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Resumo 
 
 
 
 
 
 Esta dissertação apresenta o ConPor, um gerador conceitual que mapeia estruturas 
sintáticas de sentenças do português do Brasil em estruturas conceituais UNL (Universal 
Networking Language). As estruturas sintáticas de entrada são limitadas a um vocabulário 
específico e a um subconjunto das regras gramaticais do português. Essa limitação se deve à 
natureza de prototipagem do sistema e às escolhas de domínio e gênero textual: o ConPor 
contempla somente sentenças de horóscopo diário de jornais. Um protótipo do sistema foi 
implementado e testado visando avaliar a qualidade das regras de mapeamento sintático-
conceitual e a expressividade das estruturas UNL resultantes, com relação ao significado das 
sentenças originais. A avaliação mostra que o sistema apresenta um bom desempenho, 
considerando a sua atual configuração.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
 
 
 
 This dissertation presents ConPor, a conceptual generator that maps syntactic 
structures of Brazilian Portuguese sentences onto UNL (Universal Networking Language) 
structures. The input syntactic structures are limited to both a specific vocabulary and a subset 
of the Brazilian Portuguese grammar rules. Such a limitation is due to the prototyping nature 
of the system and the domain and genre choices: ConPor addresses only horoscopes whose 
style is that found in daily newspapers. A prototype of the system has been implemented and 
tested aiming at evaluating the quality of the syntactic-conceptual mapping rules and the 
expressiveness of the resulting UNL structures, with relation to the original sentences 
meaning. The evaluation shows that the system performs well, given its limited setting.  
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1 Introdução 
 

O Processamento de Línguas Naturais (PLN) abrange modelos computacionais 

capazes de compreender e gerar textos em língua natural (LN), por meio da exploração de 

conhecimentos interdisciplinares que contemplam questões de natureza lingüística, 

computacional, lógica, matemática, entre outras. 

Nas suas diversas aplicações, como acesso a bases de dados, tradução automática, 

sumarização automática, etc., a compreensão e a geração da LN constituem processos 

independentes. A compreensão ou análise da LN (CLN) realiza a interpretação da LN, 

associando, em geral, às asserções lingüísticas, uma representação artificial que expressa o 

seu significado, de acordo com algum modelo de representação semântica ou conceitual1. A 

geração ou síntese da LN (GLN), por sua vez, realiza o processo inverso, transformando as 

representações artificiais do significado em asserções lingüísticas. Ambos os processos podem 

envolver diversas etapas de processamento, como o lexical, sintático, semântico e pragmático-

discursivo, dependendo da natureza, dos objetivos e da metodologia de desenvolvimento do 

sistema. 

O foco deste trabalho está na etapa de análise ou interpretação semântica de sistemas 

de CLN que seguem a metodologia fundamental de PLN, isto é, de sistemas baseados em 

conhecimento (lingüístico e/ou extralingüístico), em oposição àqueles baseados em técnicas 

estatísticas, empíricas ou conexionistas. É proposto um modelo e implementado um sistema 

de análise semântica (aqui referenciada por geração conceitual), denominado ConPor 

(CONceitualização do PORtuguês), que produz estruturas conceituais UNL (Universal 

Networking Language) (UNL, 2001) para sentenças do português do Brasil.  

A análise semântica é responsável, no ConPor, por identificar e expressar os 

significados das palavras de uma sentença e como esses significados são combinados para 

formar o significado de toda a sentença, considerada isoladamente do seu contexto de 

ocorrência, ou seja, sem levar em conta o seu inter-relacionamento com outras sentenças. O 

método de CLN empregado é o seqüencial, isto é, de análise semântica posterior à análise 

sintática. A partir da reutilização de alguns recursos e processos já disponíveis para o 

português e também do desenvolvimento de módulos específicos, a geração conceitual 

consiste do mapeamento das estruturas sintáticas geradas por um parser em estruturas 

conceituais UNL, doravante, mapeamento sintático-conceitual. 

                                                 
1 Neste trabalho, os termos “semântica” e “conceitual” são utilizados como sinônimos. 
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O ConPor pode ser utilizado em qualquer aplicação de PLN que seja dependente de 

representações conceituais. Sua proposta original está focalizada, entretanto, no contexto de 

tradução automática do Projeto UNL (Uchida et al., 1999). Além da especificação da 

interlíngua da linguagem UNL, esse projeto disponibiliza um codificador LN-UNL padrão, 

que pode ser customizado para as diferentes LNs. Em função da generalidade desse 

codificador, sua customização é limitada em diversos pontos, o que pode inviabilizar o 

tratamento de aspectos específicos de determinadas LNs. O ConPor representa, nesse sentido, 

um codificador alternativo, independente das restrições do ambiente do Projeto UNL, para 

mapear sentenças do português em UNL, sendo, portanto, essa interlíngua o único ponto em 

comum entre eles.  

Apesar de existirem vários modelos de geração conceitual na literatura, eles não 

contemplam características específicas da língua portuguesa, tampouco da UNL. Esses 

modelos geralmente são baseados em recursos lingüísticos bastante complexos, inexistentes, 

ainda, para o português. Portanto, sua adaptação para o cenário em questão exigiria a criação 

e instanciação de tais recursos com as informações específicas desse cenário. Contudo, a 

proposta deste trabalho é a definição de um modelo de geração conceitual relativamente 

simples, cujos recursos e processos, caso não estejam disponíveis, possam ser criados e 

alimentados com informações recuperadas de outros recursos e/ou de obras de referência. 

Nesse contexto, a reutilização de recursos e processos do NILC (Núcleo Interinstitucional de 

Lingüística Computacional de São Carlos), em particular, além de diminuir a complexidade 

do sistema, permite torná-lo independente de módulos externos. 

Para a elaboração dessa proposta foram explorados alguns modelos de representação 

conceitual para fazer a sua correspondência com a UNL e subsidiar determinadas decisões de 

modelagem. Os principais modelos, incluindo a própria linguagem UNL, são discutidos no 

Capítulo 2. O Capítulo 3 ilustra alguns sistemas correlatos de geração conceitual voltados 

para diversas aplicações. O Capítulo 4 apresenta o sistema ConPor, propriamente dito, 

descrevendo seu ambiente, as características dos seus dados de entrada e os seus recursos e 

processos. O Capítulo 5 detalha o modelo de mapeamento sintático-conceitual proposto. O 

Capítulo 6 apresenta uma avaliação preliminar do desempenho do ConPor. O Capítulo 7 

destaca algumas conclusões deste trabalho, bem como suas principais contribuições e 

possibilidades de extensão. 
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2 Modelos de representação conceitual 
 

As estruturas conceituais resultantes do processo automático de CLN são expressas, 

em geral, de acordo com modelos de representação conceitual. Esses modelos pretendem ser 

independentes de LN, abstraindo da forma lingüística e buscando uma formalização clara e 

não-ambígua para a produção de expressões unívocas do significado. O nível de 

independência de LN, os aspectos do significado representados, o formato dessas 

representações, entre outras características, variam nos diversos modelos existentes. Neste 

capítulo, primeiramente são apresentadas algumas características básicas, comuns a diversos 

modelos. Em seguida, são descritas as características dos principais modelos relacionados a 

este trabalho, quais sejam, a Gramática de Casos (Fillmore, 1968), a Teoria de Dependência 

Conceitual (Schank, 1975), a Teoria Semântica Conceitual (Jackendoff, 1990) e a UNL. Por 

fim, os três primeiros modelos são comparados à UNL, de modo a indicar suas vantagens e 

deficiências e a identificar várias das características dessa linguagem que são derivadas de tais 

modelos. 

 

2.1 Características básicas 
 

Os modelos apresentados neste trabalho são todos sentenciais, ou seja, consideram a 

sentença como unidade básica de significado. Eles se propõem a representar a estrutura 

conceitual de cada sentença com base na sua ação (ou estado) e na relação desta com os 

demais elementos da sentença. Essa relação, em geral, é indicada pelo verbo.  

Para descrever os conceitos do seu vocabulário, normalmente os modelos utilizam os 

traços semânticos desses conceitos, isto é, as características do seu significado, como 

concreto, animado, humano, masculino, adulto, quente, etc., em uma abordagem denominada 

semântica decomposicional (Katz & Fodor, 1963). Para identificar as relações semânticas 

entre esses conceitos, as regras gramaticais dos diferentes modelos geralmente se baseiam na 

função ou no papel que eles desempenham na mensagem, em relação à sua ação (ou estado) 

principal. Tais papéis recebem diferentes denominações, de acordo com o modelo em que são 

utilizados: papéis semânticos, papéis temáticos, papéis conceituais, casos conceituais, 

entre outros. Alguns exemplos de papéis são: agente (realiza uma ação), instrumento (por 

meio do qual uma ação ocorre), paciente (sofre o efeito da ação), beneficiário (receptor do 

resultado de uma ação), caminho (percurso no qual a ação é realizada), tempo (instante de 
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uma ação), etc. Por exemplo, para os componentes da sentença (1), considerando o 

vocabulário2 da Tabela 1, poderiam ser atribuídos os papéis semânticos da Tabela 2. 

 

(1) O usuário limpou a impressora com um detergente. 

 
Tabela 1 – Vocabulário de um modelo hipotético para a sentença (1) 

Palavra Conceito 
usuário = user 
limpar = clean 

impressora = printer 
detergente = detergent 

 

 
Tabela 2 – Papéis semânticos de um modelo hipotético para a sentença (1) 

Papel Palavra 
agente = usuário 

ação = limpar 
objeto = impressora 

instrumento = detergente 
 

As regras gramaticais podem também estabelecer restrições semânticas, chamadas 

restrições de seleção, que agem como filtros para evitar interpretações incorretas, 

legitimando os possíveis relacionamentos entre enunciados lingüísticos. Por exemplo, a regra 

para relacionar conceitos correspondentes às palavras da sentença (1) pode exigir que o 

conceito no papel semântico de “agente” tenha o traço “animado” e que o conceito no papel 

de instrumento tenha o traço “concreto”.  

Normalmente, as regras gramaticais seguem o princípio da composicionalidade, que 

define que o significado da sentença é uma função sistemática do significado das suas partes. 

Com isso, constroem a representação conceitual da sentença a partir da composição da 

representação dos seus constituintes conceituais. 

Embora a estrutura conceitual deva ser independente da forma das sentenças (isto é, a 

sua estrutura sintática), esta pode ajudar a indicar o significado. Em especial, o 

relacionamento gramatical geralmente determina, em maior ou menor grau, o relacionamento 

semântico entre os constituintes sentenciais. Por exemplo, o constituinte que exerce a função 

sintática de “sujeito” em uma sentença na voz ativa, cujo verbo representa uma ação, 

geralmente exerce a função semântica de “agente” na estrutura conceitual dessa sentença. Por 

                                                 
2 Geralmente são utilizadas as palavras de alguma LN (o inglês, neste caso) como símbolos para designar os 
conceitos e/ou as relações. 
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essa razão, alguns modelos de representação conceitual prevêem mecanismos para o 

mapeamento entre estruturas sintáticas e conceituais, delineando, portanto, também o 

processo de interpretação da LN. 

De modo geral, as características citadas nesta seção nem sempre são definidas 

explicitamente ou mesmo utilizadas por todos os modelos de representação conceitual. Além 

disso, tais modelos podem apresentar uma série de características particulares e variações na 

maneira como elas são manipuladas para obter as estruturas conceituais, bem como no 

formato dessas estruturas. As variações relevantes nos diferentes modelos considerados neste 

trabalho são descritas a seguir. 

 

2.2 Gramática de Casos 
 

A Gramática de Casos (Fillmore, 1968) é uma teoria para representação conceitual 

baseada nas relações predicado-argumento de uma sentença, ou seja, nas relações existentes 

entre o verbo (representando uma ação ou estado) e os seus modificadores ou atributos. Essas 

relações são chamadas de relações de casos, ou, simplesmente, casos conceituais. 

A motivação da Gramática de Casos é puramente lingüística. Sua definição partiu da 

análise dos casos gramaticais presentes na estrutura sintática profunda (deep structure) da 

gramática gerativo-transformacional (Chomsky, 1965). Na tentativa de refinar essa 

representação, Fillmore adiciona os casos provenientes da representação do significado das 

asserções lingüísticas, ou seja, os casos de origem conceitual. 

A abordagem de interpretação seguida por Fillmore é a da semântica gerativa, na qual 

a sintaxe é vista como um componente dependente da semântica. Portanto, Fillmore considera 

a obtenção de estruturas conceituais diretamente a partir das asserções lingüísticas e a 

derivação das estruturas sintáticas a partir das conceituais. Segundo Ravin (1990), Fillmore 

adota um princípio de relevância sintática e, por essa razão, não considera um componente 

completo de análise semântica e não captura todos os conceitos semânticos expressos no 

significado da sentença. Em vez disso, define apenas os casos conceituais que têm 

implicações sintáticas, uma vez que, segundo o próprio Fillmore, os casos conceituais 

associados a determinados predicados determinam a configuração sintática na qual o 

predicado pode ocorrer gramaticalmente. Os casos definidos por Fillmore são descritos a 

seguir. 
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2.2.1 Os casos conceituais 

 

Fillmore parte da hipótese de que as línguas humanas são restritas, de modo que as 

relações entre os constituintes de uma sentença se enquadram em um pequeno número de 

tipos, os quais caracterizam, então, os casos conceituais. Segundo ele, estes casos são 

identificados por julgamentos que os seres humanos fazem acerca dos acontecimentos que 

ocorrem ao seu redor. Fillmore propõe, para o contexto de mundo considerado, seis casos 

conceituais: 

1) AGENTIVO: instigador da ação identificada pelo verbo (tipicamente animado). 

2) INSTRUMENTAL: força ou objeto inanimado, causalmente implicado a ação ou 

estado identificados pelo verbo. 

3) DATIVO: ser animado afetado pelo estado ou ação identificados pelo verbo. 

4) FACTIVO: objeto ou ser resultante da ação ou estado identificados pelo verbo ou 

compreendido como parte do significado do verbo. 

5) LOCATIVO: localização ou orientação espacial do estado ou ação identificados 

pelo verbo. 

6) OBJETIVO: qualquer coisa representada por um substantivo cujo papel na ação ou 

estado identificados pelo verbo é determinado pela interpretação semântica do 

próprio verbo. 

 

Por serem conceituais, um mesmo conjunto de casos pode representar diferentes 

asserções lingüísticas. O exemplo (2) apresenta variações superficiais cujos casos conceituais 

se mantêm. Muito embora o verbo (abrir), assim como a voz verbal (ativa) sejam os mesmos 

nas três sentenças, os papéis sintagmáticos são diferentes. Por exemplo, o sujeito de (2a) é 

“João”, de (2b) é “a chave” e de (2c) é “a porta”. Na representação conceitual, no entanto, tais 

constituintes remetem a casos conceituais distintos: o caso AGENTIVO corresponde sempre 

ao item lexical “João”; o caso INSTRUMENTAL, ao item lexical “chave” e o caso 

OBJETIVO, ao item lexical “porta”. Assim, os conceitos e suas relações correspondentes se 

mantêm na estrutura conceitual. 

(2) a. João abriu a porta com uma chave. 

  b. A chave abriu a porta.  

  c. A porta abriu.  
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Segundo Ravin (1990), mesmo com o objetivo de capturar somente as distinções 

semânticas sintaticamente relevantes, esse conjunto de casos se mostra insuficiente. Por 

exemplo, na sentença (3) não há nenhum caso apropriado para a palavra “barulho”, que 

representa a maneira como a ação foi realizada. 

(3) O vento quebrou a janela com um barulho alto. 

 

Uma série de exemplos como esse, que não são tratados pela Gramática de Casos, 

sugere que a faixa de conceitos semânticos capturados pelos seis casos propostos é bastante 

reduzida. Certamente, casos suplementares seriam necessários para representar todas as 

possíveis conceitualizações de um processo comunicativo. No entanto, a idéia de Fillmore não 

era esgotar todas as possibilidades de representação conceitual de uma LN, mas sim sugerir 

apenas as relações principais. Em trabalhos posteriores, (Fillmore, 1977, por exemplo) o autor 

sugere novos casos, como Experienciador, Estímulo, Beneficiário, Tema, Fonte, Alvo, 

Caminho, Tempo, etc. 

 

2.2.2 A estrutura conceitual 

 

A estrutura conceitual da Gramática de Casos, denominada estrutura de casos 

conceituais, é formada por dois componentes: 

1) A proposição, que especifica o conjunto de relações semânticas indicadas por um 

verbo (V) e seus respectivos complementos (isto é, argumentos), geralmente expressos por 

sintagmas nominais (SNs), associados ou não a preposições e rotulados de acordo com sua 

relação de caso com o verbo; e 

2) A modalidade, que especifica outras informações que interferem na apreensão de 

um conceito, como negação, temporalidade e modo de ocorrência do evento. Geralmente, a 

temporalidade é expressa em uma LN pelo tempo verbal (passado, presente, futuro) e o modo 

de ocorrência do evento, pelo próprio modo verbal (declarativo, interrogativo, imperativo). 

Formalmente, Fillmore representa a relação entre esses componentes, em uma 

sentença, por meio da regra (R1).  

 

(R1)  Sentença (S)  Modalidade (M) + Proposição (P) 

 

O constituinte P é expandido pela regra (R2), como um verbo (V) associado a um ou 

mais casos (Ci).  Pelo menos um verbo deve ocorrer na sentença e este deve possuir pelo 
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menos um argumento, sendo que a cada argumento é associado um caso conceitual específico 

(exceto nas sentenças com conjunções de constituintes, nas quais o mesmo caso pode ser 

associado a mais de um argumento). A regra (R3) fornece a realização categorial de cada caso 

que, na forma genérica, pode ser constituída de uma preposição (Prep) seguida de um SN, 

sendo a preposição opcional. 

 

(R2) P  V + C1 + … + Cn 

 

(R3) Ci  (Prep) + SN 

  

 A partir das regras (R1)-(R3), a estrutura de casos conceituais de uma sentença pode 

ser construída. Por exemplo, a Figura 1 ilustra a estrutura da sentença (4), incluindo 

informações morfológicas, designadas por (R2) e (R3) e utilizadas no processo de derivação 

sintática. 

 

(4) João machucou o dedo com o martelo. 

 
 

S 
 
 

M      P 
 
 
    Declarativa  Verbo  A  I  O 
      Passado 

 
 
               machucar      SN     Prep  SN SN 
 
       
        

João    com       o martelo o dedo 
  

Figura 1 – Estrutura de casos conceituais da sentença (4) 

 

2.2.3 O vocabulário 

 

Por ter uma motivação lingüística, a Gramática de Casos não define um conjunto de 

conceitos universais como vocabulário. Utiliza, em vez disso, as próprias palavras da LN. A 
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noção de casos determina a estrutura do léxico para a representação dessas palavras. As 

descrições lexicais de substantivos que devem ser usados como argumentos do verbo incluem 

seus traços semânticos, por exemplo, a descrição do item lexical “homem” contém o traço [+ 

animado], enquanto a descrição de “mesa” contém o traço [- humano]. Para estabelecer as 

restrições de seleção para os substantivos, de modo a limitar a sua escolha de acordo com as 

restrições dos casos do verbo da sentença, os traços exigidos por um caso particular podem 

ser especificados por regras como (R4). Esta define que qualquer substantivo (N) de um 

sintagma com os casos AGENTIVO (A) ou DATIVO (D) deve conter o traço [animado]. 

 

(R4) N  [animado] / A,D [X_______Y] 

 

A descrição dos itens lexicais verbais inclui sua estrutura de argumentos, na forma de 

um esquema de casos (case frame), indicando os casos obrigatórios e opcionais que devem 

ser associados aos constituintes nominais que eles selecionam como complementos. Assim, 

cada verbo pleno de sentido (isto é, aqueles que não são verbos de ligação) delineia pelo 

menos um esquema de casos conceituais. Por exemplo, o verbo “abrir” pode ocorrer em todos 

os esquemas indicados por (R5), nos quais os espaços em branco representam slots a serem 

preenchidos por um verbo e as letras indicam os casos a serem instanciados com as palavras 

da sentença. No primeiro esquema, o verbo exige um complemento OBJETIVO (O); no 

segundo, um AGENTIVO (A) e um OBJETIVO; no terceiro, um INSTRUMENTAL (I) e um 

OBJETIVO; e no quarto, um AGENTIVO, um INTRUMENTAL e um OBJETIVO. 

Sentenças que satisfazem tais esquemas são ilustradas em (5). 

 

(R5)  [_______O] 

[_______A + O] 

[_______I + O] 

[_______A + I + O] 

 

(5) A porta abriu. 

  João abriu a porta. 

  O vento abriu a porta. 

João abriu a porta com uma marreta. 
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O verbo “correr”, por sua vez, pode ser descrito conceitualmente pelo esquema de 

casos (R6), que exige o caso AGENTIVO, e o verbo “machucar”, pelo esquema (R7), que 

exige os casos AGENTIVO, INSTRUMENTAL e OBJETIVO. Esse último esquema dá 

origem à estrutura conceitual para a sentença (4), ilustrada na Figura 1. 

 

(R6) [_______A] 

 

(R7) [_______A + I + O] 

 

O conjunto de possibilidades em (R5) pode ter uma representação única (R8), com o 

uso de parênteses para indicar elementos opcionais. Vale notar que, nos esquemas de casos, a 

ordem dos casos não deve ser considerada, de modo a garantir esquemas únicos para 

significados com representações sintáticas distintas. 

 

(R8) [_______O (I) (A)] 

 

 

2.3 Teoria de Dependência Conceitual 
 

A Teoria de Dependência Conceitual (Conceptual Dependence Theory) (Schank, 

1975) foi criada com uma motivação psicolingüística, com a intenção de ser uma teoria de 

representação de como os humanos processam o conhecimento mental, contudo, de forma 

suficientemente explícita para poder ser implementada por programas computacionais3. Essa 

teoria também segue a abordagem da semântica gerativa, prevendo, portanto, um processo de 

CLN semanticamente dirigido e a derivação de estruturas sintáticas a partir de estruturas 

conceituais.   

Assim como na Gramática de Casos, a Teoria de Dependência Conceitual busca 

representar o significado de uma sentença com base na sua ação (ou estado) e em um conjunto 

de casos que indicam sua relação com os demais constituintes dessa sentença. Contudo, essas 

ações são conceituais, e não lingüísticas, pois sua definição deriva da análise da forma como 

os humanos pensam sobre as ações e não como eles as expressam em alguma LN. Por isso, 

elas não são representadas por verbos específicos, mas por um conjunto de ações primitivas 
                                                 
3 Schank (1975), juntamente com C.K. Riesbeck, C.J. Rieger e N. Goldman, apresenta uma implementação 
computacional da sua teoria, a qual realiza a análise, inferências e paráfrases de sentenças em LN. 
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(ou estados) interdependentes, sendo cada uma um conceito associado ao significado do 

verbo. 

 

2.3.1 Os papéis semânticos 

 

Como na Gramática de Casos, os constituintes que se relacionam à ação ou estado em 

uma estrutura conceitual exercem papéis semânticos, definidos de acordo com o seguinte 

conjunto: 

1) ATOR: responsável pela realização de uma ação. 

2) AÇÃO: ação feita a um objeto por um ator. 

3) OBJETO: objeto sobre o qual a ação é realizada. 

4) RECIPIENTE: receptor do resultado de uma ação. 

5) DIREÇÃO: localização na qual uma ação é direcionada. 

6) ESTADO: atributo de um objeto ou estado em que um objeto está. 

7) INSTRUMENTO: instrumento por meio do qual uma ação ocorre. 

 

2.3.2 As ações primitivas 

 

 De acordo com a Teoria de Dependência Conceitual, são necessárias apenas onze 

ações primitivas para representar adequadamente qualquer proposição. Essas ações, 

juntamente com os possíveis papéis semânticos de seus modificadores, são descritas a seguir, 

agrupadas em quatro categorias distintas, segundo o efeito que causam quando são aplicadas: 

 

1) Ações físicas 

ação descrição papéis semânticos exemplos de 
verbos 

PROPEL aplicar uma força à ator, objeto e direção atirar, empurrar 
MOVE mover uma parte do corpo ator, objeto e direção dançar, andar 
INGEST levar algo para dentro de um objeto animado ator, objeto e direção comer, fumar 
EXPEL tirar algo de dentro de um objeto animado ator, objeto e direção chorar, transpirar 
GRASP segurar um objeto ator, objeto, direção e 

instrumento 
segurar, prender 

 

 2) Ações que causam a mudança de estado 

ação descrição papéis semânticos  exemplos de 
verbos 

PTRANS mudar a localização de algo ator, objeto, direção e 
instrumento 

guiar, voar 
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ATRANS mudar algum relacionamento abstrato com 
respeito a algum objeto 

ator, objeto, direção e 
recipiente 

dar, receber 

 

 3) Ações mentais 

ação descrição papéis semânticos  exemplos de 
verbos 

MTRANS transferir informações ator, objeto, 
recipiente e 
instrumento 

falar, conversar 

MBUILD criar ou combinar pensamentos ator, objeto, 
recipiente e 
instrumento 

decidir, concluir 

 

 4) Ações que ocorrem como instrumentos de outras ações 

ação descrição papéis semânticos exemplos de 
verbos 

SPEAK produzir um som ator, objeto e direção cantar, falar 
ATTEND direcionar ou focalizar um órgão de sentido 

para um estímulo particular 
ator, objeto e direção ouvir, cheirar, 

provar 
 

Adicionalmente a essas onze ações, há a primitiva denominada “DO”, usada para 

indicar a ocorrência de uma ação não especificada, quando não é possível identificar ou inferir 

a ação representada pelo verbo, como é o caso de “ferir”, em uma sentença como “Eu feri 

João.”. 

 
2.3.3 Os estados 

 

 Além das ações primitivas, uma estrutura conceitual da Teoria de Dependência 

Conceitual pode indicar o estado de um objeto ou, ainda, o estado dos atributos de um objeto. 

Exemplos de estruturas dessa natureza incluem sentenças com verbos de estado ou ligação. 

Muitos estados são descritos por valores escalares. Alguns exemplos são dados a seguir: 

 SAÚDE: varia de –10 a 10, por exemplo, morto = -10, gravemente doente = -9, com 

saúde perfeita = 10. 

 MEDO: varia de –10 a 0, por exemplo, assustado = -5, calmo = 0. 

 RAIVA: varia de –10 a 0, por exemplo, furioso = -9, chateado = -2, calmo = 0. 

 ESTADO MENTAL: varia de –10 a 10, por exemplo, depressivo = -5, triste = -2, feliz 

= 5. 

 ESTADO FÍSICO: varia de –10 a 10, por exemplo, morto = -10, ferido = -5, Ok = 10. 

 FOME: varia de –10 a 10, por exemplo, faminto = -8, sem apetite = 0, satisfeito = 3. 
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 Outros estados, como TAMANHO, COR, INTENSIDADE DA LUZ, MASSA e 

VELOCIDADE possuem valores absolutos e não podem, portanto, ser descritos conforme 

determinados intervalos. Estados que representam relacionamentos entre objetos, por 

exemplo, CONTROLE, POSSE, PROXIMIDADE, LOCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO e 

FÍSICA, também não podem ser descritos por escalas. 

 

2.3.4 A estrutura conceitual 

 

A estrutura conceitual da Teoria de Dependência Conceitual, chamada de “estrutura de 

dependência conceitual”, pode ser constituída por uma ou mais conceitualizações. Uma 

conceitualização corresponde à unidade fundamental do nível conceitual e pode representar: 

(a) uma ação; ou (b) um estado de um objeto. 

Para representar as diferentes ações (ou estados) e os papéis que elas exigem para 

combinar os elementos de uma sentença em conceitualizações, são utilizadas regras genéricas, 

chamadas de regras de sintaxe conceitual ou, simplesmente, regras conceituais. Essas 

regras são definidas em função de categorias de conceitos, sendo que cada categoria pode 

assumir diferentes papéis semânticos, conforme ilustrado na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Exemplos de categorias de conceitos 

Categoria 
conceitual 

Descrição 

PPs (Picture 
Producers) 

Objetos físicos, incluindo seres animados. Representam os papéis de ATOR, 
RECIPIENTE, OBJETO ou DIREÇÃO. Geralmente, PPs correspondem a substantivos 
no nível sintático 

ACTs 
(Actions) 

Ações primitivas que podem ser realizadas por um ator sobre objetos. Representam o 
papel de AÇÃO e correspondem aos verbos no nível sintático 

LOCs 
(Locations) 

Localizações, coordenadas no espaço, como o local físico no qual uma ação ocorre. 
Podem representar os papéis de ESTADO ou DIREÇÃO 

AAs (Action 
Aiders) 

Modificadores de ações 

 

 Alguns exemplos de regras conceituais definidas em termos dessas categorias são 

ilustrados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Exemplos de regras conceituais 

Regra Significado da regra 
 Objetos físicos (PPs) podem realizar ações (ACTs) 

 
 Ações envolvem objetos físicos 
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 Ações envolvem mudanca de direção (LOC), da localização 

inicial para a final   
 

 

Para exemplificar o uso dessas regras, considere a estrutura conceitual da sentença (6), 

adaptada de Schank (1975, p. 22), cuja representação gráfica é dada pelo diagrama conceitual 

da Figura 2. 

 

(6) João comeu uma rã. 

 

 
 

Figura 2 – Estrutura de dependência conceitual da sentença (6) 

 
Além das conceitualizações obtidas a partir de informações explícitas na sentença, 

alguns significados podem ser inferidos, representando novas conceitualizações. Para tanto, é 

necessário um modelo de representação do conhecimento de mundo que indique as 

inferências válidas. Por exemplo, para a sentença (6), poderia ser inferido o fato de que “João 

utiliza sua mão para mover o alimento até sua boca”. O diagrama conceitual considerando 

essa inferência instrumental é ilustrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Estrutura de dependência conceitual com inferência instrumental da sentença (6) 

 

 Outro tipo de inferência que pode ser realizada sobre essa sentença diz respeito às 

conseqüências da sua ação principal, ou seja, à mudança do estado de um objeto, causada por 

tal ação. Por exemplo, pode-se inferir que “João teve sua saúde prejudicada após ingerir a rã”, 

conforme representado no diagrama da Figura 4. 
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Figura 4 – Estrutura de dependência conceitual com inferência de conseqüência da sentença (6) 

 

 
2.4 Teoria Semântica Conceitual 
 

Criada também com uma motivação psicolingüística, a Teoria Semântica Conceitual 

(Conceptual Semantic Theory) (Jackendoff, 1990), em uma abordagem similar à da Teoria de 

Dependência Conceitual, decompõe o significado da LN em um conjunto de funções e traços 

primitivos. Contudo, focaliza apenas a representação do significado de conceitos de 

movimento e localização espacial. 

Diferentemente dos dois modelos citados nas seções anteriores, a Teoria Semântica 

Conceitual considera a autonomia do componente sintático e a derivação das estruturas 

conceituais a partir das estruturas sintáticas, por meio de um componente semântico bem 

definido. Para tanto, divide o problema da representação conceitual em dois subproblemas: o 

Problema do Significado e o Problema da Correspondência.  

O problema do significado caracteriza os fenômenos específicos que uma teoria do 

significado deve tratar, de modo a obter uma representação suficientemente expressiva para 

dar conta das distinções semânticas entre sentenças e das inferências que podem ser realizadas 

sobre essas sentenças. O problema da correspondência, por sua vez, caracteriza a relação entre 

a estrutura formal do significado e a estrutura formal da sintaxe, de modo a desenvolver uma 

teoria de relação entre estruturas sintáticas e conceituais, codificada por meio de regras de 

correspondência. 

Para tratar esses dois problemas, de modo a caracterizar os recursos mentais que 

possibilitam expressar a experiência do mundo e o conhecimento humano, na Teoria 

Semântica Conceitual o processo de compreensão do significado de uma sentença S consiste 

em substituir S por um conceito C codificado mentalmente, que tem uma estrutura interna 
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derivável de uma estrutura sintática e de itens lexicais em S. A estrutura de C, bem como o 

processo da sua geração, a partir de S, são descritos a seguir. 

 

2.4.1 A estrutura conceitual 

 

 Nesta seção são apresentados os principais componentes da estrutura conceitual da 

Teoria Semântica Conceitual, chamada também de estrutura semântico-conceitual.  

 

2.4.1.1 As categorias conceituais 

 

Os constituintes conceituais, que correspondem às unidades essenciais da estrutura 

conceitual, são definidos a partir de um conjunto de categorias ontológicas, chamadas de 

categorias conceituais, como Thing (coisa), Event (evento), State (estado), Action (ação), 

Place (lugar), Path (caminho), Property (propriedade), Time (tempo), Manner (modo) e 

Amount (quantidade).  

As categorias são representadas nas estruturas conceituais conforme a notação (R9), 

que indica que o conceito (CON) é do tipo especificado por <categoria conceitual>. Em (7) 

são ilustrados alguns exemplos de categorias conceituais associadas a conceitos distintos. 

 

(R9) [<categoria conceitual> CON] 

 

(7) [Thing Mozart] é [Property famoso] 

  Ele compôs [Amount muitas [Thing sinfonias]] 

 

2.4.1.2 As primitivas conceituais 

 

As categorias conceituais podem ser especializadas em diversas primitivas conceituais. 

A Tabela 5 (Dorr et al., 1995, p. 5) ilustra alguns exemplos de primitivas para um subconjunto 

de categorias conceituais.  

 
Tabela 5 – Algumas categorias e primitivas conceituais da Teoria Semântica Conceitual 

Categoria Primitivas 
Event CAUSE, LET, GO, STAY 
State BE, ORIENT 
Position AT, IN, ON 
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Path TO, FROM, TOWARD, AWAY-FROM, VIA 
Thing BOOK, PERSON, ROOM, SURFACE, WALL, HOUSE, BALL, DOLL, MEETING 
Property TIRED, HUNGRY, PLEASED, BROKEN, DEAD, HAPPY, RED, HOT, FAR, BIG 
Place HERE, THERE, LEFT, RIGHT, UP, DOWN 
Time TODAY, SATURDAY, 2:00, 4:00 
Manner FORCEFULLY, LIKINGLY, WELL, QUICKY, HAPPILY, LOVINGLY, UPWARD, 

DOWNWARD, WITHIN, HABITUALLY 
 
 

 Algumas categorias conceituais estabelecem conjuntos finitos e pré-definidos de 

primitivas, como é o caso de Event e State, enquanto outras, como Thing e Manner, permitem 

conjuntos abertos, podendo, por exemplo, ser customizadas para diferentes domínios e 

aplicações. 

 Para exemplificar o modo como as primitivas são especificadas em uma estrutura 

conceitual, considere as sentenças (8) e (9) e suas representações conceituais (10) e (11), nas 

quais as primitivas são indicadas por maiúsculas. 

 

 (8) A bola rolou na direção de Ana. 

 

 (9) João rolou a bola na direção de Ana. 

 

 (10) [Event GO ([Thing BALL], [Path TOWARD ([Position AT ([Thing BALL, [Thing 

ANA])])])] 

 

 (11) [Event CAUSE ([Thing João], [Event GO ([Thing BALL], [Path TOWARD ([Position AT  

([Thing BALL, [Thing ANA])])])])] 

 

2.4.1.3 Os campos semânticos 

 

 Apesar de o foco da Teoria Semântica Conceitual estar na representação de conceitos 

de movimento e localização espacial, esses conceitos podem ser estendidos para outros 

campos. Para tanto, são adicionados traços que indicam campos semânticos às primitivas 

usadas para representar os conceitos de localização e movimento. Exemplos de campos 

semânticos são: tempo (Temp), posse (Poss), circunstância (Circ), existência (Exist), 

localização (Loc) e características de uma entidade (Ident). Por exemplo, a primitiva GOPoss se 

refere ao evento GO, no campo de posse, tornando possível a representação (13), de 

transferência de posse, para a sentença (12). 
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 (12) Ana recebeu a boneca. 

 

 (13) [Event GOPoss ([Thing DOLL], [Path TOPoss ([Position ATPoss ([Thing DOLL], [Thing  

ANA])])])] 

 

A Tabela 6 (Dorr et al., 1995, p. 5) ilustra diferentes tipos de sentenças que podem ser 

representadas pelo sistema de primitivas e campos semânticos.  

 
Tabela 6 – Sentenças ilustrativas de primitivas e campos semânticos 

Primitiva Primitiva – Campo Exemplo 
GOPoss Maria doou a boneca. 
GOIdent Elisa se tornou mãe. 
GOTemp O encontro foi das 2:00 às 4:00. 

GO4 

GOLoc Mudamos a estátua do parque para o zoológico. 
STAYPoss A menina manteve a boneca. 
STAYLoc Nós mantivemos a estátua no parque. 
STAYCirc João continuou transportando mercadorias para a Califórnia. 

STAY 

STAYExist A situação persistiu. 
BEPoss A boneca pertence à menina. 
BEIdent Elisa é uma pianista. 
BETemp O encontro é à noite. 

BE 

BELoc A estátua está no parque. 
 

 
2.4.1.4 A estrutura de argumentos 

 

Conforme ilustra (R10), cada constituinte conceitual é descrito em termos da sua 

categoria conceitual (Event/Thing/Place, etc.), de um token que expressa a primitiva 

conceitual que o representa e de sua estrutura de argumentos, indicada pela função F. 

 
(R10)  
    Event/Thing/Place 
 [Constituinte]   Token 

   F (<Constituinte 1, < Constituinte 2, < Constituinte 3>>>) 
 

 

A estrutura de argumentos desempenha um importante papel, pois identifica o número 

e a categoria dos argumentos de um constituinte, de modo a especificar como ele pode ser 

                                                 
4 Para representar a dimensão espacial, pode ser acrescentado o traço de campo semântico Spatial às primitivas, 
como em GOSpatial, no entanto, esse é considerado o traço default e, portanto, não é explicitamente indicado. 
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combinado com os demais elementos da sentença. A estrutura de argumentos também pode 

ser definida em função da categoria conceitual dos constituintes. Cada categoria conceitual 

tem algumas realizações nas quais pode ser decomposta. Essa decomposição é expressa por 

uma regra chamada de estrutura função-argumento, na qual cada argumento pode ser 

também um constituinte conceitual, o que permite a recursividade de estruturas conceituais, 

ou seja, permite que um constituinte seja definido em termos de outros constituintes. No 

domínio de movimento e localização espacial, (R11) apresenta algumas estruturas função-

argumento, nas quais os colchetes indicam a categoria em decomposição, as chaves indicam 

que uma das opções deve ser escolhida e os parênteses indicam os argumentos necessários aos 

constituintes daquela categoria. 

 

 (R11) a. [Place]  [Place função-Place ([Thing])] 
 
 
  b. [Path]    TO 
      FROM 
      TOWARD     Thing 
      AWAY-FROM    Place 
     Path VIA 
 
 
  c. [Event]   [Event GO ([Thing], [Path])] 
     [Event STAY ([Thing], [Place])] 
 
  

A interpretação dessas regras é a seguinte: 

• (R11a) define que um constituinte conceitual que pertence à categoria Place pode 

ser elaborado como uma função-Place, ou seja, como qualquer primitiva dessa 

categoria, seguido de um argumento da categoria Thing. Um exemplo de 

construção que pode ser representada por essa estrutura é “sob a mesa”, sendo “a 

mesa” o objeto de referência do tipo Thing e “sob” a função-Place, como ilustrado 

em (14). 

• (R11b) elabora uma trajetória (Path) como uma das cinco primitivas especificadas, 

que mapeiam uma referência do tipo Thing ou Place nessa trajetória. Um exemplo 

de construção que pode ser representada por essa estrutura é a trajetória da sentença 

(8), ilustrada em (10). 

• (R11c) define que um constituinte da categoria Event pode ser elaborado como 

uma das duas funções-Event, GO ou STAY, nas quais o primeiro argumento é da 
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categoria Thing e o segundo é da categoria Path ou Place, respectivamente. 

Exemplos de construções representadas por essa estrutura com a função-Event GO 

são ilustrados em (10) e (13). 

 

(14) [Place SOB ([Thing MESA])] 

 

 

2.4.2 Os papéis temáticos 

 

 Uma vez que as primitivas seguem uma abordagem funcional, seus argumentos 

exercem papéis conceituais bem definidos, no nível comunicativo, aos quais Jackendoff 

denomina papéis temáticos. O conjunto de papéis temáticos da Teoria Semântica Conceitual 

inclui os seguintes: 

1) TEMA: entidade que está em movimento ou é localizada no espaço. Corresponde 

ao primeiro argumento das primitivas GO, STAY, BE e ORIENT. 

2) FONTE: entidade ou lugar a partir do qual o movimento do TEMA procede. 

Corresponde ao argumento da primitiva FROM. 

3) META: entidade ou lugar para onde o movimento procede. Corresponde ao 

argumento da primitiva TO ou TOWARD. 

4) AGENTE: entidade nominal responsável por um evento. Corresponde ao primeiro 

argumento da primitiva CAUSE. 

5) LOCALIZAÇÃO: argumento das primitivas da categoria State relativas à 

localização ou estado físico. 

6) EXPERIENCIADOR: argumento das primitivas da categoria State relativas a 

estado mental. 

  

2.4.3 A correlação entre estruturas sintáticas e conceituais 

 

Como mencionado, diferentemente dos dois modelos anteriores, a Teoria Semântica 

Conceitual trata explicitamente do problema da correspondência entre estruturas sintáticas e 

conceituais, foco deste trabalho. Para tanto, define, nos próprios itens lexicais, mecanismos 

que indicam tal correspondência, tanto para o mapeamento de cada item na sua representação 

conceitual, quanto para a composição das representações conceituais individuais em uma 

estrutura conceitual sentencial.  
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 A representação conceitual de cada constituinte é chamada de estrutura conceitual 

lexical. No entanto, em geral, conforme ilustrado em (R10), as palavras não correspondem a 

constituintes conceituais completos, mas sim a constituintes com argumentos em aberto (slots 

vazios), associados a uma categoria conceitual. Esses argumentos são instanciados quando da 

combinação (ou unificação) dos constituintes de uma sentença, para a criação da estrutura 

conceitual completa dessa sentença (ou estrutura conceitual sentencial), como a dos 

exemplos (10), (11) e (13). Uma vez que a estrutura conceitual de uma sentença é derivada da 

estrutura sintática, a combinação das estruturas conceituais lexicais dos constituintes para a 

elaboração dessa estrutura conceitual sentencial depende também das informações sintáticas 

desses constituintes. Portanto, essa combinação é feita de acordo com regras de 

correspondência entre sintaxe e semântica. Nessa abordagem, o papel temático de cada 

argumento de um item lexical é determinado pela posição estrutural do índice desse 

argumento na estrutura conceitual sentencial. 

O princípio fundamental de correspondência entre as estruturas sintáticas e conceituais 

define que cada constituinte sintático principal de uma sentença (S, SN, SV, SP, etc.) é 

mapeado em um constituinte conceitual (de alguma categoria conceitual). Por exemplo, um 

sintagma nominal (SN) pode expressar quase todas as categorias conceituais; um sintagma 

preposicional (SP) pode expressar um lugar (Place), um caminho (Path) e uma propriedade 

(Property); uma sentença (S) pode expressar um evento (Event) ou um estado (State). Haja 

vista que um constituinte pode apresentar outros constituintes como argumentos, é preciso 

uma regra para formalizar a correspondência entre as estruturas de argumentos sintática e 

conceitual. Essa regra é formalizada por (R12), sendo XP qualquer item lexical cujos 

complementos são, opcionalmente, YP e ZP (componentes entre “<>” são opcionais). 

Segundo essa notação, YP corresponde ao constituinte C2, ZP ao constituinte C3 e o sujeito da 

sentença (caso exista) ao constituinte C1. Na seqüência, (R13) ilustra um exemplo de 

estruturas sintática e conceitual correspondentes. 

 
(R12)  
  XP      Constituinte 

     corresponde a   
  ____ <YP <ZP>>    F (<C1>, <C2, <C3>>) 

 

  

(R13) a. Estrutura sintática 

      [S [SN John] [SV ran [SP into [SN the room]]]] 
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  b. Estrutura conceitual 

      [Event GO ([Thing JOHN], [Path TO ([Place IN ([Thing ROOM])])])] 

 

 Em (R13), a sentença corresponde a um Event na estrutura conceitual. O verbo 

corresponde à função-Event GO, ou seja, é uma sentença expressando movimento. O sujeito e 

o sintagma preposicional SP da sentença correspondem, respectivamente, ao primeiro e 

segundo argumentos de GO. O segundo argumento é composto por uma função-Path TO, que 

assume um argumento do tipo Place, o qual, por sua vez, é composto por uma função-Place 

IN e por um argumento do tipo Thing, expresso pelo objeto da preposição. 

 Para mostrar como os constituintes são combinados para gerar a estrutura (R13b), com 

base na correspondência sintático-conceitual, considere a descrição da palavra into (R14). 

Essa descrição contempla informações sintáticas (nas três primeiras linhas) e sua estrutura 

conceitual lexical (na última linha), além da correspondência entre elas, por meio de índices. 

  
 (R14)   into 
   P 
   ____ SNj 

   [Path TO ([Place IN ([Thing    ]j)])] 
 
 

  (R14) indica que into é uma preposição (P) que exige como objeto um sintagma 

nominal (SNj) co-indexado com o slot vazio de um dos argumentos da estrutura de conceitual 

lexical. Essa co-indexação indica que uma mesma palavra deve preencher o slot vazio tanto 

do SN quanto do argumento da estrutura conceitual, respeitando, para tanto, as restrições 

impostas por ambos: a palavra deve ser um sintagma nominal e deve ser da categoria 

conceitual Thing.  

 As restrições de seleção para a instanciação de estruturas como essa são tratadas como 

condições na inserção lexical, de modo que um item não pode ser combinado com outros para 

compor a estrutura conceitual de uma sentença caso seus argumentos violem tais restrições. 

Restrições dessa natureza podem ser mais detalhadas que somente a definição de categorias 

conceituais, como em (R14). Por exemplo, pode-se definir que o objeto direto do verbo drink 

deve ser um líquido, indicando tal restrição na própria estrutura conceitual do verbo, como em 

(R15). Vale notar, aqui, que todas as restrições precisam ser estabelecidas nas entradas de 

cada primitiva conceitual (neste caso, drink), isto é, não é possível generalizar a imposição de 

restrições, considerando, por exemplo, classes de primitivas. 
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 (R15)  drink 
  V 
  ____ <SNj> 
  [Event CAUSE ([Thing    ]i, [Event GO ([Thing LIQUID]j, [Path TO ([Place IN ([Thing  
   MOUTH OF ([Thing   ]i)])])])])] 
 

 

2.5 Linguagem UNL 
 

A linguagem UNL (Universal Networking Language) (UNL, 2001) foi criada com 

uma motivação lingüístico-computacional, com o propósito de ser prontamente implementada 

em sistemas de comunicação multilingüe, em especial, para ser utilizada como representação 

intermediária no Projeto UNL (Uchida et al., 1999) de tradução automática por interlíngua. A 

especificação da linguagem UNL, descrita resumidamente nesta seção, focaliza o aspecto da 

representação conceitual, propriamente dito, e não os meios para obtê-la: se diretamente a 

partir das sentenças ou com base nas suas estruturas sintáticas, por exemplo. Essa questão 

pode ser tratada de modo diferenciado pelos sistemas que utilizam a UNL como representação 

conceitual. 

 

2.5.1 A estrutura conceitual 

 

Para representar suas estruturas conceituais, a linguagem UNL utiliza três 

componentes: (a) conceitos (book, table, etc.), (b) relações semânticas entre conceitos (agt = 

agente, plc = lugar, obj = objeto, etc.); e (c) atributos de conceitos (past = tempo passado, def 

= referência definida, etc.). Esses componentes são formalmente definidos como Universal 

Words (UWs), Relations Labels (RLs) e Attribute Labels (ALs), respectivamente.  

 

2.5.1.1 UWs (Universal Words) 

 

As UWs expressam conceitos individuais, representados por palavras do inglês 

(palavras simples ou compostas, ou frases). Esses conceitos fazem parte do vocabulário da 

UNL. Um dicionário central – Master Dictionary (Uchida, 2000) – especifica o conjunto de 

UWs “universais”, isto é, que valem, em princípio, em qualquer contexto comunicativo, 

envolvendo falantes de quaisquer LNs.  
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As UWs são classificadas em: 

1) UWs Básicas: representam um conceito sem nenhuma restrição. São expressões 

simples, por exemplo: go, house, state. 

2) UWs Restritas: apresentam restrição(ões) conceitual(is), por meio de relações que 

remetem a outros conceitos na ontologia da UNL5 e que servem para especificar (ou refinar) o 

significado de uma UW básica. Por exemplo, o conceito genérico book pode dar origem a 

vários conceitos de significados independentes, correspondentes a, por exemplo, “livro” ou 

“reservar um quarto”. Na UNL, tais conceitos específicos são representados, respectivamente, 

por book(icl>publication), book(obj>room). Caso o contexto comunicativo não permita 

resolver tal ambigüidade, deve ser utilizado o conceito genérico. No exemplo, simplesmente 

book. 

3) UWs Extras: tipo especial de UW restrita utilizada para representar conceitos para 

os quais não existem palavras específicas na língua inglesa e que precisam, portanto, ser 

incluídos como categorias extras. Por exemplo, ikebana(icl>action,obj>flowers), que indica 

“algo que é feito com flores”, e samba(icl>dance), que indica um tipo de dança. 

 

UWs podem ainda ser simples ou compostas (compound-UWs). Compound-UWs 

representam grupos de relações binárias que expressam um conceito complexo, referenciado 

como uma única UW em outras relações. Para definir UWs compostas são criados escopos. 

Por exemplo, na sentença (15), tanto “João” quanto “Paulo” são agentes da ação “comer”. 

Para indicar isso, os dois conceitos são relacionados por meio da relação and, em (16a), com a 

indicação de um escopo (:01). Em seguida, esse escopo é referenciado como um dos 

argumentos da relação agt (agente), por meio do identificador (compound-UW-ID) “:01”, 

como ilustrado em (16b). 

 

(15) João e Paulo comem frutas. 

 

(16) a. and:01(João, Paulo) 

b. agt(eat, :01) 

 

                                                 
5 Essa ontologia, que indica a hierarquia conceitual da UNL, faz parte do recurso chamado Base de 
Conhecimento UNL (Uchida, 2001). Tal recurso, cujo desenvolvimento ainda não foi concluído, inclui também 
a especificação das possibilidades de relações semânticas entre os conceitos UNL, classificadas de acordo com 
seu grau de certeza. 
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2.5.1.2 ALs (Attribute Labels) 

 

 Uma UW pode ser representada com rótulos de atributos (ALs), os quais fornecem 

informações adicionais sobre o conceito em sentenças particulares. Esses atributos são 

normalmente indicados a partir de características morfossintáticas do(s) constituinte(s) que o 

conceito representa. Eles podem, contudo, agregar também certo conhecimento de mundo às 

estruturas UNL, referente, por exemplo, a informações pragmáticas, como atos de fala como 

questionamentos e ordens. De modo geral, os ALs incluem informações sobre referência 

(genérica, definida, indefinida, plural, etc.), negação, tempo, aspecto, informações de foco 

(tópico, foco, ponto de entrada, etc.), modo e atributos proposicionais (convite, interrogação, 

etc.), entre outras. Atualmente, a especificação da UNL considera cerca de 70 ALs, os quais 

são anexados às UWs pelo símbolo “.@”.  

Para exemplificar alguns atributos da UNL, considere seu uso nos conceitos das 

relações (18) para a sentença (17). Esses atributos são descritos na Tabela 7. 

 

(17) A empregada limpou a calçada com uma vassoura. 

 

(18) agt(clean.@entry.@past, housekeeper.@def) 

obj(clean.@entry.@past, sidewalk.@def) 

ins(clean.@entry.@past, broom.@indef) 

 
Tabela 7 – Exemplos de atributos UNL 

Atributo Descrição 
@entry indica que o conceito é o principal em toda a expressão UNL, ou em um escopo 
@past indica que o evento ao qual está associado ocorreu no tempo passado 
@def indica que o conceito é definido, ou seja, é um conceito já referenciado 
@indef indica que o conceito é indefinido, ou seja, é um conceito ainda não referenciado 
 

 

2.5.1.3 RLs (Relation Labels) 

 

RLs, ou rótulos de relação, são usados para indicar a relação semântica entre dois 

conceitos expressos por UWs. Assim, eles introduzem as chamadas relações binárias de um 

código UNL, cujo formato é dado por RL(UW1,UW2). Atualmente, há 44 RLs, divididos em 

duas classes: 
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1) RLs sentenciais: são aqueles definidos entre as UWs de uma sentença. Ao todo, 

representam 41 relações semânticas.  

2) RLs ontológicos: são aqueles definidos entre as UWs na ontologia da UNL. Se 

enquadram nessa categoria os RLs de inclusão (icl), instanciação (iof) e igualdade 

(equ). 

 

Abaixo, seguem algumas sentenças em português e suas correspondentes estruturas 

UNL, representadas de forma simplificada, isto é, utilizando-se somente UWs básicas, às 

quais são associados apenas ALs indicados por traços morfossintáticos ou características 

estruturais. Essas relações são descritas na Tabela 8. 

 

 (19)  A criança anda rápido. 

Representação UNL:  agt(walk.@entry, kid.@def) 

man(walk.@entry, fast) 

 

(20)  Ana toma leite pela manhã. 

Representação UNL:  agt(drink.@entry, Ana) 

    obj(drink.@entry, milk) 

    tim(drink.@entry, morning)  

 

(21)  João se machucou com a arma de Maria no carro. 

Representação UNL:  agt(hurt.@entry, João) 

ins(hurt.@entry, gun.@def) 

pos(gun.@def, Maria) 

plc(hurt.@entry, car)  

 

(22)  Vestidos e sapatos novos são bonitos. 

Representação UNL:  and:01(dress.@pl, shoe.@pl) 

    mod(:01, new) 

aoj(beautiful.@entry, :01) 
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Tabela 8 – Exemplos de relações UNL 

Relação Descrição 
agt (agente) relação entre uma ação volitiva e o agente ou a coisa6 que causa essa ação 
man (maneira) relação entre a ação e a maneira como ela é realizada 
obj (objeto) relação entre uma ação ou estado e a coisa que é afetada diretamente por 

essa ação ou estado 
tim (tempo) relação entre uma ação e o momento em que ele ocorre 
and (conjunção) relação de conjunção entre duas coisas ou ações 
aoj (objeto atributivo) relação entre uma coisa e o seu estado atual ou seu atributo 
mod (modo) relação entre uma coisa e outra que a modifica, especifica ou restringe 
ins (instrumento) relação entre uma ação e o instrumento utilizado para realizá-la 
plc (lugar) relação entre um evento e o lugar onde ele ocorre, ou entre um estado e o 

lugar onde ele é verdadeiro, ou uma coisa e o lugar onde ela existe 
pos (possuidor) relação entre uma coisa e seu possuidor 

 
 

2.5.2 A correlação entre estruturas sintáticas e conceituais 

 

 A UNL não fornece, como a Teoria Semântica Conceitual, um mecanismo explícito, 

embutido na própria linguagem, para o mapeamento entre estruturas sintáticas e conceituais. 

Contudo, conforme será descrito a seguir, suas estruturas conceituais são dependentes, em 

diversos aspectos, de características da estrutura sintática, e essa dependência fornece 

subsídios para a identificação de relações sintático-conceituais. Essa dependência, juntamente 

com as demais características particulares das diferentes LNs, evidencia a necessidade de 

definir modelos de mapeamento específicos para cada LN ou grupo de LNs similares, quando 

da construção de sistemas de CLN seqüenciais cujo objetivo é obter representações UNL. O 

modo como a dependência de decisões superficiais é explorada pelo sistema proposto neste 

trabalho para projetar estruturas sintáticas em representações conceituais será descrito no 

Capítulo 5. 

 

2.6 Análise comparativa dos modelos de representação conceitual 
 

A comparação discutida nesta seção pretende ilustrar as principais relações entre os 

modelos de representação conceitual abordados neste capítulo, em especial, a influência dos 

três primeiros modelos na definição da UNL.  

 Apesar do objetivo comum de representação conceitual, os modelos descritos utilizam 

diferentes formalismos de representação e têm por base diferentes motivações, o que faz com 

                                                 
6 O termo “coisa” foi adotado como uma tradução do termo thing, utilizado na especificação UNL original, para 
indicar um constituinte nominal genérico, sem papel semântico específico. 
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que privilegiem aspectos diversos do significado. Os modelos com motivação 

psicolingüística, isto é, a Teoria de Dependência Conceitual e a Teoria Semântica Conceitual, 

alcançam um nível maior de abstração do significado em relação à forma lingüística e, 

conseqüentemente, em relação à LN, uma vez que definem grupos abstratos de ações, funções 

e constituintes conceituais. Com isso, nesses modelos, as sentenças que têm o mesmo 

significado, mas, por exemplo, foco em diferentes ações, como (23a) e (23b), são 

representadas pela mesma estrutura conceitual, conforme ilustrado nas Figuras 5 e 6. Isso não 

ocorre nos modelos com motivação lingüística, isto é, na Gramática de Casos (Figura 7) e na 

UNL (Figura 8), nos quais as ações são representadas pelos próprios verbos, ou por conceitos 

específicos para cada verbo. Na UNL, em particular, a dependência lingüística é ainda maior. 

Uma evidência disso é que variações estruturais associadas, por exemplo, à voz verbal (ativa e 

passiva) de uma sentença podem levar a representações diferenciadas.  

 

(23) a. João deu o livro à Maria. 

b. Maria ganhou o livro de João. 

 

Teoria de Dependência Conceitual 
(23a) e (23b) 

 
Figura 5 – Estrutura de dependência conceitual das sentenças (23a) e (23b) 

  

Teoria Semântica Conceitual 
(23a) e (23b) 

[Event CAUSE ([Thing JOAO], [Event GOPoss ([Thing LIVRO],  

[Path FROMPoss ([Position ATPoss ([Thing LIVRO], [Thing JOAO])])],  

[Path TOPoss ([Position ATPoss ([Thing LIVRO], [Thing MARIA])])])])] 
Figura 6 – Estrutura semântico-conceitual das sentenças (23a) e (23b) 
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Gramática de Casos 

(23a) 
 

S 
 

  
M     P 

 
 

Declarativa        Verbo      A        O            D 
Passado 

 
                     dar   João       o livro      Maria 

 
(23b) 

S 
 

  
M     P 

 
 

Declarativa        Verbo      A        O            D 
Passado 

 
                  ganhar   Maria   o livro      João 

 
Figura 7 – Estruturas de casos conceituais das sentenças (23a) e (23b) 

 

UNL 
(23a) 

agt(give.@past.@entry, João) 
ben(give.@past.@entry, Maria) 
obj(give.@past.@entry, book.@def) 

(23b) 
ben(gain.@past.@entry, Maria) 
obj(gain.@past.@entry, book.@def) 
frm(book.@def, João)    ou    pos(book.@def, João) 

Figura 8 – Estruturas interlinguais UNL das sentenças (23a) e (23b) 

 

Como pode ser verificado nas figuras acima, nos modelos com motivação 

psicolingüística, muito embora os verbos das sentenças sejam diferentes, a estrutura 

conceitual é a mesma, pois ambos são representados pela mesma ação primitiva ou primitiva 

conceitual: a ação primitiva ATRANS (transferência de posse), na Teoria de Dependência 

Conceitual, e a primitiva conceitual GOPoss (primitiva GO, indicando movimento, e campo 

semântico Poss, indicando posse), na Teoria Semântica Conceitual. Já nos dois outros 
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modelos, são possíveis estruturas conceituais diferentes, uma para cada sentença. Na 

Gramática de Casos, cada estrutura representa explicitamente um dos verbos, todavia, os 

casos conceituais e os seus constituintes correspondentes se mantêm. Na UNL, por sua vez, 

são possíveis estruturas conceituais bastante distintas, cujas variações incluem tanto a 

representação da ação em foco, como ocorre com a Gramática de Casos, quanto as suas 

relações semânticas com os demais constituintes da sentença.  

Os quatro modelos diferem também com relação à sua caracterização no contexto da 

CLN. A Gramática de Casos e a Teoria de Dependência Conceitual, por serem 

semanticamente dirigidas, não definem como a representação sintática é mapeada em uma 

representação conceitual. Assim, não permitem considerar a contribuição da sintaxe na análise 

semântica. A Teoria Semântica Conceitual, por outro lado, considera a análise semântica 

como um processo posterior à sintática e define, como parte do problema de representação 

conceitual, um mecanismo explícito para o mapeamento completo de estruturas sintáticas em 

conceituais, isto é, das palavras da LN em conceitos e das funções sintáticas em funções 

semânticas. A UNL, por sua vez, provê somente a correlação entre as palavras das LNs e os 

conceitos universais, por meio da definição de dicionários específicos para cada LN. Ela não 

considera um método de CLN específico e, portanto, não fornece um mecanismo explícito 

para o mapeamento de relações sintáticas em semânticas, tampouco para o processo contrário. 

A especificação de restrições de seleção é também uma característica que distingue os 

modelos abordados. A Gramática de Casos e a Teoria de Dependência Conceitual permitem 

estabelecer restrições de maneira mais flexível, generalizando tais restrições para 

determinados casos (na Gramática de Casos) ou ações primitivas (Teoria de Dependência 

Conceitual). A Teoria Semântica Conceitual, por sua vez, estabelece que as restrições sejam 

indicadas nas entradas lexicais de cada primitiva conceitual. A UNL, como não define uma 

representação lexical específica, tampouco um modelo de mapeamento, permite, também, que 

essas restrições sejam definidas de maneira mais generalizada, nas suas próprias regras de 

mapeamento. 

De modo geral, a UNL, como um modelo de representação bastante recente, faz uso 

de uma série de características derivadas dos demais modelos descritos, em especial, da 

Gramática de Casos e da Teoria Semântica Conceitual. Como componente básico dessa 

representação, ela utiliza um conjunto de relações semânticas entre pares de conceitos 

universais, similares aos casos conceituais da Gramática de Casos e às categorias conceituais 

da Teoria Semântica Conceitual. Diferentemente desses dois modelos, no entanto, a UNL não 

prevê a definição, no léxico, de quais os conceitos que podem compor essas relações. Na sua 
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especificação, ela indica o conjunto de possíveis papéis semânticos como restrições 

argumentais de cada relação semântica. Considerando o processo de mapeamento sintático-

conceitual, para identificar se os conceitos correspondentes às palavras de uma sentença 

podem exercer tais papéis (bem como, quais os papéis mais adequados, dentre o conjunto de 

possibilidades) e, com isso, identificar qual a relação semântica entre esses conceitos, não 

basta, portanto, o conhecimento dicionarizado. São necessários outros mecanismos, como 

regras de mapeamento, que permitam verificar uma série de características das palavras da 

sentença e do seu inter-relacionamento, como as restrições de seleção. Esse mecanismo tende 

a tornar o processo de mapeamento mais flexível, uma vez que uma mesma regra pode ser 

aplicada para mapear diversos constituintes. Além disso, especialmente em relação à 

Gramática de Casos, a UNL considera um número de casos (ou relações), o que a permite 

cobrir aspectos não tratados por aquele modelo. 

Com respeito à abrangência dos modelos, em particular, assim como a Gramática de 

Casos e a Teoria de Dependência Conceitual, a UNL pretende ser independente de LN e de 

domínio e não se restringe a um conjunto específico de aspectos do significado das LNs, 

como ocorre com a Teoria Semântica Conceitual. 

Além das características evidenciadas acima, cada modelo possui algumas limitações 

ou mesmo desvantagens em relação aos demais. À medida que novos modelos são propostos, 

eles procuram superar essas limitações, mantendo, contudo, as características dos modelos 

anteriores consideradas positivas. 

A Gramática de Casos, um dos modelos de representação mais antigos, apresenta 

como principal limitação o número reduzido de casos, que permite capturar somente um 

subconjunto bastante limitado de aspectos conceituais. No entanto, essa abordagem 

representou o primeiro passo para a definição de vários outros modelos de representação 

conceitual, como os três descritos neste trabalho. Além disso, tem suas idéias principais, em 

especial, a noção de subcategorização do verbo nos casos conceituais que ele exige, utilizadas 

em diversos sistemas de PLN. 

A Teoria de Dependência Conceitual, ao definir um modelo mais formal, permite uma 

representação mais clara (com menos ambigüidade) e mais completa do aspecto semântico 

das LNs. No entanto, também apresenta problemas. Em primeiro lugar, diversas ações não são 

consideradas realmente primitivas. Por exemplo, INGEST e PROPEL poderiam ser 

decompostas em um elemento mais primitivo, uma vez que ambos correspondem a verbos de 

movimento. Outro problema é que o seu conjunto de ações também não representa 

exaustivamente o significado de todos os verbos e as diferenças entre eles (Smith, 1991). Por 
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essas razões, o trabalho de Schank não foi utilizado, na sua definição original, em aplicações 

de larga escala em PLN. Contudo, sua idéia da decomposição da LN em ações primitivas foi 

utilizada em vários outros modelos de representação conceitual, como a da Teoria Semântica 

Conceitual. 

Apesar de focalizar conceitualizações relativas a movimento e localização espacial, o 

que restringe a sua abrangência, a Teoria Semântica Conceitual é um modelo mais elaborado, 

do ponto de vista semântico, com relação aos demais, uma vez que suas representações 

capturam aspectos genuinamente conceituais. Por essas razões, é utilizada tanto como base 

para a construção de outros modelos de representação conceitual, por exemplo, a LCS 

(Lexical Conceptual Structure) (Dorr, 1992; Dorr, 1993), quanto diretamente como modelo de 

representação do conhecimento semântico em sistemas de PLN, por exemplo, no Projeto 

LINX (Garcia, 1995) de comunicação em LN entre usuários e bases de conhecimento lógicas. 

A UNL, por sua vez, apesar de pretender ser independente de LN, visando a conceitos 

“universais”, admite variações diversas que, de certa maneira, são dependentes da forma de 

expressão adotada, sendo esta fortemente influenciada pela cultura subjacente à LN. Por essa 

razão, variações superficiais influem consideravelmente na forma conceitual e, com isso, a 

UNL não provê uma representação adequada para alguns aspectos do significado. Por 

exemplo, conforme mencionado, ela fornece estruturas conceituais diferentes para sentenças 

com significado próximo, ou mesmo paráfrases, como o exemplo (23).  

Características da cultura de cada LN podem também levar a diferentes interpretações 

da especificação da UNL. Por se tratar de uma descrição genérica, conforme ilustra Martins 

(2002), ela não é suficientemente clara para evitar a ambigüidade na identificação da relação 

UNL mais apropriada, dentre o conjunto de relações possíveis especificado para determinado 

par de conceitos. Dessa maneira, uma interpretação baseada nessa especificação pode dar 

origem a mais de uma estrutura conceitual para a mesma sentença, ainda que ela não seja, de 

fato, semanticamente ambígua, como ocorre em (23b). No exemplo, são possíveis a relação de 

“origem” (frm), indicando que o livro provém de João, e de “posse” (pos), indicando que o 

livro pertencia a João. A representação UNL de alguns casos de sentenças realmente 

ambíguas e as suas implicações são discutidas em Martins et al. (2000). 

Com relação aos demais modelos, a UNL apresenta como principais vantagens a sua 

simplicidade, a flexibilidade para a sua manipulação e a sua disponibilidade gratuita para 

utilização em quaisquer aplicações. Além disso, neste trabalho, conforme mencionado, a 

utilização da UNL figura como uma das premissas, em função dos objetivos do sistema 
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proposto. Uma vez que ela é uma linguagem relativamente recente, não possui ampla 

utilização em sistemas de PLN.  

A seguir, são ilustrados alguns sistemas correlatos ao ConPor, que consideram outras 

LNs e utilizam outros modelos de representação conceitual.  
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3 Sistemas que utilizam estruturas conceituais 
 

Este capítulo apresenta alguns sistemas de geração conceitual, voltados para diferentes 

aplicações, em especial, para a tradução automática, que seguem o método de CLN 

seqüencial. Esse é um método considerado clássico e utilizado por grande parte das teorias 

lingüísticas (Smith, 1991), em função da sua simplicidade.  

Outros métodos, que consideram a interação entre as etapas de análise sintática e 

semântica, seja intercalando-as em módulos separados ou integrando-as em um único módulo, 

apresentam como principal vantagem a utilização de informações semânticas para auxiliar a 

resolução de ambigüidades sintáticas ou identificar as sentenças semanticamente anômalas, 

antes que uma estrutura sintática completa seja construída, permitindo, com isso, uma 

economia de processamento sintático. No entanto, a intercalação entre os módulos é um 

processo complexo, que exige muito esforço e tempo (Germann, 1998), enquanto a adição de 

capacidades semânticas a um parser pode dar origem a conjuntos de regras (as gramáticas 

semânticas) muito grandes, prejudicando a eficiência do sistema e dificultando sua extensão 

(Allen, 1995).  

A abordagem de autonomia entre as etapas sintática e semântica, por sua vez, 

simplifica tais etapas, permitindo investir isoladamente na sofisticação de ambas e investigar 

apropriadamente como a análise semântica deve utilizar as informações sintáticas fornecidas 

pelo parser. Além disso, como qualquer arquitetura modular, é possível usar e avaliar os 

diferentes mecanismos e estratégias para a resolução de aspetos particulares do problema de 

CLN. Para tanto, pode-se lançar mão de recursos e processos já disponíveis para a análise 

sintática, a qual apresenta um nível de desenvolvimento bem maior que a análise semântica, e 

concentrar esforços nesse último processo. De fato, um número cada vez maior de parsers 

abrangentes e eficientes tem se tornado disponível. Em contraste, são poucos os analisadores 

semânticos com aplicação ampla e efetiva. 

Adicionalmente, no método seqüencial, a ambigüidade sintática e as inadequações 

semânticas de sentenças sintaticamente bem-formadas podem ser manipuladas pelo próprio 

analisador semântico, deixando de ser um problema do parsing. Para tanto, podem ser 

consideradas como entradas para o analisador semântico todas as estruturas geradas pelo 

parser, eliminando-se, nessa etapa, aquelas semanticamente anômalas por meio de restrições 

de natureza semântica.  

Um dos primeiros sistemas desenvolvidos segundo o método de análise semântica 

posterior à sintática é o LUNAR (Woods, 1977), que interpreta sentenças em LN para acessar 
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uma base de dados geológicos. A análise semântica é definida na forma de templates que 

disparam regras de ação para transformar a representação sintática da sentença de entrada em 

uma representação lógica, capaz de acessar uma base de dados para consultar ou alterar esses 

dados.  

Outros trabalhos mais recentes utilizam formalismos mais restritivos e bem definidos 

para a análise semântica. Basicamente, para obter suas estruturas conceituais, esses sistemas 

procuram mapear os constituintes da estrutura sintática em conceitos de um modelo de 

representação conceitual e, em seguida, mapear as relações gramaticais em relações 

semânticas. Eles variam, no entanto, no modo como o processo é realizado. A maioria dos 

sistemas segue a abordagem composicional, combinando os significados parciais para obter o 

significado completo da sentença; outros definem padrões de estruturas conceituais, que 

devem combinar com uma estrutura sintática completa. Algumas abordagens são dirigidas 

pelo léxico, armazenando as regras de mapeamento nas descrições dos itens lexicais, 

enquanto outras definem regras em recursos independentes. Outra variação diz respeito à 

utilização de diferentes níveis de conhecimento, além do semântico, como o emprego de bases 

de conhecimento de senso comum, por exemplo. Os modelos ou linguagens de representação 

conceitual utilizados também diferem, e essa variação implica a necessidade de identificação 

e representação de características distintas do significado. Alguns exemplos de sistemas são 

ilustrados a seguir.  

Os trabalhos de Dorr (1992) e Dorr & Voss (1996) são baseados em uma extensão da 

Teoria Semântica Conceitual, chamada de Lexical Conceptual Structure, definida 

especificamente para a tradução automática. Em uma abordagem dirigida pelo léxico, o 

processo de análise semântica consiste da instanciação de slots em frames definidos no léxico, 

para cada item lexical, os quais contêm também informações provindas da análise sintática. 

Esses frames indicam, portanto, a correspondência sintático-conceitual, permitindo mapear os 

itens lexicais em subestruturas conceituais. A estrutura conceitual final é formada pela 

composição dessas subestruturas conceituais. 

Também em uma abordagem dirigida pelo léxico, Mitamura & Nyberg (1992) 

propõem uma metodologia para a organização hierárquica do conhecimento lexical, dividida 

em cinco níveis, que incluem as entradas lexicais, propriamente ditas, e as regras de projeção 

sintático-conceituais. Essas regras envolvem o mapeamento entre funções gramaticais e 

papéis semânticos e o mapeamento entre as palavras da LN em conceitos de um dado 

domínio. A estrutura conceitual final consiste da composição de um conjunto de frames 
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lexicais, representados por meio da linguagem FrameKit (Nyberg, 1988), indicando 

informações de diferentes níveis de representação na hierarquia proposta.  

Já no sistema Mikrokosmos, Beale et al. (1996) definem um léxico semântico com 

uma estrutura bastante complexa, dividida em várias “zonas”, cada qual representando um 

tipo de conhecimento (morfológico, sintático, semântico, pragmático) e podendo remeter a 

informações adicionais especificadas em uma ontologia. A zona de informações sintáticas 

define um mecanismo para a interação entre a sintaxe e a semântica, o qual identifica os 

padrões de estruturas de significado parciais correspondentes. Em uma abordagem 

composicional, essas estruturas são combinadas de modo a completar o processo de 

mapeamento de estruturas de dependência sintática em estruturas de dependência conceitual 

resultando nas chamadas Text-Meaning Representations. 

A modelagem de Germann (1998) para o sistema Gazzelle focaliza um aspecto 

diferente: a robustez desse sistema no que diz respeito aos formatos de estruturas sintáticas 

contemplados como entrada. Para tanto, ele define um formato padrão para estruturas 

sintáticas e um mecanismo para converter estruturas diversas para esse padrão. Assumindo 

árvores sintáticas nesse formato padrão, Germann especifica um processo para mapeá-las em 

estruturas conceituais, no qual a estrutura de traços de cada constituinte da árvore sintática é 

aumentada com informações providas por um léxico semântico, por uma ontologia e pelo 

conhecimento codificado nas regras semânticas. Em seguida, são aplicadas regras para a 

unificação das estruturas de traços resultantes, segundo o princípio da composicionalidade.  

Czuba et al. (1998) implementam o método de análise semântica posterior à sintática 

no sistema KANT. Nesse sistema, as sentenças de entrada são definidas de acordo com uma 

linguagem controlada, em domínios técnicos e bastante específicos. O analisador semântico 

utiliza regras de interpretação para recuperar o conceito de cada constituinte da sentença, 

converter suas características gramaticais em características semânticas e atribuir o papel 

semântico correspondente. Essas regras se baseiam nas informações lexicais, nas informações 

da estrutura sintática e nas informações dos conceitos da interlíngua para mapear um conjunto 

de estruturas-f da Lexical Functional Grammar (Kaplan & Bresnan, 1982), correspondendo a 

todas as estruturas sintáticas possíveis para uma sentença, em estruturas da interlíngua do 

sistema.  

Considerando a análise semântica em um domínio mais restrito que os demais 

sistemas, o de textos clínicos, Bean et al. (1998) definem um conjunto de regras de 

interpretação para ligar a sintaxe e a semântica de relacionamentos locativos entre entidades 

anatômicas. A análise semântica consiste da aplicação dessas regras para o mapeamento das 
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palavras da sentença em conceitos de um thesaurus e das funções sintáticas em relações de 

uma rede semântica no domínio médico, entre os conceitos do thesaurus. 

Já Romacker et al. (1999), visando a um modelo portável para diferentes domínios e 

aplicações, especificam um conjunto de esquemas gerais de interpretação, considerando um 

grafo conceitual cujos nós são conceitos e cujos arcos estabelecem a dependência conceitual 

resultante da configuração sintática. A construção do grafo é composicional: subestruturas 

levam a subgrafos que, combinados, resultam no grafo conceitual final, expresso na 

linguagem KL-ONE (Brachman & Schmolze, 1982). 

Ainda em desenvolvimento, o módulo de CLN do sistema EPT-Web (Antiqueira et al., 

2002) de tradução por interlíngua do inglês para o português, apesar de intercalar as análises 

sintática e semântica, também é relevante para este trabalho, pois é o único que utiliza a 

linguagem UNL. Esse módulo define regras de produção sintática e regras de projeção 

semântica, independentes do léxico, de acordo com uma abordagem composicional, para 

gerar as estruturas conceituais UNL. Ele considera apenas manchetes da primeira página de 

um jornal on-line (http://www.nytimes.com/), por serem construções mais simples. No estágio 

atual, emprega conhecimento semântico reduzido, utilizando, em alguns casos, as próprias 

palavras a serem interpretadas como restrições nas regras de projeção.  

Dentre os sistemas citados, o ConPor é o único para a interpretação do português (a 

maioria é para o inglês) e, excluindo-se o EPT-Web, é o único que utiliza a UNL como 

linguagem de representação conceitual. Muito embora os demais sistemas citados tenham 

subsidiado o seu desenvolvimento, indicando algumas das suas características, principalmente 

o método seqüencial de CLN e o princípio da composicionalidade da análise semântica, o 

modelo de geração conceitual do ConPor, não segue, integralmente, nenhum desses sistemas. 

Conforme mencionado, diferentes linguagens de representação conceitual implicam certas 

particularidades no processo de interpretação e, conseqüentemente, a necessidade de modelos 

específicos de mapeamento. Além disso, para corroborar os objetivos iniciais deste trabalho, o 

ConPor visa a um modelo de análise semântica mais simples, que possibilite a utilização de 

recursos e processos já disponíveis para o português.  

Outro diferencial com relação aos demais sistemas é que a análise semântica do 

ConPor não é dirigida pelo léxico, como ocorre em grande parte desses sistemas, mas sim por 

regras de projeção independentes das descrições dos itens lexicais e, portanto, potencialmente 

mais flexíveis, no sentido de que podem ser aplicadas a itens diversos. Com relação ao EPT-

Web, em particular, conforme será descrito no Capítulo 5, apesar de contemplar apenas 
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sentenças igualmente simples, o modelo de geração conceitual do ConPor considera uma 

exploração mais refinada dos aspectos semânticos dessas sentenças. 
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4 ConPor: um sistema de geração conceitual 
 

Este capítulo descreve o sistema ConPor, propriamente dito, apresentando seu 

ambiente global, as características dos seus dados de entrada e os seus recursos e processos, 

distinguindo os já existentes no NILC daqueles especialmente construídos para o ConPor. 

 

4.1 Características gerais 
 

A metodologia de desenvolvimento do ConPor é baseada em corpus, ou seja, em um 

conjunto de exemplos que, a partir de uma codificação manual prévia, delineiam a construção 

dos recursos e processos do sistema. Adicionalmente, é baseada na reutilização de recursos e 

processos disponíveis no NILC, além do desenvolvimento de recursos e processos 

específicos. A reutilização do parser Curupira (Martins et al., 2002), em especial, é uma das 

premissas do ConPor, visando à definição de uma arquitetura modular, na qual o sistema 

explora os resultados desse parser, trabalhando apenas com sua saída e não com a definição 

das suas regras gramaticais, o que diminui a complexidade da tarefa de CLN e permite 

focalizar a etapa de análise semântica. Esse cenário também se mostrou adequado porque 

possibilita explorar a dependência das estruturas conceituais UNL com respeito às estruturas 

sintáticas das sentenças.  

O ambiente global do ConPor é ilustrado na Figura 9. Os módulos pontilhados 

indicam recursos e processos já existentes no NILC e reutilizados nesse sistema. Os módulos 

sombreados indicam seus componentes específicos.  
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Figura 9 – Ambiente do ConPor 
 
 

Uma vez que o parser não está acoplado ao módulo de geração conceitual, uma ou 

mais estruturas sintáticas são selecionadas prévia e manualmente dentre aquelas resultantes do 

parsing. Cada uma das estruturas selecionadas, chamada de estrutura sintática mais 

provável, é, então, utilizada como entrada para o gerador conceitual. Esse processo, a partir 

das regras de mapeamento do repositório conceitual e do conhecimento armazenado no léxico 

enriquecido, converte cada estrutura na sua representação UNL correspondente, ou seja, no 

seu código UNL.  

 

4.2 Características dos dados de entrada 
 

O ConPor contempla sentenças do domínio de horóscopos diários, escolhido por 

apresentar construções gramaticais e vocabulário simples, adequados para a proposta de 

construção incremental do sistema. Inicialmente, foi criado um conjunto de exemplos, 

chamado de corpus base, contendo 122 sentenças coletadas a partir da versão on-line do 

Jornal Folha de São Paulo (http://www1.uol.com.br/folha/urania/). Essas sentenças 

representam 107 estruturas sintáticas diferentes. As principais restrições estabelecidas para a 

seleção das sentenças desse corpus foram: (a) as sentenças deveriam ser simples (com um 

único verbo ou locuções verbais) ou, no máximo, subordinadas reduzidas; e (b) as sentenças 
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não deveriam apresentar palavras polissêmicas utilizadas com diferentes sentidos. O primeiro 

critério visa delimitar o escopo inicial do trabalho para casos mais simples. O segundo critério 

visa evitar problemas de escolha lexical, isto é, a seleção dos conceitos que correspondem às 

palavras da sentença, de modo a focalizar o problema do mapeamento das relações sintáticas 

em conceituais. A ambigüidade lexical entre palavras de diferentes categorias sintáticas, ou 

seja, a ambigüidade categorial, é de manipulação mais simples que a de sentido (polissemia) 

e, portanto, é permitida no ConPor. 

 

4.3 Recursos e processos existentes 
 

Esta seção descreve brevemente os dois recursos do NILC reutilizados no ConPor: o 

Léxico do Português (Nunes et al., 1996) e o Dicionário Português-UNL (Dias-da-Silva et al., 

1998). Apresenta, também, as principais características do parser Curupira. 

 

4.3.1 O léxico do português 

 
O léxico do português é bastante abrangente, contendo atualmente cerca de 1.500.000 

entradas. Cada entrada é constituída de uma palavra simples ou composta, nas suas formas 

canônica e analisada7, e da sua descrição com determinados traços morfossintáticos. Por 

exemplo, as entradas lexicais para “relacionamentos” e “ilumina” são ilustradas em (24). 

 

(24) relacionamentos=<S.M.PL.N.[relacionamento]> 

ilumina=<V.[IMPER-AFIRM.TU.PRES.ELE.].[iluminar]> 

 

Na entrada do item “relacionamentos”, os traços morfossintáticos indicam que se trata 

de um substantivo (S), masculino (M), plural (PL), de grau nulo (N), cuja canônica é 

“relacionamento”. Já na entrada de “ilumina”, os traços indicam que se trata de um verbo (V), 

na 2º pessoa do singular do imperativo afirmativo (IMPER-AFIRM.TU) ou na 3º pessoa do 

singular presente (PRES.ELE), cuja canônica é “iluminar”. O campo que indica a canônica 

pode remeter à outra entrada lexical, com traços morfossintáticos adicionais, válidos para 

todas as suas formas analisadas, conforme o exemplo (25). 

 

                                                 
7 A forma canônica de uma palavra corresponde à sua forma não flexionada (por exemplo, “menino”, “andar”, 
“lâmpada”), enquanto cada forma analisada corresponde a uma das possíveis variações morfossintáticas de uma 
forma canônica. 
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(25) iluminar=<V.[PRONOM.TD.][FUT-SUBJ.ELE.FUT-SUBJ.EU.INF-

PESS.ELE.INF-PESS.EU.].[iluminar]> 
 

A predicação do verbo, em (25), como pronominal (PRONOM) ou transitivo direto 

(TD) é uma informação válida para qualquer flexão desse verbo. Os outros traços dizem 

respeito à flexão do verbo no futuro do subjuntivo (FUT-SUBJ) ou no infinitivo pessoal (INF-

PESS), pois, em ambos os casos, as formas analisadas são idênticas à canônica. 

 No ambiente do ConPor, o léxico do português é utilizado para fornecer, em uma 

etapa de pré-processamento, alguns valores de traços morfossintáticos para a definição de 

outro recurso, o léxico enriquecido, conforme será descrito na Seção 4.4.2. 

 

4.3.2 O dicionário português-UNL 

 
O dicionário português-UNL é um recurso bilíngüe que faz a correspondência entre 

um conjunto de palavras da língua portuguesa e os conceitos da interlíngua UNL. Para tanto, 

cada palavra do português é descrita por uma ou mais entradas lexicais, cada qual dispondo de 

um ou mais dos seguintes traços, dependendo da categoria sintática da palavra: (a) a UW que 

representa seu conceito (por exemplo, sun(icl>solar system)); (b) a categoria gramatical (por 

exemplo, “s”, indicando “substantivo”); (c) informações morfológicas, como gênero e número 

(por exemplo, “masc” e “sing”); (d) a predicação verbal (por exemplo, “vtd”, sinalizando 

“verbo transitivo direto”; (e) o tipo do verbo (ação ou estado); e (f) informações adicionais 

para identificar o idioma, a freqüência e a prioridade do conceito (por exemplo, 

respectivamente, “P”, sinalizando “português”, “0”, indicando um conceito não freqüente, e 

“2”, indicando um conceito de prioridade secundária). Por exemplo, algumas entradas para os 

itens “sol”, “iluminar”, “em”, “menino” e “bonito” são ilustradas em (26). 

 

(26) [Sol] {}  "sun(icl>solar system)" (s,masc,sing) <P,0,2>; 

[sol] {}  "sun" (s,masc,sing) <P,0,2>; 

[ilumin] {}  "stimulate" (v,5,stem,vtd,ação) <P,0,0>; 

[ilumin] {}  "illuminate" (v,5,stem,vtd,ação) <P,0,0>; 

[em] {}  "in" (prep) <P,0,2>; 

[em] {}  "on" (prep) <P,0,2>; 

[menino] {}  "boy" (s,masc,^num) <P,0,1>; 

[bonit] {}  "beautiful" (adj,^gen,^num) <P,0,1>; 
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Nos exemplos, pode-se notar que: 

1) Os itens lexicais são representados por formas básicas das palavras, que diferem das 

formas analisadas e canônicas do léxico do português, em alguns casos. A forma básica de um 

verbo, por exemplo, é representada por seu radical, de maneira que a mesma descrição seja 

válida para todas as formas variantes desse verbo. A essa forma básica é associado um 

marcador que identifica um dos paradigmas de conjugação. Por exemplo, o verbo “iluminar” 

é representado por “ilumin”, com o marcador de conjugação “5”, o qual sinaliza o sufixo “ar”. 

As formas básicas de palavras de outras categorias gramaticais, no entanto, nem sempre 

correspondem ao radical da palavra, como é o caso do substantivo “menino”. Essa forma 

básica leva em conta também algumas necessidades específicas da correspondência 

português-UNL. Neste caso, os itens lexicais “menino” e “menina”, apesar de terem o mesmo 

radical, remetem a conceitos UNL totalmente distintos (por exemplo, boy e girl, 

respectivamente) e, por isso, são representados por entradas distintas. 

2) Cada acepção diferente de uma determinada palavra possui uma entrada distinta no 

dicionário, que remete a um conjunto de traços e/ou a um conceito UNL diferente. A primeira 

entrada para “sol”, por exemplo, remete à posição hierárquica de sun no sistema solar (solar 

system). Já a segunda entrada, embora se refira à mesma entidade, “sol”, não faz alusão à 

ontologia, remetendo diretamente ao conceito básico sun, mas mantendo o conjunto de traços 

da entrada anterior.  

 

 No ambiente do ConPor, o dicionário português-UNL é utilizado para fornecer, na 

etapa de pré-processamento, o conceito UNL para a definição do léxico enriquecido, 

conforme será descrito na Seção 4.4.2. 

 

4.3.3 O parser Curupira 

 
O parser Curupira é uma ferramenta do NILC, independente de aplicação, que assume 

como entrada uma sentença em português e retorna todas as suas possíveis estruturas 

sintáticas. Seguindo o formalismo de ATNs (Woods, 1970), seus componentes são anotados 

morfológica e sintaticamente, conforme ilustra a Figura 108, para a sentença (27). 

 

                                                 
8 A seguinte notação é utilizada pelo parser Curupira: SUJ = sujeito, SN = sintagma nominal, AADNE = adjunto 
adnominal à esquerda, SDET = sintagma determinante, CN = complemento nominal, SP = sintagma 
preposicional, PREDV = predicado verbal, SVTD = sintagma verbal transitivo direto e OD = objeto direto. 
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(27) O Sol em Sagitário ilumina seus relacionamentos. 

 

(28)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 – Estrutura sintática da sentença (27)  

 

Esse parser ainda está em desenvolvimento e, apesar da sua abrangência, não utiliza 

informações semânticas para resolver ambigüidades sintáticas ou casos de estruturação 

inadequada, podendo gerar estruturas sintáticas múltiplas e mesmo incorretas para uma única 

sentença. Considerando somente estruturas sintáticas bem-formadas para manter o foco no 

(FRASE #O Sol em Sagitário ilumina seus relacionamentos# 
 (PERIODO #O Sol em Sagitário ilumina seus relacionamentos# 
  (PERIODO_INDEPENDENTE #O Sol em Sagitário ilumina seus relacionamentos# 
   (SUJ #O Sol em Sagitário# 
    (SUJ_SIMPLES #O Sol em Sagitário# 
     (SN #O Sol em Sagitário# 
      (AADNE #O# 
       (SDET #O# 
        (nucleo #o# artigo) 
       ) 
      ) 
      (nucleo #sol# subst) 
      (CN #em Sagitário# 
       (SP #em Sagitário# 
        (nucleo #em# preposicao) 
        (SN #Sagitário# 
         (nucleo #sagitário# subst) 
        ) 
       ) 
      ) 
     ) 
    ) 
   ) 
   (PREDICADO #ilumina seus relacionamentos# 
    (PREDV #ilumina seus relacionamentos# 
     (SVTD #ilumina# 
      (nucleo #ilumina# verbo) 
     ) 
     (OD #seus relacionamentos# 
      (OD_SIMPLES #seus relacionamentos# 
       (SN #seus relacionamentos# 
        (AADNE #seus# 
         (nucleo #seus# adj) 
        ) 
        (nucleo #relacionamentos# subst) 
       ) 
      ) 
     ) 
    ) 
   ) 
  ) 
 ) 
) 
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seu mapeamento, apenas essas estruturas são selecionadas, manualmente, dentre as fornecidas 

pelo Curupira, em uma fase de preparação prévia.  

 

Os recursos e o processo descritos nesta seção respondem, basicamente, pelas 

características de natureza morfológica e sintática do ConPor, ainda consideradas como etapa 

de pré-processamento para o gerador conceitual, o principal processo do sistema. Esse 

processo, assim como os recursos criados especificamente para o ConPor, são descritos a 

seguir. 

 

4.4 Recursos e processos específicos do ConPor 
  

 A configuração atual do ConPor considera, conforme mencionado, o pré-

processamento sintático e a subseqüente seleção manual das estruturas sintáticas de entrada 

para a geração conceitual. Portanto, o ambiente global do sistema, ilustrado na Figura 9, pode 

ser delimitado à arquitetura da Figura 11, que representa somente os seus módulos 

específicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Arquitetura do ConPor 
 
 

Recursos e processos de natureza semântica necessários para a geração conceituais são 

praticamente inexistentes para o português do Brasil. Dessa maneira, a partir da identificação 

das necessidades do ConPor, foram investigados e criados, conforme ilustrado na Figura 11, o 

processo gerador conceitual, propriamente dito e dois recursos – o léxico enriquecido e o 

repositório conceitual. 

 

Código UNL 

Léxico 
Enriquecido 

Repositório 
Conceitual 

 

Gerador Conceitual 

Est. Sintática  
mais Provável 
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4.4.1 O gerador conceitual 

 

O gerador conceitual, único processo do ConPor, é responsável, efetivamente, pelo 

mapeamento sintático-conceitual. Para tanto, esse processo assume como entrada cada uma 

das estruturas sintáticas escolhidas, dentre aquelas geradas pelo parser, e controla a seleção e 

utilização das regras do repositório conceitual (Seção 4.4.3), para produzir as estruturas ou 

códigos UNL.  

No caso de sentenças sintaticamente ambíguas, conforme mencionado, todas as 

possíveis estruturas sintáticas são submetidas ao gerador conceitual, uma vez que o processo 

de seleção manual visa eliminar apenas as estruturas inadequadas sintaticamente, produzidas 

em função de deficiências do parser. Durante a geração conceitual, as estruturas sintáticas 

semanticamente inadequadas são identificadas e eliminadas, seja pela falta de regras para 

mapeá-las em estruturas conceituais, seja pelas restrições nas regras existentes. Por outro lado, 

cada uma das estruturas sintáticas semanticamente adequadas é manipulada, podendo dar 

origem a uma única estrutura conceitual ou a várias, caso seja também semanticamente 

ambígua. Além disso, duas ou mais estruturas sintáticas, representando, por exemplo, 

variações provenientes da ambigüidade sintática de uma sentença, podem dar origem a uma 

única estrutura conceitual, caso tais estruturas sintáticas não apresentem distinções sintáticas 

significativas semanticamente. Dessa forma, vários tipos de mapeamento são possíveis: um-

para-nenhum (uma estrutura sintática sem correspondente conceitual); um-para-um (uma 

estrutura sintática dando origem a uma conceitual); um-para-muitos (uma única estrutura 

sintática dando origem a várias conceituais); e muitos-para-um (várias estruturas sintáticas 

dando origem a uma única conceitual). Discussões sobre o comportamento do ConPor diante 

de sentenças sintática e/ou semanticamente ambíguas serão retomadas posteriormente. 

 

4.4.2 O léxico enriquecido 

 
O léxico enriquecido é um léxico semântico que armazena, para cada palavra do 

corpus base, além dos traços morfossintáticos e da correspondência com a UNL, 

provenientes, respectivamente, do léxico do português e do dicionário português-UNL, traços 

de natureza semântica, específicos para a tarefa de geração conceitual. Adicionalmente à 

necessidade de incluir esses traços, o léxico enriquecido foi criado visando reestruturar e 

unificar a representação dos traços já disponíveis, uma vez que os recursos dos quais eles 

provêm são independentes e foram construídos com base em corpora e objetivos diversos, de 
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modo que suas informações não são relacionadas entre si e são representadas em formatos 

diferentes, inadequados para a proposta do ConPor.  

 

4.4.2.1 A estrutura lexical 

 

Para a definição da estrutura do léxico enriquecido foram explorados diversos modelos 

de representação lexical independentes de aplicação, como a Teoria do Léxico Gerativo 

(Pustejovsky, 1995) e a linguagem de representação lexical DATR (Evans & Gazdar, 1996). 

Também foram investigados alguns modelos voltados para aplicações específicas, como o 

modelo do léxico do projeto Mikrokosmos (Onyshkevych & Nirenburg, 1994; Viegas & 

Raskin, 1998), a estrutura lexical do sistema Wordnet (Miller, 1990), e os modelos de léxicos 

de Copestake (1993), Garcia (1995) e Abrahão (1997).  

Apesar de derivar algumas características dessas propostas, a estrutura do léxico 

enriquecido não segue integralmente nenhuma delas, uma vez que elas apresentam um alto 

nível de complexidade, exigindo informações semânticas e/ou extralingüísticas detalhadas, 

cuja definição, para o português, demandaria um esforço considerável, já que não existem 

informações dessa natureza disponíveis em outros recursos, exceto para alguns domínios 

específicos e em quantidade bastante limitada. Dessa maneira, foi definida uma estrutura 

específica para o léxico enriquecido. 

Os itens desse léxico representam todas as palavras (simples ou compostas) das 

sentenças do corpus base (694 palavras, sendo 372 diferentes) e também suas respectivas 

formas canônicas, quando as palavras das sentenças já não estão na forma canônica. No total, 

são 514 entradas. Essa forma de representação, dividida em formas canônicas e analisadas, foi 

escolhida visando: (a) eliminar a necessidade de processamento morfológico para obter as 

variantes de uma forma básica; e (b) evitar a repetição das informações que são comuns a 

todas as variantes de uma forma canônica. Essas informações são, para tanto, armazenadas 

apenas nas formas canônicas, sendo que cada forma analisada remete à sua respectiva 

canônica. No caso de ambigüidade categorial, cada ocorrência da palavra é representada por 

um item lexical. Por exemplo, se uma sentença utiliza a palavra “controle” como substantivo 

(ex.: “mantenha o controle dos seus sentimentos”) e outra utiliza essa mesma palavra como 

verbo (ex.: “controle suas emoções”), são criadas duas entradas cujo item lexical é “controle”. 

Conforme descrito na Seção 4.2, a ambigüidade de sentido não é contemplada pelo ConPor e, 

portanto, não é representada no léxico enriquecido. 
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O conjunto de traços utilizados para descrever cada item lexical depende da categoria 

sintática de cada item (são consideradas, aqui, as oito categorias sintáticas que fazem parte do 

corpus base). O levantamento desses traços foi baseado exclusivamente nas necessidades 

identificadas no processo de mapeamento sintático-conceitual do ConPor. Os diferentes 

traços, ilustrados na Tabela 9, são agrupados em quatro campos, de acordo com o tipo de 

informação que representam: (a) traços sintáticos, (b) traços semânticos, (c) forma canônica e 

(d) conceito UNL. Alguns exemplos de entradas lexicais são ilustrados em (28), considerando 

as categorias “substantivo”: “relacionamentos” (28a) e “relacionamento” (28b); e “verbo”: 

“ilumina” (28c) e “iluminar” (28d). 

 

(28) a. s(sin(pl),can(relacionamento)) --> [relacionamentos]. 

 b. s(sin(si),unl(relationship),sem([abstrato,inanimado,nao_humano])) -->  

  [relacionamento].  

 c. v(sin(pres),can(iluminar)) --> [ilumina]. 

 d. v(sin(inf_pess,td),unl(illuminate),cl(acao_proc), 

  rest([suj([concreto,animado]),obj([abstrato])])) --> [iluminar]. 

 

A sintaxe das entradas de formas analisadas, isto é, “relacionamentos” e “ilumina”, é 

dada por (29). A sintaxe das entradas de formas canônicas, por sua vez, depende da categoria 

sintática do item. Para substantivos e verbos, por exemplo, as sintaxes são dadas, 

respectivamente, por (30) e (31). 

 

(29) categoria_ sintática (sin(traços_sintáticos),can(forma_canônica)) -->  

  [forma_analisada]. 

 

(30) categoria_ sintática (sin(traços_sintáticos),unl(conceito_UNL), 

  sem([traços_semânticos])) --> [forma_canônica]. 

 

(31) categoria_ sintática (sin(traços_sintáticos),unl(conceito_UNL), cl(classe), 

  rest([subcategorização_e_restrições])) --> [forma_canônica]. 

 
Tabela 9 – Traços dos itens lexicais de acordo com suas categorias sintáticas 

Categoria sintática Traços para a forma analisada Traços para a forma canônica 
Adjetivo Canônica. Ex.: pessoal Conceito UNL. Ex.: personal 
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Tipo do advérbio. Ex.: tempo, modo, 
negação 

Advérbio - 

Conceito UNL. Ex.: today 
Canônica. Ex.: um Tipo do artigo. Ex.: definido Artigo 

 Conceito UNL. Ex.: a 
Tipo da conjunção. Ex.: aditiva, 
alternativa, adversativa 

Conjunção - 

Conceito UNL. Ex.: and 
Preposição Canônica. Ex.: de Conceito UNL. Ex.: of 

Canônica. Ex.: você Tipo do pronome. Ex.: pessoal Pronome 
 Conceito UNL. Ex.: you 
Número. Ex.: singular Número. Ex.: singular 
Canônica. Ex.: emoção Conceito UNL. Ex.: emotion 

Substantivo 

 Traços semânticos. Ex.: animado 
Canônica. Ex.: prometer Conceito UNL. Ex.: promise 
Modo/tempo. Ex.: presente do 
indicativo 

Classe do verbo. Ex.: ação 

 Subcategorização. Ex.: sujeito e objeto 
 Restrições de seleção dos argumentos. 

Ex.: sujeito = animado 

Verbo 

 Predicação. Ex.: transitivo direto 
 

 

Excetuando-se os traços “UNL” e “canônica”, todos os demais possuem um conjunto 

limitado de alternativas para seus valores. A especificação do conjunto de opções de valores 

para cada traço, ilustrado na Tabela 10, foi baseada nas variações da língua portuguesa 

contempladas pelo corpus base e nos requisitos do modelo de geração conceitual. Para tanto, 

foram utilizados, como fonte de informação, o léxico do português, para os traços 

morfossintáticos, e algumas obras de referência e recursos para outras línguas, para os traços 

de natureza semântica.  

 
Tabela 10 – Opções de valores para cada traço 

Categoria sintática Traço Opções de valores 
Advérbio Tipo de Afirmação, Dúvida, Intensidade, 

Lugar, Modo, Tempo, Negação 
Artigo Tipo Indefinido, Definido 
Conjunções Tipo Coordenativa aditiva, adversativa e 

alternativa 
Pronomes Tipo Reflexivo, Tratamento, Possessivo, 

Demonstrativo 
Número Plural, Singular Substantivo 

Traços 
semânticos 

Concreto, Abstrato, Animado, 
Inanimado, Humano, Não humano, 
Lugar, Tempo 
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Tempo/modo Indicativo presente, Pretérito 
perfeito, Futuro do presente e 
Futuro do pretérito, Imperativo, 
Infinitivo pessoal 

Predicação 
 

Transitivo direto, Transitivo 
indireto, Bitransitivo, Intransitivo 
Ligação, Auxiliar, Pronominal 

Classe Ação, Processo, Ação-Processo, 
Estado, Modal 

Subcategorização Sujeito, Complemento 1,  
Complemento 2 

Verbo 

Restrições de 
seleção 

Concreto, Abstrato, Animado, 
Inanimado, Humano, Não humano, 
Lugar, Tempo 

 

O processo de definição desse conjunto de opções, bem como dos valores dos traços 

de cada item lexical, é descrito a seguir, abordando primeiramente a utilização de informações 

já disponíveis em outros recursos e, na seqüência, a análise de obras de referência para a 

especificação das informações adicionais. 

 

4.4.2.2 A utilização das informações disponíveis 

 

Conforme mencionado, a partir de recursos já disponíveis no NILC foi possível 

recuperar o conceito UNL e as informações de natureza morfossintática, no que diz respeito 

tanto à definição do conjunto de opções para os traços, quanto à definição dos valores desses 

traços, propriamente ditos. 

As opções de valores de traços morfossintáticos foram recuperadas a partir do léxico 

do português, contudo foram selecionadas apenas aquelas relevantes ao ConPor. Por exemplo, 

apesar de existirem conjunções coordenativas e subordinativas no léxico do português, 

somente as coordenativas são consideradas no léxico enriquecido, pois as subordinativas 

introduzem um novo período em uma sentença e esse tipo de construção gramatical não é 

contemplado pelo ConPor. 

Os valores dos traços morfossintáticos dos itens lexicais também foram recuperados 

do léxico do português, considerando o(s) uso(s) desses itens no corpus base, no caso de mais 

de uma possibilidade de valores. Em função dessa necessidade de escolha por um entre os 

vários conjuntos de valores disponíveis no léxico do português (ou a separação do item em 

duas ou mais entradas lexicais), a transferência dos valores dos traços para o léxico 

enriquecido foi feita manualmente. 
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O valor do traço correspondente ao conceito UNL de cada canônica foi especificado 

com base no dicionário português-UNL. Esse dicionário, conforme mencionado, pode 

apresentar várias entradas para o mesmo item, referentes às suas diversas acepções, que 

remetem a conceitos completamente distintos ou a conceitos com significado similar (como 

os sinônimos). Para evitar a ambigüidade de sentido foi preciso escolher, dentre as várias 

descrições, aquela que representava a acepção mais adequada e/ou o conceito mais 

comumente utilizado. Além disso, uma vez que ontologia da UNL ainda não foi concluída e 

não é, portanto, considerada no ConPor, foram utilizados somente os conceitos básicos, sem 

restrições ontológicas. Por essas razões, a transferência do conceito UNL para o léxico 

enriquecido também foi realizada manualmente. 

 

4.4.2.3 A especificação das informações adicionais 

 

As informações adicionais do léxico enriquecido, com relação àquelas disponíveis em 

outros recursos, consistem de informações de natureza semântica necessárias para o 

mapeamento sintático-conceitual. Em função da própria complexidade do tratamento do 

aspecto semântico em sistemas de PLN, a busca e a escolha de fontes lingüísticas para 

fornecer essas informações, tanto para as opções de valores quanto para os valores dos traços 

nos diversos itens lexicais, representou o maior problema no desenvolvimento do léxico 

enriquecido.  

Conforme ilustrado na Tabela 9, as informações semânticas foram definidas nas 

entradas das formas canônicas de verbos (classe verbal, subcategorização e restrições de 

seleção) e de substantivos (traços semânticos). Para estabelecer o conjunto de opções para os 

traços, pretendia-se investigar modelos específicos para cada traço.  

Primeiramente, foram explorados os seguintes modelos de classificação verbal: a 

Estrutura de Eventos da Teoria do Léxico Gerativo (Pustejovsky, 1991; 1995), o Esquema 

Temporal de Vendler (1967), a Tipologia de Verbos de Chafe (1970), a Tipologia de Estados 

de Coisas de Dik (1997), as Classes Verbais de Levin (1994) – todos para a língua inglesa – e 

a Teoria da Valência de Borba (1996), derivada do modelo de Chafe, para a língua 

portuguesa. 

A divisão de classes de Levin é baseada nos diferentes sentidos dos verbos e, portanto, 

apresenta um alto grau de refinamento. Como conseqüência, é um modelo muito complexo 

para tratamento computacional na tarefa pretendida e, por isso, não foi considerado. As 
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demais propostas possuem classes mais genéricas, cujas variações são sintetizadas na Tabela 

11 (Moraes, 2002).  

 
Tabela 11 – Características dos modelos de Vendler, Dik, Pustejovsky e Chafe/Borba 

Autor Proposta Categorias Tipos de Categorias 
Vendler Esquema 

Temporal 
Baseadas em relações 
temporais 

Estado, Atividade, 
Accomplishment, 
Achievement 

Dik Tipologia de 
Estados de Coisas

Baseadas nos valores de 
parâmetros primitivos (+- 
télico, dinâmico, etc.) 

Situação, Evento, 
Processo e Ação 

Pustejovsky Estrutura de 
Eventos 

Baseadas em permanência ou 
mudança de estado e causa 

Estado, Processo e 
Transição 

Chafe/Borba Tipologia de 
Verbos 

Definidas pela combinação do 
predicador e seus argumentos 

Estado, Ação, Ação-
processo e Processo 

 

Dentre as propostas da Tabela 11, a adaptação de Borba da tipologia de Chafe se 

mostrou o modelo mais adequado para a construção do léxico enriquecido e foi, portanto, 

utilizada como principal referência, fornecendo não só as opções de valores (e os valores, 

propriamente ditos) para a classificação verbal, mas também para as demais informações de 

cunho semântico, eliminando a necessidade de investigar outros modelos lingüísticos para 

derivar tais informações. No que segue, esse modelo, assim como a sua utilização no léxico 

enriquecido, são descritos brevemente.  

 

A Teoria da Valência 

 

Na tipologia da Teoria da Valência, as categorias verbais são definidas de acordo com 

os valores semânticos tanto do verbo quanto dos argumentos (nominais) que o modificam. As 

quatro classes verbais utilizadas nesse modelo são: ação, que designa uma atividade expressa 

pelo verbo e realizada pelo sujeito agente (ex.: “o pássaro voa”; “o homem pensa”; “o garoto 

brinca”); ação-processo, que indica uma ação realizada por um sujeito agente e/ou uma causa 

levada a efeito por um sujeito causativo, sendo que ambas afetam um complemento, 

expressando uma mudança de estado, de condição ou de posição, ou, então, algo que passa a 

existir (ex.: “José abriu a porta”; “José escreveu um romance”); estado, que expressa uma 

propriedade, uma condição ou uma situação do sujeito (ex.: “Ana é bonita”; “eu estou com 

fome”); e processo, que designa um evento ou sucessão de eventos que afetam um sujeito 

paciente, experimentador ou beneficiário, traduzindo algo que se passa com o sujeito ou que 
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ele experimenta ou recebe (ex.: “a chuva parou”; “o bebê acordou”; “Ana sente frio”; “Marta 

ouve música”).  

A adequação desse modelo para o léxico enriquecido pode ser justificada por uma 

série de motivos, dentre eles, os listados abaixo: 

- A estrutura do modelo é apropriada para a tarefa pretendida, devido às 

características da própria representação UNL, que também é baseada na estrutura 

de argumentos, ou seja, na composição semântica entre o verbo e seus argumentos.  

- As classes do modelo são adequadas para a língua portuguesa, pois algumas 

classes consideradas pelos outros modelos, como os esquemas temporais de 

Vendler, não são aplicáveis a essa LN, uma vez que, na língua inglesa, para a qual 

foram definidos esses modelos, o tratamento aspectual/temporal de alguns verbos é 

diferente; 

- É o único modelo adaptado para a língua portuguesa: Borba utiliza esse mesmo 

modelo para especificar, em um dicionário (Borba, 1990), a classificação dos 

verbos da língua portuguesa, fornecendo, portanto, também os valores para esse 

traço; e 

- Com base nesse dicionário, além da classificação verbal, é possível identificar 

tanto as opções quanto os valores dos traços para as outras informações semânticas 

necessárias ao léxico enriquecido, ou seja, a subcategorização dos verbos, as 

restrições de seleção dos verbos e os traços semânticos dos substantivos. 

 

A especificação das opções de valores dos traços 

 

 Como opções de valores para a classe do verbo, além das quatro classes sugeridas por 

Borba, originalmente herdadas do modelo de Chafe, foi considerada uma classe adicional, 

denominada “modal”, para os verbos auxiliares, ou seja, aqueles que modificam a relação 

existente entre o sujeito e o predicado (ex.: “João deve ser bom”, “o tempo pode mudar”). 

 As opções de valores para a subcategorização dos verbos foram facilmente 

identificadas no dicionário, uma vez que os verbos são descritos de acordo com as possíveis 

categorias de argumentos em que são subcategorizados. As duas categorias utilizadas são: 

“sujeito” e um ou mais “complementos”. 

Apesar de Borba não definir explicitamente as opções para os valores de restrições de 

seleção, elas puderam ser identificadas com base na descrição dos argumentos verbais no seu 

dicionário, bem como nos estudos realizados para o projeto TraSem (Rino et al., 2001) e na 
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análise do corpus base. Foram definidas as seguintes opções: concreto, abstrato, animado, 

inanimado, humano, não humano, lugar e tempo. Essas opções valem também como 

possíveis valores para os traços semânticos dos substantivos, uma vez que os verbos são 

descritos de acordo com o conjunto de traços semânticos exigidos por seus argumentos 

nominais. 

 

A especificação dos valores dos traços  

 

A definição dos valores dos traços para os itens lexicais foi realizada com base nas 

descrições desses itens no dicionário de Borba e na análise do uso de tais itens nas sentenças 

do corpus base. Por exemplo, segundo o dicionário, o verbo “iluminar”, na acepção adequada 

para a sentença (27), aqui repetida, indica ação-processo, com primeiro o argumento (“o sol 

em sagitário”) semanticamente especificado como um sujeito agente animado e o segundo 

argumento (“seus relacionamentos”), como um complemento expresso por nome abstrato.  

 

(27) O Sol em Sagitário ilumina seus relacionamentos. 

 

Ao fornecer essas informações, o dicionário permite identificar que se trata de um 

verbo de ação-processo (classe verbal), que requer como argumentos (subcategorização) um 

“sujeito” e um “complemento”, e que o sujeito deve ter o traço “animado” e o complemento, 

o traço “abstrato” (restrição de seleção). Com base nessas restrições, é possível especificar, 

também, alguns dos traços semânticos dos constituintes da sentença: o núcleo do constituinte 

“o sol em sagitário”, ou seja, “sol”, é descrito com o traço “animado” e o núcleo do objeto 

“seus relacionamentos”, ou seja, “relacionamentos”, com o traço “abstrato”. 

Conforme ilustra o exemplo para a sentença (27), Borba utiliza duas formas de 

especificação das restrições de seleção dos verbos no seu dicionário: (a) os argumentos são 

especificados de acordo com seus papéis semânticos, como na Gramática de Casos (por 

exemplo, “ingressar” exige um sujeito “agente” e um complemento “locativo”); e/ou (b) os 

argumentos são especificados de acordo com seus traços semânticos (por exemplo, “esperar” 

exige um sujeito expresso por nome “animado” e um complemento expresso por nome 

“abstrato”). Por outro lado, os argumentos de alguns verbos são especificados sem restrições 

de seleção semânticas (por exemplo, “ser” necessita de sujeito inativo e predicativo expresso 

por nome, adjetivo ou equivalente).  
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A utilização de papéis semânticos como restrições de seleção, em vez de traços 

semânticos, é uma opção para os casos nos quais as restrições não podem ser formuladas em 

termos de um conjunto finito de traços, uma vez que certos traços restringem muito a escolha 

dos elementos que podem ser selecionados como argumentos de um verbo. No entanto, no 

léxico enriquecido, como os itens lexicais foram descritos por traços semânticos, os papéis 

semânticos não representariam restrições efetivas e, por essa razão, foram utilizados os 

próprios traços como restrições de seleção. Essa abordagem foi adotada, em particular, porque 

o uso de traços permite um modelo de mapeamento mais flexível, uma vez que o mesmo item 

lexical com um determinado conjunto de traços pode assumir diferentes papéis semânticos, de 

acordo com o contexto da sentença. Dessa maneira, para os argumentos cujas restrições não 

foram especificadas por Borba por meio de traços semânticos, tais traços foram identificados 

com base no uso do item no corpus base, quando possível, e, nos demais casos, o verbo foi 

descrito sem restrições de seleção.  

 

4.4.3 O repositório conceitual 

 

O repositório conceitual consiste da gramática da geração conceitual, ou seja, das 

regras, propriamente ditas, para o mapeamento sintático-conceitual. Essas regras permitem 

correlacionar funções gramaticais indicadas na estrutura sintática com os RLs da UNL, 

palavras da sentença com as UWs da UNL e seus traços morfossintáticos com os ALs da 

UNL. Por ser a principal fonte de conhecimento para o mapeamento, o repositório conceitual 

constitui o núcleo desta proposta e, por essa razão, será apresentado com detalhes no próximo 

capítulo. 
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5 O mapeamento sintático-conceitual 
 

Neste capítulo são descritos os componentes do ConPor responsáveis pelo 

mapeamento sintático-conceitual, isto é, o repositório conceitual e o gerador conceitual, 

ilustrados em um detalhamento da Figura 11, por meio da Figura 12. Conforme ilustra essa 

figura, as regras de mapeamento do repositório conceitual, aplicadas pelo gerador, são 

divididas em: (a) regras de projeção, que mapeiam os constituintes da sentença, classificados 

por suas funções sintáticas, em conceitos UNL, associados a seus papéis semânticos, 

resultando em uma estrutura conceitual intermediária; e (b) templates de relacionamento, 

que combinam pares de conceitos UNL, de acordo com seus papéis semânticos, em relações 

UNL, resultando no código UNL final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12 – Os módulos de geração conceitual 

 

 

5.1 As regras de projeção 
 

Para mapear os constituintes da sentença em conceitos UNL, com seus respectivos 

papéis semânticos, as regras de projeção, utilizando também as informações do léxico  

enriquecido, identificam: (a) a possível projeção conceitual das funções sintáticas desses 

constituintes; (b) a correspondência entre tais constituintes e os conceitos UNL; e (c) as 

Repositório 
Conceitual 

Estrutura sintática 
mais provável 

Aplicação de regras 
de projeção 

Estrutura 
intermediária 

Aplicação de 
templates de 

relacionamento

Código UNL 

Conjunto de 
templates

Gramática de 
projeção

Gerador 
Conceitual 

Léxico 
enriquecido 



 

 

57

informações morfossintáticas e estruturais da sentença que podem ser representadas na 

estrutura conceitual por meio dos rótulos de atributos UNL.  

Nessa projeção, um constituinte sintático não corresponde, necessariamente, a um 

único item lexical e, portanto, um conceito pode representar mais de um item. Por exemplo, 

no caso dos sintagmas nominais, um constituinte sintático pode ser composto por um 

substantivo e um artigo e no caso dos sintagmas verbais, por um verbo auxiliar e um 

principal.  

No ConPor, a identificação dos papéis semânticos constitui a parte mais importante do 

mapeamento sintático-conceitual, em oposição à identificação dos conceitos UNL e das suas 

inter-relações na sentença, uma vez que esses processos, apesar de serem indispensáveis para 

a obtenção das estruturas UNL completas, são realizados de forma mais simples, como será 

descrito nesta seção. 

 

5.1.1 Especificação das regras de projeção 

 

A gramática de projeção é uma gramática livre de contexto cujas regras de produção 

apresentam conotações gerativas e transformacionais (Chomsky, 1965). Além da estrutura 

sintática de entrada, a definição das regras de projeção é governada, principalmente, pelos 

traços do verbo principal da sentença, em especial, a sua classe, segundo o modelo de Borba. 

Abordagens como essa, que consideram o verbo como núcleo do processo de análise 

semântica, de acordo com a sua estrutura argumental, são sustentadas por diversos modelos 

semânticos, como os descritos no Capítulo 2. 

Visando contemplar o princípio da composicionalidade, as regras de projeção são 

definidas segundo uma hierarquia, incluindo (a) regras mais genéricas, denominadas regras 

intermediárias, que recebem como entrada estruturas sintáticas completas, ou mesmo partes 

de estruturas sintáticas passíveis de decomposição, e são subdivididas em outras regras; e (b) 

regras mais específicas, denominadas regras terminais, que acessam diretamente o léxico 

enriquecido para determinar os conceitos elementares. Por exemplo, a regra (R16), em uma 

notação simplificada, corresponde a uma regra intermediária, na qual a estrutura sintática de 

entrada é decomposta em duas subestruturas: “suj(SN)” e “pred(SV)”. O resultado da 

aplicação das regras, neste caso, é a composição das estruturas conceituais parciais ECs e 

ECv. Já as regras (R17a) e (R17b) correspondem a regras terminais, que recuperam do léxico 

enriquecido os conceitos (CONs e CONv) dos constituintes da estrutura sintática de entrada 

(SUB e V) e atribuem a eles os papéis semânticos “agente” e “evento”. Assim, de maneira 
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geral, os procedimentos indicados por “resolve” e “recupera” indicam, respectivamente, 

regras intermediárias e regras terminais. 

 

(R16)  sentença(suj(SN), pred(SV)], [ECs, ECv]) :- resolveSuj(SN, ECs), 

        resolvePred(SV, ECv). 

(R17) a. resolveSuj(subst(SUB), agente:CONs) :- recuperaConceito(SUB, CONs). 

 b. resolvePred(verbo(V), evento:CONv) :-  recuperaConceito(V, CONv). 

 

Ao aplicar as regras de projeção, o mapeamento constitui, portanto, um processo 

modular e multinível, que é a própria proposta da gramática gerativo-transformacional. A 

definição do nível de granularidade das estruturas sintáticas, ou seja, de sua decomposição e, 

conseqüentemente, da decomposição das regras, teve como base as variações estruturais das 

sentenças do corpus base. As estruturas que não apresentavam variações não foram 

descompostas e, dessa maneira, vários níveis da estrutura foram representados por uma única 

regra. 

Uma característica importante da gramática de projeção é o seu não-determinismo, isto 

é, a possibilidade de variação na aplicação das regras para uma mesma entrada. Com isso, 

mesmo estruturas sintáticas não previstas inicialmente podem ser contempladas pelo ConPor, 

conforme será descrito na Seção 5.3. Além disso, o não-determinismo permite que sejam 

geradas duas ou mais estruturas conceituais diferentes para uma mesma estrutura sintática, 

caso ela corresponda a uma sentença semanticamente ambígua. 

Por serem mais complexas que as regras intermediárias, no que segue, as regras 

terminais são descritas com mais detalhes. 

 

5.1.1.1 As regras terminais e seu acesso ao léxico enriquecido 

 

As regras terminais acessam o léxico enriquecido com os seguintes objetivos: (a) 

buscar os traços do constituinte, que serão utilizados para representar alguma informação na 

estrutura conceitual ou como restrição para outro constituinte; (b) verificar restrições de 

natureza morfossintática e/ou semântica impostas ao próprio constituinte; (c) recuperar o 

conceito UNL do constituinte.  

O acesso ao léxico enriquecido é simplificado pela representação de apenas uma 

descrição para cada item da mesma categoria gramatical, visando evitar a ambigüidade de 

sentido. Esse acesso é feito por meio de estruturas que devem ser unificadas com as 
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descrições lexicais. Para tanto, apresentam alguns atributos com valores já fixados (atributos 

que estabelecem restrições) e alguns atributos com valores em aberto, que devem ser 

recuperados a partir de tais descrições. 

Os atributos morfossintáticos com valores fixos, juntamente com a estrutura sintática 

da sentença, representam as restrições de natureza sintática de uma regra de projeção e 

definem, portanto, o ambiente sintático delineado por tal regra. Já os atributos 

morfossintáticos cujos valores são representados via slots em branco apenas fornecem 

informações adicionais para o mapeamento, que podem ser restrições para outros constituintes 

ou informações para a inserção de rótulos de atributos (ALs) da UNL. 

Da mesma forma, os valores fixos dos atributos semânticos representam as restrições 

semânticas de uma regra de projeção e definem, portanto, o ambiente semântico indicado por 

essa regra. Os demais atributos semânticos são recuperados do léxico enriquecido e utilizados 

para conduzir o processo de unificação do verbo com os seus argumentos. 

Os atributos morfossintáticos e semânticos utilizados por uma regra dependem da(s) 

categoria(s) sintática(s) da(s) palavra(s) que compõe(m) o constituinte que está sendo 

mapeado por essa regra. Por exemplo, a Tabela 12 apresenta os atributos das regras para 

verbos e o modo como são utilizados no mapeamento. 

 
Tabela 12 – Atributos dos verbos utilizados pelas regras de projeção 

Atributo Utilização 
tempo/modo (da forma 
analisada) 

recuperado do léxico enriquecido mapeado em um AL da UNL 
associado ao verbo ou ao núcleo do predicado, indicando o tempo de 
ocorrência do evento ou o tempo em que um estado é verdadeiro 

forma canônica (da forma 
analisada) 

recuperado do léxico enriquecido para indicar qual a entrada da 
canônica correspondente 

tempo/modo (da forma 
canônica) 

estabelecido como restrição nas locuções verbais, único caso em que o 
verbo principal é usado na sentença na sua forma não flexionada, que 
corresponde à canônica  

tipo do verbo (da forma 
canônica) 

estabelecido como restrição sintática 

classe do verbo (da forma 
canônica) 

estabelecido como restrição semântica 

subcategorização do verbo 
(da forma canônica) 

estabelecido como restrição semântica, indicando os argumentos que o 
verbo exige 

restrições de seleção para os 
argumentos do verbo (da 
forma canônica) 

recuperado do léxico enriquecido para ser usado como restrição para os 
argumentos do verbo, indicando os traços semânticos que eles devem 
apresentar  

conceito UNL (da forma 
canônica) 

recuperado do léxico enriquecido para ser utilizado na codificação 
UNL resultante 
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Para ilustrar a utilização desses atributos por uma regra, considere a sentença (32) e a 

regra (R18), que acessa o léxico enriquecido para mapear o verbo dessa sentença no seu 

respectivo conceito, associado ao papel semântico “evento”. 

 

(32) Considere seu desgaste físico. 

 

(R18) veSvtdAcao(verbo(V), RestSuj, RestObj, [evento:UnlV.@T])  

     (sin(T), can(CanV), [V|_],[]), 

     v(sin(_,td), unl(UnlV), cl(AP), rest([suj(RestSuj), obj(RestObj)]),[CanV|_],[]), 

                          (AP = acao; AP = acao_proc). 

                       

O primeiro argumento do lado esquerdo dessa regra representa a estrutura sintática do 

constituinte (V), que está sendo mapeado (verbo(V)). Os dois argumentos seguintes 

correspondem às restrições de seleção do sujeito e objeto do verbo, recuperadas pela regra, 

para serem utilizadas por regras específicas para esses constituintes. O último argumento 

indica o resultado da aplicação dessa regra, consistindo do conceito UNL do verbo (UnlV) 

com um atributo que indica o seu tempo de ocorrência (T), associado ao seu papel semântico 

(evento). A primeira estrutura do lado direito da regra remete à entrada lexical da forma 

analisada do verbo V. Por meio dela, são recuperados a canônica de V (CanV) e o atributo 

que indica o tempo de V (T). A segunda estrutura do lado direito remete à entrada lexical da 

forma canônica de V, estabelecendo como restrições a predicação do verbo (td = transitivo 

direto), a sua subcategorização (suj e obj) e sua a classe verbal (AP = “ação” ou “ação-

processo”). Nessa estrutura, são recuperadas as restrições de seleção dos argumentos de V por 

meio de variáveis que são instanciadas com as informações específicas do verbo (RestSuj e 

RestObj).  

  

Os papéis semânticos utilizados 

 

Conforme ilustrado por (R18), além de recuperar o conceito de um constituinte, as 

regras terminais atribuem um papel semântico a esse constituinte. De modo geral, na 

codificação manual prévia, a identificação dos papéis semânticos que deveriam ser atribuídos 

aos constituintes pelas regras de projeção partiu da análise de informações de três naturezas: 

(a) quando explicitados, os papéis semânticos exigidos pela estrutura de argumentos do verbo, 

segundo o dicionário de Borba; (b) quando definidos, os papéis semânticos exigidos pelas 
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próprias relações semânticas da UNL, de acordo com a especificação da interlíngua; e (c) os 

papéis semânticos identificados como possíveis projeções de constituintes sintáticos no estudo 

de Sossolote et al. (1997). 

O estudo de Sossolote et al., realizado pelo NILC visando obter subsídios para o 

desenvolvimento do módulo de decodificação UNL-Português (Nunes et al., 1997), identifica, 

por exemplo, que a função sintática de “sujeito” pode manifestar-se na UNL pelas relações 

obj, agt, ins, met, cau e soj. Para o caso específico da correspondência entre “sujeito” e ins, a 

associação da Figura 13 é apresentada, indicando o sujeito manifesta-se como um 

“instrumento”. 

 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Exemplo de manifestação morfossintática da UNL no português 

 
Uma vez que essas fontes de informação são genéricas e, portanto, procuram 

identificar todos os possíveis papéis semânticos dos constituintes, foi preciso escolher o papel 

mais adequado para o contexto de cada sentença. Em alguns casos foram definidas possíveis 

generalizações para as escolhas. Por exemplo, verbos (exceto os de ligação) exercem sempre 

o papel semântico “evento”, advérbios que indicam tempo exercem sempre o papel semântico 

“tempo”, e adjetivos modificadores de sintagmas nominais exercem sempre o papel semântico 

“modificador”. Com base na análise dessas fontes para as sentenças do corpus base, foram 

identificados os 26 papéis semânticos ilustrados na Tabela 13, os quais foram, então, 

utilizados nas regras de projeção. 

 
Tabela 13 – Conjunto de papéis semânticos do ConPor 

Papel semântico Descrição 
Agente constituinte que desencadeia uma ação, sendo origem dele e seu controlador 

Atributo constituinte que descreve um estado ou uma coisa que representa um estado 
Beneficiário constituinte sede da transferência de posse, vítima ou destinatário de um 

benefício 
Cenário constituinte que define um mundo virtual onde um evento ocorre ou um estado é 

verdadeiro ou uma coisa existe 
Co_coisa constituinte nominal secundário (não em foco) que está em um estado 
Conteúdo constituinte que define que um conceito é equivalente a outro 
Destino constituinte que define o destino de um evento 
Duração constituinte que define o período de tempo durante o qual um evento ocorre ou 

um estado existe 

ins & sujeito 
• ins se manifesta sintaticamente como sujeito entre um substantivo e um verbo, como em: 
ins(supply, computer_translation) >> ins(fornecer, tradução_automática) >> sujeito (fornecer, 

tradução_automática) 
Exemplo: A tradução automática é incapaz de fornecer um resultado de alta qualidade. 
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Evento constituinte que designa o evento da sentença 
Experimentador constituinte que designa uma experiência ligada a uma disposição mental, uma 

sensação, uma emoção, uma cognição 
Inativo constituinte nominal que está em um estado ou possui um atributo e é, portanto, 

suporte de uma propriedade, condição ou situação expressa pelo predicado 
Lugar constituinte que define o lugar no qual um evento ocorre, no qual um estado é 

verdadeiro ou no qual uma coisa existe 
LugarDestino constituinte que define o lugar onde um evento termina ou um estado se torna 

falso 
LugarOrigem constituinte que define o lugar onde um evento começa ou um estado se torna 

verdadeiro 
Maneira constituinte que define a maneira como um evento é realizado ou as 

características de um estado 
Meta constituinte que identifica o estado final de um objeto, associado ou não a um 

evento 
Modificador constituinte que restringe a descrição de uma coisa em foco 
Objeto constituinte que é diretamente afetado por um evento ou estado 
Origem constituinte que define a origem de uma coisa 
Paciente constituinte afetado por aquilo que o verbo expressa, que sofre uma mudança de 

estado, condição ou posição 
Parceiro constituinte que, juntamente com o agente, inicia um evento  
Possuidor constituinte que possui uma coisa 
Propósito constituinte que define o propósito ou objetivo do agente de um evento ou o 

propósito de alguma coisa existir 
Quantidade constituinte que define a quantidade de alguma coisa 
Razão constituinte que define a razão pela qual um evento ou estado ocorre 
Tempo constituinte que define o momento em que um evento ocorre ou em que um 

estado é verdadeiro 
 

 

Os rótulos de atributos utilizados 

 

De acordo com o constituinte que está sendo mapeado, as regras terminais podem 

associar alguns ALs aos seus conceitos, como ocorre, por exemplo, na regra (R18), que 

associa um AL indicando o tempo de ocorrência do evento (@past, para a sentença (32)).  

O conjunto de ALs considerado pelo ConPor inclui alguns identificados a partir dos 

traços morfossintáticos das descrições lexicais dos constituintes e outros identificados em 

função da estrutura sintática da sentença. Ainda, esses ALs podem ser indicados pelos traços 

do próprio item lexical (por exemplo, a um conceito coletivo é associado o AL @pl, com base 

no valor do traço “número” do próprio constituinte a que esse conceito corresponde), ou pelos 

traços de outros itens (por exemplo, ao conceito correspondente a um substantivo 

acompanhado de um artigo definido é associado o AL @def). A Tabela 14 exibe os 13 ALs 

utilizados nas regras de projeção do ConPor. 
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Tabela 14 – Atributos UNL considerados no ConPor 

Nome do atributo AL Descrição 
Plural @pl conceito coletivo 
Definido @def conceito já referenciado 
Indefinido @indef conceito de uma classe não específica 
Futuro @future evento ocorrerá no futuro 
Passado @past evento ocorreu no passado 
Irreal @unreal suposição contrária à realidade 
Imperativo @imperative evento imperativo 
Negação @not complemento do evento 
Possibilidade @possibility possibilidade lógica de que um evento ocorra 
Necessidade @need necessidade ou obrigação 
Progressão @progress evento ocorrendo no momento 
Futuro imediato @will evento vai ocorrer no futuro imediato 
Entrada @entry conceito principal da sentença ou do escopo 

 
 

Os três primeiros ALs da Tabela 14 são associados aos conceitos correspondentes a 

substantivos, enquanto os demais são associados ao conceito do verbo principal ou ao 

conceito do núcleo do predicado, nas estruturas com verbos de ligação. Para manter a 

compatibilidade com a especificação UNL, que exige a indicação de um conceito principal 

em escopos, o AL @entry também é utilizado em escopos nas construções com conjunções 

coordenativas aditivas e alternativas (identificadas pelas relações and e or, respectivamente). 

Uma vez que a especificação da UNL não define a qual dos conceitos deve ser atribuído o AL 

@entry, foi convencionado associar tal AL ao primeiro conceito do escopo.  

O número de ALs do ConPor representa apenas um subconjunto do total de ALs 

previstos atualmente na UNL (cerca de 70). Alguns dos ALs não foram utilizados 

simplesmente por que não foram encontrados no corpus base; outros, por exigirem a 

manipulação de conhecimento extralingüístico para a sua identificação, como é caso dos ALs 

de aspecto e de ponto de vista (@admire, @conclusion, @induce, @complete, etc.). Como o 

ConPor se baseia exclusivamente em conhecimento lingüístico, tais ALs não são 

contemplados.  

 

5.1.2 Geração de uma estrutura intermediária: ilustração 

 

Para ilustrar a escolha das regras de projeção para uma dada estrutura sintática, 

visando a produção de uma estrutura intermediária (vide Figura 12), considere a sentença 

(33), cuja estrutura sintática é indicada na Figura 14, já convertida para o formato apropriado 
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para o mapeamento. As regras especificadas para a projeção sintático-conceitual dessa 

estrutura são apresentadas, em uma notação simplificada, na Figura 15.  

 

 (33) A lua crescente ocorre amanhã. 
 

frase(periodo(periodo_independente([suj(suj_simples(sn([aadne(sdet(artigo(A))),subst(S),aadnd(aad
nd_simples(sadj(adj(ADJ))))]))),predicado(predv(svi(verbo(V)))),aadvo(aadvo_simples(sadv(adv(A
ADVO))))]))) 

Figura 14 – Estrutura sintática da sentença (33) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 15 – Regras de projeção para a sentença (33) 

 

A ativação da gramática de projeção se dá pelo procedimento “mapear”, que dispara o 

processamento, conforme ilustra a Figura 16, sinalizando três possíveis regras de projeção 

genéricas, isto é, “t_Acao”, “t_Processo” e “t_Estado”. Como o verbo da sentença (33) indica 

“processo”, a regra disparada com sucesso é “t_Processo”. Esta decompõe a estrutura sintática 

de entrada em sujeito (SUJ = a lua crescente), predicado (PRED = ocorre) e adjunto adverbial 

mapear(ES,EC) :- t_Acao(ES,EC);  
 t_Processo(ES,EC); 
 t_Estado(ES,EC). 

 
t_ Processo([SUJ, PRED, ADV],[EC1,EC2,EC3]) :-  predicado_processo(PRED,RestSuj,EC2),  

          sujeito_processo(SUJ,RestSuj,EC1),  
          adverbio(ADV,EC3). 

 
predicado_processo(PRED, RestSuj, EC) :- predicado_verbal_processo(PRED, RestSuj, EC). 
 
predicado_verbal_processo(PRED, RestSuj, EC)  :- svi_processo(PRED, RestSuj, EC). 
 
svi_processo(VERBO, RestSuj, EC)  :- v(sin(T),can(CanV),[VERBO|_]),  

              v(sin(_,int),unl(UnlV),cl(processo), rest([suj(RestSuj)]),[CanV|_]), 
            concatena(evento:, UnlV, .@entry.@, T, EC). 
 
sujeito_processo(SUJ, RestSuj, EC)  :- sn_paciente(SUJ, RestSuj, EC). 
 
sn_paciente([ART, SUBST, AADND], RestSuj, [EC1, EC2]) :-  art(sin(D),_,[ART|_]), 

                    s(_,unl(UnlS),sem(Tracos),[SUBST|_]), 
         subconjunto(Tracos,RestSuj), 
         concatena(paciente:, UnlS, .@, D, , EC1), 

   adndModo (AADND, EC2). 
 
adndModo(ADJ, modificador:UnlA) :- adj(can(CanA),[ADJ|_]), 
    adj(unl(UnlA),[CanA|_]). 
 
adverbio(SADV, EC) :-  sadv_tempo(SADV,EC). 
 
sadv_tempo(ADV, tempo:UnlAdv) :-  adv(sin(cir_temp),unl(UnlAdv),[ADV|_]). 
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(ADV = amanhã) e ativa regras para mapear essas três subestruturas, retornando como saída a 

combinação dos resultados das três regras, [EC1, EC2, EC3].  

As regras terminais, neste caso, são “svi_processo”, “sn_paciente”, “adndModo” e 

“sadv_tempo”. A primeira a ser disparada é “svi_processo”, que mapeia o verbo da sentença, 

pois com base nele são identificadas restrições para mapear os demais constituintes da 

sentença. Essa regra acessa o léxico enriquecido para recuperar os traços do verbo (V = 

ocorre), quais sejam, o seu tempo (T = presente) e a sua canônica (CanV = ocorrer), para 

verificar as restrições dessa canônica (a sua classe, que deve ser “processo”, a sua predicação, 

que deve ser “intransitivo” e a sua subcategorização, que deve apresentar um sujeito (suj) 

como o argumento) e para recuperar o seu conceito (UnlV = occur) e as restrições de seleção 

para o seu sujeito (RestSuj = ‘ ’). Por fim, essa regra associa ao conceito do verbo o rótulo de 

atributo @entry e o rótulo relativo ao seu tempo de ocorrência (@present). Além disso, 

atribui o papel semântico “evento” a esse conceito.  

A regra “sn_paciente” busca, no léxico enriquecido, o conceito do artigo (ART = the), 

para verificar seu tipo (D = definido), e o conceito do substantivo (UnlS = moon), aplicando 

sobre ele as restrições de seleção do verbo (nenhuma, neste caso, pois RestSuj = ‘ ’). A regra 

também atribui ao conceito o AL para indicar que ele já foi referenciado (@def) e associa a 

esse conceito o papel “paciente”.  

A regra “adndModo” acessa o léxico enriquecido apenas para recuperar o conceito do 

adjetivo (UnlAdj = crescent), atribuindo a ele o papel semântico “modificador”. De maneira 

similar, a regra “sadv_tempo” recupera o conceito do advérbio (UnlAdv = tomorrow), com a 

restrição de que ele seja um advérbio de tempo (cir_temp), associando a ele o papel semântico 

“tempo”. 

O esquema geral da aplicação das regras de projeção sobre a estrutura sintática da 

Figura 14 é ilustrado na Figura 16. Vale lembrar que são consideradas somente as regras 

aplicadas com sucesso, pois como a gramática é não determinística, várias tentativas de 

aplicação de outras regras podem ter sido realizadas. 
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Figura 16 – Esquema da aplicação das regras para a estrutura sintática da Figura 14 

 

A decomposição da estrutura sintática da Figura 14 nas subestruturas que são 

utilizadas como entradas e manipuladas pelas regras de projeção da Figura 15, bem como a 

correspondência das estruturas parciais com os constituintes que representam, no caso da 

sentença (33), é esquematizada na Figura 17. 

adverbio 

sadv_tempo 

tempo:UnlAdv 

estrutura sintática 

mapear 

t_processo 

sujeito_processo  predicado_processo  

sn_paciente  predicado_verbal_ 
processo 

adndModo paciente: 
UnlS.@D

svi_processo  

evento:UnlV 
.@entry.@T 

modificador: 
UnlA

[[paciente:UnlS.@D:, modificador:UnlA], [[evento:UnlV.@entry.@T], 
[tempo:UnlAdv]]] 
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frase(periodo(periodo_independente([suj(SUJ),predicado(PRED),aadvo(AADVO)]))) 

 
 
 

suj_simples(sn(SN)) predv(PREDV)   aadvo_simples(AADVO) 
 
 
 
[aadne(sdet(artigo(A))),subst(S),aadnd(aadnd_simples(AADND))] svi(SVI)       sadv(SADV) 

 
 
 
    ‘a’   ‘lua’   sadj(adj(ADJ)) verbo(V)       adv(ADV) 
 
 

 
                       ‘crescente’       ‘ocorre’             ‘amanhã’
  

Figura 17 – Subestruturas sintáticas da estrutura da Figura 14 

 

Ao final da aplicação sucessiva dessas regras de projeção, o resultado é a estrutura 

intermediária que consiste da composição de todos os resultados parciais. Caso a sentença 

seja semanticamente ambígua, mais de uma estrutura intermediária é gerada, cada qual 

indicando uma interpretação diferente. Para a sentença (33), a estrutura intermediária 

produzida é ilustrada na Figura 18. 

 

 

 
Figura 18 – Estrutura intermediária da sentenca (33) 

 

Nessa estrutura, os conceitos correspondentes aos constituintes da estrutura sintática 

são aninhados em subestruturas, de modo a preservar as dependências contextuais indicadas 

pelo aninhamento sintático. Para transformar essa estrutura intermediária na estrutura 

conceitual UNL, propriamente dita, são aplicados os templates de relacionamento. 

 

5.2 Os templates de relacionamento 
 

Os templates de relacionamento identificam, na estrutura intermediária resultante da 

aplicação das regras de projeção, os pares de conceitos UNL inter-relacionados, e buscam os 

RLs da UNL correspondentes, de acordo com seus papéis semânticos. Assim, são geradas as 

[[paciente:moon.@def, modificador:crescent], [[evento:occur.@entry.@present], [tempo:tomorrow]]]
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relações binárias que irão compor o código UNL, isto é, o resultado final do processo de 

mapeamento. 

Esses templates são definidos de maneira não ambígua, representando a 

correspondência unívoca entre os pares de papéis semânticos e relações UNL, conforme 

ilustrado em alguns exemplos na Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Exemplos de templates de relacionamento 

 

O primeiro template da Figura 19, por exemplo, indica que o par de papéis semânticos 

inter-relacionados “posse-objeto” corresponde à relação binária pos(O, P), sendo “O” o 

conceito que exerce o papel semântico “objeto” e “P” o conceito que exerce o papel 

semântico “posse”. Além disso, indica qual dos conceitos, dentre esses dois (1 ou 2), deve ser 

mantido na estrutura intermediária para a aplicação sucessiva de outras regras, neste caso, o 

conceito do objeto. Dessa maneira, a cada par de conceitos que são relacionados, um deles é 

excluído da lista de origem, que vai sendo reduzida até que não restem mais elementos a 

serem relacionados. A organização dos conceitos em subestruturas visa preservar as 

dependências contextuais da sentença, assegurando que o elemento excluído não tem relação 

com nenhum outro elemento. No caso das construções regulares contempladas pelo ConPor, 

nas quais não há constituintes deslocados da sua ordem normal e não ocorrem casos de 

dependência de longa distância, como extraposições, isso é garantido pelo próprio 

aninhamento sintático dos constituintes da sentença, refletido na organização dos conceitos 

em subestruturas. É importante ressaltar, no entanto, que esse aninhamento sintático não tem 

implicação direta sobre a ordem das relações binárias UNL resultantes, uma vez que, pela 

própria definição da UNL, essas relações são comutativas. 

Novamente de acordo com a abordagem composicional, à medida que os conceitos são 

relacionados, uma nova lista é gerada, com os conceitos (sem os seus papéis semânticos) 

agrupados nas relações UNL. 

rel(posse-objeto, pos(O, P), 2). 
rel(paciente-modificador, mod(P, M), 1). 
rel(evento-tempo, tim(E, T), 1). 
rel(evento-objeto, obj(E, O), 1). 
rel(paciente-evento, obj(E, P), 2). 
rel(objeto-modificador, mod(O, M), 1). 
rel(experimentador-evento, aoj(Ev, Ex), 2).
rel(evento-maneira, man(E, M), 1). 
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Como o ConPor foi modelado em função de um corpus de exemplos, somente os RLs 

da UNL identificados nas sentenças desse corpus são considerados nos templates, conforme 

mostra a Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Relações UNL consideradas no ConPor 

Nome da relação RL 
Agente agt 

Conjunção and 
Coisa com atributo aoj 

Beneficiário ben 
Co_coisa com atributo cao 

Conteúdo cnt 
Duração dur 
Origem frm 

Meta gol 
Maneira man 

Modificador mod 
Coisa afetada obj 

Disjunção or 
Lugar plc 

Lugar inicial plf 
Lugar final plt 
Possuidor pos 
Parceiro ptn 

Propósito pur 
Quantidade qua 

Razão rsn 
Cenário scn 
Tempo tim 
Destino to 

 

 

5.2.1 Geração de uma estrutura conceitual: ilustração 

 

Para ilustrar a utilização dos templates de relacionamento, considere a estrutura 

intermediária da Figura 18. O primeiro par de papéis semânticos identificado é “paciente” e 

“modificador”. O template que unifica com esse par é o segundo da Figura 19, que resulta na 

relação UNL de modo (mod) entre os conceitos do paciente e do seu modificador, isto é, 

mod(moon.@def, crescent). Com a aplicação desse template, o segundo elemento 

(modificador:crescent) é excluído da estrutura intermediária. 

Os próximos elementos a serem relacionados são evento:occur.@entry.@present e 

tempo:tomorrow. O template utilizado é o terceiro da Figura 19, que resulta na relação de 

tempo (tim) entre os conceitos do evento e do tempo em que ele ocorre, isto é: 
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tim(occur.@entry.@present, tomorrow). O segundo elemento é excluído e essa relação é 

incorporada à lista de resultados intermediários. 

Após essa aplicação do último template (o quarto da Figura 20) sobre o par de 

conceitos restante, que leva à relação UNL de objeto (obj) entre os conceitos do evento e do 

seu objeto, a composição de todos os resultados parciais é o resultado final do processo de 

mapeamento, ilustrado na Figura 209.  

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Código UNL da sentença (33) 

 

 

5.3 A flexibilidade do modelo de mapeamento 
 

O aspecto composicional dos templates de relacionamento e das regras de projeção, 

juntamente com o não-determinismo da aplicação dessas últimas, torna o mapeamento um 

processo mais flexível, uma vez que ele não é dirigido por roteiros pré-definidos e modelos 

completos de estruturas conceituais fixas, como ocorre em outros sistemas de análise 

semântica (por exemplo, Wilensky & Arens, 1980), mas sim por roteiros variáveis e por 

modelos parciais. 

Dessa maneira, apesar de o ConPor limitar-se a um conjunto fixo de regras de 

mapeamento, é possível combiná-las de diversas maneiras. Como conseqüência, além da 

reutilização de regras para mapear construções parciais de várias sentenças, mesmo estruturas 

sintáticas inicialmente não previstas como entrada podem ser contempladas, a partir da 

combinação de regras parciais previstas para outras estruturas. Por exemplo, considere que as 

estruturas sintáticas de sentenças previstas que indicam “processo”, como a (33) (cujos 

macro-constituintes são “sujeito”, “predicado” e “advérbio”), apresentam somente um 

advérbio de tempo, o qual é mapeado pelas regras ilustradas na Figura 16. Como uma 

                                                 
9 No formato dos códigos UNL são utilizados os marcadores [S] e [/S] como delimitadores de início e fim de 
sentença e a sentença original, em português, é dada como comentário, sinalizado por “;”.  
 

[S] 
; a lua crescente ocorre amanhã 
mod(moon.@def, crescent) 
tim(occur.@entry, tomorrow) 
obj(occur.@entry, moon.@def) 
[/S] 
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alternativa de mapeamento, outra regra de projeção, para advérbios de modo, poderia ser 

aplicada, de modo que o ConPor passaria a contemplar construções indicando processo, com 

os mesmos macro-constituintes, mas com advérbios de modo, como a sentença (34).  

 

(34) O sol radiante surge lentamente. 

 

Variações nos constituintes específicos de cada classe verbal também são possíveis. 

Por exemplo, considerando a classe “processo”, o constituinte “sujeito_processo”, 

diferentemente daquele da sentença (33), poderia ser composto apenas por um substantivo e 

um artigo, isto é, sem o adjunto adnominal. Desde que tenham sido definidas regras de 

projeção para tal constituinte, sentenças como a (35) podem ser mapeadas. 

 

(35) O sol surge lentamente. 

 

 Uma vez que os templates de relacionamento são aplicados sobre pares de 

constituintes, e não sobre a estrutura intermediária completa, eles também podem ser 

reutilizados e combinados de diversas maneiras, de acordo com os constituintes dessa 

estrutura. 

Alguns casos de construções não previstas, mas que puderam ser mapeadas, foram 

identificados por meio do processo de avaliação do desempenho do ConPor, descrito no 

próximo capítulo. 
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6 Avaliação do ConPor 
 

 Para descrever o processo de avaliação do ConPor, neste capítulo, primeiramente são 

apresentados sua configuração geral e os corpora construídos. Em seguida, são descritos os 

testes realizados, propriamente ditos, e são discutidos os resultados obtidos. 

 

6.1 As características da avaliação 
 

A avaliação do ConPor foi realizada de maneira intrínseca (Sparck-Jones & Galliers, 

1996), ou seja, focalizando a análise dos resultados do sistema de acordo com o objetivo 

específico para o qual foi desenvolvido, neste caso, a análise das estruturas conceituais 

produzidas. Avaliações extrínsecas, que analisam a contribuição do sistema para alguma 

tarefa específica, não foram consideradas, uma vez que o ConPor ainda não é um sistema 

completo e, portanto, não pode ser utilizado em nenhuma outra tarefa. Além disso, o interesse 

aqui é, sobretudo, verificar se o mapeamento sintático-conceitual é adequadamente 

contemplado e se as estruturas conceituais geradas são consideradas satisfatórias, quando 

comparadas aos dados de entrada.  

A metodologia blackbox foi considerada, isto é, comparou-se somente os dados de 

saída do sistema com os dados de entrada, sem levar em conta os resultados intermediários 

que pudessem ter sido gerados por subprocessos do ConPor (sendo esta a abordagem 

glassbox) (Sparck-Jones & Galliers, 1996; Palmer & Finin, 1990). Essa decisão foi tomada 

porque, no estágio atual do ConPor, os resultados intermediários não refletem informações 

substanciais para a sua avaliação. 

Adicionalmente, essa avaliação foi realizada de maneira autônoma, isto é, 

considerando-se um ambiente de teste particular para as características que se pretendia 

avaliar, sem comparar os resultados com os de outros sistemas. Uma avaliação comparativa 

não é possível, neste caso, devido à inexistência de sistemas similares para a língua 

portuguesa, bem como de procedimentos padronizados de avaliação de estruturas conceituais. 

De fato, diferentemente de algumas subáreas do PLN, como a análise sintática, que 

possui procedimentos e recursos padronizados de avaliação intrínseca (Marcus et al., 1994, 

por exemplo), a análise semântica dispõe apenas de procedimentos padronizados para a 

avaliação extrínseca, como as conferências MUC (Message Understanding Conference) 

(MUC-7, 1998, por exemplo), que analisam o desempenho de sistemas em tarefas como a 
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extração de informações, a resolução de co-referências e o reconhecimento de nomes de 

entidades. No caso da avaliação intrínseca, apesar de algumas iniciativas para desenvolver 

procedimentos padronizados (por exemplo, Palmer & Finin, 1990; Moore, 1994), não há 

consenso sobre várias questões, incluindo o modo como a avaliação deve ser realizada, os 

critérios a serem avaliados e as medidas a serem utilizadas. Esse problema é decorrente da 

própria complexidade da tarefa de análise semântica, pois uma mesma expressão pode ter 

múltiplas interpretações e essas interpretações podem ser representadas de várias formas. 

Além disso, os sistemas podem seguir diferentes filosofias de projeto e, com isso, utilizar 

teorias semânticas diversas, que privilegiam a representação de aspectos do significado 

particulares, usando formas variadas de representação.  

A avaliação do ConPor inclui dois testes, visando contemplar os seguintes critérios: 

(a) a qualidade das regras de mapeamento sintático-conceitual; e (b) a expressividade das 

potenciais sentenças em português, resultantes da decodificação das estruturas conceituais 

produzidas automaticamente pelo ConPor, quando comparadas às sentenças originais. Essa 

expressividade é obtida verificando-se a proximidade dos significados das sentenças 

associadas ao ConPor e das sentenças originais, ou seja, a proximidade semântica entre os 

pares de sentenças. 

Para efetuar ambos os testes, foram criados dois corpora, descritos a seguir. 
 

 

6.2 Os corpora para a avaliação 
 

Os testes realizados na avaliação do ConPor exigem dois tipos de corpora, mantendo o 

mesmo gênero e domínio do corpus base (vide Seção 4.2): o corpus de teste e o corpus de 

referência.  

O corpus de teste contém as estruturas sintáticas das sentenças para as quais o ConPor 

deve gerar as estruturas conceituais correspondentes. Para esse corpus foram selecionadas 80 

sentenças (representando 60 estruturas sintáticas) de 10 fontes diferentes, incluindo portais da 

Internet, revistas e jornais on-line. Os critérios de seleção do corpus base e os padrões 

sintáticos definidos pelo ConPor foram mantidos.  

Como o ConPor não contempla a polissemia, as palavras ambíguas das sentenças 

selecionadas foram substituídas por equivalentes sinônimas não ambíguas. A reescrita do 

corpus não o invalida, do ponto de vista semântico, pois essa alteração não implica alteração 

conceitual significativa, se consideradas as seguintes premissas: (a) o leitor humano é capaz 
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de descobrir correspondentes semânticos para resolver casos de ambigüidade; (b) essa 

desambiguação humana é valida quando o leitor elege correspondentes lexicais licenciados na 

própria língua original; (c) muito embora a limitação do ConPor a sentenças não ambíguas 

restrinja seu escopo de atuação, ainda é possível verificar sua capacidade de gerar estruturas 

UNL pertinentes; e, por último, (d) considerando o gênero de textos, a linguagem, o domínio 

e o público alvo genérico em foco, as sentenças raramente apresentam ambigüidade 

semântica, isto é, o vocabulário é, em geral, utilizado de modo unívoco. 

O corpus de referência foi construído para servir de exemplo ideal, ou gold standard 

(Teufel & Moens, 1999), para comparação com as estruturas UNL geradas pelo ConPor. As 

estruturas sintáticas do corpus de teste foram codificadas manualmente, por um especialista 

em UNL, resultando em 80 estruturas UNL ideais. Vale ressaltar que o especialista, nesta 

tarefa, não teve acesso a qualquer informação sobre a modelagem do ConPor e, logo, o corpus 

de referência foi produzido de modo totalmente independente de suas regras de mapeamento 

sintático-conceitual. 

A relação entre o número de sentenças do corpus de teste e as suas representações 

UNL correspondentes no corpus de referência é unívoca, muito embora o ConPor contemple 

sentenças sintática e/ou semanticamente ambíguas, as quais poderiam dar origem a mais de 

uma estrutura UNL, conforme mencionado no Capítulo 4. Não ocorrem casos de 

correspondência múltipla porque: (a) o corpus de teste não contém sentenças semanticamente 

ambíguas; e (b) as sentenças sintaticamente ambíguas dão origem a uma única estrutura 

conceitual, uma vez que suas estruturas não representam variações sintáticas semanticamente 

significativas (mapeamento muitos-para-um).  

A única forma de ambigüidade sintática no corpus de teste ocorre devido a 

modificadores adnominais preposicionados, os quais são, na maioria das vezes, classificados 

pelo Curupira tanto como “adjuntos adnominais” e quanto como “complementos nominais”. 

Esse é o caso, por exemplo, da sentença (36), cujas estruturas sintáticas (Figura 21) dão 

origem à mesma estrutura UNL. O RL mod, neste caso, sinaliza a relação semântica entre os 

conceitos do substantivo e do seu modificador, conforme ilustrado na Figura 22.  

 

(36) Não subestime os períodos de inatividade. 
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Figura 21 – Possíveis estruturas sintáticas da sentença (36) 

 
 
 
 
    

Figura 22 – Código UNL da sentença (36) 

 

Se houvesse algum caso de correspondência múltipla de qualquer natureza, todas as 

estruturas UNL possíveis deveriam ser representadas no corpus de referência. 

 

6.3 A avaliação das regras de mapeamento 
 

Neste teste, o critério em foco é o desempenho das regras de mapeamento e as medidas 

utilizadas são cobertura, precisão e correspondente f-measure. Estas foram calculadas para 

medir tanto o desempenho individual, quanto o desempenho médio do ConPor. No primeiro 
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caso, foram consideradas as medidas de cada estrutura conceitual isoladamente; no segundo, a 

média das medidas individuais para todo o corpus de teste. 

As medidas foram computadas a partir da comparação, realizada por um único juiz 

humano, das estruturas UNL geradas pelo ConPor com as estruturas UNL do corpus de 

referência. Nessa comparação, para cada par de relações binárias foi atribuído um dos 

seguintes escores: sucesso (para relações idênticas), falha (para relações excedentes) e 

omissão (para relações não geradas). Somente pares de relações idênticas, ou seja, com o 

mesmo rotulo de relação e os mesmos conceitos, foram considerados coincidentes.  

 

6.3.1 Desempenho individual 

 

 A Tabela 16 contextualiza os métodos clássicos de precisão e cobertura na avaliação 

do ConPor. “A” indica o número de sucessos, ou seja, de relações UNL do código automático 

que coincidem integralmente com as relações UNL do corpus de referência, “C”, o número de 

omissões, isto é, de relações do corpus de referência que não são geradas pelo ConPor, e “B”, 

o número de falhas, isto é, de relações que são geradas pelo sistema, mas que não constam do 

corpus de referência.  

 
Tabela 16 – Tabela de contingência no contexto do ConPor 

Corpus de referência
ConPor 

Número de relações de 
referência 

Número de relações 
excedentes 

Nº relações geradas A B 
Nº relações omitidas C - 

 
 

 A cobertura das regras de mapeamento para cada sentença corresponde ao percentual 

de relações binárias corretas produzidas pelo sistema, dadas todas as relações que deveriam 

ter sido geradas. A precisão corresponde ao percentual das relações binárias corretas 

produzidas pelo sistema com respeito a todas as geradas. A f-measure é calculada, aqui, 

considerando os mesmos pesos para cobertura e precisão, ou seja, para C = cobertura de cada 

sentença e P = precisão de cada sentença: 

 









+
=

PC
P*C*2F_measure  

 



 

 

77

É interessante notar que uma omissão sinaliza a incapacidade do sistema em 

identificar uma relação semântica, enquanto uma falha sinaliza a geração de uma relação que 

é diferente de todas aquelas do corpus de referência para aquela sentença, mas que é 

considerada legítima pelo ConPor. Ambos os escores podem ser atribuídos para um mesmo 

par de UWs, ou seja, uma relação UNL não coincidente com as do corpus de referência pode 

indicar, ao mesmo tempo, uma omissão e uma falha.  

Como um exemplo, considere a avaliação da sentença (37), cujos códigos UNL são 

ilustrados na Figura 23 e cujos valores para a cobertura e precisão são coincidentes e iguais a 

0,67. Para essa sentença, a única relação UNL não idêntica é considerada tanto uma omissão 

(o sistema deixou de gerar a relação indicada por scn) como uma falha (o sistema gerou a 

relação extra indicada por plc).  

 

(37) Dê sugestões nessa área. 

 

Relações do corpus de referência Relações geradas pelo ConPor 
obj(give.@entry.@imperative, suggestion.@pl) obj(give.@entry.@imperative, suggestion.@pl) 

mod(area, that) mod(area, that) 
scn(suggestion.@pl, area) plc(suggestion.@pl, area) 

Figura 23 – Códigos UNL da sentença (37) 

 
 De forma análoga, foram calculadas a precisão e a cobertura para todo o corpus de 

teste, sendo que 77 estruturas UNL tiveram precisão e cobertura iguais a 1 e duas tiveram 

valores nulos. A única sentença cujo valor difere desses é a sentença (37) ilustrada. Os valores 

nulos correspondem a omissões completas do sistema, para as sentenças (38) e (39), abaixo. 

Esse comportamento se deve à falta de regras de mapeamento adequadas para algumas 

características semânticas do corpus de teste. Neste caso, embora o sistema preveja regras 

para as estruturas sintáticas das sentenças (38) e (39), tais regras focalizam verbos de “ação-

processo”. No entanto, os verbos dessas sentenças (“encontrar” e “curtir”) não se enquadram 

nessa classe, pois indicam “processo”.  

 

(38) Seu romantismo encontra receptividade expressiva. 

 

(39) Você poderá curtir a tristeza ou os momentos gratificantes. 

 

Já os resultados para a sentença (37) ocorrem em função da ambigüidade na definição 

das regras de mapeamento, isto é, as regras não distinguem entre “lugares físicos” (indicados 
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pelo RL plc) e “lugares virtuais” (indicados pelo RL scn). Vale notar que também não foram 

previstas regras de mapeamento completa para as características semânticas dessa sentença. 

Esse mapeamento foi possível, todavia, a partir da combinação de regras parciais definidas 

para outras estruturas sintáticas, conforme discutido na Seção 5.3. 

 

6.3.2 Desempenho médio 

 

O desempenho médio do ConPor foi calculado segundo as fórmulas abaixo (NS = 

número de sentenças do corpus de teste; NG = número de sentenças para as quais algum 

código foi gerado), resultando nos seguintes valores: CoberturaMédia = 0,97, PrecisãoMédia 

= 0,99 e F_measureMédio = 0,97. 
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Esse alto desempenho do ConPor se deve a dois motivos principais: (a) as regras de 

mapeamento apresentam decisões claras, uma vez que modelam apenas construções simples 

(devido à natureza do domínio e do público-alvo do sistema); e (b) o corpus de teste foi 

construído para verificar o desempenho do mapeamento para um conjunto limitado de 

fenômenos lingüísticos, contemplando somente estruturas sintáticas que podem ser 

manipuladas pela gramática do ConPor. De fato, essa gramática não visa à operacionalização 

de uma teoria de representação computacional da estrutura semântica de qualquer enunciado 

lingüístico do português, mas, simplesmente, ao mapeamento de enunciados específicos 

(conforme delimitados pelo corpus base) em enunciados em UNL. Embora esse desempenho 

possa sugerir uma avaliação tendenciosa, é importante notar que as medidas foram obtidas de 

forma blackbox, totalmente independente das características intrínsecas do sistema. 
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Como já foi mencionado, esse teste de desempenho das regras de mapeamento sintático-

conceitual visa, simplesmente, à averiguação da proximidade entre representações UNL 

geradas automática e manualmente e, portanto, à questão da viabilização computacional de 

um processo de expressão formal entre duas formas de representação, uma natural e outra 

artificial. Dada a especificidade de representações em foco, essa avaliação pôde ser elaborada 

de forma quantitativa, demonstrando que o ConPor produz estruturas UNL satisfatórias para 

as sentenças do corpus de teste. O outro problema apontado, de proximidade semântica dessas 

estruturas, embora muito mais complexo e merecedor de um estudo bem mais aprofundado, 

foi abordado pela segunda forma de avaliação, descrita a seguir. 

 

6.4 A avaliação da proximidade semântica 
 

Embora o problema de estimar a proximidade semântica entre representações 

conceituais distintas ou mesmo entre sentenças que pretendem ter o mesmo significado, seja 

muito complexo e subjetivo, porque depende da forma como cada leitor interpreta os 

enunciados correspondentes, não se pode ignorar que a utilidade de um sistema como o 

ConPor somente pode ser sustentada se seus resultados permitirem traçar a correspondência 

com as respectivas entradas. É neste sentido que a avaliação da proximidade semântica entre 

as sentenças originais e as correspondentes derivações de estruturas UNL geradas pelo 

ConPor se justifica: avaliando a expressividade das sentenças derivadas dos resultados do 

ConPor, buscam-se evidências de que seu desempenho é minimamente sustentável para, por 

exemplo, ambientes de interpretação semântica e/ou de tradução automática. É importante 

ressaltar que essa avaliação implica a análise da própria UNL como linguagem de 

representação conceitual, conforme será discutido na Seção 6.4.3. 

Nesta avaliação, o critério em foco é, assim, a expressividade dos códigos gerados, 

porém, tomando-se as sentenças em português que seriam obtidas em sua decodificação. Para 

medi-la, concentrou-se na comparação entre os significados associados a essas sentenças e às 

sentenças de origem das entradas do ConPor. Também foram consideradas as medidas 

individuais, isto é, entre cada par de sentenças, e as médias, entre todos os pares. Neste caso, 

visou-se ao desempenho qualitativo do ConPor.  

Essa comparação foi realizada por 27 juízes humanos, falantes nativos do português 

do Brasil, que atribuíram um escore para cada par de sentenças, considerando as opções da 

Tabela 17. As sentenças decodificadas das estruturas UNL geradas pelo ConPor foram 
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produzidas por um especialista em UNL, que não participou da elaboração do primeiro teste, 

tampouco esteve envolvido na construção dos corpora de teste ou referência e, logo, não tinha 

conhecimento sobre as sentenças originais. 
 

Tabela 17 – Opções de avaliação da proximidade semântica 

Proximidade semântica Escore 
Nenhuma (significados muito distantes) 1 
Mediana (significados relativamente próximos) 2 
Completa (significados completamente próximos ou idênticos) 3 

 
 

6.4.1 Proximidade de cada par de sentenças 

 

 Dentre as 78 estruturas UNL geradas pelo ConPor para o corpus de teste, 49 

resultaram em sentenças idênticas às originais, quando decodificadas pelo especialista. A elas 

foi imediatamente atribuído o escore 3, considerando-se que esse seria o escore atribuído 

pelos juízes humanos, de qualquer modo. As duas sentenças cujos códigos não foram gerados 

pelo ConPor foram diretamente avaliadas com escore igual a 1. Os 29 pares de sentenças 

restantes foram submetidos ao julgamento humano. A proximidade semântica de cada par foi 

calculada pela fórmula abaixo (NJ = número de juízes), resultando no cômputo global 

apresentado na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Proximidade semântica por sentenças 

Escore Número de sentenças Percentual de sentenças 
1 a 1,9 6 7% 
2 a 2,9 22 28% 

3 52 65% 
 

 

6.4.2 Proximidade geral 

 

 O escore médio da proximidade semântica, para todo o corpus de teste, foi de 2,8, 

demonstrando que grande parte das sentenças do corpus tiveram correspondentes expressivos 

gerados pelo ConPor. Da mesma forma que no teste anterior, esse desempenho é decorrente, 
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em parte, da simplicidade das estruturas sintáticas de entrada e da delimitação do ConPor em 

relação aos casos de ambigüidade de sentido apresentados. Certamente, tal desempenho 

decresceria se fossem consideradas estruturas sintáticas mais complexas, pois o ConPor 

precisaria prever regras de mapeamento para a resolução de dependências contextuais mais 

elaboradas, tais como aquelas para a determinação do escopo adequado dos constituintes da 

estrutura sintática, o qual também tem implicação na resolução de ambigüidades. 

Sabidamente, esse é um problema ainda sem solução adequada no PLN e, logo, seriam 

grandes as chances de o ConPor gerar estruturas UNL cujas decodificações em português 

fossem semanticamente distantes das sentenças de origem. 

 Conforme foi mencionado, o segundo teste é menos rígido que o primeiro, por ser este 

quantitativo e discreto na comparação entre os códigos UNL do ConPor e do corpus de 

referência. Já na avaliação da proximidade semântica, a subjetividade do processo, atribuída 

ao julgamento humano e ao próprio critério em foco, permite que nuances de significado 

sejam relacionadas a cada um dos escores propostos. Assim, podem ser admitidas tanto 

variações nas estruturas UNL, quanto variações entre as estruturas superficiais 

correspondentes, sem, contudo, levar a diferenças substanciais de significado entre as 

sentenças de cada par envolvido na comparação. Em outras palavras, sentenças não idênticas, 

ou mesmo códigos UNL não coincidentes com os do corpus de referência, podem ainda 

resultar em uma alta proximidade semântica, sendo que o reconhecimento dessa proximidade 

depende da intuição e experiência dos juízes humanos. 

Por exemplo, embora a codificação do ConPor para a sentença (37) – “Dê sugestões 

nessa área”, já ilustrada na Figura 23, tenha sido considerada parcialmente inadequada 

(precisão = 0,67) no primeiro teste, a sua decodificação e conseqüente proximidade semântica 

com a sentença (37) foi julgada ótima, uma vez que o par de sentenças correspondentes é 

idêntico. A diferença semântica entre os rótulos de relações utilizadas (plc e scn) é sutil, neste 

caso, para o português.  

As variações entre as sentenças originais e decodificadas, independentemente da sua 

influência no julgamento da proximidade semântica, na sua maioria, não são causadas por 

codificações inadequadas, mas por motivos que não refletem problemas do ConPor. São, em 

especial, influenciadas pela decodificação manual e, principalmente, por características da 

UNL como linguagem de representação conceitual. Este último tipo de influência é 

responsável, ainda, pelos principais casos de julgamentos com escores baixos para o segundo 

teste, conforme será discutido a seguir. 
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6.4.3 As diferenças nos pares de sentenças e os escores de proximidade atribuídos 

 

A análise das causas das diferenças entre as sentenças resultantes da decodificação das 

estruturas geradas pelo ConPor e as originais, independentemente do escore de profundidade 

dessas sentenças, permitiu identificar, entre outras coisas, a influência da decodificação 

manual e a influência da UNL como linguagem de representação conceitual. As possíveis 

causas são apresentadas abaixo (Di indicam causas de influência da decodificação e Ui, causas 

de influência da UNL). Na seqüência, alguns exemplos de pares de sentenças diferentes como 

conseqüência dessas causas são apresentados10. 

 

(D1) Diferença na ordem da decodificação dos conceitos em conjunções ou disjunções; 

(D2) Diferença no uso do atributo @will; 

(D3) Decodificação incorreta do gênero de substantivos; 

(U1) Inexistência de ordem pré-estabelecida para as relações UNL; 

(U2) Ambigüidade do rótulo de relação semântica (RL) aoj na UNL; e 

(U3) Não diferenciação dos gêneros masculino e feminino na UNL. 

 

De modo geral, essas causas não são diretamente relacionadas ao gerador conceitual. 

As duas primeiras são decorrentes de variações na interpretação de alguns aspectos da UNL, 

por parte do especialista que realizou a decodificação UNL-português. Diferentes 

interpretações da UNL podem implicar diferentes metodologias de codificação e 

decodificação. Os pares de sentenças em (40) e (41) são exemplos de problemas causados por 

(D1) e (D2), respectivamente. O código UNL para a sentença (40a) foi decodificado pelo 

especialista como (40b). Aqui, a diferença ocorre porque, no ConPor, o AL @entry na 

definição de um escopo para uma conjunção ou disjunção (neste caso, dada pelo RL and) é 

associado ao primeiro conceito da conjunção/disjunção na sentença (o conceito 

correspondente a “recursos”), ao contrário da decodificação do especialista. Na decodificação 

do código UNL de (41a), por sua vez, a diferença ocorre porque no ConPor o AL @will 

indica futuro imediato e não futuro do presente, com o auxiliar “ir”, como na decodificação do 

especialista. 

 

                                                 
10 As sentenças denotadas por “a” referem-se às sentenças originais do corpus de teste; as denotadas por “b”, 
àquelas resultantes da decodificação das estruturas UNL geradas pelo ConPor. 
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Sentença (40) Código UNL gerado pelo ConPor 

a. Atraia recursos e associados. 
b. Atraia associados e recursos. 

obj(attract.@entry.@imperative, :01) 
and:01(resource.@entry.@pl, partner.@pl) 

 

Sentença (41) Código UNL gerado pelo ConPor 
a. Isso vai aquecer qualquer programa. 
b. Isto irá aquecer qualquer programa. 

agt(heat.@entry.@will, this) 
obj(heat.@entry.@will, program) 
mod(program, every) 

 

 A decodificação incorreta do gênero dos substantivos (causa (D3)) indica um erro do 

especialista. Essa causa representa um problema isolado, dando origem apenas ao par de 

sentenças (42). No código UNL em questão, o conceito correspondente a “elevado” modifica 

o conceito de “comunicação”, conforme indicado pela relação mod(communication, elevated). 

Portanto, deveria concordar em gênero com esse conceito. 

 

Sentença (42) Código UNL gerado pelo ConPor 
a. Use seu dom de comunicação elevada. 
b. Use seu dom de comunicação elevado. 

obj(use.@entry.@imperative, gift) 
pos(gift, you) 
mod (gift, communication) 
mod(communication, elevated) 

 

A causa (U1), que leva a diferenças na ordem de alguns constituintes nas estruturas 

superficiais correspondentes, ocorre porque, em UNL, a dependência sintática de ordem não 

tem relevância. Em geral, esta causa está associada a constituintes flutuantes na oração, como 

os ilustrados em (43) e (44), referentes a uma locução adverbial e a um advérbio, 

respectivamente. Em ambos os casos, esses constituintes são flutuantes porque modificam a 

sentença como um todo, fenômeno expresso no código UNL pela associação dos conceitos 

UNL correspondentes com os respectivos eventos subjacentes aos verbos11. Nessas sentenças, 

o constituinte flutuante é o último constituinte a ser manipulado pelos templates de 

relacionamento e, portanto, é codificado na última relação dessas sentenças. Na decodificação 

do especialista, a relação que representa o advérbio é realizada no final das sentenças. 

                                                 
11 Pelas relações binárias UNL man(show.@entry.@future, times) e tim(increase.@entry, tomorrow), 
respectivamente. 
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Sentença (43) Código UNL gerado pelo ConPor 

a. Muitas vezes você só mostrará alegrias. 
b. Você só mostrará alegrias muitas vezes.

agt(show.@entry.@future you) 
obj(show.@entry.@future, happiness.@pl) 
man(show.@entry.@future, only) 
man(show.@entry.@future, times) 
qua(times, many) 

 

Sentença (44) Código UNL gerado pelo ConPor 
a. Amanhã a lua em marte aumenta sua 
coragem. 
b. A lua em marte aumenta sua coragem 
amanhã. 
 

agt(increase.@entry, moon.@def) 
plc(moon.@def, mars) 
obj(increase.@entry, courage) 
pos(courage, you) 
tim(increase.@entry, tomorrow) 

 

A causa (U2), relativa à ambigüidade do RL aoj (caso atributivo), ocorre porque este 

RL pode representar, de forma indistinta, os diferentes sentidos relativos aos verbos “ser” 

(conotação permanente) e “estar” (conotação temporária). Por exemplo, as sentenças (45a) e 

(45b) são codificadas por meio da mesma relação UNL aoj(charming.@entry, you). Dessa 

maneira, não há meios de identificar a variação lingüística adequada na decodificação da 

conceitualização proposta, havendo sido convencionada, pelo especialista, a associação do 

caso atributivo ao verbo “ser”. 

 

Sentença (45) Código UNL gerado pelo ConPor 
a. Você está charmoso. 
b. Você é charmoso. 

aoj(charming.@entry, you) 
 

 

 A causa (U3), ou seja, a representação indistinta de gênero no nível conceitual, ocorre 

porque a UNL não fornece recursos para representar esse nível de refinamento lingüístico. 

Entretanto, no português (e na maioria das LNs de origem latina), o significado associado a 

palavras de dois gêneros é crucial. Por exemplo, a sentença (46a) é significativamente 

diferente de (46b), muito embora seja uma realização licenciada e convencionada pelo 

especialista em UNL, a partir do conceito beloved.@def, o qual omite características de 

gênero. 

 

Sentença (46) Código UNL gerado pelo ConPor 
a. Seja dedicado à amada. 
b. Seja dedicado ao amado. 

gol(be.@entry.@imperative, devoted) 
to(devoted, beloved.@def) 
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De modo geral, os escores atribuídos indicando uma proximidade semântica abaixo da 

mediana (1 a 1,9) refletem problemas relacionados às seis causas apontadas, sendo que os 

piores envolvem os verbos “ser” e “estar” (causa U2). Estes aparecem em 9 pares de 

sentenças, dentre os 29 avaliados pelos humanos, como o par ilustrado em (45), julgado com 

escore 1,7. Também julgado com esse escore foi o par (42), embora envolvendo uma causa 

distinta (D3). Os escores de proximidade acima da mediana, mas não completa (2 a 2,9) 

referem-se também a alguns casos de ambigüidade do RL aoj, mas, sobretudo, a problemas de 

ordem de constituintes (U1), como em (43) e em (44), cujos escores são, respectivamente, 2,2 

e 2,4. Os escores de proximidade completa geralmente envolvem variações cujo significado 

não parece ser considerado substancialmente diferente. Analisando as ocorrências 

relacionadas, esses são os casos de conjunções, no português, como em (40), cujo escore é 3. 

 

7 Considerações finais 
 

De acordo com o exposto, o ConPor propõe uma correspondência entre sentenças do 

português e sentenças em UNL, considerando um domínio e gênero bem definidos. Mais 

especificamente, seu mapeamento sintático-conceitual permite gerar estruturas UNL a partir 

das estruturas sintáticas pressupostas para as sentenças em português. Muito embora o parsing 

seja considerado um processo prévio ao ConPor, ele é passível de acoplamento ao sistema, 

podendo resultar na automação de todo o processo de geração conceitual de sentenças. 

Entretanto, essa automação depende de um aprimoramento considerável do parsing, um 

problema, por si só, complexo, mesmo considerando limitações de gênero e domínio textuais. 

Dessa forma, este projeto focaliza somente a etapa de geração conceitual e os problemas de 

ordem semântica que a UNL pretende representar, tendo como hipótese principal a de que, 

dadas estruturas sintáticas bem formadas, é possível aplicar um conjunto de regras de 

mapeamento sintático-conceitual que levem a estruturas UNL com correspondência 

significativa com as sentenças originais. Para verificar essa hipótese, as estruturas sintáticas 

das sentenças contempladas pelo sistema foram primeiramente sancionadas manualmente, 

dentre várias possibilidades apontadas pelo parser Curupira. 

Como o modelo de mapeamento é regido por uma gramática gerativo-

transformacional, por meio de regras parciais de identificação de subestruturas licenciadas na 

língua portuguesa, o ConPor tem o potencial de identificar várias formas de composição 

conceitual a partir de uma mesma estrutura sintática, contemplando, assim, a ambigüidade 
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semântica (mapeamento um-para-muitos). A ambigüidade sintática, por sua vez, embora não 

seja explicitamente tratada pelo ConPor, pode ser admitida se consideradas como suas 

entradas todas as formas ambíguas produzidas pelo Curupira, desde que essas formas sejam, 

reconhecidamente, sintaticamente bem formadas. No processo prévio de seleção das 

estruturas sintáticas mais prováveis para uma dada sentença de origem, serão excluídas, 

portanto, somente aquelas que claramente indicarem erros de parsing. Assim, para conjuntos 

de estruturas sintáticas de uma mesma sentença, o ConPor pode gerar uma única estrutura 

UNL (mapeamento muitos-para-um) ou mais de uma estrutura UNL (mapeamento muitos-

para-muitos). O mapeamento muitos-para-um, em especial, ocorre quando as distinções 

sintáticas das várias estruturas não são semanticamente relevantes, como no caso dos 

diferentes modificadores preposicionados, ilustrado na sentença (36) (Seção 6.2). Essa 

característica indica a capacidade do ConPor de isolar a representação conceitual da forma das 

sentenças, haja vista que a diferença em questão é puramente sintática e não deve, de fato, ser 

evidenciada na estrutura conceitual resultante. Por outro lado, é possível que o processamento 

de uma estrutura sintática não leve a nenhuma estrutura conceitual (mapeamento um-para-

nenhum), indicando que tal estrutura sintática é inadequada semanticamente. Além disso, 

apesar de o ConPor haver sido construído a partir de um conjunto limitado de características 

lingüísticas, construções sintáticas não previstas inicialmente podem, ainda, ser reconhecidas 

em função do mecanismo flexível de composicionalidade da gramática de mapeamento. 

Em se tratando de ambigüidades lexicais, ou seja, em nível de constituintes, somente a 

categorial é manipulada pelo ConPor. A ambigüidade lexical de sentido, que admite o uso de 

palavras polissêmicas, por sua vez, representa um problema bastante complexo, que exige 

recursos com informações semânticas (e mesmo extralingüísticas) mais elaboradas, não 

contempladas no estágio atual desta proposta. A falta de um mecanismo de desambiguação de 

sentido no ConPor justifica-se pelo próprio objetivo deste trabalho, de propor um modelo de 

mapeamento simples, focalizado na identificação das relações semânticas nas sentenças a 

partir de relações sintáticas, e não no problema da escolha lexical.  

Os recursos e processos criados para o ConPor respondem, basicamente, pelo 

conhecimento e processamento semântico do sistema. Como principal fonte de informações 

semânticas para o léxico enriquecido e para as regras do repositório conceitual, o trabalho de 

Borba (1990; 1996) se mostrou bastante apropriado, tanto por possuir um modelo de 

estruturação semântica similar ao da UNL, quanto pela disponibilidade do dicionário com as 

informações necessárias para descrever semanticamente os itens lexicais. Esse modelo já 

havia sido explorado no Projeto TraSem, cujo objetivo era a definição dos traços semânticos 
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dos itens do léxico do português para melhorar o desempenho do revisor ortográfico e 

gramatical ReGra (Nunes & Oliveira, 2000). Muito embora os resultados desse projeto não 

tenham sido efetivamente incorporados ao revisor, devido à complexidade do tratamento de 

aspectos semânticos em textos de domínio e gênero irrestritos, o ConPor se beneficiou dessa 

experiência, mostrando ser possível associar ao léxico os traços semânticos do vocabulário do 

português (daí a denominação léxico enriquecido). Neste sentido, o léxico enriquecido 

(embora ainda bastante restrito) é uma das mais importantes contribuições deste projeto, 

devido à inexistência de qualquer recurso similar para a língua portuguesa. 

Para verificar o desempenho do ConPor, foi considerado um corpus de teste de 

sentenças de gênero (jornalístico) e domínio (horóscopos) condizentes com a modelagem do 

ConPor, do qual se derivou o conjunto de estruturas UNL geradas automaticamente e o 

corpus de referência de estruturas UNL (construído por um especialista em UNL).  

Visando sustentar a adequação do mapeamento sintático-conceitual sugerido, sobre 

essas estruturas foi elaborada a primeira proposta de avaliação do ConPor (primeiro teste): 

quantitativamente, foi possível comparar as estruturas UNL do corpus de referência com as 

estruturas artificialmente geradas. Para verificar a hipótese de que o ConPor permite derivar 

estruturas UNL com correspondência significativa com as sentenças originais em português, 

essa correspondência, considerando as sentenças resultantes da decodificação das estruturas 

UNL produzidas pelo ConPor, foi também avaliada (segundo teste).  

Apesar de o primeiro teste ser bastante restrito, já que considera somente relações 

UNL idênticas, seus resultados indicam o bom desempenho do sistema no que diz respeito ao 

mapeamento sintático-conceitual. Entretanto, isoladamente, esse teste não garante que a 

geração conceitual leve a resultados plausíveis, do ponto de vista de proximidade do 

significado entre as sentenças correspondentes consideradas. O segundo teste, cuja medida é a 

proximidade semântica, busca preencher essa lacuna, e demonstra o bom desempenho do 

ConPor no que diz respeito à identificação da relação de significado entre as sentenças 

originais e as sentenças que podem ser geradas pela decodificação de suas estruturas UNL. 

Adicionalmente, esse teste evidencia que um mapeamento sintático-conceitual adequado pode 

resultar em uma baixa proximidade semântica e, em oposição, que um mapeamento 

inadequado não necessariamente leva a estruturas UNL cuja decodificação implica uma 

distância conceitual significativa, de sua sentença original em português. Desse modo, foi 

possível concluir que não há implicação direta entre a aplicabilidade das regras de 

mapeamento e a proximidade semântica das sentenças em português diretamente envolvidas 

no processo. Os testes são, portanto, complementares. 
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Essa conclusão é particularmente importante no contexto de sistemas que exploram a 

análise semântica fundamental, pois não é comum encontrar-se trabalhos relativos a 

avaliações intrínsecas como a elaborada para o ConPor. As poucas propostas que se 

assemelham à apresentada aqui, referem-se, sobretudo, aos trabalhos de Bean et al. (1998), 

Romacker & Han (2000) e Rosé (2000). Contudo, mesmo essas propostas apresentam 

limitações, em relação à avaliação elaborada para o ConPor. Os dois primeiros trabalhos, por 

exemplo, contemplam somente a qualidade das estruturas conceituais produzidas 

automaticamente, com base nas medidas de cobertura e precisão, em relação a estruturas 

“ideais” produzidas manualmente, mas muito mais dependentes de fenômenos lingüísticos 

particulares do que as estruturas consideradas no ConPor. 

O último trabalho contempla somente a proximidade das estruturas conceituais em foco, 

com relação às suas sentenças correspondentes em LN. Essa avaliação é similar à realizada 

para o ConPor, pelo segundo teste. Entretanto, o critério estabelecido por Rosé inclui a 

medida de fluência dos resultados: além de avaliar o quão bem eles preservam a idéia central 

dos dados originais, ela avalia a fluência das expressões lingüísticas resultantes da realização 

das suas estruturas conceituais, na LN em foco (no caso, o inglês). Segundo o exposto no 

capítulo anterior, pode-se concluir que a fluência não necessariamente está associada à 

proximidade semântica, tampouco ao desempenho de um gerador conceitual. De fato, em um 

modelo de geração conceitual em que a decodificação de estruturas conceituais geradas 

automaticamente consiste de um processo posterior de realização lingüística, a fluência será 

muito mais dependente desta etapa do que da etapa de geração, propriamente dita. Além 

disso, é importante notar que, mesmo para sentenças cuja fluência é prejudicada, sua 

proximidade semântica com sentenças originais pode ainda ser reconhecida, desde que por 

juízes humanos. Embora não tenha sido pretensão deste projeto abordar esta questão do ponto 

de vista de uma teoria de representação da estrutura semântica de sentenças do português, a 

avaliação correspondente demonstra que o ConPor é capaz de manipular o conhecimento 

sintático-conceitual em prol da proximidade semântica, em relação ao corpus de teste e ao 

cenário limitado considerados. 

De modo geral, os testes realizados demonstram o potencial do ConPor, embora os 

corpora envolvidos sejam bastante simples. O corpus de teste, por exemplo, privilegia as 

variações de características contempladas pela gramática de mapeamento do ConPor, em vez 

de um grande número de sentenças. Sendo assim, as 80 sentenças são suficientes para cobrir 

as variações sintáticas de interesse. É importante ressaltar que essa metodologia de avaliação 

é comum para os sistemas fundamentais de PLN, em particular, aqueles em estágio preliminar 
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de desenvolvimento, devido ao tempo demandado para a definição de corpora de referência e 

à complexidade da análise dos resultados, geralmente realizada manualmente. Por exemplo, 

Bean et al. (1998) utilizam um corpus de 68 sentenças para avaliar somente relações 

locativas. Romacker e Hahn (2000), por sua vez, utilizam dois corpora relativamente maiores, 

contendo 250 e 292 sentenças, cada um deles visando um aspecto distinto a avaliar: casos 

genitivos e auxiliares modais, respectivamente.  

Casos similares na avaliação de parsers também podem ser citados. Por exemplo, 

Prasad & Sarkar (2000) utilizam um corpus de 48 sentenças, as quais passam, ainda, por um 

processo de pré-edição manual visando à sua simplificação, como no ConPor, uma vez que 

são muito complexas para serem integralmente processadas. Grishman et al. (1992) também 

realizam uma avaliação inicial com um corpus de 50 sentenças simples, prevendo corpora 

maiores e mais complexos de acordo com a extensão do parser. Ainda no contexto de 

parsing, Basili & Zanzotto (2002) avaliam três propostas de parsers considerados robustos 

(sendo a robustez associada à complexidade das construções sintáticas em foco), utilizando, 

para tanto, corpora distintos de 56, 80 e 22 sentenças para cada proposta. 

Embora simples, a expansão do ConPor, ainda mantendo as premissas de simplicidade 

sintática e ausência de polissemia, é factível e pouco custosa, como demonstra a análise 

intuitiva de seu custo de desenvolvimento e expansão apresentada no Apêndice B. Os 

números obtidos com essa análise não foram comparados com números de outros sistemas, 

mas serviram para realizar algumas inferências empíricas. Com relação ao custo de expansão, 

em especial, foi possível verificar que o crescimento do número de regras de mapeamento, à 

medida que novas estruturas sintáticas passam a ser contempladas pelo sistema, não é linear. 

Em vez disso, tende a diminuir, uma vez que grande parte das regras para as novas estruturas 

sintáticas é reutilizada a partir de regras definidas para outras estruturas (conforme 

evidenciado no Capítulo 5). 

Já a expansão do léxico enriquecido implica um custo significativo para a 

especificação das novas informações semânticas, haja vista que as demais podem ser 

recuperadas do léxico e do dicionário português-UNL disponíveis no NILC, da mesma 

maneira que na modelagem. Possíveis aprimoramentos do léxico enriquecido podem se 

beneficiar pelo uso da DIADORIM (Greghi et al., 2001), a base de dados lexicais do NILC 

que visa unificar e representar as informações provindas de outros recursos, incluindo o léxico 

do português e o dicionário português-UNL. Nessa base, a cada canônica do léxico do 

português pretende-se associar um conceito UNL. Essa associação facilitaria a recuperação 

das informações necessárias ao ConPor, inclusive de forma automática, eliminando a 
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necessidade de escolha ou, pelo menos, diminuindo o conjunto de opções possíveis para 

correspondentes em UNL das palavras do português. No entanto, ela ainda não havia sido 

concluída durante o desenvolvimento deste trabalho. 

Com relação à utilização da linguagem UNL, o ConPor contempla 55% dos RLs e 

19% dos ALs disponíveis, havendo sido dicionarizados 351 UWs. Considerando a proposta 

de geração conceitual de estruturas UNL, esses índices são relativamente baixos, 

principalmente os relativos às relações conceituais, foco do ConPor. Entretanto, eles são 

reflexo direto da limitação de gênero e domínio do ConPor, devendo ser estendidos ao se 

considerarem outras variações. A baixa utilização dos ALs, nesse caso, não é tão relevante, 

principalmente se observado que, mesmo no Projeto UNL, parte deles, embora prevista, não é 

utilizada. Em geral, esses ALs remetem a características discursivas ou pragmáticas, como 

intenções ou pressuposições, cuja complexidade de modelagem extrapola quaisquer 

iniciativas atuais de uso da UNL. 

 

7.1 Contribuições 
 

Podem ser consideradas contribuições de quatro categorias, relacionados aos seguintes 

aspectos de desenvolvimento deste trabalho: recursos para o português, modelagem do 

mapeamento sintático-conceitual, metodologia de avaliação e potencial de utilização dos 

resultados, conforme seguem. 

 

7.1.1 Recursos desenvolvidos para a geração conceitual 

 

 Léxico enriquecido; 

 Repositório conceitual, isto é, o conjunto de regras de mapeamento sintático-

conceitual. 
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7.1.2 Modelo de geração conceitual 

 
 Adequação do modelo de Borba para a interpretação semântica do português; 

 Definição de um modelo de mapeamento sintático-conceitual flexível 

Este modelo permite a reutilização de regras, bem como a geração de estruturas UNL 

de sentenças não previstas; 

 Modelagem sintático-conceitual independente de aplicação. 

 

7.1.3 Processo de avaliação 

 
 Proposta original de avaliação segundo o critério de proximidade de significado das 

sentenças resultantes da decodificação dos códigos produzidos pelo ConPor com 

relação às sentenças originais; 

 Complementação das medidas de cobertura e precisão com a medida de proximidade 

semântica, específica para o contexto de geração conceitual; 

 Indicação, a partir da avaliação, da necessidade de considerar, na UNL, informações 

adicionais (por exemplo, decorrentes de variações de gênero ou de conceitualizações 

verbais especificas). 

 

7.1.4 Utilização dos resultados 

 
 Possibilidade de utilização das estruturas UNL em quaisquer aplicações dependentes 

de representações do significado (por exemplo, tradução automática, sumarização 

automática ou recuperação de informação), monolingües ou multilingües; 

 Possibilidade de acoplamento do ConPor ao Sistema UNLSumm, de sumarização 

automática intra-sentencial de textos em UNL (Martins, 2002), resultando em um 

sistema que assuma como entrada sentenças em português e produza sumários UNL12; 

 Possibilidade de utilização do ConPor como codificador de português para UNL, no 

ambiente do Projeto UNL. 

 

                                                 
12 Vale notar que o UNLSumm parte da premissa de que suas estruturas UNL de entrada são resultantes da 
codificação manual de sentenças em português. Ao acoplar o ConPor ao UNLSumm, o sistema resultante exclui 
tal premissa, partindo diretamente de sentenças em português. 
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7.2 Extensões 
 

Podem ser consideradas, aqui, extensões de três naturezas: da abrangência do sistema, 

mantendo-se as suas premissas mais importantes (simplicidade das construções gramaticais e 

inexistência de ambigüidades de sentido), do próprio modelo de geração conceitual, de modo 

a superar as limitações impostas por tais premissas, e das formas de avaliação do sistema, 

como seguem. 

 

7.2.1 Abrangência do sistema 

 

 Inclusão de novas regras de mapeamento, considerando outras variações sintáticas, de 

modo a contemplar um conjunto maior de fenômenos lingüísticos; 

 Inclusão de novos itens no léxico enriquecido, de acordo com as variações lexicais de 

novas sentenças, de modo a contemplar um vocabulário maior como um subconjunto 

da língua portuguesa; 

 Utilização de outros RLs, UWs e ALs da UNL, como conseqüência do aumento do 

recorte da LN proporcionada pelas extensões de abrangência citadas. 

 

7.2.2 Modelo de geração conceitual 

 

 Inclusão de mecanismos de desambiguação de sentido 

Poderia ser considerada a utilização da base de conhecimento da UNL, sendo que, a 

partir dela seriam consultadas as possibilidades de relações entre dois conceitos, para 

identificar aquele, dentre os ambíguos, com maior prioridade de ocorrência na relação 

em questão; 

Outra opção seria a definição de um conjunto maior de traços semânticos para os 

conceitos e, igualmente, de restrições de seleção nas regras de projeção e nos 

templates de relacionamento, de modo a selecionar o conceito mais apropriado; 

Informações sobre a prioridade e a freqüência dos conceitos, previstas no dicionário 

padrão do Projeto UNL, também poderiam ser definidas e utilizadas. 
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7.2.3 Formas de avaliação 

 
 Utilização de outros corpora de teste 

Poderiam ser considerados outros corpora, incluindo outras construções lingüísticas, 

sujeitas, no entanto, às limitações das construções contempladas pelo sistema; 

Poderiam, também, ser considerados corpora de teste autênticos e mais 

representativos da língua portuguesa, incluindo construções sintáticas não previstas e 

fenômenos como a ambigüidade de sentido, de modo a avaliar o comportamento do 

ConPor diante de aspectos não considerados; 

 Realização de uma avaliação glassbox, analisando, isoladamente, os três principais 

aspectos do sistema: (a) a atribuição dos papéis semânticos aos constituintes da 

sentença; (b) a seleção dos conceitos, no léxico enriquecido, para cada constituinte; e 

(c) a escolha das relações semânticas entre os pares de conceitos; 

 Realização de uma avaliação extrínseca (e, possivelmente, comparativa) no contexto 

de tradução automática do Projeto UNL; 

 Realização de uma avaliação intrínseca comparativa com os resultados produzidos 

pelo interpretador semântico do projeto EPT-Web, quando seu desenvolvimento 

estiver concluído, muito embora ele considere o inglês como língua fonte.  

 

É importante ressaltar que todas as extensões citadas nesta seção visam aumentar a 

robustez do ConPor, o qual, no estágio atual, é um protótipo elementar de geração conceitual 

de estruturas UNL para sentenças em português, cujas limitações certamente não condizem 

com as variações naturais na interpretação dessa LN. Imposta a restrição de se projetar um 

sistema simples, inicialmente pequeno, o importante foi verificar a consistência estruturas 

conceituais produzidas, tanto pela correspondência entre seus resultados automáticos e um 

corpus de referência, quanto pela correspondência superficial e semântica de sentenças em 

português. Em contrapartida, esse sistema, mesmo que limitado, pode servir de referência 

para outros trabalhos para o português, contribuindo, com isso, para o andamento das 

pesquisas em Lingüística Computacional. 
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Apêndice A - A implementação do ConPor 
 

Nesta seção são apresentadas algumas considerações sobre o modelo computacional 

que realiza o processo de mapeamento sintático-conceitual, implementado no módulo gerador 

conceitual. O processamento realizado pelo gerador conceitual consiste, basicamente, da 

aplicação das regras do repositório conceitual, controlada pelo mecanismo de inferência da 

linguagem Prolog (Colmerauer, 1977), usada para a implementação tanto das regras de 

projeção quanto dos templates de relacionamento. A linguagem Prolog foi adotada por 

facilitar a definição de gramáticas para a LN, principalmente porque é declarativa e possui um 

mecanismo de inferência próprio, com recursos como a unificação e o de retrocesso 

(backtracking). Ao fazer uso desses recursos, a linguagem torna exeqüível a simulação do 

processo de interpretação humana, que é não determinístico, permitindo a escolha por certos 

caminhos mesmo quando não é possível determinar, a priori, se são adequados. A 

recuperação do processo, no caso de uma regra inadequada, é feita automaticamente e de 

modo transparente pelo mecanismo backtracking, que anula a estrutura conceitual 

parcialmente construída a partir do ponto de escolha de tal regra, buscando outra alternativa 

de análise.  

Para viabilizar a utilização do ConPor, foi implementado (na linguagem Delphi®) e 

integrado ao gerado conceitual um módulo que faz a interface entre usuário e o processo de 

mapeamento em Prolog. Esse módulo é responsável por: (a) receber a entrada do usuário para 

o sistema e, quando necessário, realizar as devidas conversões, por meio de algumas regras de 

pré-edição, para transformar a estrutura sintática do parser Curupira em uma estrutura 

sintática no formato apropriado para o Prolog; (b) repassar a entrada no formato do Prolog 

para o processo de mapeamento; e (c) depois de computados os resultados por esse processo, 

formatar tais resultados de acordo com a sintaxe dos documentos UNL, por meio de regras de 

pós-edição, exibindo apenas o resultado final para o usuário. Além desses procedimentos, o 

módulo de interface permite inserir ou excluir entradas no léxico enriquecido.  

Para informar a entrada ao sistema, o usuário indica a sentença de entrada, no caso das 

sentenças já previstas e ilustradas como exemplos (ou seja, as sentenças do corpus base), ou a 

estrutura sintática de entrada, no formato do parser Curupira ou do Prolog. Essas e as demais 

funções e informações da interface do sistema são ilustradas na Figura 24 e descritas na 

Tabela 19. 
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Figura 24 – Tela da interface de acesso ao ConPor 

 
Tabela 19 – Descrição das opções da interface de acesso ao ConPor 

Opção Descrição 

Sentenças do Corpus – Lista de Sentenças Exibe todas as sentenças do corpus base 
Sentenças do Corpus – Visualizar ES Prolog Exibe a estrutura sintática no formato do Prolog 

para a sentença selecionada 
Sentenças do Corpus – Visualizar todas ESs Prolog Exibe as estruturas sintáticas no formato do 

Prolog para todas as sentenças do corpus base 
Novas Sentenças – Estrutura Sintática - Formato 
Parser 

Permite informar uma determinada estrutura 
sintática no formato do parser, ou abrir um 
arquivo texto que a contenha. A estrutura 
informada pode, ainda, ser editada, salva ou 
impressa 

Novas Sentenças – Converter para ES Prolog Converte a estrutura sintática no formato do 
parser para seu respectivo formato no Prolog – 
etapa de pré-edição 

Estrutura Sintática – Formato Prolog Exibe a estrutura sintática no formato do Prolog, 
seja para a sentença do corpus base selecionada 
ou para a estrutura do parser convertida. Permite 
também abrir um arquivo texto com 
determinada(s) estrutura(s) já no formato Prolog, 
editar, salvar e imprimir essa(s) estrutura(s) 

Estrutura Sintática – Gerar EC Dispara o subprocesso de mapeamento do 
Prolog, que interpreta a(s) estrutura(s) 
sintática(s) no formato do Prolog e retorna como 
saída o(s) código(s) UNL e a(s) sentença(s) 
correspondente(s) a essa(s) estrutura(s). Em 
seguida, aplica automaticamente as regras de 
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pós-edição 
Estrutura Conceitual UNL Exibe os códigos UNL gerados pelo subprocesso 

de mapeamento e pós-editados. Permite editar, 
salvar e imprimir os códigos obtidos 

 
 A interface de acesso ao léxico enriquecido é ilustrada na Figura 25. As inserções e a 

exclusões de entradas lexicais são feitas de acordo com a categoria sintática do item lexical, 

haja vista que cada categoria apresenta diferentes traços. Por exemplo, para inserir o item 

“teste”, na sua forma canônica, os dados são informados na guia “Substantivos”, conforme 

ilustrado na Figura 25. Confirmada a inserção, a entrada criada no léxico enriquecido é a 

seguinte: 

s(sin(singular),unl(test),sem([abstrato,inanimado,nao_humano])) --> [teste]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – Tela da interface de acesso ao léxico enriquecido 

 

Como o ConPor permite mapear novas sentenças, desde que suas construções sejam 

contempladas pela gramática, as palavras dessas sentenças, caso não existam no léxico 

enriquecido, precisam ser inseridas. Nesse sentido, essa interface evita que o usuário precise 

alterar o código em Prolog, mais especificamente, que ele precise inserir as entradas de 

acordo com o formalismo da DCG (Definite Clause Grammar) (Pereira & Warren, 1980), que 

foi utilizado para declarar as entradas do léxico enriquecido. 
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Apêndice B - O custo de desenvolvimento do ConPor 
 

Nesta seção são apresentados a quantidade de regras de projeção, templates de 

relacionamento e entradas lexicais dos recursos do ConPor. Sobre esse montante é realizada 

uma análise intuitiva sobre o custo de desenvolvimento e de possíveis expansões do ConPor. 

 

Números 

 

As entradas do léxico enriquecido representam as 694 palavras existentes nas 

sentenças do corpus base, que totalizam 372 palavras diferentes. Ao todo, esse léxico possui 

514 entradas, que correspondem a todas as diferentes palavras do corpus (ou palavras iguais, 

com diferente classe gramatical), na forma como aparecem na sentença, e às suas respectivas 

formas canônicas (quando, na sentença, a palavra já não estiver na sua forma canônica).  

Quanto ao número de regras de projeção, foram criadas 104 regras intermediárias e 

188 regras terminais, totalizando 292 regras. Para combinar os elementos projetados por essas 

regras, foram criados 103 templates de relacionamento.  

 

Custo de desenvolvimento e expansão 

 

O custo de desenvolvimento da versão atual do ConPor é analisado, aqui, em termos 

do número de regras necessárias para mapear as construções do corpus. Somando-se as regras 

de projeção aos templates de relacionamentos, o número total é 395. Esse número parece 

elevado, no entanto, Allen (1995) afirma que grandes quantidades de regras são necessárias 

em sistemas baseados em gramáticas gerativas que consideram informações semânticas, 

principalmente em sistemas cujo nível de granularidade das regras é alto. No ConPor, essa 

granularidade é alta em função da generalização pretendida, que exige que a decomposição 

das regras contemple todas as variações sintático-conceituais possíveis de constituintes nas 

sentenças do corpus. 

Além disso, o levantamento desse número de regras não permite julgar, de forma 

categórica, o custo do ConPor, uma vez que não existem critérios ou limiares de referência, 

tampouco números resultantes de sistemas similares de mapeamento sintático-conceitual 

baseados em gramáticas gerativas, para servir de base de confrontação em análises 

comparativas.  
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O custo de expansão, por sua vez, é analisado, aqui, em termos número de regras 

adicionais que seriam necessárias para a expansão do corpus em uma proporção estabelecida 

hipoteticamente. Para tanto, o processo de mapeamento foi dividido em duas partes, sendo 

que cada parte é constituída pelas regras para mapear 50% das sentenças, na ordem na qual 

elas se encontram no corpus base. Em seguida, o número de regras definidas para mapear a 

primeira parte foi comparado com o número de regras adicionadas para mapear a segunda 

parte, conforme ilustra a Tabela 20. É importante ressaltar que as 107 diferentes estruturas 

sintáticas estão uniformemente distribuídas nas sentenças do corpus.  
 

Tabela 20 – Número de regras e templates nas duas etapas do ConPor 

 Nº para 61 sentenças 
iniciais 

Nº para 61 sentenças 
restantes 

Regras de projeção intermediárias 78 26 
Regras de projeção terminais 124 64 
Templates de relacionamento 75 28 

Total 277 118 
 

Conforme ilustram os números da Tabela 20, a expansão do sistema, em termos do 

número de regras para o mapeamento, não é linear, uma vez que o número de regras de 

mapeamento criadas para a primeira metade das sentenças é bem maior que para a segunda 

(representando 70,1% das regas). Isso indica que o número de regras a serem acrescentadas 

tende a ser menor à medida que o sistema passa a contemplar novas construções.  

Outra variável que pode ser considerada no custo da expansão do sistema é o número 

de entradas lexicais criadas na etapa de expansão. Esse número, no entanto, é diretamente 

proporcional à diversidade das palavras nas novas sentenças do corpus base. Uma vez que não 

foram utilizadas técnicas para otimizar a representação e o armazenamento das entradas 

lexicais, o custo de expansão dessas entradas pode ser considerado linear em relação ao 

crescimento do número de palavras ainda não pertencentes ao léxico enriquecido. 

 

 


