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Abstract. This paper proposes a model for word sense disambiguation (WSD) with 
application in machine translation (MT) from English to Brazilian Portuguese. 
This model follows a hybrid natural language processing method, that is, a 
knowledge and corpus-based method. The main innovative feature of this model is 
the formalism used to represent the instances and the background knowledge. 
Differently from other approaches to WSD, which use restricted propositional 
formalisms, this model employs a relational one. With the implementation of this 
model, it is expected that the resultant system overcomes the limitations of the 
current work, so that it effectively deal with a large amount of words whose 
ambiguity leads to problems in MT. 

Resumo. Neste artigo é proposto um modelo para a desambiguação lexical de 
sentido (DLS) com aplicação na tradução automática (TA) do inglês para o 
português do Brasil. Esse modelo segue um método híbrido de processamento da 
língua natural, ou seja, é baseado em conhecimento e em córpus. A principal 
característica inovadora desse modelo é o formalismo usado para representar os 
exemplos e o conhecimento de fundo, que é relacional, diferentemente do 
proposicional, bastante restrito, utilizado nas outras abordagens para DLS. Com 
a implementação desse modelo, espera-se minimizar as limitações dos trabalhos 
atuais e, assim, tratar efetivamente uma grande quantidade de palavras cuja 
ambigüidade leva a problemas na TA. 

1. Introdução 

No cenário atual de grande disseminação de informações em diversas línguas, especialmente 
por meio da Internet, são de grande relevância as ferramentas computacionais que permitem 
automatizar a tradução de textos, ou seja, as ferramentas de Tradução Automática (TA). 
Muito embora seja uma das áreas mais antigas do Processamento das Línguas Naturais 
(PLN), a TA ainda apresenta muitos problemas. Um dos principais problemas é a 
ambigüidade lexical, que ocorre quando da multiplicidade de opções, durante a seleção de 
uma palavra, na língua-alvo (LA), para traduzir uma palavra da língua-fonte (LF).  

 Ambigüidades dessa natureza caracterizam sempre uma escolha imprescindível e 
cujos efeitos podem ser extremamente prejudiciais à tradução, uma vez que diferentes opções 
podem dar origem a proposições semanticamente muito distintas. Esse problema se mostra 
ainda mais grave e de tratamento mais complexo quando são identificadas apenas variações 
de significado (de sentido) nas opções de tradução na LA, ou seja, quando essas opções são 
todas da mesma categoria gramatical. Essa variação do problema é chamada de Ambigüidade 



  

Lexical de Sentido (ALS) e representa o foco deste trabalho, em oposição à ambigüidade 
categorial. A área que se ocupa do seu tratamento é denominada Desambiguação Lexical de 
Sentido (DLS), do inglês Word Sense Disambiguation. 

  A ALS na tradução é causada, fundamentalmente, pela existência de algumas 
relações semânticas interlexicais, principalmente a homonímia e a polissemia. Na polissemia, 
para uma palavra da LF, existem duas ou mais palavras correspondentes na LA, com 
diferentes significados relacionados entre si. Por exemplo, a palavra do inglês know, que pode 
ser traduzida por, “saber” e “conhecer”. Já na homonímia, para uma palavra da LF, 
correspondem duas ou mais palavras da LA, com diferentes significados, mas não 
relacionados entre si. Por exemplo, a palavra do inglês light, que pode ser traduzida como 
“leve” ou “luz”. Neste trabalho, ambos os fenômenos são analisados indistintamente.  

 Para realizar a desambiguação de maneira automatizada, os sistemas de TA devem 
incorporar um módulo de DLS ao processo de tradução. A maioria dos sistemas de TA 
disponíveis atualmente, contudo, não dispõe de módulos dessa natureza. Em se tratando da 
TA envolvendo o português, em particular, não se tem conhecimento de módulos de DLS 
desenvolvidos e efetivamente empregados.  

 Várias abordagens têm sido investigadas para a criação de módulos de DLS, 
seguindo os três diferentes métodos de PLN: (a) baseado em conhecimento lingüístico e/ou 
extralingüístico codificado manualmente ou semi-automaticamente, utilizando recursos como 
dicionários eletrônicos, (b) baseado em córpus de exemplos de desambiguação e em 
algoritmos de aprendizado de máquina para adquirir conhecimento automaticamente a partir 
dos exemplos baseado, e (c) híbrido, baseado em conhecimento e em córpus. Entretanto, 
essas abordagens, na sua maioria, não são empregadas na TA, mas sim em aplicações 
monolingües, as quais apresentam características bastante distintas das multilingües no que se 
refere à manipulação da ambigüidade. Novamente, em se tratando da TA envolvendo o 
português, mesmo em investigações teóricas, não há trabalhos significativos desenvolvidos. 

 Dentre as abordagens voltadas para a TA de outras línguas, a grande maioria segue o 
método de PLN baseado em conhecimento, por exemplo, Pedersen (1997) e Dorr and 
Katsova (1998). Apesar de poderem apresentar resultados bastante precisos, as dificuldades 
para a criação das fontes de conhecimento acabam restringindo muito a abrangência dos 
trabalhos. Já abordagens baseadas em córpus, adotadas, por exemplo, por Brown et al. 
(1991) e  Lee (2002), permitem modelos mais abrangentes, mas são limitadas pela dificuldade 
na criação de córpus de exemplos representativos e consistentes. Abordagens seguindo 
métodos híbridos (Zinovjeva, 2000, por exemplo), por sua vez, permitem combinar as 
vantagens de ambos os métodos, mas são raros os trabalhos desenvolvidos. Além disso, os 
trabalhos encontrados sob essa metodologia, mesmo considerando-se a DLS para aplicações 
monolingües (Stevenson and Wilks, 2001, por exemplo), são híbridos em um sentido muito 
restrito, em função principalmente das limitações do formalismo proposicional (formato 
atributo-valor), utilizado para a representação de conhecimento e dos exemplos. Esse 
formalismo não permite a representação de conhecimento significativo e o seu uso durante o 
processo de aprendizado. 

 Tendo em vista a inexistência de tratamento adequado ao problema da ALS nos 
sistemas de TA envolvendo o português, a falta de pesquisas teóricas substanciais para 
endereçar esse problema e, por fim, a exploração limitada das potencialidades da metodologia 
híbrida de PLN para a DLS na TA, neste trabalho é apresentada a proposta de um modelo 



  

lingüístico-computacional de DLS voltado para a TA do inglês para o português do Brasil, 
seguindo uma abordagem realmente híbrida. Como diferencial com relação aos trabalhos 
existentes (além da aplicação para o português), destaca-se a utilização de um formalismo de 
representação do conhecimento e dos exemplos de desambiguação baseado na Lógica de 
Primeira Ordem, mais expressivo que o proposicional e ainda não explorado em quaisquer 
aplicações de DLS, mesmo nas monolingües. Essa configuração deverá permitir um modelo 
abrangente, aplicável a sistemas de TA em larga escala, e com resultados potencialmente 
melhores que os dos trabalhos já existentes, para a DLS de outras aplicações e/ou de outras 
línguas.  A língua inglesa foi escolhida como LF em função da necessidade cada vez maior de 
utilização de textos nessa língua e também da possibilidade de aplicação e validação do 
modelo de DLS no contexto da TA, utilizando-se para isso sistemas disponíveis entre essas 
duas línguas, como o EPT-Web1, de tradução de textos jornalísticos.   

 Para mostrar como a falta de mecanismos de DLS afeta negativamente os resultados 
da TA, um estudo realizado neste trabalho considerando-se a TA do inglês para o português, 
focalizando a investigação do problema da ALS nas traduções de verbos, é apresentado na 
Seção 2. Na Seção 3, após a ilustração das principais limitações das abordagens híbridas 
atuais, são apresentadas as características do modelo de DLS proposto neste trabalho. 
Algumas considerações e possíveis direcionamentos desse trabalho são discutidos na Seção 4. 

2. O problema da ALS na TA inglês-português – um estudo de caso 

Os problemas causados pela ambigüidade lexical na TA envolvendo o português do Brasil 
foram recentemente evidenciados em alguns estudos empíricos. Oliveira et al. (2002) e 
Fossey et al. (2004) analisam vários problemas na TA entre essas duas línguas, incluindo a 
ambigüidade, em vários níveis de processamento (lexical, sintático e semântico), 
considerando diferentes ferramentas de TA. A análise da ambigüidade lexical realizada nesses 
estudos, contudo, considera indistintamente as ambigüidades categorial e de sentido. O 
estudo de caso realizado neste trabalho é especifico para a ALS e, portanto, mais 
aprofundado nesse aspecto. Ele contempla, em um primeiro estágio, a ambigüidade de um 
conjunto de verbos. Essa categoria gramatical foi escolhida porque os verbos são altamente 
ambíguos e porque da sua desambiguação pode depender a desambiguação de outras 
palavras da sentença, principalmente dos seus argumentos. Posteriormente, pretende-se 
estender tal estudo a outras categorias. 

 Esse estudo, apresentado com detalhes em Specia and Nunes (2004), consistiu de um 
experimento com o córpus BNC (British National Corpus) (Burnard 2000) com o objetivo 
de investigar as conseqüências da ALS em traduções automáticas de textos reais, a fim de 
delimitar a proposta do modelo de DLS aos casos mais problemáticos de ambigüidade. Essa 
atividade foi desempenhada com base em três sistemas de TA inglês-português comumente 
utilizados: Systran, FreeTranslation e Globalink Power Translator Pro. Foi considerado para 
análise o subconjunto dos 15 verbos mais freqüentes do BNC. Para tanto, 531 sentenças do 
BNC contendo esses verbos foram aleatoriamente selecionadas e submetidas aos tradutores. 
As traduções foram, então, manualmente analisadas para verificar a ocorrência da ALS, seus 
efeitos na tradução das sentenças e o comportamento dos sistemas diante desse fenômeno. 

 Foram definidos critérios específicos para identificação de um subconjunto de verbos 

                                                
1 http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/ept-web.htm 



  

mais problemáticos com relação à ocorrência de ALS e à ineficiência no tratamento 
dispensado a ela pelos sistemas. Com base nesses critérios, foram selecionados sete verbos: to 
go, to get, to make, to take, to come, to look e to give. Alguns exemplos de casos de ALS 
encontrados no uso desses verbos e não manipulados adequadamente pelos tradutores são 
ilustrados na Tabela 1.  

Tabela 1. Exemplos de sentenças do BNC com verbos problemáticos 

TA Sentença Acepção 
correta 

Systran Free-
Translation 

Power 
Translator 

The war may well just go on and on. continuar ir vai ir 
Stand in a French village when the Tour de 
France goes by and you are participating in 
an event which is unambiguously French. 

passa 
(passar) 

vai vai passa 

It's best to be alone when the noises get this 
loud. 

ficam (ficar) recebem começam adquirem 

A lot of international help will be needed to 
get things moving. 

fazer receber começar adquirir 

They take more foreign holidays. têm (ter) tomam fazem exame levam 
“Take that money out of your mouth!” said 
her mother. 

tire (tirar) toma … 
fora 

faça exame 
… fora 

objeto pega-
do … fora 

Now eat your supper, both o' ye, afore it 
takes cold. 

fique (ficar) toma faz exame leva 

“This city has suddenly come alive,” said her 
husband, an off-duty border guard. 

renasceu 
(renascer) 

veio vivo vivo ... vindo veio viva 

“Yes, I'm coming, but I've one or two things 
to attend to first,” she explained. 

indo (ir) venho vindo vindo 

Mr Gonzalez has also come in for criticism 
from within his own party. 

recebeu 
(receber) 

entrou entrou entrou 

 
A partir desse estudo, pôde-se perceber que a quantidade de sentenças nas quais ocorre ALS 
nos sete verbos selecionados é bastante grande. Considerando-se como sentenças 
problemáticas aquelas cuja acepção do verbo em foco não foi corretamente indicada por pelo 
menos um sistema, foram identificadas 177 sentenças (74,4% do total). Esse número alto 
mostra que os sistemas estudados empregam critérios muito simples para a manipulação da 
ambigüidade, como a freqüência das possíveis traduções. Normalmente eles escolhem uma 
das possíveis traduções e esta é utilizada na maioria das suas ocorrências, excetuando-se 
alguns casos do uso do verbo em phrasal verbs ou em expressões comuns. Com isso, tal 
estudo corrobora as conclusões das outras investigações citadas, de que os sistemas de TA 
inglês-português atualmente disponíveis não empregam mecanismos de DLS e de que a falta 
desses mecanismos acarreta prejuízos significativos à qualidade da tradução. O estudo 
também reforça a motivação para o desenvolvimento de um modelo efetivo de DLS nesse 
contexto.  



  

3. Um modelo para a DLS na TA do inglês para o português 

Os trabalhos de DLS voltados para a TA (para outras línguas) normalmente seguem métodos 
baseados em conhecimento. Já os trabalhos para aplicações monolingües incluem várias 
abordagens empíricas e híbridas. Em avaliações conjuntas de DLS monolingüe2, as 
abordagens baseadas em métodos híbridos, em especial, aquelas sob o modo supervisionado, 
nas quais os exemplos do córpus são previamente anotados com as etiquetas de sentido 
adequadas, têm apresentado os melhores resultados. Os trabalhos que seguem essa 
metodologia, contudo, são híbridos em um sentido bastante restrito, pois não empregam o 
conhecimento pré-codificado ou codificado manualmente de maneira integrada ao mecanismo 
de aprendizado, mas sim em etapas isoladas do processo de DLS. Isso se deve, em grande 
parte, à dificuldade na utilização de conhecimento substancial no processo de aprendizado, 
em função das limitações do formalismo de representação predominantemente utilizado, que 
é proposicional, conforme será discutido a seguir.   

3.1 Abordagens híbridas supervisionadas proposicionais 

Para ilustrar as principais limitações de abordagens híbridas proposicionais, considere um 
mecanismo de DLS desenvolvido sob o paradigma de aprendizado simbólico, ou seja, no qual 
as teorias (modelos) geradas são representadas de maneira  simbólica. Esse paradigma é de 
especial interesse para este trabalho, uma vez gera modelos facilmente compreensíveis e, 
portanto, passíveis de adaptações posteriores visando aprimoramentos. Considere, também, o 
uso desse modelo para a desambiguação do verbo run em um córpus de exemplos com as 
sentenças (S1) e (S2), que o empregam nos sentidos “executar” e “correr”, respectivamente.  

 (S1)        The boy runs the program. 
 (S2) The man ran to his house. 

 Em uma etapa de pré-processamento do córpus de exemplos, podem ser levantadas 
informações lingüísticas (ou extralingüísticas) sobre a sentença, como a categoria gramatical 
das palavras, o lema do verbo e a tradução (sentido) desse verbo, a qual corresponderá à 
classe de cada exemplo, ou seja, à característica que deve ser aprendida. O fato de serem 
consideradas informações lingüísticas como essas caracteriza o modelo como híbrido. 

Para submeter esse córpus a um algoritmo de aprendizado de máquina (AM), é 
preciso indicar que características (features) das sentenças serão consideradas no processo de 
aprendizado para a geração de regras para classificar novos casos de ambigüidade. Podem ser 
consideradas, as palavras, propriamente ditas, as suas classes gramaticais, suas posições, etc.  

 Cada uma dessas features corresponderá a um atributo, instanciado com diferentes 
valores, dependendo da sentença. Assim, cada sentença, representada por uma estrutura do 
tipo atributo-valor (um vetor, por exemplo), constituirá um exemplo para o algoritmo de 
aprendizado. Quanto maior a quantidade de features significativas, ou seja, quanto mais 
informações sobre o uso da palavra ambígua são fornecidas ao algoritmo, maiores são as 
chances de o conhecimento obtido ser consistente e útil.  

 No exemplo, são consideradas features cinco palavras vizinhas ao verbo (duas à 
esquerda e três à direita) e suas classes gramaticais. O número de palavras vizinhas pode 
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variar em cada sentença, mas é preciso estabelecer um número fixo, já que a mesma estrutura 
deve ser usada para todos os exemplos. Isso se reflete também no número de features criadas 
para as características de cada palavra vizinha, neste caso, a sua classe gramatical. Assim, 
algumas sentenças podem não conter valores para determinadas features. Por exemplo, em 
um córpus constituído por (S1) e (S2), o exemplo correspondente à sentença (S1) teria duas 
features nulas, conforme ilustra a Tabela 2. Esse problema tende a se agravar à medida que 
aumenta o conjunto de sentenças de exemplos e, conseqüentemente, as diferenças nessas 
sentenças. Com isso, a representação tende a se tornar extremamente esparsa. Quanto maior 
a quantidade de informações representadas, maiores são as chances de features com valores 
nulos.  

Tabela 2: Estrutura atributo-valor das sentenças (S1) e (S2) 

P2_E 2_E P1_E 1_E VER 1_D P1_D 2_D P2_D 3_D P3_D CLASSE 
det the s boy run the det program s   executar 
det the s boy run to prep his pron house s correr 

A partir da estrutura atributo-valor das sentenças do córpus de exemplos, pode ser utilizado 
um algoritmo de AM simbólico convencional para gerar um modelo preditivo para classificar, 
i.e., identificar o sentido (classe) dos verbos em novas sentenças. Alguns exemplos de regras 
que poderiam ser geradas no modelo simbólico, considerando-se apenas as duas sentenças de 
exemplo e as features indicadas, são: 

If P1_D = “det” then CLASSE = “executar” 
If P1_D = “prep” then CLASSE = “correr” 

 Vale notar que conforme novas sentenças forem adicionadas ao córpus, as 
informações indicadas podem tornar-se insuficientes. Considere, por exemplo, o verbo know 
e o seu uso nas sentenças de (S3) e (S4), nas quais ele assume o sentido “conhecer” e 
“saber”, respectivamente. Neste caso, a análise apenas da categoria gramatical das palavras 
vizinhas não seria suficiente, principalmente em (S3c) e (S4c). Seria necessário acrescentar 
outras informações, por exemplo, os traços semânticos das palavras vizinhas. Contudo, a 
inclusão dessas informações acarretaria um aumento no número de features com valores 
nulos, conforme mencionado. Para evitar esse problema, as abordagens híbridas atuais, como 
(Stevenson and Wilks, 2001), utilizam as informações lingüísticas em etapas prévias ao 
processo de AM.  

 (S3) a. I Know you. 
  b. I Know her daughter. 
  c. Know people. 

 (S4) a. I Know you don’t wanna go. 
   b. I Know the time. 

  c. I Know physics. 

 A abordagem proposta, descrita a seguir, permite superar as limitações da abordagem 
proposicional, empregando várias fontes de conhecimentos durante o processo de 
aprendizado, caracterizando um modelo realmente híbrido.  



  

3.2 Uma abordagem híbrida supervisionada relacional 

Grande parte das limitações das abordagens híbridas se deve ao formalismo de representação 
proposicional empregado, conforme ilustrado. Nesse sentido, a exploração de formalismos 
mais expressivos poderia ajudar a para superar essas limitações. Para tanto, uma alternativa é 
a utilização da Programação Lógica Indutiva (PLI) para o aprendizado baseado em 
exemplos. A PLI é uma área de pesquisa que investiga a construção modelos baseados em 
cláusulas de primeira ordem a partir de exemplos e de conhecimento de fundo, empregando 
técnicas de AM e de Programação Lógica. A PLI faz uso de um formalismo relacional, cujo 
poder de expressividade é similar ao da Lógica de Primeira Ordem, para a representação dos 
exemplos, do conhecimento e dos modelos gerados, minimizando o problema de dados 
esparsos. Com isso, permite a representação de conhecimento de fundo substancial a respeito 
do domínio do problema e possibilita que esse conhecimento influencie diretamente no 
processo de aprendizado.  

 A PLI vem sendo aplicada com sucesso para diversas tarefas de PLN (Mooney 
1997), incluindo a etiquetação gramatical, as análises morfológica e sintática. Contudo, no 
contexto da DLS, para a TA (envolvendo quaisquer línguas) ou para outras aplicações, não 
se tem conhecimento de trabalhos publicados, até o momento, considerando o uso de PLI.  

 No modelo de DLS para a TA do inglês-português proposto neste trabalho pretende-
se, justamente, explorar o uso da PLI para esse problema. Para tanto, esse modelo segue o 
método é híbrido e o modo supervisionado simbólico de aprendizado e emprega a PLI como 
formalismo de representação, configurando uma abordagem supervisionada simbólica 
relacional. Para ilustrar como o problema de DLS é equacionado nesse modelo, considere 
novamente as sentenças (S1) e (S2). Para a representação dos exemplos com o formalismo 
relacional, não são utilizadas estruturas do tipo atributo-valor, mas relações (cláusulas) entre 
os atributos e seus valores. Cada exemplo é descrito independentemente dos demais, por um 
conjunto de relações. Uma sentença pode, então, ter qualquer número de palavras, em 
quaisquer posições, basta criar uma relação para cada palavra, sem incorrer em 
representações esparsas. Por exemplo, as sentenças citadas poderiam ser representadas pelas 
relações da Figura 1. Neste caso, cada relação é chamada word_tag e possui 4 ou 5 atributos: 
um identificador de sentença, a posição da palavra nessa sentença, a palavra, sua etiqueta 
gramatical e, no caso dos verbos, seu sentido.  

 Adicionalmente aos exemplos positivos, i.e., exemplos com etiquetas de sentido 
corretas, a PLI permite o uso de exemplos negativos, i.e., exemplos com etiquetas de sentido 
incorretas. Esses exemplos auxiliam na generalização/especialização do modelo gerado. 

 

 

 

 

Figura 1: Representação relacional das sentenças (S1)  e (S2) 

A representação do conhecimento de fundo também é facilitada pelo uso do formalismo 
relacional. Podem ser utilizados, como conhecimento, fatos, i.e., relações sem condições e, 

word_tag(s1, 1, the, det). 
word_tag(s1, 2, boy, n). 
word_tag(s1, 3, runs, v, executar). 
word_tag(s1, 4, the, det). 
word_tag(s1, 5, program, n). 

word_tag(s2, 1, the, det). 
word_tag(s2, 2, boy, n). 
word_tag(s2, 3, ran, v, correr). 
word_tag(s2, 4, to, pre). 
word_tag(s2, 5, his, pro). 
word_tag(s2, 6, house, n). 



  

portanto, sempre verdadeiras, e/ou regras, i.e., relações cuja verdade é condicionada à 
avaliação de outras relações. Além disso, as relações podem ser intensionais, ou seja, podem 
ter variáveis, o que permite representar conhecimentos mais genéricos. Alguns exemplos de 
conhecimento de fundo que devem ser utilizados no modelo proposto são ilustrados a seguir, 
de acordo com a notação da linguagem Prolog. 

1. Expressões idiomáticas, por exemplo, a dada abaixo, que permite indicar que sempre 
que o verbo run estiver acompanhado das palvaras up and down, sua acepção será 
“correr de lá para cá”. 

exp([run, up, and, down], ‘correr de lá para cá’). 

2. Composições de verbos com outras palavras (phrasal verbs), por exemplo: 

phv(run, away, fugir). 

3. Relações ontológicas entre conceitos, que podem ser utilizadas na análise de 
restrições de seleção dos verbos. Por exemplo, pode ser especificado que o sentido 
“executar” de run exige como argumento um sinônimo ou hipônimo de program. 

sinonimo(program, code). 
hiponimo(program, procedure). 

4. Definições de dicionário eletrônicos, que podem ser usadas para identificar as 
sobreposições (dadas em função das palavras coincidentes) nas definições textuais da 
palavra a ser desambiguada e das suas palavras vizinhas na sentença. O sentido 
adequado deve ser aquele que tem a maior sobreposição com as palavras vizinhas na 
sentença. Por exemplo: 

def(run, ‘to move quickly on foot by moving your legs more quickly than when you are 
walking’, correr). 

def(run, ‘to operate a computer program’, executar). 

5. Relações sintáticas superficiais identificando componentes funcionais da sentença, 
como o sujeito e os argumentos de um verbo, que podem ser usadas para avaliar 
restrições de seleção sobre esses componentes. Por exemplo, a primeira relação 
abaixo indica que o verbo run está em uma relação de “objeto direto” com as 
palavras the program, em uma sentença s1.  

sint_rel(s1, run, [the, program], obj_dir). 
sint_rel(s2, run, [to, his, house], adv). 

6. Traços semânticos e restrições de seleção. Por exemplo, a primeira relação indica que 
building, no sentido de “construção”, tem os traços “concreto” e “inanimado”. 

sem(building, [concreto, inanimado], construção). 
sem(run, obj_dir, [concreto, não-humano], executar). 

7. Contexto da palavra na sentença (collocations), ou seja, a vizinhança ou janela de 
uma palavra a ser desambiguado na sentença. Essa vizinhança é constituída de um 
conjunto de palavras à esquerda e/ou à direita, que podem ou não ter características 
específicas, por exemplo, os três primeiros substantivos de cada lado. No exemplo, a 
relação é uma regra que utiliza um conjunto de três palavras à esquerda e três à 
direita (W1 a W6) e indica que a acepção de run na sentença será “correr” se: (a) run 



  

estiver em uma posição P na sentença; (b) P estiver no centro de uma janela com mais 
três palavras dos seus lados direito e esquerdo em; (c) run estiver em uma relação 
sintática de advérbio (adv) com o conjunto de três palavras à sua direita, em Sent. 

sense(run, Sent, correr) :- posicao(Sent, run, P),    window(Sent, W3, W2, W1, P, W4, W5, 
W6), sint_rel(Sent, run, [W4, W5, W6], adv). 

 O conhecimento de fundo do item 7, por ser condicional e intensional, agrega grande 
flexibilidade ao processo de geração do modelo. Para evitar um crescimento demasiado do 
número de regras desse modelo, em função dessa flexibilidade, a PLI permite definir 
restrições (bias) para essa geração. 

 Com base nos exemplos e no conhecimento representado de maneira relacional, bem 
como nas restrições sobre o modelo a ser gerado, um exemplo de regra que poderia ser 
automaticamente produzida no processo de AM é a dada abaixo. Ela indica que o verbo run 
na sentença Sent, terá o sentido “executar” se: (a) run estiver em uma posição P na sentença; 
(b) P estiver no centro da janela com mais três palavras dos seus lados direito e esquerdo; (c) 
a categoria gramatical da primeira palavra à direita de run for det; (d) a segunda palavra à 
direita de run estiver em uma relação ontológica de hiponímia com a palavra computer. 

sense(run, Sent, executar) :- posicao(Sent, run, P),   window(Sent, W3, W2, W1, P, W4, W5, 
W6), pos(Sent, W4, det), hiponimo(W5, computer). 

 Pode-se verificar que regras geradas por algoritmos de PLI, como a ilustrada no 
exemplo, permitem relacionar diversos tipos de conhecimento e de informações das sentenças 
de exemplo. Por serem simbólicas, tais regras podem ser facilmente compreendidas e, com 
isso, o modelo pode ser manualmente ajustado, se necessário. 

 O modelo apresentado nesta seção está em fase de especificação. Assim, sua 
formalização e os conhecimentos que serão efetivamente utilizados ainda serão definidos, 
podendo incluir outros além daqueles indicados. No estágio atual, estão sendo desenvolvidos 
córpus de exemplos, já desambiguados, a serem fornecidos ao modelo. O modelo deverá ser 
implementado utilizando-se um ambiente de PLI, dentre os diversos existentes, tais como o 
Progol (Muggleton, 1995), que possibilite a configuração proposta (uma abordagem 
simbólica, com exemplos positivos e negativos, com conhecimento condicional, intensional e 
extensional e restrições para a geração das regras). Após a implementação do modelo, ele 
deverá ser avaliado, visando analisar a qualidade das escolhas lexicais indicadas, e validado, 
no contexto da TA, visando analisar a influência do módulo de desambiguação na qualidade 
da tradução. 

4. Considerações finais 

Neste trabalho foi discutido o problema da ALS na TA, focalizando a tradução de verbos do 
inglês para o português do Brasil. Em um estudo de caso considerando essas duas línguas, foi 
possível constatar que os sistemas de TA atuais não tratam o problema da ALS entre essas 
línguas e que esse é um dos motivos para as traduções de qualidade bastante insatisfatória 
apresentadas por tais sistemas. 

 Em um levantamento sobre as pesquisas teóricas sobre a DLS na TA, verificou-se 
que não há trabalhos efetivos envolvendo o português. Verificou-se, também, que mesmo 
pesquisas para outras línguas são limitadas, na maior parte dos casos, a protótipos de 
sistemas, os quais podem desambiguar precisamente apenas uma quantidade reduzida de 



  

palavras e, por essa razão, não são aplicados em sistemas reais de TA. Em vista da 
necessidade de módulos de DLS para a TA envolvendo o português e considerando-se as 
limitações das abordagens para outras línguas, neste trabalho foi apresentada a proposta de 
um modelo alternativo de DLS, que deverá permitir a desambiguação eficiente de uma  
grande quantidade de palavras.  

 Esse modelo deverá ser modular e independente, de modo a poder ser empregado 
como mecanismo de DLS na TA inglês-português em diferentes sistemas, inicialmente, no 
sistema EPT-Web. Concluído o seu desenvolvimento, ele poderá, assim, colaborar para uma 
melhoria significativa na qualidade dos sistemas de TA inglês-português atuais.  
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