar até as 

dimensões. Uma situação prática dessa concepção seria entender que ao revelar as 

dimensões podemos ter uma multi visão do texto, uma vez que as dimensões são as 

condições de existência do texto. Essa visão extravagante, complexa e não simplista 

nos permite afirmar que o texto existe na dimensão, ele não é um produto único, 

nem pode ser definido como sendo apenas uma única peça, um único construto, 

uma única coisa, mas sim um multi de coisas; e que a coocorrência de um conjunto 

de características linguísticas em diferentes textos de maneira persistente evidencia 

um padrão de uso de cunho funcional que podemos chamar de dimensão.  

O segundo objetivo, não menos relevante, é identificar até que ponto há 

variação entre traduções feitas por tradutores mais experientes e por tradutores 

menos experientes. A tradução é vista como uma prática complexa, que exige 

conhecimento dos idiomas em questão, prática e experiência. Sendo assim, espera-

se que a tradução feita por tradutores pouco experientes apresente variação 

diferente daquela feita por tradutores com mais prática e muitos anos de 

experiência. A hipótese levantada é que as dimensões de variação do texto 

traduzido são capazes de revelar as características linguísticas do texto traduzido 

por aprendizes que mais se diferenciam daquelas características frequentes nos 

textos produzidos por tradutores mais experientes. Dessa forma, esta pesquisa 

buscou revelar até que ponto existe uma variação motivada pela experiência do 

tradutor. 

 

Em resumo, os objetivos da pesquisa foram: 

a) revelar as dimensões de variação do texto traduzido; 

b) identificar até que ponto há variação entre traduções feitas por tradutores 

mais experientes e por tradutores menos experientes em termos de 

características linguísticas e registros; 

c) identificar como se dá a variação entre os registros e entre tradutores; 
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d) verificar até que ponto é possível prever se o texto é originalmente escrito 

em inglês, traduzido por um tradutor experiente ou por um estudante; e 

e) verificar como as traduções do Corpus of Translated Texts (CTT) se 

comportam em relação ao Reference Corpus in English (REFCEN). 

        

 Com base nesses objetivos, o trabalho pretendeu responder às seguintes 

questões de pesquisa: 

1. Quais são as dimensões de variação do texto traduzido? 

2. Até que ponto há variação motivada pelo grau de experiência do tradutor? 

3. Como se dá a variação entre registros, entre tradutores e entre registros? 

4. Até que ponto é possível prever se um texto foi originalmente escrito em 

inglês, traduzido por um profissional ou por um tradutor menos 

experiente? 

5. Como as traduções do CTT se comportam quando comparadas ao 

REFCEN? 

        

 A fim de responder às questões de pesquisa e atingir os objetivos propostos, 

aplicou-se a metodologia de pesquisa multidimensional (descrita a seguir) a dois 

corpora compilados especialmente para o estudo. O primeiro corpus, REFCEN, é 

monolíngue, comparável, composto por textos originalmente escritos em inglês e 

organizado para funcionar como um corpus de referência da língua inglesa. O 

corpus, etiquetado com o Biber Tagger, possui um total de 30 registros diferentes, 

sendo 20 textos de cada registro e um total de 600 textos, possuindo mais de 5 

milhões de palavras. O segundo subcorpus, CTT, é um corpus bilíngue, alinhado, 

composto por três subcorpora. Sendo um corpus de textos em português — Original 

Texts in Brazilian Portuguese (OTP-BR4) —, usado como base para as traduções 

feitas do português para o inglês e mais dois outros subcorpora formados pela 

tradução para o inglês dos textos do OTP-BR feitas por tradutores mais experientes 

(TE1) e por tradutores menos experientes (TE2). As traduções foram feitas para o 

inglês e os textos de partida são originalmente escritos em português do Brasil. 

                                                
4 Este corpus em língua portuguesa não é usado na pesquisa e está mencionado aqui 
apenas como sendo o corpus fonte, ou seja, o corpus que serviu como base para as 
traduções feitas para o inglês. 
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Os pressupostos metodológicos da Análise Multidimensional (AMD) 

desenvolvida por Douglas Biber (1988) são os mais adequados para este tipo de 

exploração e investigação, devido à possibilidade de investigar e relevar as 

dimensões de variação do texto traduzido para o inglês. A AMD tem o poder de 

capturar os padrões de variação mediados pela tradução, revelando padrões de 

coocorrência e oferecendo subsídios para descrever a relação entre os registros 

traduzidos por tradutores mais experientes e menos experientes.  

 As dimensões, segundo Biber (1988, p. 14), emergem da coocorrência das 

características linguísticas observadas nos textos. Essas dimensões são 

empiricamente avaliadas sob uma perspectiva quantitativa e relacional. Assim, a 

metodologia quantitativa apoia-se na contagem da frequência de características 

lexicais e situacionais para estabelecer padrões de ocorrências, que possibilitam 

fazer generalizações a respeito da língua. Biber (1988, p. 13) postula que uma 

análise textual, que considera apenas uma característica linguística, não dá conta 

das diferentes situações comunicativas que um texto possui. Segundo ele, há 

necessidade de uma investigação que relacione as diferentes dimensões. Assim, 

num conjunto de textos analisado de forma multidimensional, são determinadas as 

características linguísticas de cada texto, computadas suas ocorrências individuais, 

recorrências por texto e relações texto a texto. Para que uma análise estatística 

desse porte seja realizada, ela precisa do auxílio de programas computacionais 

específicos, capazes de estudar uma grande quantidade de dados. Esse contraste 

consegue evidenciar as dimensões do texto traduzido, conforme apresentado mais 

detalhadamente nos capítulos teórico e metodológico. 

Em resumo, os passos metodológicos usados neste estudo são: 

1. AMD completa do CTT, incluindo o cálculo das ANOVAs5 (definidas na 

seção metodológica) e os escores dos fatores das variáveis: registros, 

tradutores (mais e menos experientes) e modo (falado e escrito); 

2. AMD completa do corpus de referência REFCEN; 

3. AMD aditiva do CTT no REFCEN: mapeamento dos registros do CTT no 

corpus de referência; 

                                                
5 ANOVA é o mesmo que análise de variância, uma técnica estatística que permite avaliar 
afirmações sobre as médias de populações. 
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4. Análise de cluster, também chamada de análise de agrupamento, usada 

neste estudo para investigar e esclarecer a variação entre dois diferentes 

grupos de tradutores, os mais e os menos experientes; e 

5. Análise discriminante funcional com os dados obtidos no passo três para 

mensurar a robustez das dimensões por meio da previsão de quais são 

os textos originalmente escritos em inglês, textos traduzidos por 

tradutores mais experientes e textos traduzidos por tradutores menos 

experientes. 

 

 Este estudo está dividido em cinco partes. No Capítulo 2, contextualiza-se o 

panorama da tradução e o perfil do tradutor como prestador de serviços de tradução. 

Essa seção descreve o perfil dos tradutores estudados na pesquisa, define e 

descreve os conceitos e características relacionados ao grau de experiência desses 

tradutores.  

A seção 2.1 apresenta uma revisão da literatura já disponível sobre os 

Estudos da Tradução baseados em Corpora e na variação do texto traduzido, 

passando ainda pelo relato dos estudos já realizados sobre a questão do registro, 

suas características, concepções e inter-relação com a tradução. São discutidas 

mais profundamente as questões que fornecem aporte teórico para o estudo, os 

pressupostos da Linguística de Corpus, os Estudos da Tradução, principalmente as 

questões da tradução baseada em corpus. Essa seção termina com a conceituação 

e descrição a respeito dos aspectos teóricos das metodologias usadas neste estudo, 

a AMD, a análise de cluster e a análise discriminante, explicadas em detalhes no 

referido capítulo.  

O Capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

resumidos e explicados nas seções 3.1 e 3.2, os quais envolvem a descrição dos 

corpora usados, os passos da AMD: a seleção dos registros investigados e das 

variáveis linguísticas observadas e a relação encontrada entre eles. 

O Capítulo 4 trata da interpretação e discussão dos dados da pesquisa, ele 

apresenta a seção que trata da análise dos dados, Resultados e Discussão. Ele não 

apenas descreve e nomeia as dimensões de variação do texto traduzido — AMD do 

CTT — como ainda ilustra as diferenças e similaridades presentes nos dois tipos de 

tradução, a tradução feita por tradutores mais experientes e a tradução feita por 

tradutores menos experientes.  
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 A última parte (Capítulo 5) relata as conclusões e os estudos futuros que 

podem ser realizados com base nas descobertas feitas a respeito do texto traduzido 

por tradutores experientes e por aprendizes de tradução e nos dados e metadados 

dos corpora organizados para esta tese que ainda não foram explorados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Capítulo 2 apresenta o panorama da tradução e o perfil do tradutor como 

prestador de serviços de tradução. O segundo capítulo define e descreve os 

conceitos e características relacionados ao grau de experiência dos tradutores 

desse estudo, apresenta uma revisão da literatura já disponível sobre os Estudos da 

Tradução baseados em Corpora e na variação do texto traduzido. O capítulo termina 

com a conceituação e descrição a respeito dos aspectos teóricos das metodologias 

usadas neste estudo, a AMD, a análise de cluster e a análise discriminante, 

explicadas em detalhes nnas seções a seguir.   

 

2.1.  Tradução  

 

       Esta seção apresenta a concepção de tradução usada nesta pesquisa e 

define alguns conceitos e visões importantes no campo dos Estudos da Tradução 

que foram escolhidos para fundamentar as análises feitas aqui. O capítulo trata 

também da descrição do perfil dos tradutores responsáveis pelas traduções dos 

textos usados na pesquisa, assim como a definição e o detalhamento do que seriam 

tradutores mais e menos experientes.   

 Há estudos sobre tradução que fazem distinção entre a tradução vista como 

um produto e a tradução vista como um processo (HOUSE, 2018, p. 187). No caso 

desta pesquisa, a tradução é considerada da perspectiva do produto, ou seja, os 

textos que resultam do processo de tradução são considerados na pesquisa e suas 

características linguísticas são investigadas, não havendo considerações sobre os 

detalhes do processo mental feito pelos tradutores, que levou ao produto 

investigado, por não fazer parte do escopo da pesquisa. Contudo, a partir da análise 

descritiva do produto, é possível fazer inferências sobre o processo, nesse caso, não 

o mental e nem o psicocognitivo pelo qual o tradutor passou, mas o resultado de 

suas escolhas a partir da descrição e análise do produto gerado pelo tradutor.  

 

2.1.1. O panorama da tradução 

 

Ao longo do tempo a tradução sempre foi considera como tendo um lado 

positivo e um negativo. Para alguns, ela nada mais é do que ouro de tolo, um mal 

necessário, a ultima alternativa. Para outros, ela é a ponte que conecta uma cultura 
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a outra, aquilo que diferencia a verdadeira arte de um mero esboço ou ainda a 

originalidade da imitação (POLIZZOTTI, 2018, p. 72). 

Atualmente, a globalização está a um simples clique de distância e a tradução 

se mostra mais relevante do que nunca, ampliando, diversificando e assumindo 

novas formas a todo instante. Muito sobre a forma na qual se usa a língua ou se 

constrói o pensamento e a forma como se vê o mundo está ligado à tradução, muito 

do que lemos e sabemos é mediado por formatos diferentes de traduções que vão 

desde textos escritos, legendas, versões de músicas até dublagens e interpretações. 

Sem ela, saberíamos menos sobre a humanidade, sobre nós mesmos e sobre o 

mundo e provavelmente não leríamos os textos que lemos e criticamos, nunca 

teríamos lido os clássicos e provavelmente veríamos a tradução muito mais como 

uma conquista a ser celebrada do que um problema a ser resolvido.  

É por meio da tradução que se estabelecem, ainda hoje, as alianças entre os 

falantes de línguas distintas. É também por meio dela que recebemos grande parte 

das notícias internacionais e temos acesso à cultura e literatura de outros povos. No 

Brasil, calcula-se que cerca de 60 a 80% dos textos publicados e 75% do saber 

científico e tecnológico provêm das traduções entre diferentes línguas (KAHMANN, 

2016). Isso não é novidade, no século passado já havia trabalhos acadêmicos que 

ponderavam sobre o fazer tradutório e a importância da tradução no nosso país. 

Guimarães (1987) já afirmava que a profissão do tradutor deveria ser encarada 

como atividade necessária e imprescindível ao desenvolvimento sociopolítico e 

cultural do Brasil, como país subdesenvolvido que é, portanto, necessitando 

permutar conhecimentos com outros povos.  

No século XX e no início do século XXI, a tradução foi uma área de 

crescimento no Brasil, em parte como resultado das mudanças de um país 

praticamente agrícola para um país exportador de bens industriais (SILVA-REIS e 

MILTON, 2016, p. 21). Segundo esses autores, sem tradutores a história do Brasil 

teria sido escrita de forma bem diferente. Afinal, nosso país é um grande consumidor 

de material traduzido, principalmente do inglês para o português do Brasil. Contudo, 

apesar dessa grande massa de material traduzido para o nosso idioma, há também 

o movimento inverso, ou seja, a exportação de produção tipicamente brasileira para 

a língua inglesa. Isso acontece porque a dimensão política e o poderio econômico 

dos países de língua inglesa fazem com que esse idioma conserve a importância 

que tem no plano internacional e seja considerado língua franca nas transações 
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comerciais e na esfera diplomática (KAHMANN, 2016, p. 70). Em outras palavras, o 

que chamamos de língua franca é a língua de contato ou de relação, que assume 

num determinado período histórico, ou numa determinada região, importância 

especial nas relações de contato e nas comunicações entre grupos ou membros de 

grupos linguisticamente distintos para o comércio internacional e outras formas de 

interação. 

A concepção do inglês como língua franca ajuda explicar porque a tradução 

do português para o inglês é tão requisitada no Brasil e nos leva a definir o termo 

versão, que é geralmente usado em língua portuguesa para definir o processo de 

tradução que transforma textos do português para o inglês. Entre os tradutores que 

trabalham no Brasil fazendo tanto tradução (traduzindo de qualquer outro idioma 

para o português) quanto versão (traduzindo do português para outro idioma), há um 

consenso entre essa terminologia, talvez com a finalidade de organizar o tipo de 

trabalho, assim como a cobrança pela tarefa realizada. Isto é, os tradutores utilizam 

o termo tradução para a passagem de um texto em língua estrangeira para a língua 

nativa. E o termo versão é o contrário disso: passar um texto da língua nativa para 

uma língua estrangeira. Essa diferenciação não existe em língua inglesa, que trata 

os dois processos como sendo translation. 

Essa distinção entre tradução e versão é importante para este estudo, uma 

vez que estamos lidando com textos vertidos para o inglês. Isso acontece devido à 

grande demanda de trabalhos de versão que ocorre no mercado brasileiro de 

tradução. Um exemplo da confirmação desse tipo de demanda pode ser vista nas 

entrevistas concedidas por 18 tradutores brasileiros na publicação do livro 

Conversas com Tradutores (BENEDETTI; SOBRAL, 2003), no qual muitos 

tradutores profissionais contam que a procura por versão para o inglês no Brasil é 

cada vez maior.  

Outra publicação marcada pela descrição do fazer tradutório no Brasil é a 

edição chamada Vozes Tradutórias - 20 anos de Cadernos de Tradução (2016), que 

traz mais de 30 entrevistas com tradutores de diferentes idiomas e que ilustra em 

detalhes como o mercado tradutório é visto aos olhos de quem produz e estuda 

tradução (GUERINI; TORRES; COSTA, 2016).  

Um destaque dessa publicação é a entrevista com o renomado tradutor 

brasileiro, Paulo Henriques de Brito, que conta que recebe e faz versões para a 
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língua inglesa. Ele conta que a rotina de trabalho se divide entre traduções e 

versões de papers e conferências. Nas palavras de Brito: 

 

[...] ao traduzir do inglês para o português meu trabalho é basicamente 
subtrativo: ocorrem-me mil possibilidades e vou excluindo várias até 
chegar à melhor; enquanto que ao fazer versão o processo é 
somativo: vou somando esta e aquela solução até conseguir traduzir o 
todo. Não há, na versão, a abundância de possibilidades que 
ocorre na tradução, e sim a construção laboriosa de uma única 
solução, claramente não a ideal, mas a melhor que sou capaz. 
(GUERINI; TORRES; COSTA., 2016, p. 19). 
 

 
No trecho destacado, o entrevistado revela o fato de não haver na versão a 

mesma abundância de opções que há quando ele escreve em língua portuguesa, ou 

seja, na sua língua materna. Acredito que essa sensação possa ser causada não 

apenas pelo fato da escrita ser feita em língua inglesa, mas que também possa 

haver a necessidade de domesticar 6  o texto, ou seja, apagar as marcas mais 

brasileiras e deixar o texto mais próximo do leitor de língua inglesa. É possível que 

esse seja o fator que possa gerar essa sensação de haver apenas uma opção e 

sendo essa ainda, como o próprio Brito diz, claramente não a opção ideal. 

A conclusão desta seção é que o panorama atual da tradução mostra que há 

uma demanda por traduções para a língua inglesa, o que justifica a escolha do 

corpus de pesquisa deste estudo ser em inglês, e provavelmente a causa dessa 

crescente demanda seja tanto o processo latente de globalização 7  como o de 

internacionalização8 que podem ser percebidos em todo o mundo. 

 

2.1.2. O perfil do tradutor 

 

 Como vimos na seção anterior, o tradutor profissional no Brasil faz tanto 

traduções quanto versões. A base de dados utilizada nesta tese é composta por 

                                                
6 A domesticação (domestication) e a estrangeirização (foreignization) são termos cunhados 
pelo pesquisador Lawrence Venuti (1995) e designam duas estratégias tradutórias 
dicotômicas, sendo a primeira a de ocultar diferenças culturais e fazer adaptações 
aproximando o texto de partida do leitor e a segunda, a escolha de manter a estranheza do 
texto, deixando transparecer sua característica estrangeira.  
7 Globalização é o processo que atenua, ou seja, deixa a fronteira entre os países mais 
transparente, chegando muitas vezes a eliminá-la completamante (HOUSE, 2018, p. 129). 
8 A Internacionalização refere-se à tendência de se fazer negócios, criando e vendendo 
produtos entre países diferentes (HOUSE, 2018, p. 182). 
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textos traduzidos dos mais variados tipos de registros. Mais especificamente, o 

corpus é composto por 30 registros diferentes e apresenta a tradução do texto feita 

por um tradutor mais experiente e a tradução desse mesmo texto feita por um 

aprendiz de tradução, ou seja, um estudante que ainda não é tão experiente quanto 

os tradutores do primeiro grupo, que já tiveram a tradução publicada oficialmente ou 

foram pagos para executar um trabalho de tradução. A descrição completa do 

corpus de pesquisa desta tese é feita apenas na seção 3.1. Contudo, a descrição do 

perfil do tradutor mais experiente e menos experiente é fundamental para que 

possamos visualizar de forma distinta os dois grupos de tradutores.   

Nesta investigação, os tradutores estão divididos em dois grupos. O primeiro 

grupo é chamado de TE1 e o segundo grupo, de TE2. O TE1 é composto pelos 

tradutores classificados como os mais experientes, neste caso, os tradutores já 

profissionais. Nesse grupo há também aqueles que já trabalham de forma 

profissional com o fazer tradutório, pois são considerados pelos clientes, por 

exemplo, agências, editoras e clientes diretos, como sendo tradutores profissionais.  

O grupo de tradutores mais experientes (TE1) conta com os tradutores 

chamados de profissionais, contudo, não há registro relacionado ao tipo de formação 

que esse tradutor possui. Simplesmente porque esta investigação selecionou os 

textos traduzidos de acordo com a questão da experiência que o tradutor possui na 

tarefa de tradução e não na sua formação educacional na área de tradução. Em 

outras palavras, os textos traduzidos que fazem parte do grupo de textos traduzidos 

pelos tradutores mais experientes são textos que possuem a característica de terem 

sido oficialmente publicados e divulgados como tendo sido produzidos por um 

tradutor profissional.  

Os tradutores agrupados e classificados como os mais experientes não 

necessariamente possuem uma formação especial em tradução, contudo, todos são 

considerados profissionais que adquiriram experiência no fazer tradutório ao longo 

de suas carreiras como tradutores. O tradutor mais experiente é aquele que já tem 

uma caminhada de oportunidades e experimentação no campo da tradução 

profissional, muito mais robusta do que o tradutor que descrevemos como menos 

experiente, nesse caso, aquele que ainda não tem um trabalho profissional 

publicado e cuja caminhada como tradutor profissional ainda é curta e por isso ele 

sente a necessidade de se especializar e adquirir mais experiência.  
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Para a formação do grupo de tradutores mais experientes, o TE1, o critério de 

escolha de seleção foi puramente baseado na escolha do texto já traduzido e 

publicado, ou seja, o grupo foi formado pelos tradutores oficiais dos textos 

escolhidos para compor o corpus. Dessa forma, o TE1 se caracteriza por agrupar, 

por exemplo, os tradutores responsáveis pela tradução oficial e já publicada em 

língua inglesa dos livros do escritor Paulo Coelho que estão no corpus na seção de 

romances-ficção (novel) e ainda como exemplo, pode-se citar também as legendas 

oficiais traduzidas para o inglês dos filmes que compõem a seção de filmes (movies) 

como Central do Brasil e Tropa de Elite.  

As informações a respeito do TE1 foram agrupadas em uma ficha de 

metadados organizada durante a compilação dos dados. A ficha é chamada de 

cabeçalho e o arquivo tem o campo final .hed, apresentando o nome e o gênero do 

tradutor, o ano e o local de publicação da tradução e tem espaço para comentários e 

detalhes considerados relevantes no momento da compilação, como por exemplo a 

nacionalidade do tradutor.  

A Figura 1 apresenta uma amostra da ficha de cabeçalho. É possível notar, 

no topo da figura, que a ficha mostra informações sobre o texto original escrito em 

língua portuguesa, no caso, a legenda do filme Tropa de Elite. No campo destacado 

da Figura 1 é possível encontrar informações sobre o tradutor profissional 

responsável pela versão feita para a língua inglesa, a versão usada nesta pesquisa. 

Nesse caso, é possível verificar que a tradução foi feita por um tradutor que nasceu 

na Inglaterra e é do sexo masculino. A ficha mostra também que a tradução foi feita 

por mais de um tradutor. É possível perceber que não há muita informação a 

respeito dos profissionais, isso porque tais informações não costumam constar nos 

créditos da obra, que normalmente mostram apenas os respectivos nomes dos 

tradutores ou apenas o nome da agência responsável pelo serviço de tradução. 

As informações extras, como por exemplo a nacionalidade do tradutor, foram 

acrescentadas na ficha depois de uma busca on-line, quando também foi possível 

verificar que o tradutor reside na cidade do Rio de Janeiro, fala português e possui 

uma página pessoal, cujo link foi acrescentado na ficha. Além das informações sobre 

os tradutores, a ficha de cabeçalho (Figura 1) mostra ainda outros tipos de dados 

sobre a compilação dos corpora que serão descritos em mais detalhes na seção 3.1 

desta pesquisa.  
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O segundo grupo (TE2) é composto de tradutores menos experientes, ou 

seja, tradutores que ainda não trabalharam de forma profissional na área da 

tradução. Na sua maioria, os tradutores desse grupo são estudantes e aprendizes 

de tradução que buscam a oportunidade de adquirir experiências que possam ajudá-

los a se profissionalizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo do Corpus CTT no Notepad++ 
 

O grupo de tradutores menos experientes (TE2) é formado por estudantes de 

tradução e voluntários sem experiência na tarefa de traduzir. Durante a participação 

no projeto de construção do corpus, os tradutores do TE2 preencheram um 

formulário (Figura 2) composto por questões sobre do tempo de experiência que 

cada um deles têm na área de tradução. Infelizmente, o mesmo questionário não 

pode ser aplicado ao TE1, uma vez que não há o contato e nem o acesso aos 

tradutores profissionais de forma pública e disponível. 

Figura 1 – Ficha de cabeçalho 
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 O formulário preenchido pelo TE2 foi organizado em três seções, de acordo 

com as regras de produção de questionários eletrônicos apresentadas por Manzato 

e Santos (2012), e tem o objetivo de compilar metadados sobre os voluntários que 

executaram as traduções, aqueles categorizados como os menos experientes na 

tarefa tradutória.  

O formulário (Figura 2) preenchido pelos tradutores do TE2 apresenta, na 

seção anterior, o espaço para o nome e e-mail dos indivíduos. Na seção dois, os 

tradutores são convidados a apresentar a concepção que têm sobre tradução e a 

declarar se acreditam que basta saber um segundo idioma para então ser capaz de 

traduzir. Dos 60 participantes no projeto, 100% dos tradutores acreditam que apenas 

saber uma segunda língua não é o suficiente para executar uma tarefa de tradução. 

A terceira seção do questionário trata de questões a respeito da experiência de cada 

um dos participantes no fazer tradutório. 

O levantamento de dados e metadados por meio de um questionário 

eletrônico, como o Google Formulários, requer cuidado especial. Os autores 

Manzato e Santos (2012) afirmam que é preciso considerar que não basta apenas 

coletar respostas sobre as questões pertinentes, mas também saber como analisá-

las de forma que seja possível reutilizá-las durante a descrição dos resultados. 

 Os dados obtidos a partir do formulário foram considerados e resumidos 

posteriormente e corroboraram a formulação de conclusões a respeito do perfil dos 

tradutores participantes. As questões propostas nas três seções do formulário 

procuraram seguir as recomendações a respeito do equilíbrio do tipo de perguntas, 

que segundo Manzato e Santos (2012, p. 11), devem proporcionar a oportunidade 

ao participante de dar respostas de forma direta e indireta, ter poucas questões 

abertas e não ter questões indutivas. 

As questões da seção três são as seguintes: 

1. Há quanto tempo você traduz? 

2. Você se considera um tradutor profissional? 

3. Você tem alguma formação em tradução? 

4. Você se declara profissional ou iniciante? 

5. Qual é a sua idade? 

6. Qual é a sua nacionalidade? 

7. Você se considera bilíngue? 
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Figura 2 – Formulário de identificação dos tradutores 

 

Fonte: Google Formulários 
 

 

Essas questões aparecem no formulário de forma aleatória e, de forma geral, 

os tradutores do TE2 se classificaram como sendo tradutores iniciantes e sem 

experiência no tarefa de tradução. Em relação às 7 perguntas da seção 3 do 

formulário, o resultado apresenta que todos os 60 tradutores que se voluntariaram 

para participar do projeto possuem menos de 2 anos de experiência no fazer 

tradutório e mais de 60% desse montante possuem apenas 6 meses de prática de 

tradução. Nenhum dos tradutores que respondeu o formulário se considera um 

profissional em tradução e 95% dos participantes são estudantes do curso de 
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tradução. Em relação à idade dos participantes, a faixa etária variou de 20 a 84 

anos.  

Grande parte dos participantes é composta por brasileiros, o que corresponde 

a 80% dos participantes, havendo apenas 20% de tradutores menos experientes que 

moram tanto no Brasil quanto fora do país mas que não são de nacionalidade 

brasileira e se declararam como sendo americanos, britânicos, canadenses e 

australianos. Há um montante de 10% dos brasileiros participantes que moram nos 

Estados Unidos e na Inglaterra e que se consideram bilíngues. Outro ponto 

interessante que o formulário conseguiu revelar é que há um equilíbrio no número de 

tradutores voluntários que são do sexo feminino e masculino. 

O Quadro 1 apresenta um resumo das principais características do perfil do 

tradutor mais experiente (TE1) e do tradutor menos experiente (TE2). Os dados 

resumidos no quadro são baseados nas respostas compiladas pelo formulário 

descrito anteriormente, assim como nos arquivos chamados de cabeçalhos (.hed) 

organizados quando da compilação e organização dos corpora que formam o CTT e 

já descritos na Figura 1. 

 

Quadro 1 – Perfis dos tradutores do corpus of translated texts 

TE1 TE2 

  

Possui pelo menos uma tradução 

publicada 

Ainda não publicou nenhum projeto de 

tradução 

Recebeu algum tipo de remuneração 

pelo trabalho tradutório 

Nunca foi remunerado pelo trabalho de 

tradução 

Traduz profissionalmente Não traduz profissionalmente 

Tem tempo de experiência no fazer 

tradutório 

Não tem experiência na tarefa de 

traduzir, traduz há cerca de seis meses 

É tradutor profissional Declara-se iniciante na profissão 
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Infelizmente, não foi possível obter dados tão precisos e detalhados para o 

grupo de tradutores mais experientes. Porém, essa lacuna de forma alguma diminui 

ou invalida a organização, o desenho e a riqueza dos dados descritos a respeito dos 

tradutores do TE1, pelo contrário, ela pode ser preenchida por meio da organização 

da ficha de metadados com informações coletadas quando da compilação e 

organização do corpus, conforme mostra a Figura 1. 

Esta seção teve como objetivo estabelecer o perfil dos tradutores que 

realizaram as traduções do estudo, contudo, vale lembrar que este estudo não é 

sobre o tradutor, não tem interesse na competência do tradutor e nem no processo 

de tradução. Este estudo investiga o produto, ou seja, o texto traduzido. Isso não 

quer dizer que o tradutor não seja importante, significa apenas que este estudo não 

é sobre o tradutor, mas sim, sobre a linguagem da tradução. 

A seção 2.2 apresenta a fundamentação teórica usada no estudo e está 

subdividida em três partes. A primeira trata das definições e dos exemplos sobre a 

Linguística de Corpus; a segunda trata dos conceitos e teorias dos Estudos da 

Tradução, mais especificamente, a questão dos Estudos Tradução baseados em 

corpora; e a última parte trata das questões relacionadas à AMD e das abordagens 

estatísticas usadas na pesquisa.   

 

2.2. Fundamentos teóricos 

 

Esta seção apresenta um panorama dos estudos que já foram realizados no 

campo da tradução e da Linguística de Corpus e que levam em consideração a 

variação do texto. A seção enfatiza a descrição dos estudos baseados na concepção 

do registro e do que seria o registro traduzido e está dividida em três partes. A 

primeira aborda os pressupostos teóricos da Linguística de Corpus, na qual são 

abordados: histórico e aplicação, definição e exemplos, tipologia, construção, 

extensão, representatividade e conceitos principais. A segunda parte apresenta a 

relação entre a Linguística de Corpus e os Estudos da Tradução; e a terceira e 

última traz as definições e os conceitos da abordagem metodológica da pesquisa, a 

AMD, a análise de clusters e a análise discriminante, todas explicadas mais adiante. 
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2.2.1. Linguística de corpus 

 

A Linguística de Corpus é uma abordagem de pesquisa que fomenta 

investigações empíricas sobre o uso e a variação da língua. Para Biber, Egbert e 

Davies (2015, p. 159), os resultados e as descobertas que a Linguística de Corpus 

proporciona são capazes de nos conduzir a generalidades e validações que seriam 

praticamente impossíveis de alcançar por outros caminhos. Segundo o autor, a 

Linguística de Corpus é tanto uma abordagem metodológica quanto uma fonte de 

possibilidades teóricas e pode ser caracterizada por: 

1. Ser empírica e analisar padrões de uso em textos autênticos e naturais.  

2. Poder utilizar coletâneas gigantes de textos, chamada de corpus, como 

base para análises.  

3. Poder utilizar ferramentas e técnicas computacionais automáticas e 

interativas. 

4. Poder utilizar técnicas de análises qualitativas e quantitativas como base 

para as investigações. 

 

Entretanto, o autor acredita que a Linguística de Corpus é muito mais do que 

apenas uma abordagem metodológica, uma vez que ela proporciona a oportunidade 

de investigar e responder perguntas de pesquisa sob perspectivas bem diferentes 

daquelas que estamos acostumados a encontrar em outras áreas de investigação, 

principalmente em relação à variação e ao uso da língua. Biber, Egbert e Davies 

(2015, p. 160) afirmam que a Linguística de Corpus é capaz de oferecer evidências 

de que a variação da língua é sistemática e que pode ser descrita por meio de 

métodos empíricos e quantitativos. Segundo eles, a variação é composta por 

padrões complexos formados a partir da interação entre diferentes tipos de 

parâmetros linguísticos e que, portanto, pode ser descrita como um sistema. Eles 

acreditam que a maior contribuição da Linguística de Corpus é a sua capacidade de 

mostrar, provar e documentar a existência de construções linguísticas que não são 

reconhecidas por outras correntes teóricas da linguística.  

Ao longo de sua história, a Linguística de Corpus desenvolveu estudos em 

muitas áreas de interesse, como por exemplo: ensino de língua estrangeira, análise 

de gênero, descrição de linguagem, elaboração de dicionários, extração e 

tratamento da metáfora, linguística forense e tradução (BERBER SARDINHA, 2009). 

https://paperpile.com/c/6YW0xz/cvES/?noauthor=1
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A presente pesquisa atua no campo da descrição da variação na linguagem da 

tradução e análise de registro traduzido. Apesar da grande riqueza histórica e da 

densa e vasta quantidade de informação passível de relato sobre a Linguística de 

Corpus, esta pesquisa relata apenas a vertente de interesse para este estudo 

tradutório, no caso, a vertente impulsionada pela metodologia de estudo da 

linguagem baseada em corpus conhecida como AMD e desenvolvida por Biber 

(1988), descrita em mais detalhes logo a diante. 

Sendo assim, este estudo se baseou nos fundamentos teóricos da Linguística 

de Corpus desenvolvida nos Estados Unidos por estudiosos como Biber, Conrad e 

Reppen (1998), que apontam o uso conjunto das técnicas de análise quantitativa e 

qualitativa como uma das principais características da abordagem baseada em 

corpus. Segundo eles, as análises de base estatística estão intimamente ligadas a 

estudos de corpus. Essa ligação acontece ao se trabalhar com uma grande 

quantidade de dados. Assim, na análise qualitativa, interpretações funcionais são 

aplicadas aos dados quantitativos identificados anteriormente. A aplicação de uma 

análise qualitativa com base em uma análise quantitativa torna-se essencial, na 

medida em que explica as razões de maior ou menor incidência de certos padrões 

de ocorrência de uma palavra, por exemplo, nos textos analisados. 

A vertente americana da Linguística de Corpus usada nesta pesquisa baseia-

se principalmente em cálculos estatísticos, com a finalidade de identificar a variação 

em registros diversos, por meio de uma metodologia quantitativa e qualitativa que 

leva em consideração os padrões lexicogramaticais e as concordâncias, para então 

elaborar inferências e generalizações sobre a língua. Em uma análise qualitativa, 

interpretações funcionais dos padrões de variação são elaboradas e relacionadas 

aos dados quantitativos identificados em etapas anteriores. Essa aplicação da 

análise qualitativa, com base na análise quantitativa, torna-se fundamental, na 

medida em que explica as razões de maior ou menor incidência de certos padrões 

de ocorrência nos textos do corpus analisado, como por exemplo, o caso da 

tradução. 

Dentro desse cenário moldado por fortes características estatísticas, Biber 

(1988) cria as condições para análise de corpora complexos, formados por vários 

tipos de textos, exatamente como os usados nesta pesquisa, e assim, consegue 

alinhavar a possibilidade de comunhão de análises automáticas às análises 

qualitativas feitas a partir da interpretação do analista, que por sua vez, foram 
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replicadas neste estudo, só que dessa vez, diferente do que feito por Biber (1988), 

utilizando corpora de textos traduzidos para o inglês. 

 Vale lembrar que, no caso da Linguística de Corpus que segue os princípios 

metodológicos da AMD, a ideia de variação linguística, ponto principal de 

investigação deste estudo, está intimamente atrelada à comparação dos dados de 

diferentes textos (neste caso os textos traduzidos), assim como das variáveis (neste 

caso, as variáveis são os autores, ou seja, os textos são traduzidos por tradutores 

experientes e por estudantes de tradução), e a consequente análise das dimensões 

observadas. 

Para facilitar a interpretação e a compreensão dessas ideias, cabe incluir a 

definição de alguns dos termos mais fundamentais da Linguística de Corpus 

baseada na AMD (BERBER SARDINHA, 2004):   

  

1. Traços e características: são elementos linguísticos que podem ser 

quantificados, como por exemplo o número de infinitivos, gerúndios e 

substantivos. As características não linguísticas são aquelas 

preexistentes, situacionais, como por exemplo o propósito, o tópico, o 

meio, a formalidade. 

2. Registro: uma variedade textual definida por suas variáveis situacionais. 

3. Tipo de texto: designa um conjunto de textos formado exclusivamente 

com base em critérios linguísticos internos. De acordo com Berber 

Sardinha (2004, p. 304), chega-se à descrição de tipos de texto somente 

em estágios avançados da AMD.  

4. Modo: textos falados e textos escritos. 

5. Autoria (autor): este estudo apresenta dois tipos de autores de tradução, 

o tradutor mais experiente, TE1, e o tradutor menos experientes, TE2 

(definidos na seção 2.1.2). 

6. Fator: um grupo de variáveis que coocorrem significativamente do ponto 

de vista estatístico. São extraídos a partir da análise fatorial. 

7. Dimensão: é o estatuto que um fator assume assim que é interpretado do 

ponto de vista da sua função comunicativa. 

8. Características linguísticas: elementos linguísticos que se quantificam. 

Um grupo de características gramaticais, tais como adjetivos e 

substantivos, que coocorrem com alta frequência nos textos.  
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9. Características funcionais: São observadas a partir das características 

linguísticas, uma vez que sua ocorrência reflete funções comunicativas 

compartilhadas. 

 

É situação sine qua non que toda e qualquer pesquisa realizada em 

Linguística de Corpus depende fundamentalmente da organização, desenho e 

compilação dos corpora. Segundo Berber Sardinha (2004, p. 3), os corpora são 

definidos como “conjuntos de dados linguísticos textuais, em formato legível por 

computador e coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a 

pesquisa de uma língua ou variedade linguística”. Muitos são os tipos de corpus que 

podem ser construídos e utilizados nas pesquisas em Linguística de Corpus: corpus 

geral, corpus de referência, corpus comparável, corpus paralelo, corpus de aprendiz, 

corpus histórico, entre outros. É importante que os corpora sejam representativos, 

ou seja, que sejam capazes de apresentar evidências linguísticas, suportar 

generalizações e testar hipóteses. Apesar dessa imensa variedade de corpora, 

defino aqui somente os de interesse para esta pesquisa.  

A. Corpus geral: contém diversos tipos de textos produzidos em um 

determinado país ou em vários. Por ser um corpus de língua geral, é necessário ter 

a maior variedade de tipos de textos possível, com dimensões muito maiores do que 

um corpus específico. São muitas vezes chamados de Corpus de Referência por 

serem utilizados para contrastar estudos com corpora especializados. Um dos mais 

famosos é o British National Corpus (BNC)9. 

B. Corpus comparável: composto por dois ou mais corpora em línguas 

diferentes, cuja compilação segue os mesmos critérios. Esses tipos de corpora são 

utilizados em sua maioria por tradutores e/ou aprendizes de uma língua para 

identificar suas diferenças e equivalências, ou ainda para produzir material 

lexicográfico ou terminográfico sobre um determinado assunto. O interessante sobre 

os corpora comparáveis é que eles, como o nome diz, podem ser comparados 

porque são organizados sob os mesmos princípios, contudo, um corpus não é a 

tradução do outro. Eles são dois grupos de informações comparáveis, geralmente 

com o mesmo tópico e assunto. Um exemplo é o CorTec, do Projeto COMET, da 

Universidade de São Paulo, que contém 19 corpora técnicos comparáveis. Baker 

                                                
9 https://corpus.byu.edu/bnc/ 
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(1995, p. 234) e House (2018, p. 113)  definem os corpora comparáveis como sendo 

dois grupos distintos de textos, ou seja, duas coletâneas de textos em um mesmo 

idioma, sendo que um é formado por textos originais e o outro por textos traduzidos, 

porém, ambos têm o mesmo domínio, variedade de linguagem, tamanho e período 

de tempo similares.   

C. Corpus paralelo: é composto por dois ou mais corpora em línguas 

diferentes contendo textos originais e suas respectivas traduções, ou textos 

produzidos ao mesmo tempo em duas ou mais línguas, como, por exemplo, as 

normas da União Europeia.  

 

No caso deste estudo, temos tantos corpora comparáveis quanto paralelos. 

Qualquer um deles pode ser explorado com ferramentas eletrônicas e é capaz de 

fornecer um grande número de dados para o estudo. Um exemplo de corpus 

paralelo usado nesta pesquisa é o CTT, o corpus de textos traduzidos para o inglês. 

Os textos são organizados em dois grupos paralelos de textos traduzidos, um grupo 

com as traduções profissionais e outro com as traduções dos estudantes. O exemplo 

de corpus comparável seria o REFCEN que é usado nesta pesquisa como um 

corpus de referência de textos em inglês que não são traduzidos. O CTT não é a 

tradução do REFCEN. O CTT possui textos traduzidos para o inglês e o REFCEN 

possui textos escritos originalmente em inglês. Isso significa que eles são 

compaváveis, na medida em que são formados pelos mesmos tipos de registros e 

estão ambos em língua inglesa. Isto é, para cada texto traduzido no CTT por um 

tradutor experiente e por um menos experiente há um texto comparável a ele no 

REFCEN, escrito originalmente em língua inglesa e que pertence ao mesmo tipo de 

registro. A descrição completa da organização dos corpora desta pesquisa é 

apresentada na seção 3.1. 

De modo geral, pode-se dizer que a Linguística de Corpus usada aqui 

privilegia a análise de variação existente entre registros de uma língua, mostrando 

que as escolhas linguísticas podem mudar conforme o registro. Esta pesquisa, 

especificamente, situa-se no campo da descrição de linguagem em uso, uma vez 

que investiga a variação de características lexicogramaticais do texto traduzido. 

Contudo, a substanciação dos dados na estatística em estudos da Linguística de 

Corpus conforme descrito aqui não é uma surpresa, uma vez que a preocupação 

principal desse tipo de investigação é a identificação de variação de registros 
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diversos, de diferentes línguas, por meio da consideração de dezenas de variáveis 

linguísticas correlacionadas a variáveis situacionais (formalidade, estilo, oralidade 

etc.), proporcionando uma descrição abrangente da variação revelada.  

A seção seguinte apresenta a ligação entre os princípios apresentados sobre 

a Linguística de Corpus e suas relações com os Estudos da Tradução. 

 

2.2.2. Linguística de corpus e estudos da tradução 

 

No campo dos Estudos da Tradução, os pesquisadores podem adotar 

diferentes perspectivas para abordar questões tradutórias, uma vez que há várias 

vertentes teóricas desenvolvidas nessa área de pesquisa, como por exemplo a linha 

constrativa, a funcional e a descritiva. Como o interesse deste estudo é a 

investigação da variação linguística por meio da metodologia e abordagem da 

Linguística de Corpus, ecolhemos não abordar uma única vertente teórica do campo 

dos Estudos da Tradução, mas sim, abordar conceitos da área da tradução que 

estejam diretamente relacionados à abordagem empírica da Linguística de Corpus. 

A escolha de não seguir uma única vertente dos Estudos da Tradução tem o 

intuito apenas de não delimitar as possibilidades de inferências e relações com 

vertentes variadas, uma vez que grande parte das linhas teóricas desenvolvidas foi 

baseada em pesquisas que consideram em sua maioria apenas o texto literário, não 

considerando outras variedades textuais, como por exemplo o texto de natureza 

técnica ou científica e as legendas. Apesar da possibilidade de se fazer adaptações 

e aplicações de algumas dessas vertentes também à pesquisa de outras variedades 

de registros, como já feito em outros trabalhos (RESENDE, 2011; PERROTI-

GARCIA, 2009; CARVALHO, 2005), optamos por não fazê-lo por acreditar ser mais 

vantajoso para esta pesquisa seguir os conceitos e noções da tradução que estejam 

diretamente relacionados à Linguística de Corpus e sejam primordialmente de cunho 

empírico, afinal as vantagens e ganhos desse tipo de abordagem para as 

investigações sobre tradução são inquestionáveis. O uso de corpora não se refere a 

uma nova linha teórica de tradução, mas sim uma metodologia que veio facilitar as 

pesquisas (HOUSE, 2018, p. 4), por meio do uso de computadores capazes de 

manipular e estocar uma grande quantidade de dados.  

As abordagens de cunho empírico começaram a ser introduzidas nas 

pesquisas sobre tradução por meio da ajuda dos corpora. O estudo que marca o 
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advento dessa abordagem é a publicação do estudo seminal feito por Baker (1993) 

cerca de 25 anos atrás. Antes disso, as pesquisas no campo da tradução faziam 

descrições específicas sobre o fazer tradutório. Contudo, essas abordagens eram 

desenvolvidas de maneira intuitiva e não havia muita evidência que pudesse 

amparar as afirmações e inferências feitas. 

As primeiras pesquisas baseadas em corpora realizadas no campo da 

tradução foram feitas por pesquisadores que procuravam testar algumas hipóteses, 

como por exemplo os conceitos sobre explicitação, simplificação, normalização e 

melhora10 e grande parte dos trabalhos se ocupavam da busca por regularidades 

nos corpora de textos traduzidos, investigando assuntos como os universais da 

tradução e a questão da equivalência, com poucas exceções, como por exemplo a 

pesquisa de Hannu Kemppanen (2004), que investiga a tradução da palavra 

amizade em um corpus monolíngue formado por textos originais e traduzidos para o 

finlandês.  

É possível citar muitas outras investigações sobre tradução feitas com base 

na Linguística de Corpus, como por exemplo os trabalhos de Alambert (2008) sobre 

tradução premiada, a organização de um corpus paralelo do alemão para o inglês 

(Croco Project) feito por Neumann e Hansen-Schirra (2005) e o trabalho feito por 

Gloria Corpas Pastor (2008) sobre a anotação e técnicas estatísticas baseadas em 

type-token ratio (razão forma/item). 11  Como o conceito de densidade lexical é 

importante para as questões tradutórias neste estudo, ele será retomado e explicado 

em detalhes mais adiante. Podemos citar também o trabalho de Ian Williams (2009), 

que investiga as traduções do verbo report em um corpus comparável monolíngue 

de textos traduzidos e não traduzidos, composto de artigos científicos da área de 

medicina com o objetivo de identificar estratégias de tradução que podem auxiliar os 

tradutores a se aproximarem das normas presentes nos textos não traduzidos.  

Há ainda um estudo feito por Baker (2000), usando o Translational English 

Corpus (TEC), que merece destaque porque investiga a hipótese de que não 

importa a língua fonte, os hábitos linguísticos dos tradutores são distintos e se 

                                                
10  Explicitação (explicitation), simplicação (simplification), normalização (normalization) e 
melhora ou estabilização (levelling-out) podem ser resumidos como as características do 
texto traduzido ou os quatro universais da tradução (BAKER, 1993, 1995, 1996).  
11 A taxa da relação type/token — número dos diferentes itens lexicais dividido pelo total de 
itens lexicais (também conhecido como TTR). Essa taxa representa a variedade de 
diferentes palavras únicas usadas no texto. ou seja, na variedade lexical da amostra 
estudada, em outras palavras, a densidade léxical da amostra. 
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manifestam de forma inconsciente por meio de padrões de escolhas diferentes. 

Segundo Baker (2000), a linguagem produzida pelo tradutor seria inconfundível. Ela 

compara trabalhos de tradutores diferentes em idiomas diferentes. A pesquisadora 

conclui que os tradutores não fazem escolhas similares e que as escolhas também 

não se assemelham com aquelas presentes nos textos não traduzidos do corpus de 

referência, como por exemplo o BNC.  

Alegações como a feita por Baker (2000) no estudo descrito acima passaram 

a ser uma preocupação recorrente dos Estudos da Tradução ligados à Linguística de 

Corpus. Eles partem da premissa de que as traduções demonstram padrões e 

regularidades linguísticas distintas que diferem daquelas encontradas em textos não 

traduzidos. Essas características são muitas vezes chamadas de universais da 

tradução (ZANETTIN, 2012; 2013). 

Os universais da tradução (BAKER, 1993, p. 243) são características 

linguísticas que ocorrem tipicamente em textos traduzidos independente dos pares 

de línguas em questão. Tais características seriam consideradas específicas da 

tradução e suas ocorrências seriam mais frequentes em textos traduzidos do que em 

textos não traduzidos. Muitos dos estudos sobre as características do texto traduzido 

são baseados em pesquisas constrativas que investigam a ocorrência desse tipo de 

universal (OLOHAN, 2004). Tais características linguísticas estariam impressas no 

texto-alvo e seriam motivadas pela tradução (BAKER, 1993, 2000), que por sua vez 

seria a responsável por deixar marcas nos textos traduzidos capazes de diferenciá-

los dos textos não traduzidos.  

Seguindo o conceito de Baker (1993, 1996, 2000), as características típicas 

da tradução são frequentemente categorizadas como sendo simplificação, 

explicitação, normalização e estabilização ou melhora. Explicação refere-se a uma 

tendência de incluir explicações e conceitos na tradução, em vez de deixá-los 

implícitos; simplificação refere-se a uma inclinação do tradutor por simplificar a 

mensagem traduzida, de modo que o texto fique mais simples e mais próximo do 

leitor. Uma forma de identificar essa característica seria por meio da observação da 

TTR (type-token ratio): um valor alto indica uma densidade lexical alta, isto é, um 

texto mais complexo e não tão simples para o leitor. A normalização é uma 

tendência para exagerar os recursos da linguagem de destino e para se adequar aos 

padrões típicos da linguagem alvo. Já a melhora (levelling-out), que também já foi 

traduzida como nivelamento e estabilização, ocorre quando o grau de similaridade 
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entre os textos traduzidos é maior do que as não traduções, que são mais dispersas 

e menos homogêneas (BAKER, 1996). 

A própria Baker (1996) sinaliza que a conceituação dessas características 

descritas no parágrafo anterior é bastante abstrata e destaca que elas podem ser 

problemáticas. Segundo Baker (1996), uma mesma característica pode ser expressa 

de formas diferentes no texto, não havendo uma definição clara de como identificá-

las (BAKER, 1996, p. 180). Ou seja, seria um grande desafio conseguir identificá-las 

de forma isolada, pois em cada texto podem ocorrer elementos essenciais à 

conceituação de mais de uma característica. Além da crítica levantada pela própria 

autora, a noção de universais da tradução também é rebatida por outros 

pesquisadores, como por exemplo Chesterman e Arrojo (2000), que defendem a 

ideia de que aqulquer tipo de regularidade identificada em uma tradução reflete 

apenas o interesse do pesquisador em uma determinada pesquisa dentro de um 

determinado tempo e contexto, sendo sua concepção totalmente subjetiva.  

A pesquisa sobre as características da linguagem traduzida tem sido muito 

prolífica. É possível identificar progresso nas tentativas empíricas de validação de 

algumas dessas características e encontrar um certo consenso em torno da ideia de 

que há realmente algumas características textuais que distinguem traduções de não 

traduções (ZANETTIN, 2013; REDELINGHUYS; KRUGER, 2016; KRUGER, 2016). 

No entanto, a ocorrência dessas características continua sendo um ponto de 

discórdia e vários aspectos associados à proposta original dos universais de 

tradução (BAKER, 1993) foram submetidos ao escrutínio teórico por estudiosos da 

área. De qualquer modo, os conceitos sobre os universais da tradução descritos 

aqui corroboram a fundamentação teórica necessária para a interpretação dos 

resultados desta investigação de base tradutória. 

Embora haja uma vasta e ampla pesquisa baseada em corpus sobre as 

características da linguagem traduzida, ela ainda tem sido limitada à corpora de 

traduções feitas apenas por tradutores profissionais e experientes, sugerindo que 

essas características descritas anteriormente podem ocorrer como resultado de 

estratégias de tradução e escolhas tradutórias que estão relacionadas ao  

conhecimento de tradução, ou seja, a algum tipo de letramento tradutório por parte 

do tradutor profissional e mais experiente. Laviosa (2008, p. 307) acredita que as 

características mais típicas encontradas na linguagem traduzida são o resultado de 

três fatores. Segundo a pesquisadora, o primeiro fator seria o processamento 
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cognitivo único e restrito que ocorre na mente do tradutor durante o processo de 

tradução; o segundo seria o papel comunicativo que toda tradução desempenha no 

contexto que está inserida; e o terceiro e último fator seria a consciência dos 

tradutores a respeito de seus papéis e posições socioculturais dentro do contexto 

tradutório.  

Acredito que esses fatores tenham pesos diferentes e desempenhem papéis 

distintos quando se trata de tradutores mais e menos experientes. Se esse for o 

caso, é possível que as características mais típicas e recorrentes do texto traduzido 

se manifestem em diferentes graus em textos produzidos por tradutores mais e 

menos experientes. Assim sendo, esse tipo de informação poderia atuar como um 

indicador a respeito da competência e do conhecimento que o tradutor tem a 

respeito da ação de traduzir. Vale ressaltar que essa não é uma pesquisa sobre a 

competência em tradução, o objeto investigado neste estudo não é o tradutor, mas 

sim o texto traduzido. Contudo, o questionamento sobre a capacidade do tradutor é 

uma questão tão latente em qualquer discussão sobre tradução que um estudo 

como esse não pode deixar de incluir. 

 As pesquisas baseadas na expertise do tradutor, também chamado de 

competência em tradução, têm sido uma área crescente de investigação do campo 

dos Estudos de Tradução desde a década de 1990 (PAGANO, MAGALHÃES; 

ALVES, 2005; MARTÍN, 2014). Esses estudos não se concentraram apenas em 

como a competência pode ser conceituada e definida, mas também em como esse 

tipo de expertise pode ser adquirido e ensinado (ALBIR et al., 2015) e o que pode 

acontecer ao texto traduzido quando o tradutor não possui a chamada competência 

ou expertise tradutório. Nesse último caso, o tradutor deixaria no texto uma marca 

linguística conhecida como translationese, ou tradutês, em outras palavras, vestígios 

aparentes e típicos que ocorrem apenas nos textos traduzidos e não nos textos 

produzidos naturalmente em uma língua e geralmente causados pela falta de 

competência tradutória. 

 Nesse sentido, é possível citar o trabalho de Redelinghuys e Kruger (2015) 

como um exemplo de pesquisa baseada no pressuposto de que, se as 

características da linguagem traduzida são mesmo peculiarmente diferentes 

daquelas dos textos não traduzidos, é provável que seja devido à competência do 

tradutor. O estudo revela porém, que tal diferenciação não foi identificada no corpus 

investigado e que a variação revelada pela análise não apresenta diferença 
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significativa entre os textos traduzidos por tradutores mais e menos experientes. Os 

autores justificam que os resultados não significativos se devem provavelmente ao 

tamanho pequeno da amostra investigada e sugerem que mais estudos sejam feitos 

sobre o assunto. Outro estudo que segue essa mesma linha é a investigação feita 

por Redelinghuys (2016), que pesquisa a ocorrência da característica levelling-out 

(melhora ou estabilização) na tradução feita por tradutores experientes e novatos, 

concluindo não haver evidências latentes capazes de diferenciar essa característica 

tradutória nos corpora investigados. 

 As duas últimas pesquisas descritas podem corroborar a ideia de uma 

compreensão mais ampla e mais abrangente sobre o que é e como se dá a 

competência e a expertise em tradução, principalmente se considerarmos que tal 

compreensão pode ser obtida por meio de uma abordagem como a usada nesta 

pesquisa.   

 Como vimos, a Linguística de Corpus é capaz de auxiliar e possibilitar a 

apresentação de respostas às questões linguísticas e de tradução de forma tangível, 

por meio de pesquisas empíricas, amplas e replicáveis que visam auxiliar as 

investigações no campo da tradução. A lista de trabalhos relatados nesta seção 

ajudou a comprovar que há variação na tradução, ou seja, ela está presente no texto 

traduzido, mas geralmente não aparece à primeira mão. Há uma necessidade de 

dissecar os estudos para que se possa encontrar tal variação linguística. Afinal, 

acredita-se que há um substrato da variação que pode ser motivada pela tradução e 

quisemos, neste estudo, entender que variação é esta e como ela acontece. 

Tendo em vista que esta pesquisa se fundamenta na concepção de 

linguagem defendida pela Linguística de Corpus, de forma mais específica na 

abordagem multidimensional, parece importante apresentar os cálculos estatísticos 

das pesquisas em Linguística de Corpus que são utilizados na análise dos corpora 

desta pesquisa. Uma vez que o foco deste estudo é linguístico e não estatístico, os 

cálculos mais complexos foram efetuados de forma automática e, por conseguinte, 

de modo mais confiável com auxílio de programas computacionais como descrito na 

próxima seção.  
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2.2.3. Abordagens estatísticas em Linguística de Corpus 

 

Neste estudo há diversos procedimentos estatísticos relacionados à 

Linguística de Corpus. Os três procedimentos estatísticos usados inicialmente são: 

(1) a Análise Fatorial, para os cálculos da AMD; (2) a Análise de Clusters, usada 

para os cálculos dos agrupamentos de tipos de textos, neste caso, os textos 

traduzidos por tradutores mais e menos experientes; e por último a (3) Análise 

Discriminante, uma técnica de classificação usada para predizer a associação dos 

textos de acordo com as categorias preditoras estabelecidas no estudo. 

 Uma análise de base estatística é muito mais do que apenas um passo do 

processo de pesquisa. Segundo Jesse Egbert (2017), a análise estatística é uma 

forma de pensar que deve guiar todo o processo de pesquisa do começo ao fim. De 

acordo com o autor, todos nós pesquisadores, não apenas da Linguística de Corpus, 

mas da Linguística Aplicada de modo geral, precisamos possuir letramento 

estatístico. Acredito, como professora de tradução e como pesquisadora, que esse 

tipo de conhecimento pode realmente corroborar a compreensão que temos dos 

dados e ampliar a forma como podemos olhar e tratar as diferentes opções e 

caminhos do mundo da pesquisa, sem deixar que o escopo seja limitado ou 

condicionado por um único conjunto de habilidades estatísticas limitadas.  

Egbert (2017) ressalta que muitos pesquisadores costumam escolher 

perguntas de pesquisa com a quais se sentem confortáveis em responder seguindo 

apenas as habilidades estatísticas que já possuem, sendo poucos aqueles que 

fazem perguntas que vão exigir o aprendizado de um método diferente, talvez ainda 

não usado por ele, porém, capaz de ajudar a responder as perguntas que precisam 

ser respondidas. Em outras palavras, talvez seja mais simples modificar a pergunta 

de pesquisa e adaptá-la ao método estatístico padronizado e mais conhecido pelo 

pesquisador do que correr o risco de manter a pergunta de pesquisa que realmente 

requer uma resposta e fazer experimentos com diferentes métodos estatísticos até 

que a pergunta seja respondida. Neste estudo, o questionamento a respeito da 

variação linguística encontrada nos textos traduzidos por tradutores experientes e 

por estudantes motivou o uso de mais de um procedimento estatístico, gerando 

experimentos com diferentes métodos, como a posterior análise de cluster e análise 

discriminante, que são executadas após a análise fatorial na busca por respostas 

aos questionamentos levantados.    
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Uma das características mais marcantes da pesquisa na Linguística de 

Corpus é a investigação de grandes quantidades de textos. Consequentemente, ela 

lança mão de dados estatísticos descritivos, exploratórios e testes de significância, 

para apurar e apresentar os resultados alcançados. Egbert (2017) menciona que tais 

procedimentos estatísticos podem ajudar muito a responder perguntas complexas da 

nossa área, porém, eles podem se tornar inúteis caso o desenho da pesquisa não 

for adequado ou a mostra, as ferramentas ou as práticas de gerenciamento dos 

dados forem pobres. Para o autor, não basta saber como a estatística funciona, é 

preciso saber também porque ela funciona, e é isso que faremos nesta seção. 

Além dos três procedimentos estatísticos mencionados no início desta seção, 

a pesquisa requer outros procedimentos que servem para fins de confirmação, ou 

seja, ajudam a comprovar as descobertas e os resultados revelados pelos 

procedimentos centrais, como por exemplo, os testes de significância como o Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), o teste de Bartlett (1954), o Método de Análise Paralela, o teste 

de Média Mínima Parcial (Velicer's Minimum Average Partial – MAP) e alguns outros 

critérios descritos mais adiante nesta seção, como por exemplo, os critérios de 

Kaiser, Jolliffe e Field (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Resumo dos princípios estatísticos utlizados 

Testes feitos com os dados durante a análise multidimensional 

Verificação de fatorabilidade Verificação de variáveis Confirmação do 
número de fatores 

Tabela Significance Tests Based on N 
observations 

Teste de correlação de Pearson Gráfico de sedimentação – 
Scree plot 

Medida de adequação de amostragem 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = MSA 

Teste KMO - Medida de adequação 
de amostragem de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) = MSA 

Teste de Análise Paralela 

 Teste de esfericidade de Bartlett Teste de Média Mínima 
Parcial (MAP) 

 Prior Communality Estimates (SMC) Os critérios de Kaiser, Jolliffe 
e Field 

 

  

 Com o intuito de esclarecer de forma breve e resumida os procedimentos 

estatísticos usados neste estudo, apresentamos a definição de alguns conceitos 

centrais de acordo com os escritos de Berber Sardinha (2004) e os conceitos 

estatísticos de Tabachnick e Fidell (2013) e Loewen e Gonulal (2015). A lista a 

seguir está organizada em ordem aleatória e as definições procuram esclarecer os 



 48 

usos dos conceitos e termos estatísticos em relação aos estudos da Linguística de 

Corpus: 

 

1. Estatística descritiva: são testes que ajudam a apresentar os dados 

para substanciar conclusões, como por exemplo a contagem das 

frequências das palavras e o uso de percentuais para fazer inferências 

e afirmações acerca dos textos. 

2. Estatística exploratória: são análises de conjuntos de dados que 

ajudam a resumir suas principais características, como por exemplo, a 

análise fatorial, a análise de clusters e a análise discriminante. 

3. Testes de significância: testes que ajudam a verificar se os dados 

são estatisticamente significativos. Geralmente baseados em valores 

de probabilidade, isto é valores de “p”. 

4. Valores de “p”: se referem à probabilidade de um efeito observado 

acontecer. O valor mínimo aceitável é 95%, isto é, deve ser sempre 

menor que 0,05, equivalendo a algo acontecer por acaso, uma a cada 

20 vezes. 

5. Correlação: relação mútua entre variáveis, ou seja, variáveis que se 

correlacionam se alteram mutuamente. 

6. Correlação de Pearson: coeficiente de correlação de Pearson, ou 

simplesmente "ρ de Pearson" é o teste que mede o grau da correlação 

e a direção dessa correlação, positiva ou negativa, entre duas 

variáveis.  

7. Frequência normalizada: também conhecida como frequência 

relativa, é a razão entre uma frequência real e um valor de referência. 

8. Normalização: método estatístico que visa à compreensão da 

significância dos resultados que, depois de normalizados, passam a ter 

uma base única de comparação. As bases utilizadas são 1.000 e 1 

milhão. Esse procedimento é necessário, visto que os textos que 

compõem o corpus apresentam tamanhos diversos. 

9. Análise fatorial: cálculo estatístico capaz de identificar padrões de 

coocorrência e reduzi-los a um conjunto de variáveis subjacentes, 

chamado de fator. Ela permite a identificação de grupos de traços 

linguísticos que coocorrem com bastante frequência nos textos 
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distribuídos nos fatores. Esses grupos são interpretados 

funcionalmente, como dimensões textuais.  

10.  Gráfico de sedimentação: também chamado de scree plot, é o 

gráfico gerado a partir das comunalidades, que é quanto cada variável 

se relaciona com as outras. Ele possibilita determinar o número de 

fatores por meio da representação gráfica dos valores Eigen. Isto é, ele 

é um gráfico dos autovalores versus o número de fatores por ordem de 

extração. 

11. Comunalidades: porção da variância que uma variável compartilha 

com todas as outras variáveis consideradas. É também a proporção de 

variância explicada pelos fatores comuns. Em outras palavras, a 

comunalidade representa até que ponto uma variável se correlaciona 

com todas as outras variáveis. Uma comunalidade baixa sugere que 

aquela variável não está contribuindo muito para a formação do fator. 

Variáveis com comunalidade abaixo de .20 devem ser consideradas 

como passíveis de serem excluídas. 

12.  Eigenvalue: valores Eigen, a quantidade de variância compartilhada 

por um fator específico após a primeira redução de dimensão, ou seja, 

a extração preliminar, não rotacionada. 

13.  Extração inicial: o mesmo que análise fatorial preliminar, isto é, a 

análise fatorial feita para determinar o número de fatores que serão 

considerados no estudo.  

14.  Método de extração: são os métodos usados pelos programas 

estatísticos para fazer a extração dos fatores. Nesta tese, dois métodos 

são usados: método principal (Principal Axis Factoring) e método de 

máxima verossimilhança (ML). 

15.  Rotação: procedimento estatístico que distribui a variância de forma 

homogênea entre um fator e outro.  

16.  Rotação ortogonal: método estatístico de rotação que assume que 

os fatores extraídos são independentes uns dos outros, ou seja, não 

apresentam correlações entre si, pressuposto raramente obtido em 

pesquisas linguísticas, tornando esse método não apropriado para este 

tipo de estudo. 
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17.  Rotação oblíqua: método estatístico de rotação que considera a 

possibilidade de sobreposição das variáveis, não delimitando a 

interação entre os fatores a priori. 

18.  Promax: método de rotação oblíqua que significa proporção máxima, 

utilizado principalmente quando os fatores obtidos se correlacionam.  

19.  Extração não rotacionada: é o resultado da extração de fatores 

realizado pelo método principal, Principal Axis Factoring. Usado na 

etapa de extração dos fatores para determinar o número de fatores da 

amostra. Essa etapa também pode ser chamada de análise fatorial 

preliminar. 

20.  Análise fatorial preliminar: é a análise fatorial feita para determinar o 

número de fatores que serão considerados no estudo. Essa etapa 

resulta, entre outros dados, no gráfico de sedimentação já definido 

anteriormente.  

21.  Extração rotacionada: segunda fase de uma análise fatorial, capaz 

de produzir novos pesos fatoriais sem alterar a variância já descrita 

pela análise não rotacinada. Ou seja, é um procedimento feito pelo 

programa estatístico que usa a matriz dos pesos fatoriais, isto é, roda 

essa matriz mais uma vez com o objetivo de conseguir que os pesos 

fatoriais elevados fiquem ainda mais elevados, de modo a facilitar a 

interpretação dos fatores. Existem vários processos, ou seja, métodos, 

para escolher a matriz de rotação correspondente. Neste trabalho 

damos especial atenção ao método promax. 

22.  Matriz de correlação de fatores: essa matriz apresenta a correção 

entre os fatores extraídos a partir da análise fatorial. Isto é, ela mostra 

em que grau a variância é explicada por dois ou mais fatores. Espera-

se que essa matriz mostre um pouco da correlação entre os fatores, 

porém, é esperado que essa correlação seja a menor possível, afinal, 

esses fatores vão se transformar em dimensões de variação de registro 

após a interpretação dos fatores, e a presença de correlação pode 

afetar os parâmetros de representação. 

23.  Matriz estrutural: tabela que apresenta em que medida uma variável 

se correlaciona com um ou mais fatores, corroborando a solução 
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oferecida pela Matriz Padrão. Apesar de útil, devemos usar a Matriz 

Padrão para interpretar os fatores. 

24.  Matriz padrão ou matriz de fator: contém as cargas (carregamentos) 

fatoriais de todas as variáveis em todos os fatores extraídos. Essa 

tabela mostra o valor (loadings) de cada variável em cada um dos 

fatores, isto é, essa matriz aponta o comportamento das variáveis. 

25.  Matriz anti-imagem: a matriz de correlação anti-imagem é a matriz 

das correlações parciais entre as variáveis (itens) após a análise de 

fatores. Representa o grau com que os fatores “explicam” um ao outro 

nos resultados. 

26.  Carregamento da variável (loading): é o valor absoluto que cada 

variável recebe na análise fatorial, ou seja, o coeficiente de relação das 

variáveis. Normalmente, uma variável deve apenas ser incluída em um 

fator quando o peso dela for +/- .30. Sendo assim, quando uma 

variável aparece em mais de um fator, ela deve ser considerada no 

fator em que ela mostrou o peso mais alto. 

27.  Peso da variável (weight): é o computo, ou seja, o valor dos 

carregamentos. 

28.  Variância total explicada: é uma tabela gerada pela análise fatorial 

que mostra a quantidade de variação que cada fator é capaz de 

explicar separadamente e todos juntos de forma cumulativa. 

29.  Interpretação dos fatores: processo realizado depois que o 

pesquisador já sabe quais variáveis carregaram em quais fatores. 

Assim, deve-se usar essa informação para interpretar os fatores, 

lembrando o peso de cada variável naquele fator, a direção em que a 

variável ficou posicionada, positiva ou negativa, e a relação entre as 

variáveis de cada fator. O pesquisar interpreta essas características de 

forma funcional para assim nomear os fatores e determinar as 

dimensões do estudo.  

30.  ANOVA: procedimento usado para testar se há diferenças estatísticas 

significantes entre registros no que diz respeito às dimensões. 

31.  R quadrado ou R2: mede o percentual de variância entre os escores 

das dimensões que podem ser previstos conhecendo as categorias de 

registros. Segundo Souza (2012, p. 173), “sob a ótica da AMD, isso 
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quer dizer que o valor de R² ajustado explica quanto da variação de um 

determinado fator é dependente do fator fixo considerado”. 

32.  Escore: soma dos valores padronizados, para cada texto, das 

frequências das características linguísticas que carregaram em um 

fator.  

33.  Variáveis: o mesmo que traços ou características linguísticas, quando 

consideradas na análise estatística. Elas podem ser dependentes ou 

independentes. 

34.  Variável dependente: representa uma quantidade cujo valor depende 

da forma como a variável independente é manipulada. Neste estudo, 

as variáveis dependentes são as variáveis linguísticas, ou seja, as 

características linguísticas analisadas.  

35.  Variável independente: é uma variável que representa uma 

quantidade que pode ser manipulada e determinada pelo pesquisador 

durante o estudo. Neste caso, as variáveis independentes são os 

textos, chamados aqui de registros, ou ainda o modo desses textos, 

falado ou escrito, e também o tipo de autor que produziu o texto, um 

tradutor mais ou menos experiente. 

36.  Padronização: etapa estatística conhecida como padronização das 

frequências das variáveis linguísticas. Ela serve para eliminar vieses 

provocados pelas frequências irregulares das variáveis e reduzi-las a 

uma escala única, geralmente com uma média 0 e desvio padrão 1. A 

padronização de escores de fator é a tradução dos escores de fator em 

uma escala, na qual o escore médio do fator representa o ponto nulo 

de uma escala contínua que se estende por dois polos: positivo e 

negativo. 

37.  Desvio padrão: É a medida mais comum da dispersão estatística e 

mostra o quanto de variação ou dispersão existe em relação à média, 

ou seja, um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar 

próximos da média, enquanto um desvio padrão alto indica que os 

dados estão espalhados por uma gama de valores ao longo da escala. 

No caso deste estudo, o desvio padrão torna-se a medida de extensão 

da coocorrência das variáveis ao longo da escala, que vai ser 

interpretada como escala da dimensão de variação.  
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38.  Escore médio dos textos: pontuação que cada texto recebe depois 

de passar pela análise fatorial. 

39.  Escore de fator: é o resultado da soma do número de ocorrências de 

cada uma das variáveis linguísticas de cada um dos textos que 

compõem o corpus e que obtiveram pesos (weight) salientes na 

definição de um determinado fator. 

40.  Escore médio do fator: é um cálculo realizado por meio da soma de 

todos os escores de cada um dos textos do corpus, dividida pelo 

número total de textos. O resultado dessa equação representa a média 

geral da soma de todas as variáveis que ocorrem em todos os textos 

do corpus e, portanto, representa a frequência média dessas variáveis 

dentro de um fator, ou seja, em uma dimensão. 

41.  Escore médio das variáveis linguísticas: é a soma dos escores de 

cada variável linguística e sua divisão pelo número de textos (casos). 

Esse valor é usado para distribuir as variáveis linguísticas ao longo das 

escalas que representam a gama de escores encontrados em cada 

fator.  

42.  Análise discriminante: é uma técnica da estatística multivariada 

utilizada para discriminar e classificar objetos. 

43.  Análise de clusters: é uma técnica estatística usada para classificar 

elementos em grupos, de uma forma em que elementos dentro de um 

mesmo cluster sejam muito parecidos e elementos em clusters 

diferentes sejam distintos entre si. 

44.  Teste KMO: índice de adequação da amostra, ou seja, é um teste 

estatístico que indica o quão adequada é a aplicação da análise 

fatorial. KMO é o mesmo que medida de adequação da amostra ou 

Measure of Sampling Adequacy (MAS): a medida calculada tanto para 

a matriz de correlação quanto para cada variável individualmente, 

avaliando a adequação da aplicação da análise de fatores. Valores 

maiores do que 0,5 tanto para a matriz como um todo quanto para as 

variáveis indivualmente indicam que o método é adequado. 

45.  Teste Bartlett: o teste de esfericidade de Bartlett avalia em que 

medida a matriz de covariância é similar a uma matriz-teste. Ou seja, 

ele avalia a significância geral de todas as correlações em uma matriz 



 54 

de dados. Valores do teste de esfericidade de Bartlett com níveis de 

significância p < 0,05 indicam que a matriz é fatorável, rejeitando a 

hipótese nula de que a matriz de dados é similar a uma matriz-

identidade. 

46.  Subject to variable ratio (SVR ou STV): proporção sugerida para a 

relação entre o número mínimo de variáveis dependentes e 

independentes usados na pesquisa. Recomenda-se uma razão 1:10, 

ou seja, 10 casos (textos) para cada variável. No entanto, na pesquisa 

com certos tipos de corpora, essa razão não é possível, gerando a 

razão mínima de 1:2. 

  

Como mencionado no começo desta seção, uma AMD requer um 

procedimento estatístico chamado análise fatorial, que por sua vez compreende os 

45 demais procedimentos listados anteriormente. Antes de entrarmos nos passos da 

AMD propriamente dita (seção 3.2.1), é preciso entender como uma análise fatorial 

funciona. 

A análise fatorial serve para identificar padrões de coocorrência e reduzi-los a 

um conjunto de variáveis subjacentes, que chamamos de fator. Há dois tipos de 

análise fatorial: a análise exploratória e a confirmatória. Neste estudo usamos a 

análise exploratória, uma vez que se mostra a mais adequada quando o pesquisador 

não tem expectativas em relação ao número e à natureza da variação que existe nos 

dados.  

Há uma ambiguidade terminológica em relação ao termo Análise Fatorial 

Exploratória que, além de ser usado como o termo guarda-chuva para definir as 

análises confirmatórias e exploratórias, também se refere ao método de extração de 

fatores chamados de Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial 

Exploratória (Figura 3). Conceitualmente, a diferença entre os dois métodos de 

extração de fatores está na forma como eles tratam a variação presente nos dados. 

A Análise de Componentes Principais analisa a variação; e a Análise Fatorial 

Exploratória analisa a covariação. Isto é, a Análise de Componentes Principais 

considera toda a variação dos dados, como por exemplo a variação de cada variável 

linguística e a variação entre as variáveis. Já a Análise Fatorial Exploratória 

considera apenas a variação dos coeficientes de correlação, ou seja, a variação 

comum entre as variáveis.  
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Figura 3 – Tipos de análises fatoriais 

 

Fonte: adaptado de Loewen e Gonulal (2015, p. 184) 

 

A Figura 3 mostra que a análise de componentes principais não diferencia a 

variação de uma única variável da variação entre as variáveis, isso porque ela 

contém tanto uma quanto a outra. O principal objetivo da análise de componentes 

principais é explicar a variação das variáveis e não a correlação entre elas. Os dois 

métodos de extração mencionados são definidos e exemplificados mais adiante 

nesta seção. 

A análise fatorial compreende uma matriz de métodos estatísticos 

multivariados usados para investigar as correlações subjacentes entre um conjunto 

de variáveis. A análise fatorial não é um método estatístico individual, segundo 

Loewen e Gonulal (2015, p. 183), ela compreende uma série de procedimentos de 

análise complexos, que buscam revelar relações não tão óbvias entre as variáveis 

investigadas.  

Um dos principais objetivos da análise fatorial é revelar fatores, ou seja, 

explorar as inter-relações entre as variáveis por meio da obtenção de um número 

mais parcimonioso (quanto menos, melhor) de variáveis correlacionadas que são 

chamados de fatores. Tais fatores seriam capazes de representar as características 

mais latentes presentes nos dados, uma vez que são formados pelas variáveis 

latentes, ou seja, os construtos subjacentes que mais representam os dados. A partir 

da observação da estrutura das inter-relações de um determinado número de 

variáveis observadas, a análise fatorial define os fatores que melhor explicam sua 
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covariância, ou seja, sua variância conjunta. As variáveis observadas pertencem a 

um mesmo fator quando, e se, elas partilham uma variância em comum, isto é, elas 

são influenciadas pelo mesmo construto subjacente.  

Veremos de forma detalhada na seção de descrição da AMD (3.2.1), que o 

primeiro passo durante a uma análise fatorial é a observação dos dados para 

determinar se eles são ou não passíveis de fatoração, a chamada fatorabilidade dos 

dados. Nessa etapa é preciso considerar se o tamanho da amostra é apropriado 

para esse tipo de análise. Na literatura sobre o assunto não há um consenso sobre o 

número mínimo exigido, porém, alguns pesquisadores sugerem que o tamanho 

adequado da amostra seria entre 100 e 500 casos (sujeitos) e que é fundamental 

manter a relação de 3 a 20 sujeitos por variável (LOEWEN; GONULAL, 2015, p. 

187). Sendo assim, as autoras sugerem que o ideal seria entre 10 e 15 casos por 

variável. Entretanto, vale lembrar que nem sempre é necessário ter uma amostra 

grande para que se obtenha uma solução fatorial robusta, afinal, quando as 

comunalidades são altas (> .60) e cada fator é composto por muitas variáveis, não 

há motivos para se usar uma amostra gigante.  

Por causa dessa falta de consenso em relação ao tamanho da amostra, ou 

seja, o tamanho do corpus de pesquisa, é preciso lançar mão de outras estratégias 

para que a fatorabilidade dos dados seja verificada. Para tanto, dois métodos de 

avaliação são mais comumente utilizados: o critério de Kaiser- Meyer-Olkin (KMO); e 

o teste de esfericidade de Bartlett. 

O teste KMO, Kaiser’s Measure of Sampling Adequacy, ajuda na escolha das 

variáveis selecionadas para a AMD, medindo a adequação da amostra dos dados 

(TABACHNICK; FIDELL, 2013, p. 619). Isto é, o índice de KMO é um teste 

estatístico que sugere a proporção de variância dos itens analisados, indicando se 

os dados são adequados para uma análise fatorial. O KMO é calculado por meio do 

quadrado das correlações totais dividido pelo quadrado das correlações parciais, 

das variáveis analisadas. Seu valor pode variar de zero a um. Valores iguais ou 

próximos a zero indicam que a soma das correlações parciais dos itens avaliados é 

bastante alta em relação à soma das correlações totais. Nesses casos, 

possivelmente uma análise fatorial é considerada inapropriada. Como regra 

(KAISER, 1974) para interpretação dos índices de KMO, valores menores que 0,5 

são considerados inaceitáveis, valores entre 0,5 e 0,7 são considerados medíocres; 
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valores entre 0,7 e 0,8 são considerados bons; e valores maiores que 0,8 e 0,9 são 

considerados ótimos e excelentes, respectivamente. 

O teste de esfericidade de Bartlett (1954) avalia em que medida a matriz de 

covariância é similar a uma matriz-identidade. Isto é, o teste de esfericidade de 

Bartlett também ajuda a determinar se os dados são adequados para uma AMD 

(apropriados para fatoração), mostrando se a matriz de correlação é de identidade, 

ou seja, se as variáveis têm correlações perto de zero, em outras palavras, se as 

variáveis escolhidas são independentes e não correlacionadas, portanto, sem 

chance de produzirem fatores. O teste verifica se cada variável se correlaciona 

perfeitamente com ela própria (r = 1), mas não apresenta correlação com as outras 

variáveis (r = 0).   

Em geral, os resultados desses dois testes tendem a ser uniformes, aceitando 

ou negando a possibilidade de fatoração da matriz de dados (TABACHNICK; 

FIDELL, 2013). 

Após determinado que os dados da pesquisa sejam passíveis de fatoração, o 

pesquisador deve prosseguir avaliando os índices de distribuição de normalidade 

multivariada da amostra investigada. Há diferentes métodos para realizarmos a 

extração de fatores. De forma geral, esses métodos são numericamente complexos 

para serem abordados em detalhes. Porém, podemos ressaltar o uso de dois deles 

nas análises fatoriais deste estudo: o método de extração dos componentes 

principais, que serve no ajuda a definir e especificar o número de fatores que será 

analisado; e o método ML, também chamado de método de máxima verossimilhança 

(maximum likelihood — ML). Em geral, os métodos ML e principais eixos fatoriais, 

(principal axis factoring) fornecem detalhes suficientes para a análise fatorial usada 

nas AMDs propostas pela Linguística de Corpus.  

Numa análise fatorial, o objetivo da extração de fatores é encontrar um 

conjunto de características, ou seja, de fatores, que formem uma combinação linear 

das variáveis originais ou da matriz de correlações. Dessa forma, se as variáveis 

foram altamente correlacionadas entre si, elas serão combinadas para formar um 

fator, e assim sucessivamente, com todas as demais variáveis da matriz de 

correlação. Em outras palavras, um corpus é formado por um conjunto de dados, 

neste caso, os textos, formando um conjunto único. Porém, depois que esses dados 

passam pela análise fatorial, os textos são organizados em grupos diferentes 
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chamados fatores. Nesses fatores, eles se organizam por meio de pontuações 

recebidas. 

Essas pontuações são chamadas de escores médios dos textos. Elas são 

atribuídas aos textos a partir das variáveis que compõem cada fator do seguinte 

modo: os textos que possuem muitas ocorrências das variáveis com correlação 

positiva latente recebem pontuações altas naquele determinado fator; já os textos 

que apresentam muitas ocorrências de variáveis com correlações negativas latentes 

recebem pontuações baixas; os textos que não possuem ocorrências das variáveis 

que coocorrem de modo positivo ou negativo naquele determinado fator recebem 

pontuações próximas a zero ou zero, por não apresentarem muitas ocorrências das 

variáveis que caracterizam aquele fator. Dessa forma, podemos entender que a 

organização dos textos é baseada na maior ou menor presença das variáveis de um 

determinado fator.  

Uma das mais importantes decisões a serem tomadas durante uma análise 

fatorial está relacionada ao número de fatores a ser retido pela análise 

(TABACHNICK; FIDELL, 2013). Segundo as autoras, uma extração inadequada 

pode impossibilitar a interpretação dos resultados de maneira apropriada. 

Geralmente, durante o processo de retenção fatorial, dois problemas básicos podem 

ocorrer: (i) a superestimação de fatores, isto é, a retenção de um número de fatores 

maior do que o adequado para a análise; e (ii) a subestimação de fatores, ou seja, a 

retenção de um número de fatores menor que o adequado para o estudo. A 

consequência da superestimação do número de fatores retidos tende a produzir 

resultados que não são parcimoniosos, ou seja, eles são dados supérfluos, que 

praticamente não podem ser explicados de forma adequada. Da mesma maneira, o 

oposto dessa atitude pode gerar a perda significativa de informação.  

Para evitar esses tipos de problemas citados, o pesquisador pode recorrer a 

uma gama de procedimentos para chegar a uma retenção de fatores adequada. Um 

dos critérios mais usados é a observação do gráfico dos eigenvalues, ou gráfico de 

sedimentação, ou scree plot. Por meio da análise do gráfico, é possível observar 

quais fatores apresentam maiores eigenvalues, sendo, portanto, responsáveis por 

uma maior variância explicada. O objetivo é encontrar o ponto de quebra, ou o 

chamado cotovelo, que representa o início de uma tendência descente que marcaria 

uma linearidade.  
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Outro procedimento que pode corroborar a retenção de fatores é o método de 

análise paralela, Parallel Analysis (HORN, 1965). Esse método gera valores de 

eigenvalue simulados para serem comparados aos eigenvalues reais da análise. O 

pesquisador compara os valores simulados com os reais e verifica até qual fator o 

valor real é superior ao simulado. Os fatores que tiverem valores reais maiores do 

que os simulados devem ser extraídos. Em outras palavras, o método paralelo é um 

procedimento estatístico de simulação Monte-Carlo, ou seja, baseado em uma 

amostragem aleatória que consiste na construção casual de um conjunto hipotético 

de matrizes de correlação de variáveis, utilizando como base as mesmas 

características dos dados reais, ou seja, o mesmo número de p e o mesmo número 

de n das variáveis dependentes e independentes que formam o conjunto de dados 

reais. Essa matriz hipotética é então fatorada centenas ou milhares de vezes de 

acordo com a robustez seguida pelo pesquisador, e a média dos eigenvalues obtida 

a partir dessa simulação é então calculada. Neste estudo, todo esse procedimento 

da análise paralela foi feito de forma automática com um script 12  no programa 

Statistical Analysis System (SAS). Ao final do procedimento foi feita uma 

comparação entre os valores dos eigenvalues dos dados reais com 

os eigenvalues aleatórios e determinado o número de fatores que deve ser retido. 

Outro método que ajuda a determinar o número de fatores que deve ser retido 

é o Método da Média Mínima Parcial (Minimum Average Partial — MAP), sugerido 

por Velicer (1976). Assim como o Método de Análise Paralela, o MAP também é 

utilizado para corroborar os critérios de retenção fatorial. Segundo Zwick e Velicer 

(1986), o MAP baseia-se na porção da variância sistemática e não sistemática 

remanescente em uma matriz de correlação depois da extração de fatores. Neste 

estudo, os cálculos do MAP foram feitos no programa SAS a partir de um script13. 

Inicialmente, os itens que se referem ao primeiro fator foram parcializados, em 

seguida, o programa calculou o coeficiente da média ao quadrado dos elementos 

fora da diagonal principal (off-diagonal), da matriz parcial de correlação. Os dois 

principais fatores foram parcializados na matriz de correlação e em seguida 

computou-se a média ao quadrado dessa segunda correlação parcial. Essas 

análises foram realizadas para um número k, ou seja, o número de variáveis menos 

                                                
12 O script para executar a análise paralela no SAS foi elaborado por Tony Berber Sardinha 
e está disponível no Apêndice A. 
13 O script para executar o MAP no SAS foi elaborado por Tony Berber Sardinha e está 
disponível no Apêndice B. 



 60 

um. As médias ao quadrado das correlações parciais foram, posteriormente, 

comparadas entre si até o ponto em que a variância comum de todos os itens fosse 

completamente parcializada e a média mínima gerada atingisse seu valor mínimo. O 

momento em que essa média passa a subir indica que a variância específica dos 

itens está passando a ser considerada (VELICER, 1976).  

Uma vez que o objetivo da análise fatorial é agrupar itens que compartilhem 

entre si apenas a variância comum, o número de fatores a ser retido refere-se ao 

número representado pela menor média quadrática das correlações parciais. O 

processo estatístico do MAP mostra-se confiável para a retenção do número de 

fatores, uma vez que ele é capaz de separar fatores que consistem apenas de 

variância comum. 

Os últimos critérios para a confirmação de quantos fatores vão ser retidos na 

análise são os critérios de Kaiser, Jolliffe e o critério de Field. Tanto o critério de 

Kaiser quanto o de Jolliffe sugerem que sejam extraídos fatores com eigenvalues 

maiores do que 1 (COMREY; LEE, 1992). Segundo Loewen e Gonulal (2015, p. 

194), os eigenvalues representam a quantidade de variância contabilizada por cada 

fator; assim, quanto maior o eigenvalue, mais variância é capturada pelo fator. O 

critério de Kaiser é capaz de produzir soluções bem precisas quando há menos de 

40 variáveis, sendo o tamanho da amostra adequado para fatoração. Já o critério de 

Jolliffe argumenta que um limiar de seleção de eigenvalues de 1.0 é muito rigoroso e 

recomenda a retenção de todas as variáveis com autovalores maiores que 0,7; o 

que possivelmente traria um adicional ao número de fatores.  

O critério de Field (2009) é baseado na observação do Percentual Cumulativo 

de Variação (Cumulative Percentage of Variance). Usando esse critério, os fatores 

são retidos até um determinado limite de variância acumulada. Essa solução é 

conhecida como sendo a mais parcimoniosa para explicar a maior variação possível 

com o menor número possível de variáveis. Field (2009) sugere que a porcentagem 

cumulativa mínima da variância explicada deve estar em torno de 55 a 65%. Para 

essa verificação, o pesquisador deve examinar a coluna Cumulative na tabela de 

eigenvalues produzida pelo programa SAS. 

Assim como a retenção dos fatores, o método escolhido para a rotação 

fatorial também é uma etapa importante da análise. O objetivo das rotações fatoriais 

é ajudar na interpretação dos fatores, ou seja, corroborar uma solução para a 
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interpretação dos fatores mais simplificada, visto que muitas vezes as variáveis 

analisadas apresentam cargas fatoriais elevadas em mais de um fator. 

As estratégias de rotação podem ser resumidas em dois tipos: as de ordem 

ortogonal e as oblíquas. As rotações ortogonais (varimax, quartimax, equamax) 

assumem que os fatores extraídos sejam independentes uns dos outros, isto é, não 

apresentam correlações entre si. Já as rotações oblíquas (oblimin, promax), por sua 

vez, permitem que os fatores sejam correlacionados entre si. Isto é, os métodos 

oblíquos não delimitam a interação entre os fatores a priori. 

Como as rotações ortogonais estipulam, a priori, não haver correlação entre 

os fatores (r = 0), gerando fatores totalmente independentes uns dos outros, elas 

não são consideradas adequadas para pesquisas linguísticas, afinal, esse 

pressuposto é raramente obtido nas pesquisas das ciências humanas. 

 A opção de se rotar os dados é importante, uma vez que ela faz com que a 

variação se distribua de forma homogênea entre os fatores, conforme defendido por  

Veirano Pinto (2013, p. 238). Nesta pesquisa, optamos pela rotação oblíqua do tipo 

promax, proporção máxima, que considera a possibilidade de sobreposição das 

variáveis e vai de encontro à ideia de que como a língua é um sistema probabilístico 

com elementos finitos, esse tipo de sobreposição não pode ser evitada. 

Mesmo que seja tentador considerar a pesquisa completa após a extração 

dos fatores, conforme afirmam Loewen e Gonulal (2015, p. 197), é importante 

considerar mais uma etapa e rotacionar a solução fatorial e assim produzir mais uma 

matriz, porém, mais robusta, indicando a força com que cada variável carrega em 

cada fator. Como vimos, nas soluções não rotacionadas, a maioria das variáveis 

carrega no primeiro fator e essa informação não é muito útil quando o objetivo é 

determinar os grupos de variáveis que estão relacionadas. A rotação também é 

capaz de potencializar as variáveis que carregaram com valor mais alto, ressaltando-

as, ao mesmo tempo em que minimiza essas mesmas variáveis quando as encontra 

com carregamento mais baixo em outro fator. 

Depois da rotação dos fatores e com a matriz rotacionada de fatores em 

mãos, a etapa seguinte é examinar o carregamento dos fatores, que indica a força 

de associação entre cada uma das variáveis e entre cada um dos fatores. O ideal é 

que cada variável carregue robustamente apenas em um fator e que nos demais ela 

nem apareça ou carregue de forma menos robusta. Contudo, de acordo com 

Loewen e Gonulal (2015, p. 199), a interpretação do que pode ser considerado um 
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carregamento mais ou menos robusto é subjetivo e há controvérsias na literatura 

sobre o assunto. Uma sugestão apresentada por Comrey e Lee (1992) e por Field 

(2009) seria a de considerar os carregamentos maiores do que .30 (loadings) como 

sendo relevantes para a observação das variáveis; e no caso dos fatores, os valores 

de carregamento vão depender do tamanho da amostra. Como, por exemplo, para 

uma amostra com cerca de 300 casos, o carregamento deveria ser maior do que 

.298; e no caso de uma amostra com mais de 600 sujeitos (casos), o carregamento 

ideal seria de .21 (LOEWEN; GONULAL, 2015, p. 200). 

Relembrando, a primeira etapa de uma análise fatorial é a checagem da 

fatorabilidade dos dados (Figura 4). A etapa seguinte trata da escolha dos métodos 

de extração dos fatores, seguida da determinação de quantos fatores serão retidos 

na análise, por meio dos testes descritos anteriormente. A escolha e determinação 

das variáveis linguísticas que vão ser usadas no estudo são feitas a partir da 

extração dos fatores. O procedimento de extração, ou seja, o procedimento de 

redução de dimensão, pode ser feito mais de uma vez. Geralmente, esse 

procedimento de extração é feito pela primeira vez sem rotação (extração não 

rotacionada), porque o início da análise ainda não requer informações detalhadas 

sobre a distribuição das variáveis. Contudo, na segunda ou terceira extração, esse 

procedimento deve ser executado com a extração rotacionada, já descrita 

anteriormente. Neste caso, a rotação promax, que vai gerar uma gama de 

informações relevantes para a análise fatorial e consequentemente a AMD, decrita 

na próxima seção.  

O Quadro 3 apresenta um resumo estatístico da análise fatorial. Além de 

poder ser usada para muitos tipos diferentes de investigação, uma análise fatorial 

tem o potencial de revelar informações a respeito dos dados analisados. Um desses 

potenciais pode ser ativado por meio da AMD, descrita a seguir. 

Como veremos, uma AMD tem o intuito de revelar as dimensões de variação 

de um corpus. No caso deste estudo, ela revela as dimensões de variação do CTT, 

ou seja, o texto traduzido, e também as dimensões de variação do REFCEN, nosso 

corpus de referência. Os passos para a execução desses procedimentos estão 

detalhados a seguir.  
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Figura 4 – Etapas da análise fatorial exploratória 

 

Fonte: adaptado de Loewen e Gonulal (2015, p. 186) 
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Quadro 3 – Resumo estatístico da análise fatorial 

Possíveis 

perguntas de 

pesquisa/objetivos 

- Podemos reduzir um grande número de variáveis 
independentes em um conjunto menor de variáveis? 
- Quais são as variáveis latentes (fatores) que representam 
um grande conjunto de variáveis independentes? 
- Será que os itens de pesquisa/testes representam os 

construtos que estão verificando? 

Desenho da 

pesquisa 

A. Observações: 
i. participantes, textos, etc. 
B. Variáveis: 
i. Itens de pesquisa/testes 
ii. Características linguísticas 
 

Hipoteses 
estatísticas 

- As observações são independentes umas das outras. 
- Há relações lineares entre as variáveis. 
- A amostra possui fatorabilidade: 
      nenhuma correção é >.30 
      testes KMO e Bartlett 

Preparação dos 
dados 

Linhas: 
observações/casos (N) 
Colunas: variáveis 
A. A coluna ID contém um único identificador para cada 
variável 
B. As demais colunas contêm valores contínuos para as 
variáveis 

Visualização 

Descrição: 
- Gráficos de dispersão, scatterplots 
-  Gráficos de sedimentação, scree plots 
Visualização: 
- Gráficos de dispersão, scatterplots 

Fonte: adapatado das anotações de aula Jesse Egbert (2017) 

 

 

2.2.3.1. Análise multidimensional 

 

A AMD é um dos principais caminhos usados pela Linguística de Corpus para 

o estudo da variação linguística. É uma “abordagem quantitativa que permite ao 

pesquisador comparar diversos registros diferentes, levando em consideração 

diversos parâmetros linguísticos distintos — as ‘dimensões’”, conforme explicado por 

Biber e Conrad (2009, p. 223). 
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  A Linguística de Corpus estudada nos Estados Unidos segue uma 

abordagem de pesquisa focada no discurso e na variação linguística. Em outras 

palavras, a AMD é uma metodologia da Linguística de Corpus aplicada ao estudo de 

variação entre variedades textuais, definidas situacionalmente, as quais chamamos 

de registros. Na AMD, postula-se que um grupo de características não ocorre nos 

textos de forma aleatória, mas sim, que a ocorrência, recorrência e coocorrência 

dessas variáveis acontecem de forma sistemática. Segundo Biber (1988, p. 91), elas 

atendem a alguma função comunicativa comum e a interpretação da dimensão 

funcional subjacente às dimensões é uma hipótese a ser confirmada por meio da 

análise qualitativa dos textos que compõem um corpus.  

A AMD é uma abordagem que lança mão de procedimentos estatísticos, 

principalmente a análise fatorial, visando ao mapeamento das associações entre um 

conjunto variado de características linguísticas de um corpus, conforme afirma 

Berber Sardinha (2004, p. 300).  

 Os dois principais conceitos usados na abordagem da AMD são o de registro 

e o de dimensões. Um registro, segundo Biber (2009, p. 823), pode ser definido 

como sendo qualquer variedade linguística definida pelas suas características 

situacionais, incluindo o propósito do falante, ou seja, a motivação do texto, a 

relação entre os participantes, os sujeitos da comunicação e as circunstâncias de 

produção. Em outras palavras, podemos definir um registro como sendo uma 

variedade linguística condicionada por uma situação. Para que a situação de um 

registro seja identificada, é preciso saber QUEM participa, ONDE ela acontece e 

QUANDO ela se dá. O segundo conceito refere-se à questão da dimensão. As 

dimensões de variação são os grupos formados pelos diversos padrões de 

coocorrência das características lexicogramaticais mais salientes, ou seja, elas são 

escalas independentes que representam parâmetros funcionais de variações 

formadas por padrões de coocorrência de elementos lexicogramaticais interpretados 

com base em suas funções comunicativas subjacentes (BIBER, 2009). 

As dimensões de variação podem ajudar o pesquisador a revelar os 

parâmetros funcionais da análise e o impacto que as informações situacionais 

(registros) têm nas traduções, em cada um desses parâmetros.  Mayer (2018, p. 28) 

afirma que por meio da AMD não é possível caracterizar textos e registros 

relacionados a parâmetros situacionais ou funcionais de forma dicotômica. Ela 

explica que eles não podem ser classificados apenas como sendo formais ou 
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informais, interativos ou não interativos. Eles podem ser muito mais, uma vez que o 

estudo por meio de dimensões de variação linguística é capaz de definir contínuos 

de variação ao invés de polos separados (BIBER, 1988, p. 09). Mayer (2018, p. 29) 

explica ainda que apesar de ser possível descrever um texto simplesmente como 

formal ou informal, é mais correto descrevê-lo como mais ou menos informal, uma 

vez que todos os textos analisados possuem as características relativas aos 

parâmetros destacados.  

O objetivo da AMD é revelar as dimensões, ou seja, os parâmetros de 

variação presentes nos dados. Berber Sardinha (2017, p. 191) explica que 

“tradicionalmente a AMD é usada para estudar a variação entre registros com base 

em padrões das características lexicogramaticais.” 14  Os diferentes padrões de 

coocorrência das características lexicogramaticais mais latentes dos textos são 

identificados como dimensões subjacentes de variação. Há duas etapas principais 

no processo de uma AMD: 

1) Anotação das variáveis pertinentes para a caracterização dos registros;  

2) Agrupamento das variáveis em fatores, por meio da coocorrência de 

variáveis. 

 

No estudo seminal da AMD feito por Biber (1988), ele obteve 6 dimensões de 

variação na língua inglesa por meio da anotação de 67 variáveis linguísticas em um 

corpus composto por 481 textos separados em 23 registros. Após algumas revisões 

desse estudo seminal, o pesquisador Douglas Biber (1993) decidiu eliminar a sexta 

dimensão em 1993 e, mais tarde, em 2009, modificações foram inseridas e algumas 

variáveis descartadas. Assim, as dimensões de variação do inglês (Biber, 2009) 

estão listadas no Quadro 4. 

Podemos dizer que as dimensões (Quadro 4) são o resultado da 

interpretação dos fatores. Essa interpretação tem como base as funções 

subjacentes às variáveis lexicogramaticais que as formam. Por essa razão, quando 

Biber (1988) nomeou os fatores, ele recorreu a nomenclaturas técnicas que são 

capazes de explicitar tais funções.  

 

 

                                                
14 “Traditionally, the MD framework has been applied to the study of cross-register variation 
based on patterns of lexicogrammat-ical characteristics.”  
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Quadro 4 – Dimensões do inglês 

Dimensões do inglês 

Dimensão 1 Produção interacional versus produção informacional 

Dimensão 2 Discurso narrativo versus não narrativo 

Dimensão 3 Referência dependente de contexto versus elaborada 

Dimensão 4 Argumentação explícita 

Dimensão 5 Estilo abstrato versus não abstrato 

Fonte: Biber (1988) 

 

Barreto (2016, p. 35) lembra que a análise fatorial em si não possibilita a 

compreensão dos registros em sua dimensão funcional e situacional. Ela apenas 

aponta o modo como as variáveis linguísticas se correlacionam, fornecendo a base 

para essa compreensão. Resumidamente, sabe-se que os usuários de uma língua 

utilizam-se de características linguísticas diferentes para dizer as mesmas coisas. 

Essas características linguísticas são interpretadas pela AMD em função do seu 

propósito comunicativo e situacional, sendo assim determinadas as dimenções de 

variação linguística.  

Segundo Berber Sardinha (2017, p. 191), muitas AMDs foram feitas ao longo 

dos anos, tanto para análise de variação entre registros, como por exemplo a AMD 

da língua inglesa (BIBER, 1988), a AMD da língua espanhola (BIBER et al., 2006) e 

a AMD do português do Brasil (BERBER SARDINHA; KAUFFMANN; ACUNZO, 

2014), quanto para a análise de variação de um registro específico, como por 

exemplo a AMD de textos literários (EGBERT, 2012), a AMD da televisão (BERBER 

SARDINHA; VEIRANO PINTO, 2018a) e ainda a AMD da linguagem dos 

comentários que os usuários fazem na web (MAYER, 2018). 

O tipo de AMD que acabamos de descrever pode ser chamada de AMD 

completa, tradicional ou de AMD funcional. Em outras palavras, são estudos que 

replicam a mesma metodologia usada no estudo seminal feito por Douglas Biber em 

1988, que por sua vez deu origem aos parâmetros usados nas pesquisas com AMD 

chamada de aditiva e ainda a AMD de cunho lexical, desenvolvida por Berber 

Sardinha (2014, 2017).  

Geralmente, uma AMD aditiva é aquela em que os registros do corpus de 

estudo são mapeados nas dimensões de variação do inglês (BIBER, 1988). 

Podemos citar as pesquisas de Delfino (2016), Fonseca de Araújo (2017) e Diegues 

(2018) como exemplos de AMDs aditivas. Nos três casos, os pesquisadores usaram 
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como parâmetro as dimensões de variação do inglês (BIBER, 1988) para então 

mapear seus textos nessas dimensões e comparar os tipos de registros identificados 

nos corpora organizados por eles com os demais registros falados e escritos da 

língua inglesa. Contudo, há também a possibilidade de um estudo de cunho aditivo, 

no qual o pesquisador escolha usar um corpus de referência construído por ele para 

então mapear os registros investigados na pesquisa. No caso do estudo relatado 

aqui, optamos por duas AMDs de cunho funcional e uma aditiva em um corpus de 

referência criado especialmente para esta pesquisa. O passo a passo referente a 

essas escolhas estão descritos em detalhes no Capítulo 3, que trata da metodologia.  

Poucos são os estudos que usam a AMD para investigar tradução, como por 

exemplo, o estudo feito por Berber Sardinha (2018a), que investiga a variação do 

texto traduzido em quatro registros do modo escrito traduzidos para o inglês; e o 

artigo publicado por Hu, Xiao e Hardie (2016), que discutem a hipótese dos 

universais da tradução por meio de uma análise estatística baseada nas dimensões 

do Biber (1988) com o intuito de identificar características da tradução feita para o 

inglês. Os autores investigam um corpus chamado Corpus of Translational English 

(COTE), elaborado para ter o mesmo formato que o corpus de referência usado na 

investigação, o Corpus of British English (FLOB), que pertence à famosa famlía de 

corpus chamada Brown Family. Diferente do que acontece nesta pesquisa, que usa 

um corpus mais representativo, incluindo textos falados e traduções feitas por 

experientes e aprendizes, o estudo feito por Hu, Xiao e Hardie (2016) examina um 

corpus de textos escritos subdivididos em textos literários e não literários. Por último, 

temos o estudo feito por Berber Sardinha e Lopes (2016), que investiga a tradução 

de artigos científicos para o inglês. Sendo assim, a ideia desta investigação é 

preencher essa lacuna e desenvolver uma AMD ampla, que investiga mais de 30 

tipos diferentes de registros e que está baseada na perspectiva de que há variação 

mediada pela tradução e que uma AMD de textos traduzidos pode revelar até que 

ponto a tradução estabiliza ou desestabiliza o perfil dimensional dos registros. 

Em relação às pesquisas monolíngues já realizadas por meio de 

investigações da AMD, podemos listar, como exemplos, as dimensões da língua 

inglesa (BIBER, 1988), as dimensões do português do Brasil (BERBER SARDINHA; 

KAUFFMANN; ACUNZO, 2014), as dimensões do espanhol, entre outras. Porém, 

esses modelos de AMD não são diretamente aplicavés aos Estudos da Tradução 

por se tratarem de estudos monolíngues. Isso quer dizer que as dimensões de 
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línguas diferentes não são comparáveis, porque elas são baseadas em 

características linguísticas muito específicas do idioma que elas descrevem. Por 

exemplo, no inglês, há cinco dimensões, enquanto no português temos seis e no 

espanhol também temos outras seis. Isso quer dizer que as dimensões em línguas 

diferentes não são coincidentes. Ou seja, apesar de haver similaridades entre 

algumas dimensões, como por exemplo, a primeira dimensão do português (discurso 

oral versus letrado) e a primeira dimensão do inglês (produção interacional versus 

produção informacional), há dimensões que existem em uma língua mas que não 

existem na outra, como por exemplo a quarta dimensão do português, chamada de 

discurso procedural (directive discourse), que não existe em língua inglesa; 

enquanto em inglês, a quinta dimensão trata de diferenciar aspectos abstratos e não 

abstratos do discurso, o que não aparece em nenhuma das dismensões da língua 

portuguesa. 

Em inglês, como vimos na listagem das dimensões feita no início dessa 

seção, há uma dimensão que tem características de tempo distribuídas em polos 

que refletem o tempo presente versus o tempo passado, já em português, esses 

polos de tempo são caracterizados pelo presente e pelo futuro (Quadro 5). Com o 

intuito de ilustrar a diferença entre as dimensões em línguas diferentes, 

apresentamos no Quadro 5 as dimensões do português reveladas pela pesquisa de 

Berber Sardinha, Kauffman e Acunzo (2014), assim como fizemos com as 

dimensões do inglês no início da seção. 

 

Quadro 5 – Dimensões do português 

Dimensões do português 

Dimensão 1 Oralidade versus letramento 

Dimensão 2 Argumentação 

Dimensão 3 
Produção com envolvimento versus produção com foco 
informacional 

Dimensão 4 Discurso procedural 

Dimensão 5 
Orientação temporal para o futuro versus orientação temporal 
para o passado 

Dimensão 6 Discurso relatado 

Fonte: adaptado de berber Sardinha, Kauffman e Acunzo (2014) 

 

 

 Resumindo, as etapas mais comuns e importantes de uma AMD são:  
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1) Desenho, coleta e limpeza dos arquivos do corpus; 

2) Etiquetagem do corpus e checagem manual do processo de 

etiquetagem; 

3) Contagem da frequência das características do corpus; 

4) Análise dos padrões de coocorrência dos traços linguísticos por meio 

da análise fatorial;  

5) Interpretação e nomeação dos fatores resultantes da análise fatorial; 

6) Computação dos escores de fator de cada um dos textos em relação a 

cada uma das dimensões criadas no passo anterior; e 

7) Exemplificação e confirmação da interpretação funcional a partir da 

leitura dos textos para extração de exemplos. A Figura 5 mostra um 

resumo das principais etapas de uma AMD.  

 

Figura 5 – Resumo das etapas da análise multidimensional 

 

    Fonte: adaptado de anotações de aula (EGBERT, 2017) 

 

No caso deste estudo, veremos no Capítulo 3, que trata da metodologia, 

como o CTT foi criado. Biber (1993, p. 247) diz ainda que é preciso incluir uma 

definição completa da população-alvo e as decisões relacionadas aos métodos de 

amostragem. Assim, entendemos que representatividade se refere ao quanto uma 

amostra inclui toda a gama de variabilidade de uma população, sendo que se 

entende por população o objeto de estudo a ser realizado; sendo essa população a 

língua como um todo ou ainda uma parte dela, como no caso desta pesquisa, o texto 

traduzido. A partir daí, são feitas propostas de cálculos por meio de fórmulas para 
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que se atinja uma representatividade para o estudo que se vai realizar. Por meio da 

apresentação de um método estatístico para se chegar à representatividade, 

baseado no cálculo da distribuição, ou seja, média, desvio padrão e erro da amostra, 

chega-se à representatividade usando uma formula que determina o tamanho 

mínimo necessário de uma amostra para representar a população de uma 

determinada categoria linguística ou de um determinado objeto de estudo. Faz-se 

necessário determinar uma variedade X de textos para uma população; com base 

nessa determinação, vai-se aproximando do estabelecimento de uma 

representatividade. O texto seria, em suma, um conjunto de princípios para se atingir 

a representatividade de um corpus. 

A segunda etapa de uma AMD é a etiquetagem. A etiquetagem de um corpus 

consiste em adicionar os dados linguísticos das palavras por meio de códigos 

(BERBER SARDINHA, 2004). Para a AMD funcional, como a feita por Biber (1988, 

2009) e a feita neste estudo, o etiquetador usado é o Biber Tagger, desenvolvido 

pelo próprio pesquisador em seu estudo de 1988 e aprimorado ao longo dos anos. O 

programa contempla as características morfossintáticas, semânticas e de marcação 

de posicionamento. O etiquetador exige os seguintes passos: (1) seleção do tipo de 

texto, exposition, fiction ou spoken; (2) seleção da presença ou ausência de 

cabeçalho no texto; (3) escolha da inserção ou não de comentários nos resultados; e 

(4) iniciar a etiquetagem, como mostra a Figura 6. 

As variáveis linguísticas escolhidas para as análises feitas neste estudo 

derivam dos estudos de Biber (1988, 2009). A abordagem descreve 128 variáveis 

agrupadas pelo em 3 grandes categorias: (1) classes gramaticais; (2) classes 

semânticas e as variáveis que funcionam como (3) marcadores de posicionamento, 

ou seja, características relacionadas à opinião e ao posicionamento dos autores dos 

textos. Mayer (2018, p. 46) descreve que algumas das variáveis combinam mais de 

uma categoria como, por exemplo, os verbos relativos a atividades, que podem ser 

transitivos e intransitivos, assim como os substantivos abstratos, que podem ser 

subdivididos em outras categorias como sendo relacionados a cognição, processo, 

etc. 
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Figura 6 – Parâmetros do Biber Tagger 

   

Fonte: print de tela do Biber Tagger 

 

As variáveis propostas por Biber (1988, 2009) estão organizadas assim: 

a)  adjetivos; 

b) advérbios; 

c) substantivos; 

d) verbos; 

e) conjunções; 

f) preposições; 

g) pronomes; 

h) orações complementares e subordinadas formadas com o pronome 

relativo that e com a partícula de infinitivo to; 

i) orações relativas com pronomes wh. 

 

O Quadro 6 apresenta a lista de variáveis usadas na AMD, uma curta 

descrição do significado da etiqueta e um exemplo dos tipos de palavras que 

recebem tal etiqueta no Biber Tagger. O capítulo de metodologia (Capítulo 3) vai 

tratar das variáveis novamente, porém, de forma mais detalhada e com os critérios 
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de seleção aplicados na escolha das variáveis usadas para a AMD do texto 

traduzido, incluindo também exemplos retirados do CTT e do REFCEN.  

 

Quadro 6 – Variáveis linguísticas do Biber Tagger 
# Variável Descrição Exemplo 

1 abstrcn substantivo abstrato - relacionado a coisas e processos thing, development, stress 

2 act_ipv phrasal verb intransitivo relacionado a atividade come on, hold on, 

3 act_tpv phrasal verb transitivo relacionado a atividade bring up, find out 

4 actv verbo relacionado a atividade/ação walk, dance 

5 adj_attr adjetivo atributivo handsome, smiling 

6 advs advérbio well, too, rather 

7 agls_psv voz passiva sem agente are given, is plotted 

8 all_advl todo advérbio de posicionamento of course, probably, really 

9 all_jth toda oração complementar com adjetivo e that  that this was a tactical decision 

10 all_jto toda oração complementar com adjetivo e to it is difficult to mantain 

11 all_nth toda oração complementar com substantivo e that they believe that the wage 

12 all_nto toda oração complementar com substantivo e to they say that failure to do it is… 

13 all_th toda oração complementar com that he was aware that 

14 all_to toda oração complementar com to  my goal is to look to the future 

15 all_vth toda oração complementar com verbo e that there is a fear that 

16 all_vto toda oração complementar com verbos + to it is a dangerous thing to do 

17 alladj todas as categorias de adjetivos great, good 

18 allconj todas as categoriais de conjunções and, but, or 

19 allmodal todos os tipos de verbos modais must, can, could, may 

20 allpasv todo tipo de voz passiva is done, was made 

21 allpro todos os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you, they 

22 allverb todos os verbos (exceto os auxiliares) go, buy, see, sell,  

23 allwh todas as palavras iniciadas por WH- what, when, when, who 

24 allwhrel todas as orações relativas com pronome WH- he was asking what happened 

25 amplifr advérbio qualificador/amplificado absolutely, entirely 

26 aspectpv phrasal verb acurativo/determinativo carry out, look at 

27 aspectv verbo acurativo/determinativo keep, stop, start, begin 

28 atadvl advérbio atitudinal unfortunately, suprisingly 

29 att_jth oração complementar com adjetivo atitudinal e that so obnoxious that 

30 att_nth oração complementar com substantivo atitudinal e that there were also rumors that 

31 att_vth oração complementar com verbo atitudinal e that I thought that it was good 

32 be_state verbo to be indicativo de estado am, is are, was, were 

33 by_pasv voz passiva com agente e preposição by he was arrested by the officer 

34 causev verbo causativo cause, enable, allow, help 

35 cognitn substantivo cognitivo believe, find, remember 

36 colorj adjetivo referente a cor blue, white 

37 commpv phrasal verb transitivo relacionado à comunicação you might find out it works 

38 commv verbo relacionado à comunicação say, shout, ask, offer, talk 

39 concrtn substantivo concreto table, wall 

40 conjncts conjunção however, therefore, thus 

41 contrac contração isn’t, don’t 

42 copula_pv phrasal verb de ligação people get pissed off 

43 downtone advérbio suavizador nearly, only, merely 

44 dsre_vto oração compl. com to e verbos de desejo, intenção I want to finish it 

45 efrt_vto oração compl. com to e verbos de causalidade e esforço to introduce us to the  
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46 evalj adjetivo avaliativo bad, beautifil, fine, good, poor 

47 existv verbo relacionado a existência ou relacionamento appear, indicate, represent 

48 fact_jth oração complementar com that e adjetivo factivo it is clear that the presence is 

49 fact_vth oração complementar com that e verbo factivo she demonstrated that it  

50 fct_nth oração complementar com that e substantivo factivo the observation that he put  

51 fctadvl advérbio factivo actually, really 

52 finlprep preposição desacompanhada about, from, at 

53 gen_emph advérbio quantificador enfático just, really, so 

54 gen_hdg advérbio delimitador/atenuador almost, maybe 

55 groupn substantivo relacionado a grupo ou instituição crowd of people, flock of 

56 have verbo have  have 

57 humann substantivo animado the soldier, guy 

58 inf infinitivo to go, going 

59 it pronome neutro it it 

60 jcmp oração complementar com that e adjetivo I was confident that it would 

61 lkly_jth oração complementar com that e adjetivo de probabilidade it is certain unlikely that  

62 lkly_nth oração compl. com that e substantivo de probabilidade it is unlikely that the govern 

63 lkly_vth oração complementar com that e verbo de probabilidade she failed to appear in court 

64 lklydvl oração compl. com that e advérbio de probabilidade it is so unlikely that 

65 mentalpv phrasal verb transitivo relacionado à atividade mental haven’t you found that out yet 

66 mentalv verbo relacionado à atividade mental think, want, love 

67 mntl_vto oração complementar controlada por verbo de cognição I would love to kick it 

68 n substantivo table, vase, mirror 

69 n_nom nominalização no singular house, hand 

70 c verbo modal de necessidade ought, should, must 

71 nfct_nth oração complementar com that e substantivo não factivo the fact that all doctors are 

72 nonf_vth oração complementar com that e verbo não factivo I didn’t realize that he had left 

73 nonfadvl advérbio não factivo though 

74 o_and conjunção coordenada – conectivo oracional   and, or 

75 occurpv phrasal verb intransitivo relacionado a evento/ocorrência shut up, go off, stand up 

76 occurv verbo relacionado a evento/ocorrência change, develop, occur 

77 p_and conjunção coordenada – conectivo frasal and, if 

78 pany pronome indefinido someone, everything 

79 pasttnse passado went, looked 

80 pdem pronome demonstrativo this, that, these, those 

81 perfects aspecto perfeito have, had + perfect 

82 pl_adv advérbio de lugar here, there 

83 placen substantivo referente a lugares Egypt, Brazil 

84 pos_mod verbo modal de possibilidade can, may, might, could 

85 prcessn substantivo relacionado a processos discharged water 

86 prd_mod verbo modal preditivo will, would, shall 

87 pred_adj adjetivo predicativo nice, right, easier,  

88 prep preposição in, on, from, at 

89 pres verbo no presente dances, wants, go 

90 pro1 pronome pessoal e possessivo de primeira pessoa I, my, mine 

91 pro2 pronome pessoal e possessivo de segunda pessoa you, your, yours 

92 pro3 pronome pessoal de terceira pessoa (exceto neutro, it) he, she, his, her, hers 

93 pro_do verbo do como substantivo de outro verbo ou sintagma he does 

94 prob_vto oração compl. com to e verbos de probabilidade e fato the way to get to our house 

95 prtcle partícula do discurso now 

96 prv_vb verbo de cognição believe, feel, think 

97 pub_vb verbo dicendi (usados para introduzir falas) assert, complain, say 
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98 quann substantivo referente à quantidade (quantificadores) each, all, every, pair of 

99 rel_obj oração WH- em posição de objeto I don’t know what it is 

100 rel_pipe oração WH- com preposição inicial in how many different places 

101 rel_subj oração WH- em posição de sujeito that’s what I am saying 

102 relatnj adjetivo referente a relacionamentos additional, average, chief 

103 sizej adjetivo referente a tamanho big, small, tiny 

104 spch_vto oração complementar com verbos de atos de fala I didn’t say I agree 

105 spl_aux advérbio usado entre auxiliar e verbo principal she looked exactly like 

106 sua_vb verbo de persuasão ask, command, insist 

107 sub_cnd conjunção subordinativa condicional if, unless 

108 sub_cos conjunção causativa because 

109 sub_othr conjunção subordinativa as, except, until 

110 tccncrt substantivo relacionado a assuntos técnicos ou concretos rock, chickens 

111 that_del omissão do that em oração subordinada I thought it was a good film 

112 that_rel orações subordinadas com that e pronome relativo the way in which this happens 

113 timej adjetivo referente ao tempo late, new, recent, young 

114 tm_adv advérbio de tempo Wednesday 

115 topicj adjetivos relacionados a tópicos e temas chemical, political, sexual 

116 ttr relação entre item e ocorrência type-token ratio 

117 vcmp oração complementar com that e verbo they warned me that it’s bad 

118 vprogrsv presente contínuo to be + verbo com -ing 

119 wcount número de palavras tokens 

120 wh_cl oração com pronome WH (pronome relativo) the rings that she wore 

121 wh_ques pronome WH- usado em perguntas who, whose, what, which 

122 whiz_vbn modificador pós-nominal da voz passiva by the way in which 

123 wrlength extensão da palavra - 

124 x1_jto oração complementar com to e adjetivos de certeza I am certain to regret it 

125 x2_jto oração compl. com to e adjetivos habilidade e desejo I am axious to go, willing to 

126 x3_jto oração compl. com to e adjetivos de afeição pessoal I am sorry to hear that 

127 x4_jto oração compl. com to e adjetivos de facilidade/dificuldade they are easy to steal 

128 x5_jto oração complementar com to e adjetivos avaliativos this one is nice to smell 

Fonte: Adaptado de Biber (2002, 2006) 

 

Depois que os textos do corpus são etiquetados por um programa de 

etiquetagem como o Biber Tagger que acabamos de descrever, o programa gera um 

arquivo no formato .txt, do tipo legível pelo bloco de notas, com cada uma das 

palavras do texto junto da etiqueta que o programa aplicou (Figura 7). Todas as 

palavras do texto ficam organizadas como em um formato vertical, como em uma 

lista, ou seja, todas as palavras do texto ganham uma etiqueta de acordo com a 

característica que elas têm no texto.  

A Figura 7 mostra a etiquetagem de um texto feita com o programa Biber 

Tagger. O texto é lido na vertical, sendo que cada palavra é posicionada em uma 

linha, seguida pelo símbolo ^ e a etiqueta, mais o sinal =, que marca o início do 

texto. As marcas de pontuação são representadas como EXTRAWORD. No exemplo 

da Figura 7, para a sentença “aries - Someone may presente you with ideas that 
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contradict your own positions.”, obtivemos as seguintes etiquetas:  ^nns++++=aries, 

na qual ^nns se referente a noun as subject, classificando a palavra aries como um 

substantivo sendo usado como sujeito; pn++++=Someone (pronome); 

md+pos+++=may (verbo modal que expressa ideia de possibilidade); vb+++=present 

(verbo); pp2+pp2+++=you (pronome de segunda pessoa) e assim por diante.  

 

Figura 7 – Etiquetagem feita pelo Biber Tagger 

 

Fonte: Arquivo Notepad++ com o output do Biber Count 

 

No caso da AMD, o pesquisador pode escolher o programa de etiquetagem 

que vai usar de acordo com o idioma dos textos sendo analisados. No caso do 

exemplo dado nesta seção, usamos o Biber Tagger, do mesmo jeito que o 

pesquisador Douglas Biber fez em seu estudo seminal (1988). Porém, vale justificar 

que no caso de uma pesquisa que segue os princípios da AMD, mas que não 

investiga textos em língua inglesa, o pesquisador vai precisar usar outro programa 

etiquetador, como por exemplo, o programa de etiquetagem chamado PALAVRAS 

(BICK, 2014), usado em pesquisas com texto em língua portuguesa, como as feitas 

por Kauffmann (2005), Berber Sardinha (2014) e Barreto (2016).  

A terceira etapa de uma AMD envolve a contagem da frequência das 

características do corpus, ou seja, o computo das frequências médias das 

características linguísticas, as variáveis, de cada um dos textos que forma o corpus. 

Isso é feito por meio de um programa de contagem. No caso desta pesquisa, assim 

como no estudo seminal feito por Biber (1988), o contador de etiquetas usado foi o 

Biber Tag Count, que automaticamente padroniza as frequências das etiquetas por 

1.000 palavras, permitindo assim a comparação entre textos, registros ou corpora 
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que possuam tamanhos diferentes. Os resultados da contagem produzidos pelo 

programa são usados como fonte de informação para os cálculos das demais etapas 

da AMD. 

A Figura 8 mostra um exemplo de um arquivo produzido pelo programa de 

contagem de etiquetas. Na primeira linha é possível identificar as marcas das 

variáveis dependentes: abstr, abreviando abstract, que seria o tipo de registro que 

teve as etiquetas contadas; seguido do w, que identifica o tipo de modo do registro 

(falado ou escrito), neste caso, written; o registro resumo pertence ao modo escrito; 

logo depois temos a informação sobre o tipo de tradutor que produziu o texto, no 

caso EXP representa o tipo de tradutor mais experiente. Ainda na primeira linha 

temos as informações sobre o nome do arquivo, seguido do início da contagem das 

etiquetas. 

 

Figura 8 – Contagem feita pelo Biber Tag Count 

 

Fonte: Arquivo Notepad++ com o output do Biber Count 

 

 

A quarta etapa é a análise dos padrões de coocorrência dos traços 

linguísticos por meio da análise fatorial, ou seja, os dados de contagem da etapa 

anterior, isto é, os arquivos counts produzidos pelo programa de contagem de 

etiquetas são submetidos a um programa estatístico como o SPSS ou o SAS, no 
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caso deste estudo o programa usado foi o SAS, por meio de scripts15 especialmente 

desenvolvidos pelo orientador da pesquisa, e uma análise fatorial é calculada.  

A quinta etapa é a interpretação e a nomeação dos fatores resultantes da 

análise fatorial, ou seja, a interpretação dos resultados, a identificação e nomeação 

dos grupos que carregam as características coocorrentes de cada fator, de acordo 

com suas funções comunicativas.  

A sexta etapa envolve a computação dos escores de fator de cada um dos 

textos em relação a cada uma das dimensões criadas no passo anterior, ou seja, é 

feita uma análise de variância, ANOVA, para que seja possível verificar a 

significância estatística de cada variável.  

A sétima e última etapa é a exemplificação e confirmação da interpretação 

funcional a partir da leitura dos textos para extração de exemplos. 

O resumo das etapas mais importantes da AMD e a descrição das variáveis 

encerram a explanação acerca da análise, cujos passos são amplamente detalhados 

no Capítulo 3, destinada à metodologia de pesquisa. Seguimos para a apresentação 

e definição acerca da técnica exploratória denominada análise de cluster. 

 

2.2.3.2. Análise de clusters 

 

A análise de clusters é um procedimento exploratório multivariado, usado 

para agrupar casos, por exemplo participantes ou textos, conforme defendido por 

Staples e Biber (2015, p. 243). Ela pode ser usada de várias formas diferentes. O 

objetivo principal de uma análise de clusters é reduzir uma gama de dados (textos) a 

um pequeno conjunto de aglomerados que chamamos de agrupamentos ou clusters, 

de tal maneira que características dentro de um cluster sejam as mais similares 

umas das outras quando comparadas àquelas observadas em outro cluster. Os 

clusters são geralmente baseados em um grupo de duas ou mais variáveis. Para 

definir a semelhança, ou diferença, entre os elementos é usada uma função de 

distância, que precisa ser definida considerando o contexto do problema em 

questão. Em outras palavras, a análise de cluster é uma técnica estatística usada 

para classificar elementos em grupos, de forma que elementos dentro de um mesmo 

                                                
15  Os scripts com os comandos para os procedimentos estatísticos no SAS foram 
desenvolvidos por Tony Berber Sardinha durante o Seminário de Pesquisa: Pesquisa em 
Linguística de Corpus, durante o segundo semestre de 2018.  
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grupo, um cluster, sejam muito parecidos, e elementos em clusters diferentes sejam 

distintos entre si. 

A análise de clusters não é um procedimento estatístico usado 

corriqueiramente pelos pesquisadores que se interessam pela Linguística de Corpus 

ou pela Linguística Aplicada de modo geral, como mostram os estudos de Staples e 

Biber (2015, p. 243). Segundo eles, há poucas pesquisas que reportam a 

fundamentação teórica e metodológica desse tipo de análise. Contudo, segundo os 

autores, esse número vem crescendo, particularmente quando se trata da 

investigação que deseja analisar o impacto de uma variável ou uma característica 

bem especifíca, uma vez que tal procedimento é capaz de identificar 

subcomunidades que à primeira vista parecem veladas, mas que podem ser 

reveladas por meio dos procedimentos de agrupamentos.  

Alguns dos estudos mencionados que lançaram mão dos procedimentos da 

análise de clusters são na sua maioria relacionados ao ensino-aprendizagem de 

primeira e de segunda língua, como por exemplo, a pesquisa de Kojic-Sabo e 

Lightbown (1999), que revela estratégias de aprendizagem e níveis de aquisição de 

segunda língua; e ainda as pesquisas de Sparks, Patton e Ganschow (2012) e 

Tsuda e Nakata (2013), que investigaram tipos de aprendizes por meio da 

comparação das diferenças pontuais entre eles. Porém, há uma linha de 

investigação mais específica do campo da Linguística de Corpus que utiliza os 

procedimentos da análise de clusters para investigar tipos de textos. Os estudos 

feitos por Staples e Biber (2015, p. 245) revelam que essa estratégia tem se 

mostrado muito frutífera quando o assunto é a investigação das formas diferentes 

que as variáveis linguísticas podem ser usadas para agrupar diferentes tipos de 

texto, como por exemplo os modos falado e escrito. 

As pesquisas que investigam a variação do registro e identificam os tipos 

textuais são baseadas no agrupamento de textos que possuem características 

linguísticas similares. Como por exemplo as pesquisas feitas por Biber (1989, 1995, 

2008), Biber e Finegan (1989), que investigaram uma imensa variedade de 

características lexicogramaticais para determinar agrupamentos de textos com 

características linguísticas similares e examinar os agrupamentos estabelecendo 

tipos textuais diferentes.  
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No estudo de 1989, Biber revelou oito agrupamentos diferentes de textos, ou 

seja, oito16 tipos diferentes de textos que foram interpretados e nomeados por ele 

como sendo: (1) interação pessoal; (2) interação informacional; (3) exposição 

científica; (4) exposição de aprendizagem, (5) narrativa imaginativa, (6) exposição 

narrativa geral, (7) reportagem situacional e (8) persuasão envolvida. Além desses 

estudos citados, há ainda o estudo de tipos textuais feito por Berber Sardinha 

(2017), que identifica nove tipos de textos no português brasileiro; e o estudo de 

Berber Sardinha e Veirano Pinto (2018b), que identifica nove agrupamentos de 

textos relacionados à televisão americana, ou seja, os tipos textuais da American 

Television.  

Cabe ressaltar que, até onde sabemos, ainda não há pesquisas na área dos 

Estudos da Tradução que utilizem ou que tenham replicado a estratégia teórica e 

metodológica da análise de cluster que descrevemos aqui. É importante deixar claro 

que a questão que chamamos aqui de text type ou tipologia textual é um estudo 

específico de base estatística que agrupa textos com características linguísticas 

semelhantes e não está em nada relacionado com a teoria de skopos criada por 

Reiss e Vermeer (2014), que define conceitos com nomes similares como tipos 

textuais e propósitos textuais, mas que não possuem nenhuma similaridade com os 

princípios descritos aqui, uma vez que buscam classificar os textos de acordo com o 

gênero e o próposito comunicativo e não consideram as características linguísticas 

internas, muito menos as estratégias estatísticas.  

Muitas questões de pesquisa concentram-se em medir as diferenças entre os 

grupos que foram estabelecidos de maneira descendente, top down. Em contraste, a 

análise de cluster é de baixo para cima, bottom up, porque estabelece grupos com 

base em características quantitativas a partir das observações. Ao analisar os 

dados, um dos principais desafios do pesquisador é resumir a informação coletada 

em grupos nos quais os elementos dentro de um mesmo grupo sejam semelhantes 

e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos.  

A análise de clusters é semelhante à análise de fatorial, já descrita 

anteriormente, uma vez que as duas técnicas são usadas para reduzir um grande 

número de objetos a um conjunto menor de objetos. Entretanto, elas diferem porque 

                                                
16 Texto original: “eight text types: intimate interpersonal interaction, informational interaction, 
scientific exposition, learned exposition, imaginative narrative, general narrative exposition, 
situated reportage, and involved persuasion” (BIBER, 1989). 
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na análise fatorial esses objetos são variáveis, enquanto na análise de clusters 

esses objetos são observações, dados, e no caso desta pesquisa, os textos. Outra 

diferença é que a análise fatorial é baseada em correlações, enquanto a análise de 

clusters é baseada em medidas de distância. 

A análise de clusters também está relacionada à análise discriminante, que 

veremos na próxima seção, pois usa diferentes variáveis para calcular as distâncias 

entre as observações em um espaço multivariado. A principal diferença é que a 

análise discriminante tem como objetivo usar essas distâncias para prever a 

participação em grupos de maneira descendente, enquanto a análise de clusters usa 

essas distâncias para agrupar observações em grupos ascendentes. 

Existem dois tipos principais de análise de clusters: a análise hierárquica, 

hierarchical cluster analysis (HCA), e a análise não hierárquica ou disjoint cluster 

analysis, frequentemente identificada por meio da abordagem K-média, K-means: 

 

A. Análise de cluster hierárquica: esse método produz uma estrutura 

de árvore hierárquica, com todas as observações iniciando como 

sendo o próprio cluster e, em seguida, combinando casos em clusters 

cada vez maiores. Assim, a análise resulta em uma espécie de 

taxonomia hierárquica, com grupos de alto nível e grupos menores 

embutidos nesses grupos de alto nível. Apesar de computacionalmente 

complexa, a análise hierárquica é a mais simples para o usuário final, 

uma vez que não requer a escolha do número de clusters antes do 

tempo. Em vez disso, uma única análise hierárquica é feita e os 

resultados são interpretados posteriormente. A Figura 9 é um 

dendrograma que ilustra como a análise hierárquica de clusters 

organiza observações em muitos níveis diferentes com base em 

características compartilhadas. 

B. Análise de cluster não hierárquica: a análise não hierárquica é 

conceitualmente e computacionalmente mais simples: o pesquisador 

determina quantos grupos deseja considerar e a técnica combina 

observações em muitos grupos, de forma que as diferenças entre os 

grupos são maximizadas, enquanto a variação dentro de cada grupo é 

minimizada. Isto é, os métodos não hierárquicos são caracterizados 

pela necessidade de que se defina uma partição inicial e também pela 
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flexibilidade, uma vez que os elementos podem ser trocados de grupo 

durante a execução do algoritmo. O procedimento geral adotado para 

os métodos não hierárquicos é o de escolher uma partição inicial, ou 

seja, um número inicial de clusters com base no conhecimento anterior 

da questão de investigação. Em seguida, o pesquisador realiza o 

deslocamento do objeto de um grupo para outros grupos, verificando o 

valor do critério utilizado, decidindo pelo agrupamento que apresentar 

melhoria. Esse processo é repetido até que não se obtenha mais 

nenhuma melhoria com os deslocamentos. Os métodos conhecidos 

como k-médias e Fuzzy c-Médias são exemplos desses 

procedimentos, que têm como vantagem permitir que se mova um 

elemento de um cluster para o outro, o que não é possível no método 

hierárquico. Usualmente, os métodos não hierárquicos são mais 

eficientes na análise de bancos de dados com maior número de 

observações. 

 

 

Figura 9 – Dendrograma da análise de clusters hierárquica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Staples e Biber (2015) 

 

Para facilitar a escolha de qual dos dois tipos de análise o pesquisador vai 

usar, é possível lançar mão da motivação teórica e analisar se há razão para 
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acreditar que os dados sejam hierárquicos por natureza, se esse for o caso, a 

análise hierárquica deve ser a escolhida. O oposto também pode acontecer, caso o 

pesquisador não tenha interesse em níveis hierárquicos, então a análise não 

hierárquica, disjoint (K-means), deve ser a escolhida.  

 A análise de clusters é capaz de auxiliar o pesquisador a organizar os dados 

observados de um modo estatisticamente estruturado (VEIRANO PINTO, 2013, p. 

157), de grande valia para o estabelecimento de taxonomias. Como vimos, a análise 

de clusters emprega cálculos estatísticos capazes de agrupar dados com forte grau 

de associação, formando os clusters, ou seja, os agrupamentos, e distanciando 

aqueles cujos graus de associação são mais fracos, formando outros clusters 

diferentes. 

Os cálculos da análise de clusters geralmente são executados em programas 

estatísticos como o SPSS ou o SAS. É importante ressaltar que esse tipo de análise 

revela associações que certamente existem, mas que talvez não tenham sido 

desveladas pela AMD, permitindo que sejam analisadas. O Quadro 7, no final da 

seção, mostra um resumo das questões que uma análise de clusters pode tratar e 

pode ser replicada para outras pesquisas. 

Apesar dos agrupamentos gerados pela análise de clusters serem baseados 

em uma AMD que já existe, os resultados das duas análises são bem diferentes. Na 

AMD, cada texto é posicionado em uma escala que permeia todas as dimensões de 

forma simultânea, equanto na análise de determinação de tipologia textual, como a 

feita pelas etapas da análise de clusters, cada texto é classificado como sendo parte 

de um único grupo. 

Para ilustrar a diferença entre os dois métodos, podemos comparar os 

desenhos das Figuras 10 e 11.  A Figura 10 mostra como um texto do CTT é 

classificado dentro de todas as quatro dimensões do CTT de forma simultânea. O 

texto 1 aparece no primeiro lado da figura, que simula o posicionamento do texto 

pelas escalas das quatro dimensões de tradução desveladas no CTT, os pontos, ou 

seja, as bolinhas desenhadas nas linhas posicionadas logo abaixo. As dimensões 

são as representações desse texto 1 em cada uma das dimensões de forma 

simultânea.  

Já a Figura 11 apresenta como os dois mesmos textos, o texto 1 e o texto 2, 

são classificados na análise de cluster, que também podemos chamar de análise 
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tipológica, afinal o objetivo dessa análise é definir dois grupos com tipos de textos 

traduzidos diferentes.  

 

Figura 10 – Disposição de texto na análise multidimensional 

 

 

A Figura 10 mostra a classificação do texto 1 e do texto 2 de acordo com a 

análise tipológica realizada e mostra que um mesmo texto não pode ser classificado 

em mais de um agrupamento. É possível notar que a bolinha posicionada na linha 

logo abaixo do grupo representa o posicionamento do texto dentro do cluster. Isso 

significa que um texto, apesar de ficar dentro do mesmo agrupamento de outro texto, 

não é necessariamente idêntico ao outro, isto é, todos os textos que são agrupados 

no mesmo cluster têm características linguísticas internas semelhantes, porém, há 

classificações diferentes quanto ao posicionamento desses textos.  

 

Figura 11 – Disposição de texto na análise de clusters 

 

 

 

Os textos que chamamos de textos do núcleo, ou core texts, são os textos 

que possuem um carregamento (loading) maior de características nas dimensões e, 

consequentemente, são os exemplos mais típicos do tipo de texto que o pesquisador 
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está procurando definir com esse tipo de análise, afinal, esses são os textos que 

ficaram posicionados próximos ao núcleo do cluster. Por outro lado, há também 

textos que foram posicionados dentro do mesmo cluster, mas que não ficam perto 

do núcleo, chamados de textos periféricos, ou seja, eles incorporam apenas uma 

parte dessas características nucleares e isso os torna relativamente não tão 

representativos do cluster quanto os textos nucleares, porém, eles ainda são 

completamente diferentes daqueles que ficaram posicionados em um outro cluster.  

Para determinar quais textos são os nucleares e quais são os perifiéricos 

dentro de um mesmo cluster é preciso usar uma medida de distância. O texto que 

fica posicionado de forma periférica tem a distância maior do que 1,5 vezes a 

distância média par ao núcleo do cluster (seed center ou core). Os critérios de 

classificação dos textos, assim como todos os passos e etapas para a realização da 

análise de clusters, são descritos mais a frente no Capítulo 3, que trata da 

metodologia, na seção 3.2.4. É possível usar as considerações resumidas no 

Quadro 7 para replicar as questões teóricas da análise de clusters em outros 

estudos. 
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Quadro 7 – Resumo estatístico da análise de clusters 

Possíveis 

perguntas de 

pesquisa/objetivos 

- Quais/quantos são os grupos subjacentes que existem em 
um determinado conjunto de dados? 
- Quais as diferenças e similaridades entre os grupos de 
observações? 
- Quais variáveis são capazes de agrupar as observações? 
- Seria possível reduzir um conjunto de observações em 
grupos menores? 
- Seria possível usar um conjunto de variáveis para agrupar 

observações de forma siginificativa? 

Desenho da 

pesquisa 

A. Observações: 
(i) participantes, textos, etc. 
B. Variáveis: 
(i) Escores de testes 
(ii) Respostas de questionários 
(iii) Computos (counts) linguísticos 

Hipóteses 
Estatísticas 

Ausência de multicolinearidade/singularidade: 
A. Correlação bivariada entre as variáveis 
B. Tolerância e valor de SMC17 

Preparação dos 
dados 

Linhas: observações/casos (N) 

Colunas: variáveis 
A. A coluna ID contém um único identificador para cada 
variável 
B. As demais colunas contêm valores contínuos para as 
variáveis 
 

Visualização Gráficos de dispersão, scatterplots 

Dendogramas, dendrograms 
Distância entre os fusion clusters 

Fonte: Anotações de aula (EGBERT, 2017) 

 

 

 

2.2.3.3. Análise discriminante 

 

A análise discriminante, também conhecida como análise de função 

discriminante e análise discriminante linear, é uma técnica estatística multivariada de 

classificação. Seu objetivo é predizer a associação de grupo/categoria de um 

conjunto de observações com base em uma ou mais variáveis preditoras, como 

apresentado por Tabachnick e Fidell (2013, p. 377). A categoria ou o grupo real ao 

qual cada observação pertence é conhecida do pesquisador antes da realização da 

análise discriminante. Assim, o objetivo é determinar quão bem as variáveis 

                                                
17 SMC é prior communality estimates: SMC 
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dependentes podem “prever” a categoria correta nos dados. Em outras palavras, a 

análise discriminante é utilizada para discriminar e classificar objetos, por meio do 

estudo da separação de objetos de uma população em duas ou mais classes.  

A discriminação ou separação é a primeira etapa da análise discriminante. Ela 

trata da parte exploratória da análise e se baseia na procura de características 

capazes de serem utilizadas para alocar objetos em diferentes grupos previamente 

definidos. Tal classificação ou alocação pode ser definida como um conjunto de 

regras que serão usadas para classificar novos objetos. Porém, a função que separa 

objetos pode também servir para posicioná-los, fazendo o contrário, ou seja, as 

regras que alocam objetos podem ser usadas para separá-los. 

Tabachnick e Fidell (2013, p. 377) explicam que a análise discriminante está 

relacionada à análise fatorial, porque muitas vezes, como no caso deste estudo, ela 

depende da redução de dimensão para poder funcionar. Nos casos em que existem 

muitas variáveis dependentes, a análise discriminante tentará reduzir essas 

variáveis a um conjunto menor de funções discriminantes, ou combinações lineares 

de variáveis, para usar na predição. A diferença é que na análise fatorial as 

dimensões são derivadas somente de correlações entre um conjunto de variáveis, 

enquanto que em uma análise discriminante, as dimensões (ou seja, funções 

discriminantes) são determinadas com base em quais combinações de variáveis 

predizem melhor a categoria de associação das observações. Como os fatores que 

resultam de uma análise fatorial, as funções discriminantes podem ser interpretadas 

de maneira significativa. 

Como mencionado anteriormente, a técnica da análise discriminante não foi 

projetada para prever a associação de grupo/categoria de observações quando o 

grupo ou categoria real é desconhecido. Embora isso seja verdade, não significa que 

as funções discriminantes que resultam de uma análise discriminante não podem ser 

aplicadas a observações com grupos desconhecidos. Nesse caso, teríamos uma 

extensão do estudo que iria além da análise discriminante, mas seria baseada em 

informações derivadas dela. 

Segundo Norris (2015, p. 305), a análise discriminante fornece uma 

abordagem estatística para investigar até que ponto um conjunto de variáveis 

medidas pode distinguir, ou seja, discriminar os membros de diferentes grupos. Em 

vez perguntar se existem diferenças detectáveis entre grupos de acordo com uma 

ou mais variáveis dependentes, a análise discriminante pergunta quão bem e até 
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que ponto os casos individuais podem ser classificados em um grupo particular com 

base em combinações de padrões observados nas variáveis mensuradas. Por 

exemplo, um pesquisador do campo da Linguística de Corpus pode querer saber até 

que ponto os textos que representam um determinado registro podem ser 

classificados com precisão como pertencendo àquele registro ou a outro. No caso 

desta pequisa, a análise discriminante ajuda a identificar se os textos traduzidos por 

tradutores mais experientes, os textos traduzidos pelos menos experientes e os 

textos originalmente escritos em língua inglesa são classificados em grupos distintos 

de acordo com as características que estão sendo mensuradas. 

A análise discriminante pode ser usada de duas formas distintas: como uma 

estratégia (i) descritiva ou (ii) preditiva. No caso do aspecto descritivo, a análise 

discriminante explora quão bem as combinações de variáveis são capazes de 

explicar a participação em grupos que foram identificados a priori, tipicamente 

investigando explicações hipotéticas para diferenças entre grupos. Já o aspecto 

preditivo vai um pouco além da descrição e busca determinar uma forma de estimar, 

ou seja, prever os futuros membros do grupo de forma tão eficiente e confiável 

quanto possível, com base em um conjunto de fenômenos mensuráveis (NORRIS, 

2015, p. 306). 

Assim como vimos na análise de cluster descrita anteriormente, a análise 

discriminante também funciona usando os dados já produzidos pela análise fatorial. 

Isto é, a análise discriminante funciona a partir da combinação de variáveis medidas 

de acordo com suas funções, daí o nome análise de função discriminante. Tais 

vairáveis são semelhantes àquelas agrupadas nos fatores durante a análise fatorial, 

que são consideradas variáveis latentes novas (não observáveis) baseadas em 

combinações lineares de fenômenos observáveis. Vale ressaltar que uma função é 

uma combinação de medidas usadas para prever a participação em grupos, 

conceitualmente como um fator na análise fatorial e semelhante a um cluster em 

uma análise de clusters. 

As funções são criadas matematicamente ponderando a respeito da 

contribuição de cada tipo de variável e analisando qual combinação de valores 

ponderados é a mais discriminatória entre os diferentes grupos. Há dois tipos de 

variáveis usadas nessa análise, a variável predizente (predictor variable) e a variável 

agrupadora (grouping variable). Quando estamos lidando com vários grupos (ou 

seja, mais de dois), pode haver várias maneiras de ponderar e combinar variáveis 
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medidas para distinguir entre diferentes pares e conjuntos de grupos, sendo possível 

e até mesmo provável que diferentes combinações de medidas sejam mais 

discriminatórias entre certos grupos do que outros. A análise discriminante tenta 

encontrar a melhor combinação linear de medidas para distinguir entre os grupos.  

O ponto inicial de uma análise discriminante é a identificação das variáveis 

agrupadoras e das variáveis preditoras. Segundo Norris (2015, p. 308), uma variável 

agrupadora assume a forma de um fator categórico de algum tipo, geralmente a 

variável causal que foi operacionalizada em um estudo e já analisada como uma 

variável independente. As variáveis que chamamos de agrupadoras podem ter dois 

ou mais níveis, porém na análise discriminante ela deve pertencer a um nível 

apenas. Por exemplo, as variáveis agrupadoras podem ser tipos de texto 

(argumentativo, narrativo etc.), grupos experimentais (explícito, implícito, controle 

etc.), níveis de proficiência (baixo, médio, alto etc.) e assim por diante. Já as 

variáveis preditoras são as medidas de escala intervalar usadas na tentativa de 

classificar casos individuais de acordo com suas classificações dentro dos grupos 

nos níveis das variáveis agrupadoras. Em outras palavras, as variáveis preditoras, 

ou seja, as que serão “previstas”, são aquelas que já foram usadas na análise 

fatorial e que chamamos de variável dependente. No caso desta pesquisa, essas 

variáveis seriam as que se referem à autoria do texto traduzido, isto é, o tradutor 

mais (TE1) ou menos experiente (TE2) e o texto escrito originalmente em língua 

inglesa (L1).  

A análise discriminante investiga como essas variáveis podem ser 

combinadas para prever a participação nos grupos da variável agrupadora. Segundo 

Norris (2015, p. 308), é possível executar uma análise discriminante usando muitas 

variáveis preditoras, no entanto, o poder da análise diminui substancialmente com 

cada nova variável preditora e a probabilidade de multicolinearidade (medidas 

preditoras correlacionadas) aumenta.  

Para a realização de uma análise discriminante, há alguns pré-requistos 

fundamentais (assumptions), como por exemplo a questão dos anômalos (outliers), 

o tamanho da amostra (sample size) e a multicolinearidade. É importante que haja 

independência de observações em cada variável, normalidade univariada e 

multivariada, homogeneidade de variância e covariância e nenhuma evidência de 

multicolinearidade.  
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No caso das anomalias, os chamados outliers podem exercer uma influência 

considerável nos resultados, especialmente em tamanhos de amostra menores, 

portanto, deve-se inspecionar (graficamente) as distribuições em cada medida de 

previsão para cada uma das variáveis agrupadoras. Segundo Norris (2015, p. 310), 

quando os outliers forem identificados, eles podem ser eliminados ou suas 

pontuações podem ser ajustadas.  

Em relação ao tamanho mínimo da amostra, Norris (2015, p. 310) esclarece 

que para começar uma investigação discriminante, a amostra deve conter mais 

casos do que o número total de variáveis preditoras, ou seja, um critério de 20 casos 

por variável preditora deve ser adotado para evitar problemas de superposição do 

modelo com muitas variáveis. 

Por fim, a questão da multicolinearidade deve ser considerada com cuidado 

antes de se escolher as variáveis da análise, uma vez que altas correlações (um 

critério típico é r > .70) entre variáveis preditoras reduzem o poder da análise e 

podem confundir a determinação de funções discriminantes devido ao uso de 

características superficiais e não úteis para o estudo. Quando altas correlações são 

identificadas, uma única variável deve ser selecionada e as outras variáveis 

correlacionadas devem ser eliminadas da análise. Contudo, vale lembrar que 

segundo Tabachnick e Fidell (2013), ainda não há consenso sobre a magnitude da 

correlação que deve ser considerada como aquela que possui excesso de 

sobreposição. 

A seção destinada à metodologia trata de forma detalhada todas as etapas da 

análise discriminante e mostra com exatidão como é calculada a classificação feita 

pela análise discriminante a partir da interpretação do que chamamos de matriz de 

confusão (Confusion Matrix). Como visto, a análise discriminate é capaz de estimar 

os números e porcentagens de casos individuais cuja participação em um grupo foi 

prevista por suas funções combinadas; e o Quadro 8 resume os pontos teóricos da 

análise discriminate de forma que os principais conceitos abordados possam ser 

replicados em outras pesquisas.  
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Quadro 8 – Resumo estatístico da análise de discriminante 

Possíveis 

perguntas de 

pesquisa/objetivos 

- Até que ponto o grupo de variáveis dependentes pode ser 
previsto pelas variéveis independentes? 
- Quais variáveis independentes caracterizam os grupos de 
variáveis dependentes? 
- Seria possível usar um grupo de variáveis independentes 
para separar as variáveis dependentes em grupos? 
- Quais variáveis latentes (funções discriminantes) emergem 
quando usamos as variáveis independentes para prever os 
grupos de variáveis dependentes? 

Desenho da 

pesquisa 

A. Observações: 
(i) participantes, textos, etc. 
B. Variáveis: 
(i) variável dependente categórica: 
(registro, nível de proficiência etc.) 
(ii) variável independente/contínua: 
(escores de testes, respostas de questionários, computos de 
características linguísticas) 

Hipoteses 
estatísticas 

A. Normalização univariada e multivariada: 
- Checar normalidade das variáveis independentes 
B. Relação linear entre as variáveis: 
- Checar o gráfico de dispersão   
C. Ausência de outliers: 
- Checar a distância com o teste de Mahalanobis 
D. Variação homogênea: 
- box’s M text 
E. Ausência de multicolinearidade/singularidade: 
- Tolerância e valor de SMC 

Preparação dos 
dados 

Linhas: observações/casos (N) 
Colunas: variáveis 
A. A coluna ID contém um único identificador para cada 
variável 
B. Coluna com indicação específica de qual grupo pertence à 
variável dependente 
C. As demais colunas contêm valores contínuos para as 
variáveis independentes 

Visualização 
Gráficos de dispersão, scatterplots 

Mapa territorial com a dispersão dos centroídes 

Fonte: Anotaçoes de aula (EGBERT, 2017) 

 

Encerramos aqui as considerações sobre o embasamento teórico de nossa 

pesquisa e passamos, no capítulo a seguir, à explicação das metodologias 

utilizadas. 
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3 METODOLOGIA 

  

 O Capítulo 3 trata de três assuntos específicos. O primeiro tópico relata todo o 

processo de organização e compilação dos corpora selecionados para este estudo. 

O segundo item apresenta uma descrição minuciosa e detalhada de todos os 

corpora e subcorpora. Em seguida, são apresentados os procedimentos estatísticos 

usados no estudo: a AMD funcional completa e aditiva, seguida da análise de 

clusters ou análise de agrupamento, que serve como fonte de informação 

complementar para o esclarecimento das questões de pesquisa. A última parte do 

capítulo resume os passos metodológicos aplicados na análise discriminante, 

seguida da introdução do capítulo seguinte.  

 

3.1. Os corpora 

 

Dois corpora foram organizados e compilados especialmente para esta 

investigação tradutória. O primeiro corpus, descrito na seção 3.1.1, é o REFCEN, um 

corpus de referência, compilado especialmente para investigar a variação da língua 

inglesa nos 30 registros estudados nesta pesquisa. O REFCEN é um corpus 

monolíngue, comparável, etiquetado com o Biber Tagger. O corpus de referência 

possui 20 textos de cada registro, totalizando 600 textos e mais de 5 milhões de 

palavras. O segundo corpus usado nesta pesquisa é o CTT. Ele é um corpus 

bilíngue, alinhado, composto por três subcorpora. Sendo um subcorpus de textos em 

português, OTP-BR, usado como base para as traduções investigadas, porém não 

usado nas análises; e mais dois outros subcorpora formados por textos traduzidos 

por tradutores experientes (TE1) e por tradutores menos experientes (TE2).  

O CTT é formado pelo texto original em língua portuguesa e suas respectivas 

traduções. As traduções são divididas em dois grupos, o grupo 1 (TE1 – tradução 

mais experiente) é formado por traduções feitas por profissionais mais experientes e 

publicadas oficialmente como sendo as traduções oficiais dos textos, ou seja, as 

traduções feitas por tradutores experientes. O segundo grupo de traduções (TE2 – 

tradução menos experiente) é formado por traduções feitas por estudantes e 

aprendizes de tradução, profissionais que ainda não têm muita experiência com o 

fazer tradutório. O CTT possui 425 textos originalmente escritos em português, 

totalizando 1.260.992 palavras. O TE1, corpus de traduções feitas por tradutores 
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mais experientes, possui a tradução para o inglês já publicada e considerada como 

sendo a tradução oficial dos 425 textos que compõem o CTT, totalizando 1.181.242 

palavras. O TE2 possui a tradução para o inglês dos 425 textos do CTT, porém 

dessa vez as traduções são feitas por estudantes de tradução e tradutores que 

ainda não possuem muita experiência na profissão e no fazer tradutório. O TE2 

possui um total de 1.115.555 palavras. Vale ressaltar que os textos traduzidos no 

TE1 e no TE2 são os mesmos textos, só que traduzidos por tradutores com 

diferentes níveis de experiência.  

A Tabela 1 resume a composição dos dois corpora compilados para a 

pesquisa. Em números gerais, há um montante de mais de 7 milhões de palavras 

em 1.450 textos divididos em 30 registros diferentes.  

 

Tabela 1 – Os dois corpora compilados para o estudo: corpus de referência (REFCEN)  e 
corpus of translated texts (CTT) 

Características 
REFCEN 

(corpus de referência) 

CTT 

(corpus de tradução) 

Quantidade de textos 600 850 

Número de palavras + 5 milhões + 2 milhões 

Idioma inglês inglês 

Registros 30 30 

 

Tanto o REFCEN quanto os três subcorpora que compõem o CTT (OTP-BR, 

TE1 e TE2) estão descritos separadamente nos itens a seguir.  

 

3.1.1. Corpus de referência  

 

O REFCEN é um corpus formado por textos originalmente escritos em inglês 

e organizado para funcionar como um corpus de referência da língua inglesa (Tabela 

2), especialmente organizado para este estudo, com um total de 30 registros 

diferentes, sendo 20 textos de cada registro, um total de 600 textos e mais de 5 

milhões de palavras. 

Os textos do REFCEN são originalmente escritos em língua Inglesa e 

funcionam como uma fonte de referência para o estudo da variação linguística 

proposto nesta tese. Juntando os 30 registros, há um total de 5.385.318 tokens 

(número de palavras), 304.265 types (palavras únicas) e uma média de TTR de 

41%. 
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Tabela 2 – O corpus de referência: REFCEN 

 REGISTRO DESCRIÇÃO TEXTOS MODO PALAVRAS 

01 Abstract Resumos de artigos científicos 20 Escrito 4.736 

02 Article Artigos científicos completos 20 Escrito 150.124 

03 CVitae Curriculum Vitae 20 Escrito 13.678 

04 Horoscope Horóscopo 20 Escrito 25.378 

05 Informercial Comerciais de vendas 20 Falado 20.617 

06 Interview Entrevistas 20 Falado 57.010 

07 Legal Textos da área de direito 20 Escrito 145.744 

08 Legislation Legislações 20 Escrito 290.474 

09 Magazine Textos de revistas 20 Escrito 342.464 

10 Manual Manual do usuário 20 Escrito 212.534 

11 Meeting Reuniões 20 Falado 98.138 

12 Menus Cardápios 20 Escrito 27.884 

13 Movies Filmes 20 Falado 149.273 

14 Newspaper Textos de jornais 20 Escrito 650.916 

15 Novel Ficção 20 Escrito 1.899.199 

16 Poetry Poesia 20 Escrito 18.970 

17 Politics Discurso político 20 Falado 42.704 

18 Reality TV Programas de Reality TV 20 Falado 112.538 

19 Report Relatórios financeiros 20 Escrito 248.567 

20 Shortstory Contos 20 Escrito 66.294 

21 Songs Músicas 20 Falado 5.119 

22 TedTalk Apresentações do TEDTALK 20 Falado 45.411 

23 TVnews Noticiários da televisão 20 Falado 62.773 

24 Twitter Twitter 20 Escrito 64.294 

25 Urban Crônicas 20 Escrito 110.408 

26 Walltext Textos de parede 20 Escrito 10.590 

27 Website Páginas da Internet 20 Escrito 11.094 

28 Wikipedia Páginas da Wikipedia 20 Escrito 121.678 

29 Youth Literatura infantojuvenil 20 Escrito 351.133 

30 Youtube Vídeos do Youtube 20 Falado 24.972 

 TOTAL  600  5.385.318 

 

 

3.1.2. Corpus de tradução 

  

 Os textos do CTT estão divididos em dois grupos: os textos traduzidos por 

tradutores mais experientes (TE1) e os textos traduzidos por tradutores menos 

experientes (TE2). O perfil dos tradutores que produziram as traduções desse 

corpus está descrito na seção 2.1. Como o CTT é um corpus formado por textos 

traduzidos para o inglês, há consequentemente um conjunto de textos que deu 

origem às traduções investigadas aqui. O corpus com os textos originalmente 

escritos em português do Brasil é o OTP-BR, porém esse corpus não é usado nas 
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análises deste estudo. O OTP-BR está descrito no item a seguir (seção 3.1.3). 

Sendo assim, a compilação, a organização e a formação do CTT estão intimamente 

ligadas ao OTB-BR, que serve de fonte de exemplos e comparação para a 

compreensão das escolhas feitas pelos dois tipos de tradutores quando da análise 

dos dados.  

 O CTT é formado por um total de 850 textos, sendo 425 de cada grupo 

(Tabela 3). Isso quer dizer que os dois grupos possuem as traduções para o inglês 

feitas a partir dos textos compilados no corpus OTP-BR, sendo que o grupo TE1 tem 

os 425 textos traduzidos por tradutores mais experientes e o TE2 tem os mesmos 

425 textos só que dessa vez traduzidos por tradutores menos experimentes, 

estudantes de tradução.  

Há no CTT, diferentemente do REFCEN, uma discrepância no número de 

textos selecionados. Isso se deve ao fato de as traduções feitas pelo TE2 terem sido 

feitas por estudantes e voluntários, e por esse motivo, o número de textos utilizado é 

o número possível de acordo com o produzido pelos voluntários no período 

solicitado para a pesquisa. Em outras palavras, o corpus dependia da produção 

tradutória dos voluntários para existir e tudo o que foi feito e entregue pelos 

tradutores foi utilizado na pesquisa, mesmo que o número de produção não tenha 

sido regular.  

Na verdade, essa discrepância na quantidade de textos não é um problema, 

por conta da normalização que os dados sofrem antes de serem contabilizados para 

a análise, equilibrando de forma uniforme os cálculos utilizados na metodologia. A 

normalização é um procedimento que tem o objetivo de equilibrar a frequência das 

variáveis linguísticas para que os textos com grande quantidade de palavras possam 

permitir que determinada variável lexicogramatical se sobressaia quando 

comparados com textos de menor tamanho, nos quais a probabilidade de frequência 

da mesma variável seria menosprezada (FONSECA DE ARAÚJO, 2017, p. 71).  

A normalização é o que permite o uso de textos de tamanhos diferentes e 

também número diferentes de textos de um determinado registro. Se não fosse pela 

normalização, era provável que o registro romance (novel) e suas características 

fossem mais influentes na análise simplesmente porque há mais textos traduzidos 

desse tipo e porque eles são mais longos e, portanto, têm mais palavras do que 

outros registros que formam o corpus. 
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Tabela 3 – Corpus de textos traduzidos 

 

  

 

3.1.3. Corpus original em português do Brasil 

  

 O corpus com os textos originalmente escritos em português e que deu 

origem às traduções que estão no CTT é o OTP-BR. Apesar de não ter sido usado 

na análise e em nenhum dos cálculos estatísticos, ele é uma fonte de exemplos e 

informações a respeito da origem das traduções. É formado por um total de 425 

textos escritos em português e que foram compilados por já possuírem uma 

tradução oficial para a língua, feita por um tradutor profissional, ou seja, um tradutor 

 REGISTRO TEXTOS MODO TE1 TE2 TOTAL 

01 Abstract 25 Escrito 6.596 6.840 13.436 

02 Article 17 Escrito 74.560 69.592 144.152 

03 CVitae 20 Escrito 16.050 13.457 29.507 

04 Horoscope 20 Escrito 28.293 22.236 50.529 

05 Informercial 10 Falado 5.026 4.697 9.723 

06 Interview 11 Falado 16.358 16.096 32.454 

07 Legal 25 Escrito 72.895 71.913 144.808 

08 Legislation 20 Escrito 26.323 23.978 50.301 

09 Magazine 10 Escrito 10.499 10.132 20.631 

10 Manual 10 Escrito 50.936 45.580 96.516 

11 Meeting 10 Falado 17.671 17.298 34.969 

12 Menus 23 Escrito 9.027 8.488 17.515 

13 Movies 11 Falado 78.801 79.942 158.743 

14 Newspaper 10 Escrito 7.249 7.848 15.097 

15 Novel 10 Escrito 483.315 457.879 941.194 

16 Poetry 17 Escrito 4.968 5.289 10.257 

17 Politics 13 Falado 23.674 22.410 46.084 

18 Reality TV 03 Falado 2.134 2.376 4.510 

19 Report 21 Escrito 74.286 70.582 144.868 

20 Shortstory 10 Escrito 31.971 29.072 61.043 

21 Songs 16 Falado 2.958 2.857 5.815 

22 TedTalk 10 Falado 17.098 16.620 33.718 

23 TVnews 20 Falado 8.335 8.421 16.756 

24 Twitter 20 Escrito 7.315 7.060 14.375 

25 Urban 13 Escrito 9.116 8.818 17.934 

26 Walltext 12 Escrito 4.760 4.754 9.514 

27 Website 12 Escrito 17.688 16.860 34.548 

28 Wikipedia 10 Escrito 59.963 51.490 111.453 

29 Youth 10 Escrito 6.614 6.662 13.276 

30 Youtube 17 Falado 6.763 6.308 13.071 

 TOTAL 850  1.181.242 1.115.555 2.296.797 
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que conseguiu provar no mercado que possui mais experiência do que os tradutores 

iniciantes que se apresentaram como voluntários para as traduções propostas pela 

pesquisa.  

O OTP-BR foi compilado entre os anos de 2016 e 2018 e possui os mesmos 

30 registros apresentados no corpus REFCEN. A Tabela 4 apresenta em detalhes 

os dados da formação do corpus com os textos originais em português do Brasil. 

O esquema desenhado na Figura 12 resume a organização dos corpora 

usados nesta pesquisa. É possível notar que apenas os subcorpora que estão 

descritos dentro do círculo foram os usados neste estudo, ficando o corpus do 

português apenas como uma fonte de exemplos, caso seja necessário entender a 

origem de alguma das traduções. 

Os 30 registros compilados para este estudo foram organizados em arquivos 

no formato bloco de notas (.txt) em pastas separadas e cada um dos arquivos 

recebeu um arquivo cabeçalho (.hed) com as principais informações a respeito do 

registro, da publicação do texto e do autor da tradução. Essa ficha de cabeçalho já 

foi descrita na seção 2.1.2, quando da descrição do perfil do tradutor, sendo preciso 

ainda descrever os tipos de registros usados no estudo. De forma geral, o nome do 

registro é autoexplicativo, ou seja, na maioria das vezes é possível inferir do que se 

trata apenas pelo nome, porém, alguns deles precisam de uma definição mais 

detalhada. 

Tanto o REFCEN quanto o CTT seguem a mesma classificação de registros e 

há sempre correspondência entre eles. Isto é, um registro como o #17 (politics) é 

formado por discursos políticos. No REFCEN, os discursos são originalmente 

escritos em inglês, como por exemplo os discursos do ex-presidente americano 

Barack Obama18, que podem ser baixados direto do website oficial do político; já no 

CTT os discursos políticos são os dos presidentes e políticos brasileiros com suas 

respectivas traduções para o inglês, ou seja, a tradução oficial publicada no website 

do governo brasileiro, e a tradução feita por um tradutor aprendiz. 

 

 

 

 

                                                
18 http://obamaspeeches.com/ 
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Tabela 4 – Textos originais em português do Brasil 

 REGISTRO DESCRIÇÃO TEXTOS MODO PALAVRAS 

01 Abstract Resumos de artigos científicos 25 Escrito 8.201 

02 Article Artigos científicos completos 17 Escrito 81.888 

03 CVitae Curriculum Vitae 20 Escrito 17.530 

04 Horoscope Horóscopo 20 Escrito 30.957 

05 Informercial Comerciais de vendas 10 Falado 4.946 

06 Interview Entrevistas 11 Falado 17.132 

07 Legal Textos da área de direito 25 Escrito 86.119 

08 Legislation Legislações 20 Escrito 28.636 

09 Magazine Textos de revistas 10 Escrito 11.578 

10 Manual Manual do usuário 10 Escrito 56.870 

11 Meeting Reuniões 10 Falado 20.610 

12 Menus Cardápios 23 Escrito 9.701 

13 Movies Filmes 11 Falado 87.581 

14 Newspaper Textos de jornais 10 Escrito 8.733 

15 Novel Ficção 10 Escrito 494.671 

16 Poetry Poesia 17 Escrito 5.543 

17 Politics Discurso político 13 Falado 25.574 

18 Reality TV Programas de Reality TV 03 Falado 2.503 

19 Report Relatórios financeiros 21 Escrito 88.692 

20 Shortstory Contos 10 Escrito 31.176 

21 Songs Músicas 16 Falado 2.847 

22 TedTalk Apresentações do TEDTALK 10 Falado 18.737 

23 TVnews Noticiários da televisão 20 Falado 9.225 

24 Twitter Twitter 20 Escrito 7.697 

25 Urban Crônicas 13 Escrito 9.396 

26 Walltext Textos de parede 12 Escrito 5.301 

27 Website Páginas da Internet 12 Escrito 18.735 

28 Wikipedia Páginas da Wikipedia 10 Escrito 56.590 

29 Youth Literatura infantojuvenil 10 Escrito 7.144 

30 Youtube Vídeos do Youtube 17 Falado 6.679 

 TOTAL  425  1.260.992 

  

 

O registro #1 é formado por resumos (abstract) retirados de artigos de 

diferentes áreas de pesquisas, já o registro #2 é composto por artigos inteiros de 

diferentes áreas de estudos, tanto de humanas quanto exatas e biomédicas. O 

registro #3 é formado por currículos (Cvitae) de diferentes áreas profissionais. O 

registro #4 é formado por textos retirados de previsões de horóscopos, que vão 

desde a previsão diária até a previsão anual e mensal de cada um dos signos do 

zodíaco. A extração dos textos foi feita a partir das recomendações de Biber (1993) 

quanto ao número mínimo de 400 palavras por texto. Nesse caso, os textos como a 
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previsão de horóscopo e os tuites (#24 twitter) foram compiladas de forma que cada 

amostra possuísse esse número mínimo de palavras recomendado.  

 

Figura 12 – Desenho dos corpora 

 

 

O registro #5 (informercial) é formado por textos retirados de informerciais, ou 

seja, comerciais de vendas de produtos que são vinculados na TV ou em canais de 

vídeos da Internet, como por exemplo o canal da rede Polishop. O registro #6 

(interview) é formado por textos do modo falado; as entrevistas são variadas e há 

desde entrevistas com pessoas famosas da área da música e do cinema até 

pesquisadores e pessoas comuns.  

O registro #7 (legal) é composto por textos da área legal, ou seja, textos da 

área do direito, como por exemplo contratos, certidões, petições e outros tipos de 

documentos; enquanto o registro #8 (legislation) é formado por textos 

constitucionais, como leis, ementas e a própria constituição.  

O registro #9 (magazine) é formado por textos de revistas que variam desde 

simples reportagens, como uma notícia sobre a vida do nadador Phelps e da atleta 

Simone Biles, até publicações completas como a revista Cosmopolitan, que possui 

versão brasileira e americana, e ainda revistas de bordo como a revista da Gol e a 

revista da Latam.  
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O registro #10 é formado por manuais de produtos como celulares, aparelhos 

de micro-ondas e correias de motores. Na sua maioria, os manuais são 

disponibilizados com os produtos e estão disponíveis on-line em mais de um idioma, 

como o caso dos aparelhos de celular e máquinas fotográficas. 

Há um grupo de registros do modo escrito que foi separado simplesmente por 

conta da possibilidade de classificação por preferência de leitura e pelo tamanho dos 

arquivos, no caso, o registro #15 (novel), que tem romance e livros (registro literário); 

o registro #20 (shortstories), formado por contos; e o registro #29 (youth), com textos 

literários infantis e infantojuvenis.  

O registro #25 (urban) refere-se aos textos chamados em português de 

crônicas. Exemplos de textos desse registro seriam as crônicas dos autores Mario 

Prata e Rubem Fonseca. A crônica é um registro típico da língua portuguesa e a 

tradução para o inglês escolhida nesta pesquisa foi urban chronicles, um termo já 

utilizado para a versão de histórias curtas, típicas do cotidiano e que muitas vezes 

incluem opiniões pessoais.  

O registro #26 (walltexts) é formado por textos de parede, ou seja, textos que 

acompanham obras de arte em museus, textos de abertura de exposições para 

galerias de arte, casas de cultura e outros tipos de exposições temporárias e 

permanentes. Grande parte dos textos desse registro é formada por exposições que 

aconteceram na Pinacoteca de São Paulo e em outros museus do país. Além dos 

diferentes tipos de autores (TE1, TE2 e L1), os registros também possuem 

diferentes modos: escrito (written) e falado (spoken). O corpus tem 75% dos textos 

no modo escrito e 25% no falado. 

 O Quadro 9 mostra um trecho extraído de três arquivos do CTT alinhados no 

programa Multialigner 19  , uma ferramenta gratuita para alinhamento de textos 

traduzidos em línguas diferentes e que pode alinhar até quatro textos distintos linha 

a linha. O programa produz uma página com os textos alinhados, sendo possível 

salvar o arquivo no formato de texto. No Quadro 9 é possível notar que as linhas 

estão numeradas. Para ler o texto original e as duas traduções, basta seguir a 

numeração das linhas. Cada grupo de linhas foi organizado em três colunas apenas 

por uma questão de espaço e para facilitar a visualização.  

                                                
19 http://www.corpuslg.org/tools/multialigner/ 
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A primeira linha (OTP001) mostra dados do arquivo original em língua 

portuguesa que foi extraído do subcorpus OTP do arquivo nomeado 

poetry_wotp_01. A segunda língua (EXP001) refere-se à tradução da linha anterior, 

feita por um tradutor mais experiente. Essa tradução foi extraída do subcorpus TE1, 

do arquivo poetry_wte1_01. Já a terceira linha do quadro (STU001) corresponde à 

tradução produzida por um tradutor menos experiente e foi extraída do subcorpus 

TE2, do arquivo poetry_wte2_01. No caso, a letra w no nome dos três arquivos 

representa que os textos em questão pertencem ao modo escrito (written), a palavra 

poetry indica o tipo de registro e o número 01 indica o número do texto dentro dos 

subcorpora.  

O Quadro 9 apresenta um exemplo de uma tradução do CTT no formato 

alinhado, no qual a linha OTP corresponde ao original; EXP, à tradução feita pelo 

mais experiente; e STU, à tradução do tradutor menos experiente. Os tradutores do 

CTT são identificados na análise como sendo autores, isto é, a variável usada nas 

análises é chamada de autor e, nesse caso, refere-se aos dois tipos de tradutores 

(TE1 e TE2). Vale lembrar que cada um dos registros traduzidos deste estudo tem 

um correspondente no corpus de referência. O Quadro 10 mostra o exemplo de um 

texto do REFCEN que seria o correspondente ao mesmo registro exemplificado no 

Quadro 9, só que desta vez, o texto não se trata de uma tradução, mas sim de um 

texto originalmente escrito em língua inglesa. 

O Quadro 10 mostra a extração de parte de um texto do REFCEN, o arquivo é 

o poetry_wrefcen_01 e refere-se ao registro poesia. No caso da autoria, para os 

textos desse corpus o autor (uma das variáveis usada nesta pesquisa) é identificado 

como L1. Passamos agora para o passo a passo das análises executadas neste 

estudo. 
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Quadro 9 – Exemplo 1 do corpus de tradução 

Exemplo de tradução extraída do CTT 

Registro #16: Poesia 
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Quadro 10 – Exemplo 1 do corpus de referência 

Exemplo de texto do REFCEN 

Registro #16: Poesia 

 

 

 

 

3.2. Passos metodológicos da pesquisa 

 

Essa seção trata da descrição detalhada dos passos metodológicos deste 

estudo. Já foram descritas a compilação e composição dos corpora, e agora trata-se 

das questões metodológicas dos demais passos das análises. A pesquisa usou o 

arcabouço teórico da Linguística de Corpus e dos Estudos da Tradução baseada em 

Corpus para analisar, por meio da abordagem metodológica da AMD, a variação 

linguística do texto traduzido do português para o inglês. Tal análise será 

amplamente detalhada no Capítulo 4, tendo como base os dados e passos 

revelados aqui.   

Este estudo faz três AMDs: (1) análise fatorial completa funcional, na qual 

foram extraídas as dimensões de variação funcionais da tradução, ou seja, as 

dimensões do texto traduzido presentes no CTT; (2) análise fatorial completa 
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funcional, na qual foram extraídas as dimensões de variação funcionais do corpus 

de referência, o REFCEN; e (3) análise aditiva, na qual os registros do CTT foram 

comparados aos registros do REFCEN e mapeados de forma a permitir uma 

comparação entre os registros traduzidos com os orginalmente escritos em inglês. 

Além das três AMDs, o estudo conta ainda com mais duas análises 

estatísticas: a análise de clusters e a análise discriminante. A análise de clusters usa 

as quatro dimensões reveladas pelo CTT na primeira AMD como base para agrupar 

os textos em clusters, unindo os textos traduzidos por TE1 e TE2 com características 

semelhantes. Já a análise discriminante visa predizer a associação de 

grupo/categoria de um conjunto de observações com base em uma ou mais 

variáveis preditoras.  

Os passos da pesquisa podem ser resumidos assim: 

1. AMD completa do CTT; 

2. ANOVA: escores dos fatores da variável independente: tradutor (TE1 e 

TE2); 

3. ANOVA: escores dos fatores da variável independente: registro (30 tipos); 

4. AMD completa do REFCEN; 

5. AMD aditiva do CTT no REFCEN; 

6. Análise de clusters; 

7. Análise discriminante funcional com os dados do passo 5 (AMD aditiva) 

para distinguir: L1 (textos originalmente escritos em inglês), TE1 (textos 

traduzidos por tradutores mais experientes) e TE2 (textos traduzidos por 

tradutores menos experientes). 

 

Os dois corpora descritos nesta seção (CTT e REFCEN) foram etiquetados 

com o Biber Tagger e contados com o Biber Tag Count, dois programas já descritos 

no Capítulo 2. O passo da etiquetagem e o passo da contagem das etiquetas fazem 

parte da segunda e terceira etapas de uma AMD, como vimos na descrição da AMD 

já feita. No caso das AMDs que vamos descrever na seção 2., as etapas de 

etiquetagem e contagem das etiquetas foram seguidas pela seleção das variáveis 

usadas no estudo. Em outras palavras, a partir da lista com 128 variáveis que 

apresentamos no Quadro 6 da seção sobre a fundamentação teórica, selecionamos 

apenas as variáveis pertinentes para esta investigação, com base nos parâmetros 

da literatura e nos testes estatísticos como o de multicolinearidade e o teste de 
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Kaiser (1974), já descritos na seção 2.2.3 e exemplificados nos passos a seguir, que 

descrevem cada AMD.  

Antes de proceder com a metodologia das AMDs, é preciso fazer 

considerações acerca das variáveis linguísticas e suas informações situacionais 

para que os resultados e a análise dos dados possam ser compreendidos de forma 

completa. As variáveis usadas na AMD desta pesquisa seguem a divisão proposta 

por Biber (1988, 2009) e as tabelas desta seção são adaptadas dos estudos 

desenvolvidos por Mayer (2018), Fonseca de Araújo (2017) e Veirano Pinto (2013) e 

apresentam as variáveis, a classe na qual se inserem e os exemplos de uso 

retirados do CTT e do REFCEN. 

A classificação começa com os adjetivos (Quadro 11). Eles qualificam 

substantivos e processos e contribuem para a classificação e a definição de 

entidades, uma vez que servem para atribuir ou realçar qualidades. Segundo Biber 

(1988), os adjetivos são capazes de estender e elaborar as informações de um 

texto. Biber et al. (2002, p. 188) explicam que os adjetivos em posição atributiva são 

constituintes de um sintagma nominal e aparecem em geral precedidos do 

substantivo principal. Os autores afirmam ainda que os adjetivos predicativos 

caracterizam o sintagma nominal e geralmente ocorrem após um verbo de ligação.  

 

Quadro 11 – Variáveis linguísticas: adjetivos 

Adjetivos Etiqueta
20

 Classe Exemplos 

Adjetivos atributivos <adj_attr> gramatical She is a terrible mom 

Adjetivos predicativos <pred_adj> gramatical It was neat, different 

Adjetivos: tamanho <sizej> semântica big, high, long 

Adjetivos avaliativos <evalj> marcador de posicionamento important, best, simple 

Adjetivos: relacionamentos <relatnj> semântica general, total, various 

Adjetivos: tópicos e temas <topicj> semântica historical, political 

 

 

Os dois tipos de adjetivos costumam ser mais frequentes em registros do 

modo escrito do que nos de modo falado. Biber et al. (2002, p. 188) explicam que os 

adjetivos atributivos têm maior ocorrência do que os predicativos. No caso das duas 

análises feitas, os adjetivos predicativos, assim como os adjetivos avaliativos que 

funcionam como marcadores de posicionamento, só apareceram de forma relevante 

                                                
20 As duas etiquetas destacadas nas células pintadas <pred_adj> e <evalj>, sendo adjetivos 
atributivos e adjetivos avaliativos foram considerados apenas no CTT, não havendo 
ocorrência significativa no corpus de referência. 
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no CTT, não havendo contagem dessas duas variáveis no REFCEN, como mostra o 

Quadro 11. 

De modo geral, os adjetivos são muito mais frequentes em textos acadêmicos 

(prosa acadêmica) do que em registro de conversa e ficção, como por exemplo os 

romances, os contos e crônicas. Essa regra vale para todos os tipos de adjetivos, ou 

seja, os predicativos (different, important, difficult, possible, necessary), atributivos 

(the basic logical content) e derivados (functional, regional). Essa característica da 

frequência dos adjetivos é comprovada pela ocorrência deles tanto no REFCEN 

quanto no CTT. 

Os advérbios (Quadro 12) têm função de identificar as relações 

informacionais (BIBER, 1988), apontando o grau de interpessoalidade do discurso. A 

principal função dos advérbios é a de modificar os adjetivos, outros advérbios e 

demais elementos como sintagmas e numerais. Segundo a gramática (BIBER et al., 

2002), os advérbios que ocorrem nos registros de fala são muito usados para 

estabelecer relações de tempo e lugar.  

 

Quadro 12 – Variáveis linguísticas: advérbios 

Advérbios Etiqueta
21

 Classe Exemplos 

Advérbio de ligação <conjncts> gramatical 
consequently, 
futhermore, however 

Advérbio quantificador/enfático <gen_emph> gramatical a lot, for sure, really 

Advérbio 
delimitador/atenuador 

<gen_hdg> semântica 
about, something like, 
almost 

Advérbio 
qualificador/amplificado 

<amplifr> 
marcador de 

posicionamento 
absolutely, extremely, 
perfectly 

Advérbio suavizador <downtone> gramatical barely, nearly, slightly 

Advérbio usado entre auxiliar e 
verbo principal 

<spl_aux> gramatical 
very noisily, more 
slowly, again soon 

Partícula do discurso  <prtcle> gramatical 
well, now, anyway 
(início da frase) 

Advérbio de tempo <tm_adv> semântica again, early, later, now 

Advérbio factivo <fctadvl> semântica surely, certainly 

Advérbio de lugar <pl_adv> semântica above, beside, upstairs 

Outros advérbios <advs> gramatical slowly, quietly 

 

Os advérbios que modificam adjetivos ocorrem mais em registros do modo 

escrito, como por exemplo os adjetivos que expressam grau e que caracterizam o 

julgamento de valor. O Quadro 12 mostra as variáveis referentes aos advérbios 

usadas no CTT e no REFCEN. É possível notar que os advérbios de ligação do tipo 

                                                
21 As células coloridas representam as características que tiveram peso relevantes no CTT 
apenas e nenhuma ocorrência dessas etiquetas no REFCEN. 



 107 

conjunções <conjncts>, os delimitadores e atenuadores <gen_hdg>, os do tipo 

qualificador amplificado <amplif>, o suavizador <downtone> e o advérbio usado 

entre o auxiliar e o verbo principal <spl_aux> foram identificados no CTT, porém não 

há ocorrência significativa dessas características no REFCEN. É provável que os 

tradutores tenham uma tendência maior de usar esse tipo de marcador adverbial, 

como por exemplo as palavras very e more, que apresentam uma maior frequência 

nos textos traduzidos (CTT) do que nos textos escritos originalmente em língua 

inglesa (REFCEN).  Os demais advérbios listados no Quadro 12 fazem parte tanto 

do CTT quanto do REFCEN.  

Em relação aos substantivos, Biber (1988, 2005, 2009) afirma que eles são o 

principal recurso para indicar referência e marcar o foco informacional de um texto. 

Ele diz que os substantivos cognitivos referem-se tanto a processos mentais como 

cognitivos e que palavras como conclusion, assumption e analysis podem ser vistos 

como exemplos desses tipos de substantivos (BIBER, 2006, p. 249). 

Os substantivos são usados para nomear conceitos concretos e abstratos. 

Eles servem para nomear objetos, eventos e participantes. Segundo Biber, os 

substantivos exercem a função de fornecer o foco informacional de um texto. O 

Quadro 13 apresenta os tipos de substantivos usados nos dois corpora da pesquisa.  

As células coloridas mais claras mostram substantivos que foram usados 

apenas no CTT, como por exemplo a etiqueta <quann>, que representa os 

quantificadores (length e amount) e a etiqueta <humann>, que representa os 

substantivos concretos geralmente ligados a nomes próprios e referenciais humanos 

(Helen, children, kids) e que só apareceram no CTT, isto é, esses dois tipos de 

substantivos têm mais ocorrência nos textos do corpus traduzido do que nos textos 

que foram originalmente escritos em inglês.    

O substantivo que aparece na célula mais escura, que representa os 

substantivos concretos (rain, sediment, modem), teve seu número de ocorrências 

relevante apenas no REFCEN; e não foi registrada ocorrência dele no CTT. Isto é, 

os substantivos classificados como <concrtn>, substantivos concretos, só 

apareceram no REFCEN. 
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Quadro 13 – Variáveis linguísticas: substantivos 

Substantivos Etiqueta Classe Exemplos 

Cognitivos <cognitn> semântica Thanks for your attention 

Quantificadores <quann> semântica 
Only 6.9 percent involved 
white suspects 

Substantivo singular 
nominalizações 

<n_nom> gramatical 
Maybe she has a medical 
condition 

Substantivos abstratos <abstrcn> semântica How it is in my imagination 

Processos <prcessn> semântica These mental fabrications 

Animados <humann> semântica Sarah is my sister 

Concretos <concrtn> semântica You still have that book 

Lugares <placen> semântica The street, in that city 

Substantivos em geral <n> gramatical Papers and computers 

 

 

O Quadro 14 organiza os verbos utilizados nos dois corpora investigados 

nesta pesquisa. Tipicamente, verbos são as palavras que se referem aos processos 

e que exercem diversas funções em um texto. Os verbos são capazes de levar os 

participantes do texto a agir, a expressar emoções, sinalizar relações de tempo, 

reduzir e mitigar informações ou sinalizar o nível de importância dos participantes da 

fala. Eles conseguem explicar uma ação, explicitar o ato, a necessidade ou a 

possibilidade de alguma coisa acontecer.  

Apesar do Quadro 14 apresentar a ocorrência de muitos tipos diferentes de 

verbos, Biber (2006) resume que há apenas sete categoriais principais de verbos: 

verbos relacionados à ação (activity), verbos mentais (mental), verbos relacionados 

à comunicação (communication), existência e relação (existence/relationship), 

verbos de ocorrência (occurence), verbos de causalidade (facilitation/causation) e, 

por fim, os verbos relacionados aos aspectos (aspectual).  

O Quadro 14 apresenta as variáveis da categoria verbs (verbos) usadas neste 

estudo. Os verbos representados pelas etiquetas <contrac>, <existv>, <pasttnse>, 

<pres>, <aspectv>, <causev>, <nec_mod> e <pred_mod> só aparecem no CTT, 

enquanto <sua_vb>, <act_ipv> (verbos que indicam persuasão, authorize, enable, 

permit, persuade) e os intransitivos formando uma phrasal verb (look back, come 

back, go back) só aparecem no REFCEN.  
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Quadro 14 – Variáveis linguísticas: verbos 

Verbos Etiqueta Classe Exemplos 

Verbos de ação: 
transitivos e intransitivos 

<actv> semântica 
She bought him a car. (buy, make, 
get, go) 

Verbos relacionados à 
comunicação 

<commv> semântica I spoke to her. (say, tell, call, ask) 

Contrações <contrac> gramatical She’s better than. 

Verbos mentais <mentalv> semântica 
I wanted to fix it. (see, know, think, 
find, expect, hope, assume) 

Verbos de existência ou 
relacionamento 

<existv> semântica I live in Rio. (stay, appear, include) 

Verbos de persuasão <sua_vb> semântica I am trying to persuade her. 

Verbos no passado <pasttnse> gramatical They went home. 

Verbos no presente <pres> gramatical She plays the...(bet, reckon, differ) 

Verbos públicos usados 
para introduzir falas 

<pub_vb> semântica People call him. 

Verbo do usado para 
substituir outro verbo ou 
sintagma verbal 

<pro_do> gramatical Nobody believes him, but she does. 

Modificador pós-nominal 
de voz passiva 

<whiz_vbn> gramatical He was asked a question. 

Verbo determinativo <aspectv> semântica stop, begin, keep, end, cease 

Verbo to be indicativo de 
estado 

<be_state> gramatical is, are 

Verbo causativo <causev> semântica 
let, assist, permit, get to know, get 
married, get hit 

Verbo to have <have> gramatical have 

Verbo modal de 
necessidade 

<nec_mod> gramatical need, should, had better 

Verbo modal de 
possibilidade 

<pos_mod> gramatical can, could 

Verbo modal preditivo <pred_mod> gramatical will, would, shall, be going to 

Aspecto perfeito <perfects> gramatical we have written 

Verbo na voz passiva sem 
agente 

<agls_psv> gramatical the silence was broken 

Voz passiva com agente e 
preposição by 

<by_pasv> gramatical the proposal was approved by him 

Presente contínuo <vprogrsv> gramatical Jeff is growing. 

Phasal verb relacionado à 
atividade: intransitivos 

<act_ipv> semântica Hey, shut up! 

 

A observação dos verbos ajuda o pesquisador a entender como acontecem 

as relações existentes entre os elementos temporais, os participantes e as 

circunstâncias do evento. De acordo com Biber (1999), os verbos podem ser 

classificados em três classes principais: os chamados (i) lexical verbs, que possuem 

função de verbos principais, como correr, jogar e comer, no caso, run, play, eat etc.; 

os (ii) primary verbs, que são be, have e do, uma vez que podem ser usados como 

verbos principais ou auxiliares; e por último os (iii) verbos modais, modal verbs, que 

são utilizados como verbos auxiliares, como can, will e might.   
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Biber (1999) classifica os verbos lexicais em diversos domínios semânticos, 

como por exemplo os verbos relacionados à comunicação. Eles são verbos de 

atividade e denotam atividades comunicativas, como say, tell e ask. Por sua vez, os 

verbos relacionados à atividade mental não envolvem ações físicas, expressando 

cognição, como think, consider, remember e know. Os verbos que expressam as 

ideias de desejos e atitudes como love e want, e ainda os verbos de percepção 

como see e taste e recebimento de comunicação, como read e hear (BIBER, 1999, 

p. 362).  

As conjunções servem para ligar orações e apontar relações lógicas, como 

por exemplo as expressões listadas no Quadro 15. Segundo Biber (2009), as 

conjunções são usadas especialmente em textos informacionais. Os seis tipos 

usados nesta pesquisa estão no Quadro 15. Vale lembrar que as conjunções 

<sub_cnd> (unless) e <allconj> apareceram apenas no REFCEN e as <sub_cos> 

(because) e <o_and> apareceram apenas no CTT.   

 

Quadro 15 – Variáveis linguísticas: conjunções 

Conjunções Etiqueta Classe Exemplos 

Conjunções subordinativas 
condicionais 

<sub_cnd> gramatical unless 

Subordinações causativas <sub_cos> gramatical because 

Conjunções coordenadas <p_and> gramatical and, both-and, not-but also  

Conjunções coordenadas: 
conectivos oracionais 

<o_and> gramatical and so on, and 

Outras conjunções <sub_othr> gramatical nevertheless 

Todas as conjunções <allconj> gramatical and, either, or, neither 

 

 

O Quadro 16 apresenta as preposições. Elas são as formas mais frequentes 

em todos os tipos de registros. Segundo Biber (1999), as preposições conectam 

sintagmas nominais a outras estruturas. Para ele, o uso elevado de sintagmas 

preposicionais indica uma alta densidade de informação. A preposição <finlprep> só 

aparece no REFCEN. É possível que a ausência de preposições no final das 

orações apenas no corpus de textos traduzidos seja uma marca relevante a respeito 

das escolhas feitas pelos dois tipos de tradutores e também sobre a semelhança das 

escolhas feitas tanto por tradutores mais experientes quanto pelos menos 

experientes, afinal, essa ausência é marcada no corpus de textos traduzidos de 

forma geral.  
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Quadro 16 – Variáveis linguísticas: preposições 

Preposições Etiqueta Classe Exemplos 

Preposições <prep> gramatical to, in, on, with, before, as 

Preposição desacompanhada <finlprep> gramatical  from abroad, in here, from behind 

 

 

O Quadro 17 apresenta as variáveis linguísticas que se referem aos 

pronomes. Os pronomes são aqueles que substituem os nomes, ou seja, os 

substantivos (BIBER et al., 2002, p. 26). Segundo os pesquisadores, os pronomes 

substituem sintagmas nominais e são considerados recursos econômicos, ou seja, 

ajudam o texto a ficar conciso, afinal, são capazes de criar uma rede de referências 

a partir do princípio que ela chama de economy device (BIBER, 1999). Os pronomes 

de primeira e segunda pessoa refletem um alto grau de envolvimento em uma 

interação; e os de terceira pessoa geralmente marcam narrativas (BIBER, 1988). O 

objetivo que o pronome se refere, ou seja, seu referencial, é geralmente identificado 

pelo contexto. Na língua inglesa há tipos diferentes de pronomes: 

1. Pronomes pessoais, que se referem aos falantes e aos destinatários; e 

2. Pronomes demonstrativos, que se referem a objetos que estão próximos ou 

distantes do enunciador. Na gramática da língua inglesa eles também são 

marcadores de discurso, chamados de determinadores demonstrativos22: this book, 

that book. Os pronomes usados neste estudo estão listados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Variáveis linguísticas: pronomes 

Pronomes Etiqueta Classe Exemplos 

Pronomes em primeira pessoa <pro1> gramatical I, my, mine 

Pronomes em segunda pessoa <pro2> gramatical you, your, yours 

Pronomes em terceira pessoa <pro3> gramatical they, their, theirs 

Pronome it (neutro) <it> gramatical it 

Pronomes Indefinidos <pany> gramatical someone, anyone,  

Pronomes demonstrativos <pdem> gramatical Who is that? 

Pronomes wh- utilizados em perguntas <wh_ques> gramatical Who was that? 

 

 

O Quadro 18 apresenta as subcategorias das orações complementares e 

subordinadas com that e to usadas neste estudo. Esse tipo de oração remete a 

opiniões e atitudes dos autores de um texto por meio dos verbos, substantivos, 

                                                
22 Demostrative determiners (BIBER et al., 2002, p. 26) 
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adjetivos e advérbios com eles usados (BIBER, 1988). Diferente dos quadros 

anteriores, o Quadro 18 não traz exemplos dos tipos de oração, uma vez que eles 

podem ser encontrados no Quadro 6 (seção 2.2.3.1), quando da descrição das 

etiquetas. Em vez disso, o quadro apresenta informações a respeito da ocorrência 

das orações nos respectivos corpora sem, contudo, deixar de descrever  a essência 

de cada tipo de oração. 

 

Quadro 18 – Orações complementares subordinadas com that e to 
Orações complementares e 
subordinadas com that e to 

Etiqueta Classe Corpora 

That usado em oração complementar 

controlada por verbo factivo 
<fact_vth> marcador de posicionamento CTT 

That usado em oração complementar 

controlada por adjetivo 
<jcmp> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração complementar 

controlada por adjetivo de 
probabilidade 

<lkly_jth> marcador de posicionamento CTT 

That usado em oração complementar 

controlada por advérbio de 
probabilidade 

<lklydvl> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração complementar 
controlada por substantivo de 
probabilidade 

<lkly_nth> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração complementar 
controlada por verbo de probabilidade 

<lkly_vth> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração complementar 
controlada por verbo não factivo 

<nonf_vth> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração complementar 
controlada por verbo 

<vcmp> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

Omissão do that em oração 
subordinada 

<that_del> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

That usado em oração subordinada 
com pronome relativo 

<that_rel> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

To usado em oração complementar 
controlada por verbos de desejo, 
intenção e decisão 

<dsre_vto> marcador de posicionamento REFCEN 

To usado em oração controlada por 
verbos de modalidade, causalidade e 
esforço 

<efrt_vto> marcador de posicionamento CTT 

To usado em oração complementar 

controlada por verbos de 
probabilidade e fatos 

<prob_vto> marcador de posicionamento CTT 

Todas as categorias de orações 
complementares com that 
controladas por adjetivos 

<all_jth> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

Todas as categorias de orações 
complementares com that 
controladas por substantivos 

<all_nth> marcador de posicionamento REFCEN 

Todas as categorias de orações 
complementares com to controladas 

por adjetivos 
<all_jto> marcador de posicionamento CTT e REFCEN 

 

 

Conforme a quarta coluna do Quadro 18, as orações do tipo <fact_vth>, 

<lkly_jth>, <efrt_vto> e <prob_vto> só aparecem no corpus de textos traduzidos 
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(CTT), enquanto as orações <dsre_vto> e <all_nth> aparecem apenas no REFCEN. 

Já as demais etiquetas têm ocorrência nos dois corpora. As orações descritas no 

Quadro 18 funcionam nos corpora como marcadores de posicionamento (stance), 

que podem carregar tipos diferentes de opiniões, avaliações, pontos de vistas e 

perspectivas por parte do produtor do discurso (falante). As orações formadas por 

that são muito frequentes nos registros acadêmicos, principalmente no caso das 

orações regidas por adjetivos <all_jth>, como por exemplo clear, (un)likely e 

(im)possible. O mesmo acontece com as orações formadas por to <all_jto> e regidas 

por adjetivos, muito comuns em registros acadêmicos e jornalísticos, como por 

exemplo difficult, hard, important, necessary. Esses dois tipos de orações tiveram 

frequência marcante nos dois corpora da pesquisa, o que pode sinalizar uma 

semelhança entre as preferências e escolhas feitas por tradutores (TE1 e TE2) e 

pelos produtores dos textos escritos originalmente em língua inglesa (L1). 

Conforme mostra a quarta coluna do Quadro 19, as orações relativas com 

pronome relativo wh- do tipo <rel_obj>, <rel_pipe> e <wh_cl> só aparecem no 

REFCEN, enquanto as orações <rel_subj> aparecem apenas no CTT, indicando 

uma provável característica mais peculiar do texto traduzido no que tange à escolha 

do pronome relativo como sujeito da frase. É possível que essa frequência esteja 

relacionada à palavra that que, em inglês, funciona de forma flexível, podendo 

substituir outros pronomes relativos, principalmente em registros do modo falado e 

textos mais informais. 

 

 

Quadro 19 – Variáveis linguísticas: orações relativas com pronome wh- 

Orações relativas com pronome 
wh- 

Etiqueta Classe Corpora 

Oração wh- em posição de objeto <rel_obj> gramatical REFCEN 

Oração wh- com preposição inicial <rel_pipe> gramatical REFCEN 

Oração wh- em posição de sujeito <rel_sub> gramatical CTT 

Oração com pronome <wh_cl> gramatical REFCEN 

 

 

Há ainda duas variáveis que não estão relacionadas às categorias 

linguísticas. Elas são as etiquetas que se referem à quantidade de palavras e ao 

tamanho de palavras (Quadro 20). Essas duas etiquetas são características 

relevantes para uma análise de base tradutória, uma vez que a frequência dessas 
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ocorrências pode revelar informações importantes sobre as escolhas feitas pelos 

produtores dos textos, os autores (TE1, TE2 e L1).    

 

Quadro 20 – Variáveis linguísticas: outras 

Outras Etiqueta Classe Exemplos 

Quantidade de palavras <wordcnt> x x 

Tamanho de palavras <wrdlngth> x x 

 

 

Tendo finalizado a descrição das variáveis usadas no estudo das AMDs 

descrito a seguir, já é possível descrever os procedimentos usados nos cálculos. 

Todos os procedimentos estatísticos foram feitos no programa SAS23. O Quadro 21 

resume alguns dos comandos e rotinas mais usados no programa e que tendem a 

corroborar o entendimento dos passos metodológicos do estudo e a possibilidade de 

replicá-los em outras pesquisas de base similar. 

 

Quadro 21 – Principais rotinas da análise multidimensional no SAS 

Principais rotinas para análise multidimensional no SAS 

Comando para criar o dataset DATA corpus 

Comando para chamar o dataset INFILE "/folders/myfolders/nome da pasta (usar o 
caminho para a pasta criada pelo SAS 

Para indicar as variáveis a serem eliminadas e 
manter as demais, usar a opção DROP= 
 

DATA corpus2 (DROP = adjattiinf adjattique); 
SET corpus; 
RUN; 

Para indicar as variáveis a serem mantidas e 
eliminar as demais, usar a opção KEEP= 
 

DATA corpus2 (KEEP = id file author adjattiinf 
adjattique); 
SET corpus; 
RUN; 

Para renomear variáveis, usar a opção RENAME 
= (nome_antigo=nome_novo) 
 

DATA corpus2 (RENAME = (adjattiinf=adj1 
adjattique=adj2) ); 
SET corpus; 
RUN; 

Combinando KEEP e RENAME 
 

DATA corpus2 (KEEP = id file author adjattiinf 
adjattique RENAME = (adjattiinf=adj1 
adjattique=adj2) ); 
SET corpus; 
RUN; 

Para somar variáveis, usar a sintaxe nova_var = 
var_antiga + var_nova 
 

DATA corpus3 ; 
SET corpus2; 
adjsum= adj1 + adj2; 
RUN; 

Para ver o dataset, usar PROC PRINT 
 

PROC PRINT DATA=nome do corpus; 
RUN; 

Para fazer a análise fatorial PROC FACTOR 

Para verificar a existência de multicolinearidade 
entre as variáveis com PROC CORR e RANK 

PROC CORR data=corpus RANK pearson; 
run; 

                                                
23 SAS Software – University Edition - www.sas.com 

http://www.sas.com/
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Para verificar os valores de Kaiser’s Measure of 
Sampling Adequacy de cada variável, usar a 
opção MSA junto com PROC FACTOR 

proc factor fuzz=.3 
data=corpus 
msa 
RUN; 

Para verificar a existência de muitas correlações 
próximas de zero com o teste de Bartlett, 
executar extração fatorial não rotacionada com 
PROC FACTOR, METHOD=ML e HEYWOOD 

proc factor fuzz=.3 
data=corpus 
method=ml  
msa 
heywood;  
RUN; 

Para identificar o número de fatores existentes 
nos dados usar PLOTS=scree(unpack) com 
PROC FACTOR 

proc factor fuzz=.3 
data=corpus 
method=ml  
mineigen=1 
plots=scree(unpack) 
RUN; 

Para executar uma extração rotacionada, usar 
PROC FACTOR com ROTATE=promax, indicar 
o número de fatores a serem extraídos.  
Usar a opção FUZZ=.3 para eliminar os pesos 
com valor abaixo de .3 do padrão fatorial 
 

proc factor fuzz=.3 
data=corpus2 
method=principal  
plots=scree(unpack) 
mineigen=0  
priors=smc  
nfactors=4 
rotate=promax  

Para padronizar os valores, usar PROC 
STANDARD 

PROC STANDARD  
DATA=corpus2 MEAN=0 STD=1 OUT=corpusz; 
RUN; 

Para salvar o resultado, usar opção OUT 
 
 

PROC STANDARD DATA=corpus MEAN=0 
STD=1 OUT=corpusz; 
RUN; 
 

Para verificar os escores do polo positivo e 
classificar os valores de modo descendente, usar 
PROC SORT 

PROC SORT DATA = corpusf ; 
BY DESCENDING F1 ; 
RUN; 

Para exibir o comando na tela, usar PROC 
PRINT 

PROC PRINT DATA= corpusf; 
var id file reg author F1; 
RUN; 

Para verificar os escores do polo negativo  e 
classificar os valores de modo ascendente, do 
menor para o maior 

PROC SORT DATA = corpusf; 
BY F1; 
RUN; 

Para criar as variáveis (fatores) F1, F2, F3 e F4 e  
produzir um novo dataset chamado corpusf a 
partir de corpusz. Lembre-se de usar o dataset 
com valores padronizados, corpusz 
 

DATA corpusf; 
SET corpusz; 
F1 = (variáveis); 
F2 = (variáveis); 
F3 = (variáveis); 
F4 = (variáveis); 
RUN; 

Para calcular médias e desvio padrão PROC MEANS 

Para calcular análise de cluster PROC FASTCLUS 

Para exportar os dados da análise para uma 
pasta 

PROC EXPORT DATA 

Para calcular o montante de variação capturada 
(mesmo princípio da anova) 

PROC GLM 

Para calcular a análise discriminante PROC DISCRIM 
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3.2.1. Análise multidimensional do corpus de tradução 

 

Depois da descrição das variáveis linguísticas funcionais, esta seção 

apresenta as etapas da primeira análise, a AMD funcional do CTT. Esta primeira 

AMD teve o objetivo de revelar as dimensões de variação do texto traduzido e os 

principais passos na análise são: 

1. Desenho, compilação e limpeza do corpus (CTT); 

2. Etiquetagem automática do corpus com o Biber Tagger; 

3. Checagem manual do processo de etiquetagem; 

4. Computo das frequências médias das variáveis (características 

linguísticas) de cada texto por meio do programa de contagem Biber 

Tag Count; 

5. Uso do SAS (Figura 13) para confirmação, inspeção e escolhas das 

variáveis, checagem da fatorabilidade dos dados e para análise 

fatorial; 

6. Interpretação dos resultados, ou seja, nomeação dos grupos de 

características coocorrentes, que a princípio são chamados de fatores, 

de acordo com suas funções comunicativas, revelando as dimensões; 

7. Cálculos das ANOVAs, ou seja, as análises de variância, que são 

capazes de verificar a significância estatística das variáveis. 

 

Figura 13 – Tela do SAS University Edition 
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A primeira etapa a respeito do desenho, da compilação e da limpeza do CTT 

foi exposta em detalhes na seção 2.3.1.2, que trata da descrição do corpus. O 

segundo passo trata da etiquetagem do corpus. No caso do CTT, a etiquetagem foi 

feita com o programa Biber Tagger, que usa as mesmas 128 variáveis linguísticas 

do estudo seminal feito pelo Biber (1988, 2009). Contudo, foi preciso fazer uma 

inspeção das variáveis para evitar o que chamamos de multicolinearidade, ou seja, 

uma relação linear exata ou aproximada entre as variáveis, podendo causar 

sobreposição. Tendo em vista que a AMD do CTT é feita a partir de uma análise 

fatorial baseada na correlação entre as variáveis, é preciso deixar claro que as 

variáveis selecionadas são mesmo adequadas para esse tipo de análise e que os 

dados são passíveis de fatoração.  

Para a escolha e a seleção das variáveis desta AMD, foram realizados três 

testes de inspeção. O primeiro foi o teste de correlação de Pearson, o segundo, o 

MAS, e por último o teste de esfericidade de Bartlett (1954). O objetivo desses testes 

é obter cálculos estatísticos capazes de ajudar nas escolhas das variáveis que serão 

mantidas no estudo. De acordo com Kauffmann (2005), o teste de esfericidade de 

Bartlett e a medida de adequação de amostragem de KMO mostram em que medida 

as variáveis conseguem manter relação entre si; e a matriz de correlação aponta em 

que medida as variáveis se relacionam umas com as outras de forma individual. 

O primeiro procedimento de inspeção das variáveis foi feito no programa SAS, 

o teste de correlação de Pearson, que descreve, por meio de um único número, o 

grau e a natureza do relacionamento mútuo entre duas variáveis. O grau é definido 

pelo valor do coeficiente; e a natureza, pelos sinais matemáticos de positivo (+) e de 

negativo (-). Segundo Veirano Pinto (2013, p. 160), quanto mais próximo de um esse 

coeficiente for, mais forte o grau de relacionamento entre as variáveis. 

Para iniciar qualquer tipo de procedimento no SAS, é preciso escolher os 

arquivos que serão usados. Sendo assim, o primeiro comando usado seleciona o 

arquivo com a contagem normalizada das etiquetas do corpus, o arquivo counts (.txt) 

que foi gerado pelo programa Biber Tag Count. 

O comando do SAS que seleciona e ativa o arquivo é DATA (primeira linha), 

seguido do nome do corpus e do comando INFILE (Figura 14), seguido do nome do 

arquivo conforme salvo na pasta do programa (segunda linha). É fundamental que o 

nome do arquivo seja formado pelo endereço completo da pasta SAS onde o arquivo 

counts foi salvo. 
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Figura 14 – Análise multidimensional do corpus de tradução no SAS: os dados 

 

 

 

A terceira linha de comando no SAS é responsável por ativar todas as 

variáveis investigadas. O comando utilizado para chamar as variáveis é INPUT 

(Figura 14), seguido primeiramente das variáveis independentes usadas no estudo 

(terceira linha). Neste caso temos três variáveis, sendo a primeira o tipo de registro 

(reg), a segunda, o modo do registro, escrito ou falado (mode), e a terceira, o tipo de 

tradutor, mais ou menos experiente (author). Essa terceira linha apresenta também 

as variáveis dependentes, neste caso, as características linguísticas já listadas 

anteriormente, seguidas do comando de ativação RUN.  

Assim que o comando RUN for ativado (Figura 14), ele gera uma tabela 

chamada WORK, neste caso WORK.CTT, que mostra uma lista dos arquivos do 

corpus e a organização das variáveis investigadas (Figura 15). 

Em seguida, usa-se o comando PROC CORR e RANK (Figura 16), que gera 

uma matriz de correlações (Figura 17) entre todas as variáveis dependentes, no 

caso, as características linguísticas. O objetivo é procurar por variáveis com 

multicolinearidade, ou seja, com valores absolutos, positivos ou negativos iguais ou 

maiores do que .7 e eliminá-las. 

É preciso lembrar que para escolher a variável que vai ser eliminada, 

devemos nos basear não somente nesse valor estatístico, mas também nos critérios 

linguísticos que consideramos importantes para essa investigação e assim manter 

as variáveis que considerarmos úteis para o estudo.  
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Figura 15 – Resumo dos arquivos (casos) e das variáveis do corpus de tradução 

 

 
 

Figura 16 – Análise multidimensional do corpus de tradução no SAS: comandos PROC 
CORR e RANK 

 

 

 

O número de variáveis dependentes, neste caso as variáveis linguísticas 

(etiquetas), não pode ultrapassar o número de casos (número de textos). Neste 

estudo há 850 textos (CTT), valor bem superior ao mínimo exigido de pelo menos 2 

textos por variável. Essa proporção é chamada de SVR ou STV. Recomenda-se 

uma razão 1:10, ou seja, 10 casos (textos) para cada variável, mas na pesquisa com 

certos tipos de corpora essa razão não é possível, gerando a razão mínima de 1:2. 
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Figura 17 – Matriz de correlação: teste de correlação de Pearson24 

 

 

A matriz de correlação obtida a partir do teste correlação de Pearson (Figura 

17) gerou uma lista de variáveis que precisam ser eliminadas. É possível eliminá-las 

usando o comando DROP diretamente no SAS. Para tal, basta que os dados sejam 

renomeados com o comando DATA. Neste caso o arquivo ganhou o nome de CTT2 

e em seguida escrevemos a lista de variáveis a serem eliminadas (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Análise multidimensional do corpus de tradução no SAS: lista de variáveis 
eliminadas 

 

 

                                                
24 Como a matriz de correlação é grande demais para ser visualizada, ela não foi incluída 
neste estudo. 
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O segundo teste de inspeção das variáveis é realizado depois da análise 

fatorial. É necessário inspecionar a tabela KMO, observando o valor de cada 

variável. Os valores devem ser iguais ou maiores do que .5 (≥ .5) e todas as 

variáveis que não apresentem o KMO dentro desse parâmetro devem ser eliminadas 

(Figura 19). Além da inspeção das variáveis, o teste KMO, ou MAS, também é capaz 

de determinar a adequação da amostra de dados (TABACHNICK; FIDELL, 2013, p. 

620), ou seja, se os dados são passíveis de fatoração. Neste caso, o CTT apresenta 

um MAS de 0.841 (destaque na Figura 19), o que pode ser considerado como 

propício para análise fatorial, uma vez que está acima do mínimo aceitável.   

A Figura 19 mostra apenas um trecho da lista de variáveis que a tela do 

programa apresenta. A lista completa foi usada para ajudar a eliminar as variáveis 

com valores inferiores a .5 para evitar a sobreposição de variáveis na análise. 

Assim como aconteceu no segundo teste de inspeção das variáveis, o 

terceiro teste também foi realizado depois da análise fatorial. O teste de esfericidade 

de Bartlett, que verifica se há correlação entre as variáveis, mostra se a matriz de 

correlação é de identidade, isto é, se as variáveis têm correlações perto de zero, ou 

seja, se as variáveis são independentes e não correlacionadas, portanto, sem 

chance de produzirem fatores. Esse teste é feito a partir de uma extração fatorial 

não rotacionada (Figura 20), capaz de verificar a existência de correlações próximas 

a zero. O resultado (Figura 21) mostra que no caso do CTT, o valor de p < .0001 

significa que os dados são significativos, ou seja, adequados para análise. 

 
 

Figura 19 – Teste KMO do corpus de tradução: medida de Kaiser 

 
 

 

A mesma tela que mostra o teste de esfericidade de Bartlett apresenta 

também a tabela Significance Tests Based on N observations (Figura 20), no caso 
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do CTT, temos 850 observações, ou seja, 850 textos. Na tela com o resultado do 

teste de significância (Figura 21), é preciso verificar na linha H0: No common factors 

e verificamos o valor de Pr > ChiSq, que deve ser sempre menor do que .05 para 

que os dados da pesquisa sejam considerados apropriados para fatoração. No caso 

do CTT o valor é < .0001, portanto, adequado para uma análise fatorial. 

 

 

 

 

 

 

 

O último procedimento de inspeção das variáveis foi feito por meio da 

observação da tabela Prior Communality Estimates (SMC), que aparece no final da 

mesma tela do SAS e apresenta o resultado do teste de Kaiser (Figura 19), ou seja, 

o resultado da análise fatorial não rotacionada (para o comando dessa análise no 

SAS, ver Figura 22). Os dados fornecidos para o teste SMC (Figura 20) mostram 

Figura 20 – Prior communality estimates (SMC) 

Figura 21 – Teste de significância do corpus de tradução 
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que foram encontradas e eliminadas as variáveis com valores iguais ou menores do 

que .15. 

A questão das comunalidades é uma etapa importante da análise, uma vez 

que elas expressam o quanto cada variável se correlaciona com as demais. As 

comunalidades na extração não rotacionada não estavam muito próximas de 1, nem 

muito baixas, o que seria inadequado, pois valores altos indicam sobreposição, ao 

passo que os valores baixos tornam difícil explicar a variação. Depois dos três testes 

de inspeção, as variáveis eliminadas da análise foram listadas no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Lista das variáveis eliminadas após os testes de inspeção 

Lista de variáveis eliminadas do corpus de tradução 

prv_vb; allverb; allpro; allwh; allconj; alladj; allwhrel; inf; allmodal; allpasv; all_vth; 

all_nth; all_th; all_jth; all_vto; all_to; all_advl; rel_obj; nfct_nth; x1_jto; x2_jto; x3_jto; 

x4_jto; x5_jto; tccncrt; 

 

A lista de variáveis (etiquetas) do Quadro 2225 mostra que grande parte das 

variáveis “gerais” foram eliminadas da AMD do CTT por causa da possibilidade de 

sobreposição com outras variáveis. Isto é, as etiquetas que se iniciam pela palavra 

all_ são aquelas que agrupam todos os tipos de classe em uma única classificação, 

uma única etiqueta, como por exemplo, a etiqueta <all_vto>, que quando utilizada na 

análise vai substituir todos os demais verbos e classificar as ocorrências verbais 

como sendo de um mesmo tipo, uma única classificação, ou seja, apenas verbos, 

sem distinção, por exemplo, entre verbos mentais e verbos de ação.   

A extração de fator não rotacionada (Figura 20) foi capaz de ajudar com a 

inspeção das variáveis por meio do teste KMO, já apresentado (Figura 19). Além 

disso, ela é uma extração exploratória, que permite que um número máximo de 

fatores seja extraído dos dados. Ou seja, a extração de fator tem o objetivo de 

“apresentar e resumir os dados agrupando variáveis que estão correlacionadas” 

(TABACHNICK; FIDELL, 2013, p. 614). A partir dessa extração, é possível identificar 

as variáveis que carregam em cada fator, para então determinar quantos fatores 

                                                
25 Para mais detalhes sobre as etiquetas ver Quadro 6 na seção 2.2.3.1 deste estudo. 



 124 

serão escolhidos. A análise fatorial no SAS é feita com o comando PROC FACTOR 

e as opções METHOD=principal26 e HEYWOOD (Figura 22).  

 

Figura 22 – Análise fatorial não rotacionada no SAS: método principal 

 

  
  

Depois dessa primeira rotação, os dados são rodados mais uma vez, 

seguindo novamente o comando PROC FACTOR, mas dessa vez usamos as 

opções METHOD=ML27 e HEYWOOD (Figura 22). Nessa etapa precisamos definir o 

número de fatores existentes nos dados e decidir quantos fatores vamos considerar 

na análise. Para isso, usamos primeiramente o gráfico de sedimentação que foi 

produzido pela rotina PLOTS=scree(unpack) junto com PROC FACTOR  no script 

usado no SAS (Figuras 22 e 23).  

 

                                                
26 Método principal é também chamado de Método de Componentes Principais, apresentado 
na seção 2.2.3. 
27 Método ML (máxima verossimilhança), já definido na seção 2.2.3, sobre as abordagens 
estatísticas. 
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Figura 23 – Análise fatorial não rotacionada no SAS: método ML 

 
 

 

O gráfico de sedimentação, scree plot, ordena os autovalores do maior para o 

menor. Como vimos na seção de conceitos estatísticos (seção 2.2.3), o padrão ideal 

é uma curva acentuada, seguida de uma dobra e depois de uma linha reta. Vamos 

considerar os componentes na curva acentuada antes do primeiro ponto que inicia a 

tendência da linha. Esses resultados mostram as cargas fatoriais não rotacionadas  

para todos os fatores que usam o método de extração dos componentes principais. 

Os primeiros quatro fatores têm variâncias (autovalores) maiores que 1. Os 

autovalores mudam menos marcadamente quando mais de 5 fatores são usados. 

Portanto, quatro fatores parecem explicar a maior parte da variabilidade nos dados, 

como mostra a Figura 24. 

O gráfico de sedimentação (Figura 24) representa os eigenvalues (valores 

próprios ou autovalores) dos fatores que indicam a quantidade de variação explicada 

por cada fator. A porcentagem da variabilidade explicada pelo Fator 1 é 16%. A 

porcentagem da variabilidade explicada pelo Fator 4 é 2%. O gráfico scree plot 

mostra que os primeiros quatro fatores respondem pela maior parte da variabilidade 

total nos dados. Os fatores restantes respondem por uma proporção muito pequena 

da variabilidade e provavelmente não representam variação relevante passível de 

interpretação.  
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Figura 24 – Gráfico de sedimentação do corpus de 
tradução: scree plot 

 
 
 

 
A tabela de variação explicada (variance explained by each factor) mostra a 

quantidade de variação capturada por cada fator. Somando-se os índices 

individuais, chega-se a 26,4% do total da variação (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Variância explicada: solução não rotacionada no corpus de tradução 

Variância explicada por cada fator 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 
16.192965 4.834684 3.199486 2.492335 

 

 

Depois de determinar o número de fatores (quatro) com base no gráfico de 

sedimentação produzido pelo método principal, comando exibido na Figura 18 com 

resultados exibidos no gráfico de sedimentação e na tabela de variância explicada 

(Tabela 5), é possível repetir a análise usando o método de ML (ver Figura 23), para 

podermos examinar o padrão de carga fatorial e determinar o fator que tem a maior 

influência em cada variável. As cargas fatoriais próximas de -1 ou 1 indicam que o 

fator influencia fortemente a variável. 

 As cargas fatoriais próximas de 0 indicam que o fator tem uma influência 

fraca na variável. Algumas variáveis podem ter altas cargas fatoriais em múltiplos 
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fatores. Contudo, as cargas fatoriais não rotacionadas são frequentemente difíceis 

de interpretar e por isso a rotação de fatores visa simplificar a estrutura de cargas 

fatoriais, permitindo uma interpretação mais simplificada dos fatores. Entretanto, 

antes da solução rotacionada, é necessário usar os dados já obtidos para confirmar 

a retenção dos quatro fatores apresentados pelo gráfico de sedimentação.  

O teste de análise aaralela é um procedimento útil para confirmar o número 

de fatores que serão retidos para o estudo. Como vimos na seção 2.2.3 sobre os 

procedimentos estatísticos, esse método gera valores de eigenvalue simulados para 

serem comparados aos eigenvalues reais da análise. Os dados reais são 

comparados com os valores simulados e o objetivo é verificar até qual fator o valor 

real é superior ao simulado. Os fatores que tiverem valores reais maiores do que os 

simulados devem ser extraídos. 

O teste de análise paralela é realizado por meio da rotina disponível no script 

criado especialmente para esse procedimento no SAS, o script parallel.sas.28 Antes 

de rodá-lo, é preciso entrar com os valores dos dados que estão sendo usados na 

área da rotina onde se lê: enter your specifications here (ver Apêndice A). No 

dataset CTT, temos 850 casos e 112 variáveis (escolhidas após os testes de 

inspeção). Assim, entramos com 850 para Ncases e 112 para Nvars. Os valores de 

Ndatasets (número de datasets simulados) e percent (95% percentil) continuam 

como estão (Figura 25). 

O comando para o teste de análise paralela no SAS vai gerar uma tela de 

resultado apresentando uma tabela com três colunas. Uma amostra desse resultado 

é apresentado na Figura 25. Na tabela gerada é preciso verificar os valores médios, 

ou seja, os valores da coluna Means, e compará-los com os valores de Eigenvalue 

da tabela Reduced Correlation Matrix produzida pelo comando PROC FACTOR 

(Figura 26). Os valores da tabela de Eigenvalue de PROC FACTOR são os valores 

reais do corpus CTT, enquanto os de Means, da rotina parallel, são dados 

simulados.  

 

                                                
28 Script disponível no Apêndice A. 
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Figura 25 – Análise paralela dp corpus de 
tradução: médias29 simuladas 

 
 

 

Podemos notar que os valores reais (Figura 25) são superiores aos simulados 

(Figura 26) até o fator 15. Portanto, essa análise sugere a consideração de até 15 

fatores como sendo o número de fatores existentes nos dados. Entretanto, ao 

observar a coluna Eigenvalue (Figura 26), é possível perceber que há uma 

estabilidade latente a partir do quarto fator (linha 4), mostrando que não há mais 

tanta variação capturada depois desse fator. 

 

                                                
29 A tabela completa está disponível no Apêndice B. 
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Figura 26 – Análise paralela do corpus de tradução: reduced correlation 
matrix 

 

 

 

Além do teste de análise paralela, o número de fatores a ser retido também 

pode ser verificado por meio do método elicer's Minimum Average Partial Test 

(MAP), executado no programa SAS usando o script map.sas30, uma rotina própria. 

Antes de rodar essa rotina, é preciso criar um dataset novo apenas com as variáveis 

escolhidas. Esse novo dataset foi chamado de ctt2. Em seguida, rodamos PROC 

CORR sobre o dataset ctt2 e salvamos as correlações no conjunto de dados 

work.filename, com a opção outp. O comando aplicado no SAS é PROC CORR data 

= ctt2  outp = work.filename, sendo o mesmo apresentado nas Figuras 22 e 23. O 

resultado do teste MAP aparece na tela do SAS em uma tabela com o título 

Eigenvalues e uma amostra dela aparece na Figura 27.  Agora que os dados estão 

prontos, já é possível rodar a rotina MAP. 

                                                
30 Script disponível no Apêndice C. 
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Figura 27 – Velicer's minimum average partial 
test do corpus de tradução 

 
 

 

A Figura 27, com os dados do teste MAP, indica uma diferença entre os 

valores que vai até o fator quatro. A partir desse fator há uma estabilidade, 

mostrando que não há mais diferença entre eles, portanto, o teste indica que é 

sugerida a retenção de quatro fatores no dataset ctt2.  

Considerando o critério de Kaiser e Jolliffe, que sugerem que sejam extraídos 

fatores com eigenvalues maiores do que 1.0 (COMREY; LEE, 1992), teríamos no 

CTT um total de 10 fatores para serem retidos. Já no caso do critério de Field 

(2009), que sugere que sejam extraídos fatores que acumulem de 55 a 65% de 

variância, é possível verificar, na coluna Cumulative da tabela de eigenvalues 

geradas com os dados do CTT (Figura 26), que apenas 4 fatores devem ser retidos. 

Uma vez definido o número de fatores, o próximo passo da AMD é a análise 

fatorial rotacionada (inicial). Para essa etapa no programa SAS, é preciso rodar o 

comando PROC FACTOR com a opção rotate=Promax (Figura 28) e então 

completar a rotação, incluindo apenas as variáveis que passaram o ponto de corte 

de KMO e o ponto de corte de comunalidade. Na opção nfactors, é preciso indicar o 

número de fatores que decidimos reter para o CTT, nesse caso, quatro fatores. 
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Figura 28 – Rotina PROC FACTOR no SAS: análise rotacionada 

 
 

 

A solução rotacionada inicial possibilita mais homogeneidade na distribuição 

da variação entre os fatores e segue a maioria dos estudos sobre linguagem em 

AMD. Como mencionado na seção estatística, a solução Promax é uma rotação 

oblíqua usada quando se pressupõe correlação entre os fatores. Como entendemos 

que, em geral, há correlação nas funções de linguagem, essa foi a solução 

selecionada para este estudo, além do fato de que foi a usada por Biber (1988) e na 

maioria das pesquisas em AMD. 

Dentre os dados produzidos pelo comando da Figura 28, com a análise 

rotacionada, ou análise inicial, por meio da seleção promax, é possível encontrar a 

matriz de correlação de fatores, que mostra em que grau a variância é explicada por 

dois ou mais fatores. É ideal que esses graus estejam abaixo de 0.20, pois assim os 

parâmetros que representarão as dimensões não se influenciarão mutuamente. 

Na Tabela 6, podemos observar que entre os fatores 1 e 3, bem como entre 1 

e 4, a correlação está um pouco acima de 0.20, o que não torna tais resultados 

problemáticos para a pesquisa. Uma possível razão para isso é que a análise fatorial 

promax pressupõe certa sobreposição entre as variáveis. 

 

Tabela 6 – Matriz de correlação de fatores do corpus de tradução 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Fator 1 1.00000 -0.51944 0.32119 0.30341 
Fator 2 -0.51944 1.00000 -0.23345 -0.15655 
Fator 3 0.32119 -0.23345 1.00000 0.14373 
Fator 4 0.30341 -0.15655 0.14373 1.00000 
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Após a extração apresentada na Tabela 6, a extração inicial, outro passo 

importante é examinar a matriz padrão (factor pattern matrix), que revela as cargas 

das variáveis em cada fator, bem como a matriz estrutural (factor structure 

correlations), que mostra a correlação de uma variável com um ou mais fatores. 

Como essas matrizes não apresentaram diferenças significativas entre si, não foi 

preciso realizar uma nova análise usando variáveis diferentes.  

Com base na análise dos resultados apresentados e todos os testes 

executados, a decisão de reter quatro fatores foi comprovada e mantida. A 

interpretação inicial dos fatores nas duas soluções (rotacionada e não rotacionada) 

também contribuiu para essa escolha, visto que a análise funcional deve combinar o 

quantitativo (dados estatísticos) e o qualitativo, quando o pesquisador também 

considera a solução mais possível de ser interpretada analisando as características 

linguísticas agrupadas em cada fator (MAYER, 2018, p. 56). 

O próximo passo da análise é a rotação final. Em primeiro lugar, as 

frequências das variáveis são padronizadas para que as frequências altas e baixas 

fiquem na mesma escala. Esse passo objetiva a eliminação de vieses provocados 

por suas frequências e reduzi-las a uma escala única. Esse processo é feito a partir 

da análise da matriz anti-imagem e da tabela de comunalidades31, que apontam a 

covariação das variáveis. No SAS, esse procedimento é feito com o comando PROC 

STANDARD (Figura 29). 

 

Figura 29 – Análise fatorial rotacionada com valores padronizados 

 

 

                                                
31 A tabela de comunalidades do corpus de tradução está disponível no Apêndice D. 
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O valor padronizado é necessário para controlar a diferença que existe entre 

variáveis mais e menos frequentes. Caso o valor padronizado não fosse 

considerado, mas sim o valor normalizado, as variáveis mais frequentes teriam um 

peso maior do que as menos frequentes no cálculo do escore de fator simplesmente 

por terem um valor normalizado mais alto. Isso criaria um viés em favor das variáveis 

mais frequentes em prejuízo das menos frequentes. Contudo, as variáveis menos 

frequentes não podem ser menosprezadas, porque o fato de estarem presentes em 

um fator já demonstra a sua importância.  

 O valor padronizado também é chamado de Z score. Ele cria uma nova 

escala para as variáveis com base na distância do valor normalizado para a média 

do corpus. O valor zero significa que a ocorrência da variável no texto é igual à 

média do corpus. O valor de 1 positivo significa que a ocorrência da variável no texto 

é um desvio padrão acima da média da variável no corpus. O valor 1 negativo 

significa que a ocorrência da variável no texto é um desvio padrão abaixo da média 

da variável no corpus. E assim em diante. Ou seja, quanto mais perto de zero, mais 

próximo da média do corpus o texto está em relação à variável em questão; e 

quanto mais distante de zero, mais longe da média, para mais (Zscore positivo) ou 

para menos (Zscore negativo). Sendo assim, para preservar a importância dessas 

variáveis na solução fatorial, é preciso padronizar os seus valores para que os 

escores de fator façam jus à composição dos fatores. 

Os escores de dimensão, ou seja, os escores de fator, são calculados 

adicionando as cargas positivas das características linguísticas e subtraindo as 

cargas negativas de cada dimensão. Isto é, um escore de fator é a soma das 

variáveis que carregaram no polo positivo subtraídas da soma das variáveis que 

ocorreram no polo negativo (se houver). Por exemplo, as variáveis var1 e var2 

carregaram no polo positivo do fator 1 e as variáveis var3 e var4, no polo negativo 

desse mesmo fator, então a sintaxe do SAS para o cálculo do escore do fator 1 

seria: F1 = ( var1 + var2 ) – ( var3 + var4 ). 

 Vale lembrar que os valores a serem somados devem ser o valor 

padronizado dessas variáveis, que seria equivalente a: F1 = ( Zvar1 + Zvar2 ) – 

(Zvar3 + Zvar4 ). No CTT, os valores padronizados criados a partir da rotina PROC 

STANDARD no SAS foram gerados com base em um dataset chamado cttz. Os 

cálculos dos escores de fatores foram feitos com um DATA step, chamando o novo 

dataset de cttf, como mostra a Figura 29. 
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Para melhor visualizar os fatores e suas características e assim conseguir 

verificar os escores de cada um dos polos que compõem os fatores, é possível usar 

a rotina do SAS capaz de classificar os valores de modo descendente, de tal modo 

que os escores mais altos estejam no alto da lista. Para tanto, basta usar o comando 

PROC SORT, seguido da rotina PROC PRINT, que vai exibir na tela do SAS apenas 

as variáveis de interesse e assim facilitar a visualização dos dados.  

Para visualizar os polos positivos e negativos de forma separada, é 

necessário acrescentar e posteriormente omitir o comando DESCENDING junto da 

rotina PROC SORT (Figura 30). O ideal é que esses procedimentos sejam 

executados com todos os fatores para que nenhuma informação seja 

desconsiderada.   

Algumas variáveis carregaram em mais de um fator. Nesses casos, apenas 

as variáveis com os pesos mais altos são inseridas no cálculo do escore dos textos 

da dimensão. As características que carregaram em mais de uma dimensão são, no 

entanto, consideradas na interpretação dos fatores e, portanto, apresentadas entre 

parênteses nas tabelas que contêm as características dos fatores na seção 3.2.1.  

A matriz padrão com todas as cargas para as 103 variáveis encontra-se no 

Apêndice E. Após o corte de 0,30 foram consideradas 64 variáveis na interpretação. 

As funções comunicativas dos conjuntos de variáveis são consideradas na 

interpretação dos fatores em que elas aparecem. A interpretação dessas funções 

nos leva à identificação, ou seja, interpretação e nomeação, das dimensões, o que 

será explicado mais adiante, na discussão dos resultados. 

 

Figura 30 – Seleção e visualização dos fatores do corpus de tradução no SAS 
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O último passo da AMD funcional completa é o cálculo das ANOVAs. Como 

vimos, a ANOVA (Analysis of Variance) é um procedimento estatístico para medir a 

variação entre os valores de uma variável dependente em relação a uma variável 

independente. Uma variável dependente é aquela que a pesquisa mede, isto é, 

cujos valores foram obtidos na própria pesquisa, no caso do CTT, elas são os 

fatores e as características linguísticas que foram selecionadas para o estudo 

(etiquetas).  

Uma variável independente é pré-existente, anterior à pesquisa, mesmo 

estando presente na pesquisa. Por exemplo, os escores de fator da AMD do CTT 

são variáveis dependentes (F1, F2, F3 e F4), pois são calculados em cima das 

frequências das características linguísticas do corpus da pesquisa; já os registros 

dos textos (resumo, artigo acadêmico, textos de horóscopos, vídeos do YouTube 

etc.) são independentes, pois já existiam anteriormente à pesquisa e mesmo ao 

corpus coletado. Entretanto, há situações em que algumas variáveis são ao mesmo 

tempo dependentes e independentes. No caso da AMD do CTT, há três cálculos de 

ANOVAs usando as variáveis independentes: (i) uma ANOVA para os grupos de 

registros; (ii) uma ANOVA para o modo do registro (falado e escrito); e (iii) uma 

ANOVA para os autores (tradutores mais experientes e menos experientes). 

Para executar o procedimento de análise de variação no SAS, é preciso usar 

uma rotina própria chamada PROC ANOVA (Figura 31). Esse comando chama o 

dataset cttf (gerado no passo anterior), indicando reg (registro) como variável 

independente por meio da opção class, e F1 como variável dependente, por meio da 

opção model. A opção means pede para o SAS apresentar as médias dos grupos de 

registros (reg). Essa mesma rotina é repetida para as variáveis mode (falado e 

escrito) e author (tradutor mais experiente e menos experiente). 

De modo geral, é possível fazer os cálculos das ANOVAs de forma individual, 

como mostrado nos comando da Figura 31, contudo, há também a possibilidade de 

usar uma rotina chamada macros, ou seja, rotinas repetidas com poucos comandos. 

Esse recurso pode ser útil caso o estudo tenha um grande número de fatores. O 

script de como executar as anovas usando macros está disponível no Apêndice I. 
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Figura 31 – Análise de variação no SAS: ANOVAs do corpus de tradução: registro, modo e 
autor 

 

 

Os resultados das análises de variação (ANOVAs) são discutidos no Capítulo 

4,  que trata da análise e discussão dos resultados apresentados na seção 

metodológica. Esse é o fim dos passos da AMD do CTT. A próxima seção vai tratar 

dos mesmos passos metodológicos explicados aqui, porém, dessa vez, o estudo 

aplica a metodologia no corpus de referencia, o REFCEN. 

Além dessas duas análises funcionais completas (AMDs do CTT e REFCEN), 

esta seção apresenta também uma análise AMD do tipo aditiva, ou seja, os 

resultados que descrevemos nessa seção, referentes ao CTT, são mapeados nas 

dimensões do REFCEN (seção 3.2.2) para que a variação linguística revelada na 

análise dos textos traduzidos possa ser comparada a variação linguística dos textos 

originalmente escritos em inglês.  

 

 
3.2.2. Análise multidimensional do corpus de referência 

 

Esta segunda AMD teve como objetivo a identificação das dimensões 

funcionais do REFCEN, o corpus de referência. Esta seção começa com a descrição 

das variáveis linguísticas selecionadas para esta análise e, na sequência, resume os 

passos metodológicos de forma breve, afinal, eles são similares aos passos da 

seção anterior. 
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Os passos da AMD do REFCEN são: 

1. Desenho, compilação e limpeza do corpus (REFCEN); 

2. Etiquetagem automática do corpus com o Biber Tagger; 

3. Computo das frequências médias das variáveis com o Biber Tag Count; 

4. Uso do SAS para confirmação e escolhas das variáveis, checagem da 

fatorabilidade dos dados e análise fatorial; 

5. Interpretação dos resultados para nomeação das dimensões; e 

6. Cálculos das ANOVAs. 

 

Como a AMD do CTT descrita anteriormente, a AMD do REFCEN também 

começou com organização, limpeza, desenho, etiquetagem do corpus com o Biber 

Tagger e contagem das etiquetas com o Biber Tag Count. O passo seguinte trata do 

computo do arquivo refcen_counts, produzido pelo contador de etiquetas, no 

programa SAS.  

  Para começar a análise no programa foi preciso ler o arquivo de dados 

refcen_counts.txt no SAS com o comando DATA step, chamando o dataset de 

refcen. Como os comandos e as rotinas usadas no SAS são as mesmas da seção 

anterior (AMD do CTT), não há apresentação de figuras mostrando os comandos, 

mas há a descrição completa dos passos metodológicos. 

  O passo seguinte foi verificar a existência de multicolinearidade entre as 

variáveis usando a rotina PROC CORR e a opção RANK. O resultado dessa etapa 

exibe uma matriz de correlação32 entre as variáveis, que ajuda a eliminar uma das 

variáveis de cada par com correlação igual ou maior do que .7. Vale lembrar que, 

além do valor, também consideramos a variável a ser retida com base nos critérios 

de relevância linguística para esta pesquisa.  

Ainda sobre a escolha das variáveis para a AMD do REFCEN, devemos 

verificar os valores de Kaiser’s Measure of Sampling Adequacy de cada variável, 

usando a opção MAS no SAS junto com a rotina PROC FACTOR, para então 

eliminar as variáveis que tenham valor menor do que .5. (< .5). A Figura 32 mostra 

uma parte das variáveis e as médias correspondentes, devido ao tamanho da tabela 

ela não foi incluída de forma completa no texto, mas os resultados da inspeção 

estão disponíveis. Além da inspeção das variáveis, o teste MAS também auxilia a 

                                                
32 Devido ao tamanho e a grande imensidade de informação, a matriz de correlação não é 
apresentada no estudo. 
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verificação do potencial de fatorabilidade dos dados. No caso do REFCEN, o teste 

revela que a medida de adequação da amostra é propícia para análise fatorial com 

um Overall MAS de 0.828, bem acima do mínimo exigido. 

 

Figura 32 – Teste Kaiser’s Measure of Sampling Adequacy do corpus de referência: medida 
de Kaiser 

 

 

A inspeção das variáveis conta ainda com mais um teste, o teste de 

esfericidade de Bartlett, que verifica a existência de muitas correlações próximas de 

zero. O teste é feito no SAS, executando uma extração fatorial não rotacionada com 

o comando PROC FACTOR, mais a opção METHOD=ML e HEYWOOD. Assim 

como no CTT, é importante lembrar que para o REFCEN e qualquer outro estudo 

replicando essa metodologia, o número de variáveis não pode ultrapassar o número 

de textos. Neste estudo há 600 textos e 128 variáveis, o que cumpre o mínimo 

exigido de acordo com a proporção SVR, já descrita anteriormente.  

A Figura 33 mostra a tela do SAS com a tabela Significance Tests Based on 

N observations, mostrando que os dados do REFCEN são apropriados para 

fatoração, uma vez que a linha H0: No common factors mostra o valor de Pr > ChiSq  

< .0001 (menor que .05). 

 

 

Figura 33 – Teste de significância do corpus de referência 
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Após esses testes de inspeção das variáveis e fatorabilidade dos dados, as 

variáveis listadas no Quadro 2333 foram eliminadas da análise. O próximo passo da 

AMD no SAS foi feito para identificar o número de fatores existentes nos dados. A 

rotina usada foi PLOTS=scree(unpack) junto com PROC FACTOR, o que produziu o 

gráfico de sedimentação, a primeira fonte de informação sobre o número de fatores 

que vai ser considerado para o corpus. 

 

Quadro 23 – Variáveis eliminadas no corpus de referência  

Lista de variáveis eliminadas do corpus de referência 

allpro; all_vth; all_th; fact_vth;prv_vb; pres; allverb; contrac; allwh; allmodal; 
alladj;pasttnse; allwhrel; all_to; allpasv; prd_mod; o_and;rel_subj; all_jth; all_advl; 
all_vto; inf; prv_vb; x1_jto; x2_jto; x3_jto; x4_jto; x5_jto;lkly_jth; nfct_nth; att_nth; 
fct_nth; lkly_nth; spch_vto; mntl_vto; all_jto; commpv; placen; timej; causev; 

 

 Ainda sobre o passo que define o número de fatores, além do gráfico de 

sedimentação (scree plot), usamos também os dados da análise paralela, do método 

MAP e os critérios de Kaiser, Jolliffe e Field e concluímos que o REFCEN revela um 

total de quatro fatores. 

O gráfico de sedimentação do REFCEN (Figura 34) representa os 

eigenvalues (valores próprios ou autovalores) dos fatores que indicam quantidade de 

variação explicada por cada fator. A porcentagem da variabilidade explicada pelo 

Fator 1 é 14.7. A porcentagem da variabilidade explicada pelo Fator 4 é 2.49. O 

gráfico scree mostra, assim como aconteceu no CTT, que os primeiros quatro 

fatores respondem pela maior parte da variabilidade total nos dados. Os fatores 

restantes respondem por uma proporção muito pequena da variabilidade e 

provavelmente não representam variação relevante passível de interpretação.  

 

                                                
33 Para mais detalhes sobre as etiquetas ver Quadro 6 da seção 2.2.3.1 deste estudo. 
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Figura 34 – Gráfico de sedimentação do corpus de 
referência: scree plot 

 

  

 

A tabela de variação explicada (Tabela 7), Variance Explained by Each 

Factor, mostra a quantidade de variação capturada por cada fator. Somando-se os 

índices individuais, chega-se a 24,6% do total da variação. 

 

Tabela 7 – Variância explicada: solução não rotacionada no corpus de referência 

Variância explicada por cada fator 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 
14.720185 4.844498  2.763300 2.492335 

 

 

O teste de análise paralela no REFCEN produziu uma tabela34, na qual é 

preciso verificar os valores médios, ou seja, os valores da coluna Means (segunda 

coluna, ver Figura 35) e compará-los com os valores de eigenvalue da tabela 

reduced correlation matrix, produzida pelo comando PROC FACTOR (Figura 36). 

                                                
34 A tabela completa com os valores médios da análise paralela do corpus de referência está 
disponível no Apêndice H. 
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Essa comparação ajuda a verificar o número de fatores existente nos dados e serve 

como sugestão de quantos fatores podem ser retidos ou devem ser considerados na 

pesquisa, ou ainda se o número já revelado por outros testes é realmente o 

recomendado.  

 

Figura 35 – Análise paralela do corpus de 
referência: médias simuladas 

 

 

Os valores apresentados na coluna eigenvalue de PROC FACTOR são os 

valores reais do REFCEN (Figura 36), enquanto os de Means, da rotina parallel, são 

dados simulados (Figura 35). Podemos notar que os valores reais são superiores 

aos simulados até o fator 12. Portanto, os dados mostram que o número de fatores 

existentes nos dados chega a 12, contudo, esse valor serve para auxiliar o 

pesquisador a escolher quantos fatores vão ser retidos na pesquisa.  
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Figura 36 – Análise paralela do corpus de referência: reduced 
correlation matrix 

 

 

O teste MAP no REFCEN mostrou que a variação vai até o quarto fator. A 

partir do quatro a variação se mostra estável, sugerindo que quatro fatores devem 

ser retidos (Figura 37). 

 

Figura 37 – Minimum average 
partial test do corpus de referência 
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Considerando o critério de Kaiser e de Jolliffe, que sugerem que sejam 

extraídos fatores com eigenvalues maiores do que 1.0 (COMREY; LEE, 1992), 

temos no REFCEN um total de 6 fatores para serem retidos. Já no caso do critério 

de Field (2009), que sugere que sejam extraídos fatores que acumulem de 55 a 65% 

de variância, é possível verificar, na coluna Cumulative da amostra da tabela de 

resultados de eigenvalues (Figura 37), que apenas 4 fatores devem ser retidos. 

A etapa seguinte da AMD trata da extração rotacionada inicial. Dentre os 

dados produzidos pela análise rotacionada, ou análise inicial, por meio da seleção 

promax, é possível encontrar a matriz de correlação de fatores, que mostra em que 

grau a variância é explicada por dois ou mais fatores.  

É ideal que esses graus estejam abaixo de 0.20, pois assim os parâmetros 

que representarão as dimensões não se influenciarão mutuamente. Na Tabela 8, 

podemos observar que entre os fatores 1 e 2 , bem como entre 1 e 3 e também 

entre 2 e 3, a correlação está um pouco acima de 0.20, o que não torna tais 

resultados problemáticos para a pesquisa. Uma possível razão para tais resultados é 

que a análise fatorial promax pressupõe certa sobreposição entre as variáveis. 

 

Tabela 8 – Matriz de correlação de fatores do corpus de referência 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Fator 1 1.00000 -0.046458 -0.40972 0.01033 
Fator 2 -0.46458 1.00000 0.50665 0.15254 
Fator 3 -0.40972 0.50665 1.00000 0.09913 
Fator 4 0.01033 0.15254 0.09913 1.00000 

 

 

A última etapa da AMD do REFCEN faz a análise de variação por meio do 

cálculo das ANOVAs. A rotina do SAS para esse passo foi feita com uma PROC 

ANOVA para cada uma das variáveis independentes. No caso do REFCEN, 

calculamos a ANOVA da variável registro (reg) e da variável modo (falado ou 

escrito). Diferente do CTT, nesse corpus não há a variável autor, uma vez que todos 

os textos são originalmente escritos em inglês (L1). 

Esse é o fim dos passos metodológicos da AMD do REFCEN. A próxima 

seção vai tratar da AMD aditiva, ou seja, os dados produzidos na AMD do CTT são 

aplicados aos dados do corpus de referência, REFCEN.  
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3.2.3. Análise multidimensional aditiva do corpus de tradução no corpus de 

referência 

 

A análise que aqui chamamos de AMD aditiva permite a comparação entre os 

registros do CTT e os registros do corpus de referência REFCEN, organizado 

especialmente para este estudo. Nela, os registros do CTT são inseridos na escala 

das quatro dimensões do REFCEN.  

Em relação à fatoração, uma AMD pode ser de dois tipos: completa ou 

aditiva. Em uma análise completa, realiza-se a fatoração do corpus, produzindo 

então as dimensões próprias desse corpus, como fizemos nas seções 2.3.2.1 e 

2.3.2.2. Já em uma análise aditiva, não é feita a fatoração do corpus, portanto não 

são produzidas as dimensões desse corpus; são empregadas as dimensões de 

outro corpus, o corpus de referência, neste caso o REFCEN, ao qual são 

adicionados os textos do corpus atual, o corpus sendo investigado, nesse caso o 

CTT.  

Diferentemente de uma AMD completa, como mostrado nas duas seções 

anteriores e de acordo com as colocações feitas por Berber Sardinha e Veirano 

Pinto (2019, p. 260), uma AMD aditiva não revela nenhuma nova dimensão de 

variação, mas complementa as dimensões existentes, aumentando o número de 

variedades de texto (por exemplo, registros) cobertas pela análise anterior.  

Os autores afirmam também que o potencial para adicionar variedades de 

texto é uma das principais vantagens da estrutura de AMD aditiva, na medida em 

que as dimensões podem continuar a ser expandidas conforme são aplicadas a 

diferentes variedades (VEIRANO PINTO et al., 2019, p. 260). Como vimos, uma 

análise aditiva exclui a necessidade de executar uma análise fatorial, que é 

necessária em uma AMD regular. No entanto, isso não exclui a necessidade de usar 

as mesmas variáveis linguísticas que foram carregadas nas dimensões da AMD 

completa, na qual a aditiva vai se basear. 

 Além disso, a análise aditiva não precisa incluir todas as dimensões da 

análise anterior, os pesquisadores podem escolher quais dimensões usar. Quase 

todas as AMDs aditivas usam as dimensões identificadas por Biber (1988) como 

referência e parâmetro de análise. Isso acontece porque as dimensões (BIBER, 

1988) já se tornaram pontos de referência estáveis para estudos de registro e 



 145 

também porque os programas como o Biber Tag Count e o MAT já fornecem 

análises aditivas automáticas mapeadas nas dimensões de 1988. 

Geralmente, uma AMD aditiva é menos demorada do que uma AMD 

completa. Primeiramente porque ela não requer a realização de procedimentos 

estatísticos multivariados. Apesar disso, ela fornece dados ricos e detalhados sobre 

o perfil linguístico dos textos em consideração, além de oferecer múltiplas 

comparações com os registros das análises anteriores.  

Uma análise aditiva é usada quando o objetivo é comparar registros novos, 

que ainda não foram investigados, a registros já estudados em uma AMD anterior. 

Como já mencionado, esse estudo anterior normalmente é um estudo basilar, que 

serve como referência ao domínio estudado, como por exemplo a descrição do 

inglês de Biber (1988), a do português de Berber Sardinha, Kauffmann e Acunzo 

(2014) ou a da televisão norte-americana de Berber Sardinha e Veirano Pinto 

(2018b). No entanto, nem sempre o estudo que chamamos de antigo já foi feito, 

podendo ser parte da mesma pesquisa.  

Enfim, são muitos os propósitos de uma AMD aditiva. Com ela o pesquisador 

não precisa repetir a análise multidimensional já feita, podendo utilizar diretamente 

uma análise anterior para enriquecê-la e, ao mesmo tempo, agregar riqueza 

descritiva à sua própria análise. A possibilidade de fazer análise aditiva é um dos 

grandes diferencias da AMD, pois confere a ela um caráter cumulativo, um 

diferencial que muitas outras metodologias não possuem. 

Em uma análise aditiva é preciso que tanto o corpus antigo quanto o novo 

tenham as mesmas variáveis. Para isso, é importante que os dois corpora tenham 

sido etiquetados e contados com os mesmos programas. Neste estudo, os dois 

corpora (CTT e REFCEN) estão em inglês e foram etiquetados com o Biber Tagger e 

contados com o Biber Tag Count: CTT (corpus investigado) e REFCEN (corpus de 

referência). Para replicar esses passos e utilizar outros corpora, é preciso adaptar os 

nomes dos datasets e das variáveis que são usadas aqui no script original disponível 

para a AMD aditiva (Apêndice J). Os procedimentos, contudo, são os mesmos, para 

quaisquer corpora de qualquer língua. 

As etapas metodológicas necessárias para conduzir uma AMD aditiva são: 

1. Selecionar o estudo cuja AMD servirá como base para a análise aditiva, 

neste caso a AMD do REFCEN; 
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2. Escolher a(s) dimensão(ões) existente(s) de interesse, as quatro 

dimensões do REFCEN são usadas; 

3. Identificar os recursos linguísticos incluídos nas dimensões existentes; 

4. Etiquetar os dois corpora com o mesmo programa; 

5. Calcular as contagens de frequência normalizadas para as características 

linguísticas; 

6. Padronizar as contagens normalizadas; 

7. Calcular as escores da dimensão; 

8. Calcular os escores médios de dimensão dos novos registros; e 

9. Comparar os novos registros (CTT) com os do estudo original (REFCEN). 

 

Como as cinco primeiras etapas são as mesmas das duas análises descritas 

anteriormente, nossa AMD aditiva começa pelo sexto passo dessa lista. Sendo 

assim, para efetuar o mapeamento do CTT nas dimensões do REFCEN é preciso 

calcular os valores padronizados (Z scores) das variáveis do CTT usando a média e 

o desvio padrão do corpus de referência, o REFCEN. Por exemplo, para calcular o 

valor padronizado “adicionado” de advérbios (advs), utiliza-se o seguinte cálculo: 

advs_ADD= ( ( advs - advs_Mean_refcen ) / advs_StdDev_refcen ). Esse cálculo faz 

com que tenhamos uma medida dos advérbios que ocorrem no CTT como se 

tivessem ocorrido no corpus de referência, o REFCEN. Em uma análise completa, o 

valor padronizado (Z score) seria calculado utilizando a média e o desvio padrão 

apenas do corpus sendo analisado, no caso o CTT: advs = ( ( advs - advs_Mean_ctt 

) / advs_StdDev_ctt ). 

No caso de uma análise completa, como as apresentadas nas seções 

anteriores, esse cálculo é feito automaticamente pelo SAS com o PROC 

STANDARD: PROC STANDARD DATA=corpus MEAN=0 STD=1 OUT=corpusz; 

RUN. Porém, no caso de uma análise aditiva, é preciso criar todo um novo 

procedimento dentro do SAS, pois se aplicarmos o PROC STANDARD, os valores 

padronizados serão calculados apenas para o CTT e não para a adição do CTT no 

REFCEN.  

Esta seção mostra a metodologia para fazer a análise aditiva quando o 

corpus de referência está disponível, isto é, quando o pesquisador tem acesso ao 

dataset desse corpus no SAS. Muitas vezes isso não é possível, por exemplo 

quando o estudo já foi publicado e o pesquisador quer usar esse estudo como 
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referência, mesmo sem ter o dataset dele. Nesses casos é preciso verificar se os 

valores das médias e desvios padrões estão reportados na literatura, caso contrário 

não é possível replicar os passos descritos aqui. O script completo com todos os 

comandos do SAS para executar uma AMD aditiva está disponível no Apêndice J. 

A AMD aditiva no SAS começa com a leitura do corpus de referência. Em 

seguida, é preciso calcular as médias e desvios padrões com o PROC MEANS. O 

ideal é usar o atalho shortuct _numeric_ para escolher todas as variáveis numéricas, 

em vez de identificar uma a uma (Figura 38). É preciso salvar o resultado em um 

dataset chamado means. No passo deve-se excluir as variáveis produzidas pelo 

SAS como _type_ e _freq_ com a opção DROP, para manter apenas as variáveis 

mean (média) e std (desvio padrão). 

 

Figura 38 – Análise multidimensional aditiva no SAS: corpus de referência 

 

 

Em seguida, deve-se ler o corpus que está sendo investigado, neste caso, o 

CTT. O comando de leitura é o mesmo do passo anterior, o data step. Logo depois, 

é preciso adicionar os valores das médias e desvios padrões do REFCEN, o corpus 

de referência, ao conjunto de variáveis do corpus pesquisado, o CTT. Esse passo é 

crucial para o andamento da análise aditiva. Em seguida criamos um novo dataset 

chamado cttadd1, que tem como base o dataset ctt, chamado pelo SET. O comando 

if faz com que os valores do dataset meansd (que contém os valores do corpus de 

referência) sejam incorporados a esse novo dataset baseado no CTT (Figura 39).  
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Figura 39 – Análise multidimensional aditiva no SAS: corpus investigado 

 

 

A etapa seguinte é para calcular os valores padronizados (Z scores) do CTT 

já com base nos dados do REFCEN. Para tanto, é preciso especificar variável por 

variável, uma a uma. Isso pode ser bastante trabalhoso, pois há muitas variáveis. O 

pesquisador pode padronizar apenas as variáveis que desejar, escolhendo entre as 

variáveis disponíveis, para economizar trabalho. A lista completa das variáveis está 

disponível no Apêndice G.  

Como exemplo dessa adição de variáveis, podemos usar a fórmula para 

adjetivos atributivos: adj_attr_ADD= ( ( adj_attr - adj_attr_Mean ) / adj_attr_StdDev).  

Nesse caso, criamos uma nova variável, adj_attr_ADD, que será o valor padronizado 

da variável adj_attr que já existe tanto no corpus analisado, o CTT, quanto no corpus 

de referência. Essa variável contém o valor padronizado de adjetivos em posição 

atributiva do corpus CTT como se tivessem ocorrido no corpus de referencia, o 

REFCEN. Usamos a identificação _ADD apenas para diferenciarmos o valor 

padronizado aditivo do nome da variável que já existe no dataset. Essa identificação 

não é obrigatória, mas ajuda a não fazer confusão durante a etapa da análise dos 

dados. As identificações _Mean e _StdDev, por outro lado, são padrões do SAS e 

podem ser criadas com o PROC MEANS, já demonstrado anteriormente, e não 

podem ser alteradas. 

Na próxima etapa é preciso calcular os escores de fator do CTT. Para tanto, 

utilizamos a composição fatorial do corpus de referência, mas as variáveis 

padronizadas (Z scores) do CTT.  A composição fatorial do corpus de referência 

pode estar na literatura já publicada, no caso dos estudos de referência como Biber 
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(1988). No caso do nosso estudo, a composição fatorial do REFCEN está listada no 

Apêndice G e também na seção 2.3.2.2. Para a composição fatorial aditiva, 

acrescentamos o identificador _ADD às variáveis e criamos um novo dataset 

(cttaddf) com base no cttadd3 (Figura 40). Esses escores de fator FADD_1 a 

FADD_4 representam os escores dos textos do CTT nas dimensões do REFCEN. 

 

Figura 40 – Análise multidimensional aditiva: escores de fator e ANOVAs 

 

 

A última etapa da aditiva é o cálculo das ANOVAs. Para isso, deve-se rodar o 

comando das ANOVAs no SAS para saber os escores médios dos registros (variável 

reg) do REFCEN no CTT por meio de uma macro. Em create, devemos colocar o 

número de fatores, no nosso caso, o valor é quatro (Figura 40). 

É possível calcular o montante de variação capturada por uma AMD aditiva 

usando o comando PROC GLM no SAS, em vez de PROC ANOVA. Isso pode ser 

feito quando o tamanho das amostras de cada registro for diferente em cada um dos 

corpus que estão sendo comparados. No caso desta pesquisa, o CTT e o REFCEN 

têm tamanho diferentes e por isso o comando PROC GLM seria o mais indicado 

para calcular o montante de variação entre os dois corpora. Na verdade, os 

resultados acabam sendo os mesmos obtidos pelo meio da ANOVA (PROC 

ANOVA), mas o SAS mostra uma advertência no LOG se usarmos PROC ANOVA, 

devido à diferença de tamanho entre os corpora. A sintaxe de PROC GLM é a 

mesma de PROC ANOVA.  

Encerramos aqui a descrição dos passos da AMD aditiva. A próxima seção irá 

explicar os passos da análise de clusters feita para o CTT.  
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3.2.4. Análise de clusters do corpus de tradução 

 

Essa análise de clusters teve como objetivo oferecer uma nova categorização 

dos textos traduzidos (CTT), baseada nas dimensões de variação encontradas na 

AMD do CTT (seção 2.3.2.1). Neste estudo nomeamos essa categorização como 

tipologia do texto traduzido. Podemos definir tipos de textos como um agrupamento 

de textos que são linguisticamente similares (BIBER, 1989, p. 13). Tal tipologia se 

baseia em conjuntos de características sintáticas e lexicais que ocorrem 

frequentemente em textos, em vez de assumir conjuntos de características definidas 

em bases funcionais a priori. Esses conjuntos de características — que como vimos, 

são as dimensões da variação, que foram identificadas empiricamente na AMD e as 

características linguísticas de qualquer texto — podem ser especificados com 

precisão em relação a cada dimensão (BIBER, 1989, p. 5). 

Diferente da AMD que fizemos anteriormente, na qual os textos são 

agrupados de acordo com os registros, ou seja, são condicionados a uma situação e 

a um propósito comunicativo, a análise de clusters permite o agrupamento dos 

textos traduzidos por tradutores mais e menos experientes de acordo com suas 

características morfossintáticas e semânticas, ou seja, características internas dos 

textos, uma vez que ela agrupa textos que possuem variação interna semelhante. 

Entretanto, vale lembrar que para realizar a análise de clusters é preciso já ter 

realizado a AMD, afinal, o procedimento de criação dos clusters usa os escores dos 

quatro fatores revelados pela AMD do CTT e faz associações entre os textos, unindo 

aqueles com características semelhantes. 

A análise de clusters é capaz de auxiliar o pesquisador a organizar os dados 

observados de um modo estatisticamente estruturado (VEIRANO PINTO, 2013, p. 

157), de grande valia para o estabelecimento de taxonomias. Como vimos 

anteriormente, a análise de clusters emprega cálculos estatísticos capazes de 

agrupar dados com forte grau de associação, formando os clusters, ou seja, os 

agrupamentos, e distanciando aqueles cujos graus de associação são mais fracos, 

formando outros clusters diferentes. 

Os cálculos da análise de clusters geralmente são executados em programas 

estatísticos. Nesta pesquisa a análise foi feita com o SAS. É importante ressaltar 

que esse tipo de análise revela associações que certamente existem, mas que 
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talvez não tenham sido desveladas pela AMD, permitindo, assim, que sejam 

analisadas.  

A análise de clusters foi incluída neste estudo para que os textos traduzidos 

por tradutores mais e menos experientes pudessem se agrupar de maneira que as 

semelhanças e diferenças entre eles fossem descritas, medidas e classificadas de 

forma mais clara. Em outras palavras, esta análise de clusters visa revelar quais e 

quantos são os grupos de textos traduzidos no CTT que têm semelhanças 

linguísticas. 

Esta seção resume os passos metodológicos da análise de clusters35 feita no 

corpus de textos traduzidos (CTT): 

1. Escolher os dados que serão analisados: abrir e chamar no programa 

SAS os dados referentes ao corpus. Usar o comando Data, INFILE e 

Input; 

2. Usar os dados padronizados do CTT com o comando PROC STANDARD;  

3. Calcular os escores do fator (eles são os mesmos da AMD); 

4. Rodar o cálculo de formação dos agrupamentos usando o comando 

PROC FASTCLUS, escolhendo os fatores da AMD como variáveis;  

5. Exportar o resultado da extração com o comando PROC EXPORT, 

inserindo os dados em uma tabela do Excel; 

6. Observar o gráfico gerado pelos dados para a escolha do número de 

agrupamentos de acordo com o ponto mais alto do gráfico, o ponto 

máximo da linha (cubis cluster criterion – CCC e pseudo F); 

7. Extrair o número de clusters escolhido no passo anterior, por meio do 

comando MAXCLUSTERS; 

8. Calcular as médias de cada agrupamento com PROC MEANS; e 

9. Verificar a variação dos clusters e nomear os agrupamentos. 

 

A análise de clusters vai dividindo os textos à medida que busca semelhanças 

internas entre eles. O procedimento usado neste estudo é chamado de 

procedimento não hierárquico, ou seja, a ferramenta estatística usa os escores de 

fatores já revelados nos cálculos da AMD e procura por grupos distintos. O 

procedimento funciona como uma grande família de textos, o corpus, que será 

                                                
35 O script completo da análise de clusters no SAS está disponível no Apêndice J. 
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dividida em determinados grupos de textos de acordo com as características 

linguísticas internas de cada um.  

Os passos metodológicos da análise de clusters podem ser visualizados de 

forma resumida na Figura 41. 

 

Figura 41 – Resumo da análise de clusters 

 

 

 

A principal diferença entre a AMD e a análise de clusters é o fato de que a 

AMD faz uma análise em multi-dimensões, o que significa que um texto está 

classificado em uma escala, ou seja, ele está posicionado em todas as dimensões; 

porém, a análise de clusters separa os textos, o que significa que um texto não pode 

fazer parte de dois grupos.   

O primeiro comando para a execução da análise de clusters no SAS é a  

chamada dos dados, seguida da padronização dos valores. Os dois comandos 

podem ser vistos na tela do SAS apresentada na Figura 42. 

Os passos metodológicos da análise de clusters podem ser comparados aos 

passos da análise AMD que já fizemos. Na AMD, usamos a análise fatorial e 

reduzimos a gama de informações investigadas a um número mais reduzido, que 

chamamos de fatores. Na análise de clusters, há também a redução de informação a 

um número reduzido de grupos. Os clusters funcionam da mesma forma que os 

fatores. No momento em que os fatores são interpretados, eles recebem nomes e 

passam a se chamar dimensões. No caso dos clusters, quando os agrupamentos 

são nomeados, eles passam a ser reconhecidos como grupos de tipos de textos, ou 

seja, grupos de uma determinada tipologia textual.  
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Figura 42 – Análise de clusters no SAS 

 

 

A Figura 43 apresenta uma tela de comando do SAS, na qual é possível 

visualizar o script 36  para a análise de cluster. O comando PROC FASTCLUS 

aparece na parte inferior da figura, em um campo destacado, onde é possível notar 

a entrada das variáveis F1, F2, F3 e F4, isto é, as dimensões obitidas quando do 

cáculo da AMD do CTT. O resultado obtido a partir do comando PROC FASTCLUS 

deve ser exportado para uma planilha do tipo Excel, onde os dados podem ser 

consultados e analisados de forma mais simples. A exportação dos dados do SAS 

para o Excel pode ser executada por meio do comando PROC EXPORT. 

 

Figura 43 – FASTCLUS no SAS 

 

 

                                                
36 O script completo para execução da análise de clusters no SAS está disponível no 
Apêndice K. 
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O passo seguinte trata da escolha do número de clusters que vai ser aplicado 

na análise. No caso deste estudo, dois clusters foram selecionados a partir da 

observação dos dois gráficos gerados no passo anterior, CCC e pseudo F, 

repectivamente, Figuras 44 e 45. A escolha do número de clusters está relacionada 

ao ponto mais alto que a linha de cada gráfico atinge. As Figuras 44 e 45 revelam 

que há dois grupos de clusters no dados do CTT. Tal conclusão pode ser observada 

ao acompanharmos o pico revelado pelas linhas dos gráficos, onde ficam evidentes 

as marcas dos pontos mais altos em cada um dos gráficos.  

  

Figura 44 – Gráfico do critério cúbico de clusters 

 

CCC: critério cúbico de clusters 

 
 

Figura 45 – Critério do pseudo F 

 
 
 
 O próximo passo da análise trata da extração de dois clusters por meio do 

comando MAXCLUSTERS. Em seguida, as médias de cada agrupamento são 

computadas por meio do comando PROC MEANS. Os dois comandos vão gerar a 

classificação de cada texto do corpus, classificando-os em um dos dois grupos 
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diferentes. A lista completa dos textos acompanhada da classificação dentro de cada 

grupo está disponível no Apêndice L. 

 O ultimo passo da análise de clusters trata da nomeação dos agrupamentos, 

da mesma forma que acontece com as fatores da AMD. A etapa da interpretação e 

nomeação dos clusters é feita no Capítulo 4  

 
 
3.2.5. Análise discriminante 

 

A análise de discriminante é o último procedimento estatístico desta pesquisa. 

Esta seção apresenta as etapas da análise de acordo com os dados usados neste 

estudo, de forma que possam ser esclarecidos, detalhados e até replicados.  

Uma análise discriminante se ocupa da classificação de indivíduos cujas 

variáveis já tenham sido mensuradas, em grupos determinados que já tenham sido 

identificados na amostra (NORRIS, 2015). No caso desta pesquisa, os indivíduos 

são os textos dos dois corpora (CTT e REFCEN) e os grupos são os tipos de autores 

(TE1, TE2 e L1).  

O objetivo desta investigação foi mensurar a robustez das dimensões da AMD 

já identificadas nos passos anteriores, ou seja, verificar o quanto elas são capazes 

de funcionar como preditoras das categorias de autores, isto é, prever corretamente 

a associação de um texto a um dos três grupos de autores. Sendo assim, é preciso 

já ter feito a AMD para poder realizar uma análise discriminante desse tipo e, 

consequentemente, os passos iniciais das duas análises são similares — como por 

exemplo o  desenho, a compilação e limpeza do corpus, a etiquetagem e a 

contagem das etiquetas — e portanto não são descritos novamente. 

Em uma análise discriminante há dois tipos de variáveis: a variável de 

grupo/agrupadora (grouping variable) e a variável predizente (predictor variable). 

Nos corpora deste estudo, a variável classificada como agrupadora é aquela que se 

refere à autoria do texto, ou seja, há três variáveis (TE1, TE2, e L1) que vão 

funcionar como grupos nos quais os textos vão ser classificados. A variável 

predizente ou preditora é a dimensão, ou seja, os escores de fator que já foram 

obtidos nas AMDs feitas anteriormente.  

A análise discriminante serve como um procedimento de confirmação e 

validação da força dos dados estatísticos já obtitos nos procedimentos anteriores. 
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Em outras palavras, ela vai comprovar estatisticamente que as variáveis linguísticas 

que coocorrem nos fatores revelados pela AMD (dimensões) são capazes de 

diferenciar os textos que foram produzidos por autores diferentes. A questão 

fundamental é revelar até que ponto as dimensões de variação do CTT e do 

REFCEN são capazes de prever se o texto foi produzido por um tradutor mais 

experiente, um estudante de tradução ou se ele foi originalmente escrito em inglês. 

Há alguns pré-requisitos (assumptions) para que a análise discriminante seja 

executada adequadamente. Tais condições podem ser resumidas em três pontos 

principais: (i) identificação e eliminação de textos anômalos (outliers); (ii) verificação 

do tamanho da amostra (sample size); e (iii) identificação e eliminação de casos de 

multicolinearidade.  

No caso dos outliers, é possível que exerçam muita influência no resultado do 

estudo, caso a distribuição dos casos (número e tamanho dos textos) seja muito 

irregular.  

Em relação ao tamanho da amostra, é importante verificar se o número de 

casos excede o número de variáveis predizentes, ou seja, se há mais textos do que 

grupos de autores na amostra. Tipicamente, o recomendado é que haja pelo menos 

20 casos para cada uma das variáveis predizentes (NORRIS, 2015, p. 310). 

No caso da multicolinearidade, é preciso verificar a relação entre as variáveis 

predizentes antes de iniciar a análise. Isto é, deve-se verificar se há muita correlação 

entre as dimensões (r > .70) e eliminá-la, o que pode enfraquecer a capacidade de 

predição da análise.  

A análise discriminante pode ser feita no SAS com o comando PROC 

DISCRIM. Contudo, é preciso preparar os dados usando os critérios e pré-requisitos 

descritos anteriormente para então iniciar a análise propriamente dita. Os passos a 

seguir resumem os procedimentos da análise discriminante no SAS: 

1. Preparação dos dados: arquivo com os escores das dimensões; 

2. Inserção do arquivo no SAS; 

3. Escolha dos dados que serão analisados: abrir e chamar no programa 

SAS os dados referentes ao corpus. Usar os comandos Data, INFILE e 

Input37; 

                                                
37 O script completo com os comandos da análise discriminante está disponível no Apêndice 
M. 
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4. Verificação dos dados para identificação de outliers (textos anômalos) 

por meio do comando PROC STEPDISC; 

5. Remoção de textos anômalos; 

6. Verificação dos dados para identificação de multicolinearidade com o 

comando PROC CORR; 

7. Remoção de variáveis que violam o princípio da ausência de 

multicolinearidade; 

8. Criação do modelo discriminante mais adequado para a análise, com 

base na identificação dos textos anômalos e nas variáveis com 

multicolinearidade; 

9. Execução do modelo discriminante escolhido: análise discriminante 

com o comando PROC DISCRIM e as principais características do 

modelo discriminante escolhido (PRIOR proportional, CLASS, VAR); 

10. Verificação do desempenho do modelo a partir da observação e 

análise dos resultados do comando anterior: matriz de confusão 

(Confusion matrix), resumo da classificação (Cross-validation 

summary) e tabela de erros (Error Count); 

11. Contagem e verificação da classificação das variáveis do passo 

anterior por meio do comando PROC FREQ; 

12. Criação e inserção da variável de classificação certo (right) ou errado 

(wrong), por meio de uma rotina de comando; 

13. Visualização e análise do resultado do passo anterior com o comando 

PROC PRINT para as variáveis de classificação: certo (right) e errado 

(wrong); e 

14.  Avaliação da escolha do modelo discriminante. O melhor modelo é 

aquele que apresentar a menor quantidade de erros na hora da 

classificação dos textos.  

 

O primeiro passo para a execução da análise discriminante do CTT e do 

REFCEN foi a organização de um arquivo que incluísse os dados de contagem dos 

dois corpora. Para isso, escolhemos lançar mão dos dados obtidos a partir da 

análise multidimensional aditiva, uma vez que ela já inclui a contagem dos dois 

corpora em seu output final.   
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Após a preparação do arquivo, os dados foram inseridos no programa 

estatístico. Para esse procedimento, a suíte estatística escolhida foi o SAS. A Figura 

46 mostra a inserção dos dados com os comandos DATA, INFILE e INPUT em 

destaque na área circulada da imagem. 

 

Figura 46 – Input de dados: análise discriminante 

 

 

Antes da execução da análise discriminante é preciso verificar a presença de 

textos que possam interferir no resultado. O próximo passo é analisar os dados 

inseridos para a verificação de ocorrência de textos anômalos (outliers). Os textos 

anômalos são aqueles que possuem observações (variáveis linguísticas) com 

frequência assimétrica, isto é, possuem frequência irregular de características 

linguísticas que os posicionam acima ou abaixo dos limites (fences) considerados 

como sendo ideais, representantes de uma distribuição normal padrão (Figura 44). 

Do ponto de vista estatístico, um outlier pode ser produto de um erro de observação 

ou de arredondamento. Na prática, as denominações “pontos exteriores” ou 

anômalos são geralmente usadas para expressar a noção de uma observação que 

está fora do lugar, ou seja, discrepante, atípica.  

Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas 

para representar um conjunto de dados (corpus), pois podem ser afetados, de forma 

exagerada, por valores extremos (outliers). Apenas com esses dois valores não se 

consegue ter ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados. Uma medida 

de dispersão alternativa ao desvio padrão é a distância ou intervalo interquartil, 
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definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis, medidas de 

posição/localização que podemos chamar de mais resistentes, porque são menos 

afetadas por mudanças, diferente do que acontece com as médias e o desvio 

padrão.  

Para visualizar a assimetria de distribuição de dados proporcionada pela 

medida interquartil é possível usar um desenho esquemático, como os gráficos 

apresentados na Figura 47.  

 

Figura 47 – Gráfico de Distribuição e Box Plots 

Distribuição de dados Boxplot 

  

 

Os dois diagramas da Figura 47 traduzem graficamente uma dispersão 

simétrica dos dados. Os bloxplots, também chamados de whisker plot, podem ser 

gerados em programas estatísticos como o Alcula 38 , por exemplo. Os textos 

considerados como anômalos seriam os posicionados além das cercas (fences), ou 

seja, fora das três linhas vermelhas (q1 e q2)  no primeiro gráfico e fora do retângulo 

cinza desenhado no gráfico ao lado. Os textos anômalos podem ser identificados no 

SAS por meio do comando PROC STEPDISC.  

Figura 48 – Identificação de outliers 

 

                                                
38 http://www.alcula.com/calculators/statistics/box-plot/ 
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É possível escolher manter os textos como estão no desenho do corpus, caso 

a etapa PROC STEPDISC não identifique textos anômalos ou o pesquisador 

escolha mantê-los para poder testar o modelo discriminate. É possível usar modelos 

discriminantes que considerem ou não os outliers dependendo do objetivo da 

pesquisa. No caso do modelo escolhido para este estudo, duas características foram 

identificadas como outliers (prep e allwh) e os textos com maior escore dessas duas 

características linguísticas foram eliminados da análise. 

O comando STEPDISC funciona como um prelúdio para a análise 

discriminate. O mesmo acontece com a verificação de sobreposição das variáveis, 

ou seja, a identificação de ocorrência de multicolinearidade entre as variáveis. Essa 

etapa pode ser executada com o comando PROC CORR. É preciso observar os 

resultados desse comando, porcurando por correlações iguais ou maiores que .7 ou 

iguais ou menores que -.7. Assim como fizemos com os outliers, a remoção das 

variáveis com multicolinearidade também vai depender do modelo discriminante 

escolhido. No caso deste estudo, as variáveis não apresentaram sobreposição e 

todas as dimensões foram mantidas no estudo.  

A remoção dos textos anômalos no SAS é feita com a rotina iniciada com o 

comando %let VariableOfInterest= dim1; (o script com a rotina completa é 

presentado na parte 3 do Apêndice M. Para remover os textos anômalos do corpus, 

é preciso executar a mesma rotina descrita anteriormente para todas as variáveis 

investigadas. No caso deste corpus, as variáveis são as dimensões produzidas pela 

AMD aditiva. Sendo assim, os próximos passos envolvem a repetição da rotina de 

remoção de outliers para as demais dimensões (dim2, dim3 e dim4). Por exemplo, 

para dim2, substituímos dim1 por dim2 na linha apresentada e as demais linhas da 

rotina continuam as mesmas: %let VariableOfInterest= dim2 ;  /* enter var here */. 

 O próximo passo da análise é feito no SAS com o camando PROC DISCRIM, 

etapa iniciada pela chamada dos dados para a leitura por meio dos comandos 

DATA, INFILE e RUN, seguidos da lista de textos anômalos para exclusão. Em 

seguida é preciso executar o comando PROC DISCRIM com as variáveis livres de 

multicolinearidade, identificadas anteriormente: dim1 a dim4. 

  O comando PROC DISCRIM é acompanhado da opção PRIOR proportional, 

que faz com que o procedimento ajuste o tamanho das amostras de cada grupo para 

que nenhuma das variáveis seja privilegiada apenas porque tem um número maior 

de textos ou porque os textos sejam maiores e tenham mais palavras. O passo final 
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da análise discriminante trata da observação e análise dos dados gerados pelo 

comando PROC DISCRIM. O final da tela de resultados mostra três tabelas com 

dados: a matriz de confusão (confusion matrix), a tabela de resumos de dados 

(cross-validation summary) e por último a tabela de erros de classificação (error 

count), que computa o total de erros de classificação de previsão dos dados. A 

Figura 49 resume os passos fundamentais da análise discriminante usados neste 

estudo. 

 

Figura 49 – Resumo da análise discriminante 

 

 

O mapa da Figura 49 ilustra os principais passos da análise discriminante. Os 

escores da AMD aditiva do corpus são selecionados e aplicados ao modelo 

discriminante escolhido para o estudo. Como vemos na figura, o modelo pode ser 

determinado pelo pesquisador, que pode basear a escolha nos resultados obtidos a 

partir da observação da ocorrência de outliers e da presença de multicolinearidade. 

Vários modelos podem ser experimentados dependendo do interesse e do objetivo 

de cada pesquisa. Logo após a escolha do modelo discriminante, a análise é 

executada usando o corpus composto pelos textos e pelas variáveis que não foram 

eliminadas; e os cálculos discriminates classificam os textos como tendo sido 

produzidos pelos três tipos diferentes de atores. A ultima etapa avalia a classificação 

feita como certa e errada, gerando uma média de classificação que vai ser avaliada 

para que o melhor modelo discriminante seja escolhido.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        

 Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados das análises 

descritas No Capítulo 3 (Metodologia). A apresentação começa pelas AMDs do CTT 

e do REFCEN, seguida da AMD aditiva do CTT. Em seguida, a seção trata dos 

resultados da análise de clusters e da análise discriminante.    

  

4.1. Resultados da análise multidimensional do corpus de textos traduzidos 

 

Esta etapa da pesquisa consistiu em uma AMD funcional completa, baseada 

na abordagem de Biber (1988), na qual foram identificadas as dimensões da 

variação do inglês. Neste estudo, buscamos encontrar as dimensões da variação do 

texto traduzido com base nos registros compilados no CTT.  

A AMD do CTT tem o intuito de descobrir quais são as dimensões de variação 

do CTT, isto é, quais são os parâmetros funcionais que caracterizam sua linguagem. 

Os passos para a execução foram detalhados na seção 3.2.1, assim, nesta seção 

apenas os resultados obtidos são apresentados. Esta etapa apresenta as dimensões 

da tradução. Primeiramente apresentamos as quatro dimensões encontradas, 

discutindo seu processo de interpretação e fornecendo uma explicação acerca da 

nomenclatura de seus parâmetros. Em seguida, apresentamos os gráficos com 

todas as variáveis do estudo e a discussão dos resultados obtidos. 

Em relação às polaridades dos fatores que são analisados nesta seção, vale 

lembrar que cada fator pode ter dois polos, um positivo (formado pelos loadings 

positivos) e outro negativo (formado por loadings negativos). Os termos referentes 

aos polos positivo e negativo não fazem juízo de valor, apenas apontam os dois 

lados do fator. Os polos de um fator podem ser invertidos, isto é, os valores positivos 

podem ser transformados em negativos e vice-versa, sem prejuízo. A orientação dos 

fatores significa apenas uma distinção dos dois conjuntos de variáveis 

correlacionadas dentro do mesmo fator. Quando um conjunto de variáveis ocorre 

nos textos, a outra tende a ocorrer menos, e vice-versa. Isso é chamado de 

distribuição complementar. Se invertermos a polaridade, a distribuição continuará 

sendo complementar, que é o que importa.  

Em relação às tabelas com as descrições das características que carregaram 

em cada fator, vale notar que algumas variáveis aparecem entre parênteses. Isso 
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significa que essa variável destacada pelos parênteses também apareceu em outro 

fator, com um carregamento mais alto, e só foi considerada naquele fator para 

colaborar com a interpretação. A linha da tabela com coloração diferente representa 

que a variável também aparece em outro fator, mas que aquele é o carregamento 

mais alto, mais saliente. 

Para cada uma das quatro dimensões do CTT foram feitos três cálculos de 

ANOVA, sendo uma para verificar a variação entre os registros, uma para a variação 

do modo (falado e escrito) e o último para a variação entre os tipos de autores do 

CTT, ou seja, o tradutor mais experiente e o menos experiente. 

Os três itens analisados na ANOVA (Tabela 9) são F, Sig. (representado por 

p) e R² (R squared). A razão F indica a diferença entre os conjuntos em análise, pois 

mede a quantidade de variação existente em cada grupo (cálculo dos escores 

médios dos textos dos registros e dos escores de cada dimensão). Para que p seja 

inferior a 0,05, F deve estar acima de 3,35, pois p é o nível de significância de F. O 

valor de p é uma estimativa da probabilidade de que um valor do teste estatístico 

pode ter ocorrido por acaso (CRAWLEY, 2014). É desejável que p esteja abaixo de 

0,05; o que significa que a probabilidade da variação ocorrer por acaso é 1 a cada 

20 vezes, ou seja, é improvável se ocorrer menos de 5% das vezes. 

 

Tabela 9 – ANOVA da dimensão 1 da tradução 

ANOVAs F p R2 

Registro 121.90 < 0.0001 0.811 
Modo 338.63 < 0.0001 0.285 

Autores 0.39 0.5328 0.000459 

Para a dimensão 1 (D1) , os resultados da ANOVA (Tabela 9) relacionados à 

variável registro indicam que F = 121,90 e p = 0,0001; o que sugere evidência de 

variação e que ela não acontece por acaso. O R2 mostra que 81% da variação são 

explicadas pelos registros (R2 = 0,811).  

No caso da variação entre os modos falado e escrito dos textos, os resultados 

da ANOVA indicam que F = 338,63 e p = 0,0001; o que sugere evidência de 

variação e que ela não acontece por acaso. O R2 mostra que 28% da variação 

podem ser explicadas pelos modos falado e escrito (R2 = 0,285). 

Por último, no caso da variação entre os autores, ou seja, os tradutores mais 

e menos experientes, os resultados da ANOVA indicam que F = 0,39; p = 0,5328 e 

um R2 praticamente zerado, o que, diferentemente das duas observações anteriores, 



 164 

sugere que a variação entre os dois tipos de autores, aparentemente, não é 

significativa. Como isso ocorreu nas quatro dimensões, o resultado nos levou a 

suspeitar que a diferença entre os dois tipos de tradutores pudesse ser mais bem 

caracterizada e explicada por meio de uma análise de agrupamento, como por 

exemplo, a análise de clusters apresentada na seção 3.2.4.  

Como os textos do CTT são traduções, não descartamos que há uma parte 

da variação que é mediada pela tradução feita por um profissional e por um 

estudante; e que apesar das ANOVAs (análise de variação) dos autores (TE1 e TE2) 

não apresentarem essa variação, é possível notar variação latente entre os registros 

e os modos (falado e escrito). A interpretação das dimensões vai apenas descrever 

as características (funcionais e situacionais) que mais de destacam nos textos 

traduzidos do português para o inglês. A AMD de textos traduzidos vai revelando, a 

cada dimensão, até que ponto a tradução estabiliza ou desestabiliza o perfil 

dimensional dos 30 registros analisados no CTT. 

O primeiro fator encontrado pelo procedimento exploratório da análise fatorial 

deu origem à dimensão ilustrada na Tabela 10, a D1. Os parâmetros da D1 se 

estabeleceram com enfoque no discurso relatado e narrado porque esse fator ficou 

povoado, no polo positivo, de características variadas, como por exemplo os verbos 

mentais, verbos no passado, pronomes de terceira pessoa e orações 

complementares controladas por verbos factivos, como mostra a Tabela 10. 

Contudo, o polo negativo não apresentou características significativas para que o 

polo fosse interpretado como uma dimensão e, portanto, apenas o polo positivo foi 

considerado.  

Tabela 10 – Polo positivo da dimensão 1 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Verbos mentais mentalv 0,65 
That em oração complementar controlada por verbo factivo fact_vth 0,64 
Verbos no passado pasttnse 0,63 
Pronomes de terceira pessoa pro3 0,61 
Advérbio factivo fctadvl 0,60 
Advérbios advs 0,59 
Omissão do that em oração subordinada that_del 0,59 
That em oração complementar controlada por verbo vcmp 0,58 
Verbos públicos (assert, complain, say) pub_vb 0,57 
Pronomes de primeira pessoa pro1 0,56 
Verbos de ação: transitivos e intransitivos actv 0,54 
Conjunções coordenadas o_and 0,51 
Aspecto perfeito perfects 0,50 
Verbos relacionados à comunicação commv 0,49 
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That em oração complementar controlada por verbo lkly_vth 0,48 
Verbo sem flexão: imperativo, presente ou terceira pessoa pres (0,44) 
That em oração complementar controlada por verbo  nonf_vth 0,43 
Verbo to have have 0,42 
Pronome demonstrativo pdem 0,42 
Outras conjunções (as, except, until) sub_othr 0,41 
Advérbio usado entre auxiliar e verbo principal spl_aux 0,40 
Advérbio quantificador/enfático gen_emph 0,39 
Verbos de existência ou relacionamento existv 0,38 
Subordinações causativas sub_cos 0,38 
Advérbio de tempo tm_adv 0,38 
Verbo determinativo aspectv 0,37 
Contrações contrac (0,37) 
Pronome neutro it (0,36) 
That em oração complementar controlada por advérbio lklydvl 0,36 
Pronomes wh- utilizados em perguntas wh_ques (0,35) 
Verbo modal de possibilidade pos_mod (0,34) 
Substantivos animados humann 0,33 
Número de palavras wcount 0,31 
Advérbio suavizador downtone 0,30 

 

Vale lembrar que as características que carregam nos polos positivos e 

negativos de um mesmo fator estão relacionadas umas as outras de forma especial, 

isto é, as características no polo positivo coocorrem nos textos e as características 

do polo negativo coocorrem nos textos; e esses dois grupos de características 

ocorrem de forma complementar, ou seja, quando um texto tem muitas ocorrências 

das características com pesos negativos, ele tende a ter menos ocorrências das 

características de peso positivo e vice versa (BIBER, 1988, p. 101). É interessante 

notar que as características destacadas são as mais relevantes para a descrição dos 

textos sendo investigados, neste caso, os textos traduzidos.  

Como de costume em uma AMD, o fator 1 é geralmente o mais capaz de dar 

conta da variação do corpus. Neste caso, são mais de 34 características linguísticas 

com carregamento maior que .30; e como aconteceu na D1 da língua inglesa 

(BIBER, 1988) e na dimensão 1 da língua portuguesa (BERBER SARDINHA, 

KAUFFMANN e ACUNZO, 2014), esse fator é responsável por representar de forma 

básica a variação ao longo dos registros nos quais que mais ocorrem características 

de um discurso reportado e narrado. A D1 mostra essas duas características como 

as mais latentes do polo positivo, o único considerado na interpretação dessa 

dimensão.   
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O polo positivo da D1 da tradução foi caracterizado por suas características 

relacionadas ao discurso relatado e narrado, uma vez que apresenta a ocorrência de 

características como pronomes de primeira pessoa e verbos mentais, que são 

típicos do discurso relatado, acompanhados ainda dos verbos, advérbios e 

conjunções mais típicas dos registros capazes de caracterizar o relato e a narração, 

como por exemplo as traduções de entrevistas (inter), vídeos do Youtube (youtu) e 

vídeos de palestras do canal Tedtalk (tedta). Esses traços são apresentados nos 

Exemplos 1 e 2, que são amostras dos registros Entrevistas e Vídeos do Youtube, 

respectivamente. Outras características do discurso relatado e da narração que 

também carregaram no polo positivo da D1 foram os verbos mentais no presente e 

no passado e os pronomes de primeira e terceira pessoa.  

  

Exemplo 1: In reality, what I liked the most when, maybe I was 
around...ten years old, was to build motors and play with things such as 
meccanos. (interview_ste1_02, escore .47). 

 
Exemplo 2: It's a pleasure for me to be here. I really enjoy starting the 
year with our first video wishing you all a good morning. 
(youtube_ste1_01, escore .49). 
 

 

O Exemplo 1 traz um trecho de uma entrevista (texto do modo falado), que é 

marcada por verbos mentais, expressando opiniões, tempo passado, substantivos e 

pronomes de primeira pessoa. O Exemplo 2 tem contrações, verbos mentais e 

pronomes de primeira e de segunda pessoa. Essas características revelam uma 

linguagem típica do discurso relatado e narrado, com referência ao emissor e ao 

destinatário, bem como expressão de pensamentos e emoções. 

No polo negativo (Tabela 11), as variáveis presentes são os substantivos, 

adjetivos atributivos e nominalizações. A função dos substantivos é fornecer o foco 

informacional de um texto, fornecendo nomes, eventos e conceitos, enquanto os 

adjetivos atributivos qualificam as entidades e os processos, contribuindo para a 

descrição de qualidades, contudo, esse polo não possui características com 

carregamentos suficientes para ser considerado na interpretação. De qualquer 

maneira, vale ressaltar a ocorrência dessas características nos resultados da 

investigação apenas para fins de ilustração. 
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Tabela 11 – Polo negativo da dimensão 1 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Substantivo n -0,75 
Extensão da palavra wrlengh (-0,54) 
Adjetivo atributivo adj_attr (-0,47) 
Substantivo no singular – nominalização n_nom (-0,39) 

 

Assim como acontece na D1 da língua inglesa, a D1 da tradução também 

possui poucas variáveis no polo negativo. A interpretação desse tipo de ocorrência 

(apenas uma variável linguística) tende a ser bem direta, afinal, apenas os 

substantivos foram destaque nesse polo e todas as outras características tiveram 

um carregamento mais alto em outros fatores. A presença de substantivos com peso 

maior que .70 é um forte indício de que o polo é formado por textos de cunho 

informativo, sendo portanto um polo tipicamente informacional. Mesmo as 

características restantes aparecendo de forma mais marcante em outros fatores, 

elas servem para confirmar o aspecto informacional do polo negativo da D1 da 

tradução.  

 As palavras mais extensas (wrlengh) tendem a transmitir significados mais 

específicos e especializados do que as palavras mais curtas (BIBER, 1988, p. 105). 

Os adjetivos atributivos (adj_attr) são geralmente usados para elaborar as 

informações nominalizadas, ou seja, eles funcionam como características dos 

substantivos para formar nominalizações, uma vez que são capazes de agregar uma 

gama de informações usando poucas palavras e estruturas mais simples. Segundo 

Biber (1988, p. 237), os adjetivos atributivos têm função integradora, diferente dos 

adjetivos predicativos, que são considerados fragmentadores do discurso. A 

característica de nominalização do polo negativo da D1 é relevante para a questão 

interpretativa, uma vez que ela pode ser uma marca tanto do texto traduzido quanto 

do texto não traduzido, evidenciando a questão típica da linguagem e não apenas 

uma marca de tradução, como descrito por alguns pesquisadores (BAKER, 1993) 

que defendem os princípios dos universais da tradução e do tradutês (marcas típicas 

do ocorrem no texto traduzido). 

Os exemplos apresentados nesta seção (resultados da AMD) não fazem 

distinção entre os textos produzidos por tradutores mais experientes e menos 

experientes, podendo os exemplos ser extraídos de ambos os tipos de tradutores. 

Porém, é possível saber qual dos dois tradutores produziu o exemplo a partir da 
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fonte incluída entre parênteses no final de cada exemplo (ver Exemplo 3 = 

CVitae_wte1_01, escore -.33), que traz o nome do arquivo de onde o exemplo foi 

retirado, mostrando que esse exemplo foi produzido por um tradutor mais experiente 

(wte1); que o exemplo foi retirado de um texto Curriculum vitae (CVitae); e que o 

texto é o número 1 (_01).  

 Nos Exemplos 3 e 4, esses traços do discurso relatado e narrado podem ser 

notados em trechos retirados de textos traduzidos de Curriculum vitae que mostram 

a ocorrência de nominalização e adjetivo atributivo, tanto no texto traduzido por 

tradutor mais experiente (TE1) quanto menos experiente (TE2). Os dois exemplos 

mostram sequências inteiras formadas praticamente por substantivos e 

nominalizações. 

 

Exemplo 3: Providing guidance and advice to students on educational 
and professional matters. (CVitae_wte1_01, escore -.33). 

 

Exemplo 4: Position: Cook. Sector: Pre-preparation of Food, Hot 
Cooking (Stove), Assembly and Finishing of the dishes. 
(CVitae_wte2_05, escore -.36). 

 

 

 Apesar do polo negativo não ter sido considerado na descrição da D1, as 

características com carregamento nesse polo servem para ilustrar os textos mais 

relevantes marcando a menor incidência dessas ocorrências no polo positivo. É 

interessante notar que as traduções de leis (legis), textos de parede (wallt), artigos 

(artic), resumos (abstr) e manuais (manua) estão entre os registros mais marcados 

no polo negativo da D1, juntamente com as traduções de cardápios de restaurantes 

(menus) e currículos pessoais (cvita).  

Os cálculos das ANOVAs para a variação entre os tradutores mais 

experientes e menos experientes não apresentaram resultado significativo, 

mostrando não haver variação linguística latente entre os textos produzidos pelos 

dois tipos de tradutores. Contudo, essa variação entre os tipos de tradutores existe e 

será apresentada quando da descrição dos resultados da análise dos agrupamentos 

(análise dos clusters), mais adiante. A D1 da tradução foi nomeada “Discurso 

relatado e narrado”. Os escores médios dos registros na D1 estão na Figura 50.  
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Figura 50 – Gráfico da dimensão 1 da tradução: discurso relatado e narrado 

 

 

Na dimensão 2 (D2), os dois polos são bem complexos (apresentam muitas 

variáveis linguísticas) e possuem carregamentos robustos e significativos. No polo 

positivo, grande parte das características está relacionada a substantivos, adjetivos 

e preposições, com exceção dos verbos, que aparecem somente na voz passiva 

(agls_psv , whiz_vbn e by_pasv). 

Os resultados dos testes da ANOVA para a D2 encontram-se na Tabela 12. 

Eles mostram que há variação significante entre os registros traduzidos e os modos 

falado e escrito. A variação entre os tradutores mais e menos experientes (autores) 

também não foi capturada pela análise de variância.   

 

Tabela 12 – ANOVA da dimensão 2 da tradução 

ANOVAs F p R² 

Registro 135.68 < .0001 0.827538 
Modo 428.77 < .0001 0.335825 

Autores 0.34 0.5604 0.000400 

 

O polo positivo da D2 apresenta características consonantes com textos 

escritos do tipo documentos oficiais e legislação (legal and legis), prosa acadêmica 
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(artic e abstr) e textos elaborados, como os textos de paredes de exposições (wallt). 

Segundo Biber (1988, p. 237), as preposições tendem a ocorrer com nominalizações 

e voz passiva, exatamente como vemos no polo positivo da D2 apresentado na 

Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Polo positivo da dimensão 2 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Extensão da palavra wrlengh 0,70 
Substantivo singular — nominalizações n_nom 0,69 
Preposição prep 0,65 
Substantivos relacionados aos processos prcessn 0,63 
Adjetivo atributivo adj_attr 0,51 
Verbo na voz passiva sem agente agls_psv 0,45 
Substantivos abstratos abstrcn 0,42 
Adjetivos: relacionamentos relatnj 0,41 
Adjetivos: tópicos e temas topicj 0,40 
Substantivos cognitivos cognitn 0,39 
Modificador pós-nominal de voz passiva whiz_vbn 0,38 
Conjunções coordenadas p_and 0,31 
Voz passiva com agente e preposição by by_pasv 0,30 

 

 

Os textos traduzidos caracterizados no polo positivo da D2 apresentam 

características típicas da prosa acadêmica e das notícias, como todos os tipos de 

voz passiva. Em língua inglesa, há tipicamente três tipos diferentes de voz passiva: 

a voz passiva curta, a longa e a formada com o verbo get. Quando comparada à voz 

ativa, é possível afirmar que a voz passiva reduz a importância do agente da ação e 

permite que o receptor da ação se transforme no sujeito da frase. Verbos da voz 

passiva são mais comuns em registros expositivos e declaratórios (BIBER et al., 

2002, p. 174), nos quais o agente é muitas vezes desconhecido ou simplesmente 

não tem importância para o contexto. 

Na prosa acadêmica (abstract, articles), as vozes passivas estão relacionadas 

aos métodos científicos apresentados e à questão da linguagem lógica típica desse 

tipo de registro. Nos registros do tipo noticiário (news), as passivas servem para 

reportar eventos negativos que aconteceram com alguém. As passivas com o verbo 

get são muito raras e não tiveram incidência nesta análise; elas são usadas quase 

que exclusivamente em registros marcados por conversa. Há alguns verbos que são 

muito marcados por ocorrerem com passivas, como por exemplo be born, be based 
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on e outros marcados pelo oposto, isto é, raramente ocorrem com passivas, como 

por exemplo hate, like e want.  

 O que surpreende nas traduções que carregaram nesse polo é o fato de 

haver tanto passivas curtas (sem agente da passiva) quanto longas (by_pasv), ao 

longo do mesmo polo, reforçando as características de formalidade e letramento, 

típicos dos registros do modo escrito. As passivas curtas são geralmente até sete 

vezes mais comuns do que as passivas longas (BIBER et al., 2002, p. 169).  

Em relação aos registros, o polo positivo da D2 é caracterizado por textos 

permeados de ocorrências de vozes passivas de todos os tipos, como por exemplo 

os textos acadêmicos, os discursos políticos e as noticias. Os Exemplos 5 e 6 

mostram tanto a incidência de voz passiva da forma curta, sem o agente da passiva, 

quanto da forma longa, com o agente da passiva (by), que pode ser visto no trecho 

destacado no Exemplo 5. Essas características apresentadas na D2 da tradução, 

principalmente nesse polo positivo, são responsáveis por darem ao texto um aspecto 

típico do texto mais formal e letrado, mais característico dos textos escritos do que 

dos falados.  

  

Exemplo 5: We emerge from the novel enthralled by the plot, one of 
the most original in Brazilian literature. It is a work which will be much 
talked about. (newsp_wte1_02, escore .12).  

 

Exemplo 6: For each cultivar, the experimental design was subdivided 
in randomized blocks, plots and three replicates. (abstract_wte2_15, 
escore .26). 
 
Exemplo 7: Dr. Bumbum, whose real name is Denis Cesar Barros 
Furtado, enjoys a huge fan base on social media in Brazil. He was 
arrested by police in Rio de Janeiro on Thursday after five days on the 
run. (newsp_ste1_04 escore .11). 
 
 

O polo negativo da D2 é caracterizado pela ocorrência de verbos no presente 

e pronomes de primeira e segunda pessoas; e os discursos são permeados de 

contrações, advérbios de lugar e wh-questions (Tabela 14), caracterizando interação 

da voz ativa que, diferentemente da passiva, mais latente no polo positivo, é capaz 

de dar ênfase para o praticante da ação.  
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Tabela 14 – Polo negativo da dimensão 2 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Contração contrac -0,63 
Verbo sem flexão: imperativo, presente ou terceira pess. pres -0,56 
Pronome de segunda pessoa pro2 -0,55 
Advérbio de lugar pl_adv -0,47 
Pronome de primeira pessoa pro1 (-0,46) 
Pronomes wh- utilizados em perguntas wh_ques -0,46 
Partícula do discurso prtcle -0,43 
Verbos mentais mentalv (-0,39) 
Omissão do that em oração subordinada that_del (-0,37) 
Verbos de ação: transitivos e intransitivos actv (-0,36) 
Verbo do usado para substituir outro verbo ou sintagma pro_do -0,35 
Pronomes indefinidos pany (-0,32) 
Advérbio quantificador/enfático gen_emph (-0,31) 
Pronome neutro it (-0,31) 
Verbo to have have (-0,30) 

 

 

Os registros mais marcados no polo negativo da D2 do CTT (Figura 51) foram 

as músicas, os informerciais, os filmes e os vídeos do YouTube, registros típicos do 

modo falado e do discurso mais oralizado. Os Exemplos 8 e 9 apresentam trechos 

que marcam a voz ativa e o discurso mais interacional do polo negativo da segunda 

dimensão. O discurso interativo e mais oralizado pode ser percebido pelo uso de 

pronomes de primeira e segunda pessoas e verbos na voz ativa. O discurso 

caracterizado como oral possui marcas de não planejamento e não exige letramento 

por parte dos participantes. 

O Exemplo 8 traz um trecho de um filme traduzido por um tradutor mais 

experiente e mostra traços das características mais relevantes que carregaram no 

polo negativo da D2, como a voz ativa, contração, pronome de primeira pessoa, 

verbo no presente e advérbio de lugar. 

 



 173 

Figura 51 – Gráfico da dimensão 2 da tradução: discurso letrado versus oral 

 

 

O Exemplo 9 é um trecho de uma letra de música traduzida por um tradutor 

menos experiente, que também caracteriza o uso de voz ativa. A voz ativa é a voz 

mais comum e a menos marcada pelo planejamento do discurso (BIBER et al., 2002, 

p. 166).  

 

Exemplo 8: I know. They're here for the payoff. (movies_ste1_02, 
escore -.19). 
 
Exemplo 9: I saw a cockroach on my grandpa's head when it saw me it 
got scared and away it fled. (songs_ste2_06 escore -.20). 
 
 

Considerando essas características, a D2 foi nomeada como “Discurso 

Letrado versus Oral”. Os escores médios dos registros na D2 estão na Figura 51. 

As características da D2 também podem ser mais bem visualizadas se 

pensarmos nos parâmetros orais e letrados, ou seja, o aspecto que consideramos 

como sendo envolvido está relacionado a registros que têm a fala como 

características; e o que está relacionado ao aspecto informacional está mais 

propenso aos textos marcados como letrados, ou seja, de natureza mais formal. 

Essa característica pode estar intimamente relacionada com o fato dos textos do 

CTT terem sido traduzidos do português para o inglês e por isso, pode ser que eles 

ainda carreguem sinais do processo de tradução ao refletirem de forma tão latente 
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na D2 da tradução algumas das características da D1 (oralidade versus letramento) 

e da Dimensão 3 do português (produção com envolvimento versus produção com 

foco informacional).   

Como explica Biber (1988, p. 14), os registos do tipo falado, como as 

entrevistas, e os registros do tipo prosa acadêmica, como os artigos e os resumos, 

são bem diferentes quando o assunto é a característica linguística e situacional. 

Segundo Biber, quando um texto tem muitas passivas, como por exemplo os textos 

acadêmicos, é provável que ele tenha também muitas nominalizações, afinal, essas 

duas características são complementares e, consequentemente, como vimos na D2 

da tradução, eles vão ficar agrupados em uma mesma dimensão. No caso, o oposto, 

porém complementar, seria um texto que tivesse poucas passivas e, 

consequentemente, poucas nominalizações, como por exemplo as entrevistas e 

outros tipos de registros do modo falado que, por sua vez, têm muitas ocorrências 

de contrações e pronomes de primeira e segunda pessoas, sendo registrados na 

mesma dimensão, porém, em polos opostos. Podemos concluir que esses dois tipos 

de características tão diferentes (passivas e nominalizações versus contrações e 

pronomes de primeira e segunda pessoas) são na verdade parte de uma mesma 

dimensão, afinal, há um padrão de coocorrência consistente entre eles.  

Em relação à dimensão 3 (D3) da tradução, os resultados dos testes da 

ANOVA encontram-se na Tabela 15. Como aconteceu na D1 e na D2, os testes 

mostram que há variação significante entre os registros (F = 73,04) traduzidos e os 

modos falado e escrito (F = 89,50), mas que, como aconteceu na D1 e na D2, a 

variação entre os tradutores mais e menos experientes (autores) também não foi 

capturada pela análise de variância na D3 da tradução. 

 

Tabela 15 – ANOVA da dimensão 3 da tradução 

ANOVAs F p R² 

Registro 73.04 < .0001 0.720924 
Modo 89.50 < .0001 0.095463 

Autores 0.33 0.5648 0.000391 

 
  

 A D3 possui apenas polo positivo (Tabela 16), uma vez que apenas uma 

característica carregou no polo negativo (Tabela 17) e por isso foi descartada. O 

polo positivo da D3 da tradução apresenta características de textos traduzidos, que 

tratam de descrição e classificação de diferentes situações, sendo a persuasão a 
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característica mais latente, refletida pelas variáveis que carregaram nesse fator. Por 

isso, foi nomeada de acordo com essas características, dimensão da persuasão. A 

característica linguística que mais carregou nesse fator foi a etiqueta de 

quantificadores (quantifiers) que servem como contadores, ou seja, são palavras que 

determinam a quantidade do substantivo a qual se referem (some book, many books 

etc.) Tais quantificadores (each, all, every, many, much, few, several, some, any, 

etc.) funcionam como determinantes e ajudam a caracterizar e classificar os tipos de 

substantivos, da mesma forma que fazem os adjetivos. Tais quantificadores 

funcionam como característica de um discurso posicionado e podem ser indicadores 

de persuasão. 

 

Tabela 16 – Polo positivo da dimensão 3 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Quantificadores quann 0,59 
Adjetivos predicativos pred_adj 0,50 
Verbo sem flexão: imperativo, presente ou terceira pess. pres (0,49) 
That em oração complementar controlada por adjetivo jcmp 0,48 
Oração complementar com that e adjetivo lkly_jth 0,47 
Pronome de segunda pessoa pro2 (0,47) 
Verbo to be indicativo de estado be_state 0,47 
Toda oração complementar com adjetivo e to all_jto (0,45) 
Verbo causativo causev 0,44 
To em oração complementar controlada por verbos prob_vto 0,43 
Pronome neutro it 0,40 
Marcador de posicionamento efrt_vto 0,39 
Verbo modal de necessidade nec_mod 0,39 
Adjetivos avaliativos evalj 0,38 
Verbo modal de possibilidade pos_mod 0,37 
Substantivos abstratos abstrcn (0,34) 
Verbo modal preditivo prd_mod 0,33 

 
 

 
Tabela 17 – Polo negativo da dimensão 3 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Substantivo n (-0,37) 

 
 

A D3 tem ocorrência proeminente de adjetivos do tipo predicativo, que 

geralmente funcionam como predicativo do sujeito ou do objeto das orações; e 

nessa dimensão há muita ocorrência de oração complementar (that e to) com 

adjetivo. A D3 apresenta, ainda, pronome de segunda pessoa e pronome neutro, 
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marcador de posicionamento e verbo to be, que ajudam a construir o discurso 

persuasivo e classificatório dos registros mais típicos dessa terceira dimensão. 

 Como exemplos da dimensão persuasiva da tradução (D3) utilizamos trechos 

de tradução de horóscopos (Exemplo 10) e de noticiários de TV (Exemplo 11), que 

apresentam o uso marcante de adjetivos do tipo predicativo e verbos no presente. 

 

Exemplo 10: Expectations too high may create confusion in 
relationships. (horoscope_wte2_11, escore .44). 
 
Exemplo 11: You do not listen to the teacher, yes. A face full of dirty 
water while learning a language is a bit like learning about cars or any 
new skil. (tvnews_ste2_02, escore .12). 
 
 

Como o fator 3 só apresentou características com pesos positivos, apenas um 

polo foi considerado na interpretação e nomeação da D3 da tradução. O verbo 

modal de necessidade e predição, as formas no infinitivo, os quantificadores e as 

demais características listadas na Tabela 16 sugerem que essa dimensão tem a 

função marca de persuasão, podendo ser tanto do ponto de vista do falante e 

emissor da mensagem, como do ponto de vista do consumidor da mensagem, que 

vai ser de alguma forma persuadido pelo discurso argumentativo da persuasão, 

como acontece no caso dos registros do tipo horóscopo. Considerando essas 

características, essa dimensão foi nomeada “Persuasão”. Os escores médios dos 

registros na D3 estão na Figura 52. 
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Figura 52 – Gráfico da dimensão 3 da tradução: persuasão 

 
 
 
 Os resultados dos testes da ANOVA para a Dimensão 4 (D4) encontram-se 

na Tabela 18. Como aconteceu nos casos anteriores, os testes mostram que na D4 

há variação significante entre os registros (F = 14,95) traduzidos e os modos falado 

e escrito (F = 157,66), mas que, como aconteceu nas demais dimensões, a variação 

entre os tradutores mais e menos experientes (autores) não foi captura pela análise 

de variância (ANOVA).   

 

Tabela 18 – ANOVA da dimensão 4 da tradução 

ANOVAs F p R² 

Registro 14.95 < .0001 0.345911 
Modo 157.66 < .0001 0.156775 

Autores 0.84 0.3610 0.000984 

  
  

 Na D4, apenas uma característica carregou no polo negativo, o que a torna 

não interpretável. No polo positivo (Tabela 19), todas as características estão 

relacionadas ao discurso oral do tipo simulado (emulated) ou seja, um discurso que 

tenta simular o discurso oral natural. 
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Tabela 19 – Polo positivo da dimensão 4 da tradução 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Pronomes indefinidos pany 0,74 
Oração complementar com adjetivo atitudinal e that att_jth 0,72 
Verbos relacionados à comunicação commv 0,62 
Presente contínuo vprogrsv 0,53 
Toda oração complementar com adjetivo e to all_jto 0,52 
That usado em oração complementar controlada por verbo nonf_vth 0,47 
Adjetivos predicativos pred_adj (0,40) 
Advérbio de lugar pl_adv (0,32) 
Oração Wh- em posição de sujeito rel_subj 0,31 

 
 

 A D4 é marcada por discurso fragmentado, com proeminência de 

informação não abstrata do tipo simulada, ou seja, informação considerada como 

sendo simples e fácil de entender devido aos aspecto concreto e simplificado que 

possui, muitas vezes parecendo até forçada demais, por isso a ideia de simulação. 

Isso significa que essa dimensão não é marcada por textos do tipo acadêmico, o que 

requer muito letramento de quem os consome ou prepara. Porém, esse não é o caso 

latente dessa quarta dimensão. As características do polo positivo indicam um 

discurso não tão elaborado e mais generalizado, como os que são marcados por 

pronomes indefinidos, verbos relacionados à comunicação e o presente contínuo, 

que marca eventos ainda em progresso. O uso de that em oração complementar 

controlada por verbo não factivo, verbos relacionados à comunicação e o to usado 

em oração complementar com adjetivo atitudinal e that revelam um discurso 

marcado pela informalidade e o não planejamento usados nas falas que por si só já 

carregam um aspecto contínuo e de ações ainda em andamento e um tanto 

improvável, o que dá essa noção de ser um discurso simulado. 

 Os exemplos apresentados a seguir são extrações de exemplos do registro 

crônica (urban), apresentado nos Exemplos 12, 13 e 14. Eles mostram a ocorrência 

de pronome indefinido, como por exemplo one e something, e de verbo no tempo 

contínuo (progressivo). A ideia de um discurso oralizado pode primeiramente 

remeter à ideia de uma conversa face a face, porém, ao descrever tal discurso como 

oralizado e simulado, a ideia é que as características da fala ultrapassem a 

naturalidade de uma conversa face a face até o ponto da simulação, quando o 

discurso passa a ganhar características marcantes de emulação de fala.  
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Exemplo 12: By getting back home feeling really scared, my friend was 
thinking that maybe, he had broken a fundamental burglar rule. 
(urban_wte1_10, escore .45). 

 
Exemplo 13: Indecision is when you know exactly what you want but 
you think you should want something else. (urban_wte2_01, escore 
.53). 

 
Exemplo 14: When, how and why one should shoot a burglar. 
(urban_wte1_10, escore .26). 

  

 Em relação aos registros típicos que carregaram nessa quarta dimensão, 

podemos destacar as traduções de crônicas (urban), os romances (novel), as 

músicas, os filmes e as shortstories, como mostra o Gráfico 6. Considerando essas 

como típicas características do discurso oralizado de cunho simulado, essa 

dimensão foi nomeada “Oralidade Simulada”. Os escores médios dos registros na 

D4 estão na Figura 53. 

 

Figura 53 – Dimensão 4 da tradução: oralidade simulada 

 

 

As dimensões da tradução estão listadas no Quadro 24; e a Tabela 20 

resume todas as características de cada uma das dimensões. 
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Quadro 24 – Dimensões do corpus de textos traduzidos 

 Dimensões do CTT 

Dimensão 1 Discurso relatado e narrado 

Dimensão 2 Letrado versus oral 

Dimensão 3 Persuasiva 

Dimensão 4 Oralidade simulada 

 

 

 Tabela 20 – Resumo das dimensões da tradução 
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As dimensões da tradução reveladas nesta seção foram capazes de 

descrever as características mais preponderantes dos textos traduzidos. Foi possível 

perceber que há variação mediada pela tradução e que a AMD é capaz de revelar 

essa variação de forma clara no que tange à variação entre registros e modo (falado 

e escrito), porém, ainda é preciso continuar a investigação sobre a variação mediada 

pelos tradutores mais e menos experientes.  

Como o objetivo desta pesquisa foi investigar a variação do texto traduzido, 

escolhemos criar um padrão de comparação que fosse similar ao analisado pelo 

corpus de textos traduzido. Para que a variação linguística mais pertinente a respeito 

do texto traduzido possa ser descrita, é preciso constratar com aquela do texto não 

traduzido, e assim a próxima seção apresenta a AMD do corpus de referência 

formado por textos originalmente escritos em língua inglesa. 

  

4.2. Resultados da análise multidimensional do corpus de referência  

  

 Esta etapa da pesquisa consistiu em uma AMD funcional completa, baseada 

na abordagem de Biber (1988), na qual foram identificadas as dimensões da 

variação do corpus de referência, o REFCEN. Uma vez que o escopo deste estudo é 

a variação do texto traduzido, esse REFCEN foi criado para funcionar como um 

padrão de comparação similar ao analisado pelo corpus de textos traduzido, ou seja, 

com os mesmos tipos de registros, possuindo o mesmo desenho e modelo de 

compilação. Visto que a AMD do inglês já existente (BIBER, 1988) não trata da 

variação de registros comumente requisitados como passíveis de tradução, foi 

necessário organizar um corpus que tivesse os mesmos registros traduzidos do CTT 

para que a comparação partisse dos mesmos parâmetros.  

A AMD do REFCEN teve o intuito de descobrir quais são as dimensões de 

variação do corpus de referência, para que seus dados possam ser usados em uma 

AMD do tipo aditiva e que as dimensões da tradução pudessem ser mapeadas em 

registros similares aos investigados pela tradução. Os passos para a execução 

foram detalhados na seção 3.2.2, assim, nesta seção apenas os resultados obtidos 

são apresentados. Esta etapa apresenta as dimensões do REFCEN. Primeiramente 

apresentamos as quatro dimensões encontradas, discutindo seu processo de 

interpretação e fornecendo uma explicação acerca da nomenclatura de seus 
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parâmetros. Em seguida, apresentamos os gráficos com todas as variáveis do 

estudo e a discussão dos resultados obtidos. 

Em relação às polaridades dos fatores que são analisados nesta seção, 

assim como aconteceu na AMD do CTT, vale lembrar que cada fator pode ter dois 

polos, um positivo (formado pelos loadings positivos) e outro negativo (formado por 

loadings negativos). Quando um conjunto de variáveis ocorre nos textos, a outra 

tende a ocorrer menos, e vice-versa, caracterizando uma distribuição complementar.   

Em relação às tabelas com as descrições das características que carregaram 

em cada fator, vale notar que algumas variáveis aparecem entre parênteses. Isso 

significa que ela também apareceu em outro fator com um carregamento mais alto e 

só foi considerada para fins de interpretação. 

Para cada uma das quatro dimensões do REFCEN foram realizados dois 

cálculos de ANOVAs, sendo um para verificar a variação entre os registros e o outro 

para verificar a variação do modo (falado e escrito). Diferente do que aconteceu no 

CTT, nessa AMD do corpus de referência, todos os textos são originalmente escritos 

em inglês e, portanto, não possuem variação quanto ao tipo de autor (tradutores). 

Os dois itens analisados na ANOVA (Tabela 21) são F, Sig. (representado por 

p) e R2 (R squared). Como vimos na seção anterior, a razão F indica a diferença 

entre os conjuntos em análise, pois mede a quantidade de variação existente em 

cada grupo (cálculo dos escores médios dos textos dos registros e dos escores de 

cada dimensão).  

 

Tabela 21 – ANOVA da dimensão 1 do corpus de referência 

ANOVAs F p R² 

Registro 101.59 < 0.0001 0.838608 
Modo 286.17 < 0.0001 0.325134 

 

Para a D1 do REFCEN, os resultados da ANOVA relacionados à variável 

registro indicam que F = 101,59 e p = 0,0001; o que sugere evidência de variação e 

que ela não acontece por acaso. O R2 mostra que 83% da variação é explicada 

pelos registros (R2 = 0,838). No caso da variação entre os modos falado e escrito 

dos textos, os resultados da ANOVA da D1 do REFCEN indicam que F = 286,17 e p 

= 0,0001; o que sugere evidência de variação e que ela também não acontece por 

acaso. O R2 mostra que 32% da variação podem ser explicadas pelos modos falado 

e escrito (R2 = 0,325). 
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Diferente do que aconteceu na D1 da tradução, a D1 do corpus de referência 

tem dois polos marcados. Apesar de dois polos terem sidos descritos na D1 da AMD 

do CTT, apenas o polo positivo foi passível de ser interpretado. No caso da D1 do 

REFCEN, a situação é diferente, pois as características linguísticas tiveram 

carregamento proeminente nos dois polos, o que isso possibilita a interpretação da 

dimensão contendo essas duas polaridades.  

O polo positivo da D1 do corpus de referência é formado por características 

linguísticas que remetem ao discurso mais elaborado e letrado, sendo formado por 

nominalizações, palavras extensas (wordlengh), adjetivos atributivos e voz passiva. 

Os registros que são mais marcantes no polo positivo da D1 do REFCEN são os 

textos mais formais, como por exemplo as leis, os textos acadêmicos e os relatórios. 

Essas características são exemplificadas nos Exemplos 15 e 16, extraídos de leis 

(legis) e páginas da Wikipédia (wiki), respectivamente, nos quais esse discurso 

letrado e de cunho mais informacional é expresso. Esses foram os registros mais 

marcados nessa primeira dimensão do corpus de referência. 

As características mais recorrentes do polo positivo da D1 são marcadas por 

um discurso do tipo informacional, com registros recheados de dados e informações, 

exigindo letramento tanto por parte de quem os produz quanto de quem os 

consome. 

 

Exemplo 15: Victims of Nazi persecution and their heirs have taken 
legal action in the United States to recover Nazi-confiscated art. 
(legis_wrefcen_01, escore .31). 
 
Exemplo 16: topics of special interest for Cognitive Linguistics include: 
the structural characteristics of natural language categorization (such 
as prototypically, systematic polysemy, cognitive models, mental 
imagery, and conceptual metaphor); the functional principles of 
linguistic organization. (wikip_wrefcen_12, escore .18). 
 
 

A incidência de palavras longas (wordlengh), preposições e nominalizações 

por causa da presença de substantivos acompanhados de adjetivos atributivos são 

características típicas do texto do modo escrito, principalmente do discurso do tipo 

letrado. A Tabela 22 lista as características que carregaram no polo positivo da 

primeira dimensão do corpus de referência. 
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Tabela 22 – Polo positivo da dimensão 1 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Extensão da palavra wrlengh 0,74 
Substantivo singular — nominalizações n_nom 0,73 
Substantivos relacionados aos processos prcessn 0,67 
Adjetivos atributivos adj_attr 0,63 
Preposições prep 0,52 
Substantivos abstratos abstrcn 0,49 
Adjetivos: relacionamentos relatnj 0,47 
Substantivos cognitivos cognitn 0,46 
Adjetivos: tópicos e temas topicj 0,44 
Voz passiva sem agente agls_psv 0,37 
Substantivos n 0,36 
Verbos de persuasão sua_vb 0,34 
Conjunções coordenadas p_and 0,32 
Modificador pós-nominal de voz passiva whiz_vbn 0,31 

 

O polo negativo da D1 do REFCEN é composto pela ocorrência de 

características interacionais, como por exemplo os verbos de ação e os pronomes. 

Os registros que mais se sobressaem nesse polo são os registros que marcam a 

interação como os filmes, as músicas e os vídeos do YouTube. Essas características 

são exemplificadas nos excertos retirados do corpus: os Exemplos 17 e 18 

apresentam amostras de filmes e músicas, nos quais esse discurso de interação, de 

cunho mais oralizado e mais informal, é expresso. Esses foram os registros mais 

marcados nessa primeira dimensão do corpus de referência. 

 

Exemplo 17: Come on, let's go. Where are we going? Red-light district. 
Time for sneepur. Let's go to the coffee shop first, then get some 
sneepur. (movies_srefcen_07, escore -.33). 

 

Exemplo 18: Our song on the radio, but it don't sound the same When 
our friends talk about you All that it does is just tear me down Cause my 
heart breaks a little When I hear your name. (songs_srefcen_01, escore 
-.38). 

 
 

  As variáveis de peso negativo sugerem um discurso não planejado, com 

produção rápida e com envolvimento (muita incidência de pronomes). Esse polo é 

típico dos registros que possuem densidade informacional mais reduzida, como por 

exemplo as conversas e os textos falados. As características do polo negativo da D1 

do REFCEN estão listadas em detalhes na Tabela 23. 
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Tabela 23 – Polo negativo da dimensão 1 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Advérbio de lugar pl_adv -0,59 
Pronome de terceira pessoa pro3 -0,51 
Pronome de primeira pessoa pro1 -0,48 
Verbos de ação: transitivos e intransitivos actv (-0,46) 
Verbos mentais mentalv (-0,42) 
Pronome Wh- usado em perguntas wh_ques -0,40 
Advérbio quantificador/enfático gen_emph -0,39 
Omissão do that em oração subordinada that_del (-0,39) 
Pronome de segunda pessoa pro2 (-0,37) 
Preposição desacompanhada finlprep -0,36 
Partícula do discurso prtcle -0,36 
Advérbio de tempo tm_adv -0,35 
Pronomes indefinidos pany -0,35 
Advérbios advs -0,35 
Pronomes neutros it -0,35 
Contração concrtn -0,34 
Phrasal verb relacionado à atividade: intransitivos act_ipv -0,34 
Verbo do para substituir outro verbo ou sintagma verbal pro_do -0,33 

 
 

A primeira dimensão do REFCEN é bem similar à primeira dimensão do inglês 

revelada pelo estudo do Biber (1988). O dimensão do inglês recebeu o nome de 

Produção com interação (envolvida) versus Produção informacional; e assim como 

aconteceu com a D1 do REFCEN, que também se refere às diferenças entre os 

registros mais marcados pela oralidade e pelo letramento, representada por textos 

com marcas de fala em um polo e textos marcados pelo discurso letrado em outro. 

Tal letramento é muitas vezes um sinal de um texto preparado na maioria das vezes 

de forma escrita.  

No caso do estudo feito por Biber (1988), os registros falados são conversas 

telefônicase conversas face a face, em um polo de registros marcados pela 

oralidade, e no outro os registros da prosa acadêmica, podendo ser textos de cunho 

escrito, como artigos, ou preparados para serem falados como palestras. Essa 

polaridade da fala e da escrita também apareceu no corpus de textos traduzidos, 

porém não na D1, mas na D2. Esse pode ser um sinal de reprodução da língua 

natural sendo conquistada por tradutores mais e menos experientes.  

É possível que o ponto em comum destacado no parágrafo anterior seja 

marcado pelo fato das traduções terem sido feitas para a língua inglesa e 

carreguem, assim, o apagamento de características linguísticas dos textos fontes, 
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em língua portuguesa, enfatizando uma linguagem que seja não apenas típica da 

tradução para o inglês, mas que também é capaz de deixar uma marca de tradução, 

como por exemplo a aproximação do texto à cultura receptora, neste caso, os 

falantes de inglês. Esse tipo de estratégia tradutória é conhecido como simplificação 

ou domesticação e já foi definido na literatura dos Estudos da Tradução (BAKER, 

2009). Porém, para confirmar essa suposição, precisamos analisar a AMD aditiva, o 

que será feito na próxima seção. 

Com base nas características listadas na Tabela 25 e nos aspectos descritos 

e apresentados anteriormente nesta seção, a D1 do REFCEN foi nomeada como a 

dimensão “Produção Informacional versus Produção Interacional”. A Figura 54 

mostra os registros associados à dimensão 1 do REFCEN. 

 

Figura 54 – Gráfico da produção informacional versus produção 
interacional 

 
 

 

Na D2 do REFCEN, a variância de registro abrange F = 60,25 e p = 0,0001 

(Tabela 24). O resultado do R2 indica que nessa dimensão os registros explicam 

75,4% da variação (R2 = 0,754). Já a variância do modo (escrito e falado) abrange 

F = 382,70 e p = 0,0001. O resultado do R2 indica que na dimensão 2 do REFCEN 

os modos explicam 39% da variação (R2 = 0,391). 
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Tabela 24 – Anova da dimensão 2 do corpus de referência 

ANOVAs F p R² 

Registro 60.25 < .0001 0.754994 
Modo 382.70 < .0001 0.391832 

 

 

Na D2, apenas três características carregaram no polo negativo (substantivos, 

extensão de palavras e adjetivos do tipo atributivo), porém, todas elas tiveram carga 

maior em outros fatores e assim esse polo teve de ser descartado, uma vez que não 

é interpretável (Tabela 25).  

 

Tabela 25 – Polo negativo da dimensão 2 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Substantivos n (-0,49) 
Extensão da palavra wrlengh (-0,37) 
Adjetivos atributivos adj_attr (-0,32) 

 

 

No polo positivo (Tabela 26), quase todas as características estão 

relacionadas a verbos e advérbios, orações complementares com verbos de 

probabilidade e verbos mentais, assim como pronomes de primeira pessoa, o que 

conduz à interpretação de uma dimensão voltada à expressão de opinião e aos 

pensamentos, caracterizando essa dimensão com registros mais informais, menos 

letrados, voltados à oralidade e marcados por registros do modo falado. Os registros 

com mais carregamento nessa dimensão são as músicas, as entrevistas e as 

notícias de TV. 

Com base nos aspectos apresentados, a D2 do REFCEN foi nomeada como 

a dimensão “Expressão de opinão”. A Figura 55 mostra os registros associados à D2 

do REFCEN. Os Exemplos 19 e 20 foram extraídos dos registros entrevistas e 

noticiários de TV, respectivamente. 

 

Exemplo 19: The one thing I’d like to start off with is the fact that you 
have had an interesting career where you have had the chance to do 
both comedy and drama, in some cases with the same character. 
(interview_srefcen_16, escore .10). 
 
Exemplo 20: One top Democrat of the Senate intelligence panel is 
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expressing fears that the president may try to get rid of both. 
(tvnews_srefcen_18, escore .22). 

 

 

 
Tabela 26 – Polo positivo da dimensão 2 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

That em oração complementar controlada por verbo lkly_vth 0,64 
That em oração complementar controlada por verbo comp. vcmp 0,57 
Verbos mentais mentalv 0,55 
Pronomes demonstrativos pdem 0,54 
Advérbio factivo fctadvl 0,53 
That em oração complementar controlada por advérbio lklydvl 0,50 
Omissão do That em oração subordinada that_del 0,49 
That usado em oração complementar controlada por verbo nonf_vth 0,46 
Oração com pronome wh_cl 0,45 
Advérbio qualificador/amplificado amplifr 0,45 
Pronome neutro it 0,43 
Pronome de primeira pessoa pro1 (0,43) 
Advérbios advs (0,42) 
That em oração subordinada com pronome relativo that_rel 0,41 
Verbos relacionados à comunicação commv 0,41 
Advérbio quantificador/enfático gen_emph (0,38) 
Advérbio delimitador/atenuador gen_hdg 0,38 
Presente contínuo vprogrsv 0,37 
That em oração complementar controlada por adjetivo jcmp 0,35 
Aspecto perfeito perfects (0,35) 
Verbos públicos usados para introduzir falas pub_vb 0,35 
Verbo to have have 0,31 
Oração complementar com adjetivo atitudinal e that att_jth 0,30 
Verbos de ação: transitivos e intransitivos actv (0,30) 

 

 

Na D3 do REFCEN, a variância de registro abrange F = 73,24 e p = 0,0001 

(Tabela 27). O resultado do R2 indica que nessa terceira dimensão os registros 

explicam quase 80% da variação (R2 = 0,789). Já a variância do modo (escrito e 

falado) abrange F = 255,70 e p = 0,0001. O resultado do R2 indica que na D3 do 

REFCEN os modos explicam 30% da variação (R2 = 0,300). 
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Figura 55 – Gráfico da expressão de opinião 

 

 

 

Tabela 27 – ANOVA da dimensão 3 do corpus de referência 

ANOVAs F p R2 

Registro 73.24 < .0001 0.789297 
Modo 255.70 < .0001 0.300926 

 

 

Assim como aconteceu na D2 do REFCEN, a D3 também só tem um polo. 

Isso acontece porque apenas três características carregaram no polo negativo, 

porém, duas delas tiveram carga maior em outros fatores; e assim esse polo 

negativo só tem uma variável, não sendo possível interpretá-lo. Dessa forma, não foi 

levado em consideração, como mostra a Tabela 28.  

 
 
Tabela 28 – Polo negativo da dimensão 3 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Substantivos n -0,58 
Extensão da palavra wrlengh (-0,40) 
Adjetivos atributivos adj_attr (-0,30) 

 



 190 

O polo positivo da D3 (Tabela 29) mostra que as características dessa 

dimensão estão relacionadas, na sua grande maioria, à ideia de possibilidade e 

probabilidade, o que nos leva a entender que essa é uma dimensão que aborda o 

discurso das conjecturas e dúvidas. A presença de verbos modais de possibilidade, 

verbo to be e pronome de segunda pessoa indicam que há conjecturas sobre o 

outro, assim como expressão de opinão, acompanhados de adjetivos predicativos. 

Esse tipo de construção é caracterizado por um discurso breve e por vezes até 

quebrado.  

 

Tabela 29 – Polo positivo da dimensão 3 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Verbo modal de possibilidade pos_mod 0,74 
Verbo to be indicativo de estado be_state 0,66 
Pronome de segunda pessoa pro2 0,65 
Conjunções subordinativas condicionais sub_cnd 0,52 
Verbos de ação: transitivos e intransitivos actv 0,49 
Verbos mentais mentalv (0,48) 
Advérbios advs 0,44 
Verbo do para substituir outro verbo ou sintagma verbal pro_do 0,42 
Adjetivos predicativos pred_adj 0,42 
Pronome neutro it (0,38) 
Outras conjunções sub_othr 0,36 
To oração complementar verbos de desejo, intenção dsre_vto 0,34 
Pronomes indefinidos pany (0,32) 
Advérbio quantificador/enfático gen_emph (0,32) 
Advérbio factivo fctadvl (0,31) 

 
 

Baseado nesses aspectos apresentados, nomeamos essa terceira dimensão 

do REFCEN “Oralidade”. A Figura 56 mostra os registros associados à D3. A 

dimensão é caracterizada por conjecturas narradas sobre o outro; e os registros com 

maior significância nessa dimensão são as músicas; os textos com previsão para os 

signos do zodíaco, que são marcados pelos verbos modais de possibilidade; e pelos 

pronomes de segunda pessoa. 
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Figura 56 – Gráfico da oralidade 

 
 

Os Exemplos 21 e 22 da D3 foram extraídos de Reality TV shows (reali) e 

palestras do canal TedTalk (tedta). Ambos obtiveram uma pontuação significativa 

dentre os registros mais proeminentes dessa dimensão.  

 

Exemplo 21:  But this may not be the biggest move of the summer. 
That honor just might be yours, America. Up to this point, the coaches 
have been playing their own game for the chance to win $100,000. 
(realitytv_srefcen_06, escore .10.1). 
 
Exemplo 22: Even though it's Earth-like and even though early in its 
history it may very well h aver harbored Earth-like life it soon 
succumbed to runaway greenhouse… (tedtalk_srefcen_14, escore 
.11.8). 

 

Na D4 do REFCEN, a variância de registro abrange F = 31,83 e p = 0,0001 

(Tabela 30). O resultado do R2 indica que nessa quarta dimensão os registros 

explicam 61% da variação (R2 = 0,619). Já a variância do modo (escrito e falado) 

abrange F = 8,91 e p = 0,00030; o que indica que esse valor não demonstra 

significância relevante nessa dimensão. O resultado do R2 indica que na D4 

praticamente não há variação entre os modos falados e escritos (R2 = 0,014). 
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Tabela 30 – ANOVA da dimensão 4 do corpus de referência 

ANOVAs F p R² 

Registro 31.83 < .0001 0.619478 
Modo 8.91 0.0030 0.014779 

 

 

No polo positivo da D4 do corpus de referência (Tabela 31), todas as 

características estão relacionadas às conjunções, de tipos diferentes (conjncts; 

sub_othr), com exceção apenas dos pronomes em terceira pessoa e da quantidade 

de palavras. Outra característica importante desse quarto fator é a presença de dois 

tipos de orações com wh- (rel_pipe e rel_obj), o que pode caracterizar explicitação 

por meio do uso de referenciais elaborados.  

 

Tabela 31 – Polo positivo da dimensão 4 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Pronome de terceira pessoa pro3 0,51 
Preposições prep (0,49) 
Aspecto perfeito perfects 0,40 
Número de palavras wcount 0,39 
Outras conjunções sub_othr 0,39 
Conjunções conjncts 0,38 
Voz passiva sem agente agls_psv (0,37) 
Oração wh- com preposição inicial rel_pipe 0,35 
Conjunções coordenadas p_and 0,32 
Oração wh- em posição de objeto rel_obj 0,31 

 
 

Na D4 do REFCEN, apenas duas características carregaram no polo 

negativo, e mesmo assim elas ainda tiveram um carregamento mais alto no fator 3 

Isso torna esse polo não interpretável (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Polo negativo da dimensão 4 do corpus de referência 

Característica linguística Etiqueta Carga 

Substantivos n (-0,40) 
Pronome de segunda pessoa pro2 (-0,30) 

 
 

A última dimensão do REFCEN, D4, foi nomeada como a Dimensão da 

Narração. Os registros que são mais significados nessa quarta dimensão são os 

registros como os romances, os contos, os textos legais da área de direito como os 

contratos e também as crônicas, como é possível verificar na Figura 57.  
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Os Exemplos 23 e 24 foram extraídos dos registros romances (novels) e 

contos (shortstories) e mostram o uso de conjunções, pronomes de terceira pessoa 

e preposições que comprovam as características do discurso narrado. 

 

Exemplo 23: There are really four dimensions, three which we call the 
three planes of Space, and a fourth, Time. There is, however, a 
tendency to draw an unreal distinction between the former three 
dimensions and the latter, because it happens that our consciousness 
moves intermittently in one direction along the latter from the beginning 
to the end of our lives. (novel_wrefcen_07, escore .14). 

 

Exemplo 24: What seems poverty to you is picturesqueness to me. 
However, I'll tell him of your offer.' 'Alan,' said Hughie seriously, 'you 
painters are a heartless lot.'  (shortstory_wrefcen_14, escore .16). 

 

 

Figura 57 – Gráfico da narração 

 
 

 

Para finalizar a apresentasão dos resultados da AMD do REFCEN, o 

Quadro 25 apresentada um resumo da interpretação e nomeação das quatro 

dimensões do REFCEN; e a Tabela 33 mostra um resumo das características que 

carregaram em cada uma das quatro dimensões, facilitando assim a visualização do 

peso de cada uma das etiquetas. 
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Quadro 25 – Dimensões do corpus de referência 

 Dimensões do REFCEN 

Dimensão 1 Produção interacional versus produção informacional 

Dimensão 2 Expressão de opinião 

Dimensão 3 Oralidade  

Dimensão 4 Narração  

 

 

 

 

 

Tabela 33 – Resumo das dimensões do corpus de referência 
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4.3. Resultados da análise multidimensional aditiva do corpus de tradução no 

corpus de referência 

 

Essa análise consistiu em adicionar, isto é, mapear os registros do CTT nas 

dimensões do REFCEN (Quadro 26). 

 

Quadro 26 – Dimensões usadas na análise aditiva 

Dimensões CTT REFCEN 

Dimensão 1 
Discurso relatado  

e narrado 
Produção interacional versus 

produção informacional 

Dimensão 2 Letrado versus oral Expressão de opinião 

Dimensão 3 Persuasiva Oralidade 

Dimensão 4 Oralidade simulada Narração 

 

Coincidentemente, tanto o corpus de referência quanto o corpus de textos 

traduzidos possuem quatro dimensões que foram desveladas nas análises 

anteriores. O corpus de referência (REFCEN), conforme descrito na seção 3.1.1 é 

formado por 30 tipos diferentes de registros, totalizando 600 textos e mais de 5 

milhões de palavras, já o corpus de textos traduzidos (CTT), descrito na seção 3.1.2 

é formado pelos mesmos tipos de registros do corpus de referência, porém, são 850 

textos traduzidos para o inglês. 

Ao adicionarmos os registros do CTT às dimensões da variação do corpus de 

referência, o objetivo foi responder a uma das questões desta pesquisa: como as 

traduções do CTT se comportam em relação ao REFCEN? Ou seja, a investigação 

busca determinar como o corpus de textos traduzidos pode ser mapeado nas 

dimensões de variação de registros que não são traduzidos, isto é, que foram 

originalmente produzidos em língua inglesa. 

Vale ressaltar que tanto as dimensões do CTT quanto as dimensões do 

REFCEN e agora esta análise aditiva têm interpretação de conteúdo linguístico e 

situacional, o que possibilita fazer uma descrição abrangente dos registros de 

variação linguística e de uso da língua (BIBER e CONRAD, 2009). Elas permitem 

descrever como, por meio das características linguísticas, e quanto, a partir de um 

valor ou escore, um registro se aproxima ou se distancia de outro em termos de 

semelhança. A Tabela 34 mostra os escores de cada registro do CTT mapeado nas 
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dimensões do REFCEN, as letras w e s após o nome dos registros representam os 

modos escrito (written) e falado (spoken), respectivamente. 

 

Tabela 34 – Escores dos registros traduzidos no corpus de referência 

Registros Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 

abstr-w 27,9 -15,6 -13,6 1,30 
artic-w 19,2 -9,40 -7,90 1,68 
cvita-w 22,3 -23,3 -17,8 -6,2 
horos-w 4,5 -2,96 7,43 -4,2 
infor-s -15,8 4,11 10,6 -2,7 
inter-s -9,2 20,6 8,95 1,87 
legal-w 21,2 -15,02 -9,9 -0,4 
legis-w 26,4 -19,00 -11,8 1,83 

magaz-w 12,6 -8,34 -6,31 0,39 
manua-w 8,0 -11,7 -2,87 -2,5 
meeti-s 2,6 6,39 0,11 0,56 

menus-w 13,5 -23,18 -16,5 -7,6 
movie-s -29,5 14,26 14,94 -3,5 
newsp-w 10,1 -4,62 -5,01 0,03 
novel-w -10,0 14,84 8,85 10,3 
poetr-w -5,53 -1,59 1,58 2,22 
polit-s 15,03 -2,93 -5,57 3,07 
reali-s -32,5 17,49 19,62 -4,6 

repor-w 1607 -16,8 -12,3 -2,4 
short-w -11,.8 10,76 7,97 3,89 
songs-s -16,5 7,45 8,59 -1,8 
tedta-s -8,47 12,17 8,67 1,97 
tvnew-s -6,37 13,37 6,53 -1,1 
twitt-w 3,28 -9,46 -7,3 -6,4 

urban-w -10,9 10,90 6,94 0,93 
wallt-w 15,2 -16,4 -11,2 -1,8 

websi-w 14,5 -15,7 -10,3 -3,5 
wikip-w 12,8 -14,6 -9,76 -1,7 
youth-w -11,3 12,35 8,72 1,78 
youtu-s -22,0 11,99 12,9 -3,68 

 

Para cada dimensão são apresentados, em primeiro lugar, os resultados da 

análise de variância (ANOVA) para os registros do CTT, depois, os gráficos 

referentes à análise aditiva, exibindo a distribuição e o mapeando dos registros, 

seguidos dos gráficos de variação de modo (falado e escrito) e por último, o gráfico 

de variação entre autores (tradutores mais e menos experientes). Os gráficos 

apresentados nesta seção foram produzidos com no SAS. 

Como as ANOVAs referentes às variáveis modo e autor não têm variação 

significante em todos os fatores, apresentamos exemplos (trechos retirados dos 
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textos dos corpora) apenas para a variação entre registros, referente ao primeiro 

gráfico apresentado para cada uma das quatro dimensões.  

Os resultados da ANOVA para a D1 (Tabela 35) mostram que a ANOVA de 

registro possui F = 131,18 e p = 0,001; o que é significativo, sugerindo que a 

variação não acontece por acaso e que há evidências de variação. O R2 indica que 

82,2% da variação é explicada pelos registros (R2 = 0,822), ou seja, quando 

sabemos a qual registro o texto pertence, há 82,2% de chance de prever que sua 

linguagem esteja mais próxima à da produção informacional do que à da produção 

interativa. A Tabela 35 apresenta ainda os resultados das ANOVAs de modo 

(escrido e falado) e de autores (tradutores mais e menos experientes).  

 

Tabela 35 – ANOVA do corpus de referência no corpus de tradução: dimensão 1 

ANOVAs F p R² 

Registro 131.18 < .0001 0.822674 
Modo 349.03 < .0001 0.291577 

Autores 0.47 0.4936 0.000553 

 

Os Exemplos 25, 26, 27 e 28 ilustram, respectivamente, o polo positivo com 

trecho de um registro do tipo artigo (article) originalmente escrito em inglês; seguido 

de mais dois exemplos de artigos — sendo um trecho traduzido por um tradutor mais 

experiente e outro por um estudante de tradução — e o trecho original em língua 

portuguesa, incluído aqui apenas para melhor entendimento das escolhas 

tradutórias feitas pelos dois tipos de tradutores. 

 

Exemplo 25: Automatic Segmentation of Network Sequences with 
Node Labels. (article_wrefcen_04). 
 

Exemplo 26: Numerical analysis of truss systems with stiffened 
flattened end-bars. (article_wte1_10). 
 

Exemplo 27: Numerical analysis of lattice systems with stiffened flat 
extremity bars. (article_wte2_10). 
 

Exemplo 28: Análise numérica de sistemas treliçados com barras de 
extremidades achatadas enrijecidas. (article_wotp_br_10). 

 

Esses exemplos ilustram algumas das características linguísticas mais 

latentes do polo positivo do REFCEN, no qual grande parte dos registros do CTT foi 

mapeada. Esse polo apresenta um discurso informativo caracterizado pelo uso de 
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substantivos e muita nominalização, como mostra os trechos destacados. É possível 

perceber que, em relação às escolhas dos dois tipos de tradutores, a diferença 

básica está na questão vocabular e não na escolha estrutural do período reportado. 

É provável que essa similaridade nas escolhas estruturais seja refletida nos 

resultados das ANOVAs, que comprovam não haver variação linguística entre a 

produção do tradutor mais experiente e do estudante. Contudo, não é possível negar 

que tal variação seja inexistente; é possível que ela se agrupe de uma forma 

diferente e que possa ser notada quando for analisada por meio da investigação dos 

agrupamentos (análise de cluster), que será apresentada na próxima seção. 

A Figura 58 mostra a adição dos registros traduzidos do CTT nas dimensões 

do REFCEN. Os pequenos círculos que aparecem afastados dos retângulos 

(bloxspot, whikers) representam os textos anômalos, ou seja, os outliers, textos que 

de alguma forma apresentaram características linguísticas que os fizeram desviar e 

se afastar dos demais textos daquele mesmo registro.  

Observando a Figura 58 é possível verificar que quase todos os registros do 

CTT encontram-se no polo positivo da D1 (produção interacional versus produção 

informacional), o que significa que os textos traduzidos são essencialmente mais 

informacionais do que interacionais. O registro resumo (abstract) encontra-se no 

topo do gráfico, seguido quase na mesma linha pelas traduções de leis (legis). 

 Dois registros ficaram em polos opostos quando adicionados ao corpus de 

referência: os textos de horóscopos (modo escrito) e os textos de reunião de 

negócios (falado). O registro de texto de horóscopos no REFCEN, ou seja, quando 

originalmente escritos em inglês, foram classificados no polo negativo da D1 (-6,5), 

caracterizado por textos mais interacionais, como se fosse um texto do tipo falado, 

possuindo caracterísiticas de fala, porém, quando adicionados ao REFCEN, os 

registros traduzidos ficaram no polo positivo (4,5), mais caracterizado por textos com 

discurso do tipo informacional, mais típico dos discursos de modo escrito.   
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Figura 58 – Gráfico dos registros traduzidos mapeados na dimensão 1 
do corpus de referência 

 

 

O mesmo aconteceu com as reuniões de negócios (meetings), tanto no CTT 

quanto no REFCEN. Esse registro é do modo falado, trata de textos que são 

transcrições de reuniões de negócios. No corpus de referência, esse registro foi 

originalmente posicionado no polo negativo (-1.0), porém, quando o CTT foi 

adicionado ao corpus de referência, esse registro carregou no polo positivo. 

 Ambas ocorrências podem sinalizar que a tradução desses dois registros 

sofreu alteração quando comparada aos registros produzidos originalmente em 

língua inglesa, indicando que esses registros podem exigir uma atenção maior do 

tradutor quando escolher traduzir esse tipo de texto. O mesmo pode acontecer ao 

professor de tradução na hora de escolher o tipo de registro que vai trabalhar em 

aulas de formação e estudos da tarefa tradutória.  

A Figura 59 mostra que na D1 da AMD aditiva do CTT no REFCEN, os 

registros do modo escrito foram posicionados, em sua maioria, no polo positivo; 

enquanto os registros do modo falado ficaram no polo negativo. Todos os registros 

do modo escrito estão pocisionados acima da linha do zero, ressaltando que os 

textos desse modo ficaram todos agrupados no mesmo polo. É possível concluir que 

há variação entre os registros do modo falado e do mode escrito; e que 
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provavelmente essa variação exige escolhas distintas por parte dos tradutores que 

escolhem os dois tipos de tradução.  

 

Figura 59 – Gráfico da variação de modo da tradução na dimensão 1 do 
corpus de referência 

 
 

 
As descrições feitas até aqui ajudam a esclarecer o motivo dessa análise ser 

chamada de multidimensional. Afinal, considera diferentes dimensões de variação, 

capazes de determinar parâmetros discursivos funcionais, e segundo as quais, os 

textos são individualmente classificados, ao mesmo tempo que os registros aos 

quais esses textos pertencem são também classificados.  

Dando sequência à multisimensionalidade da análise, a Figura 60 apresenta o 

resultado da análise de variância entre os dois tipos de autores, mostrando que não 

há diferença latente entre eles na D1 da análise aditiva. Para finalizar a análise, é 

possível dizer que um número maior de registros (mais da metade) ficou posicionado 

no polo positivo da D1, o que significa que os textos traduzidos são essencialmente 

mais informacionais do que interacionais. Há, porém, alguns registros típicos do tipo 

interacional que foram classificados no polo de interatividade, basicamente aqueles 

relacionados ao modo falado. 
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Figura 60 – Gráfico da variação entre tradutores na dimensão 1 do 
corpus de referência  

 
 

 

A Figura 60 mostra que a média relacionada aos tradutores experientes (exp) 

é 5,18 e o desvio padrão é de 17,25; enquanto para tradutores mesmos experientes 

(stu), a média é de 5,99 e o desvio padrão é de 17,4. Não há diferença aparente 

entre as duas variáveis. O mesmo aconteceu nas demais dimensões da AMD 

aditiva. De forma geral, todos os textos do modo escrito revelaram muita incidência 

de discurso informacional, até os registros do tipo Twitter, que em outras pesquisas 

são classificados como sendo exemplos de interação (BERBER SARDINHA, 2014; 

MAYER, 2018). No caso da tradução isso não aconteceu. Os textos traduzidos dos 

twitters foram mais caracterizados como sendo um discurso do tipo informacional e 

não interacional. Por outro lado, os textos traduzidos do modo falado são exemplos 

típicos do discurso de interação, o que na verdade não é uma surpresa. 

Para a D2 da AMD aditiva, os resultados da ANOVA na Tabela 36 indicam 

variância siginificativa em relação aos registros, com F = 83,9 e p = 0,000. O R2 

indica que 74% da variação é explicada pelos registros (R2 = 0,748).  

Em relação ao modo, os resultados também indicam variância significativa, 

com F = 372 e p = 0,000. O R2 indica que 30% da variação é explicada pela questão 

dos modos falado e escrito. Contudo, os resultados não indicam variância 

significativa em relação aos autores, tradutores mais e menos experientes.  
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Tabela 36 – ANOVA do corpus de referência no corpus de tradução: dimensão 2 

ANOVAs F p R2 

Registro 83,94 < .0001 0.748031 
Modo 372,06 < .0001 0.304953 

Autores 0,05 0.8225 0.000059 

 

 

 A Figura 61 exibe a adição dos registros do CTT no REFCEN na D2 

(expressão de opinião). Assim como aconteceu na D1, os registros do CTT ficaram 

expalhados ao longo de dois polos. Na D2 do REFCEN, apenas o polo positivo havia 

sido considerado, com alta incidência de oração com that de todos os tipos e a ideia 

do discurso de opinião. O polo negativo, mesmo sem ter sido interpretado, teve a 

ocorrência de três características típicas do discurso formal, elaborado e 

informacional, como por exemplo a extensão de palavras, o uso de substantivos e 

adjetivos atributivos. Tais características são similares àquelas dos registros de 

referência que carregaram nesse polo; e os registros traduzidos seguiram a mesma 

tendência, exibindo a presença de artigos, resumos e leis. Contudo, de forma 

interessante, alguns registros traduzidos fugiram desse padrão, como por exemplo 

os registros poesia (poetry), discurso político (politics), notícia de jornal (newsp), 

horóscopo (horos) e informerciais (infor), como apresenta a Figura 61.   

 A Figura 61 mostra que na D2 da AMD aditiva do CTT no REFCEN, os 

registros do modo escrito e falado foram espalhados pelos dois polos, evidenciando 

que o discurso que evidencia e expressa opinião ocorre em tipos diferentes de 

registros, tanto os traduzidos quanto os produzidos originalmente em inglês. 

A Figura 62 mostra que há variação entre os registros do modo falado e do 

modo escrito; e que provavelmente esse tipo de variação exige escolhas distintas 

por parte dos tradutores que escolhem entre os dois tipos de tradução, ou seja, o 

fazer tradutório de cada um dos tipos de registro exige do tradutor uma certa 

consciência a respeito das características linguísticas destacadas como as mais 

recorrentes nesses textos. Os textos do modo falado ficaram todos no polo negativo; 

e os textos do modo escrito ficaram no polo positivo.  
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Figura 61 – Gráfico dos registros traduzidos mapeados na dimensão 2 do corpus 
de referência 

 

 
 

 

Figura 62 – Gráfico da variação de modo da tradução na dimensão 2 do 
corpus de referência 
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Os Exemplos 29 a 32 foram extraídos de trechos dos registros dos corpora 

REFCEN e CTT. Os trechos são dos registros mais característicos (maior 

carregamento) do polo positivo da segunda dimensão (expressão de opinião). O 

trecho em língua portuguesa serve apenas para ilustrar a origem do texto traduzido, 

não foi utilizado nas análises. É possível notar a presença de marcadores de 

posicionamento, isto é, características linguísticas que sinalizam a opinião e a 

atitude dos falantes e autores dos textos, como por exemplo os adjetivos, advérbios, 

verbos, conjunções, preposições, pronomes, orações complementares e 

subordinadas formadas com pronome relativo that, bem como a particular de 

infinitivo to e ainda as orações relativas com pronomes wh-.  

 

Exemplo 29: "I should hardly think that he's come tonight," said his 
father, with his hand poised over the board. "Mate," replied the son. 
(shortstory_wrefcen_12, escore 10.5). 
 

Exemplo 30: It is true that this information will soon reach the rest of 
the workers at the Department, even though it's hard to tell whether that 
will happen before they decide to unconditionally disregard any thought 
to ever invite him to take part in their poker nights on Thursdays at the 
Old Trajano's warehouse. (short_wte1_12, escore 17.1). 
 

Exemplo 31: It is true that this information will soon reach the ears of 
the other colleagues in the Division, although it is uncertain whether this 
will occur even before they decide to disregard it, unconditionally, any 
invitation to participate in the poker rounds on Thursdays at the Old 
Trajan's warehouse. (short_wte2_12, escore 22.1). 
 

Exemplo 32: É verdade que esta informação não tardará a chegar ao 
ouvido dos outros colegas da Divisão, embora não seja bem certo se 
isto ocorrerá mesmo antes deles decidirem desconsiderá-lo, 
incondicionalmente, de qualquer convite para participar das rodadas de 
pôquer nas quintas-feiras no armazém do Velho Trajano. 
(short_wotp_br_12). 

  

 Analisando os textos, é possível perceber que, apesar de alguns textos terem 

ficado no polo negativo (letrado), como por exemplo os tuítes, os websites e os 

textos da wikipédia, eles não deixam de carregar marcas de expressão de opinião, 

ou seja, posicionamento (stance), especialmente quando o tradutor lança mão de 

sentenças com that controladas por verbos, advérbios e substantivos. E, ainda, 
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quando usa verbos mentais, pronomes demonstrativos, pronomes de primeira 

pessoa e advérbios factivos, as características do próposito comunicativo do 

posicionamento não são tão presentes em todos os tipos de registros.  

O resultado da análise de variância entre os dois tipos de tradutores mostra 

que não há diferença latente na D2 da análise aditiva. Tal conclusão é possível ao 

analisar os dois retângulos do gráfico da Figura 63. 

 

Figura 63 – Gráfico da variação entre tradutores na dimensão 2 do corpus de 
referência 

 
 
 

Na dimensão 3 (Tabela 37), os resultados de F = 92 e p = 0,0001 mostram 

que há variação e, novamente, ela não acontece por acaso. Nessa dimensão, 76% 

da variação é explicada pelos registros (R2 = 0,766).  

 

Tabela 37 – ANOVA do corpus de referência no corpus de tradução: dimensão 3 

ANOVAs F p R² 

Registro 92.99 < .0001 0.766831 
Modo 317.64 < .0001 0.272505 

Autores 0.66 0.4184 0.000772 

 

Em relação à variável modo, os resultados da D3 também indicam variância 

significativa, com F = 317 e p = 0,000. O R2 indica que 27% da variação é explicada 
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pela questão dos modo falado e escrito. Contudo, os resultados não indicam 

variância significativa em relação aos autores, tradutores mais e menos experientes 

 A Figura 64 mostra a distribuição dos registros traduzidos na D3 (oralidade). 

Essa dimensão possui apenas o polo positivo, contudo, os registros estão 

distribuídos pelos dois polos. A ANOVA mostra variação siginificativa entre os textos 

falados e escritos; e na D3 a questão da oralidade é um ponto relevante do discurso. 

Vale ressaltar que oralidade não está apenas relacionada aos textos do modo falado 

(spoken), afinal, há características linguísticas de oralidade que ocorrem em textos 

do modo escrito (written), que podem ter sido escritos para serem falados ou que 

sejam mesmo do modo escrito, mas que tenham características latentes de fala e de 

interação.  

 

Figura 64 – Gráfico dos registros traduzidos mapeados na 
dimensão 3 do corpus de referência 

 
 

 

Há uma distribuição quase homogênea entre os registros da D3, sendo que 

15 registros ficaram posicionados no polo positivo, mais marcado pela oralidade. Os 

textos traduzidos posicionados nesse polo apresentam características típicas da 

fala, como por exemplo os advérbios, que são frequentemente utilizados para 

estabelecer relações de tempo e lugar e também para modificar os adjetivos. Os 

advérbios são mais usados pelos tradutores nos registros falados do que nos 

registros escritos, e isso não é uma surpresa, afinal também é uma característica do 



 207 

texto não traduzido. Os registros traduzidos mais marcados no polo oralizado são: 

reunião de negócios (meeting), poesia (poetry), noticiários de TV (tvnew), crônicas 

(urban), horóscopo (horos), contos (shortstories), músicas (songs), vídeos do canal 

TedTalk (tedta), textos literários infantojuvenis (youth), romances (novel), 

informerciais (infor), vídeos do canal YouTube (youtu), filmes (movie) e reality TV 

shows (reali).  

A Figura 65 apresenta os resultados da variação entre os registros do modo 

falado e do modo escrito. É possível perceber que há variação entre os textos 

desses dois tipos. Porém, como aconteceu nas outras dimensões, a análise não 

apresentou variação entre os dois tipos de autores.  

 

Figura 65 – Variação de modo da tradução na dimensão 3 
do corpus de referência 

 
 

A Figura 66 é possível notar que as duas caixas retangulares estão 

praticamente na mesma posição, sinalizando não haver diferença estatística entre 

os textos produzidos pelos dois tipos de tradutores. 
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Figura 66 – Variação entre tradutores na dimensão 3 do 
corpus de referência 

 
 

  

 O texto traduzido com maior escore da D3 e com mais caracterísiticas 

linguísticas de carácter marcadamente oral e interativo foram os textos dos registros 

de filme (movies), mas especificamente o texto número 4, referente ao filme Laerte-

se. Os Exemplos 33, 34 e 35 ilustram a ocorrência de contrações e pronomes de 

primeira pessoa. O exemplo 36 serve apenas como ilustração do texto fonte que deu 

origem às traduções apresentadas nos demais trechos.   

 

Exemplo 33: Get out of here! You're taking all our money again. You'll 
feel better when you get home. There's one over there. Gonna be a 
long night, Mary. Too bloody long. (movies_srefcen_04, escore 10.3). 
 

Exemplo 34: Why am I the target of this camera? I have a certain 
resistance to seeing myself as an object of an investigation or attention. 
And this is something that bothers me during interviews. I end up 
answering of course, because...because answering also interests me. 
(movies_ste1_04, ecore 19.2). 
 

Exemplo 35: Why am I being target of this camera? I have a certain 
resistance to see me as an object of research, or such attention. This is 
something that bothers me in interviews. I end up responding, of 
course, because I´m interested in responding. (movies_ste2_04, escore 
14.3). 

 

Exemplo 36: Por que eu estou sendo alvo dessa câmera? Eu tenho 

uma certa resistência a me ver como um objeto de uma investigação, 
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ou de uma atenção assim... Essa é uma coisa que me incomoda nas 

entrevistas. Eu acabo respondendo, claro, porque também me 

interessa responder. (movies_sotp_br_04). 

 

Os resultados do teste ANOVA para a D4 (narração) podem ser verificados na 

Tabela 38. A variação é evidenciada por F = 21,9 e p = < 0,0001. O resultado de R2 

= 0,43 é representativo (nessa dimensão os registros explicam 43% da variação).  

 

Tabela 38 – ANOVA do corpus de referência no corpus de tradução: dimensão 4 

ANOVAs F p R² 

Registro 21,96 < .0001 0.437101 
Modo 0,56 0.4528 0.000665 

Autores 0,26 0.6109 0.000305 

 

No que tange à questão da variação entre os modos falado e escrito, a 

ANOVA mostrou que não há variação significativa, uma vez que F = 0,56 e 

p = 0,4528. O cáluculo de variância também mostrou não haver variação entre 

tradutores na D4. A ausência de variação referente às variáveis autor e modo na D4, 

repectivamente, pode ser verificada nos gráficos das Figuras 67 e 68. 

 

Figura 67 – Gráfico da variação entre tradutores na dimensão 4 
do corpus de referência 
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Figura 68 – Gráfico da variação de modo da tradução na dimensão 4 
do corpus de referência 

 

 

 

Em relação ao registros traduzidos da D4 (narrativa), apresentados no gráfico 

da Figura 69, vale ressaltar que mais da metade dos registros ficaram no polo 

positivo e apenas os tuítes (twitter), cardápios (menus), curriculm vitae (CVitae), 

reality TV shows (reali), horóscopos (horos), filmes (movies), websites (webs) e 

vídeos do youtube (youtu) foram marcados pela ausência de narratividade. Mayer 

(2018, p. 32) já havia salientado a falta de narratividade de resgistros como o twitter, 

por exemplo, mas é interessante notar que essa ausência também é percebida em 

registros como os CVs e os websites, o que não é esperado, podendo ser uma 

possível característica do processo de tradução. 
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Figura 69 – Registros traduzidos mapeados na dimensão 4 do corpus 
de referência 

 

 

 

A narratividade nos textos traduzidos é marcada nos registros como os 

romances, os contos e as poesias. O texto com o escore mais alto nessa dimensão 

foi o romance (novel), apresentando caracterísiticas linguísticas como, por exemplo, 

os verbos no passado, os pronomes de terceira pessoa e os verbos no tempo 

perfeito. Os Exemplos 37 e 38 foram extraídos de um romance — Zahir, do autor 

Paulo Coelho — traduzido para o inglês. O Exemplo 39 serve apenas como 

ilustração do texto original em língua portuguesa, mas não foi usado na análise 

estatística.  

 

Exemplo 37: In the car, I mentioned that I had finished the first draft of 
my book. Later, as we set out together to climb a mountain in the 
Pyrenees which we both consider to be sacred and where we have 
already shared some extraordinary moments, I asked if she wanted to 
know the main theme of the book or its title; she would love to, she 
said, but, out of respect for my work, she had, until then, asked nothing, 
she had simply felt glad—very glad. (novel_wte1_05). 

 

(38) in the car, I had said that had put a final point in the first version of 
my book. When we started climbing a mountain together in the Piresus, 
which ‘we thought sacred and where we are living extraordinary 
moments, I asked if she wanted to know what the central theme, or the 



 212 

title; she replied that she would like to ask, but, because of respect for 
my work, had said nothing, just be happy - very happy. 
(novel_wte2_05). 

 

(39) No carro, eu havia comentado que colocara um ponto final na 

primeira versão do meu livro. Quando começamos a subir juntos uma 

montanha nos Pireneus, que ‘consideramos sagrada e onde já vivemos 

momentos extraordinários, perguntei se ela queria saber qual o tema 

central, ou o título; ela respondeu que gostaria muito de perguntar, 

mas, por respeito ao meu trabalho, não tinha dito nada, apenas ficado 

contente - muito contente. (novel_wotp_br_05).  

 

A análise da AMD aditiva também é capaz de revelar a variação entre 

diferentes variáveis do CTT e do REFCEN. Por exemplo, por meio do comando GLM 

no SAS, que vimos na metodologia (seção 3.2.3), o programa calcula o montante de 

variação capturada entre os textos do CTT, escritos por tradutores mais (exp) e 

menos experientes (stu) e ainda por não tradutores (L1), nesse caso, usando 

também as informações do REFCEN. 

Para essa análise, obtivemos F = 77,04 e p < 0,0001; mostrando que os 

resultados são significantes. O montante de variação capturada é revelado pelo 

valor de R2, que nessa primeira dimensão representa mais que 80% de toda a 

variação (R2 = 0,834). 

Em resumo, a AMD aditiva nos mostrou que no caso investigado aqui, 

podemos inferir que temos uma oposição de tradutês porque, como podemos 

verificar, não há variação significativa revelada entre o TE1 e o TE2. Isso mostra que 

os dois tipos de tradutores usam o mesmo repertório morfosintático. Sendo assim, 

apesar de sabermos que há variação motivada pela questão da expertise de cada 

tipo de tradutor, ela não foi revelada nessa etapa 

Os gráficos das Figuras 70 e 71 mostram a plotagem de variação entre os 

autores na D1. 

Afirmar que os dois tipos de tradutores usam o mesmo repertório 

morfosintático significa que, dentro dos parâmetros de variação, as características 

reveladas nessa AMD da tradução, apesar de não mostrar variação entre os 

tradutores, define as principais características linguísticas (lexicogramaticais) do 

texto traduzido. Isto é, as dimensões da AMD do CTT revelam que a diferença entre 

os textos traduzidos jaz em outras características mais importantes do que a 
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diferença entre a expertise dos tradutores. Contudo, se a diferença não está aqui 

nessas características, isso quer dizer que ela está onde?  

 

Figura 70 – Gráfico da variação capturada pelos autores: 
análise aditiva 

 

 

 

Figura 71 – Gráfico da distribuição da variação entre autores: 
análise aditiva 

 

 

A diferença não está em outra coisa, não está em outro ponto. Simplesmente 

porque as dimensões são capazes de reduzir uma gama de informações a um grupo 
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de dimensões que contém as semelhanças e diferenças que são as mais 

importantes de um estudo linguístico como este. Pode haver outros tipos de 

diferença, mas essas são as diferenças mais importantes. Esse é o tipo de variação 

que comanda o estudo e a investigação da linguagem, neste caso, a linguagem da 

tradução.  

No caso da variação entre os tradutores, é possível que ela tenha ficado 

oculta por uma cortina de fumaça, ou seja, é possível que a variação entre os 

tradutores exista em outro grupo que não esse que a AMD acabou de revelar. 

Contudo, não podemos descartar a possibilidade de variação entre os tradutores 

mais experientes e menos experientes. A diferença entre eles ficou camuflada com 

os resultados estatísticos, dentro dos parâmetros de variação lexicais que 

comandam a língua. Isto é, os parâmetros estatísticos que usamos nesta etapa não 

são suficientes para explicar a diferença entre os textos traduzidos, não sendo capaz 

de sistematizar essa diferença que nós sabemos que existe. 

Para tentar sistematizar esta diferença, o estudo lançou mão de uma análise 

de cluster, já descrita metodologicamente na seção 3.2.4, cujos resultados serão 

descritos a seguir.  

 

4.4. Resultados da análise de clusters 

 

A análise de agrupapamentos (clusters), também conhecida como análise de 

aglomerados ou conglomerados, tem o propósito de agrupar os 30 diferentes 

registros e os 2 tipos de tradutores (mais e menos experientes)em grupos próprios 

baseados nos escores das dimensões, de modo a salientar suas diferenças e 

semelhanças.  

A apresentação dos resultados da análise de clusters está dividida em duas 

partes. A primeira trata da descrição de cada agrupamento em relação aos registros 

agrupados, seguida da interpretação e nomeação dos clusters; a segunda parte trata 

dos resultados relacionados à captação da variação entre os dois diferentes tipos de 

tradutores e da interpretação das características desses dois grupos de tradutores. 

A análise de clusters tem como base as variáveis com mais significância 

estatística em cada uma das dimensões, buscando propor uma visão diferente para 

explicar como tais variáveis, em conjunto, são capazes de captar a variação 

provocada pela expertise dos tradutores. Esta seção apresenta e analisa esses 
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resultados, sugerindo e explicando uma nova classificação, capaz de caracterizar a 

variação entre os tradutores mais e menos experientes, que não foi capturada na 

análise fatorial mas que, devido à complexidade da tarefa tradutória, é sabido que 

existe.   

A análise de cluster é um dos melhores exemplos da análise do tipo bottom-

up, ou seja, uma abordagem do tipo ascendente, que neste caso ajuda a ver os 

dados a partir de uma perspectiva diferenciada, oferencendo uma nova percepção 

de detalhes que possivelmente ficaram omitidos na análise fatorial. Em suma, a 

análise de clusters descrita aqui conseguiu agrupar os textos com base em 

características multidimensionais/linguísticas compartilhadas pelos registros, ou seja, 

os textos traduzidos que foram agrupados em um cluster são linguisticamente 

semelhantes, enquanto aqueles em clusters diferentes são diferenciados ao 

máximo.  

O número de agrupamentos determinados neste estudo foi revelado 

previamente pelos critérios cubic cluster criterion (CCC) e pseudo F (descritos na 

metodologia, seção 3.2.4). O número fixado de clusters foi dois. Em seguida, o 

grupo ininical de núcleos (seeds) foi calculado e os textos alocados em cada um 

desses grupos. No caso, os textos foram colocados nos grupos de acordo com os 

núcleos mais próximos e a classificação foi repetida até que não houvesse mais 

mudanças siginificativas nos grupos.   

Diferente dos resultados da AMD descritos na seção anterior, os dois grupos 

revelados pela análise de clusters agruparam características diferenciadas a 

respeito dos registros traduzidos investigados e conseguiram fornecer uma visão 

diferenciada para a identificação da variação entre os dois tipos de tradutores. As 

dimensões de variação desveladas na AMD do CTT foram usadas como preditoras 

linguísticas para o agrupamento dos textos traduzidos e a Tabela 39 mostra um 

resumo descritivo dos resultados da análise de clusters, enquanto a Tabela 40 

mostra um resumo estatístico para cada uma das dimensões.  

Nas duas tabelas (Tabelas 39 e 40) é possível notar que os clusters diferem 

entre si de forma bem particular. É possível ver, na segunda coluna da Tabela 39 

(frequência), o número de textos traduzidos agrupados em cada um dos clusters, 

sendo que o cluster 1 ficou com 534 textos traduzidos, enquanto o cluster 2 ficou 

com 316 textos. 
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  Tabela 39 – Resumo da análise de clusters 

Clusters Frequência Desvio 
padrão 

Distância 
máxima 

Cluster 
+ perto 

Distância entre 
os núcleos 

1 534 7.2435 35.6763 2 46.7133 
2 316 10.3399 82.0487 1 46.7133 

 

 

Tabela 40 – Resumo estatístico dos clusters para cada dimensão 

Médias 

Cluster Dim.1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4  

1 -13.8 9.58 -3.61 -2.20 Letrado 

2 23.4 -16.19 6.10 3.72 Oral 

Desvio padrão 

Cluster Dim 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 

1 9.08 7.83 7.56 2.95 

2 13.3 11.05 8.71 7.10 

 

 

Os dois clusters são bem especializados, ou seja, possuem características 

bem específicas, capazes de distingui-los um do outro e diferenciá-los 

linguísticamente. O cluster 1 tem 524 textos traduzidos, porém, linguisticamente, eles 

são bem distintos do cluster 2, porque possuem praticamente todos os escores 

negativos que carregaram na análise. Esses escores são identificados em três das 

quatro dimensões, sinalizando a ausência de discurso relatado e narrado no cluster 

1, e também a ausência de discurso persuasivo, assim como de oralidade simulada, 

sendo esse agrupamento basicamente formado por textos com discurso mais letrado 

e informativo, como sinalizado pelo escore positivo na D2. Os textos da D2 que 

ficaram nesse primeiro cluster possuem características do discurso letrado e mais 

informacional, com pouca ou quase nenhuma marca de oralidade. 

 No outro extremo, o cluster 2 possui um vasto repertório de textos com escore 

positivo, tendo apenas a D2 marcada como escore negativo. Isso sinaliza a ausência 

de letramento e discurso informacional; e a presença de textos com características 

mais oralizadas, ou seja, os textos são mais interacionais e persuasios e alguns 

possuem até características de narração. 

Essa primeira parte dos resultados que trata da descrição dos agrupamentos 

em relação aos registros mostrou que o cluster 1 tem mais ocorrências dos registros 
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do tipo informacionais, como por exemplo a totalidade dos resumos (abstracts), todos 

os artigos (articles), todos os CVs (CVitae), todos os discursos políticos (politics), 

todos os registros de leis (legis) e todos os textos da área do direito (legal), como os 

contratos, por exemplo. O cluster 1 inclui ainda quase a totalidade dos manuais de 

usuário (manuals) e relatórios trimestrais de empresas de capital aberto (report), 

assim como os tuítes (twitters). 

 Alguns dos textos de horóscopos (horos) ficaram nesse grupo 1, porém, 

foram poucos. Quase nenhuma transcrição de informercial e entrevistas foi alocada 

no cluster 1, que também teve poucos textos traduzidos de revistas (magazine), 

poucas transcrições de reuniões de negócios (meetings), poucas músicas (songs), 

poesias (poetry) e praticamente nenhum filme (movies), crônica (urban), texto literário 

(novel, shortstories, youth) e nem vídeos dos Youtube (youtu) ou TedTalk (tedta), 

sendo esses últimos registros classificados no cluster 2. O Apêndice L mostra a lista 

completa da classificação de cada um dos textos em cada um dos dois clusters.  

Os resultados mostram que o cluster 1 tem um incidência maior de textos do 

tipo informacional, sendo assim, ele é um cluster mais letrado, não persuasivo, com 

pouca ocorrência de oralidade simulada e pouca narração. Já o cluster 2 apresenta 

registros com mais produção narrativa, sendo mais interacional e persuasivo. 

A segunda e última parte da seção de resultados da análise de clusters trata 

da variação entre tradutores mais e menos experientes. Para ilustrar essa parte e 

descrever com mais detalhes o que diferencia os dois grupos de tradutores é preciso 

analisar os resultados da Tabela 43. Nessa tabela é possível notar a divisão exata 

dos tradutores dentro de cada agrupamento e perceber que o número de tradutores 

mais experientes (exp) e menos experientes (stu) é diferente nos dois clusters. 

No cluster 1 há um número maior de tradutores mais experientes do que no 

cluster 2, e isso não é porque há menos textos no cluster 2, mas sim pela estatística 

de comparação entre os dois grupos (ver Figura 72).   
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Figura 72 – Resultado da análise de agrupamento 

 
 
 

A primeira coluna (clusters) apresenta o número de clusters usados na 

análise, no caso dois, e a segunda coluna (authors) mostra os dois tipos de 

tradutores do estudo, mais experientes (exp) e menos experientes (stu). A terceira 

coluna mostra o número de textos traduzidos por cada um dos tipos de tradutores 

em cada um dos clusters, seguido, na quarta coluna, pela classificação dos textos 

dentro de cada uma das dimensões. A sexta coluna mostra a média dos textos em 

cada uma das dimensões, o que já foi descrito no começo desta seção e que, por 

sua vez, vai ajudar a determinar quais textos serão usados como exemplos de 

tradução feita no cluster 1 e no cluster 2. 

É possível perceber que, apesar da natureza letrada dos registros do cluster 

1, é o cluster 2 que apresenta um número maior de tradutores profissionais, como se 

para traduzir os registros do segundo cluster, o grupo de tradutores precisasse ser 

um pouco mais letrado no fazer tradutório do que os do cluster 1.  

Uma hipótese para explicar esse resultado pode ser que o grupo 1 seja 

formado por textos que tenham características mais formulaicas, e que os textos do 

grupo 2 sejam formados por registros que exijam mais conhecimentos culturais, 

individuais e mais amplos, abertos e discursivos, do tipo que necessitam de um 

letramento maior por parte do tradutor ou até de uma coincidência maior em relação 

à composição do próprio registro que vai ser traduzido. 

Outra hipótese é de que os tradutores mais e menos experientes escolhem os 

textos que vão traduzir e fazem tal escolha com base em preferências relacionadas 
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à capacidade de cada um, ou seja, um tradutor que escolhe traduzir uma legenda, 

seja ele professional ou estudante, não é o mesmo tradutor que escolhe fazer um 

contrato ou um artigo científico, ficando esses tradutores agrupados em clusters 

diferentes, de acordo com as escolhas do tipo de textos que traduzem. No caso dos 

resultados reportados neste estudo, os dois grupos nos quais os tradutores se 

dividem, tanto profissionais quanto estudantes, seriam os dois clusters (cluster 1: 

letrado e cluster 2: oral) revelados no início desta seção; e os dois grupos de 

tradutores seriam então diferenciados pelos tipo de registro que escolhem e não 

pela expertise que possuem sobre tradução. Entretanto, vale lembrar que as duas 

situações estão relacionadas, ou seja, a expertise vai ser adquirida e desenvolvida a 

partir da dedicação do tradutor à tarefa de tradução, e tal dedicação é mais latente e 

provável a partir do momento que o tradutor escolher e determinar qual tipo de texto 

vai traduzir, ficando, dessa forma, especializado na tradução daquele determinado 

tipo de registro. 

Essas duas hipóteses descritas não são excludentes, pelo contrário, são 

complementares e descrevem de forma completa a situação da variação entre os 

tradutores do CTT. Os Exemplos 40, 41, 42 e 43 ilustram como os dois clusters são 

capazes de classificar os tradutores dos textos do CTT e ajudam a embasar as 

hipóteses descritas anteriormente.  

 

Cluster 1: Letrado 

 

Exemplo 40: SECTION II - Government Employees - Article 39. The 
Union, the States, the Federal District and the Municipalities shall 
institute a board of administration policy and personnel remuneration 
policy, composed of public employees appointed by the respective 
Branches. (legis_wte1_11, escore 8.0). 

 

Exemplo 41: Section II Two Public Servants - Art. 39. The Union, the 
States, the Federal District and the Municipalities shall of management 
and compensation of personnel, composed of designated servers by the 
respective Powers. (legis_wte2_11, escore 8.9). 

 

OTP: Seção II – Das Atribuições do Congresso Nacional - Art. 48. 
Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, 
dispor sobre todas as matérias de competência da União. 
(legis_wotp_br_11) 
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Cluster 2: Oral 

 

Exemplo 42: When my daughter's fifth birthday party was over, my 12-
year-old son, Theo, asked her,"Gaia, who among your friends didn't 
show up at your birthday party?" She thought, and answered, "Oh, 
Nelson Mandela." (tedtalk_ste1_04, escore 7.7).  

 

Exemplo 43: When the five-year party ended Of my youngest daughter, 
My eldest son, Theo, Of 12 [years], she asked her: "Gaia, who of your 
friends did not you come to your birthday party?" She thought and 
replied, "Ah, Nelson Mandela." (tedtalk_ste2_04, escore 8.6). 

 

OTP: Quando terminou a festa de cinco anos da minha filha mais nova, 
meu filho mais velho, o Theo, de 12 [anos], perguntou pra ela: "Gaia, 
quem dos seus amigos não veio na sua festa de aniversário?" Ela 
pensou e respondeu: "Ah, o Nelson Mandela". (tedtalk_sotp_br_04). 

 

Os Exemplos 40 e 41 são amostras típicas do agrupamento 1, formado pelos 

registros do tipo mais informacionais e, consequentemente, por textos de aspectos 

mais formulaicos, ou seja, que obedecem a um determinado tipo de padrão ou 

fórmula e que, desse jeito, atraem um grupo específico de tradutores. No caso deste 

estudo, o grupo que mais sinalizou a presença de tradutores menos experientes. 

Além do aspecto formulaico, alguns textos desse cluster também têm um espécto de 

redução, quebra e seção, como por exemplo os cardápios de restaurantes, que são 

divididos em seções específicas, os artigos científicos ou os manuais de usuários.   

Os Exemplos 42 e 43  são amostras típicas do agrupamento 2, formado pelos 

registgros com maior incidência de narração e mais marcados por características 

oralizadas e que, diferente dos textos do agrupamento 1, não possuem o aspecto 

formulaico, mas sim, um aspecto mais diversificado, repleto de variações, que por 

sua vez atraem outro grupo de tradutores, com habilidades diferentes daquelas 

descritas no grupamento 1.  

Os exemplos citados aqui são capazes de capturar a divisão dos clusters em 

dois grupos e ilustrar como se dá a variação entre os tipos de tradutores. Para mais 

detalhes estatísticos sobre a variação entre os tradutores, ver Apêndice N. 
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4.5. Resultados da análise discriminante 

 

O objetivo dessa análise discriminante é medir a robustez do modelo 

dimensional usado nas análises anteriores. Para tanto, ela conseguiu prever se um 

texto é traduzido por um tradutor mais experiente, menos experiente ou se ele foi 

produzido originalmente em língua inglesa, ou seja, não é um texto traduzido.  

A Figura 73 mostra os arquivos usados para a análise discriminante. Todos os 

textos do CTT — 425 de cada tradutor, totalizando 850 textos — e os textos do 

REFCEN — 600 textos originalmente escritos em inglês — foram incluídos na 

análise e, depois da remoção dos textos anômalos, o cáculo da análise foi feito no 

SAS com o comando PROC DISCRIM aplicado às dimensões da AMD aditiva do 

CTT no REFCEN, já descrita na seção 3.2.3.  

 

Figura 73 – Análise discriminante 

 

 

 

A porcentagem de acerto da análise discriminante foi acima do considerado 

adequado, maior do que 50% (destacado na parte circulada da Figura 73) para esse 

tipo de análise. Isso pode significar que ela foi capaz de prever a autoria do texto, ou 

seja, capaz de prever se ele foi traduzido por um tradutor mais experiente (TE1), por 

um tradutor menos experiente (TE2) ou se o texto foi originalmente escrito em inglês 

(L1), em mais da metade das vezes, provando que as dimensões são robustas e 

que as características linguísticas presentes nos textos são muitas vezes capazes 

de diferenciá-los.  

O modelo discriminante escolhido para essa análise incluiu todas as 

dimensões da AMD aditiva e excluiu os textos reportados como anômalos nos 
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cálculos da fase de pré-requisitos, já apresentada na seção 3.2.5, quando da 

descrição dos passos metodológicos.  

A Figura 74 apresenta os resultados para a previsão de todos os textos 

usados na análise. Essa tabela é chamada de matriz de confusão (confusion matrix), 

porém, sua interpretação é simples de entender. Por exemplo, ao observar o 

encontro da linha L1 e da coluna L1 é possível ver o número 464, que representa o 

número de textos que são originalmente escritos em inglês e que foram classificados 

pela análise discriminante como sendo realmente textos de autoria de L1. O valor 

abaixo do número 464 nesta mesma célula representa a porcentagem de acerto da 

previsão, isto é, 77% dos textos que eram mesmo L1 foram classificados como 

sendo L1.  

 

Figura 74 – Resultados da análise discriminante: matriz de 
confusão 

 

 

Observando ainda a linha L1, mas agora olhando a coluna exp, é possível 

verificar que 60 textos que na verdade são originalmente escritos em inglês (L1), 

foram classificados como sendo traduções feitas por tradutores mais experientes 

(exp), isto é, apenas 10% do total analisado. Nesse caso, a hipótese é que esses 

textos sejam marcados por algum tipo de característica típica da tradução ou que 

contenham trechos de textos que tenham sido citados e que na verdade sejam 

tratados como originais, mas são povoados pelo que chamamos de pseudo-

traduções, ou seja, trechos que não são reconhecidos como traduções, mas que 

tenham uma marca ou intertextualidade com um outro texto de outro idioma, tratado 

como originalmente escrito em língua inglesa. Essa característica também pode ser, 
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no caso dos artigos científicos e resumos, um indicador de plágio ou apenas de 

citação de texto traduzido ao longo do texto original.  

Ainda na linha L1 da Figura 74, é possível perceber que, dentre os 600 textos 

originalmente escritos em inglês, 76 textos, ou seja, 12% do total analisado, foram 

classificados como sendo traduzidos por tradutores menos experientes (stu), e não 

escritos originalmente em inglês (L1).  

O mesmo procedimento adotado nesse esclarecimento pode ser adotado 

para a compreensão da previsão dos textos traduzidos por tradutores mais 

experientes (exp), que aparece na segunda linha da Figura 74. Dentre os 425 textos 

que foram realmente traduzidos por tradutores mais experientes, 281 foram 

classificados de forma correta, ou seja, 66% do total de textos. Resultado muito 

similar ao textos traduzidos por tradutores menos experientes (stu), exibido na linha 

logo abaixo. 

De forma geral, dois resultados relevantes foram conquistados a partir da 

análise discriminate. O primeiro está relacionado ao fato da análise ter conseguido 

mostrar e comprovar a robustez das dimensões da AMD aditiva, e o segundo é a 

revelação de que muitos textos traduzidos tanto por tradutores mais quanto menos 

experientes foram classificados como sendo textos originalmente escritos em inglês. 

Os Exemplos 44 e 45 ilustram alguns dos textos que são traduções (exp e 

stu) e que foram classificados pela análise discriminante como sendo textos 

originalmente escritos em inglês (L1). Já os Exemplos 46 e 47 mostram o contrário, 

ou seja, exemplos de textos que são classificados como sendo traduções, mas que 

na verdade são textos em L1. Para saber a origem dos exemplos, basta verificar o 

nome do arquivo entre parênteses no final de cada um deles.  

 

Exemplos de textos classificados como sendo L1: 

 

Exemplo 44: The objective of this research was to evaluate 
combinations of cultivars of coriander and arugula in two croppings with 
cultivars of carrot in a strip-intercropping system. The study was 
conducted from November 2014 to March 2015. The experimental 
design was a randomized complete block in a 2 x 2 x 2 + 2 factorial 
scheme, with four replications. (abstract_wte1_18). 
 
STU: The objective of this research was to evaluate combinations of 
cultivars of coriander and arugula in bicultivo with cultivars of carrot in a 
consortium system of bands. The study was developed from November 



 224 

2014 to March 2015. The experimental design was a randomized 
complete block design, in a 2 x 2 x 2 + 2 factorial scheme, with four 
replications. (abstract_wte2_18). 
 
OTP: O objetivo desta pesquisa foi avaliar combinações de cultivares 
de coentro e rúcula em bicultivo com cultivares de cenoura em sistema 
consorciado de faixas. O estudo foi desenvolvido de novembro de 2014 
a março de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 2 x 2 + 2, com quatro 
repetições.  

 

Exemplo 45:  Be more understanding with the other, each one knows 
the pain that carries and it is not possible to judge; have more empathy. 
Exit the box in the work, their actions are very limited and methodical. 
Attention with expenses. (horoscope_wte2_01). 
 
EXP: Be more understanding with people, we all know our own pain, do 
not judge others, have more empathy. Get out of the box at work, your 
actions are very limited and methodical. Keep an eye on your 
expenses. (horoscope_wte1_01). 
 
OTP: Seja mais compreensivo com o outro, cada um sabe a dor que 
carrega e não cabe julgar; tenha mais empatia. Saia da caixinha no 
trabalho, suas ações estão muito limitadas e metódicas. Atenção com 
as despesas. (horoscope_wotp_br_01). 

 

Exemplos de textos classificados como sendo traduções: 

 

Exemplo 46: Upon assuming office in January, 1957, the new 
government of Prime Minister Harold Macmillan was tasked with the 
reevaluation of Britain’s policy regarding the Middle East. The 
disastrous intervention in the Suez Canal Zone by British and French 
forces in November, 1956 had damaged British prestige in the region 
and, just as importantly, its relationship with the United States. 
(article_wrefcen_12). 

 

Exemplo 47: Only some people can witness a statutory declaration. 
These include: a Justice of the Peace (JP) a solicitor or notary public 
you may have to pay for their services a Registrar or Deputy Registrar 
of the District Court or the High Court, or authorised staff in some 
government agencies. (legaldoc_wrefcen_09). 

 

O Exemplo 44 foi classificado pela análise discriminante como sendo um texto 

originalmente escrito em inglês, porém, na verdade é uma tradução feita por um 

tradutor mais experiente (exp) e o texto original pode ser verificado logo abaixo do 

exemplo, assim como a tradução feita pelo tradutor menos experiente (stu). O texto 
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traduzido pelo tradutor menos experiente foi classificado na análise discriminante 

como sendo mesmo um texto feito por esse tradutor (stu). 

O Exemplo 45 é de uma tradução feita por um tradutor menos experiente 

(stu), que na análise foi classificada como um texto originalmente escrito em inglês 

(L1). Os excertos apresentados logo abaixo o Exemplo 45 mostram o mesmo trecho 

traduzido por um tradutor mais experiente (exp) e logo em seguida, apenas para 

ajudar na compreensão das escolhas tradutórias, o texto original em língua 

portuguesa. 

Os Exemplos 46 e 47 são trechos de textos escritos originalmente em inglês. 

O Exemplo 46 é uma amostra de um artigo científico publicado pela Edinburgh 

University Press, porém, na análise discriminante o texto foi considerado como 

sendo uma tradução realizada por um tradutor menos experiente (stu). O Exemplo 

47 apresenta um trecho originalmente escrito em inglês, mas que foi classificado 

como sendo uma tradução feita por um tradutor mais experiente (exp).   

Esses exemplos são capazes de ilustrar a capacidade da análise 

discriminante de comprovar a robustez das dimensões de variação da AMD. As 

conclusões e inferências a respeito dos resultados reportados nesta seção são 

comentados no Capítulo 5, a seguir. 
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5  CONCLUSÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

Neste último capítulo apresentamos a discussão dos resultados desta 

pesquisa. A primeira apresentação é sobre a AMD do CTT e do REFECEN e em 

seguida a AMD aditiva, que foi executada por meio do mapeamento dos registros do 

CTT na AMD do corpus de referência. Em seguida, são apresentados os resultados 

da análise de clusters, realizada para corroborar o preenchimento do primeiro 

objetivo do estudo, ou seja, investigar a variação entre os textos traduzidos por 

tradutores com diferentes níveis de conhecimento tradutório. E por último tratamos 

das conclusões a respeito da análise discriminante.  

Esta seção também traça um perfil dos registros do CTT baseado nas 

análises realizadas. Por fim, há algumas considerações a respeito dos resultados 

obtidos em relação às pesquisas feitas na área da tradução e suas limitações, assim 

como as possibilidades de pesquisas futuras a partir dos resultados conquistados 

neste estudo. 

Uma das questões mais presentes no campo da tradução refere-se à questão 

da expertise do tradutor e da avaliação da tradução. Essas duas questões são de 

extrema relevância para os estudos tradutórios e as descobertas e resultados 

revelados nesta pesquisa certamente podem colaborar para o enriquecimento dos 

estudos sobre essas elas, todavia, a qualidade da tradução e a expertise do tradutor 

não são alvos deste estudo. O objetivo não foi selecionar palavras específicas e 

analisar como esse ou aquele tradutor escolheu traduzir um determinado trecho, 

mas sim, olhar a tradução como um todo, sem julgamentos de valor do que seria 

considerado uma boa ou uma má tradução, mas sim, a tradução como ela é.  

A importância deste trabalho reside no fato de que ele é o primeiro a 

considerar tantos tipos de registros e características lexicogramaticais e funcionais 

variadas para descrever a linguagem da tradução por meio de critérios sólidos de 

análise, que premitem uma descrição ampla das caracterísiticas dos registros 

traduzidos.  

A Figura 75 ilustra como grande parte das pesquisas no campo dos estudos 

da tradução, mesmo as baseadas em corpora, costumam proceder. Na maioria das 

vezes, como nos trabalhos relatados na introdução deste estudo, as pesquisas usam 

poucos textos e analisam muitas características linguísticas ou usam um pouco mais 

de textos, isto é, alguns deles, porém investigam apenas uma única característica 
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linguística. Esse desenho de pesquisa descrito na Figura 75, apesar de mostrar uma 

visão comum e recorrente na área da tradução, não apresenta o caso deste estudo.  

 

Figura 75 – Análises anteriores sobre tradução 

 

  Fonte: adaptado de Berber Sardinha e Veirano Pinto (2018c). 

 

O cenário descrito na Figura 75 pode ser comprovado por várias publicações 

da área de tradução; e uma pesquisa nos cadernos de publicações dos congressos 

internacionais sobre Estudos da Tradução com corpora é capaz de revelar uma 

infinita quantidade de pesquisas seguindo esse molde e estrutura. Um exemplo seria 

o Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS), que teve a quinta 

edição no ano de 2018. Ao observar as pesquisas sobre a variação da tradução, ou 

sobre a tradução feita por tradutor profissional e por aprendizes de tradução, por 

exemplo, é possível notar que elas geralmente abordam uma única variável, como a 

tradução de um determinado verbo, o uso da pontuação, as características que 

comprovem algumas das marcas dos famosos universais da tradução, ou então 

lançam mão de uma quantidade limitada de textos, muitas vezes pela dificuldade de 

compilação de material autêntico na área da tradução, principalmente de amostras 

que possam ser facilmente usadas para análises computacionais ou alinhadas e 

etiquetadas.  

 De forma diferenciada da grande maioria das pesquisas da área da tradução, 

este estudo analisou a tradução como um todo. Isto é, utilizou muitos textos e 

analisou muitas características linguísticas (Figura 76), por meio de uma abordagem 

vasta e extensa, para proporcionar uma visão ampliada sobre a tradução, lançando 

mão de estratégias quantitativas e qualitativas de análise para corroborar as ideias 

defendidas, as hipóteses levantadas e responder as questões de pesquisa.  
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Figura 76 – A pesquisa multidimensional 

 

Fonte: adaptado de Berber Sardinha e 
Veirano Pinto (2018c). 

 

Uma hípotese que deve ser considerada é que, quando o pesquisador 

investiga a ocorrência de UMA única característica linguística em um corpus, é 

comum e provável que tal característica seja realmente encontrada. Porém, é 

preciso lembrar que a linguagem não é UMA coisa, ela não tem uma única 

característica. A língua é um sistema probabilístico, e olhar uma característica única 

ou poucas características seria ter uma visão míope da língua. Isso não acontece 

neste estudo. Grande parte das pesquisas faz o contrário do que é feito nesta 

pesquisa, quase sempre por trivializar a estrutura e as características linguísticas, 

tratando-as como se fossem construções óbvias e banais. A impressão que se tem é 

a de que uma única escolha lexical, uma única característica linguística, quando 

considerada muitas vezes e por muitas pesquisas, passa a ser muito importante, 

porém, na verdade não é bem assim, afinal é preciso olhar o todo.   

Na área da tradução, esse tipo de visão linguística mais abrangente é ainda 

mais complicada por causa da crença de que o fazer tradutório requer algum tipo de 

talento ou dom que apenas um pequeno e determinado grupo de tradutores possui. 

O estudo reportado aqui ajuda a desconstruir essa visão, a partir do momento que 

considera uma grande quantidade de características ao mesmo tempo e conclui que 

a tradução feita por estudantes e tradutores menos experientes não é assim tão 

diferente linguisticamente daquela produzida pelos tradutores profissionais.  

O ponto principal é a valorização do que pode ser chamado de tradução 

dedicada, ou seja, quando o tradutor comum, aprendiz ou profissional, se dedica à 

tarefa tradutória, provavelmente gosta do que faz e por consequência busca 

formação e informação sobre o assunto, ele se supera na tarefa e, mesmo que 
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possa cometer erros, o produto final é caracterizado de forma mais abrangente pela 

dedidcação do que pelas inadequações ou erros. A dedicação à tradução, o 

empenho na tarefa escolhida e ainda a consciência sobre a questão das 

características específicas de cada registro, ensinado aos alunos nas aulas de 

tradução, são os possíveis motivos para tornar o produto consumível pelo público.  

O conjunto de características linguísticas apresentado pelas dimensões não 

deve ser considerado banal e corriqueiro, afinal, ele é um resumo abrangente das 

características mais relevantes para se considerar em uma análise linguística e 

fornece uma descrição mais abrangente de cada tipo de registro. 

Com relação à questão da variedade de características e amostras, o número 

de textos utilizados neste estudo e a quantidade de características observadas são 

bastantes representativos e abrangentes. Conforme mencionado anteriormente na 

descrição dos corpora, o CTT foi compilado de forma a contemplar os registros que 

englobassem os textos escritos e falados mais requisitados e mais comuns na área 

da tradução, principalmente no campo da versão do português para o inglês, e conta 

com 30 tipos diferentes de registros. 

Para este estudo, os textos coletados fazem parte do repertório de trabalho 

realizado por tradutores com diferentes históricos de experiências, por exemplo, o 

registro literário do tipo romance (novel) é formado por romances brasileiros 

publicados em língua inglesa e os registros que chamamos de crônicas (urban) 

foram escritas em português e traduzidas para o inglês por diferentes tradutores. 

Apesar de o tradutor não ser o foco principal deste estudo, ou seja, a na´çise 

não foca no indivíduo per se, mas sim o texto traduzido, a pesquisa utilizou o 

produto traduzido por dois tipos diferentes de tradutores, sendo um grupo de 

tradutores mais experientes e outro de estudantes de tradução. As pesquisas 

baseadas na expertise do tradutor, também conhecida como competência tradutória, 

têm sido objeto de estudo desde a década de 1990 e vêm mostrando um 

crescimento mais recente com as publicações de algumas pesquisas, como por 

exemplo os trabalhos de Martin (2014), Redelinghuys e Kruger (2015) e 

Redelinghuys (2016). Esses estudos têm o objetivo de apresentar não apenas como 

a expertise do tradutor pode ser conceituada e definida, mas também como ela pode 

ser adquirida e, consequentemente aplicada na formação de tradutores (ALBIR et 

al., 2015). 
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O crescente interesse pelas questões da expertise tradutória também pode 

ser caracterizado pela criação de cursos e programas de formação de tradutores, 

como a pós-graduação em tradução do inglês e do espanhol (CULT-Estácio), 

cursada pelos voluntários que aceitaram traduzir os textos deste estudo. Os dados 

produzidos por esses voluntários, assim como os textos traduzidos pelos tradutores 

mais experientes, foram aqui usados como fonte de informação para a descrição das 

dimensões da tradução e serviram ainda como ponto de partida para inferências a 

respeito do processo de tradução usado pelos dois tipos de tradutores, por meio da 

análise do produto produzido por eles. Contudo, apesar da distância entre uma 

pesquisa sobre o processo e uma sobre o produto da tradução, é possível ressaltar 

uma aproximação desses dois polos quando o pesquisador lança mão de uma 

abordagem com corpora, analisando o produto por meio de uma abordagem capaz 

de contribuir para as ilações sobre as questões relacionadas ao processo.  

A investigação realizada neste estudo se baseou na premissa de que é 

possível conseguir uma maior compreensão e fazer descobertas a respeito da 

expertise do tradutor por meio da abordagem da Linguística de Corpus, mais 

especificamente da AMD, que por sua vez é capaz de testar, complementar e 

ampliar os resultados dos estudos. 

A primeira questão de pesquisa foi “Quais são as dimensões de variação do 

texto traduzido?”. Para responder essa pergunta realizamos uma AMD do CTT, que 

revelou quatro dimensões da tradução. Alguns detalhes do resultado deste estudo 

serão discutidos a seguir, quando procuramos traçar um perfil dos registros 

traduzidos e as principais características da linguagem traduzida reveladas depois 

dessa AMD. Quatro dimensões de variação do texto traduzido foram reveladas: 

produção interacional versus produção informacional; expressão de opinião; 

oralidade; e narração. Dentre as características mais marcantes do CTT, é possível 

destacar a presença tanto do discurso do tipo interacional como a produção 

informacional, como mostrou a primeira dimensão. Essa é uma dimensão típica tanto 

do inglês (BIBER, 1988) como também da língua portuguesa (BERBER SARDINHA; 

KAUFMANN; ACUNZO, 2014); e também uma marca do texto traduzido. Vale 

ressaltar que essa pergunta a respeito das dimensões do texto traduzido foi o 

questionamento que serviu de base para todos as outras perguntas que se 

seguiram.  
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A segunda pergunta de pesquisa foi “Até que ponto há variação motivada 

pelo grau de experiência de do tradutor?”. Para responder essa questão foram 

realizados dois tipos de análise. A primeira análise foi o cálculo das ANOVAs 

durante a AMD do CTT. Esse cálculo revelou não haver diferença entre os textos 

traduzidos por tradutores mais e menos experientes; e esse resultado motivou a 

escolha de um novo procedimento estatístico, que pudesse lançar um olhar 

diferenciado aos dados e que mostrasse onde a variação entre os dois tipos de 

tradutor poderia ser identificada. Afinal, devido à natureza complexa da tradução, a 

hipótese de que haveria diferença entre a produção dos dois tipos de tradutores não 

poderia ser descartada. A segunda análise foi a análise de clusters, que revelou que 

a variação entre tradutores mais e menos experientes era possível de ser detectada. 

O agrupamento revelou dois clusters diferentes, mostrando que há dois 

grupos de tradutores; que em cada um dos grupos há tanto tradutores mais 

experientes quanto menos experientes; e que a diferença entre os grupos está, na 

verdade, no tipo de registro que cada um escolhe fazer. O cluster 1 foi nomeado 

cluster letrado e o cluster 2, como oral. Isso quer dizer que, independente da 

expertise dos tradutores, aquele que escolhe traduzir textos com características 

mais informacionais não é o mesmo tipo de tradutor que escolhe traduzir textos mais 

oralizados e com mais características de oralidade. Como a variação linguística 

aparece tanto em textos de tradutores mais e menos experientes, a hipótese para o 

entendimento desse resultado é a de que há, entre os tradutores, uma questão 

relacionada à dedicação e ao empenho que cada um tem com a tarefa tradutória. 

Tal dedicação seria então refletida no resultado da tradução, mostrando que tanto 

profissionais quanto alunos podem produzir traduções adequadas e consumíveis 

pelo público leitor. 

A terceira pergunta foi “Como se dá a variação entre registros, entre 

tradutores e entre registros e tradutores simultaneamente?”. Essa questão pode ser 

respondida por meio das ANOVAs feitas na AMD do CTT. Os resultados mostraram 

que há muita variação entre os registros que carregam nas quatro dimensões do 

CTT; que cada um dos tradutores, tanto experientes quanto alunos, escolhe traduzir 

um tipo de registro específico; e que geralmente o tradutor que escolhe fazer um tipo 

de registro não escolhe fazer o outro. Isso quer dizer que o tradutor que lida com 

registros do tipo legenda de filmes costuma ser o mesmo que faz outros tipos de 

vídeos, mas não é o mesmo que faz textos com mais marcas de discurso 
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informacional. Esse tipo de divisão ou característica pode ser detectado tanto na 

produção de tradutores profssionais como na dos alunos. 

A quarta pergunta foi “Até que ponto é possível prever se um texto foi 

originalmente escrito em inglês, traduzido por um profissional ou por um tradutor 

menos experiente?”. Essa quarta questão foi respondida por meio da análise 

discriminante, que revelou que a maioria dos textos traduzidos, tanto por alunos 

quanto por profissionais, são classificados como sendo textos produzidos 

originalmente em inglês. Isso aconteceu com quase 60% dos textos, uma possível 

revelação da ausência de tradutês (translationese).  

Por um lado, isso significa que o texto traduzido possui marcas de tradução, 

mas que essas marcas muito simlilares às marcas dos textos não traduzidos, 

desconstruindo assim a hipótese de que há, na tradução, uma marca única que 

pode até ser chamada de universal (BAKER, 1993). Há realmente marcas no texto 

traduzido, mas essa marcas são muito similares àquelas dos textos não traduzidos. 

Por outro lado, é possível que este resultado da análise discriminante tenha 

sofrido influência devido a diferença no tamanho das amostras. Isto é, o tamanho 

diferente dos grupos (TE1 e TE2 com 425 textos cada e L1 com 600 textos) pode ter 

afetado o resultado, condizindo a conclusão de que a maioria dos textos foi 

classificada como L1, porém, não necessariamente porque eram mais parecidos 

com L1, mas porque o grupo L1 era maior. A questão da diferença no tamanho da 

amostra comprete a conclusão da ausência de tradutês e indica que há necessidade 

de estudos futuros sobre o assunto.  

Os resultados da AMD e posteriormente da análise de cluster e da análise 

discriminante foram notáveis, pois realmente ajudaram a construir a ideia de que a 

tradução é condicionada ao tipo de registro e que essa condição de similaridade 

entre ela e o texto original e entre o produto do profissional e do aluno pode estar 

condicionada à dedicação do tradutor à tarefa tradutória, hipótese que explicaria a 

semelhança entre os escores obtidos. A expertise é provavelmente motivada pela 

questão da dedicação; e seria necessário observar cada um dos registros mais de 

perto para identificar outras possibilidades e conclusões e também para um 

entendimento mais amplo a respeito.    

Ainda em relação às revelações feitas pela análise discriminante, é possível 

ressaltar a classificação dos textos como TE1, TE2 e L1, seguida do teste de certo e 

errado dessa classificação (right ou wrong). Esse teste ajuda a melhorar o 
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entendimento em relação à tradução dos registros feitos por profissionais e alunos. 

O teste mostra que alguns registros tiveram uma classificação muito similar, como se 

o tradutor profissional e o estudante “empatassem” na tarefa de traduzir aquele 

determinado tipo de registro. Ou seja, mostram escolhas similares e uma produção 

de texto com os mesmos tipos de características linguísticas que são tão latentes 

que até a análise da classificação feita pelo procedimento estatístico foi capaz de 

identificá-las. Há muitos “empates”, ou seja, há muitos registros nos quais os 

tradutores experientes e os alunos foram classificados como similares. À primeira 

vista, os dados parecem confusos e misturados, porém, na verdade, eles não estão. 

Afinal, a observação e interpretação da matriz de confusão ajudam a distinguir quem 

são os alunos de quem são os profissionais. Um exemplo desse resultado de 

“empate” é o registro de texto de parede (walltext) usado em museus e exposições 

de arte. Isso significa que tanto os tradutores profissionais quanto os estudantes 

(menos experientes) produzem um texto de parede bem similar. Porém, há registros 

em que o tradutor menos experiente difere do tradutor mais experiente. Ou seja, não 

há “empate” na classificação da análise discriminante. Isso significa que a análise 

discriminante classificou de forma correta (right) o texto traduzido por TE1 e por TE2, 

como por exemplo, na tradução dos registros de vídeos do YouTube, textos da 

Wikipédia e informerciais, revelando que possivelmente para traduzir esses 

registros, os alunos têm mesmo mais atitude de aluno, afinal, a classificação como 

TE2 conseguiu prever de forma correta que os textos são mesmos de TE2 e não de 

L1 ou TE1, podendo confirmar a hipótese de que de esses registros, podem ser de 

alguma forma mais desafiadores para o tradutor menos experiente.   

A quinta e última pergunta foi “Como as traduções do CTT — Corpus of 

Translated Texts — se comportam quando comparadas ao corpus de referência — 

REFCEN?”. Para reponder essa questão foi preciso usar os dados e resultados da 

análise aditiva do CTT no REFCEN. Os registros traduzidos foram adicionados ao 

corpus de referência, que foi especialmente desenhado para este estudo.  

Uma AMD aditiva pode ter muitos propósitos; no caso desta pesquisa, ela 

ajudou a contribuir para as descobertas do estudo de forma cumulativa, porque foi 

possível usar as análises feitas nas primeiras seções (AMD do CTT e AMD do 

REFCEN) e replicá-las à AMD aditiva, ajudando a agregar uma riqueza descritiva às 

duas análises feitas anteriormente. Esse caráter cumulativo da AMD aditiva é um 
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dos grandes diferenciais da abordagem multidimensional, uma vez que ela ajuda 

responder perguntas de pesquisa complexas como as apresentadas aqui. 

Os registros traduzidos foram adicionados à escala de registros não 

traduzidos, e assim foi possível traçar um perfil mais específico dos registros 

traduzidos e da linguagem da tradução a partir das similaridades e diferenças entre 

os registros do corpus de referência (REFCEN) composto por textos originalmente 

escritos em inglês.  

Como apresentado nos resultados da AMD do REFCEN, quatro dimensões 

referentes aos textos não traduzidos foram reveladas: produção interacional versus 

produção informacional; expressão de opinião; oralidade; e narração. Como este 

estudo de referência (AMD do REFCEN) foi baseado em textos originalmente 

escritos em inglês, parece válido mencionar algumas das similaridades e diferenças 

entre os resultados obtidos a partir do REFCEN e as principais marcas das 

dimensões originais do inglês (BIBER, 1988). 

Apesar dos nomes e algumas características diferentes, as dimensões do 

REFCEN têm traços em comum com as dimensões originais do inglês (BIBER, 

1988). A primeira dimensão do REFCEN recebeu o mesmo nome da D1 do estudo 

seminal feito por Biber (1988), porque possui uma distribuição de variáveis 

linguísticas muito similar. A D2 do estudo original possui dois polos, sendo que o 

primeiro trata dos textos com mais características do discurso narrado e o outro polo 

é marcado pela ausência de narração. No caso do REFCEN, essas variáveis que 

caracterizam a presença de narratividade aparecem na quarta dimensão.  

No caso das diferenças entre esses dois estudos, foi possível perceber que 

no caso da D3 do estudo do Biber (1988), referência explícita versus dependente da 

situação, não há similaridade na nomeação da dimensão, que no REFCEN foi 

chamada de oralidade devido à grande incidência de discurso marcado por 

características orais. Essas diferenças entre os dois estudos servem para justificar a 

organização de um corpus de referência que incluísse tipos diferentes de registros, 

como os usados neste estudo e que, portanto, não aparecem no estudo seminal 

feito por Biber (1988).   

Em geral, os registros do CTT ficaram distribuídos ao longo das quatro 

dimensões do REFCEN, mas não é possível afirmar que suas características são 

todas relacionadas à questão tradutória, ou seja, que elas acontecem devido ao 

processo tradutório, pois seria necessária uma análise mais profunda e detalhada de 
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cada um dos textos. Ao adicionarmos os registros do CTT às dimensões da variação 

do inglês do REFCEN, o objetivo foi responder à quinta e última pergunta desta 

pesquisa: como o CTT mapeia nas dimensões de variação do REFCEN. 

Algumas questões levantadas durante o estudo merecem destaque nesta 

seção, dentre elas a questão sobre a diferença entre os grupos de alunos. Será que 

há mesmo diferença entre o grupo de profissionais e o de aprendizes de tradução? 

Sim. Para ilustrar e entender essa diferença foi preciso olhar cada um dos registros 

e analisar as caracterísiticas dos agrupamentos reveladas pela análise de cluster. 

Quando o tradutor faz o que sabe fazer melhor, ele se dedica. O profissional é 

dedicado por natureza. Escolher o assunto que interessa, a área de interesse e o 

registro que o motiva a pesquisar é um sinônimo de sucesso. A tradução dedicada é, 

portanto, uma questão crucial e que pode ser definida como sendo a atitude de 

empenho que o tradutor tem em relação à tarefa tradutória. A tradução dedicada 

leva o tradutor à pesquisa e ao estudo e o ajuda a conquistar o letramento tradutório 

necessário para a produção de um texto traduzido que pode ser consumido pelo 

leitor. 

Em relação às questões que circumdam o campo da tradução, é comum 

encontrar aqueles que dão pouca importância aos aspectos linguísticos, às 

características linguísticas. Tal atitude é marcada por pura ingenuidade. Muitos 

críticos da tradução também têm essa visão, como se as características linguísticas 

descritas aqui fossem uma escolha óbvia do tradutor, uma atitude trivial do ato de 

traduzir, e como se o principal fosse aquela escolha única que apenas um tradutor 

talentoso é capaz de produzir, aquela palavra-chave, aquela escolha perfeita que de 

alguma forma ignora todo o resto, todo um grupo linguístico de características que é 

muito relevante — que, na verdade, é o que realmente importa. Afinal, é o que torna 

a tradução o que ela é, deixando o texto consumível e construindo a ponte entre o 

texto e o leitor.   

O que isso realmente significa? Será que quer dizer que as pessoas estão 

escrevendo errado? Ou significa que não existe uma língua única da tradução? Na 

verdade, o que é revelado aqui é o fato de que não importa muito se o tradutor é 

mais ou menos experiente. Se ele é dedicado, vai consegui reproduzir essa 

linguagem da tradução. A tradução é um texto similar ao L1 não porque o tradutês 

(translationese) não esteja presente, mas sim porque o tradutês é marcado pela 
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dedicação do tradutor, de tal forma que o texto fica com características típicas do 

texto produzido em L1.  

Em suma, este estudo conseguiu responder as perguntas de pesquisa e 

alcançar o objetivo principal, que era revelar as dimensões de variação do texto 

traduzido e identificar até que ponto há variação entre traduções feitas por tradutores 

mais experientes e por tradutores menos experientes, em termos de características 

linguísticas e registros. Este estudo conseguiu identificar como se dá a variação 

entre os registros, entre tradutores e entre registros e tradutores. O estudo logrou 

verificar se os escores dos registros são capazes de prever se o texto é 

originalmente escrito em inglês, traduzido por um tradutor experiente ou por um 

estudante e ainda verificar como as traduções do CTT se comportam em relação ao 

REFCEN, respondendo assim as cinco perguntas de pesquisa.  

O valor deste estudo para os Estudos da Tradução com corpora não está 

apenas na quantidade de perguntas de pesquisa que foram respondidas com êxito, 

mas também nas novas questões que possivelmente serão fomentadas em 

pesquisas e investigações futuras, que poderão contribuir ainda mais para o campo 

da tradução e da Linguística de Corpus.  

No quis diz respeito aos desdobramentos e ao desenvolvimento de pesquisas 

futuras, é possível destacar a intenção de desenvolver uma análise da tradução de 

cunho lexical, uma AMD lexical (BERBER SARDINHA, 2014), que poderá revelar os 

temas presentes nestes textos traduzidos e, em seguida, uma análise de correlação 

canônica (MAYER, 2018), que será capaz de revelar as correlações entre a AMD 

funcional e lexical. Além desses dois estudos, futuramente, poderia ser interessante 

realizar um estudo similar com textos traduzidos para o português. 

Por fim, acredita-se que a partir desta pesquisa, sejam necessários outros 

estudos que contemplem as análises realizadas aqui para que essa seja reafirmada 

como uma possibilidade de estudo da variação da linguagem da tradução em sua 

totalidade.  
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APÊNDICE A – Script da análise paralela (parallel analysis) 

 

/* Parallel Analysis program */ 

 

options nocenter nodate nonumber linesize=90;   title; 

proc iml; 

reset noname;  

 

/* enter your specifications here */ 

Ncases   = 850; 

Nvars    = 112; 

Ndatsets = 10;  /* random data sets to be used */ 

percent  = 95; 

 

/* Specify the desired kind of parellel analysis, where: 

   1 = principal components analysis 

   2 = principal axis/common factor analysis */ 

kind = 2 ; 

 

/* When seed = 0, the clock is used as the seed for the random 

   number generations. This produces different random numbers 

   on different runs of the program. To use the same random  

   numbers on different runs of the program, set seed to a value 

   other than 0 */ 

seed = 0; 

 

/************* End of user specifications ***********************/ 

 

/* set diagonal to a column vector   module */ 

start setdiag(matname,vector); 

do i = 1 to nrow(matname); 

do j = 1 to ncol(matname); 

if (i = j) then;  matname[i,j] = vector[i,1]; 

end;end; 

finish; 

 

/* row sums module */ 

start rsum(matname); 

rsums =j(nrow(matname),1); 

do rows = 1 to nrow(matname); 

dumr = matname[rows,]; 

rsums[rows,1]=sum(dumr); 

end; 

return(rsums); 

finish; 

 

/* principal components analysis  */ 

if kind = 1  then do; 

/* computing random data correlation matrices & eigenvalues */ 

evals = j(nvars,ndatsets,-9999); 

nm1 = 1 / (ncases-1); 

do nds = 1 to ndatsets; 

x = normal(j(ncases,nvars,seed)) ; 

vcv = nm1 * (t(x)*x - ((t(x[+,])*x[+,])/ncases)); 

d = inv(diag(sqrt(vecdiag(vcv)))); 

evals[,nds] = eigval(d * vcv * d); 

end; 
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end; 

/* principal axis/common factor analysis with SMCs on the diagonal  */ 

if kind = 2 then do; 

/* computing random data correlation matrices & eigenvalues */ 

evals = j(nvars,ndatsets,-9999); 

nm1 = 1 / (ncases-1); 

do nds = 1 to ndatsets; 

x = normal(j(ncases,nvars,seed)) ; 

vcv = nm1 * (t(x)*x - ((t(x[+,])*x[+,])/ncases)); 

d = inv(diag(sqrt(vecdiag(vcv)))); 

r = d * vcv * d; 

smc = 1 - (1 / vecdiag(inv(r)) ); 

run setdiag(r,smc); 

evals[,nds] = eigval(r); 

end; 

end; 

 

/* identifying the eigenvalues corresponding to the desired 

percentile */ 

num = round((percent*ndatsets)/100); 

results = j(nvars,3,-9999); 

s = 1:nvars; 

results[,1] = t(s); 

do root = 1 to nvars; 

ranks = rank(evals[root,]); 

do col = 1 to ndatsets; 

if (ranks[1,col] = num) then do; 

results[root,3] = evals[root,col]; 

col = ndatsets; 

end; 

end; 

end; 

results[,2] = evals[,+] / ndatsets; 

 

print, "Parallel Analysis:"; 

if (kind = 1) then;  print, "Principal Components"; 

if (kind = 2) then;  print, "Principal Axis / Common Factor Analysis"; 

specifs = (ncases // nvars // ndatsets // percent); 

rlabels = {"Ncases" "Nvars" "Ndatsets" "Percent"}; 

print,  "Specifications for this Run:", specifs[rowname=rlabels]; 

clabels={"Root" "Means" "Prcntyle"}; 

print, "Random Data Eigenvalues", results[colname=clabels format=12.6]; 

quit; 

 

/* END Parallel Analysis */ 
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APÊNDICE B – Tabela dos padrões aleatórios da análise paralela do  

Corpus of Translated Texts 

 

Parallel Analysis CTT 

Root Means Prcntyle 

1 0.959654 0.991885 

2 0.907525 0.945954 

3 0.868661 0.902326 

4 0.841674 0.878881 

5 0.811236 0.827209 

6 0.791212 0.811709 

7 0.768315 0.788871 

8 0.740216 0.762962 

9 0.715919 0.736331 

10 0.695218 0.71099 

11 0.680623 0.695836 

12 0.659904 0.680354 

13 0.644981 0.664013 

14 0.624799 0.642422 

15 0.607617 0.623976 

16 0.583956 0.603128 

17 0.566959 0.581234 

18 0.55408 0.572527 

19 0.540081 0.558998 

20 0.524828 0.543139 

21 0.507306 0.524578 

22 0.493976 0.509827 

23 0.480251 0.492565 

24 0.46818 0.48289 

25 0.455516 0.472224 

26 0.438435 0.456837 

27 0.424207 0.44252 

28 0.415991 0.430114 

29 0.397162 0.407567 

30 0.385449 0.395109 

31 0.376481 0.384518 

32 0.360124 0.369354 

33 0.345633 0.354865 

34 0.33593 0.345488 

35 0.320599 0.332482 

36 0.311156 0.317998 

37 0.29797 0.309787 
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38 0.28681 0.300659 

39 0.276371 0.287609 

40 0.264608 0.274761 

41 0.256148 0.270391 

42 0.241673 0.253484 

43 0.229858 0.241709 

44 0.221475 0.232311 

45 0.207993 0.220807 

46 0.195637 0.206082 

47 0.186485 0.198217 

48 0.177309 0.190723 

49 0.168295 0.1783 

50 0.159311 0.166123 

51 0.142932 0.155329 

52 0.13383 0.144184 

53 0.121518 0.131494 

54 0.111941 0.125936 

55 0.102746 0.120774 

56 0.092965 0.104545 

57 0.081126 0.094321 

58 0.07058 0.078483 

59 0.06052 0.07104 

60 0.049538 0.056995 

61 0.040393 0.050883 

62 0.031213 0.040186 

63 0.021668 0.032712 

64 0.015775 0.026577 

65 0.005761 0.02131 

66 -0.00503 0.014594 

67 -0.01615 -0.00207 

68 -0.02638 -0.01048 

69 -0.03542 -0.02633 

70 -0.0412 -0.0361 

71 -0.05141 -0.04311 

72 -0.06079 -0.05292 

73 -0.06993 -0.05541 

74 -0.08105 -0.06689 

75 -0.08968 -0.07011 

76 -0.09767 -0.08328 

77 -0.10715 -0.08949 

78 -0.11676 -0.10795 

79 -0.12501 -0.1172 
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80 -0.13477 -0.12733 

81 -0.14436 -0.13782 

82 -0.15295 -0.14327 

83 -0.16078 -0.15397 

84 -0.17096 -0.16045 

85 -0.18041 -0.16818 

86 -0.18931 -0.18072 

87 -0.19842 -0.19106 

88 -0.20483 -0.20093 

89 -0.21465 -0.20665 

90 -0.22405 -0.21845 

91 -0.23156 -0.22568 

92 -0.24108 -0.22851 

93 -0.24959 -0.24189 

94 -0.25722 -0.25033 

95 -0.26655 -0.25537 

96 -0.27751 -0.26735 

97 -0.28397 -0.27582 

98 -0.29186 -0.28703 

99 -0.30085 -0.29493 

100 -0.31045 -0.29696 

101 -0.31832 -0.31046 

102 -0.32727 -0.31657 

103 -0.33975 -0.33266 

104 -0.34662 -0.33697 

105 -0.35826 -0.34999 

106 -0.36912 -0.363 

107 -0.37809 -0.37151 

108 -0.38717 -0.3797 

109 -0.40082 -0.38974 

110 -0.4135 -0.40051 

111 -0.4277 -0.41657 

112 -0.44225 -0.43327 
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APÊNDICE C – Teste de média mínima parcial (minimum average partial – MAP) 

 

/* MAP test */ 
 
options nocenter nodate nonumber  linesize=100 pagesize=500   formdlim=' ';  title; 
/* Velicer's Minimum Average Partial (MAP) Test 
   To run this program you need to first specify the data 
   for analysis and then select and run, all at once, the commands 
   from the "proc iml;" statement to the "quit;" statement. 
 
   There are 3 possible methods of specifying the data 
   that will be processed by this program: 
 
   Method 1: Manually enter (type in) a correlation matrix 
 
   Method 2: Have the MAP program read a correlation matrix that was 
             previously created by a SAS procedure (e.g., by PROC CORR) 
 
   Method 3: Have the MAP program read a SAS raw data file  */ 
 
proc iml; 
reset noname; 
 
/*  Specify the data for the analyses: */ 
 
/*  Method 1: Manually enter a correlation matrix 
    (i.e., type the correlations yourself) directly into the  
    program, as in the example below for Harman's (1967, p 80) data.   
    Make sure to name the correlation matrix "CR", as in the example. */ 
cr = { 
 1.000  .846  .805  .859  .473  .398  .301  .382, 
  .846 1.000  .881  .826  .376  .326  .277  .415, 
  .805  .881 1.000  .801  .380  .319  .237  .345, 
  .859  .826  .801 1.000  .436  .329  .327  .365, 
  .473  .376  .380  .436 1.000  .762  .730  .629, 
  .398  .326  .319  .329  .762 1.000  .583  .577, 
  .301  .277  .237  .327  .730  .583 1.000  .539, 
  .382  .415  .345  .365  .629  .577  .539 1.000  };  
 
 
/*  Method 2: You can have the MAP program read a correlation 
    matrix that was previously saved by e.g., the PROC CORR procedure, as in:  
 
    proc corr data = datafilename  outp = work.filename;  
 
    You must then use the same filename (e.g., 'work.filename') 
    on the USE command below, & you must un-comment the following line: */ 
 
USE work.filename;  read all var _num_ into whole;  cr = whole[4:nrow(whole),];  
 
 
/* Method 3: Have SAS read a raw data file, where the rows are  
   cases & the columns are variables; missing values are not permitted; 
   insert the name of your data file in the place of "datafilename" on the 
   USE command below, & un-comment the following line: */ 
/*USE datafilename;  read all var _num_  into raw;*/ 
 
 
 
/************************ End of user specifications ***********************/ 
 
/* computes the correlation matrix, if necessary. */ 
if (nrow(raw) > 1) then do; 
ncases = nrow(raw); 
nvars  = ncol(raw); 
ones = j(ncases,1,1); 
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xi1 = ( 1 / ncases) * t(ones); 
nm1 = 1 / (ncases-1); 
vcv = nm1 * (t(raw)*raw - ((t(raw[+,])*raw[+,])/ncases)); 
d = inv(diag(sqrt(vecdiag(vcv)))); 
cr = (d * vcv * d); 
end; 
 
/* MAP test computations */ 
call eigen (eigval,eigvect,cr); 
loadings = eigvect * sqrt(diag(eigval)); 
nvars  = ncol(cr); 
fm = j(nvars,2,-9999); 
fm[1,2] = (ssq(cr) - nvars)/(nvars*(nvars-1)); 
fm4 = fm; 
fm4[1,2] = (sum(cr##4)-nvars)/(nvars*(nvars-1)); 
do m = 1 to nvars - 1; 
a = loadings[,1:m]; 
partcov = cr - (a * t(a)); 
d = diag( 1 / (sqrt(vecdiag(partcov))) ); 
pr = d * partcov * d; 
fm[m+1,2] = (ssq(pr)-nvars) / (nvars*(nvars-1)); 
fm4[m+1,2] = (sum(pr##4)-nvars)/(nvars*(nvars-1)); 
end; 
 
/* identifying the smallest fm value & its location (= the of factors) */ 
minfm = fm[1,2]; 
nfacts = 0; 
minfm4 = fm4[1,2]; 
nfacts4 = 0; 
do s = 1 to nrow(fm); 
fm[s,1] = s - 1; 
if ( fm[s,2] < minfm ) then do; 
minfm = fm[s,2]; 
nfacts = s - 1; 
end; 
if ( fm4[s,2] < minfm4 ) then do; 
minfm4 = fm4[s,2]; 
nfacts4 = s - 1; 
end;end; 
 
print, "Velicer's Minimum Average Partial (MAP) Test:"; 
print, "Eigenvalues", eigval[format=12.4]; 
labels = ("  "||"squared"||"power4"); 
print,, "Average Partial Correlations", (fm || fm4[,2]) [colname=labels format=f12.4];  
print, "The smallest average squared partial correlation is", minfm[format=f12.4]; 
print, "The smallest average 4rth power partial correlation is", minfm4[format=f12.4]; 
print, "The Number of Components According to the Original (1976) MAP Test is", nfacts[format=f12.4]; 
print, "The Number of Components According to the Revised (2000) MAP Test is", nfacts4[format=f12.4]; 
 
quit; 
 
/* END MAP */ 
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APÊNDICE D – Comunalidades da variáveis do Corpus of Translated Texts 

 

CTT 

Variável Comunalidade 

ttr 0.354852 

wrlengh 0.930419 

wcount 0.255851 

that_del 0.851022 

contrac 0.785735 

pres 0.926997 

pro2 0.775035 

pro_do 0.409235 

pdem 0.627041 

gen_emph 0.569308 

pro1 0.777507 

it 0.63275 

be_state 0.634354 

sub_cos 0.567412 

prtcle 0.495016 

pany 0.757041 

gen_hdg 0.343821 

amplifr 0.438814 

wh_ques 0.551096 

pos_mod 0.508588 

o_and 0.471939 

wh_cl 0.447157 

finlprep 0.49168 

n 0.898425 

prep 0.69932 

adj_attr 0.780678 

pasttnse 0.817219 

pro3 0.754014 

perfects 0.470815 

pub_vb 0.66873 

rel_subj 0.441554 

rel_pipe 0.330249 

p_and 0.405984 

n_nom 0.836478 

tm_adv 0.48104 

pl_adv 0.644421 

advs 0.750519 

prd_mod 0.598239 

sua_vb 0.385969 
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sub_cnd 0.438768 

nec_mod 0.43135 

spl_aux 0.426386 

conjncts 0.533696 

agls_psv 0.515929 

by_pasv 0.338029 

whiz_vbn 0.423088 

sub_othr 0.450614 

vcmp 0.728546 

downtone 0.356163 

pred_adj 0.6424 

have 0.513064 

vprogrsv 0.639481 

that_rel 0.415933 

jcmp 0.612906 

nonf_vth 0.669945 

att_vth 0.513261 

fact_vth 0.787125 

lkly_vth 0.582051 

att_jth 0.69848 

fact_jth 0.391801 

lkly_jth 0.607607 

att_nth 0.117309 

fct_nth 0.323089 

lkly_nth 0.226788 

spch_vto 0.315917 

mntl_vto 0.472522 

dsre_vto 0.677737 

efrt_vto 0.512533 

prob_vto 0.520911 

all_nto 0.319449 

nonfadvl 0.23063 

atadvl 0.265784 

fctadvl 0.639163 

lklydvl 0.372676 

all_jto 0.648917 

act_ipv 0.297629 

act_tpv 0.330279 

mentalpv 0.288022 

commpv 0.18284 

occurpv 0.131791 

copulapv 0.149415 

aspectpv 0.44044 
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humann 0.443801 

prcessn 0.61422 

cognitn 0.501851 

abstrcn 0.490085 

concrtn 0.421656 

quann 0.581837 

placen 0.345019 

groupn 0.311604 

sizej 0.32001 

timej 0.441269 

colorj 0.373436 

evalj 0.367455 

relatnj 0.382944 

topicj 0.429466 

actv 0.707791 

commv 0.791037 

mentalv 0.874015 

causev 0.398521 

occurv 0.360284 

existv 0.536342 

aspectv 0.480673 
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APÊNDICE E – Matriz adrão das variáveis funcionais do  

Corpus of Translated Texts 

 
MATRIZ PADRÃO – FACTOR PATTERN – CTT 

#  VARS Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

01 mentalv 0.80176 . . . 

02 pres 0.79822 . -0.33482 . 

03 that_del 0.70348 . . . 

04 pro1 0.70073 . . . 

05 advs 0.67985 . . . 

06 actv 0.66161 . . . 

07 contrac 0.6394 -0.30987 . . 

08 fctadvl 0.61925 . . . 

09 pro2 0.61492 . -0.44962 . 

10 fact_vth 0.59723 . 0.30424 . 

11 it 0.58993 . . . 

12 pl_adv 0.54984 . . . 

13 commv 0.5462 . 0.33383 -0.49832 

14 have 0.54106 . . . 

15 pdem 0.52431 . . . 

16 pro3 0.51239 . 0.34779 . 

17 wh_ques 0.51217 . . . 

18 tm_adv 0.50259 . . . 

19 gen_emph 0.47861 . . . 

20 vprogrsv 0.4771 . . -0.40242 

21 pub_vb 0.47191 . 0.40766 . 

22 pos_mod 0.4565 . . . 

23 sub_othr 0.4545 . . . 

24 o_and 0.44763 . . . 

25 lkly_vth 0.44746 . . . 

26 sub_cos 0.44646 . . . 

27 existv 0.44564 . . . 

28 prtcle 0.44165 . . . 

29 pred_adj 0.43855 0.35317 . . 

30 perfects 0.4315 . . . 

31 aspectv 0.42874 . . . 

32 dsre_vto 0.42785 . . . 

33 vcmp 0.42044 . 0.38443 . 

34 sub_cnd 0.41571 . . . 

35 nonf_vth 0.41147 . 0.30782 -0.34214 

36 prd_mod 0.38814 . . . 

37 lklydvl 0.36 . . . 

38 wh_cl 0.35096 . . . 
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39 humann 0.3436 . . . 

40 spl_aux 0.34108 . . . 

41 conjncts 0.31018 . . . 

42 act_ipv . . . . 

43 amplifr . . . . 

44 downtone . . . . 

45 gen_hdg . . . . 

46 spch_vto . . . . 

47 finlprep . . . . 

48 mentalpv . . . . 

49 occurv . . . . 

50 att_vth . . . . 

51 fact_jth . . . . 

52 mntl_vto . . . . 

53 aspectpv . . . . 

54 occurpv . . . . 

55 sizej . . . . 

56 copulapv . . . . 

57 nonfadvl . . . . 

58 p_and . . . . 

59 by_pasv . . . . 

60 relatnj . . . . 

61 whiz_vbn -0.36968 . . . 

62 prep -0.56719 0.33793 . . 

63 n_nom -0.67883 0.42905 . . 

64 adj_attr -0.70016 . . . 

65 n -0.81238 . . . 

66 wrlengh -0.84457 . . . 

67 abstrcn . 0.51365 . . 

68 all_jto . 0.47774 . -0.38511 

69 prcessn -0.40602 0.47193 . . 

70 cognitn . 0.46426 . . 

71 efrt_vto . 0.4512 . . 

72 quann . 0.44249 -0.37297 . 

73 causev . 0.43218 . . 

74 jcmp . 0.41193 . . 

75 lkly_jth . 0.40954 . . 

76 agls_psv . 0.3867 . . 

77 prob_vto . 0.3225 . . 

78 all_nto . 0.32044 . . 

79 nec_mod . 0.31044 . . 

80 that_rel . . . . 

81 topicj . . . . 
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82 rel_pipe . . . . 

83 fct_nth . . . . 

84 lkly_nth . . . . 

85 act_tpv . . . . 

86 commpv . . . . 

87 att_nth . . . . 

88 colorj . . . . 

89 pro_do . . . . 

90 concrtn . . . . 

91 pasttnse 0.44359 . 0.52222 . 

92 wcount . . . . 

93 groupn . . . . 

94 sua_vb . . . . 

95 placen . . . . 

96 atadvl . . . . 

97 timej . . . . 

98 evalj . . . . 

99 be_state . . -0.31192 . 

100 ttr . . . . 

101 rel_subj . . . . 

102 att_jth . . . -0.6589 

103 pany 0.45439 . . -0.6866 
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APÊNDICE F – Comunalidades da variáveis do Reference Corpus in English 

 
REFCEN 

Variável Comunalidade 

ttr 0.0783237 

wrlengh 0.8644545 

wcount 0.1609794 

that_del 0.4374791 

pro2 0.6838696 

pro_do 0.3812956 

pdem 0.4062722 

gen_emph 0.4217087 

pro1 0.5023338 

it 0.4750923 

be_state 0.4397087 

sub_cos 0.0908749 

prtcle 0.2295712 

pany 0.3166785 

gen_hdg 0.2099927 

amplifr 0.267035 

wh_ques 0.2277748 

pos_mod 0.5480282 

wh_cl 0.29548 

finlprep 0.195661 

n 0.8890035 

prep 0.5397447 

adj_attr 0.6070232 

pro3 0.5755594 

perfects 0.3147995 

pub_vb 0.2272101 

rel_obj 0.1148454 

rel_pipe 0.2177878 

p_and 0.2705974 

n_nom 0.6579575 

tm_adv 0.2497304 

pl_adv 0.4600779 

advs 0.5868535 

sua_vb 0.1394172 

sub_cnd 0.3069463 

nec_mod 0.1680384 

spl_aux 0.2044808 

conjncts 0.268719 
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agls_psv 0.298324 

by_pasv 0.1584253 

whiz_vbn 0.1752743 

sub_othr 0.3756793 

vcmp 0.4298436 

downtone 0.0364773 

pred_adj 0.240407 

allconj 0.5680074 

have 0.211029 

vprogrsv 0.2293623 

that_rel 0.2873235 

jcmp 0.1683695 

nonf_vth 0.2511201 

att_vth 0.0804723 

lkly_vth 0.4477995 

att_jth 0.0991648 

fact_jth 0.1324648 

dsre_vto 0.2563054 

efrt_vto 0.0939606 

prob_vto 0.1173686 

all_nto 0.0991339 

nonfadvl 0.0882223 

atadvl 0.047926 

fctadvl 0.4844384 

lklydvl 0.3132473 

all_nth 0.2424619 

act_ipv 0.1522378 

act_tpv 0.0823721 

mentalpv 0.0238779 

occurpv 0.038811 

copulapv 0.0176207 

aspectpv 0.0420456 

humann 0.1408101 

prcessn 0.4502258 

cognitn 0.2873474 

abstrcn 0.2704912 

concrtn 0.1522962 

tccncrt 0.1035084 

quann 0.1018125 

groupn 0.0191101 

sizej 0.1243658 

colorj 0.0896613 
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evalj 0.085417 

relatnj 0.2464261 

topicj 0.2100411 

actv 0.5528365 

commv 0.274852 

mentalv 0.7141687 

occurv 0.092289 

existv 0.2076969 

aspectv 0.1628778 
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APÊNDICE G – Matriz Padrão das variáveis Funcionais do  

Reference Corpus in English 

 
MATRIZ PADRÃO - FACTOR PATTERN - REFCEN 

#  VARS Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

01 mentalv 0.82515 . . . 

02 advs 0.72589 . . . 

03 actv 0.71934 . . . 

04 pro1 0.68316 . . . 

05 it 0.681 . . . 

06 fctadvl 0.67051 . . . 

07 that_del 0.62573 . . . 

08 pl_adv 0.62465 . . . 

09 gen_emph 0.61943 . . . 

10 pro2 0.60822 . -0.50414 . 

11 pdem 0.56545 . . . 

12 pro_do 0.55734 . . . 

13 pany 0.54735 . . . 

14 lkly_vth 0.52788 . . -0.37155 

15 tm_adv 0.49617 . . . 

16 sub_othr 0.4835 . . . 

17 wh_cl 0.47261 . . . 

18 lklydvl 0.47046 . . . 

19 vprogrsv 0.46039 . . . 

20 wh_ques 0.44683 . . . 

21 have 0.44226 . . . 

22 prtcle 0.43967 . . . 

23 amplifr 0.4331 . . . 

24 dsre_vto 0.42629 . . . 

25 gen_hdg 0.42457 . . . 

26 commv 0.40879 . . . 

27 finlprep 0.4001 . . . 

28 nec_mod 0.38052 . . . 

29 sub_cnd 0.35532 . . 0.34341 

30 act_ipv 0.34475 . . . 

31 pred_adj 0.3349 . . . 

32 nonf_vth 0.30333 . . . 

33 aspectv . . . . 

34 humann . . . . 

35 sub_cos . . . . 

36 efrt_vto . . . . 
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37 sizej . . . . 

38 act_tpv . . . . 

39 att_jth . . . . 

40 aspectpv . . . . 

41 att_vth . . . . 

42 occurpv . . . . 

43 atadvl . . . . 

44 mentalpv . . . . 

45 copulapv . . . . 

46 groupn . . . . 

47 topicj -0.30574 . . . 

48 whiz_vbn -0.30976 . . . 

49 by_pasv -0.34304 . . . 

50 n_nom -0.73078 . . . 

51 adj_attr -0.74621 . . . 

52 n -0.85791 -0.33796 . . 

53 wrlengh -0.89675 . . . 

54 prep -0.37347 0.57623 . . 

55 cognitn . 0.49331 . . 

56 vcmp 0.3295 0.49209 . . 

57 prcessn -0.42718 0.46452 . . 

58 allconj 0.38611 0.44226 0.3235 0.3445 

59 agls_psv . 0.44024 . . 

60 conjncts . 0.42849 . . 

61 that_rel . 0.42821 . . 

62 all_nth . 0.41637 . . 

63 relatnj . 0.40906 . . 

64 spl_aux . 0.39792 . . 

65 abstrcn . 0.37426 . . 

66 existv . 0.35427 . . 

67 rel_pipe . 0.34581 . . 

68 p_and -0.30032 0.31654 . . 

69 sua_vb . 0.30427 . . 

70 all_nto . . . . 

71 nonfadvl . . . . 

72 jcmp . . . . 

73 tccncrt . . . . 

74 prob_vto . . . . 

75 occurv . . . . 

76 fact_jth . . . . 

77 downtone . . . . 
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78 concrtn . . . . 

79 pro3 0.48249 . 0.56379 . 

80 perfects 0.33801 . 0.38102 . 

81 pub_vb . . . . 

82 wcount . . . . 

83 rel_obj . . . . 

84 ttr . . . . 

85 colorj . . . . 

86 evalj . . . . 

87 quann . . . . 

88 be_state 0.32612 . -0.40294 0.35695 

89 pos_mod 0.35849 . -0.46666 0.40341 
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APÊNDICE H – Tabela dos padrões aleatórios da análise paralela do  
corpus de referência 

 

Parallel Analysis REFCEN 

Root Means Prcntyle 

1 1.094309 1.161806 

2 1.026354 1.069267 

3 0.990457 1.017173 

4 0.938087 0.982064 

5 0.905329 0.929897 

6 0.872052 0.904525 

7 0.843748 0.868435 

8 0.813918 0.848247 

9 0.788971 0.81081 

10 0.757543 0.777832 

11 0.737565 0.762566 

12 0.71622 0.748151 

13 0.691622 0.711082 

14 0.668884 0.692744 

15 0.651958 0.673506 

16 0.624708 0.6501 

17 0.603987 0.636808 

18 0.587723 0.614135 

19 0.571295 0.590258 

20 0.55133 0.582005 

21 0.532808 0.552155 

22 0.513413 0.531283 

23 0.496975 0.514312 

24 0.47865 0.487993 

25 0.463578 0.482598 

26 0.447443 0.464506 

27 0.429136 0.441764 

28 0.412657 0.43354 

29 0.390758 0.410169 

30 0.375767 0.399192 

31 0.363031 0.382502 

32 0.350664 0.370771 

33 0.337237 0.360266 

34 0.322308 0.34488 

35 0.307253 0.323911 

36 0.293335 0.317408 

37 0.279684 0.294834 
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38 0.263859 0.275203 

39 0.249495 0.258509 

40 0.238209 0.248866 

41 0.223114 0.236015 

42 0.210454 0.226857 

43 0.19794 0.212471 

44 0.180666 0.190297 

45 0.165765 0.174785 

46 0.154083 0.163349 

47 0.141627 0.154039 

48 0.127867 0.144053 

49 0.119626 0.133885 

50 0.101799 0.125659 

51 0.093628 0.115688 

52 0.075583 0.085894 

53 0.059986 0.080344 

54 0.048492 0.059451 

55 0.035081 0.045436 

56 0.024251 0.037045 

57 0.015322 0.025527 

58 0.004452 0.012411 

59 -0.00893 0.000483 

60 -0.02007 -0.00969 

61 -0.03475 -0.02187 

62 -0.04395 -0.03519 

63 -0.05348 -0.04505 

64 -0.06271 -0.05273 

65 -0.07525 -0.06515 

66 -0.08987 -0.0829 

67 -0.09878 -0.08722 

68 -0.11171 -0.10094 

69 -0.12144 -0.10806 

70 -0.13226 -0.11853 

71 -0.14868 -0.13892 

72 -0.15829 -0.15097 

73 -0.16756 -0.16182 

74 -0.18006 -0.17045 

75 -0.18978 -0.17932 

76 -0.19784 -0.18742 

77 -0.209 -0.19899 

78 -0.2226 -0.21335 

79 -0.23174 -0.22626 
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80 -0.24253 -0.23754 

81 -0.25183 -0.24713 

82 -0.2619 -0.25409 

83 -0.27533 -0.26892 

84 -0.28422 -0.27511 

85 -0.29539 -0.28554 

86 -0.30467 -0.29285 

87 -0.31729 -0.29721 

88 -0.32803 -0.31113 

89 -0.33955 -0.32096 

90 -0.35181 -0.34423 

91 -0.36296 -0.35437 

92 -0.37559 -0.3654 

93 -0.38659 -0.3796 

94 -0.39805 -0.38769 

95 -0.40961 -0.39562 

96 -0.42281 -0.41317 

97 -0.4447 -0.4336 

98 -0.46288 -0.44829 
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APÊNDICE I 

 

Macros para cálculo das ANOVAS no SAS 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc ANOVA DATA=corpus ; 
 class variável ; 
 model F&i = variável; 
 means variável ; 
RUN; 
%end; 
%mend create; 
%create(número de fatores) 
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APÊNDICE J – Análise multidimensional aditiva no SAS 
 

AMD aditiva no SAS 
DATA refcen ; 
INFILE "/folders/myfolders/seminar/refcen_counts.txt"; 
input reg $ 1-5 mode $ 7 filename $ 13-60 ttr 61-65 wrlengh 66-70 wcount 71-75  
#2 prv_vb 1-5 that_del 6-10 contrac 11-15 pres 16-20 pro2 21-25 pro_do 26-30 pdem 31-35 gen_emph 36-40 
pro1 41-45 it 46-50 be_state 51-55 sub_cos 56-60 prtcle 61-65 pany 66-70 gen_hdg 71-75  
#3 amplifr 1-5 wh_ques 6-10 pos_mod 11-15 o_and 16-20 wh_cl 21-25 finlprep 26-30 n 31-35 prep 36-40 
adj_attr 41-45 pasttnse 46-50 pro3 51-55 perfects 56-60 pub_vb 61-65 rel_obj 66-70 rel_subj 71-75  
#4 rel_pipe 1-5 p_and 6-10 n_nom 11-15 tm_adv 16-20 pl_adv 21-25 advs 26-30 inf 31-35 prd_mod 36-40 
sua_vb 41-45 sub_cnd 46-50 nec_mod 51-55 spl_aux 56-60 conjncts 61-65 agls_psv 66-70 by_pasv 71-75  
#5 whiz_vbn 1-5 sub_othr 6-10 vcmp 11-15 downtone 16-20 pred_adj 21-25 allmodal 26-30 allconj 31-35 allpasv 
36-40 allwh 41-45 allwhrel 46-50 alladj 51-55 allpro 56-60 have 61-65 allverb 66-70 vprogrsv 71-75  
#6 that_rel 1-5 jcmp 6-10  
#7 nonf_vth 16-20 att_vth 21-25 fact_vth 26-30 lkly_vth 31-35 att_jth 36-40 fact_jth 41-45 lkly_jth 46-50 nfct_nth 
51-55 att_nth 56-60 fct_nth 61-65 lkly_nth 66-70 spch_vto 71-75  
#8 mntl_vto 1-5 dsre_vto 6-10 efrt_vto 11-15 prob_vto 16-20 x1_jto 21-25 x2_jto 26-30 x3_jto 31-35 x4_jto 36-40 
x5_jto 41-45 all_nto 46-50 nonfadvl 51-55 atadvl 56-60 fctadvl 61-65 lklydvl 66-70  
#9 all_vth 1-5 all_jth 6-10 all_nth 11-15 all_th 16-20 all_vto 21-25 all_jto 26-30 all_to 31-35 all_advl 36-40  
#10 act_ipv 1-5 act_tpv 6-10 mentalpv 11-15 commpv 16-20 occurpv 21-25 copulapv 26-30 aspectpv 31-35 
humann 36-40 prcessn 41-45 cognitn 46-50 abstrcn 51-55 concrtn 56-60 tccncrt 61-65 quann 66-70 placen 71-
75  
#11 groupn 1-5 sizej 6-10 timej 11-15 colorj 16-20 evalj 21-25 relatnj 26-30 topicj 31-35 actv 36-40 commv 41-45 
mentalv 46-50 causev 51-55 occurv 56-60 existv 61-65 aspectv 66-70  
#12 dim1 1-10 dim2 11-20 dim3 21-30 dim4 31-40 dim5 41-50 ; 
RUN; 
 
/* calculate means and sd for OLD corpus  */ 
 
proc means noprint data=refcen; 
var _numeric_; 
output out=meansd (drop=_type_ _freq_) mean= std=  / autoname; 
run; 
 
/* read in data for NEW corpus -- which will be added to the OLD corpus */ 
 
DATA ctt ; 
INFILE "/folders/myfolders/seminar/ctt_counts.txt"; 
input reg $ 1-5 mode $ 7 author $ 9-11 filename $ 13-60 ttr 61-65 wrlengh 66-70 wcount 71-75  
#2 prv_vb 1-5 that_del 6-10 contrac 11-15 pres 16-20 pro2 21-25 pro_do 26-30 pdem 31-35 gen_emph 36-40 
pro1 41-45 it 46-50 be_state 51-55 sub_cos 56-60 prtcle 61-65 pany 66-70 gen_hdg 71-75  
#3 amplifr 1-5 wh_ques 6-10 pos_mod 11-15 o_and 16-20 wh_cl 21-25 finlprep 26-30 n 31-35 prep 36-40 
adj_attr 41-45 pasttnse 46-50 pro3 51-55 perfects 56-60 pub_vb 61-65 rel_obj 66-70 rel_subj 71-75  
#4 rel_pipe 1-5 p_and 6-10 n_nom 11-15 tm_adv 16-20 pl_adv 21-25 advs 26-30 inf 31-35 prd_mod 36-40 
sua_vb 41-45 sub_cnd 46-50 nec_mod 51-55 spl_aux 56-60 conjncts 61-65 agls_psv 66-70 by_pasv 71-75  
#5 whiz_vbn 1-5 sub_othr 6-10 vcmp 11-15 downtone 16-20 pred_adj 21-25 allmodal 26-30 allconj 31-35 allpasv 
36-40 allwh 41-45 allwhrel 46-50 alladj 51-55 allpro 56-60 have 61-65 allverb 66-70 vprogrsv 71-75  
#6 that_rel 1-5 jcmp 6-10  
#7 nonf_vth 16-20 att_vth 21-25 fact_vth 26-30 lkly_vth 31-35 att_jth 36-40 fact_jth 41-45 lkly_jth 46-50 nfct_nth 
51-55 att_nth 56-60 fct_nth 61-65 lkly_nth 66-70 spch_vto 71-75  
#8 mntl_vto 1-5 dsre_vto 6-10 efrt_vto 11-15 prob_vto 16-20 x1_jto 21-25 x2_jto 26-30 x3_jto 31-35 x4_jto 36-40 
x5_jto 41-45 all_nto 46-50 nonfadvl 51-55 atadvl 56-60 fctadvl 61-65 lklydvl 66-70  
#9 all_vth 1-5 all_jth 6-10 all_nth 11-15 all_th 16-20 all_vto 21-25 all_jto 26-30 all_to 31-35 all_advl 36-40  
#10 act_ipv 1-5 act_tpv 6-10 mentalpv 11-15 commpv 16-20 occurpv 21-25 copulapv 26-30 aspectpv 31-35 
humann 36-40 prcessn 41-45 cognitn 46-50 abstrcn 51-55 concrtn 56-60 tccncrt 61-65 quann 66-70 placen 71-
75  
#11 groupn 1-5 sizej 6-10 timej 11-15 colorj 16-20 evalj 21-25 relatnj 26-30 topicj 31-35 actv 36-40 commv 41-45 
mentalv 46-50 causev 51-55 occurv 56-60 existv 61-65 aspectv 66-70  
#12 dim1 1-10 dim2 11-20 dim3 21-30 dim4 31-40 dim5 41-50 ; 
RUN; 
 
/* add mean and sd from OLD corpus to NEW corpus */ 
 
data cttadd1 ; 
     if _N_ = 1 then set meansd ; 
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    set ctt ; 
run ; 
    
/* checking ...*/ 
 
proc print data = cttadd1 ;  /* new data with mean and sd from OLD corpus */ 
var ttr ttr_Mean ttr_StdDev; 
run; 
 
/* checking ... compare old and new values */ 
 
proc means noprint data=ctt;  /* new data with mean and sd from NEW corpus */ 
var _numeric_; 
output out=check (drop=_type_ _freq_) mean= std=  / autoname; 
run; 
 
proc print data = check ;   /* NEW corpus */ 
var  ttr_Mean ttr_StdDev; 
proc print data = meansd ;  /* OLD corpus */ 
var  ttr_Mean ttr_StdDev; 
run; 
 
/* calculate Z-scores for NEW corpus based on OLD corpus */ 
 
DATA cttadd2 ; 
SET cttadd1 ; 
abstrcn_ADD= ( ( abstrcn - abstrcn_Mean ) / abstrcn_StdDev ) ; 
act_ipv_ADD= ( ( act_ipv - act_ipv_Mean ) / act_ipv_StdDev ) ; 
act_tpv_ADD= ( ( act_tpv - act_tpv_Mean ) / act_tpv_StdDev ) ; 
actv_ADD= ( ( actv - actv_Mean ) / actv_StdDev ) ; 
adj_attr_ADD= ( ( adj_attr - adj_attr_Mean ) / adj_attr_StdDev ) ; 
advs_ADD= ( ( advs - advs_Mean ) / advs_StdDev ) ; 
agls_psv_ADD= ( ( agls_psv - agls_psv_Mean ) / agls_psv_StdDev ) ; 
all_advl_ADD= ( ( all_advl - all_advl_Mean ) / all_advl_StdDev ) ; 
all_jth_ADD= ( ( all_jth - all_jth_Mean ) / all_jth_StdDev ) ; 
all_jto_ADD= ( ( all_jto - all_jto_Mean ) / all_jto_StdDev ) ; 
all_nth_ADD= ( ( all_nth - all_nth_Mean ) / all_nth_StdDev ) ; 
all_nto_ADD= ( ( all_nto - all_nto_Mean ) / all_nto_StdDev ) ; 
all_th_ADD= ( ( all_th - all_th_Mean ) / all_th_StdDev ) ; 
all_to_ADD= ( ( all_to - all_to_Mean ) / all_to_StdDev ) ; 
all_vth_ADD= ( ( all_vth - all_vth_Mean ) / all_vth_StdDev ) ; 
all_vto_ADD= ( ( all_vto - all_vto_Mean ) / all_vto_StdDev ) ; 
alladj_ADD= ( ( alladj - alladj_Mean ) / alladj_StdDev ) ; 
allconj_ADD= ( ( allconj - allconj_Mean ) / allconj_StdDev ) ; 
allmodal_ADD= ( ( allmodal - allmodal_Mean ) / allmodal_StdDev ) ; 
allpasv_ADD= ( ( allpasv - allpasv_Mean ) / allpasv_StdDev ) ; 
allpro_ADD= ( ( allpro - allpro_Mean ) / allpro_StdDev ) ; 
allverb_ADD= ( ( allverb - allverb_Mean ) / allverb_StdDev ) ; 
allwh_ADD= ( ( allwh - allwh_Mean ) / allwh_StdDev ) ; 
allwhrel_ADD= ( ( allwhrel - allwhrel_Mean ) / allwhrel_StdDev ) ; 
amplifr_ADD= ( ( amplifr - amplifr_Mean ) / amplifr_StdDev ) ; 
aspectpv_ADD= ( ( aspectpv - aspectpv_Mean ) / aspectpv_StdDev ) ; 
aspectv_ADD= ( ( aspectv - aspectv_Mean ) / aspectv_StdDev ) ; 
atadvl_ADD= ( ( atadvl - atadvl_Mean ) / atadvl_StdDev ) ; 
att_jth_ADD= ( ( att_jth - att_jth_Mean ) / att_jth_StdDev ) ; 
att_nth_ADD= ( ( att_nth - att_nth_Mean ) / att_nth_StdDev ) ; 
att_vth_ADD= ( ( att_vth - att_vth_Mean ) / att_vth_StdDev ) ; 
author_ADD= ( ( author - author_Mean ) / author_StdDev ) ; 
be_state_ADD= ( ( be_state - be_state_Mean ) / be_state_StdDev ) ; 
by_pasv_ADD= ( ( by_pasv - by_pasv_Mean ) / by_pasv_StdDev ) ; 
causev_ADD= ( ( causev - causev_Mean ) / causev_StdDev ) ; 
cognitn_ADD= ( ( cognitn - cognitn_Mean ) / cognitn_StdDev ) ; 
colorj_ADD= ( ( colorj - colorj_Mean ) / colorj_StdDev ) ; 
commpv_ADD= ( ( commpv - commpv_Mean ) / commpv_StdDev ) ; 
commv_ADD= ( ( commv - commv_Mean ) / commv_StdDev ) ; 
concrtn_ADD= ( ( concrtn - concrtn_Mean ) / concrtn_StdDev ) ; 
conjncts_ADD= ( ( conjncts - conjncts_Mean ) / conjncts_StdDev ) ; 
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contrac_ADD= ( ( contrac - contrac_Mean ) / contrac_StdDev ) ; 
copulapv_ADD= ( ( copulapv - copulapv_Mean ) / copulapv_StdDev ) ; 
downtone_ADD= ( ( downtone - downtone_Mean ) / downtone_StdDev ) ; 
dsre_vto_ADD= ( ( dsre_vto - dsre_vto_Mean ) / dsre_vto_StdDev ) ; 
efrt_vto_ADD= ( ( efrt_vto - efrt_vto_Mean ) / efrt_vto_StdDev ) ; 
evalj_ADD= ( ( evalj - evalj_Mean ) / evalj_StdDev ) ; 
existv_ADD= ( ( existv - existv_Mean ) / existv_StdDev ) ; 
fact_jth_ADD= ( ( fact_jth - fact_jth_Mean ) / fact_jth_StdDev ) ; 
fact_vth_ADD= ( ( fact_vth - fact_vth_Mean ) / fact_vth_StdDev ) ; 
fct_nth_ADD= ( ( fct_nth - fct_nth_Mean ) / fct_nth_StdDev ) ; 
fctadvl_ADD= ( ( fctadvl - fctadvl_Mean ) / fctadvl_StdDev ) ; 
filename_ADD= ( ( filename - filename_Mean ) / filename_StdDev ) ; 
finlprep_ADD= ( ( finlprep - finlprep_Mean ) / finlprep_StdDev ) ; 
gen_emph_ADD= ( ( gen_emph - gen_emph_Mean ) / gen_emph_StdDev ) ; 
gen_hdg_ADD= ( ( gen_hdg - gen_hdg_Mean ) / gen_hdg_StdDev ) ; 
groupn_ADD= ( ( groupn - groupn_Mean ) / groupn_StdDev ) ; 
have_ADD= ( ( have - have_Mean ) / have_StdDev ) ; 
humann_ADD= ( ( humann - humann_Mean ) / humann_StdDev ) ; 
inf_ADD= ( ( inf - inf_Mean ) / inf_StdDev ) ; 
input_ADD= ( ( input - input_Mean ) / input_StdDev ) ; 
it_ADD= ( ( it - it_Mean ) / it_StdDev ) ; 
jcmp_ADD= ( ( jcmp - jcmp_Mean ) / jcmp_StdDev ) ; 
lkly_jth_ADD= ( ( lkly_jth - lkly_jth_Mean ) / lkly_jth_StdDev ) ; 
lkly_nth_ADD= ( ( lkly_nth - lkly_nth_Mean ) / lkly_nth_StdDev ) ; 
lkly_vth_ADD= ( ( lkly_vth - lkly_vth_Mean ) / lkly_vth_StdDev ) ; 
lklydvl_ADD= ( ( lklydvl - lklydvl_Mean ) / lklydvl_StdDev ) ; 
mentalpv_ADD= ( ( mentalpv - mentalpv_Mean ) / mentalpv_StdDev ) ; 
mentalv_ADD= ( ( mentalv - mentalv_Mean ) / mentalv_StdDev ) ; 
mntl_vto_ADD= ( ( mntl_vto - mntl_vto_Mean ) / mntl_vto_StdDev ) ; 
mode_ADD= ( ( mode - mode_Mean ) / mode_StdDev ) ; 
n_ADD= ( ( n - n_Mean ) / n_StdDev ) ; 
n_nom_ADD= ( ( n_nom - n_nom_Mean ) / n_nom_StdDev ) ; 
nec_mod_ADD= ( ( nec_mod - nec_mod_Mean ) / nec_mod_StdDev ) ; 
nfct_nth_ADD= ( ( nfct_nth - nfct_nth_Mean ) / nfct_nth_StdDev ) ; 
nonf_vth_ADD= ( ( nonf_vth - nonf_vth_Mean ) / nonf_vth_StdDev ) ; 
nonfadvl_ADD= ( ( nonfadvl - nonfadvl_Mean ) / nonfadvl_StdDev ) ; 
o_and_ADD= ( ( o_and - o_and_Mean ) / o_and_StdDev ) ; 
occurpv_ADD= ( ( occurpv - occurpv_Mean ) / occurpv_StdDev ) ; 
occurv_ADD= ( ( occurv - occurv_Mean ) / occurv_StdDev ) ; 
p_and_ADD= ( ( p_and - p_and_Mean ) / p_and_StdDev ) ; 
pany_ADD= ( ( pany - pany_Mean ) / pany_StdDev ) ; 
pasttnse_ADD= ( ( pasttnse - pasttnse_Mean ) / pasttnse_StdDev ) ; 
pdem_ADD= ( ( pdem - pdem_Mean ) / pdem_StdDev ) ; 
perfects_ADD= ( ( perfects - perfects_Mean ) / perfects_StdDev ) ; 
pl_adv_ADD= ( ( pl_adv - pl_adv_Mean ) / pl_adv_StdDev ) ; 
placen_ADD= ( ( placen - placen_Mean ) / placen_StdDev ) ; 
pos_mod_ADD= ( ( pos_mod - pos_mod_Mean ) / pos_mod_StdDev ) ; 
prcessn_ADD= ( ( prcessn - prcessn_Mean ) / prcessn_StdDev ) ; 
prd_mod_ADD= ( ( prd_mod - prd_mod_Mean ) / prd_mod_StdDev ) ; 
pred_adj_ADD= ( ( pred_adj - pred_adj_Mean ) / pred_adj_StdDev ) ; 
prep_ADD= ( ( prep - prep_Mean ) / prep_StdDev ) ; 
pres_ADD= ( ( pres - pres_Mean ) / pres_StdDev ) ; 
pro1_ADD= ( ( pro1 - pro1_Mean ) / pro1_StdDev ) ; 
pro2_ADD= ( ( pro2 - pro2_Mean ) / pro2_StdDev ) ; 
pro3_ADD= ( ( pro3 - pro3_Mean ) / pro3_StdDev ) ; 
pro_do_ADD= ( ( pro_do - pro_do_Mean ) / pro_do_StdDev ) ; 
prob_vto_ADD= ( ( prob_vto - prob_vto_Mean ) / prob_vto_StdDev ) ; 
prtcle_ADD= ( ( prtcle - prtcle_Mean ) / prtcle_StdDev ) ; 
prv_vb_ADD= ( ( prv_vb - prv_vb_Mean ) / prv_vb_StdDev ) ; 
pub_vb_ADD= ( ( pub_vb - pub_vb_Mean ) / pub_vb_StdDev ) ; 
quann_ADD= ( ( quann - quann_Mean ) / quann_StdDev ) ; 
reg_ADD= ( ( reg - reg_Mean ) / reg_StdDev ) ; 
rel_obj_ADD= ( ( rel_obj - rel_obj_Mean ) / rel_obj_StdDev ) ; 
rel_pipe_ADD= ( ( rel_pipe - rel_pipe_Mean ) / rel_pipe_StdDev ) ; 
rel_subj_ADD= ( ( rel_subj - rel_subj_Mean ) / rel_subj_StdDev ) ; 
relatnj_ADD= ( ( relatnj - relatnj_Mean ) / relatnj_StdDev ) ; 
sizej_ADD= ( ( sizej - sizej_Mean ) / sizej_StdDev ) ; 
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spch_vto_ADD= ( ( spch_vto - spch_vto_Mean ) / spch_vto_StdDev ) ; 
spl_aux_ADD= ( ( spl_aux - spl_aux_Mean ) / spl_aux_StdDev ) ; 
sua_vb_ADD= ( ( sua_vb - sua_vb_Mean ) / sua_vb_StdDev ) ; 
sub_cnd_ADD= ( ( sub_cnd - sub_cnd_Mean ) / sub_cnd_StdDev ) ; 
sub_cos_ADD= ( ( sub_cos - sub_cos_Mean ) / sub_cos_StdDev ) ; 
sub_othr_ADD= ( ( sub_othr - sub_othr_Mean ) / sub_othr_StdDev ) ; 
tccncrt_ADD= ( ( tccncrt - tccncrt_Mean ) / tccncrt_StdDev ) ; 
that_del_ADD= ( ( that_del - that_del_Mean ) / that_del_StdDev ) ; 
that_rel_ADD= ( ( that_rel - that_rel_Mean ) / that_rel_StdDev ) ; 
timej_ADD= ( ( timej - timej_Mean ) / timej_StdDev ) ; 
tm_adv_ADD= ( ( tm_adv - tm_adv_Mean ) / tm_adv_StdDev ) ; 
topicj_ADD= ( ( topicj - topicj_Mean ) / topicj_StdDev ) ; 
ttr_ADD= ( ( ttr - ttr_Mean ) / ttr_StdDev ) ; 
vcmp_ADD= ( ( vcmp - vcmp_Mean ) / vcmp_StdDev ) ; 
vprogrsv_ADD= ( ( vprogrsv - vprogrsv_Mean ) / vprogrsv_StdDev ) ; 
wcount_ADD= ( ( wcount - wcount_Mean ) / wcount_StdDev ) ; 
wh_cl_ADD= ( ( wh_cl - wh_cl_Mean ) / wh_cl_StdDev ) ; 
wh_ques_ADD= ( ( wh_ques - wh_ques_Mean ) / wh_ques_StdDev ) ; 
whiz_vbn_ADD= ( ( whiz_vbn - whiz_vbn_Mean ) / whiz_vbn_StdDev ) ; 
wrlengh_ADD= ( ( wrlengh - wrlengh_Mean ) / wrlengh_StdDev ) ; 
x1_jto_ADD= ( ( x1_jto - x1_jto_Mean ) / x1_jto_StdDev ) ; 
x2_jto_ADD= ( ( x2_jto - x2_jto_Mean ) / x2_jto_StdDev ) ; 
x3_jto_ADD= ( ( x3_jto - x3_jto_Mean ) / x3_jto_StdDev ) ; 
x4_jto_ADD= ( ( x4_jto - x4_jto_Mean ) / x4_jto_StdDev ) ; 
x5_jto_ADD= ( ( x5_jto - x5_jto_Mean ) / x5_jto_StdDev ) ; 
RUN; 
 
/* checking ...*/ 
 
proc print data = cttadd2 ; 
var ttr ttr_Mean ttr_StdDev ttr_ADD; 
RUN; 
 
/* pare down the dataset */ 
 
DATA cttadd3 (KEEP = reg mode author filename abstrcn_ADD act_ipv_ADD act_tpv_ADD actv_ADD 
adj_attr_ADD advs_ADD 
agls_psv_ADD all_advl_ADD all_jth_ADD all_jto_ADD all_nth_ADD 
all_nto_ADD all_th_ADD all_to_ADD all_vth_ADD all_vto_ADD alladj_ADD 
allconj_ADD allmodal_ADD allpasv_ADD allpro_ADD allverb_ADD allwh_ADD 
allwhrel_ADD amplifr_ADD aspectpv_ADD aspectv_ADD atadvl_ADD 
att_jth_ADD att_nth_ADD att_vth_ADD author_ADD be_state_ADD by_pasv_ADD 
causev_ADD cognitn_ADD colorj_ADD commpv_ADD commv_ADD concrtn_ADD 
conjncts_ADD contrac_ADD copulapv_ADD downtone_ADD dsre_vto_ADD 
efrt_vto_ADD evalj_ADD existv_ADD fact_jth_ADD fact_vth_ADD fct_nth_ADD 
fctadvl_ADD filename_ADD finlprep_ADD gen_emph_ADD gen_hdg_ADD 
groupn_ADD have_ADD humann_ADD inf_ADD input_ADD it_ADD jcmp_ADD 
lkly_jth_ADD lkly_nth_ADD lkly_vth_ADD lklydvl_ADD mentalpv_ADD 
mentalv_ADD mntl_vto_ADD mode_ADD n_ADD n_nom_ADD nec_mod_ADD 
nfct_nth_ADD nonf_vth_ADD nonfadvl_ADD o_and_ADD occurpv_ADD 
occurv_ADD p_and_ADD pany_ADD pasttnse_ADD pdem_ADD perfects_ADD 
pl_adv_ADD placen_ADD pos_mod_ADD prcessn_ADD prd_mod_ADD pred_adj_ADD 
prep_ADD pres_ADD pro1_ADD pro2_ADD pro3_ADD pro_do_ADD prob_vto_ADD 
prtcle_ADD prv_vb_ADD pub_vb_ADD quann_ADD reg_ADD rel_obj_ADD 
rel_pipe_ADD rel_subj_ADD relatnj_ADD sizej_ADD spch_vto_ADD 
spl_aux_ADD sua_vb_ADD sub_cnd_ADD sub_cos_ADD sub_othr_ADD tccncrt_ADD 
that_del_ADD that_rel_ADD timej_ADD tm_adv_ADD topicj_ADD ttr_ADD 
vcmp_ADD vprogrsv_ADD wcount_ADD wh_cl_ADD wh_ques_ADD whiz_vbn_ADD 
wrlengh_ADD x1_jto_ADD x2_jto_ADD x3_jto_ADD x4_jto_ADD x5_jto_ADD ); 
SET cttadd2 ; 
RUN; 
 
/* calculate factor scores for NEW corpus based off OLD corpus factors */ 
 
DATA cttaddf; 
SET cttadd3; 
FADD_1 = ( whiz_vbn_ADD + p_and_ADD + sua_vb_ADD + n_ADD + agls_psv_ADD +  
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topicj_ADD + cognitn_ADD + relatnj_ADD + abstrcn_ADD + prep_ADD + adj_attr_ADD  
+ prcessn_ADD + n_nom_ADD + wrlengh_ADD )  
- ( pl_adv_ADD + pro3_ADD + pro1_ADD + actv_ADD + mentalv_ADD + wh_ques_ADD +  
gen_emph_ADD + that_del_ADD + pro2_ADD  
+ finlprep_ADD + prtcle_ADD + tm_adv_ADD + pany_ADD + advs_ADD + it_ADD +  
concrtn_ADD + act_ipv_ADD + pro_do_ADD ) ; 
FADD_2 = ( actv_ADD + att_jth_ADD + have_ADD + pub_vb_ADD + perfects_ADD +  
jcmp_ADD + all_nth_ADD + vprogrsv_ADD + gen_hdg_ADD + gen_emph_ADD + commv_ADD  
+ that_rel_ADD + advs_ADD + pro1_ADD + it_ADD + amplifr_ADD + wh_cl_ADD +  
nonf_vth_ADD + that_del_ADD + lklydvl_ADD + fctadvl_ADD + pdem_ADD +  
mentalv_ADD + vcmp_ADD +lkly_vth_ADD )  
- ( n_ADD + wrlengh_ADD + adj_attr_ADD ) ; 
FADD_3 = ( fctadvl_ADD + gen_emph_ADD + pany_ADD + dsre_vto_ADD + sub_othr_ADD  
+ it_ADD + pred_adj_ADD + pro_do_ADD + advs_ADD + mentalv_ADD + actv_ADD +  
sub_cnd_ADD + pro2_ADD + be_state_ADD + pos_mod_ADD )  
- ( n_ADD + wrlengh_ADD + adj_attr_ADD ) ; 
FADD_4 = ( rel_obj_ADD + p_and_ADD + rel_pipe_ADD + agls_psv_ADD + conjncts_ADD  
+ sub_othr_ADD + wcount_ADD + 
perfects_ADD + prep_ADD + pro3_ADD + allconj_ADD )  
- ( n_ADD + pro2_ADD ) ; 
RUN; 
 
/* checking */ 
 
PROC PRINT data = cttaddf ; 
var reg mode author filename FADD_1 FADD_2 FADD_3 FADD_4 ; 
RUN; 
 
/* ANOVAs for reg */ 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc ANOVA DATA=cttaddf ; 
 class reg; 
 model FADD_&i = reg; 
 means reg ; 
RUN; 
%end; 
%mend create; 
%create(4)  
 
/* ANOVAs for mode */ 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc ANOVA DATA=cttaddf ; 
 class mode; 
 model FADD_&i = mode ; 
 means mode ; 
RUN; 
%end; 
%mend create; 
%create(4)  
 
/* ANOVAs for author */ 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc ANOVA DATA=cttaddf ; 
 class author; 
 model FADD_&i = author ; 
 means author ; 
RUN; 
%end; 
%mend create; 
%create(4) 
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APÊNDICE K – Análise de clusters do Corpus of Translated Texts no SAS 
 

Análise de clusters do CTT 
DATA ctt ; 
INFILE "/folders/myfolders/seminar/ctt_counts.txt"; 
input reg $ 1-5 mode $ 7 author $ 9-11 filename $ 13-60 ttr 61-65 wrlengh 66-70 wcount 71-75  
#2 prv_vb 1-5 that_del 6-10 contrac 11-15 pres 16-20 pro2 21-25 pro_do 26-30 pdem 31-35 gen_emph 36-40 
pro1 41-45 it 46-50 be_state 51-55 sub_cos 56-60 prtcle 61-65 pany 66-70 gen_hdg 71-75  
#3 amplifr 1-5 wh_ques 6-10 pos_mod 11-15 o_and 16-20 wh_cl 21-25 finlprep 26-30 n 31-35 prep 36-40 
adj_attr 41-45 pasttnse 46-50 pro3 51-55 perfects 56-60 pub_vb 61-65 rel_obj 66-70 rel_subj 71-75  
#4 rel_pipe 1-5 p_and 6-10 n_nom 11-15 tm_adv 16-20 pl_adv 21-25 advs 26-30 inf 31-35 prd_mod 36-40 
sua_vb 41-45 sub_cnd 46-50 nec_mod 51-55 spl_aux 56-60 conjncts 61-65 agls_psv 66-70 by_pasv 71-75  
#5 whiz_vbn 1-5 sub_othr 6-10 vcmp 11-15 downtone 16-20 pred_adj 21-25 allmodal 26-30 allconj 31-35 allpasv 
36-40 allwh 41-45 allwhrel 46-50 alladj 51-55 allpro 56-60 have 61-65 allverb 66-70 vprogrsv 71-75  
#6 that_rel 1-5 jcmp 6-10  
#7 nonf_vth 16-20 att_vth 21-25 fact_vth 26-30 lkly_vth 31-35 att_jth 36-40 fact_jth 41-45 lkly_jth 46-50 nfct_nth 
51-55 att_nth 56-60 fct_nth 61-65 lkly_nth 66-70 spch_vto 71-75  
#8 mntl_vto 1-5 dsre_vto 6-10 efrt_vto 11-15 prob_vto 16-20 x1_jto 21-25 x2_jto 26-30 x3_jto 31-35 x4_jto 36-40 
x5_jto 41-45 all_nto 46-50 nonfadvl 51-55 atadvl 56-60 fctadvl 61-65 lklydvl 66-70  
#9 all_vth 1-5 all_jth 6-10 all_nth 11-15 all_th 16-20 all_vto 21-25 all_jto 26-30 all_to 31-35 all_advl 36-40  
#10 act_ipv 1-5 act_tpv 6-10 mentalpv 11-15 commpv 16-20 occurpv 21-25 copulapv 26-30 aspectpv 31-35 
humann 36-40 prcessn 41-45 cognitn 46-50 abstrcn 51-55 concrtn 56-60 tccncrt 61-65 quann 66-70 placen 71-
75  
#11 groupn 1-5 sizej 6-10 timej 11-15 colorj 16-20 evalj 21-25 relatnj 26-30 topicj 31-35 actv 36-40 commv 41-45 
mentalv 46-50 causev 51-55 occurv 56-60 existv 61-65 aspectv 66-70  
#12 dim1 1-10 dim2 11-20 dim3 21-30 dim4 31-40 dim5 41-50 ; 
RUN; 
 
/* standardize data */ 
 
PROC STANDARD DATA=ctt MEAN=0 STD=1 OUT=cttz; 
RUN; 
 
/* compute factor scores */ 
 
DATA cttf; 
SET cttz; 
F1 = ( downtone + wcount + humann + pos_mod + wh_ques + lklydvl + it + contrac + aspectv + tm_adv + 
sub_cos + existv + gen_emph + spl_aux + sub_othr + pdem + have + nonf_vth + pres + lkly_vth + 
commv + perfects + o_and + actv + pro1 + pub_vb + vcmp + that_del + advs + fctadvl + pro3 + 
pasttnse + fact_vth + mentalv ) - ( n + wrlengh + adj_attr + n_nom ) ; 
F2 = ( by_pasv + p_and + whiz_vbn + cognitn + topicj + relatnj + abstrcn + 
agls_psv + adj_attr + prcessn + prep + n_nom + wrlengh ) - ( contrac + pres + pro2 + pl_adv + pro1 + wh_ques + 
prtcle + mentalv + that_del + actv + 
pro_do + pany + gen_emph + it + have ) ; 
F3 = ( prd_mod + abstrcn + pos_mod + evalj + nec_mod + efrt_vto + it + prob_vto + causev + all_jto + 
be_state + pro2 + lkly_jth + jcmp + pres + pred_adj + quann ) - ( n ) ; 
F4 =  ( rel_subj + pl_adv + pred_adj + nonf_vth + all_jto + vprogrsv + commv + att_jth + pany ) ; 
RUN; 
 
proc fastclus data = cttf maxclusters=2 converge=0 maxiter=100; 
         var F1 F2 F3 F4; 
run; 
 
/* calculate CCC */ 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc fastclus data = cttf maxclusters=&i converge=0 maxiter=100; 
         var F1 F2 F3 F4; 
run; 
%end; 
%mend create; 
%create(20)  
 
/* Mac commands for extracting the CCC values */ 
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/* copy the whole SAS output screen */ 
 
pbpaste | grep 'Cubic' | cut -d'=' -f2 | tr -d '\t' | nl  | sed 's/^[ ]*//' | pbcopy 
 
/* paste in Excel and generate line graph: Insert > Chart > Line */ 
 
/* Mac commands for extracting the Pseudo-F values */ 
/* copy the whole SAS output screen */ 
 
/* paste in Excel and generate line graph: Insert > Chart > Line */ 
 
pbpaste | grep 'Pseudo' | cut -d'=' -f2 | tr -d '\t' | nl  | sed 's/^[ ]*//' | pbcopy 
 
/* extract n clusters, define number of clusters with maxclusters */ 
 
proc fastclus data = cttf out=cttc radius=0 replace=full maxclusters=2 maxiter=100 list distance; 
         id filename; 
         var F1 F2 F3 F4; 
run; 
 
PROC EXPORT DATA=cttc  
            OUTFILE= "/folders/myfolders/seminar/ctt_clusters.csv" 
            DBMS=CSV REPLACE; 
     PUTNAMES=YES; 
RUN; 
 
/* characteristics of each cluster */ 
 
PROC MEANS data=cttc MaxDec = 2; 
VAR F1 F2 F3 F4; 
CLASS cluster  author ; 
RUN; 
 
/* measure variation for clusters */ 
 
%macro create(howmany); 
%do i=1 %to &howmany; 
proc GLM DATA=cttc ; 
 class cluster author ; 
 model F&i = cluster * author; 
 means cluster * author; 
RUN; 
%end; 
%mend create; 
%create(4)  
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APÊNDICE L – Lista de clusters 
 

Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

1 abstract_wte1_01.txt 1 22.3443 

2 abstract_wte1_02.txt 1 6.3898 

3 abstract_wte1_03.txt 1 15.1981 

4 abstract_wte1_04.txt 1 15.4880 

5 abstract_wte1_05.txt 1 13.2956 

6 abstract_wte1_06.txt 1 9.2665 

7 abstract_wte1_07.txt 1 9.6785 

8 abstract_wte1_08.txt 1 10.9505 

9 abstract_wte1_09.txt 1 18.2004 

10 abstract_wte1_10.txt 1 21.2706 

11 abstract_wte1_11.txt 1 11.7418 

12 abstract_wte1_12.txt 1 9.9843 

13 abstract_wte1_13.txt 1 13.3173 

14 abstract_wte1_14.txt 1 19.7826 

15 abstract_wte1_15.txt 1 18.6094 

16 abstract_wte1_16.txt 1 9.6750 

17 abstract_wte1_17.txt 1 14.8325 

18 abstract_wte1_18.txt 1 16.4111 

19 abstract_wte1_19.txt 1 10.7194 

20 abstract_wte1_20.txt 1 4.7875 

21 abstract_wte1_21.txt 1 13.3672 

22 abstract_wte1_22.txt 1 13.9197 

23 abstract_wte1_23.txt 1 14.9200 

24 abstract_wte1_24.txt 1 17.2266 

25 abstract_wte1_25.txt 1 19.5561 

26 abstract_wte2_01.txt 1 12.4220 

27 abstract_wte2_02.txt 1 6.2769 

28 abstract_wte2_03.txt 1 15.1410 

29 abstract_wte2_04.txt 1 17.9791 

30 abstract_wte2_05.txt 1 11.2543 

31 abstract_wte2_06.txt 1 14.9827 

32 abstract_wte2_07.txt 1 8.6971 

33 abstract_wte2_08.txt 1 12.5188 

34 abstract_wte2_09.txt 1 18.2287 

35 abstract_wte2_10.txt 1 17.8835 

36 abstract_wte2_11.txt 1 7.4269 

37 abstract_wte2_12.txt 1 15.3082 

38 abstract_wte2_13.txt 1 22.3195 

39 abstract_wte2_14.txt 1 7.8087 

40 abstract_wte2_15.txt 1 15.4685 

41 abstract_wte2_16.txt 1 10.3677 

42 abstract_wte2_17.txt 1 15.3894 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

43 abstract_wte2_18.txt 1 19.0475 

44 abstract_wte2_19.txt 1 11.9866 

45 abstract_wte2_20.txt 1 5.7345 

46 abstract_wte2_21.txt 1 13.9124 

47 abstract_wte2_22.txt 1 12.9747 

48 abstract_wte2_23.txt 1 14.5898 

49 abstract_wte2_24.txt 1 6.1980 

50 abstract_wte2_25.txt 1 18.7161 

51 article_wte1_01.txt 1 23.6908 

52 article_wte1_02.txt 1 16.9510 

53 article_wte1_03.txt 1 6.4700 

54 article_wte1_04.txt 1 19.8974 

55 article_wte1_05.txt 1 8.0358 

56 article_wte1_06.txt 1 7.7188 

57 article_wte1_07.txt 1 7.1159 

58 article_wte1_08.txt 1 6.7462 

59 article_wte1_09.txt 1 17.5298 

60 article_wte1_10.txt 1 11.0056 

61 article_wte1_11.txt 1 5.8805 

62 article_wte1_12.txt 1 6.9777 

63 article_wte1_13.txt 1 18.4462 

64 article_wte1_14.txt 1 8.7501 

65 article_wte1_15.txt 1 7.2357 

66 article_wte1_16.txt 1 4.9360 

67 article_wte1_17.txt 1 9.4400 

68 article_wte2_01.txt 1 23.6908 

69 article_wte2_02.txt 1 18.0073 

70 article_wte2_03.txt 1 10.0744 

71 article_wte2_04.txt 1 12.4431 

72 article_wte2_05.txt 1 13.3204 

73 article_wte2_06.txt 1 8.6631 

74 article_wte2_07.txt 1 9.9245 

75 article_wte2_08.txt 1 9.0644 

76 article_wte2_09.txt 1 13.2951 

77 article_wte2_10.txt 1 12.9753 

78 article_wte2_11.txt 1 9.7642 

79 article_wte2_12.txt 1 7.3177 

80 article_wte2_13.txt 1 18.7164 

81 article_wte2_14.txt 1 8.6628 

82 article_wte2_15.txt 1 7.3774 

83 article_wte2_16.txt 1 8.0841 

84 article_wte2_17.txt 1 11.6974 

85 cvitae_wte1_01.txt 1 13.6078 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

86 cvitae_wte1_02.txt 1 15.1200 

87 cvitae_wte1_03.txt 1 8.9953 

88 cvitae_wte1_04.txt 1 15.8459 

89 cvitae_wte1_05.txt 1 18.7457 

90 cvitae_wte1_06.txt 1 10.8201 

91 cvitae_wte1_07.txt 1 7.7390 

92 cvitae_wte1_08.txt 1 20.5599 

93 cvitae_wte1_09.txt 1 19.1107 

94 cvitae_wte1_10.txt 1 11.1749 

95 cvitae_wte1_11.txt 1 16.5592 

96 cvitae_wte1_12.txt 1 17.0789 

97 cvitae_wte1_13.txt 1 13.8630 

98 cvitae_wte1_14.txt 1 11.8879 

99 cvitae_wte1_15.txt 1 17.3748 

100 cvitae_wte1_16.txt 1 8.6781 

101 cvitae_wte1_17.txt 1 23.0120 

102 cvitae_wte1_18.txt 1 22.3604 

103 cvitae_wte1_19.txt 1 21.3759 

104 cvitae_wte1_20.txt 1 21.5530 

105 cvitae_wte2_01.txt 1 15.5035 

106 cvitae_wte2_02.txt 1 18.4442 

107 cvitae_wte2_03.txt 1 9.4856 

108 cvitae_wte2_04.txt 1 17.6486 

109 cvitae_wte2_05.txt 1 19.0778 

110 cvitae_wte2_06.txt 1 26.6622 

111 cvitae_wte2_07.txt 1 20.0489 

112 cvitae_wte2_08.txt 1 25.1307 

113 cvitae_wte2_09.txt 1 22.5497 

114 cvitae_wte2_10.txt 1 19.4148 

115 cvitae_wte2_11.txt 1 23.2597 

116 cvitae_wte2_12.txt 1 17.3816 

117 cvitae_wte2_13.txt 1 15.8089 

118 cvitae_wte2_14.txt 1 18.0129 

119 cvitae_wte2_15.txt 1 21.4495 

120 cvitae_wte2_16.txt 1 9.9720 

121 cvitae_wte2_17.txt 1 25.2345 

122 cvitae_wte2_18.txt 1 25.1575 

123 cvitae_wte2_19.txt 1 23.3774 

124 cvitae_wte2_20.txt 1 20.0829 

125 horoscope_wte1_01.txt 2 19.7951 

126 horoscope_wte1_02.txt 2 26.1293 

127 horoscope_wte1_03.txt 2 32.6913 

128 horoscope_wte1_04.txt 2 29.3799 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

129 horoscope_wte1_05.txt 1 26.9297 

130 horoscope_wte1_06.txt 1 31.2038 

131 horoscope_wte1_07.txt 1 31.1104 

132 horoscope_wte1_08.txt 1 27.2961 

133 horoscope_wte1_09.txt 1 20.9892 

134 horoscope_wte1_10.txt 1 24.1012 

135 horoscope_wte1_11.txt 1 24.6314 

136 horoscope_wte1_12.txt 1 24.4219 

137 horoscope_wte1_13.txt 1 25.1534 

138 horoscope_wte1_14.txt 2 49.4042 

139 horoscope_wte1_15.txt 2 45.3614 

140 horoscope_wte1_16.txt 2 23.5256 

141 horoscope_wte1_17.txt 2 38.1387 

142 horoscope_wte1_18.txt 2 42.8369 

143 horoscope_wte1_19.txt 2 42.5769 

144 horoscope_wte1_20.txt 1 35.4159 

145 horoscope_wte2_01.txt 2 23.2143 

146 horoscope_wte2_02.txt 2 24.3046 

147 horoscope_wte2_03.txt 2 33.6629 

148 horoscope_wte2_04.txt 1 32.5743 

149 horoscope_wte2_05.txt 1 32.6561 

150 horoscope_wte2_06.txt 1 16.0710 

151 horoscope_wte2_07.txt 1 19.4903 

152 horoscope_wte2_08.txt 1 19.4242 

153 horoscope_wte2_09.txt 1 22.2436 

154 horoscope_wte2_10.txt 1 15.5625 

155 horoscope_wte2_11.txt 1 15.8283 

156 horoscope_wte2_12.txt 1 22.0988 

157 horoscope_wte2_13.txt 1 22.0988 

158 horoscope_wte2_14.txt 2 45.5272 

159 horoscope_wte2_15.txt 2 45.7011 

160 horoscope_wte2_16.txt 2 22.6856 

161 horoscope_wte2_17.txt 2 38.2761 

162 horoscope_wte2_18.txt 2 40.3393 

163 horoscope_wte2_19.txt 2 41.7950 

164 horoscope_wte2_20.txt 1 32.6568 

165 informercial_ste1_01.txt 1 16.5560 

166 informercial_ste1_02.txt 2 15.3192 

167 informercial_ste1_03.txt 2 13.8326 

168 informercial_ste1_04.txt 2 15.9876 

169 informercial_ste1_05.txt 2 14.3540 

170 informercial_ste1_06.txt 2 19.1246 

171 informercial_ste1_07.txt 2 9.0734 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

172 informercial_ste1_08.txt 2 16.9206 

173 informercial_ste1_09.txt 2 16.3705 

174 informercial_ste1_10.txt 2 22.1188 

175 informercial_ste2_01.txt 1 21.7259 

176 informercial_ste2_02.txt 1 20.1234 

177 informercial_ste2_03.txt 2 15.3504 

178 informercial_ste2_04.txt 2 21.8428 

179 informercial_ste2_05.txt 2 12.1797 

180 informercial_ste2_06.txt 2 19.1246 

181 informercial_ste2_07.txt 2 14.3159 

182 informercial_ste2_08.txt 2 13.6145 

183 informercial_ste2_09.txt 2 11.3193 

184 informercial_ste2_10.txt 2 22.1188 

185 interview_ste1_01.txt 2 25.5842 

186 interview_ste1_02.txt 2 25.3233 

187 interview_ste1_03.txt 2 17.4098 

188 interview_ste1_04.txt 2 21.5684 

189 interview_ste1_05.txt 2 5.9123 

190 interview_ste1_06.txt 2 10.2553 

191 interview_ste1_07.txt 2 12.2447 

192 interview_ste1_08.txt 2 8.3914 

193 interview_ste1_09.txt 2 7.2263 

194 interview_ste1_10.txt 2 22.0833 

195 interview_ste1_11.txt 1 21.8086 

196 interview_ste2_01.txt 2 20.3157 

197 interview_ste2_02.txt 2 16.6014 

198 interview_ste2_03.txt 2 20.2910 

199 interview_ste2_04.txt 2 13.3358 

200 interview_ste2_05.txt 2 5.0565 

201 interview_ste2_06.txt 2 11.7261 

202 interview_ste2_07.txt 2 17.2373 

203 interview_ste2_08.txt 2 11.3198 

204 interview_ste2_09.txt 2 5.4538 

205 interview_ste2_10.txt 2 20.3074 

206 interview_ste2_11.txt 1 22.8609 

207 legaldoc_wte1_01.txt 1 8.8151 

208 legaldoc_wte1_02.txt 1 6.7158 

209 legaldoc_wte1_03.txt 1 7.5791 

210 legaldoc_wte1_04.txt 1 7.3270 

211 legaldoc_wte1_05.txt 1 4.5874 

212 legaldoc_wte1_06.txt 1 15.2094 

213 legaldoc_wte1_07.txt 1 7.4618 

214 legaldoc_wte1_08.txt 1 8.0779 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

215 legaldoc_wte1_09.txt 1 6.0171 

216 legaldoc_wte1_10.txt 1 18.3804 

217 legaldoc_wte1_11.txt 1 12.0154 

218 legaldoc_wte1_12.txt 1 9.4607 

219 legaldoc_wte1_13.txt 1 9.1118 

220 legaldoc_wte1_14.txt 1 16.8597 

221 legaldoc_wte1_15.txt 1 18.7911 

222 legaldoc_wte1_16.txt 1 6.0923 

223 legaldoc_wte1_17.txt 1 5.6990 

224 legaldoc_wte1_18.txt 1 14.4648 

225 legaldoc_wte1_19.txt 1 8.2318 

226 legaldoc_wte1_20.txt 1 14.4768 

227 legaldoc_wte1_21.txt 1 11.4501 

228 legaldoc_wte1_22.txt 1 5.3548 

229 legaldoc_wte1_23.txt 1 5.7744 

230 legaldoc_wte1_24.txt 1 8.7987 

231 legaldoc_wte1_25.txt 1 8.1105 

232 legaldoc_wte2_01.txt 1 2.3492 

233 legaldoc_wte2_02.txt 1 5.9083 

234 legaldoc_wte2_03.txt 1 7.0970 

235 legaldoc_wte2_04.txt 1 5.9222 

236 legaldoc_wte2_05.txt 1 4.7688 

237 legaldoc_wte2_06.txt 1 11.8719 

238 legaldoc_wte2_07.txt 1 7.3300 

239 legaldoc_wte2_08.txt 1 3.0904 

240 legaldoc_wte2_09.txt 1 6.4639 

241 legaldoc_wte2_10.txt 1 24.9766 

242 legaldoc_wte2_11.txt 1 9.7863 

243 legaldoc_wte2_12.txt 1 8.4186 

244 legaldoc_wte2_13.txt 1 1.9086 

245 legaldoc_wte2_14.txt 1 14.4040 

246 legaldoc_wte2_15.txt 1 19.3639 

247 legaldoc_wte2_16.txt 1 5.4106 

248 legaldoc_wte2_17.txt 1 12.6023 

249 legaldoc_wte2_18.txt 1 9.5396 

250 legaldoc_wte2_19.txt 1 8.8484 

251 legaldoc_wte2_20.txt 1 16.9066 

252 legaldoc_wte2_21.txt 1 13.9251 

253 legaldoc_wte2_22.txt 1 5.3743 

254 legaldoc_wte2_23.txt 1 4.9532 

255 legaldoc_wte2_24.txt 1 8.7894 

256 legaldoc_wte2_25.txt 1 13.4148 

257 legis_wte1_01.txt 1 14.4768 
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Cluster Listing 

Obs filename Cluster Distance from Seed 

258 legis_wte1_02.txt 1 16.6831 

259 legis_wte1_03.txt 1 16.4663 

260 legis_wte1_04.txt 1 4.9818 

261 legis_wte1_05.txt 1 13.7005 

262 legis_wte1_06.txt 1 8.0291 

263 legis_wte1_07.txt 1 11.6558 

264 legis_wte1_08.txt 1 15.3085 

265 legis_wte1_09.txt 1 16.6472 

266 legis_wte1_10.txt 1 11.0174 

267 legis_wte1_11.txt 1 8.0139 

268 legis_wte1_12.txt 1 9.4505 

269 legis_wte1_13.txt 1 11.6925 

270 legis_wte1_14.txt 1 9.4831 

271 legis_wte1_15.txt 1 8.3682 

272 legis_wte1_16.txt 1 8.4465 

273 legis_wte1_17.txt 1 3.6621 

274 legis_wte1_18.txt 1 10.1002 

275 legis_wte1_19.txt 1 9.1270 

276 legis_wte1_20.txt 1 16.7028 

277 legis_wte2_01.txt 1 16.9066 

278 legis_wte2_02.txt 1 17.4354 

279 legis_wte2_03.txt 1 17.5993 

280 legis_wte2_04.txt 1 5.7287 

281 legis_wte2_05.txt 1 14.8016 

282 legis_wte2_06.txt 1 8.7842 

283 legis_wte2_07.txt 1 9.8890 

284 legis_wte2_08.txt 1 16.8140 

285 legis_wte2_09.txt 1 17.6649 

286 legis_wte2_10.txt 1 15.1111 

287 legis_wte2_11.txt 1 8.9567 

288 legis_wte2_12.txt 1 8.9214 

289 legis_wte2_13.txt 1 9.7848 

290 legis_wte2_14.txt 1 9.8776 

291 legis_wte2_15.txt 1 5.9229 

292 legis_wte2_16.txt 1 8.1392 

293 legis_wte2_17.txt 1 5.3843 

294 legis_wte2_18.txt 1 11.6475 

295 legis_wte2_19.txt 1 10.5439 

296 legis_wte2_20.txt 1 16.7556 

297 magazine_wte1_01.txt 1 4.5439 

298 magazine_wte1_02.txt 2 17.9775 

299 magazine_wte1_03.txt 2 19.8403 

300 magazine_wte1_04.txt 1 5.0721 
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301 magazine_wte1_05.txt 1 15.9225 

302 magazine_wte1_06.txt 1 11.1705 

303 magazine_wte1_07.txt 1 9.5805 

304 magazine_wte1_08.txt 1 4.6622 

305 magazine_wte1_09.txt 1 4.3688 

306 magazine_wte1_10.txt 1 4.6153 

307 magazine_wte2_01.txt 1 1.3314 

308 magazine_wte2_02.txt 2 16.5568 

309 magazine_wte2_03.txt 1 22.0519 

310 magazine_wte2_04.txt 1 5.0106 

311 magazine_wte2_05.txt 1 21.8709 

312 magazine_wte2_06.txt 1 9.5077 

313 magazine_wte2_07.txt 1 11.0392 

314 magazine_wte2_08.txt 1 2.5251 

315 magazine_wte2_09.txt 1 5.5663 

316 magazine_wte2_10.txt 1 4.7128 

317 manual_wte1_01.txt 2 25.8250 

318 manual_wte1_02.txt 1 11.3785 

319 manual_wte1_03.txt 1 7.2311 

320 manual_wte1_04.txt 1 9.9552 

321 manual_wte1_05.txt 1 15.9988 

322 manual_wte1_06.txt 1 12.3448 

323 manual_wte1_07.txt 1 16.7676 

324 manual_wte1_08.txt 1 8.0618 

325 manual_wte1_09.txt 1 18.1756 

326 manual_wte1_10.txt 1 11.3901 

327 manual_wte2_01.txt 1 24.2999 

328 manual_wte2_02.txt 1 9.9041 

329 manual_wte2_03.txt 1 4.8437 

330 manual_wte2_04.txt 1 7.1162 

331 manual_wte2_05.txt 1 14.3287 

332 manual_wte2_06.txt 1 12.6355 

333 manual_wte2_07.txt 1 19.1903 

334 manual_wte2_08.txt 1 8.3229 

335 manual_wte2_09.txt 1 13.0670 

336 manual_wte2_10.txt 1 14.7072 

337 meeting_ste1_01.txt 1 18.5969 

338 meeting_ste1_02.txt 2 18.5858 

339 meeting_ste1_03.txt 2 24.6119 

340 meeting_ste1_04.txt 2 18.4909 

341 meeting_ste1_05.txt 2 16.6740 

342 meeting_ste1_06.txt 2 23.3757 

343 meeting_ste1_07.txt 2 19.1153 
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344 meeting_ste1_08.txt 2 11.6452 

345 meeting_ste1_09.txt 2 17.1937 

346 meeting_ste1_10.txt 2 12.1262 

347 meeting_ste2_01.txt 1 19.8056 

348 meeting_ste2_02.txt 2 19.6868 

349 meeting_ste2_03.txt 1 13.4086 

350 meeting_ste2_04.txt 2 21.2747 

351 meeting_ste2_05.txt 2 21.9098 

352 meeting_ste2_06.txt 2 22.6217 

353 meeting_ste2_07.txt 2 18.2903 

354 meeting_ste2_08.txt 2 4.6311 

355 meeting_ste2_09.txt 2 19.1264 

356 meeting_ste2_10.txt 2 13.5084 

357 menus_wte1_01.txt 1 17.4622 

358 menus_wte1_02.txt 1 21.5904 

359 menus_wte1_03.txt 1 20.5524 

360 menus_wte1_04.txt 1 20.0750 

361 menus_wte1_05.txt 1 5.0114 

362 menus_wte1_06.txt 1 18.6619 

363 menus_wte1_07.txt 1 15.3627 

364 menus_wte1_08.txt 1 7.6912 

365 menus_wte1_09.txt 1 23.5900 

366 menus_wte1_10.txt 1 18.2489 

367 menus_wte1_11.txt 1 17.2040 

368 menus_wte1_12.txt 1 12.9191 

369 menus_wte1_13.txt 1 17.3977 

370 menus_wte1_14.txt 1 14.5653 

371 menus_wte1_15.txt 1 20.4783 

372 menus_wte1_16.txt 1 14.7468 

373 menus_wte1_17.txt 1 4.4332 

374 menus_wte1_18.txt 1 22.5903 

375 menus_wte1_19.txt 1 4.4911 

376 menus_wte1_20.txt 1 8.2260 

377 menus_wte1_21.txt 1 5.2179 

378 menus_wte1_22.txt 1 20.8647 

379 menus_wte1_23.txt 1 19.5208 

380 menus_wte2_01.txt 1 19.7052 

381 menus_wte2_02.txt 1 21.3224 

382 menus_wte2_03.txt 1 21.2596 

383 menus_wte2_04.txt 1 20.1400 

384 menus_wte2_05.txt 1 5.5166 

385 menus_wte2_06.txt 1 18.8737 

386 menus_wte2_07.txt 1 11.0076 
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387 menus_wte2_08.txt 1 6.0513 

388 menus_wte2_09.txt 1 22.3432 

389 menus_wte2_10.txt 1 19.8872 

390 menus_wte2_11.txt 1 16.1447 

391 menus_wte2_12.txt 1 10.8152 

392 menus_wte2_13.txt 1 18.4862 

393 menus_wte2_14.txt 1 21.3327 

394 menus_wte2_15.txt 1 19.7452 

395 menus_wte2_16.txt 1 14.8986 

396 menus_wte2_17.txt 1 9.8938 

397 menus_wte2_18.txt 1 21.9791 

398 menus_wte2_19.txt 1 4.5913 

399 menus_wte2_20.txt 1 9.1300 

400 menus_wte2_21.txt 1 5.5542 

401 menus_wte2_22.txt 1 22.4023 

402 menus_wte2_23.txt 1 7.3605 

403 movies_ste1_01.txt 2 13.1380 

404 movies_ste1_02.txt 2 21.8968 

405 movies_ste1_03.txt 2 17.4021 

406 movies_ste1_04.txt 2 16.8803 

407 movies_ste1_05.txt 2 33.5379 

408 movies_ste1_06.txt 2 20.0169 

409 movies_ste1_07.txt 2 17.5344 

410 movies_ste1_08.txt 2 16.3647 

411 movies_ste1_09.txt 2 29.8491 

412 movies_ste1_10.txt 2 19.2090 

413 movies_ste1_11.txt 2 7.8324 

414 movies_ste2_01.txt 2 26.8355 

415 movies_ste2_02.txt 2 19.8722 

416 movies_ste2_03.txt 2 13.5853 

417 movies_ste2_04.txt 2 13.3788 

418 movies_ste2_05.txt 2 34.4355 

419 movies_ste2_06.txt 2 23.9767 

420 movies_ste2_07.txt 2 22.6028 

421 movies_ste2_08.txt 2 19.0371 

422 movies_ste2_09.txt 2 23.5128 

423 movies_ste2_10.txt 2 14.8392 

424 movies_ste2_11.txt 2 6.9401 

425 newsp_wte1_01.txt 1 16.0036 

426 newsp_wte1_02.txt 1 4.4672 

427 newsp_wte1_03.txt 1 4.5511 

428 newsp_wte1_04.txt 1 24.4605 

429 newsp_wte1_05.txt 1 18.6292 
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430 newsp_wte1_06.txt 1 25.7293 

431 newsp_wte1_07.txt 2 22.7021 

432 newsp_wte1_08.txt 1 16.0307 

433 newsp_wte1_09.txt 1 24.9712 

434 newsp_wte1_10.txt 1 10.1459 

435 newsp_wte2_01.txt 1 13.9842 

436 newsp_wte2_02.txt 1 6.9087 

437 newsp_wte2_03.txt 1 0.8238 

438 newsp_wte2_04.txt 1 24.8097 

439 newsp_wte2_05.txt 1 20.0708 

440 newsp_wte2_06.txt 1 21.3348 

441 newsp_wte2_07.txt 2 22.7960 

442 newsp_wte2_08.txt 1 12.8472 

443 newsp_wte2_09.txt 1 16.1575 

444 newsp_wte2_10.txt 1 6.0287 

445 novel_wte1_01.txt 2 18.2324 

446 novel_wte1_02.txt 2 22.1503 

447 novel_wte1_03.txt 2 23.8876 

448 novel_wte1_04.txt 2 22.4161 

449 novel_wte1_05.txt 2 23.5773 

450 novel_wte1_06.txt 2 17.0005 

451 novel_wte1_07.txt 2 22.2830 

452 novel_wte1_08.txt 2 23.4458 

453 novel_wte1_09.txt 2 18.9234 

454 novel_wte1_10.txt 2 11.5663 

455 novel_wte2_01.txt 2 19.9174 

456 novel_wte2_02.txt 2 22.9678 

457 novel_wte2_03.txt 2 23.8833 

458 novel_wte2_04.txt 2 18.9433 

459 novel_wte2_05.txt 2 22.5417 

460 novel_wte2_06.txt 2 18.0029 

461 novel_wte2_07.txt 2 15.4858 

462 novel_wte2_08.txt 2 23.1820 

463 novel_wte2_09.txt 2 18.9234 

464 novel_wte2_10.txt 2 12.0093 

465 poetry_wte1_01.txt 2 16.9166 

466 poetry_wte1_02.txt 1 24.9558 

467 poetry_wte1_03.txt 2 17.8388 

468 poetry_wte1_04.txt 2 11.6976 

469 poetry_wte1_05.txt 2 22.9939 

470 poetry_wte1_06.txt 1 14.0839 

471 poetry_wte1_07.txt 2 7.0878 

472 poetry_wte1_08.txt 2 19.7249 
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473 poetry_wte1_09.txt 2 21.6587 

474 poetry_wte1_10.txt 1 10.8304 

475 poetry_wte1_11.txt 1 14.4810 

476 poetry_wte1_12.txt 2 23.4966 

477 poetry_wte1_13.txt 2 17.4734 

478 poetry_wte1_14.txt 1 17.2615 

479 poetry_wte1_15.txt 2 22.4758 

480 poetry_wte1_16.txt 2 5.0433 

481 poetry_wte1_17.txt 1 17.3415 

482 poetry_wte2_01.txt 2 13.5171 

483 poetry_wte2_02.txt 2 19.3121 

484 poetry_wte2_03.txt 2 20.7539 

485 poetry_wte2_04.txt 2 19.6540 

486 poetry_wte2_05.txt 1 21.9342 

487 poetry_wte2_06.txt 1 11.9274 

488 poetry_wte2_07.txt 2 11.2692 

489 poetry_wte2_08.txt 2 15.9373 

490 poetry_wte2_09.txt 2 25.2717 

491 poetry_wte2_10.txt 1 20.1507 

492 poetry_wte2_11.txt 1 14.4810 

493 poetry_wte2_12.txt 2 23.1751 

494 poetry_wte2_13.txt 2 13.4208 

495 poetry_wte2_14.txt 1 19.0903 

496 poetry_wte2_15.txt 2 20.8498 

497 poetry_wte2_16.txt 2 4.5076 

498 poetry_wte2_17.txt 1 18.6314 

499 political_ste1_01.txt 1 15.3008 

500 political_ste1_02.txt 1 9.9295 

501 political_ste1_03.txt 2 18.3518 

502 political_ste1_04.txt 1 13.9424 

503 political_ste1_05.txt 1 15.3396 

504 political_ste1_06.txt 1 22.7517 

505 political_ste1_07.txt 1 16.8552 

506 political_ste1_08.txt 1 12.2655 

507 political_ste1_09.txt 1 12.6466 

508 political_ste1_10.txt 1 10.9677 

509 political_ste1_11.txt 1 11.0969 

510 political_ste1_12.txt 1 9.5863 

511 political_ste1_13.txt 1 17.0449 

512 political_ste2_01.txt 1 13.3650 

513 political_ste2_02.txt 1 9.0651 

514 political_ste2_03.txt 2 19.3351 

515 political_ste2_04.txt 1 10.8301 
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516 political_ste2_05.txt 1 14.3961 

517 political_ste2_06.txt 1 18.2503 

518 political_ste2_07.txt 1 8.4711 

519 political_ste2_08.txt 1 14.5422 

520 political_ste2_09.txt 1 13.6392 

521 political_ste2_10.txt 1 12.4040 

522 political_ste2_11.txt 1 10.1580 

523 political_ste2_12.txt 1 8.8244 

524 political_ste2_13.txt 1 8.8244 

525 reality_ste1_01.txt 2 18.6072 

526 reality_ste1_02.txt 2 38.2071 

527 reality_ste2_01.txt 2 18.5733 

528 reality_ste2_02.txt 2 28.1672 

529 report_wte1_01.txt 1 8.5891 

530 report_wte1_02.txt 1 14.3360 

531 report_wte1_03.txt 1 4.2893 

532 report_wte1_04.txt 1 7.4598 

533 report_wte1_05.txt 1 4.0533 

534 report_wte1_06.txt 1 11.4183 

535 report_wte1_07.txt 1 2.2955 

536 report_wte1_08.txt 1 9.4678 

537 report_wte1_09.txt 1 8.9435 

538 report_wte1_10.txt 1 10.8645 

539 report_wte1_11.txt 1 8.6217 

540 report_wte1_12.txt 1 7.2560 

541 report_wte1_13.txt 1 2.1460 

542 report_wte1_14.txt 1 11.2814 

543 report_wte1_15.txt 1 21.9505 

544 report_wte1_16.txt 1 9.6117 

545 report_wte1_17.txt 1 4.6353 

546 report_wte1_18.txt 1 3.4380 

547 report_wte1_19.txt 1 3.0419 

548 report_wte1_20.txt 1 6.0121 

549 report_wte1_21.txt 1 3.3387 

550 report_wte2_01.txt 1 9.0353 

551 report_wte2_02.txt 1 15.5267 

552 report_wte2_03.txt 1 3.9628 

553 report_wte2_04.txt 1 6.0675 

554 report_wte2_05.txt 1 5.7282 

555 report_wte2_06.txt 1 10.7384 

556 report_wte2_07.txt 1 4.8879 

557 report_wte2_08.txt 1 12.7156 

558 report_wte2_09.txt 1 7.9734 
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559 report_wte2_10.txt 1 11.1554 

560 report_wte2_11.txt 1 8.8987 

561 report_wte2_12.txt 1 6.2555 

562 report_wte2_13.txt 1 3.7757 

563 report_wte2_14.txt 1 7.0166 

564 report_wte2_15.txt 1 3.2450 

565 report_wte2_16.txt 1 10.3423 

566 report_wte2_17.txt 1 7.6907 

567 report_wte2_18.txt 1 2.1804 

568 report_wte2_19.txt 1 2.6043 

569 report_wte2_20.txt 1 4.3182 

570 report_wte2_21.txt 1 4.8677 

571 short_wte1_01.txt 2 17.2802 

572 short_wte1_02.txt 2 11.9558 

573 short_wte1_03.txt 2 12.3951 

574 short_wte1_04.txt 2 11.5060 

575 short_wte1_05.txt 1 24.6090 

576 short_wte1_06.txt 2 11.0272 

577 short_wte1_07.txt 2 14.1151 

578 short_wte1_08.txt 2 11.8423 

579 short_wte1_09.txt 2 8.6818 

580 short_wte1_10.txt 2 6.5604 

581 short_wte1_11.txt 2 4.8638 

582 short_wte1_12.txt 2 13.5339 

583 short_wte1_13.txt 2 8.8358 

584 short_wte1_14.txt 2 8.8285 

585 short_wte1_15.txt 2 9.3311 

586 short_wte1_16.txt 2 22.0256 

587 short_wte1_17.txt 2 19.4103 

588 short_wte1_18.txt 2 35.4511 

589 short_wte1_19.txt 2 10.5422 

590 short_wte1_20.txt 2 18.1783 

591 short_wte2_01.txt 2 13.6195 

592 short_wte2_02.txt 2 6.4330 

593 short_wte2_03.txt 2 16.5805 

594 short_wte2_04.txt 2 9.4816 

595 short_wte2_05.txt 1 23.8835 

596 short_wte2_06.txt 2 10.5309 

597 short_wte2_07.txt 2 13.4612 

598 short_wte2_08.txt 2 13.1909 

599 short_wte2_09.txt 2 8.3498 

600 short_wte2_10.txt 2 12.2808 

601 short_wte2_11.txt 2 3.5898 
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602 short_wte2_12.txt 2 17.1849 

603 short_wte2_13.txt 2 6.2530 

604 short_wte2_14.txt 2 18.0976 

605 short_wte2_15.txt 2 7.2881 

606 short_wte2_16.txt 2 10.8321 

607 short_wte2_17.txt 2 17.1934 

608 short_wte2_18.txt 2 21.3512 

609 short_wte2_19.txt 2 6.2408 

610 short_wte2_20.txt 1 21.6614 

611 songs_ste1_01.txt 2 22.6191 

612 songs_ste1_02.txt 1 26.2880 

613 songs_ste1_03.txt 1 21.8253 

614 songs_ste1_04.txt 1 21.2716 

615 songs_ste1_05.txt 2 16.2972 

616 songs_ste1_06.txt 2 14.8874 

617 songs_ste1_07.txt 2 18.3430 

618 songs_ste1_08.txt 1 27.3933 

619 songs_ste1_09.txt 2 30.9012 

620 songs_ste1_10.txt 2 12.0021 

621 songs_ste1_11.txt 2 2.8018 

622 songs_ste1_12.txt 1 18.5449 

623 songs_ste1_13.txt 2 20.6880 

624 songs_ste1_14.txt 2 81.8803 

625 songs_ste1_15.txt 2 35.7408 

626 songs_ste1_16.txt 2 14.8740 

627 songs_ste2_01.txt 2 20.3217 

628 songs_ste2_02.txt 2 21.5069 

629 songs_ste2_03.txt 2 24.2376 

630 songs_ste2_04.txt 2 18.8428 

631 songs_ste2_05.txt 2 18.6707 

632 songs_ste2_06.txt 2 10.6376 

633 songs_ste2_07.txt 2 26.1844 

634 songs_ste2_08.txt 1 25.2326 

635 songs_ste2_09.txt 2 20.7096 

636 songs_ste2_10.txt 2 15.1540 

637 songs_ste2_11.txt 2 13.7811 

638 songs_ste2_12.txt 2 18.2084 

639 songs_ste2_13.txt 2 24.0254 

640 songs_ste2_14.txt 2 78.1926 

641 songs_ste2_15.txt 2 23.2498 

642 songs_ste2_16.txt 2 18.0799 

643 tedtalk_ste1_01.txt 2 10.5455 

644 tedtalk_ste1_02.txt 2 20.9127 
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645 tedtalk_ste1_03.txt 2 9.6255 

646 tedtalk_ste1_04.txt 2 7.7325 

647 tedtalk_ste1_05.txt 2 8.0380 

648 tedtalk_ste1_06.txt 2 5.2685 

649 tedtalk_ste1_07.txt 2 3.2510 

650 tedtalk_ste1_08.txt 2 10.7919 

651 tedtalk_ste1_09.txt 1 22.5019 

652 tedtalk_ste1_10.txt 2 7.3570 

653 tedtalk_ste2_01.txt 2 10.5213 

654 tedtalk_ste2_02.txt 2 18.7313 

655 tedtalk_ste2_03.txt 2 8.6833 

656 tedtalk_ste2_04.txt 2 8.6959 

657 tedtalk_ste2_05.txt 2 8.1594 

658 tedtalk_ste2_06.txt 2 8.9069 

659 tedtalk_ste2_07.txt 2 4.6981 

660 tedtalk_ste2_08.txt 2 7.5944 

661 tedtalk_ste2_09.txt 1 22.7971 

662 tedtalk_ste2_10.txt 2 12.6975 

663 tvnews_ste1_01.txt 2 16.4843 

664 tvnews_ste1_02.txt 2 27.7557 

665 tvnews_ste1_03.txt 2 20.8050 

666 tvnews_ste1_04.txt 1 14.9869 

667 tvnews_ste1_05.txt 2 6.3698 

668 tvnews_ste1_06.txt 2 17.0385 

669 tvnews_ste1_07.txt 2 9.0309 

670 tvnews_ste2_01.txt 2 15.4268 

671 tvnews_ste2_02.txt 2 26.4115 

672 tvnews_ste2_03.txt 2 16.6962 

673 tvnews_ste2_04.txt 1 29.2154 

674 tvnews_ste2_05.txt 2 10.2729 

675 tvnews_ste2_06.txt 2 11.5870 

676 tvnews_ste2_07.txt 2 6.4799 

677 twitter_wte1_01.txt 1 10.4177 

678 twitter_wte1_02.txt 1 18.8660 

679 twitter_wte1_03.txt 1 13.2714 

680 twitter_wte1_04.txt 2 12.4474 

681 twitter_wte1_05.txt 1 8.3047 

682 twitter_wte1_06.txt 1 9.4330 

683 twitter_wte1_07.txt 2 10.7339 

684 twitter_wte1_08.txt 1 11.2117 

685 twitter_wte1_09.txt 1 12.6920 

686 twitter_wte1_10.txt 2 21.0990 

687 twitter_wte1_11.txt 2 24.0618 
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688 twitter_wte1_12.txt 1 6.5689 

689 twitter_wte1_13.txt 1 11.6685 

690 twitter_wte1_14.txt 1 8.1945 

691 twitter_wte1_15.txt 1 17.1613 

692 twitter_wte1_16.txt 1 12.4979 

693 twitter_wte1_17.txt 1 14.0898 

694 twitter_wte1_18.txt 1 12.2555 

695 twitter_wte1_19.txt 1 10.7148 

696 twitter_wte1_20.txt 1 11.4760 

697 twitter_wte1_21.txt 2 14.0041 

698 twitter_wte2_01.txt 1 10.0567 

699 twitter_wte2_02.txt 1 16.4955 

700 twitter_wte2_03.txt 1 15.8372 

701 twitter_wte2_04.txt 1 12.2205 

702 twitter_wte2_05.txt 1 4.8432 

703 twitter_wte2_06.txt 1 10.2759 

704 twitter_wte2_07.txt 2 13.9564 

705 twitter_wte2_08.txt 1 13.7827 

706 twitter_wte2_09.txt 1 10.1720 

707 twitter_wte2_10.txt 2 19.6539 

708 twitter_wte2_11.txt 2 23.0117 

709 twitter_wte2_12.txt 1 9.5216 

710 twitter_wte2_13.txt 1 10.4658 

711 twitter_wte2_14.txt 1 7.9675 

712 twitter_wte2_15.txt 1 14.7509 

713 twitter_wte2_16.txt 1 14.1051 

714 twitter_wte2_17.txt 1 14.1884 

715 twitter_wte2_18.txt 1 13.4330 

716 twitter_wte2_19.txt 1 15.6470 

717 twitter_wte2_20.txt 1 12.2240 

718 twitter_wte2_21.txt 2 23.6847 

719 urban_wte1_01.txt 2 23.6662 

720 urban_wte1_02.txt 2 15.6850 

721 urban_wte1_03.txt 2 16.4275 

722 urban_wte1_04.txt 2 5.3696 

723 urban_wte1_05.txt 2 12.8831 

724 urban_wte1_06.txt 2 10.0273 

725 urban_wte1_07.txt 2 21.8193 

726 urban_wte1_08.txt 2 9.3013 

727 urban_wte1_09.txt 2 11.9759 

728 urban_wte1_10.txt 2 15.4528 

729 urban_wte1_11.txt 2 13.6290 

730 urban_wte1_12.txt 2 10.5681 
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731 urban_wte1_13.txt 2 22.6261 

732 urban_wte2_01.txt 2 21.2717 

733 urban_wte2_02.txt 2 19.0435 

734 urban_wte2_03.txt 2 13.8644 

735 urban_wte2_04.txt 2 3.6277 

736 urban_wte2_05.txt 2 12.4086 

737 urban_wte2_06.txt 2 12.3238 

738 urban_wte2_07.txt 2 6.7861 

739 urban_wte2_08.txt 2 15.1997 

740 urban_wte2_09.txt 2 12.5338 

741 urban_wte2_10.txt 2 12.3480 

742 urban_wte2_11.txt 2 15.6997 

743 urban_wte2_12.txt 2 7.8236 

744 urban_wte2_13.txt 2 8.4064 

745 walltext_wte1_01.txt 1 5.6355 

746 walltext_wte1_02.txt 1 11.8822 

747 walltext_wte1_03.txt 1 14.1536 

748 walltext_wte1_04.txt 1 16.4501 

749 walltext_wte1_05.txt 1 22.1054 

750 walltext_wte1_06.txt 1 20.1408 

751 walltext_wte1_07.txt 1 8.1134 

752 walltext_wte1_08.txt 1 12.2202 

753 walltext_wte1_09.txt 1 23.6740 

754 walltext_wte1_10.txt 1 6.0234 

755 walltext_wte1_11.txt 1 1.7278 

756 walltext_wte1_12.txt 1 9.7810 

757 walltext_wte2_01.txt 1 6.1049 

758 walltext_wte2_02.txt 1 12.1813 

759 walltext_wte2_03.txt 1 13.0556 

760 walltext_wte2_04.txt 1 16.5091 

761 walltext_wte2_05.txt 1 20.0076 

762 walltext_wte2_06.txt 1 24.7294 

763 walltext_wte2_07.txt 1 6.7323 

764 walltext_wte2_08.txt 1 8.1938 

765 walltext_wte2_09.txt 1 18.0849 

766 walltext_wte2_10.txt 1 11.1587 

767 walltext_wte2_11.txt 1 4.5225 

768 walltext_wte2_12.txt 1 9.3269 

769 website_wte1_01.txt 1 7.9119 

770 website_wte1_02.txt 1 6.3775 

771 website_wte1_03.txt 1 14.6707 

772 website_wte1_04.txt 1 4.6156 

773 website_wte1_05.txt 1 7.1598 
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774 website_wte1_06.txt 1 9.8561 

775 website_wte1_07.txt 1 7.0099 

776 website_wte1_08.txt 1 16.2088 

777 website_wte1_09.txt 1 6.8703 

778 website_wte1_10.txt 1 7.0099 

779 website_wte1_11.txt 1 6.9414 

780 website_wte1_12.txt 1 5.7318 

781 website_wte2_01.txt 1 11.9300 

782 website_wte2_02.txt 1 5.0924 

783 website_wte2_03.txt 1 16.0085 

784 website_wte2_04.txt 1 4.6140 

785 website_wte2_05.txt 1 7.3919 

786 website_wte2_06.txt 1 10.5653 

787 website_wte2_07.txt 1 6.9793 

788 website_wte2_08.txt 1 15.8419 

789 website_wte2_09.txt 1 5.9622 

790 website_wte2_10.txt 1 7.1872 

791 website_wte2_11.txt 1 9.1787 

792 website_wte2_12.txt 1 4.1430 

793 wikip_wte1_01.txt 1 9.0470 

794 wikip_wte1_02.txt 1 4.2189 

795 wikip_wte1_03.txt 1 6.1504 

796 wikip_wte1_04.txt 1 10.7389 

797 wikip_wte1_05.txt 1 15.0214 

798 wikip_wte1_06.txt 1 22.0501 

799 wikip_wte1_07.txt 1 8.2343 

800 wikip_wte1_08.txt 1 6.0838 

801 wikip_wte1_09.txt 1 1.9678 

802 wikip_wte1_10.txt 1 7.6616 

803 wikip_wte2_01.txt 1 15.5939 

804 wikip_wte2_02.txt 1 5.1666 

805 wikip_wte2_03.txt 1 11.3876 

806 wikip_wte2_04.txt 1 9.0003 

807 wikip_wte2_05.txt 1 4.6196 

808 wikip_wte2_06.txt 1 16.6342 

809 wikip_wte2_07.txt 1 5.0711 

810 wikip_wte2_08.txt 1 1.6955 

811 wikip_wte2_09.txt 1 4.4826 

812 wikip_wte2_10.txt 1 5.5923 

813 youth_wte1_01.txt 2 17.5531 

814 youth_wte1_02.txt 2 15.1510 

815 youth_wte1_03.txt 2 6.3576 

816 youth_wte1_04.txt 2 21.9396 
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817 youth_wte1_05.txt 2 10.9806 

818 youth_wte2_01.txt 2 7.6282 

819 youth_wte2_02.txt 2 11.9030 

820 youth_wte2_03.txt 2 3.5982 

821 youth_wte1_04.txt 2 21.9396 

822 youth_wte1_05.txt 2 10.9806 

823 youtube_ste1_01.txt 2 5.6632 

824 youtube_ste1_02.txt 2 29.4448 

825 youtube_ste1_03.txt 2 23.6172 

826 youtube_ste1_04.txt 2 22.8932 

827 youtube_ste1_05.txt 2 10.1532 

828 youtube_ste1_06.txt 2 21.4710 

829 youtube_ste1_07.txt 2 31.4344 

830 youtube_ste1_08.txt 1 30.2003 

831 youtube_ste1_09.txt 2 18.5764 

832 youtube_ste1_10.txt 2 20.1361 

833 youtube_ste1_11.txt 2 35.9228 

834 youtube_ste1_12.txt 2 22.2673 

835 youtube_ste1_13.txt 2 18.1962 

836 youtube_ste1_14.txt 2 15.5091 

837 youtube_ste2_01.txt 2 11.6234 

838 youtube_ste2_02.txt 2 36.7830 

839 youtube_ste2_03.txt 2 34.0503 

840 youtube_ste2_04.txt 2 28.0064 

841 youtube_ste2_05.txt 2 3.7219 

842 youtube_ste2_06.txt 2 4.5870 

843 youtube_ste2_07.txt 2 17.1451 

844 youtube_ste2_08.txt 2 30.3020 

845 youtube_ste2_09.txt 2 5.2599 

846 youtube_ste2_10.txt 2 22.8527 

847 youtube_ste2_11.txt 2 51.5640 

848 youtube_ste2_12.txt 2 21.7657 

849 youtube_ste2_13.txt 2 12.8136 

850 youtube_ste2_14.txt 2 16.9999 

 


