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ALINHAMENTO SENTENCIAL: UMA FERRAMENTA PARA O TRATAMENTO 

AUTOMÁTICO DA LÍNGUA NATUAL¹ 

Júlia Lellis² 

 

 

Resumo: Este trabalho explora as funcionalidades e aplicações do alinhamento sentencial, uma 

das aplicações do processamento da língua natural. Apresenta-se uma revisão dos conceitos de 

alinhamento bem como relata-se o funcionamento do alinhamento sentencial de textos paralelos. 

Além da explicação sobre os três métodos de alinhamento sentencial - que são os métodos 

empíricos, linguísticos, e híbridos - faz-se também uma breve descrição de aplicações do 

alinhamento sentencial automático.  Por último, analisam-se três softwares de alinhamento 

sentencial: o VisualTCA, GSA+ e o Youalign, com exemplos que permitem facilmente 

demonstrar na prática o uso da técnica em documentos online em qualquer formato, ilustrando o 

uso do alinhamento sentencial automático de textos traduzidos. 
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SENTENCE ALIGNMENT: A TOOL FOR THE AUTOMATIC TREATMENT OF 

THE NATURAL LANGUAGE 
 

 

Summary: This research explores the functionalities and applications of sentence alignment, 

one of the applications of natural language processing. A review of the concepts of sentence 

alignment is presented and the functioning of the sentence alignment of parallel texts is 

shown. In addition to the explanation of the three methods for automatic sentence alignment 

(empirical, linguistic, and hybrid), a brief description of sentence alignment applications is 

made. Finally, three sentence alignment softwares - VisualTCA, GSA+ and Youalign - are 

analyzed, which allows to easily demonstrate in practice the use of the technique in online 

documents in any format with the purpose of illustrating the use of automatic sentence 

alignment in translated texts. 

Keywords: Alignment; Sentence alignment; Natural Language Processing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Com o avanço da globalização, das tecnologias e com o seu desenvolvimento em 

inúmeros países, o aprendizado de línguas estrangeiras se tornou imperativo para a integração 

e progresso no mercado de trabalho. O conhecimento em idiomas estrangeiros traz diversas 

vantagens comparativas para qualquer pessoa interessada em evoluir no plano pessoal, 

profissional e cultural. 

Atualmente, existem vários tipos de profissionais que auxiliam o ensino de línguas 

sejam eles professores, linguistas ou intérpretes. No entanto, mesmo diante de tantos 

profissionais capacitados, o número de pessoas que procuram aprender uma nova língua é 

cada vez mais crescente, logo se fazendo necessário o uso de tecnologias para facilitar esse 

processo. 

As ferramentas computacionais são de grande auxilio para o avanço na comunicação 

escrita e oral, no qual se insere o assunto desse trabalho: o Alinhamento Sentencial (AS). O 

AS é uma das aplicações da área de Processamento da Língua Natural (PLN) e da Linguística 

Computacional (LC) que fazem parte das técnicas abordadas em Ciência da Computação. 

Esse tipo de processo está relacionado com o conhecimento de linguística e de computação. 

De acordo com Vieira & Lima (2001), a Linguística Computacional pode ser entendida como: 

A área de conhecimento que explora as relações entre linguística e informática, 

tornando possível a construção de sistemas com capacidade de reconhecer e produzir 

informação apresentada em linguagem natural. (VIEIRA & LIMA, 2001, p.1)  

 

O PLN segundo Vieira & Lima (2001, p.1) preocupa-se com o estudo da linguagem 

direcionado para a construção de ferramentas computacionais. Portanto, cabe ao PLN 

desenvolver softwares que possam interpretar e entender e produzir informação em linguagem 

natural. É ainda Vieira (2002) que explica: 

Para o processamento da língua natural, vários subsistemas são necessários para dar 

conta dos diferentes aspectos da língua: sons, palavras, sentenças e discurso nos 

níveis estruturais, de significado e de uso. (VIEIRA, 2002, p.20) 

 

Uma definição mais precisa do PLN nos é oferecida por Vieira e Lopes (2010): 

Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma área de Ciência da Computação 

que estuda o desenvolvimento de programas de computador que analisam, 

reconhecem e/ou geram textos em linguagens humanas, ou linguagens naturais. 

(Vieira & Lopes, 2010, p. 184) 

 

Segundo Jun’ichi Tsujii (2011, p. 52) o PLN e a LC dedicam-se ao estudo do mesmo 
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objeto, mas sob óticas diferentes. Por um lado, os pesquisadores em LC se concentram em 

como as palavras correspondem sistematicamente aos seus significados, ou seja, está voltado 

para o campo mais teórico. Por outro lado, o PLN está mais voltado para a prática de como os 

computadores calculam em seu sistema a estrutura e o significado de uma determinada 

sentença [tradução da autora]. 

Nesse contexto, foram realizados estudos e desenvolvidos procedimentos que fizessem 

com que dispositivos computacionais pudessem ser úteis ao tratamento da língua natural, 

inclusive para o tratamento de voz. Os linguistas computacionais, com base em conceitos 

teóricos desenvolvem mecanismos automatizados que permitem reconhecer e transmitir a 

linguagem natural tanto sob a forma escrita como oral. Dessa forma, os sistemas 

computacionais passam a ter capacidade tanto de compreender como de produzir informação, 

embora em uma escala ainda limitada. 

Com as áreas de PLN e LC surgiram diversas ferramentas, tais como a sumarização 

automática, a tradução por máquina e o objeto de estudo deste trabalho, o Alinhamento 

Sentencial (AS). Segundo Caseli (2003, p.2) o AS é feito com textos paralelos, tendo a 

pesquisa sobre esse tema se iniciado no final da década de 50, com primeiras tentativas para 

auxiliar a Tradução Automática (TA). No entanto, os computadores na época eram bem 

restritos tanto para o uso quanto para o armazenamento de dados, e consequentemente a 

pesquisa não teve tanto êxito em seus primórdios. Em 1987, o método de alinhamento de 

textos paralelos foi introduzido à comunidade científica por Martin Kay e Martin Röscheisen, 

utilizando somente pontos de correspondência ao invés das informações especificas de cada 

língua (Caseli, 2003, p.2). 

De acordo com Caseli (2003): 

Textos paralelos, segundo a terminologia estabelecida pela comunidade de 

linguística computacional, são textos acompanhados de sua tradução em uma ou 

várias línguas. São considerados distintos dos textos sobre um mesmo tópico, 

escritos em línguas diferentes, mas que não são necessariamente traduções mútuas: 

os textos comparáveis. (CASELI, 2003, p.1) 

 

Esses textos completamente alinhados mostram marcas que identificam cada sentença 

no texto-fonte (língua de origem) e no texto–alvo, no caso da aplicação do AS em tradução. 

Desse modo, com essa ferramenta o tradutor poderá verificar erros, corrigir traduções que 

foram feitas por um programa de computador, assim como verificar e melhorar a qualidade da 

tradução, aperfeiçoando o texto traduzido. Quando se usa o AS para comparar textos na 

mesma língua, observa-se uma associação entre sentenças entre cada uma das versões do 

texto alinhado. 
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Com base nas informações apresentadas, esta pesquisa tem como objetivo mostrar e 

descrever as aplicações do alinhamento sentencial e sua importância como uma ferramenta 

para o tratamento automático da língua. Além de explicar os três métodos onde o alinhamento 

sentencial automático está inserido (que são os empíricos, linguísticos e híbridos), é também 

descrito o funcionamento de três softwares de alinhamento sentencial - o VisualTCA, o GSA+ 

e o Youalign - com o objetivo de demonstrar na prática o uso da técnica. 

 

2. METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso seguiu as seguintes etapas: 

1. Introdução sobre Processamento de Língua Natural. 

O Alinhamento Sentencial (AS) é uma das principais aplicações do Processamento de 

Língua Natural (PLN), área do conhecimento voltada para o tratamento da linguagem natural 

por computadores.   

O avanço da tecnologia e a evolução dos sistemas computacionais fez com que a 

relação entre o homem e as máquinas pudesse ser aperfeiçoada (o chamado “interface 

homem-máquina”). Em vista disso, esse processo tem evoluído continuamente de forma a 

permitir que o computador seja capaz de compreender e executar um determinado comando 

com base na linguagem natural. 

Logo surgiu o campo de pesquisa nessa área que se denominou processamento da 

língua natural (PLN) que, como já mencionado, tem por objetivo promover a aproximação 

entre a linguística e a computação e por isso, exige que seus profissionais tenham 

conhecimento nas duas áreas. 

Essa pesquisa foi feita buscando contribuir para toda a comunidade de usuários web e, 

mais particularmente, para os tradutores que necessitam de informações de forma rápida, 

eficaz e pertinente sobre sua própria língua ou uma língua estrangeira. Esse estudo traça as 

vantagens e mostra a utilidade dos programas de alinhamento sentencial, foco deste trabalho, 

de forma a mostrar que se trata de uma ferramenta computacional muito útil em diversas 

aplicações de tratamento automático da língua. 

2. Métodos de Alinhamento Sentencial. 

Após a explicação sobre PLN, foram identificados os métodos utilizados para o 

alinhamento sentencial. O primeiro deles é o método linguístico que busca manter o 

significado, o sentido e a semântica dos textos paralelos. Segundo método utilizado no 

alinhamento sentencial é o empírico que se utiliza de meios estatísticos, como por exemplo, 

número de vezes em que determinada palavra ou sentença aparecem no texto. 
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E por último, o método híbrido que tem como característica a associação das técnicas 

dos dois métodos anteriormente explicados. Esse método se favorece tanto dos recursos 

linguísticos como dos recursos estatísticos. 

3. Estudo sobre Alinhamento Sentencial como uma ferramenta que auxilia a tradução. 

Após a explicação sobre os métodos que essa técnica utiliza, busca-se aprofundar seu 

estudo, através do uso de ferramentas computacionais em aplicações do processamento da 

língua natural (PLN), como se evidencia neste trabalho. No caso da aplicação do AS em 

tradução, os aplicativos de computador trabalham com textos das línguas de partida e de 

chegada e produzem textos paralelos nessas línguas. Os textos paralelos (ou bitextos) são 

caracterizados por um texto fonte (o texto original) e o texto alvo, resultante da sua tradução 

em outra língua. 

Com o alinhamento sentencial é possível visualizar informações de forma clara do 

texto original e da sua tradução para uma língua alvo, já que a ferramenta mostra os itens 

marcados de cada texto e a correspondência entre tais itens. 

O processo de alinhamento automático acontece quando esses textos paralelos são 

completamente alinhados mostrando marcas que identificam sentenças, palavras, grupo de 

palavras, tamanho dos parágrafos, entre outros. 

Ainda que se tenha essa categorização, o alinhamento é feito da mesma forma 

buscando sempre associar os pontos de correspondências entre o texto fonte e o texto alvo. O 

alinhamento sentencial é, portanto, uma tecnologia muito útil para algumas aplicações, sendo 

uma das técnicas usadas para o tratamento automático das línguas. 

4. Aplicações do Alinhamento Sentencial 

Depois de analisar os métodos de alinhamento sentencial e de explicar sua formulação 

conceitual mostra-se em que áreas a ferramenta se aplica. Primeiro, o AS pode ser utilizado na 

Tradução Automática (TA), quando tem como principal função auxiliar a tradução 

independentemente do tamanho do texto, podendo ser associado a outros recursos muito úteis 

tais como memórias de tradução e também para a recuperação das informações de maneira 

eficaz. 

O AS também pode ser aplicado à área de terminologia, pois como a ferramenta faz 

uso de textos paralelos, a extração de termos que sejam simples ou compostos de um 

determinado texto se torna um trabalho rápido e consequentemente menos custoso, já que a 

ferramenta evidencia marcas de todos os pontos de correspondência entre o texto fonte 

seguido de sua tradução. 

O AS também facilita a construção de dicionários bilíngues, pois quando a ferramenta 
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encontra a correspondência de cada sentença em bitextos, pode-se destacar facilmente o 

significado de cada palavra. 

5. Uso das ferramentas 

Após mostrar algumas aplicações do alinhamento sentencial, explica-se e analisa-se as 

ferramentas VisualTCA, GSA+, Youalign, com o objetivo de demonstrar na prática como 

ocorre o alinhamento. 

Dessa maneira, pode-se concluir que este trabalho teve como objetivo mostrar como a 

ferramenta de alinhamento sentencial automático se caracteriza e como pode ser utilizada na 

prática. 

 

3. PROCESSAMENTO DA LÍNGUA NATURAL 

A evolução tecnológica, particularmente no campo da computação, permitiu ampliar o 

uso dos computadores para diversas áreas do conhecimento humano tais como no trabalho, no 

lazer e nos estudos de diversas disciplinas. Pode-se afirmar que em decorrência dessa 

expansão a interação entre homens e máquinas aumentou substancialmente desde que os 

primeiros computadores foram introduzidos. 

De acordo com Di Felippo e Dias-da-Silva (2009, p.185) esse processo é visto como 

um subcampo da inteligência artificial (IA), tendo como objetivo promover o conhecimento 

interdisciplinar entre a computação e a linguística. 

A partir dessa questão, foram propostos estudos sobre a interação entre a linguagem 

computacional e a língua natural. O PLN tem como objetivo principal que os computadores 

possam interagir com as pessoas, simulando o comportamento de seres humanos, dotadas de 

alguma capacidade intelectual. 

No geral, é ainda Di Felippo e Dias-da-Silva que afirmam que os linguistas em PLN 

trabalham em duas frentes: 

(i) utilizam o computador para desenvolver e validar teorias e dados linguísticos e 

(ii) fornecem o conhecimento necessário para o desenvolvimento de sistemas 

especializados. Os cientistas da computação, por sua vez, (i) implementam 

ferramentas para o desenvolvimento e validação de teorias e dados linguísticos, 

auxiliando os linguistas, e (ii) desenvolvem sistemas com base no conhecimento 

fornecido pelos linguistas. (DI FELIPPO, DIAS-DA-SILVA, 2009, P. 184-185) 

 

Logo, se entende que o PLN se concentra no desenvolvimento e utilização de 

softwares, sistemas computacionais e aplicativos que tenham por objetivo explorar dimensões 

da linguagem natural escrita ou falada. É por meio do PLN que os computadores conseguem 

interpretar e entender o comando de uma determinada linguagem na qual foram programados. 
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A área de PLN requer profissionais que tenham conhecimento linguístico e 

computacional para que se tenha êxito nesse processo. O tratamento automático da língua 

requer o uso de conhecimentos cognitivos, morfológicos, sintáticos, compreensão da língua 

entre outros. Esse embasamento nessas diversas disciplinas encontra-se manifesto nas 

palavras de Winograd (1972): 

Assumimos que um computador não poderá simular uma língua natural 

satisfatoriamente se não compreender o assunto que está em discussão. Logo, é 

preciso fornecer ao programa um modelo detalhado do domínio específico do 

discurso. Além disso, o sistema possui um modelo simples de sua própria 

mentalidade. Ele pode se lembrar de seus planos e ações, discuti-los e executá-los. 

Ele participa de um diálogo, respondendo, com ações e frases, às frases digitadas em 

inglês pelo usuário; solicita esclarecimentos quando seus programas heurísticos não 

conseguem compreender uma frase com a ajuda das informações sintáticas, 

semânticas, contextuais e do conhecimento de mundo físicos representados dentro 

do sistema (Winograd, 1972, in Dias-da-Silva, et al., 2007, p. 11-12) 

 

Com base nos conceitos do PLN e da LC, esses campos científicos têm várias 

aplicações tais como o tema dessa pesquisa - o alinhamento sentencial automático - um 

recurso usado, entre outras aplicações, tanto na tradução como na comparação de textos em 

uma mesma língua. Entendemos também que o alinhamento sentencial automático pode fazer 

parte dos métodos e técnicas aplicadas ao multilinguismo, assunto abordado no bacharelado 

LEA-MSI (Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação). 

No caso de comparação de textos de uma mesma língua, o alinhamento se dará entre 

sentenças que abordam o mesmo assunto. Quando os dados estiverem escritos em línguas 

distintas, os alinhadores sentenciais trabalham com textos das línguas de partida e de chegada 

e produzem textos paralelos nessas línguas, técnica cuja maior aplicação ocorre em trabalhos 

de tradução, a principal aplicação do AS. Podem também trabalhar com diversos textos na 

mesma língua, o que permite comparar diversas traduções do mesmo texto ou ainda estilos de 

redação. 

Com base nessa breve explicação sobre PLN, pode-se aprofundar a descrição dos 

métodos de alinhamento e situar de forma mais ampla o tema desse trabalho. 

 

4. MÉTODOS DE ALINHAMENTO 

Atualmente há diversas formas de alinhamento automático, das quais as mais usadas e 

desenvolvidas são o alinhamento lexical e o alinhamento sentencial. O alinhamento lexical é 

responsável por coletar unidades lexicais (palavras ou grupos de palavras), e assim alinhá-las 

em textos paralelos. Esses textos podem ser monolíngues, bilíngues ou até mesmo 

multilíngues. Já o alinhamento sentencial tem a função de coletar sentenças entre os textos 
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paralelos com o intuito de alinhá-las de forma que sejam correspondentes em seu significado. 

Como já foi mencionado anteriormente, os métodos de alinhamento automático sejam 

eles sentencial ou lexical são feitos da mesma forma, e segundo Caseli (2003) se classificam 

quando à formação em: empíricos, linguísticos e híbridos. Em geral, o método empírico se 

baseia na frequência (o número de vezes) em que uma palavra aparece no texto. 

O método linguístico, por sua vez, se preocupa em manter o significado, o sentido e 

observa se a semântica continua conservada no processo tradutório. Esse método faz uso de 

recursos linguísticos, tais como: léxicos, lista de palavras âncoras e glossários. Desse modo, a 

língua se torna a única base conceitual para efetuar o alinhamento. 

Por fim, o método híbrido engloba as características dos dois procedimentos 

anteriormente apresentados. Este método se beneficia tanto das informações estatísticas como 

dos princípios linguísticos para produzir o alinhamento sentencial dos textos. 

A partir dessa breve explicação sobre os métodos de alinhamento, passamos a seguir 

detalhar cada um deles. 

 

4.1 Método Empírico 

Como já explicado anteriormente, um dos procedimentos para gerar o alinhamento é o 

método empírico que se fundamenta exclusivamente em informações estatísticas extraídas do 

texto, tais como a frequência em que uma palavra aparece ou como essas palavras são 

distribuídas no texto. Entre os primeiros métodos empíricos criados está o método GC. 

 

4.1.1 Exemplo 

O método GC, criado por Gale & Church em 1991, surgiu com o objetivo de melhorar 

o procedimento de alinhamento. Essa ferramenta se baseia em um modelo estatístico simples 

que se fundamenta em tamanhos de sentenças, ou seja, sentenças curtas ou longas são 

associadas nos textos fonte e alvo, de acordo com o seu comprimento. Para determinar a 

correspondência entre os textos, o processo assume o seguinte princípio geral: sentenças 

curtas terão traduções curtas e sentenças longas terão traduções longas. 

De acordo com Caseli (2003): 

Esse método parte do pressuposto de que o tamanho de uma sentença no texto fonte 

está fortemente relacionado ao tamanho de sua tradução no texto alvo: sentenças 

curtas tendem a ter traduções curtas, e sentenças longas, traduções longas. (CASELI 

2003, p.28) 

 

O primeiro teste do método GC, de acordo com Caseli (2003, p.28), foi realizado em 

um texto econômico do Union Bank of Switzerland em três idiomas: inglês, francês, e alemão. 
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O método GC alinhou corretamente todas as sentenças, alcançando somente 4% de taxa de 

erro. Depois, foi feito o alinhamento do texto com subcorpus e a taxa de erro diminuiu para 

0,7% o que foi considerado um grande avanço para o uso da ferramenta. O GC é um método 

que serviu como base para a criação de um método empírico de alinhamento sentencial, 

apresentando elevada precisão e simplicidade. 

Em síntese, o método GC usa a estatística para alinhar sentenças de dois textos 

paralelos entre si. O alinhamento pode ser feito de forma automatizada e verificado 

manualmente. O método empírico GC procura fazer o alinhamento de modo que inclua o 

máximo de sentenças próximas por similaridade para assim fazer a tradução, como preceitua 

Caseli: 

O melhor alinhamento é determinado utilizando-se uma medida de distância para 

comparar dois elementos individuais dentro das sequências, e um algoritmo de 

programação dinâmica para minimizar as distâncias totais entre os elementos 

alinhados dentro de duas sequências. (CASELI, 2003, p.29) 

 

O método GC tem por objetivo encontrar o maior número de sentenças em um 

parágrafo para que assim ocorram maiores possiblidades de alinhamento. O primeiro passo do 

método é alinhar o texto usando um corpus, e em seguida verificar se o texto que for alinhado 

possui o mesmo número de parágrafos. Caso isto não ocorra o método não funciona. 

Para isso, calcula-se uma medida de distância que verifica a probabilidade de uma 

sentença na língua fonte ser a tradução de um conjunto de sentenças (zero, uma ou 

mais) na língua alvo e vice-versa. Essa probabilidade é calculada baseada em dois 

parâmetros: a média e a variância do número de caracteres na língua alvo por 

caractere na língua fonte. (CASELI, 2003, P. 29) 

 

Para fazer o alinhamento, o método GC se vale de duas medidas estatísticas principais: 

primeiro a média dos caracteres é feita pela soma de todos os caracteres da língua alvo, ou 

seja, aquela em que ocorreu a tradução, dividido pelos números de caracteres do texto original 

(texto fonte), e segundo utiliza-se outra medida estatística, a variância, calculada com base no 

tamanho de cada parágrafo dos textos paralelos. Tanto a média como a variância são medidas 

clássicas da ciência estatística. 

 

4.2 Método Linguístico 

O método linguístico busca assegurar a preservação da semântica. Ao contrário do 

método empírico, este método não se utiliza de estatísticas para fazer o alinhamento 

sentencial. Essa ferramenta usa critérios gramaticais tais como como: substantivos, verbos, 

adjetivos e advérbios para fazer o alinhamento, como se explica a seguir: 

O método linguístico alinha duas sentenças se, e somente se, suas cargas semânticas 

forem similares, ou seja, se a quantidade de substantivos, adjetivos, advérbios e 
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verbos na sentença alvo for similar à quantidade destas classes na sentença fonte. 

Para que a similaridade semântica das sentenças possa ser verificada é necessário 

que os corpora possuam etiquetas (ou marcações) identificando as classes 

morfológicas das palavras. (CASELI, 2003, P.44) 

 

4.2.1 Exemplo 

Um exemplo de método linguístico de alinhamento está descrito em Piperidis et al. 

(2000). Essa ferramenta tem como ponto principal a tradução e a permanência do significado. 

O critério de alinhamento se baseia nas classes gramaticais da palavra, ou seja, se são verbos 

substantivos, adjetivos e advérbios. E as sentenças só serão alinhadas se possuírem o mesmo 

número de palavras similares àquela classe. 

 

Figura 1 - Exemplo de um bitexto alinhado pelo método linguístico 

 

Fonte: Disponível em: CASELI, 2003, p.47. 

4.3 Método Híbrido 

O método híbrido de alinhamento é um dos mais utilizados, pois esse recurso tem 

como objetivo reunir as vantagens dos métodos empírico e linguístico. Desse modo, os 

métodos híbridos combinam tanto recursos linguísticos como recursos estatísticos, tornando- 

se assim um dos procedimentos mais promissores de alinhamento de sentenças. 
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4.3.1 Exemplo 

Uma ferramenta de alinhamento que se utiliza do método híbrido é o LWA (Linköping 

Word Aligner) criado por Ahrenberg, Andersson, e Merker (2000, p. 486). Esse alinhamento 

se fundamenta na informação de palavras que possuem a mesma unidade lexical para 

encontrar as correspondências no texto fonte para o alvo. As marcações são feitas pela 

categorização de palavras e de grupo de palavras. A partir dessa identificação ocorre o 

paralelismo. 

O principal objetivo do LWA é encontrar a probabilidade de unidades correspondentes 

que tenham a combinação lexical, sintática ou semântica em um bitexto, e que elas sejam 

maiores que as unidades não correspondentes. Logo, se estabelece que as palavras só serão 

proporcionais em um texto fonte para o alvo, se possuírem a mesma combinação. 

 

Figura 2 - Exemplo de um bitexto utilizado pelo LWA 

Disponível em: SILVA, 2004, p.52 

 

 

 

 

5. ALINHAMENTO SENTENCIAL AUTOMÁTICO 

O aprimoramento dos sistemas de tradução automática tem desempenhado um papel 
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muito importante para a sociedade por meio de diversas ferramentas computacionais, entre as 

quais o Alinhamento Sentencial (AS) está inserido. Com o auxilio dessa nova ferramenta, 

tarefas antes consideradas árduas e de longa duração para o tratamento automático da língua, 

hoje podem ser facilitadas por esse recurso. 

De acordo com Silva (2004): 

Nos últimos anos, uma das áreas do Processamento de Língua Natural (PLN) que 

mais tem se desenvolvido na construção de sistemas que auxiliem na superação 

dessa barreira linguística é a de alinhamento de textos paralelos. O alinhamento de 

textos possibilita abordagens para a tradução automática parcial ou completa de 

grande corpus de textos. (SILVA, 2004, p.1) 

 

O alinhamento sentencial (AS) é uma subárea do Processamento de Língua Natural 

(PLN) e uma das aplicações da Tradução Automática (TA). É essa ferramenta que se utiliza 

de textos paralelos, que segundo Silva (2004, p.2), são acompanhados de sua tradução em 

uma ou em várias línguas. 

Basicamente, a função dos textos paralelos como já mencionado anteriormente é 

mostrar pontos de correspondências entre o texto – fonte (língua de origem) para o texto – 

alvo (tradução). De acordo com Caseli (2003, P.1) os textos paralelos também podem ser 

classificados como bitextos e isso ocorre quando há somente duas línguas envolvidas. Então, 

além de serem textos paralelos, ou seja, correspondentes entre si, possuem uma coluna com a 

língua do texto original e outra com o texto alvo, a fim de que a tradução de cada trecho seja 

facilmente compreensível. São, portanto, textos bilíngues. 

As correspondências entre os textos paralelos podem ser apresentadas sob diversas 

formas, de acordo com Caseli (2003, P.2), tais como: palavras, capítulos, parágrafos, 

sentenças entre outros. Apesar dessa categorização, o alinhamento é feito da mesma forma 

buscando sempre associar os pontos de correspondências entre o texto fonte e o texto alvo, no 

caso da sua aplicação à tradução. 

Um exemplo de alinhamento de textos paralelos é mostrado na figura 3, na qual o 

bitexto se apresenta alinhado por meio de sentenças (indicada pela numeração em ambos os 

textos). É apresentado o texto em português (texto fonte) que se encontra à esquerda e o texto 

alvo (em inglês) à direita. 
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Figura 3 - Alinhamento sentencial com textos paralelos (Caseli 2003) 

 

Fonte: CASELI, 2003, p.10. 

 

O alinhamento sentencial de textos paralelos pode se aplicar à tradução automática, às 

memórias de tradução, na construção de dicionários bilíngues e na extração de terminologias, 

pois essa ferramenta oferece uma troca de informação entre línguas diferentes, permitindo 

assim um controle da qualidade tradutória. 

A tradução automática se beneficia da velocidade computacional para encontrar 

sentenças que sejam correspondentes entre si em línguas diferentes. Por sua vez, as memórias 

de tradução, de acordo com Caseli (2003, P.4), são bases de textos que tem como objetivo 

principal evitar que segmentos previamente traduzidos sejam traduzidos novamente. A 

recuperação dessa informação se faz através de buscas em um banco de dados estruturado 

com base nos textos paralelos alinhados. 

A construção de dicionários bilíngues e a extração de terminologias também são 

beneficiadas pelo alinhamento sentencial, pois com os pontos de correspondências entre o 

texto fonte e texto alvo ficou mais fácil identificar o significado de cada termo. Com isso, o 

aprendizado de uma língua estrangeira também se beneficiou dessa ferramenta, pois tornou-se 

possível armazenar bancos de dados dos textos paralelos alinhados auxiliando assim o usuário 

em sua busca por conhecimento. 

 

6. APLICAÇÕES 

6.1 Tradução Automática 

A Tradução Automática (TA) é uma das principais áreas de Processamento de Língua 

Natural (PLN) (Nirenburg et al. 1993) e tem como finalidade pesquisar ou criar ferramentas 

que auxiliem na tradução da língua natural. É de grande importância para o acesso ao 
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conhecimento de não falantes de um determinado idioma. 

As ferramentas de tradução automática buscam desenvolver habilidades na 

comunicação oral e escrita e de forma precisa e correta. Existem atualmente vários programas 

que não só traduzem palavra por palavra, mas também traduzem textos de qualquer gênero. 

No site da Linguateca (Centro de recursos para o processamento computacional da língua 

portuguesa) - http://www.linguateca.pt/ - encontram-se os seguintes programas: 

WordTranslator, Officetranslator, FALATUDO, Moses, WinDi e GoogleTranslate. Todas 

essas ferramentas são pagas exceto o GoogleTranslate e o Moses, que são gratuitos. De 

acordo com Smaal (2006, apud COSTA, DANIEL 2013, p.332) a intenção das empresas que 

desenvolvem estas ferramentas de tradução automática é facilitar a aproximação entre as 

línguas. 

Com a globalização, as negociações internacionais se intensificaram e surgiu a 

necessidade de comunicação mais frequente entre os povos. Mesmo com as diferenças de 

língua e de culturas, nos dias de hoje essa comunicação acontece por meio da tradução e do 

aperfeiçoamento das ferramentas computacionais, além da comunicação tradicional. De 

acordo com Araújo (2010 apud COSTA et DANIEL), existem dois aspectos importantes para 

a tradução automática: 

1. As facilidades que a tecnologia oferece ao tradutor; 

2. A contribuição que o tradutor oferece à ferramenta de tradução automática. 

Segundo Caseli & Pardo (2011, p.179) “na atualidade, o estado da arte na TA baseia-

se em medidas estatísticas para se determinar qual é a melhor tradução (para uma língua alvo) 

dada uma sentença de entrada (em uma língua fonte)”. Os programas que auxiliam a TA 

contribuem para que o usuário que não tem conhecimento em uma língua estrangeira possa 

acessar a tais conhecimentos. No entanto, os tradutores automáticos ainda apresentam lacunas 

e podem apresentar problemas quando usados para traduzir textos muito especializados. 

Desse modo, a TA pode aplicar o método do alinhamento sentencial para beneficiar a 

tradução. Independentemente do tamanho do texto, quando se usa este recurso se tem um 

resultado muito proveitoso, pois já existem muitas aplicações estáveis, tais como: as 

memórias de tradução, a tradução automática feita por estatística e a recuperação de 

informações em diferentes línguas. Dessa forma, o AS se mostra vantajoso para a 

compreensão, o esclarecimento de conteúdos e o aperfeiçoamento da tradução. 

De acordo com Caseli (2003, p.4), “A tradução automática se beneficia do 

alinhamento de textos paralelos no que diz respeito à aquisição automática de conhecimento: 
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dicionário, padrões e regras de tradução”. O AS feito com textos paralelos pode auxiliar as 

traduções automatizadas, como por exemplo: 

1. Com a tradução de textos paralelos em documentos bilíngues ou multilíngues; 

2. Facilitando a revisão do texto (principalmente na detecção de erros, já que os 

textos estão completamente alinhados); 

3. Auxiliando na criação de memórias da tradução, pois com o salvamento desses 

arquivos com textos paralelos alinhados, evitam que sentenças previamente 

traduzidas sejam repetidas, eliminando o retrabalho de tradução. 

 

6.2 Terminologia 

Segundo Véronis (2009, p.9), a Terminologia é uma das aplicações do alinhamento 

sentencial (AS). Com as mudanças sociais e a evolução tecnológica, houve diversas 

transformações na sociedade, principalmente no âmbito da comunicação. Novas palavras e 

expressões surgiram fazendo com que novos termos fossem criados para designar novas áreas. 

Logo, a Terminologia nessas novas áreas precisou ser criada. Segundo Cabré (1995, p. 2) esse 

tema se subdivide em três significados: em seu primeiro é concebida como a disciplina que 

lida com termos especializados; em segundo, é entendida como um conjunto de princípios que 

regem a coleta de termos, e por fim o terceiro significado é o conjunto de termos de um 

assunto especializado [tradução da autora]. 

A extração de termos, principalmente de termos técnicos, é uma tarefa muito árdua e 

que demanda análise acurada e pode consumir tempo. Por isso uma das aplicações do AS é 

terminologia, visto que o AS auxilia bastante na conceituação de diversos termos sejam eles 

simples ou compostos. Utilizando essa ferramenta se tem mais rapidez, o trabalho se torna 

menos enfadonho e consequentemente menos custoso. 

 

6.3 Dicionários Bilíngues 

O Dicionário Bilíngue ou da tradução é um dicionário que contém duas línguas e que 

faz a tradução de expressões ou palavras, de uma língua para outra. Os dicionários sempre 

categorizam as palavras de acordo com suas classes sejam elas substantivos, verbos, adjetivos 

ou advérbios entre outros. Tal classificação serve para que o usuário falante ou não falante 

daquele idioma possa entender e aplicar corretamente o uso daquela palavra. 

O AS auxilia na construção de dicionários bilíngues, pois com ele é possível visualizar 

informações de uma forma exposta entre os textos paralelos. Vale realçar que o alinhamento 
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lexical automático (ALA) também pode ser utilizado na construção de dicionários bilíngues já 

que sua função é encontrar itens lexicais na língua fonte e sua tradução para uma língua alvo e 

que ambos se correspondam. Um exemplo de um software do alinhamento lexical criado pelo 

NILC (Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional), é o LIHLA (Language-

Independent Heuristics Lexical Aligner), que faz uso de léxicos probabilísticos e bilíngues 

que são gerados por uma ferramenta chamada NaTools. Assim, esse procedimento coleta 

palavras, ou grupo de palavras (expressões idiomáticas, locuções adverbiais ou nomes 

compostos). Dessa forma, os linguistas e tradutores poderão coletar dados de forma mais 

rápida, verificar erros, corrigi-los e também qualificar melhor a tradução e o significado 

desses itens ou sentenças. 

 

6.4 Conferências Internacionais 

O AS, é uma ferramenta que pode ser aplicado para as Conferências Internacionais 

como, por exemplo: 

1. Na produção de documentos bilíngues ou multilíngues alinhados para os 

participantes e também para os intérpretes, auxiliando lhes na compreensão sobre o assunto da 

conferência. 

2. Como auxílio ao trabalho de interpretação simultânea. 

 

7. USO DAS FERRAMENTAS 

7.1VisualTCA 

O alinhamento sentencial automático VisualTCA é uma ferramenta visual on-line 

baseada no método de alinhamento TCA (Translation Corpus Aligner) que foi criado pelo 

norueguês Hofland em 1996. Sobre o assunto, afirma Caseli (2003): 

O TCA alinha as sentenças dos textos paralelos levando em consideração várias 

informações, tais como: nomes próprios, etiquetas e caracteres especiais, uma lista 

de palavras âncoras e o tamanho das sentenças, em caracteres.  (CASELI, 2003, 

p.53) 

 

O VisualTCA é uma ferramenta de alinhamento on-line. O resultado do alinhamento 

produzido por esse programa pode ser visualizado de forma rápida e eficaz. Os critérios que 

são utilizados para fazer o alinhamento são: pares de palavras âncoras (palavras que são 

correspondentes no texto fonte e na tradução), palavras que possuem a mesma origem, 

ocorrências de nomes próprios e também o paralelismo entre os tamanhos das sentenças. 
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7.1.1 Exemplo 

O exemplo na Figura 4 mostra como o VisualTCA é usado. Primeiro ao abrir a 

ferramenta coloca-se o texto fonte na caixa esquerda e sua tradução (texto alvo) na caixa 

direita. E para que o alinhamento entre os textos paralelos ocorra é só clicar no botão align. 

 

Figura 4 - Ferramenta VisualTCA 

 

Disponível em: 

<http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/paginavisualtca/visualtca/help.htm> 

 

Ao se acionar o alinhamento (clicando-se o botão Align) os textos previamente 

especificados serão alinhados e exibidos na tela, lado a lado. Durante o processo de 

alinhamento, uma pequena janela irá aparecer no meio da tela. Ela irá informar ao 

usuário sobre o início do alinhamento e também sobre a categoria dos alinhamentos 

realizados pela ferramenta, tão logo eles forem produzidos. Ao término do processo, 

a janela informará ao usuário sobre a conclusão do trabalho e desaparecerá em 

alguns segundos. (GOMES, PARDO & CASELI, 2007, p.2) 

 

Com o resultado do processo, os textos estarão completamente alinhados e assim ao 

passar o mouse em alguma sentença, ela estará associada com seu alinhamento 

correspondente. Dessa maneira, o usuário pode visualizar e entender como a ferramenta 

VisualTCA realiza o alinhamento de cada sentença. 

O VisualTCA também tem um recurso que mostra as informações das 

correspondências entre as sentenças, subdividas por categorias. Exemplo na figura 5. 
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Figura 5 - Caixa com resultados do alinhamento 

 

Disponível em: GOMES, PARDO, CASELI (2007), p.3. 

 

Outro recurso que a ferramenta disponibiliza é a opção help localizada no canto 

superior direito. Essa opção ao ser acionada apresenta uma breve explicação a respeito das 

funcionalidades do VisualTCA. 

O alinhamento feito pelo VisualTCA oferece uma extrema facilidade e utilidade, pois 

seu perfeito funcionamento não depende de pagamento ou instalação de softwares. Esta 

ferramenta encontra-se disponível no site do NILC (Núcleo Interinstitucional de Linguística 

Computacional, http://www.nilc.icmc.usp.br/), da Universidade de S. Paulo. 

 

7.2 GSA+ 

O GSA+ (Geometric Segment Alignment) é classificado como método híbrido, porém, 

se assemelha muito ao método empírico GMA (Geometric Mapping and Alignment), porque 

ambos usam a mesma técnica para efetuar o alinhamento das sentenças. Primeiro, encontram 

pontos de correspondência através do algoritmo SIMR (Smooth Injective Map Recognizer). 

Em seguida, o algoritmo GSA executa o alinhamento dessas sentenças correspondentes. 

A ideia principal possibilita que as sentenças que estejam marcadas no texto fonte 

sejam as mesmas do texto alvo para qual a tradução será feita. Esses pontos são classificados 

como: X (palavras no texto fonte) e Y (palavras do texto alvo). 
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Figura 6 - Exemplo da ferramenta GSA+ 

 

Disponível em: CASELI (2003), p.52. 

 

7.2.1 Exemplo 

A diferença entre o método GSA+ e o GMA pode ser assim explicada: o antigo 

algoritmo SIMR só coletava palavras cognatas e agora possui um recurso novo, as palavras 

âncoras que também são coletadas e conhecidas como pontos de correspondência. Essas listas 

de palavras âncoras contêm a mesma equivalência no significado das palavras do texto fonte 

para a tradução no texto alvo. 

 

Figura 7 - Exemplo de lista de palavras coletadas pelo algoritmo SIMR 

 

Disponível em: CASELI (2003), p.52. 
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7.3 Youalign 

Youalign é um alinhador sentencial on-line que dispensa qualquer instalação de 

software para conseguir usá-lo. O serviço é gratuito, em sua versão demo. Os usuários que 

desejam alinhar bitextos podem fazer o alinhamento através de algum documento arquivado 

seja ele com formato Word, Excel, PowerPoint, PDF (Portable Document Format), HTML 

(HyperText Markup Language), XML (Extensible Markup Language) e até mesmo texto sem 

qualquer formatação. 

O Youalign como uma ferramenta on-line tem limite para o tamanho do arquivo a ser 

inserido, que é de 1 MB. Esse método de alinhamento também salva os arquivos em formato 

Translation Memory Exchang (TXT) que são utilizados para as memórias da tradução (TM). 

Por tais motivos, esse formato de arquivo é muito utilizado no campo da tradução automática. 

 

7.3.1 Exemplo 

Para ter acesso ao Youalign basta acessar o site http://www.youalign.com/ e fazer o 

cadastro. Depois do cadastramento, um e-mail será enviado ao usuário para confirmar a 

criação da sua conta, a qual será imediatamente ativada bastando para tal que o usuário siga as 

instruções recebidas (ou seja, clicar no link indicado). 

 

Figura 8 - Exemplo de tela inicial do Youalign 

 

Disponível em: < http://www.youalign.com/> 

 

http://www.youalign.com/
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Ao criar a conta, o usuário tem acesso à página das configurações do arquivo. Em 

seguida, basta arquivar os documentos que deseja alinhar no formato que a ferramenta aceita e 

depois escolher os idiomas associados a cada arquivo. E para finalizar, é só clicar no botão 

align now. 

 

Figura 9 - Exemplo de configuração Youalign 

 

Fonte em: <http://www.youalign.com/AlignDocs.aspx?fromlogin=1> 

 

Uma vez que o alinhamento foi concluído, o usuário pode escolher em qual formato 

deseja que o arquivo esteja alinhado. A ferramenta utiliza duas opções, o TMX ou o HTML. 
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Figura 10 - Exemplo de alinhamento feito por Youalign em HTML 

 
 

Fonte: Youalign 

O exemplo foi retirado da mísica do Coldplay que se chama “A head full of dreams” 

lançada em 4 de novembro de 2015.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com os estudos realizados neste trabalho, podemos concluir que o uso do 

alinhamento sentencial se constitui em um auxiliar extremamente eficaz para usuários web, 

estudantes ou para tradutores, professores e linguistas. A técnica de AS permite ampliar o 

conhecimento de palavras ou sentenças na mesma língua de forma comparativa, ampliar o 

conhecimento de uma língua estrangeira e ser usada nas aplicações descritas neste texto. 

Como pode ser visto, o uso do alinhamento sentencial tem utilidade tanto para pessoas 

que estão em busca de conhecimento no próprio idioma como em um idioma estrangeiro. 

Com esse método se pode ter entendimento do significado da palavra ou de sentenças em 

diferentes contextos, uma vez que o alinhamento acontece com pontos correspondentes ao 

idioma materno que usuário ou o tradutor fala. 

É importante ressaltar que com o avanço da tecnologia tornou possível uma evolução 

da tradução automatizada, que, associada ao AS, pode oferecer resultados mais rápidos e de 

melhor qualidade. Com o AS o tradutor pode ter uma correspondência entre sua língua 

materna e a língua a qual será traduzida, de forma ágil e eficiente. 

Finalmente, em uma era tecnologicamente intensiva, onde a informação se tornou 

imprescindível, podemos afirmar que o alinhamento sentencial automático - um componente 

do processamento da linguagem natural - auxilia no conhecimento de qualquer língua e 

constitui um importante instrumento tecnológico para promoção do multilinguismo no mundo 

digital. Igualmente oportuna seria a inserção do alinhamento sentencial automático no fluxo 

de trabalho das atividades de tradução, elaboração de dicionários, interpretação simultânea e 

na documentação de conferências internacionais, como evidenciado neste trabalho. É 

necessário, portanto, que as pessoas - especialmente os tradutores – passem a utilizar essa 

ferramenta com maior frequência, como um instrumento profissional e de aperfeiçoamento de 

suas atividades. 

Como se mostra no decorrer deste trabalho, o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre a compreensão e o aprofundamento do uso de alinhamento sentencial foi plenamente 

alcançado.  
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