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abandonei os Estados Unidos” (quando 
teria dito que saiu do país) e “suas 
luxúrias para o futuro” (ao falar de seus 
desejos para o futuro).

Em maio de 2012, o secretário-geral da 
Federação Internacional de Futebol (Fifa), 
Jérôme Valcke, foi alvo de polêmica no 
Brasil ao dizer uma frase questionando 
o atraso nas obras dos estádios para a 
Copa de 2014 e cobrando atitude das 
autoridades do país. A tradução literal foi: 
“O Brasil precisa avançar, tomar um chute 
no traseiro e entregar a Copa do Mundo”. 

Conhecer ou ter fluência em uma 
língua não é garantia de que 
a mensagem será transmitida 

ou compreendida da forma esperada. 
Uma tradução mal feita pode ocasionar 
constrangimentos e até desencadear 
crises políticas. Há relatos de que, quando 
o presidente norte-americano Jimmy 
Carter viajou para a Polônia, em 1977, 
contratou um tradutor russo que falava 
polonês, mas não estava acostumado 
a interpretar o idioma. Por conta de 
equívocos, Carter acabou dizendo em 
polonês expressões como “quando eu 

Apesar de ter explicado, posteriormente, 
que a expressão na França teria outra 
conotação, o dirigente virou alvo de 
protestos no país.

Evitar gafes como essas e tornar a 
comunicação menos ambígua, com 
a tradução de expressões e jargões 
dificilmente encontrados em dicionários 
tradicionais ou nos mais populares da 
web, é o que propõe o projeto Copa 
2014 FrameNet Brasil. Coordenado 
pelos professores da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Juiz 

Projeto desenvolvido por pesquisadores da UFJF em parceria com a Universidade 
do Vale do Rio dos sinos (Unisinos-Rs) tem por objetivo criar dicionário on-line 
com expressões do futebol e do turismo
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de Fora (UFJF), Margarida Salomão 
e Tiago Timponi Torrent, juntamente 
com 16  pesquisadores da instituição e 
11 da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos  (Unisinos-RS), o projeto prevê o 
desenvolvimento, em meio eletrônico, de 
um dicionário trilíngue (Português – Inglês 
– Espanhol), abrangendo os domínios 
do futebol e do turismo. O objetivo é 
atender, sobretudo, a imprensa esportiva 
internacional, os turistas estrangeiros e 
as pessoas envolvidas na organização da 
Copa e na recepção deste público. Um 
desafio que ganha mais relevância diante 
das estimativas do Ministério do Turismo: 
600 mil turistas estrangeiros deverão 
desembarcar em solo brasileiro só nos 30 
dias do evento.

Aprovado em 2012 pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), o Copa 2014 FrameNet 
Brasil é desenvolvido em parceria com a 
Unisinos, que já pesquisa o Kicktionary
-Br, para consultas de palavras e expres-
sões do universo do futebol. Aos pesqui-
sadores da UFJF – dos cursos de Letras e 
Ciência da Computação – cabe o desen-
volvimento do domínio do turismo, que 
também reunirá conteúdos referentes a 
gastronomia e entretenimento. Para isso, 
a equipe reúne textos publicados em re-
vistas de viagens, blogs de viajantes, sites 
de órgãos governamentais de fomento à 
atividade turística e cadernos especiali-
zados de jornais.

Segundo o coordenador do projeto, Tiago 
Torrent, reunir um grande volume de textos 
é fundamental para refinar os resultados. 
“A diversidade de esferas comunicativas 
e gêneros textuais é importante na 
constituição do corpus para que o 
dicionário possa fornecer evidências que 

sejam, de fato, representativas dos usos 
que os falantes fazem do idioma alvo.” 
Após a constituição desse corpus, os 
pesquisadores selecionam palavras que 
são usadas com mais frequência para se 
referir a cenas específicas dos domínios 
cobertos pelo dicionário. Sentenças 
em que essas palavras aparecem são 
anotadas com informações acerca dos 
papéis desempenhados pelos elementos 
que as compõem nas cenas específicas.

Na teoria da Semântica de Frames, que 
embasa todo o desenvolvimento do Copa 
2014, as cenas são definidas como  frames 
e os participantes são os Elementos de 
Frame. “A principal diferença em relação 
aos demais dicionários é que o que 
estamos desenvolvendo pode, como 
qualquer outro dicionário, apresentar 
para o usuário vários significados de uma 
dada palavra para que ele escolha o que 
melhor se encaixa no contexto. Porém, se 
ele fornecer ao programa uma sentença 
ou algum contexto, o dicionário já aponta 
para a tradução mais provável.”  

Para exemplificar, o professor sugere 
diferentes sentidos para um mesmo 
termo: a) “Neymar marcou o segundo 
gol do Brasil.” b) “O zagueiro espanhol 
marcou Neymar o tempo todo.” c) “O 
juiz marcou um pênalti controverso.” d) 
“Para marcar um assento, clique aqui.” e) 
“Eu já marquei um voo para amanhã, falta 
confirmar o pagamento”. Se ele consultar 
um dicionário comum, terá que ler todo 
o verbete do verbo marcar para poder 
entender que as melhores traduções 
desse verbo português para o inglês são, 
respectivamente, score, mark, award, 
select e book. “Como cada exemplo do 
verbo marcar acima evoca um frame 
diferente e como o Copa 2014 trabalha 

com base em frames, se o usuário 
digitar, por exemplo, a última sentença 
na consulta, o dicionário ‘entenderá’ que 
o verbo marcar, nesse contexto, evoca 
o frame de ‘reserva’, no qual um turista 
reserva um serviço turístico para uma 
determinada data.”    
 
Torrent ressalta que está prevista  a inclu-
são de vídeos anotados semanticamente 
para reduzir as possibilidades de dúvidas. 
“Buscamos novos caminhos que a web 
possibilita para incrementá-lo. Quanto 
mais dados, mais eficaz será o dicioná-
rio.” Outra vantagem apontada por ele é 
a possibilidade de atualização constan-
te da ferramenta. “Como estará na web, 
será possível atualizá-la durante a Copa.”

Repercussão de temas

Um dos fatores que motivou o 
desenvolvimento do Copa 2014 FrameNet 
Brasil foi o fato de que a imprensa 
esportiva internacional e os jornalistas 
especializados em turismo repercutirão 
o que será divulgado nos veículos 
brasileiros. “Não será possível a todos os 
órgãos enviar equipes para cada uma das 
12 cidades-sede da Copa. Acreditamos 
que o material produzido aqui seja 
bastante repercutido lá fora. Mas como 
há muitas gírias e jargões próprios do 
futebol e do turismo que variam bastante 
entre as línguas, a compreensão pode 
ser comprometida. Esperamos atuar 
nesse processo de ‘desambiguação’.” 
Tostão, carrinho, gandula, bicicleta, 
chapéu e lençol (lance que no português 
de Portugal é chamado de cabrita) são 
alguns dos termos que podem prejudicar 
a compreensão de uma jogada ou de 
uma falta e dificultar o trabalho de um 
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Tiago Torrent reúne um grande volume de 
textos para refinar os resultados
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tradutor que não esteja bem familiarizado 
com o vocabulário do universo da bola. O 
dicionário terá organização de verbetes 
e sistema de consulta diferentes dos 
usados pelos dicionários tradicionais e 
eletrônicos – que na maioria das vezes 
consistem só na transposição do material 
impresso para uma plataforma na web.

Protótipo

Conforme o pesquisador, a previsão é de 
que um protótipo seja criado em meados 
de 2013, para apresentação a possíveis 
desenvolvedores do produto em outras 
plataformas e para o redirecionamento 
da pesquisa a partir das primeiras 
análises e testes. A expectativa é lançá-
lo no final de janeiro de 2014. Para ele, 
o desenvolvimento de produtos traz 
grandes desafios. “O primeiro deles é 
a pressão pela utilidade por parte dos 
órgãos de fomento, mas principalmente, 
por parte do consumidor final.” Outro 
fator apontado por Torrent na criação 
de produtos é o atendimento aos prazos. 
“Há pressupostos teóricos de que não 
podemos abrir mão, mas temos que 
lidar com essa pressão do tempo, pois 
a Copa do Mundo não mudará de data. 
Precisamos imprimir ao trabalho um 
ritmo diferente daquele que estamos 
acostumados no meio acadêmico.”

Um dos frutos desta pesquisa poderá ser 
a ampliação do produto para atender às 
Olimpíadas de 2016, evento que também 

será sediado no Brasil. “Faremos um 
estudo preliminar para ampliar a base de 
dados do dicionário para as Olimpíadas.” 
O objetivo é viabilizar o projeto por meio 
de parcerias público-privadas pela Lei de 
Inovação.

FrameNet Brasil

Caracterizado como um desdobramento 
da FrameNet Brasil o projeto é baseado 
na Semântica de Frames, possibilitando 
uma consulta por cenas relevantes 
de situações sobre as quais o usuário 
precise falar ou escrever. A ideia central 
da Semântica de Frames (proposta 
originalmente pelo linguista americano 
Charles Fillmore) é que o conhecimento 
não deve ser visto como uma coleção 
de fragmentos desconexos, mas como 
estruturas complexas denominadas 
frames.

Na Linguística, o frame pode ser definido 
como um tipo de cena. Segundo o 
pesquisador, trata-se de um sistema de 
conceitos relacionados de tal forma que, 
para entender um deles, é necessário 
compreender toda a estrutura na qual 
se encaixa. A partir da definição de um 
frame, é possível identificar que conjunto 
de unidades lexicais (pareamento de uma 
palavra a um frame) se relacionam entre 
si na cena, evocando ou assumindo em 
relação a este frame uma perspectiva 
determinada.

Desenvolvido pela UFJF desde 2008, 
o FrameNet Brasil é um projeto de 
pesquisa vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Linguística da UFJF, em 
associação com o International Computer 
Science Institute (ICSI) da Universidade 
da Califórnia (Berkeley-EUA), em 
cooperação com o Projeto FrameNet 
americano. O objetivo é criar um recurso 
lexical on-line para o Português, baseado 
na Semântica de Frames e sustentado 
por evidência de corpus.

O projeto FrameNet foi iniciado 
oficialmente em 1997, no ICSI. Em 2011, o 
professor Tiago Torrent visitou o instituto 
americano para acompanhar e estreitar 
os laços da FrameNet Brasil com o 
projeto matriz.

O FrameNet possibilita o desenvolvimento 
de soluções em informática relevantes 
em um cenário caracterizado pelo 
grande volume de informação a ser 
tratada e pelo fato de que precisa ser 
traduzida para vários idiomas. Segundo 
Torrent, o tratamento dos dados na UFJF 
é realizado pela equipe de Linguística 
em cinco softwares diferentes. “Toda 
a análise linguística é assistida por 
computador.” Só depois o material é 
encaminhado para os pesquisadores da 
Ciência da Computação, que trabalham 
na constituição do webservice, que é 
o sistema de consultas, e também na 
criação da interface do dicionário.

MAIS framenet brasil: www.framenetbr.ufjf.br              framenet: framenet.icsi.berkeley.edu
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