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Neste artigo apresento um projeto em curso, o PANTERA, que pretende
incorporar uma amostra de todas as traduções realizadas de norueguês para
português e vice-versa que tenham sido publicadas.
Inspirado no English-Norwegian Parallel Corpus, ENPC [4], e no COMPARA [2], e usando o sistema informático concebido para este último, o DISPARA [7], e já aplicado em outros projetos semelhantes, como o CorTrad e
o PoNTE, o PANTERA permite o estudo da tradução e das diferenças e
semelhanças entre as duas lı́nguas. O acesso ao corpo, na internete, é aberto
a todos, no endereço http://www.linguateca.pt/PANTERA/.
PANTERA é um acrónimo do tı́tulo em inglês Portuguese And Norwegian
Texts for Education, Research and Acquisition of relevant knowledge... e foi
iniciado como uma colaboração entre a Linguateca e a Universidade de Oslo
no outono de 2013.
Do ponto de vista do processamento subjacente, fazemos sempre a revisão
da digitalização do material nas duas lı́nguas, seguida de um alinhamento
automático, e anotação sintática automática nas duas lı́nguas, usando respetivamente o PALAVRAS [1] para português e o Oslo-Bergen-tagger [3] para
norueguês.
À data da escrita do presente resumo, 371 textos traduzidos foram já
identificados: 192 casos de textos em norueguês traduzidos para português,
e 179 casos de português para norueguês (veja-se o sı́tio do PANTERA para
informação detalhada sobre os textos e seus tamanhos). Dados concretos
sobre cada instância de tradução e os seus intervenientes (163 autores diferentes, e mais de 167 tradutores) serão incorporados no sistema STIG,
também em desenvolvimento neste momento (https://stig.hf.uio.no/),
de forma a estabelecer um plataforma comum a todos os interessados em
estudos de tradução em geral, e especificamente em relação ao par de lı́nguas
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em questão [5]. A figura 1 dá uma ideia das obras e autores incluı́dos em
termos cronológicos, excetuando Gil Vicente).

Figura 1: Datas de publicação após 1800
Apresentarei brevemente alguns estudos já efetuados com este corpo, que,
embora pequeno, já ultrapassa a maioria dos corpos paralelos em diversidade
de fontes:
• o contraste da noção de respeito e de respekt [6]
• a comparação entre o uso de dedo e de tå e finger
• a identificação de dativos possessivos e de objeto nulo no português
usando as traduções para norueguês
assim como falarei brevemente do uso deste corpo na criação de exercı́cios e
outro material didático produzidos na minha atividade quotidiana, usando o
Ensinador paralelo [8].
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