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Resumo

O número de estrangeiros interessados em aprender o português tem au-
mentado na última década, em consequência do crescimento da economia
brasileira e do aumento da presença de multinacionais no Brasil. Esse fato
se mostra pelo aumento do número de inscritos no exame de proficiência de
português CELPE-Bras e de estudantes estrangeiros que ingressam nas uni-
versidades brasileiras. A maioria destes estudantes são de língua espanhola
e precisam escrever seus textos acadêmicos em português. A proximidade
das línguas portuguesa e espanhola apresenta-se tanto como um elemento
positivo quanto como um obstáculo, pois oculta as diferenças e impede o do-
mínio da língua portuguesa, mantendo, na fala e na escrita em português,
interferências do espanhol. O maior número destas interferências acontece
no nível lexical. Uma das alternativas para tratar os problemas em textos de
aprendizes de uma língua é o emprego de ferramentas computacionais de pós-
processamento e de suporte ao processo de escrita. No entanto, o número de
recursos e ferramentas disponíveis para auxiliar a escrita de português como
língua estrangeira é muito reduzido, diferentemente do cenário para a língua
inglesa. Esta pesquisa propôs a criação de recursos e ferramentas de suporte
à escrita no nível lexical como primeiro passo para a melhoria da qualidade
linguística dos textos em português produzidos pelos nativos do espanhol. A
Linguística de Córpus foi utilizada como metodologia para viabilizar a análise
de erros de aprendizes. As ferramentas de auxílio utilizam léxicos bilíngues
compilados por meio de técnicas de tradução, baseadas em alinhamento de
córpus paralelos. Dado o número insuficiente de erros previamente anotados
para suportar a detecção automática de erros, esta pesquisa propôs métodos
baseados em modelo língua e na geração artificial de erros. A geração de erros
artificiais se apresentou como um método eficiente para predizer erros lexi-
cais dos aprendizes. As contribuições obtidas com a metodologia baseada em
tradução automática para gerar auxílios à escrita entre línguas próximas, con-
siderando a análise de erros lexicais extraídos de córpus de aprendizes, foco
desta pesquisa, são: (i) do ponto de vista teórico, o levantamento e quantifica-
ção dos principais problemas causados pelas marcas do espanhol, deixadas
nos textos acadêmicos em português escritos por nativos do espanhol; (ii) do
ponto de vista de geração automática de recursos linguísticos, léxicos bilín-
gues de cognatos e falsos cognatos; léxico bilíngue de marcadores discursivos;
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léxico de expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos e léxico
bilíngue de verbos relacionados com pesquisa científica em português e, (iii)
do ponto de vista da criação de subsídios para a área de auxílio à escrita ci-
entífica, o projeto e avaliação de auxílios para suportar a escrita científica em
português por nativos do espanhol.

Palavras-chave: Córpus de aprendizes, Léxicos bilíngues, Português como
segunda língua, Ferramentas de suporte à escrita.



Abstract

In the last decade, as a result of Brazilian economic growth and the incre-
ased presence of multinationals in the country, the interest of foreigners in
learning Portuguese rose. This fact is also noted by the number of students
enrolled in the Portuguese proficiency exam, CELPE-Bras and the number of
foreigner students entering at the Brazilian Universities. Most of these stu-
dents are Spanish speakers and need to write the dissertation or thesis in
Portuguese. The similarity between Portuguese and Spanish is considered
as a positive element that often becomes an obstacle, because similarity and
closeness frequently conceal differences and hinder learners from mastering
the Portuguese, keeping interferences from their native Spanish both when
speaking and writing in Portuguese. The largest number of this interference
occurs at the lexical level. One alternative to deal with errors of second lan-
guage learners is the use of computational post-edit tools and tools to support
the writing process. However, the number of resources and tools available to
help improve Portuguese writing as a foreign language is very small, unlike
the scenario into English. This research proposed the creation of resources
and writing support tools at the lexical level as a first step to improving the
linguistic quality of the texts produced by Portuguese native Spanish. Corpus
linguistics was used as a methodology to enable the learner’s error analysis.
The writing support tools use bilingual lexicons compiled through translation
techniques based on alignment parallel corpus. Given the insufficient num-
ber of errors previously annotated to support automatic error detection, this
research proposed methods based on language model and artificial generation
of errors. The generation of artificial errors introduced himself as an efficient
method for predicting lexical errors of learners. The contributions obtained
with the methodology based on automatic translation to generate written sup-
ports between similar languages, considering lexical error, extracted by the
analysis of learner’s corpus, focus of this research are: (i) the theoretical point
of view, the survey and quantification of the main problems caused by the Spa-
nish marks, left in the academic texts written in Portuguese by native Spanish;
(ii) the automatic generation of language resources point of view, bilingual le-
xicons of cognates and false cognates; bilingual lexicon of discourse markers;
bilingual lexicon of formulaic expressions that appear in scientific texts and
bilingual lexicon of verbs related to scientific research in Portuguese and, (iii)
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the point of view of creating subsidies for the area of support scientific wri-
ting, design and evaluation of aid to support scientific writing in Portuguese
by native Spanish speakers.

Key-words: Learner corpora, Bilingual lexicon, Portuguese as a second
language, Writing support tools.
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CAPÍTULO

1

Introdução

1.1 Motivação: O Problema Tratado

O português é a sexta língua mais falada no mundo, com aproximada-

mente 272,9 milhões de falantes1 (Carvalho et al., 2010). Como consequência

do crescimento da economia brasileira e do aumento da presença de multina-

cionais no Brasil, o número de estrangeiros interessados em aprender o por-

tuguês tem aumentado na última década, sendo a maioria hispano falantes.

Esse fato se faz notar também pelo número de inscritos no exame CELPE-

Bras2 (Exame de Proficiência da Língua Portuguesa). A primeira aplicação

oficial do exame, em 1998, contou com 127 examinandos; em 2013 e 2014,

somando as duas edições anuais, o total de examinandos ultrapassou 9 mil

(em 2013 foram 9.213 e, em 2014, 9.136)3.

O aumento do número de estudantes estrangeiros que ingressam nas uni-

versidades brasileiras também incrementa o interesse pela aprendizagem do

português. Realizamos uma análise da quantidade de estudantes e a porcen-

tagem de estrangeiros, cuja língua nativa é o espanhol, que ingressaram nos

programas de pós-graduação da USP de São Carlos4, de 2007 a 2010. Na Ta-

1http://pt.wikipedia.org /wiki/Língua-portuguesa
2Este exame avalia a proficiência em língua portuguesa quanto à capacidade de agir no

mundo em situações similares às reais. Mede o uso da língua considerando o conhecimento
gramatical ou específico de vocabulários, principalmente, as formas adequadas de uso da
língua em um ambiente comunicativo (Schoffen, 2009).

3http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/estatisticas/numero-de-examinandos/view.
4http://www.saocarlos.usp.br/
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bela 1.1 são apresentados esses números, os quais foram obtidos nas Seções

de Pós-graduação de cada instituto do campus. Como podemos ver na tabela,

somente o IQSC5 não apresenta um crescimento do número de estudantes de

língua espanhola nesses anos, contrariando o cenário dos outros institutos

em que o número de estudantes estrangeiros, cuja língua nativa é o espanhol,

tem aumentado.

Tabela 1.1: Quantidade de estudantes e a porcentagem de estrangeiros, cuja
língua nativa é o espanhol, nos programas de pós-graduação da USP de São
Carlos.

2007 2008 2009 2010

Total % Total % Total % Total %

ICMC6 104 3% 114 9% 228 6% 126 20%
IQSC 72 3% 72 0% 80 2% 87 0%
IFSC7 326 2% 331 2% 355 3% 375 4%
EESC8 1.246 3% 1.271 3% 1.244 5% 1.306 5%

Esse cenário propicia um aumento tanto na quantidade de pesquisas que

buscam métodos mais eficientes de ensino/aprendizagem do português por

hispano falantes (Evers et al., 2011; Carvalho et al., 2010; Henriques, 2004;

Grannier e Carvalho, 2001; Durão, 1999), quanto em iniciativas para a criação

de novos recursos, como o projeto Portuguese for Spanish Speakers, desenvol-

vido na Universidade do Arizona (Carvalho et al., 2010).

Pesquisadores da área de ensino/aprendizagem do português para estran-

geiros (Evers et al., 2011; Carvalho et al., 2010; Henriques, 2004; Grannier e

Carvalho, 2001; Durão, 1999) mostram uma crescente preocupação pela falta

de recursos e métodos capazes de aprimorar o processo de ensino/aprendizagem,

seja para aprendizes de língua próximas, como o espanhol quanto para apren-

dizes de línguas distantes, como o chinês ou japonês. Diferentemente da lín-

gua inglesa, a língua portuguesa disponibiliza um número reduzido de recur-

sos ou métodos automáticos para auxiliar o aprendizado do português por es-

trangeiros. Isso é evidenciado no exame de proficiência da língua portuguesa,

o CELPE-Bras, que ainda é realizado de forma manual, enquanto seu equiva-

lente para o inglês, o TOEFL9, há tempo é automatizado. No entanto, alguns

autores, como Da Silva (2010), Mohr (2007), Gomes (2002), Furtoso e Gimenez
5Instituto de Química de São Carlos (http://www.iqsc.usp.br/).
6Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (http://www.icmc.usp.br/);
7Instituto de Física de São Carlos (http://www.ifsc.usp.br/);
8Escola de Engenharia de São Carlos (http://www.eesc.usp.br/portal/)
9do inglês Test of English as a Foreign Language, http://www.ets.org/toefl/
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(2000) e Santos (1999), têm estudado os problemas que os hispano falantes

enfrentam na aprendizagem do português considerando as similaridades en-

tre as línguas. Eles acreditam que, devido à similaridade entre o português

e o espanhol, os hispano falantes possuem características diferenciadas em

relação aos demais aprendizes.

O fato de 85% do léxico do português ter cognatos em espanhol e das estru-

turas linguísticas das duas línguas serem altamente coincidentes é conside-

rado vantagem na aprendizagem do português para os hispano falantes (Fur-

toso e Gimenez, 2000; Henriques, 2004). Porém, essas similaridades geram

alguns aspectos pouco positivos na aprendizagem do português, tais como: (i)

o impedimento, por parte do aprendiz, da capacidade de identificar em qual

das línguas ele está se comunicando; (ii) aproximadamente 20% dos cogna-

tos são falsos (Furtoso e Gimenez, 2000; Henriques, 2004); (iii) fossilização da

interlíngua10 no início do processo de aprendizagem devido ao entendimento

recíproco entre os interlocutores; e (iv) plena aceitação da interlíngua do his-

pano falante pelos nativos de português, o que leva o aprendiz a uma aco-

modação no seu nível de proficiência (Furtoso e Gimenez, 2000). Além disso,

há um número reduzido de fonemas vocálicos em espanhol e a inexistência de

vogais abertas e nasais, bem como de todos os ditongos abertos em português,

dificultando a aprendizagem.

Segundo Gomes (2002) e Furtoso e Gimenez (2000) a semelhança entre os

idiomas apresenta-se tanto como um elemento positivo, quanto como um obs-

táculo, já que muitas vezes oculta as diferenças e impede o domínio, mantendo

interferências da língua espanhola na fala e na escrita em língua portuguesa.

Além disso, segundo Scaramucci e Rodrigues (2004), as produções realiza-

das por hispano falantes também apresentam outros problemas, comuns a

estrangeiros falantes de outras línguas e aos próprios brasileiros.

Diversos estudos (Furtoso e Gimenez, 2000; Grannier e Carvalho, 2001;

Gomes, 2002; Rojas, 2006; Mohr, 2007) têm sido propostos para compreender

os principais problemas que hispano falantes enfrentam na produção escrita

do português. Uma avaliação dos textos produzidos no exame CELPE-Bras,

apresentada por Mohr (2007) indicou que os hispano falantes têm vantagens

em comparação a outros aprendizes estrangeiros na compreensão de aspectos

explícitos do exame, mas têm dificuldades em compreender e produzir tex-

10Segundo o Dicionário de términos clave de ELE a interlíngua é o sistema linguístico
do estudante de uma segunda língua nos diversos níveis do processo de aprendizagem. Este
sistema linguístico é individual e dinâmico e media entre o sistema da língua materna e a
segunda língua do aluno.
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tos de gêneros diversos, em relacionar ideias e posicionar-se, adequando a

linguagem a diferentes situações. Por outro lado, Durão (1999) e Grannier e

Carvalho (2001) demonstraram que os nativos de espanhol enfrentam diver-

sos problemas nos níveis lexical, sintático, semântico e discursivo. Por último,

Henriques (2004) considera que, em etapas iniciais de aprendizagem, esses

usuários enfrentam problemas com (i) falsos cognatos11 ou interferências no

nível semântico, que afetam a coerência do texto; (ii) marcadores discursivos12,

que comprometem a coesão e a coerência do texto; (iii) expressões idiomáticas;

e, finalmente, (iv) em outros aspectos relacionados com o discurso: organiza-

ção de ideias, estruturação do texto e progressão temática.

Os estudos apresentados por Mohr (2007) e Henriques (2004) e Durão

(1999) concordam que, para aprimorar a aprendizagem dos hispano falantes,

é necessário considerar aquilo que é igual nas duas línguas, aquilo que pa-

rece igual, mas não é, e aquilo que concretamente é diferente. Embora nesses

estudos tenha havido uma preocupação por levantar os erros que os hispano

falantes cometem na escrita em português, nenhum dos estudos formalizou

a criação de córpus de aprendizes13, segundo os princípios da Linguística de

Córpus. Além disso, os estudos também não disponibilizaram os erros de-

tectados para serem utilizados como referências em processos automáticos.

Em geral, as análises foram realizadas considerando um número pequeno de

textos, o que inviabiliza o emprego dos textos em análises automáticas.

O processo de aprendizagem de escrita da língua portuguesa pode ser mais

complicado ainda quando os aprendizes precisam escrever textos acadêmi-

cos, pois os aprendizes têm que dominar as características do gênero e, além

disso, a gramática e o léxico da língua. Uma das alternativas para tratar os

problemas que aprendizes de uma língua apresentam tem sido o emprego de

ferramentas computacionais que apóiam as diferentes etapas do processo de

escrita (planejamento, composição e revisão) de um texto. Grande parte das

ferramentas computacionais de auxílio à escrita enfoca o pós-processamento

do texto, isto é, trabalha sobre um texto já construído, geralmente um ras-

cunho, com o objetivo de corrigir erros e melhorar aspectos como clareza e

11São pares de palavras em duas línguas que segundo a percepção são similares, mas
que têm diferentes significados, por exemplo, “aula”(lição de uma disciplina, em português) -
“aula”(sala onde se ministra uma disciplina, em espanhol).

12Palavras ou expressões que sinalizam relações entre as ideias do texto, por exemplo: "tam-
bém”, "entretanto”, "isto é”, "por exemplo”, "além disso”, entre outras.

13São coleções de textos produzidos por estrangeiros, aprendizes de uma segunda língua,
que exibem os problemas reais que eles enfrentam quando aprendem uma segunda língua ou
língua estrangeira.
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concisão. Nesse grupo, incluem-se os corretores ortográficos, gramaticais e

estilísticos (Dayrell et al., 2012; Uzêda et al., 2008).

Especificamente para a escrita de textos científicos, existem também fer-

ramentas que visam apoiar o usuário no processo de composição e não ape-

nas na revisão. Para o português do Brasil, a ferramenta SciPo14 (Scientific
Portuguese) (Feltrim, 2004) é a única ferramenta que auxilia na estruturação

retórica de textos científicos escritos em português. O SciPo foi criado para

auxiliar escritores nativos e iniciantes na escrita de textos científicos em por-

tuguês. Embora o SciPo se apresente como uma alternativa muito eficiente

no auxílio à escrita de textos científicos em português, está direcionado a um

usuário que talvez não conheça o gênero científico, mas que conhece o por-

tuguês, por ser sua língua nativa. Assim, é de se esperar que os hispano

falantes enfrentem problemas na escrita dos textos para os quais o SciPo não

foi projetado para resolver.

Atualmente, a ferramenta mais utilizada para apoiar a escrita em portu-

guês brasileiro é o corretor gramatical inserido na ferramenta Microsoft Office
2003, 2007 e 2010, que em sua versão inicial foi chamado de ReGra (Nunes

et al., 1996; Martins et al., 1998; Bonfante e Nunes, 2000; Pinheiro et al.,

2001; Hasegawa et al., 2002). Segundo Duran (2008a), os corretores são am-

plamente utilizados por estrangeiros para consultar léxicos, substituindo as

consultas a dicionários tradicionais para verificar a grafia correta das pala-

vras. Apesar disso, Duran (2008a) considera que em geral essas ferramentas

ainda não estão preparadas para aprendizes de línguas estrangeiras porque

não apresentam recursos que possibilitem a substituição de palavras inexis-

tentes, inferidas por esse tipo de usuários. O corretor gramatical ReGra não

foge do cenário anterior, pois ele foi criado para resolver os problemas dos

nativos do português.

Até o momento foi possível identificar diversas lacunas relacionadas com

a inexistência de métodos e recursos que auxiliem os hispano falantes na

escrita em português e que também podem ser úteis em processos de en-

sino/aprendizagem.

1.2 Contexto Teórico

Técnicas de Processamento de Línguas Natural (PLN) têm sido muito utili-

zadas no cenário de aprendizado de línguas, especificamente, na produção de

14http://www.nilc.icmc.usp.br/ scipo
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textos, tanto de nativos como de não nativos de uma língua. Com relação à

análise de textos escritos por não nativos ou aprendizes de uma segunda lín-

gua (L2) ou língua estrangeira (LE), as técnicas de PLN podem ser utilizadas

para analisar a escrita dos aprendizes com a finalidade de: (i) criar sistemas

tutores inteligentes (ICALL)15; (ii) criar sistemas de avaliação da qualidade da

escrita (AES)16 e (iii) analisar e anotar córpus de aprendizes (Meurers, 2013).

O termo segunda língua (L2) vem do inglês, da área nomeada English as a
Second Language (ESL). ESL refere-se ao estudo do inglês em países em que o

inglês é a língua de comunicação diária. O termo língua estrangeira (LE), tam-

bém, vem do inglês, da área English as a foreign language (EFL). EFL refere-se

ao estudo do inglês em um ambiente em que outra língua é a língua usada

diariamente.

Os tutores inteligentes foram propostos para oferecer sugestões individuais

para atividades e exercícios desenvolvidos pelos aprendizes. Alguns sistemas

desse tipo são Robo-Sensei (Nagata, 2013) e TAGARELA (Amaral e Meurers,

2011). O TAGARELA é um sistema criado, especialmente, para os aprendizes

de português. Por outro lado, os sistemas que avaliam a qualidade da escrita

(Attali e Busrstein, 2006; Burstein et al., 2003) focam na extração de caracte-

rísticas lexicais, sintáticas, semânticas e de estruturação retórica dos textos

e as correlacionam à qualidade do texto. A maioria desses sistemas surgiram

após a análise de redações provenientes de testes em larga escala como o Gra-
duate Management Admissions Test17(GMAT), o TOEFL e o General Certificate
of Secondary Education (GCSE). Tanto os sistemas ICALL quanto os sistemas

AES são criados utilizando-se como referência córpus de aprendizes.

Tradicionalmente, os sistemas ICALL e AES focam na detecção de erros

para oferecer os auxílios. Diversos autores consideram que a identificação

de erros representa uma fonte de informação muito útil para aprimorar a

escrita em uma segunda língua (Leacock et al., 2010; Carrió-Pastor e Mestre-

Mestre, 2013). A detecção de erros sempre foi o ponto central de sistemas

que auxiliam à escrita, também conhecidos como corretores ortográficos e

gramaticais. Diferentemente dos sistemas ICALL e AES, os sistemas de auxílio

à escrita têm o propósito de auxiliar os usuários na criação de um texto livre

de erros de grafia ou gramaticais.

Os corretores ortográficos e gramaticais foram criados para apoiar a escrita

dos nativos e, como consequência, não são adequados para tratar problemas

15Do inglês Intelligent Computer-Assisted Language Learning
16Do inglês Automated Essay Scoring
17http://www.gmac.com/gmac/thegmat/
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de escrita de aprendizes de determinada língua (Leacock et al., 2010; Meu-

rers, 2013). Em geral, erros de aprendizes são mais complexos, pois para

solucioná-los é comum ter que realizar mais de uma modificação (Tschichold,

1999). Além disso, uma lista de palavras pode não ser suficiente para o apren-

diz corrigir o erro, sendo preciso mostrar exemplos de uso da língua, que per-

mitam tanto compreender o erro como corrigi-lo (Meurers, 2013).

O exemplo a seguir, extraído da Revista Interciencia, mostra a dificuldade

da tarefa de corrigir erros de aprendizes. O erro aparece em itálico e subli-

nhado; nele é observado como o aprendiz usou a palavra "aledanha”, que não

existe nem em espanhol nem em português. Como a palavra gerada não existe

em português, então o erro é detectado facilmente, contudo, para corrigi-lo

uma alternativa seria analisar o contexto em que ele ocorreu. Para isso, se-

ria necessário inferir que a expressão "zona aledaña” é uma colocação18 do

espanhol, que no português significa "zona limítrofe” ou "ao redor”. A alter-

nativa proposta para corrigir o erro (mostrada entre parênteses e em negrito)

considera uma análise que combina o espanhol e o português.

(1) Não há comunidades humanas dentro da reserva, mas na sua zona
aledanha (ao seu redor) a maior parte das terras pertencem a ...

Larsen-Freeman e Long (1992) propuseram dividir as causas dos erros dos

aprendizes nas seguintes duas categorias: (i) erros interlinguais, que são pro-

duzidos por interferências da língua materna e (ii) erros intralinguais que são

produzidos com independência da língua materna e acontecem como produto

de deficiências nos processos de ensino/aprendizagem da língua. Essa cate-

gorização é aceita atualmente na área de aprendizado de línguas. O exemplo

apresentado anteriormente mostra um erro interlingual. Erros intralinguais

são os mesmos que comentem os nativos da língua, principalmente em pro-

cessos de aprendizado.

Diversas abordagens têm sido propostas para construir sistemas de auxílio

à escrita que tratam erros produzidos por aprendizes. Os primeiros esforços

para detectar erros gramaticais de nativos e não nativos foram baseados em

estudos puramente linguísticos que usavam gramáticas e parsers sofistica-

dos. Essas abordagens, combinadas com gramáticas de restrições, produzi-

ram análises sintáticas completas dos textos de entrada, sendo possível iden-

tificar diferentes tipos de erros. A maioria das abordagens anteriores envolveu

um processo manual para a criação tanto das regras como das gramáticas.

18Segundo Nattinger e Decarrico (1992), colocações são sequências que contém itens lexicais
que coocorrem mutuamente.
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Com o avanço de técnicas de processamento de línguas naturais, as aborda-

gens baseadas em regras deram lugar a métodos baseados em dados (Leacock

et al., 2010). A maioria dos trabalhos baseados em dados utiliza algoritmos

de classificação para determinar a palavra correta em um determinado con-

texto. A abordagem baseada em dados tem sido muito utilizada para detectar

e corrigir erros de artigos e preposições (Dahlmeier e Tou Ng, 2011; Tetreault

et al., 2010; De Felice, 2008; Andersen, 2007; Genoves et al., 2007). Adicio-

nalmente, há outra linha de pesquisa que emprega modelos de língua com a

finalidade de detectar diversas categorias de erros (Atwell, 1997; Stehouwer e

Van Zaanen, 2009; Gamon et al., 2008; Hermet e Désilets, 2009; Tsao e Wi-

ble, 2009). Nesses trabalhos, os erros são localizados nas regiões em que a

probabilidade do modelo de língua é muito baixa.

A maioria dos estudos dedicados à detecção automática de erros é guiada

por um córpus de aprendizes previamente anotado com as diferentes catego-

rias de erros. A anotação de erros em um córpus de aprendizes, contudo,

é uma tarefa demorada que requer anotadores treinados. Além disso, para

ser um recurso útil na identificação automática de erros, é necessário que o

córpus anotado contenha um grande número de erros, o que requer a ano-

tação de um grande volume de dados. Em geral, os estudos que empregam

modelos de língua para detectar e corrigir erros tentam driblar a necessidade

de uso de córpus de aprendizes. Outra alternativa para driblar a ausência de

erros anotados tem sido a geração de erros artificiais (Dicknson, 2010; Foster

e Oistein, 2009). A geração de erros artificias surge como um método para

predizer erros dos aprendizes, assim como para criar exemplos negativos para

aprimorar algoritmos de aprendizado de máquina.

Erros de diversas categorias já foram tratados pelas abordagens anterio-

res. Os erros mais estudados na literatura são: uso inadequado de artigos

definidos e indefinidos (Dahlmeier e Tou Ng, 2011; De Felice, 2008; Andersen,

2007; Genoves et al., 2007) e uso inadequado de preposições (Dahlmeier e

Tou Ng, 2011; Tetreault et al., 2010; Andersen, 2007; De Felice, 2008). Erros

lexicais (Leedham, 2012; Simpson-Vlach e Ellis, 2010; Alonso et al., 2010) têm

sido menos tratados que os erros de ortografia e de gramática, embora alguns

corretores ortográficos e gramaticais possam detectar alguns erros desse tipo.

Erros lexicais têm sido mais estudados do ponto de vista linguístico (Carrió-

Pastor e Mestre-Mestre, 2013; Casteele e Collewaert, 2013; Aidinlou e Mehr,

2012; Dayrell e Aluísio, 2008; Fernández, 2005).

Segundo Alonso et al. (2010), os erros de escolha lexical são os erros mais
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frequentes encontrados na produção de aprendizes de uma língua estrangeira,

juntamente com erros de uso de preposições. Em geral, os erros lexicais são

muito heterogêneos, pois aparecem com outros erros, como erros de preposi-

ções e artigos. Os erros lexicais costumam ser idiossincráticos, o que afeta o

desempenho de sistemas que detectam essa categoria de erros. Atualmente,

as categorias lexicais que têm recebido mais atenção são as colocações, sendo

possível identificar diversos métodos para tratar problemas dessa categoria

em diversas línguas (Alonso et al., 2010; Chang et al., 2008).

A abordagem lexical proposta por Lewis (1993) considera que os léxicos são

a base de qualquer língua. Segundo Lewis (1993), tradicionalmente em pro-

cessos de ensino e aprendizado é comum focar no estudo da gramática, sem

compreender a importância do léxico. Aprendizes de L2 ou LE em etapas ini-

ciais de aprendizado costumam escrever em L2 pensando na língua nativa, o

que provoca a ocorrência de erros em diferentes níveis. Além disso, é comum

encontrar alunos que empregam palavras e expressões básicas da língua ou

que utilizam a tradução literal para produzir textos em L2 (Tang, 2012; Alonso

et al., 2010; Duran, 2008a). Segundo Lewis (1993) o estudo de unidades lexi-

cais19 como locuções adverbias ("at times”/ às vezes; "in turn” / "por sua vez”);

colocações ("strongly recommended” / "altamente recomendado”); enunciados

institucionalizados ("If I were you...”/ "se eu fosse você...”) e expressões for-

mulaicais ("The aim of the thesis is to explore” / "O objetivo da tese é explorar”)

desempenham um importante papel na aprendizagem de L2 ou LE.

Carrió-Pastor e Mestre-Mestre (2013) consideram que, por meio do estudo

das causas dos erros lexicais, podem ser identificados padrões recorrentes que

ditariam uma série de medidas para corrigir os erros. Os erros lexicais em

inglês identificados pelas autoras foram categorizados segundo a classificação

tradicional dos erros lexicais, proposta por James (1998). Desta forma, foram

separados em: i) escolha errada da palavra; ii) palavra que não existe em L2,

mas existe em L1 e iii) palavra que não existe nem em L1 e nem em L2. Além

disso, de uma perspectiva semântica os erros lexicais são classificados como:

iv) uma palavra foi utilizada em um contexto quando outra devia ter sido usada

e v) erros de colocações (a palavra que acompanha a outra é inapropriada).

Um estudo empírico desenvolvido por Tang (2012) mostrou que realmente

a abordagem lexical contribuiu para aprimorar as habilidades escritas dos

aprendizes, pois os aprendizes começam ter consciência da existência das

unidades lexicais e começam a usá-las com maior frequência. Tang (2012)

19do inglês lexical chunks
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considera a importância em disponibilizar recursos lexicais, dicionários e cór-

pus para aprimorar a aprendizagem dessas expressões. As análises realizadas

por Loucky (2013) e Aidinlou e Mehr (2012) e Duran (2008a) recomendaram a

apresentação dos léxicos em L2 relacionados com os léxicos na língua nativa,

pois assim podem aprimorar a aprendizagem dos itens paralelos.

Adicionalmente, Duran (2008a) acredita que para aprimorar os corretores

ortográficos, de forma que auxiliem os aprendizes, é necessário focar nos er-

ros lexicais, que devem ser identificados por meio de análise de córpus de

aprendizes de uma mesma língua nativa. Para isso, Duran (2008a) propõe um

roteiro com os erros que devem ser tratados: (i) uso de falsos cognatos como se

fossem verdadeiros cognatos; (ii) uso de regras para formar palavras na língua

estrangeira, a partir de radicais em língua estrangeira, que reflitam palavras

da língua materna e (iii) uso de regras de formação de palavras em língua

estrangeira a partir de radicais de língua materna. Duran (2008a) considera

que léxicos da língua nativa e da segunda língua devem ser combinados para

aprimorar os corretores. Além disso, supõe que a customização dos correto-

res representa uma oportunidade de promover o aprendizado, uma vez que

alertará o aprendiz que escreve em ambiente digital sobre possíveis erros que

estiver cometendo.

A customização proposta por Duran (2008a) considera importante combi-

nar a análise das duas línguas: a língua materna e a língua estrangeira para

ter sucesso na detecção e correção dos erros lexicais apontados. Seguindo

essa linha e considerando que a abordagem de tradução automática baseada

em probabilidades extraídas de córpus (Statistical Machine Translation (SMT))

se apresenta na literatura como um conjunto de técnicas muito promissoras

na tradução automática de textos, neste projeto de doutorado propusemos a

criação de recursos lexicais por meio dessas técnicas. O sucesso desses méto-

dos estatísticos deve-se, em grande parte, pelo fato de eles se beneficiarem do

alinhamento de textos paralelos20 (Caseli, 2003a), tentando extrair o conhe-

cimento de tradução contido em um córpus paralelo alinhado para utilizá-lo

na criação de recursos úteis para sistemas de Tradução Automática (TA) (Ca-

seli, 2007). Se esses textos possuírem marcas que identificam os pontos de

correspondência entre o texto original e sua tradução eles são considerados

alinhados (Caseli, 2003b).

A primeira hipótese levantada neste doutorado é a de que a utilização de

20Segundo a terminologia estabelecida pela comunidade de Linguística Computacional, são
textos acompanhados de sua tradução em uma ou várias línguas.
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métodos da área de tradução automática permite a criação de recursos le-

xicais para auxiliar a escrita em português. Acredita-se que esses recursos

possam sanar alguns dos problemas, principalmente as interferências do es-

panhol, que ainda não foram resolvidos nem com o emprego de ferramentas

que ensinam, principalmente, a estruturação retórica dos textos, como é o

caso do sistema SciPo, nem com corretores ortográficos para o português, que

trabalham com nativos do português como usuários alvos. Uma segunda hi-

pótese é a de que o uso de recursos linguístico-computacionais, desenvolvidos

para apoiar à escrita no nível lexical, pode melhorar a qualidade linguística

dos textos em português produzidos pelos nativos do espanhol.

Esta pesquisa de doutorado propõe uma aproximação entre as seguintes

áreas de pesquisas: a tradução automática estatística e o apoio à escrita entre

línguas muito próximas, considerando a análise de erros extraídos de córpus

de aprendizes. Seguindo essa linha, levantaram-se as seguintes questões de

pesquisa:

• (i) Os hispano falantes aprendizes do português conseguem produzir tex-

tos acadêmicos sem problemas causados pela interferência da língua es-

panhola? Se não, quais problemas poderiam ser tratados com recursos

e ferramentas de auxílio à escrita?

• (ii) A proximidade entre as línguas é um ponto positivo ou mascara pro-

blemas que possam retardar o aprendizado da nova língua e seu uso

efetivo no meio acadêmico?

A seguir são apresentados os objetivos e as contribuições desta pesquisa

de doutorado.

1.3 Objetivos e Contribuições

Neste projeto de doutorado, denominado HABLA (Hispano falantes Adqui-

rindo uma Base Linguística Acadêmica), aliam-se os seguintes objetivos:

Objetivo I: Analisar os problemas que nativos do espanhol possuem ao

escrever teses e dissertações em português, considerando as principais inter-

ferências do espanhol que esses alunos pesquisadores mantêm na escrita do

português;

Objetivo II: Avaliar os resultados de métodos e recursos léxico-sintático-

semânticos baseados em córpus paralelos alinhados, que são utilizados em

TA, na área de Sistemas de Auxílio à Escrita, para auxiliar na pós-edição e
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composição de um texto científico escrito em português por um aluno pesqui-

sador cuja língua materna é o espanhol.

Para cumprir os objetivos desta pesquisa foram realizados diversos experi-

mentos e análises que resultaram nos recursos apresentados sinteticamente

na Figura 1.1.

Como mostrado na Figura 1.1, um córpus de hispano falantes escrevendo

textos acadêmicos em português foi compilado. Diversas análises realizadas

no córpus de hispano falantes, denominado EspanholAcadêmico-Br, mostra-

ram os principais problemas que hispano falantes enfrentam quando escre-

vem textos acadêmicos em português. As análises serviram como referência

para coletar os subsídios sobre tipos de erros que motivaram a criação dos

auxílios de apoio à escrita.

Figura 1.1: Auxílios oferecidos pelos léxicos bilíngues

Resultados de um questionário, aplicado aos hispano falantes aprendizes

de português, mostraram que eles estão muito preocupados com a ocorrên-

cia de erros de falsos cognatos nos textos. Durante à análise do córpus

EspanholAcadêmico-Br foram identificados alguns exemplos que mostraram

erros de falsos cognatos. O Exemplo 1 mostra como o hispano falante utiliza

a palavra "presentes” no sentido de "atuais”. Desta forma, usa uma palavra

que existe nas duas línguas. O problema se dá pois em português não é ade-

quado usar a palavra "presente” para referir-se à "atualidade” como utilizado

no exemplo. Detectar esses erros automaticamente é difícil, pois é preciso

reconhecer que a palavra foi utilizada em um contexto errado.
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Exemplo 1: o presente estudo realizou uma pesquisa entre antigos e presentes
/(atuais) líderes de CTI, para realizar uma análise em profundidade sobre a

efetividade e impacto das políticas públicas de CTI.

Além de erros de falsos cognatos, a anotação dos erros no córpus de apren-

dizes mostrou que os hispano falantes têm problemas em escolher os verbos

mais comumente utilizados nas diferentes áreas de pesquisa. O Exemplo 2

mostra como o hispano falante utilizou o verbo "elucidar” em um texto da

área de exatas, que não aparece frequentemente nos textos dessa área, sendo

preferível utilizar o verbo "esclarecer”.

Exemplo 2: O seguinte artigo de pesquisa está a serviço de alunos e do-

centes do nível superior de três diferentes contextos sociais do México, tendo

como objetivo elucidar/ (esclarecer) se o uso da estratégia de porta-fólio ele-

trônico influi no processo de motivação e auto-regulação dos estudantes em

matérias correspondentes à área de ciências sociais.

A anotação de erros também mostrou que os hispano falantes cometem er-

ros interlinguais quando usam marcadores discursivos e expressões formulai-

cas. Observam-se exemplos em que expressões do espanhol foram adaptadas

ao português. Nesses casos comprovou-se a geração de palavras e expres-

sões que não existem em português. No Exemplo 3 apresenta-se a expressão

"pondo de manifesto” que representa uma clara interferência do espanhol.

Exemplo 3: ... desta forma, detalhar propostas de melhoria para futu-

ras pesquisas, pondo de manifesto/ (evidencia que) trabalhar sistemática e

continuamente a estratégia para se alcançar o maior beneficio.

Os erros de marcadores discursivos são similares aos erros de expressões

formulaicas, no entanto nessa categoria foi observado que, às vezes, as expres-

sões geradas existem em português, mas nunca fazendo função de marcador

discursivo. Um erro desse tipo é apresentado no Exemplo 4 e representou um

desafio para esta pesquisa, porque para detectar o erro é necessário identificar

que o erro foi utilizado como marcador discursivo. No Exemplo 4, o hispano

falante adaptou o marcador em espanhol "por una parte ” quando devia ter

utilizado "por um lado”.

Exemplo 4: A aplicação deste modelo permitirá, por uma parte/(por um
lado), efetuar o reconhecimento, descrição e medição das variáveis qualitati-

vas ...

A partir dos erros e/ou inadequações lexicais detectadas durante a anota-

ção de erros no córpus EspanholAcadêmico-Br foram propostas as formas de

auxílio apresentadas na Figura 1.1:
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1. Equivalências entre o espanhol e português;

2. Escolhas lexicais em português e

3. Detecção e correção de erros.

Como o nome indica, o primeiro dos auxílios parte do princípio que o his-

pano falante conhece o termo em espanhol e precisa de um auxílio para co-

nhecer o melhor termo em português. Por outro lado, no segundo auxílio o

hispano falante já conhece o termo em português, mas precisa de outra pa-

lavra ou expressão para substituí-lo. Finalmente, o terceiro auxílio identifica

erros nos textos e tenta corrigi-los.

Para obter as equivalências entre as duas línguas foram testados três mé-

todos, um deles baseado em medidas de similaridade e outros dois métodos

baseados em tradução automática estatística. Para criar os auxílios relacio-

nados com as escolhas lexicais foi proposto um método que usando a língua

espanhola como pivô, procura sinônimos em português. Finalmente, para de-

tectar e corrigir erros foi adotado um método que usando como referência os

erros identificados no córpus EspanholAcadêmico-Br gera erros artificiais. O

método de geração de erros tenta prever diferentes categorias de erros, sendo

seu principal diferencial manter o controle da forma correta da palavra ou ex-

pressão. Assim, é possível oferecer a correção do erro ou pelo menos sugestões

bem sucedidas.

Os auxílios à escrita foram testados na compilação dos seguintes recursos:

1. léxicos bilíngues de cognatos e falsos cognatos das línguas português e

espanhol;

2. listas de pares de marcadores discursivos;

3. listas das expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos;

4. listas de verbos relacionados com pesquisa científica em português, re-

correntemente utilizados em textos.

Estes léxicos bilíngues servem de auxílio para aprimorar a escrita dos his-

pano falantes. Como mostrado na Figura 1.1, todos os recursos lexicais foram

extraídos de córpus paralelos alinhados via métodos de tradução automática

estatística. Dado que os léxicos bilíngues contém itens lexicais de diferen-

tes tipos, a forma de compilar cada léxico e os tipos de erros associados a
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eles foram diferentes. Esse fato representou um desafio nesta pesquisa, pois

diferentes métodos e abordagem tiveram que ser propostas.

Dentre as principais contribuições deste projeto destacam-se:

Do ponto de vista teórico:

Contribuição I: Levantamento e quantificação dos principais problemas

causados pelas marcas do espanhol, deixadas nos textos acadêmicos em por-

tuguês escritos por nativos do espanhol;

Outras contribuições foram:

1. Disponibilizar um córpus de hispano falantes produzindo textos acadê-

micos em português;

2. Construir uma tipologia dos principais erros dos hispano falantes;

3. Fazer anotação manual de erros, gerando um córpus de treinamento;

4. Coletar subsídios sobre os tipos de erros que motivam os auxílios à es-

crita;

Do ponto de vista da criação de recursos linguísticos para a área de
Processamento de Línguas Naturais:

Contribuição II: Compilação de recursos lexicais, a partir de resumos de

artigos, teses e dissertações. Especificamente, a partir de um córpus paralelo

de resumos em português e em espanhol, foram criados:

1. listas de cognatos e falsos cognatos das línguas português e espanhol;

2. listas de pares de marcadores discursivos;

3. listas das expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos; e

4. listas de verbos relacionados com pesquisa científica em português, re-

correntemente utilizados em textos acadêmicos.

Do ponto de vista da criação de subsídios para a área de auxílio à
escrita científica:

Contribuição III: Projeto e avaliação de auxílios para apoiar à escrita cien-

tífica em português por nativos do espanhol, que serviu para validar a hipótese

desta pesquisa.
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1.4 Organização do Trabalho

A tese está organizada em sete capítulos. No Capítulo 2 apresenta-se uma

revisão dos principais córpus de aprendizes que aparecem na literatura, suas

características e a finalidade para a qual foram compilados. Além disso, é

realizado um levantamento dos córpus de hispano falantes escrevendo em

português brasileiro, considerando as principais dificuldades que os hispano

falantes enfrentam quando aprendem o português.

No Capítulo 3 apresenta-se a definição e principais utilidades dos córpus

paralelos. Além disso, são apresentados os métodos de alinhamento dos cór-

pus paralelos propostos para apoiar tarefas de tradução automática. Também

são descritos os conceitos relacionados com a tradução automática estatís-

tica, para depois introduzir os conceitos dos modelos de língua baseado em

n-gramas. Depois de introduzidos os aspectos teóricos relacionados com cór-

pus paralelos e tradução automática, apresentam-se trabalhos que utilizam

essas técnicas para gerar léxicos bilíngues, comentando os principais procedi-

mentos adotados e as metodologias propostas para avaliar os léxicos gerados.

Finalmente, apresentam-se métodos computacionais e análises linguísticas

que se dedicam aos itens lexicais de interesse desta pesquisa.

No Capítulo 4 são comentadas algumas das ferramentas e métodos, pro-

postos para auxiliar à escrita dos aprendizes de uma segunda língua ou lín-

gua estrangeira. Adicionalmente, são apresentadas as abordagens compu-

tacionais para tratar diversos tipos de erros gramaticais e as metodologias

utilizadas para avaliar o desempenho dos métodos.

No Capítulo 5 é apresentada a base de conhecimento do projeto HABLA.

Esta base de conhecimento é composta por córpus paralelos utilizados para

extrair léxicos bilíngues e pelo córpus de aprendizes EspanholAcadêmico-Br,

compilado para identificar os problemas que enfrentam os nativos de espanhol

na escrita de textos acadêmicos. Nesse capítulo, também, são apresentadas

todas as análises propostas para caracterizar a escrita dos hispano falantes.

No Capítulo 6 apresentam-se os métodos propostos para compilar os léxi-

cos bilíngues e, como consequência, os auxílios para tratar alguns dos pro-

blemas que hispano falantes enfrentam quando produzem textos acadêmicos

em português. Finalmente, no Capítulo 7 apresentam-se as contribuições,

limitações e trabalhos futuros deste projeto de pesquisa.
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CAPÍTULO

2

Córpus de Aprendizes

Neste capítulo são apresentados diversos estudos que tiveram como finali-

dade analisar a produção escrita dos aprendizes de uma segunda língua (L2)

ou língua estrangeira (LE). Por meio dos trabalhos identificados foi possível

conhecer as abordagens utilizadas para solucionar alguns problemas teóricos

e práticos propostos neste doutorado, ao mesmo tempo em que foi possível

identificar algumas das lacunas existentes na área de pesquisa. Na Seção 2.1

apresentam-se trabalhos dedicados à criação de córpus de aprendizes. A aná-

lise destas pesquisas serviu para apontar as principais características destes

recursos e suas utilidades. Além disso, na mesma Seção 2.1 foram inventa-

riados os córpus de aprendizes que existem para o português do Brasil. Na

Seção 2.2 identificam-se algumas deficiências dos córpus de aprendizes de

português. Finalmente, na Seção 2.3 apresentam-se dois estudos que apon-

tam os principais erros que hispano falantes, aprendizes de português, en-

frentam quando escrevem nessa língua que serviram de base para a tipologia

de erros propostas nesta pesquisa de doutorado.

2.1 Córpus de Aprendizes: Definição e Trabalhos da

Literatura

Os córpus de aprendizes são coleções de textos produzidas por estrangei-

ros ou aprendizes de L2 ou LE, que têm como objetivo principal descrever a

língua dos aprendizes (Dagneaux et al., 1998). Esses recursos costumam ser
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muito úteis em pesquisas dedicadas a conhecer o processo de aprendizagem

de uma língua estrangeira, assim como para procurar métodos mais eficien-

tes no ensino/aprendizagem da língua. Seguindo essa linha, os pesquisadores

empregam os córpus de aprendizes para estudar questões teóricas ou educaci-

onais, enquanto os educadores se concentram em identificar as necessidades

dos aprendizes. De uma perspectiva pedagógica, diversos esforços têm sido

desenvolvidos para criar ferramentas que auxiliem os aprendizes na escrita e

leitura de aspectos lexicais, gramaticais, semânticos e/ou discursivos dos tex-

tos (Da Silva, 2010; Granger, 2004; Grannier e Carvalho, 2001; Durão, 1999;

Berber Sardinha, 2001).

A linguística de córpus tem utilizado três tipos de análises para, usando

os córpus de aprendizes como base de conhecimento, identificar os elemen-

tos que podem causar problemas no desempenho linguístico dos aprendizes.

Estas análises são:

• a Análise Contrastiva (AC);

• a Análise de Erros (AE); e

• a Análise de Desempenho (AD) (Santos, 1999; Granger, 2004).

Segundo Santos (1999), a AC considera que o principal problema de um

aprendiz de qualquer LE ou L2 é a interferência da sua língua materna (L1)

no processo de aprendizagem. Desta forma, a AC concentra-se em comparar

os elementos de L1 e L2 para reconhecer as principais dificuldades do apren-

diz. Segundo Santos (1999), para realizar uma AC é necessário, em primeiro

lugar, uma descrição das duas línguas, seguida da seleção de certos critérios

de comparação das línguas, para depois realizar a comparação e, finalmente,

prever os possíveis erros ou dificuldades. O procedimento proposto pela AC

apresenta alguns problemas, uma vez que é impraticável comparar inteira-

mente duas línguas. Santos (1999) também comenta que a maior crítica à AC

é o fato dela supor que os únicos erros cometidos por um aprendiz de uma LE

estão relacionados com a interferência da língua nativa. Essa suposição é re-

futada por Grannier e Carvalho (2001), Durão (1999) e Rojas (2006), os quais

identificam erros intralinguais1 de simplificação e de super generalização na

análise de erros de aprendizes de português brasileiro.

A segunda análise, a AE, também comentada por Santos (1999), é am-

plamente divulgada em pesquisas de ensino/aprendizagem de língua. Esse
1São os mesmos erros que cometem as crianças no processo de aprendizagem da sua língua

nativa.

18



enfoque analisa, na linguagem produzida pelo aprendiz de uma L2, o desvio

sistemático das normas dessa mesma língua. A AE parte do pressuposto de

que o processo de aquisição da língua nativa poderia ser o mesmo que o da

L2 e a partir disso identifica similaridades entre os erros mais frequentes na

aprendizagem de uma língua por um nativo e por um estrangeiro. Apesar de

a AE não ser uma abordagem perfeita porque não consegue revelar alguns

erros, segundo Santos (1999), há pesquisadores que consideram que não há

necessidade de usar a AC porque AE é igualmente satisfatória, mais promis-

sora e consome menos tempo. Porém, segundo Santos (1999), há alguns tipos

de erros que a AE não consegue registrar.

Para superar as deficiências da AE, a outra abordagem utilizada é a AD

(Santos, 1999), que faz uma análise geral do desempenho total do aluno,

segundo vários critérios e sem restringir-se apenas à análise dos erros. A

maioria dos exames de proficiência de línguas estrangeiras, por exemplo, o

CELPE-Bras e o TOEFL, propõe avaliar o desempenho do estudante consi-

derando aspectos gerais e não focam em erros específicos, seguindo, desta

forma, a abordagem AD.

Métodos automáticos para analisar os córpus de aprendizes têm aprimo-

rado os estudos de ensino/aprendizagem de uma L2 e, por meio deles, diver-

sos recursos linguísticos e computacionais têm sido disponibilizados (Granger

et al., 2007; Granger, 2004). Alguns métodos automáticos extraem desde in-

formações básicas, tais como: total de palavras no texto, lista de palavras mais

frequentes, número de parágrafos ou sentenças, número médio de palavras

por sentenças e outras informações mais sofisticadas, como, ocorrência de

colocações ou expressões fixas (Granger et al., 2007). Etiquetadores morfos-

sintáticos e lematizadores são as ferramentas computacionais mais frequen-

temente utilizadas para anotar os córpus de aprendizes. Essas ferramentas

são totalmente automáticas e trazem inúmeras vantagens para as análises

linguísticas e computacionais dos córpus. Porém, essas últimas ferramentas

devem ser, idealmente, treinadas nos córpus dos aprendizes porque há er-

ros nesses textos que uma ferramenta produzida para textos de nativos não

conseguiria classificar corretamente.

Por outro lado, além de empregar métodos automáticos nos córpus de

aprendizes, comumente são criados processos manuais para anotar nos tex-

tos diversos tipos de informações. Nesses processos, as redações do córpus

são anotadas seguindo um conjunto de etiquetas previamente definidas. Há

outros tipos de anotações bem sucedidas e comumente utilizadas nos córpus
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de aprendizes, algumas delas são linguísticas, i.e., marcações discursivas, se-

mânticas, sintáticas, e anotação de outros tipos de aspectos, como, erros de

diversas categorias.

A seguir são detalhados diversos trabalhos cuja finalidade foi analisar a es-

crita dos aprendizes de L2. Esses trabalhos empregaram a análise contrastiva

e a análise de erros como metodologia para analisar os córpus de aprendizes.

Como resultado do estudo confirmou-se que na AC a anotação dos córpus

não é o foco principal, sendo mais importante fazer um levantamento dos

vocabulários mais frequentes, marcadores discursivos, colocações ou expres-

sões, itens gramaticais e estruturas sintáticas empregadas pelos aprendizes

(Da Silva, 2010; Allen, 2009; Dayrell e Aluísio, 2008; Dayrell, 2008). Por outro

lado, os trabalhos que seguem a AE, mostram sua preocupação pela anota-

ção rigorosa do córpus seguindo etiquetas predefinidas de erros (Dahlmeier e

Tou Ng, 2011; Genoves et al., 2007). Alguns dos erros mais estudados são:

uso de artigos, preposições, erros lexicais e gramaticais, sendo minoria os

trabalhos relacionados com o uso de tempos verbais.

Na literatura, são diversos os estudos que focam na construção de cór-

pus de aprendizes para a língua inglesa (Dahlmeier e Tou Ng, 2011; Allen,

2009; Dayrell, 2008; Tagnin, 2006; Granger, 2004; Berber Sardinha, 2001).

Alguns deles (Granger, 2004; Grannier e Carvalho, 2001; Berber Sardinha,

2001) surgiram na tentativa de aprimorar o ensino/aprendizagem da língua

inglesa como L2. Em contraste, são discretos os esforços para criar córpus de

aprendizes para o português de Brasil como L2. Nesse cenário, é possível iden-

tificar algumas pesquisas para estudar os principais problemas que hispano

falantes enfrentam quando aprendem português (Da Silva, 2010; Grannier e

Carvalho, 2001; Durão, 1999; Rojas, 2006). Porém, o número de textos ana-

lisados nestas pesquisas é pequeno e não se alinham com os princípios da

linguística de córpus como será mostrado neste capítulo. A Profa. Sylviane

Granger compilou uma longa lista2 de mais de 100 córpus de aprendizes de

várias línguas que merece destaque, pois mostra a quantidade de pesquisas

concentradas na análise da produção escrita dos aprendizes de línguas es-

trangeiras.

O primeiro projeto de córpus de aprendizes de âmbito internacional foi o

ICLE3 (International Corpus of Learners English), constituído de vários subcór-

pus de redações de aprendizes de inglês, dos níveis intermediário e avançado

2http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html
3http://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
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de diferentes línguas maternas (Tagnin e Fromm, 2011; Duran, 2008a). Os

subcórpus do ICLE permitem comparar as variações da língua inglesa de na-

tivos e não-nativos, assim como as variações de não-nativos com diferentes

línguas maternas. Desta forma, é possível identificar características comuns

na aprendizagem do inglês, assim como características específicas dos nati-

vos de diferentes línguas. A parte referente ao português brasileiro do projeto

ICLE, o Br-ICLE4, está sendo construída desde 2001 por Berber Sardinha

(2001). O Br-ICLE é composto por textos argumentativos produzidos em algu-

mas universidades associadas ao projeto e em 2011, o córpus tinha um total

de 80.000 palavras (Tagnin e Fromm, 2011). O projeto Br-ICLE disponibiliza

um conjunto de recursos que podem ser utilizados livremente para diversos

tipos de aplicações. Alguns desses recursos são: lista das 100 palavras mais

frequentes, a concordância dessa lista de palavras e ferramentas para realizar

buscas nos textos e para anotar erros com sua correção, como, o toolkit Error
Editor.

Em uma versão do ICLE lançada em 2009, o projeto incluía 16 línguas

diferentes, mas ainda não contava com a língua portuguesa. Atualmente, o

córpus ICLE contínua se expandindo e o subcórpus do português do Brasil

ainda não pertence ao córpus do ICLE, tendo se formado como um projeto a

parte, dada a disponibilização restrita dos textos do córpus. Córpus de outras

línguas como o espanhol, francês, chinês e da língua russa já foram incluídos

no ICLE. Alguns dos córpus referentes ao projeto ICLE são o córpus Japanese
English as a Foreign Language Learner (JEFLL)5, e o córpus Cambridge Learner
Corpus (CLC)6.

O córpus CLC7 (Cambridge Learner Corpus) é um córpus de aprendizes

aberto e comercial que auxilia o reconhecimento dos léxicos, padrões ou es-

truturas gramaticais que os aprendizes de inglês usam correta ou incorre-

tamente. Esse córpus é frequentemente utilizado na criação de dicionários

e outros recursos inseridos em processos de ensino do inglês. O córpus é

composto, atualmente, por mais de 50 milhões palavras e os textos foram

produzidos em exames de proficiência de inglês por aprendizes de diversas

línguas maternas. Os textos do córpus CLC contêm as avaliações recebidas

nos exames de proficiência. Desta forma, o córpus também é utilizado para

4http://www2.lael.pucsp.br/corpora/bricle/
5http://jefll.corpuscobo.net/
6http://www.cambridge.org/gb/elt/ catalogue/subject/custom/item3646603/Cambridge-

International-Corpus-Cambridge-Learner-Corpus/?sitelocale=enGB
7http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/about-cambridge-english/cambridge-

english-corpus
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identificar as dificuldades que os aprendizes apresentam nos diferentes níveis

de proficiência.

Outro projeto significativo, com foco aos aprendizes brasileiros, com vá-

rias línguas além do inglês, é o córpus de aprendizes COMAprend8 (Tagnin,

2006). Esse córpus contém redações de alunos de cursos de diversas lín-

guas estrangeiras como alemão, espanhol, francês, inglês e italiano, com a

peculiaridade que todos os aprendizes têm nacionalidade brasileira. O projeto

disponibiliza em um site todas as redações dos aprendizes, sendo possível a

construção de subcórpus de aprendizes (de acordo com uma determinada lín-

gua, por exemplo) para estudos específicos. O site disponibiliza ferramentas

de análise dos subcórpus tais como: gerador de listas de palavras, concordan-

ciador e gerador de n-gramas (Tagnin e Fromm, 2011). Desde o ano 2011 há

uma iniciativa conjunta da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e da

Universidade Federal de São Carlos, instituições que oferecem cursos de por-

tuguês para nativos de espanhol, de criar um subcórpus dentro do ambiente

de COMAprend, com os textos produzidos nestes cursos. Isso representa um

passo inicial para a formalização de um córpus de aprendizes de português

por nativos de espanhol.

Allen (2009) apresenta o córpus de aprendizes de nativos do japonês es-

crevendo em inglês ALESS - Active Learning of English for Science Students9.

Esse córpus é constituído por 847 textos acadêmicos em inglês, produzidos

por alunos do curso de escrita científica da universidade de Tokyo. O córpus

com um total de 731,612 palavras foi empregado para analisar a ocorrência

de expressões formulaicas, específicas do gênero científico, nos textos escritos

por falantes de japonês, aprendizes de inglês. Allen (2009) propõe uma análise

contrastiva em que os resultados do córpus de aprendizes foram comparados

com os resultados de um córpus de referência, composto por textos acadê-

micos escritos por nativos do inglês, com a finalidade de avaliar os usos das

expressões formulaicas em textos de aprendizes e em textos de nativos.

Dahlmeier e Tou Ng (2011), em colaboração com a National University of
Singapore (NUS), criaram o córpus NUS Corpus of Learner English (NUCLE),

constituído por 1.400 redações de diversos tópicos, produzidos por estudantes

da universidade de Singapura. O córpus contém aproximadamente um milhão

de palavras e está completamente anotado com etiquetas de erros e suas cor-

reções. Esse córpus é o primeiro disponibilizado livremente em conjunto com

8http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/comaprend.html
9http://aless.ecc.u-tokyo.ac.jp/
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a anotação para ser utilizado com fins de pesquisas. A análise do processo

de anotação desse córpus de aprendizes foi apresentada por Dahlmeier et al.

(2013). Essa anotação foi realizada após a definição de uma tipologia de erros,

criada em um estudo piloto previamente desenvolvido. Os autores apresen-

tam os resultados da tarefa de anotação considerando as concordâncias dos

anotadores, as quais foram calculadas por meio da medida Kappa. O córpus

foi anotado pela ferramenta Writing, Annotation and Marking Platform (WAMP),
desenvolvida pelo grupo de pesquisa dos autores. O Exemplo 1 mostra uma

sentença anotada, sendo possível observar o erro, anotado entre colchetes,

que pertence à categoria de tempo verbal, e sua correção.

Exemplo 1: A university [had conducted - conducted] the survey last year.

A estatística Kappa (K) (Carletta, 1996) é comumente usada em tarefas

de anotação para medir a concordância entre as anotações de dois ou mais

anotadores. A Equação 2.1 mostra o cálculo da Kappa.

K =
PA − PE

1− PE

(2.1)

em que, PA é a taxa de concordância observada e PE é uma estimativa da

concordância ao acaso. A medida Kappa é amplamente utilizada em estu-

dos na área de Linguística Computacional para avaliar: a concordância entre

humanos na execução de uma tarefa; entre humanos e um sistema computa-

cional ou entre vários sistemas. A Kappa tem valores entre 0 e 1 que indicam

total discordância e total concordância, respectivamente. A Tabela 2.1 foi ob-

tida em um estudo guiado por Landis e Koch (1977) e serve como referência

para interpretar os valores da Kappa. No entanto, segundo a literatura, não é

adequado considerar que os intervalos apresentados na Tabela 2.1 são aplicá-

veis para todos os estudos, pois existem diversos problemas que são tratados

de forma diferente, por isso cada autor deve interpretar os valores Kappa de

acordo com o fenômeno que está sendo estudado. Por exemplo, em tarefas de

análise de conteúdo uma Kappa de 0,8 faz com que a anotação seja confiável.

Adicionalmente, diversos autores têm demonstrado que a tarefa de anotação

de erros gramaticais é muito complexa, aceitando valores de Kappa mais bai-

xos. Por exemplo, Leacock et al. (2010) reportaram valores de Kappa de 0,63

na tarefa de anotação de erros relacionados com o uso inadequado de prepo-

sições. Já, Dahlmeier et al. (2013) obtiveram valores de 0,38 na identificação

de erros de diversas categorias; 0,54 na categorização dos erros identificados

e 0,48 na tarefa de correção dos erros.
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Tabela 2.1: Interpretação dos valores da medida Kappa (Landis e Koch, 1977)

Valores de Kappa Nível de concordância

< 0 Nenhuma
(0 - 0,20) Pouca

(0,21 - 0,40) Mediana
(0,41 - 0,60) Moderada
(0,61 - 0,80) Substancial

(0,81 - 1) Quase perfeita

Dayrell (2008) apresenta um córpus de resumos de textos acadêmicos em

inglês, separados em dois grupos. O primeiro grupo contém um total de 159

resumos produzidos por estudantes da pós-graduação que têm o inglês como

LE. O segundo grupo do córpus contém a mesma quantidade de resumos, mas

desta vez os textos foram selecionados de artigos já publicados. O córpus é

composto por 33.836 palavras e foi criado com o objetivo de examinar textos

produzidos por estudantes brasileiros quando escrevem em inglês e textos em

inglês já publicados, que podem ter sido escritos por nativos ou não nativos da

língua inglesa, mas que foram revisados. O foco da análise foram as escolhas

lexicais e as colocações utilizadas em cada um dos resumos acadêmicos.

Genoves et al. (2007) disponibilizou um córpus composto por 723 resumos

de textos científicos provenientes dos jornais mais importantes de Física (369)

e Ciências Farmacêuticas (354). Os resumos que integram o córpus foram

escritos por nativos da língua inglesa. Esse córpus contém um total de 4.886

sentenças e 115.913 palavras e foi anotado morfossintaticamente. O principal

objetivo do estudo de Genoves et al. (2007) era identificar de forma automática

erros no uso dos artigos do inglês por nativos do português. Outro córpus com

resumos produzidos por 78 estudantes de Física e Ciências Farmacêuticas,

nativos da língua portuguesa foi criado para testar o desempenho de dois

algoritmos de classificação de componentes da estrutura retórica de resumos.

Este novo córpus de aprendizes é composto por 570 sentenças.

Os trabalhos apresentados até agora mostram córpus de aprendizes cria-

dos para o inglês como L2. A seguir, são apresentados alguns estudos, em que

córpus de aprendizes para o português como L2 foram utilizados.

Uma das pesquisas dedicadas ao estudo do português produzido por na-

tivos do espanhol foi dirigida por Da Silva (2010). O foco deste trabalho era

analisar as peculiaridades da função dos pronomes como complementos ver-

bais em produções orais em português por estudantes e professores de por-

tuguês na Argentina. A finalidade principal do estudo de Da Silva (2010)
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era auxiliar em questões referentes ao uso da gramática no processo de en-

sino/aprendizagem. O estudo pretendia entender os aspectos sintáticos da

interlíngua de um aprendiz de português cuja língua nativa é o espanhol; es-

pecificamente, observar a presença ou omissão dos complementos dos verbos

e identificar suas diferentes formas de realização junto com os motivos para

esses usos.

Da Silva (2010) partiu da premissa de que apesar do espanhol e o portu-

guês terem muitas afinidades entre si, além de muitos aspectos linguísticos

em comum, há pontos, por exemplo, os pronomes como complementos ver-

bais, que distanciam as duas línguas. Para desenvolver a análise, Da Silva

(2010) criou um córpus com as produções orais de seis falantes de espanhol

com vários níveis de proficiência e experiência com a língua portuguesa. Todos

os usuários que participaram da pesquisa estavam aprendendo o português e

se formando para ensinar essa língua nas universidades argentinas. Os resul-

tados dessa pesquisa indicaram que os aprendizes que participaram do estudo

produziram formas de uso dos pronomes como complementos verbais seme-

lhantes àquelas produzidas por nativos do português, apesar de constatar que

existem algumas diferenças.

Evers et al. (2011) descreveram uma proposta inicial de construção de um

córpus de aprendizes de português de diferentes nacionalidades que repre-

senta um dos primeiros esforços no caminho da produção de recursos que

contribuam com o desenvolvimento de materiais didáticos para a aprendiza-

gem de português, além de materiais que apóiem a escrita de textos conse-

guindo oferecer feedback qualificados e imediatos. Dessa forma, Evers et al.

(2011) apresentam a compilação de um córpus de aprendizes de 16 textos

com um total de 8.873 palavras, obtido de textos produzidos para o blog de

uma escola particular especializada em português como língua adicional10.

Desse córpus, foram extraídas as listas de palavras e clusters de três palavras

do córpus de estudo e do córpus de referência. Em conversas particulares

com as autoras deste estudo foi-me apresentada a compilação de um córpus

maior de textos extraídos do exame CELPE-Bras, compilado com a finalidade

de ser anotado a partir dos erros que forem identificados. A ideia das auto-

ras é estabelecer uma tipologia de erros que respeite os critérios de avaliação

considerados no exame de proficiência da língua portuguesa, além de incluir

outros critérios para aprimorar a avaliação proposta.

10A designação “língua adicional” é também utilizada quando se trata de ensino de língua
estrangeira (LE) ou segunda língua (L2).
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Rojas (2006) criou um córpus com trechos de entrevistas orais realizadas

com seis hispano falantes. Na pesquisa, o autor fez um levantamento das

características da interlíngua produzida pelos hispano falantes em diferentes

estágios da aprendizagem do português. Após a análise das entrevistas, o au-

tor propôs uma tipologia de erros, que mostra a natureza de alguns dos erros

produzidos pelos hispano falantes. Além disso, Grannier e Carvalho (2001)

criaram um córpus com 15 exames escritos no CELPE-Bras para fazer um

levantamento dos principais erros que nativos do espanhol mantêm na escrita

em português. Os textos no córpus de Grannier e Carvalho (2001) foram dis-

tribuídos em três grupos de acordo ao grau de proficiência do candidato (bá-

sico, intermediário e avançado). Os textos são de gêneros diversos e os erros

identificados foram classificados utilizando critérios puramente linguísticos.

Finalmente, Durão (1999) analisou a produção escrita de 24 hispano falan-

tes aprendizes de português e brasileiros aprendizes de espanhol. O córpus

criado por Durão (1999) foi utilizado para criar uma tipologia dos principais

erros que ambos aprendizes apresentam.

Na Tabela 2.2 apresenta-se um resumo com as principais características

dos córpus de aprendizes que foram comentados nesta seção.

2.1.1 Características dos Córpus de Aprendizes

Analisando-se os trabalhos apresentados na Seção 2.1, é possível inven-

tariar as características comuns dos córpus de aprendizes. Algumas dessas

características são: tamanho do córpus, propósito do córpus, nível de profi-

ciência dos aprendizes, anotações tanto manuais quanto automáticas, assim

como diversas ferramentas ou insumos utilizados nos estudos dos córpus. Es-

sas características já foram comentadas em Dagneaux et al. (1998), Granger

(1998) e Pravec (2002) e a seguir serão relatadas em relação aos trabalhos

apresentados na seção anterior.

A compilação de um córpus de aprendizes é uma tarefa meticulosa e de-

morada (Granger, 1998). Em geral, espera-se criar córpus extensos que des-

crevam com precisão a língua dos aprendizes. Porém, nos trabalhos relatados

não há uniformidade no tamanho dos córpus. Em córpus criados para estu-

dos longitudinais, em que, por exemplo, deseja-se avaliar o desempenho de um

aluno em diversas etapas de aprendizado, não é necessário compilar muitas

redações produzidas pelo estudante (Granger, 2004). A análise apresentada

por Rojas (2006) e Grannier e Carvalho (2001) são exemplos de estudos lon-

gitudinais, nos quais deseja-se identificar o erro em função do tempo que o
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Tabela 2.2: Resumo dos córpus de aprendizes e suas características

Autor ou Cór-
pus

Língua (L1) /
Língua (L2)

Utilidade Estatísticas Gênero

ICLE várias línguas
–> inglês

comparar as inter-
línguas

80.000 pala-
vras

Argumentativo

COMAprend português –>
várias línguas

Extrair informações
para análises lin-
guísticas

Córpus
Aberto, em
crescente

Diversos

Córpus CLC várias línguas
–> inglês

criar dicionários
para ambientes
de aprendizado e
reconhecimento
dos erros em di-
versos níveis de
proficiência

50.000.000
palavras

Diversos

ALESS japonês –> in-
glês

estudar expressões
acadêmicas

847 textos Acadêmico

NUCLE várias línguas
–> inglês

identificar automa-
ticamente erros gra-
maticais

1400 textos Diversos

Dayrell (2008) português –>
inglês

analisar as escolhas
lexicais e colocações

159 resumos Acadêmico

Genoves et al.
(2007)

português –>
inglês

estudar o uso de ar-
tigos

570 sentenças Acadêmico

Da Silva
(2010)

espanhol –>
português

uso da gramática no
ensino/aprendizado

6 estudantes Diversos
(língua
falada)

Evers et al.
(2011)

várias línguas
–> português

criar materiais didá-
ticos para aprendi-
zagem

8.873 pala-
vras

Diversos

Rojas, J. P.
(2006)

espanhol –>
português

identificar erros 6 hispano fa-
lantes

Entrevistas

Grannier
(2001)

espanhol –>
português

identificar erros 15 textos Diversos

Durão (1999)
espanhol por-
tuguês –> por-
tuguês espa-
nhol

identificar erros 24 alunos Diversos
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aprendiz mora no Brasil ou segundo o desempenho no exame CELPE-Bras,

respectivamente. Por outro lado, córpus extensos são requeridos quando eles

foram criados para apoiar processos automáticos, como os de identificação de

erros, por exemplo. Seguindo essa linha, o tamanho do córpus está relacio-

nado com a aplicação para a qual o córpus será utilizado. Em geral, córpus

pequenos são construídos em pesquisas que fazem análises pontuais (Evers

et al., 2011; Da Silva, 2010; Dayrell, 2008; Genoves et al., 2007; Rojas, 2006),

enquanto em outras, como é o caso do ICLE, COMAprend, ALESS e NUCLE,

córpus maiores foram construídos por meio de um processo iterativo e incre-

mental, de forma que novos textos e novas análises são incluídas ao córpus,

até se criar um recurso sólido que descreva adequadamente o fenômeno que

está sendo analisado (Pravec, 2002).

Outra característica importante dos córpus de aprendizes é o domínio ao

qual pertencem os textos do córpus (Granger, 1998). A maioria dos córpus

apresentados na seção anterior contém textos escritos, porém os córpus com-

pilados por Rojas (2006) e por Da Silva (2010) são compostos por entrevistas

orais posteriormente transcritas. Na categoria de córpus escritos, o gênero

dos textos também é uma aspecto importante, pois influencia nas escolhas

lexicais (Granger, 1998). Por exemplo, os textos incluídos nos córpus ALESS e

NUCLE são do gênero acadêmico, enquanto os textos incluídos no projeto CO-

MAprend foram produzidos em salas de aula e pertencem a gêneros diversos.

Adicionalmente, outra característica importante é se o texto foi ou não produ-

zido por meio de uma tarefa guiada com contagem de tempo (Granger, 1998).

Este último caso é representado pelos córpus CLC, que contém alguns textos

produzidos em exames de proficiência da língua inglesa e pelo córpus compi-

lado por Grannier e Carvalho (2001) que contém textos do CELPE-Bras. Outro

exemplo de córpus com essa característica aparece no trabalho apresentado

por Da Silva (2010), no qual foi planejado um questionário de perguntas rela-

cionadas com filmes brasileiros assistidos como tarefas de sala de aula.

Como consequência da difícil e demorada tarefa de se criar um córpus de

aprendizes, a acessibilidade deste recurso converte-se em um elemento de

grande valor para pesquisadores, educadores e até para aprendizes da lín-

gua. Segundo Pravec (2002), o córpus CLC está disponível unicamente para

os desenvolvedores do projeto, enquanto o córpus ICLE está disponível para

pesquisas linguísticas também dos envolvidos no estudo dos subcórpus. Em

contraste, o córpus NUCLE é o único córpus com anotação de erros gramati-

cais de aprendizes de inglês que se encontra disponível para pesquisas nessa
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língua. O córpus do projeto COMApend também está disponível para pesqui-

sas linguísticas. Por outro lado, os córpus apresentados por Rojas (2006),

Da Silva (2010) e Evers et al. (2011) são córpus pequenos que podem ser aces-

sados mediante pedidos aos autores das pesquisas.

A presença de informações que descrevam as características dos aprendi-

zes que produziram os textos no córpus são valiosas em córpus de aprendizes,

porque permitem criar subcórpus a partir de atributos previamente definidos

e realizar comparações entre eles (Granger, 1998). Por exemplo, comparar a

produção escrita de mulheres e homens, levantar características de aprendi-

zes de diferentes níveis de proficiência, etc.. No projeto COMAprend é mantido

um banco de dados com as informações dos aprendizes que produzem os

textos, desta forma é mantida uma relação entre os textos dos córpus e as

características dos autores. Da Silva (2010) e Rojas (2006) também levanta-

ram informações relacionadas com o gênero, idade, tempo de aprendizagem

do português entre outras características dos autores.

Finalmente, um dos insumos mais valiosos dos córpus de aprendizes são

os diferentes tipos de anotação, tais como: anotação morfossintática, semân-

tica, discursiva e anotação de diversas categorias de erros. Essas anotações

são realizadas nos textos de forma manual ou automática. No primeiro caso

é necessário o treinamento de humanos para desenvolver o processo de ano-

tação, já os processos de anotação automática requerem ferramentas robus-

tas que consigam anotar as diferentes informações com precisão. Segundo

Pravec (2002), o córpus CLC é o único em que mais de um quarto do córpus

encontra-se anotado considerando os erros dos aprendizes de inglês. Por meio

dessas etiquetas é possível realizar buscas pelos diferentes erros no córpus.

O córpus NUCLE também disponibilizou um grande conjunto de textos ano-

tados com diferentes categorias de erros e diferentemente do córpus CLC, o

córpus NUCLE está disponível para diversas pesquisas. Os córpus apresen-

tados por Rojas (2006), Durão (1999) e Grannier e Carvalho (2001), embora

tenham resultado em uma tipologia de erros, não apresentam a metodologia

seguida para a anotação manual dos textos. Além disso, não fazem referência

a nenhum outro tipo de anotação.
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2.2 Córpus de Hispano Falantes Aprendizes de Portu-

guês

No melhor do nosso conhecimento, ainda não existe um córpus de hispano

falantes aprendendo o português como língua estrangeira que seja equivalente

a alguma das iniciativas apresentadas na Seção 2.1 deste capítulo, que trata

do aprendizado do inglês. Embora diversas iniciativas tenham sido desenvol-

vidas para levantar os problemas que hispano falantes apresentam quando

aprendem o português, os córpus criados nessas pesquisas são pequenos e

mostram exemplos de diferentes tipos de erros, mas não é possível afirmar que

os estudos conseguem mostrar uma generalização desses erros. Como con-

sequência, por serem pequenos, não podem ser utilizados como insumo para

pesquisas computacionais, em que o córpus seja a base de conhecimento.

Adicionalmente ao tamanho do córpus, os estudos que existem para o por-

tuguês, embora descrevam com rigor a metodologia utilizada para compilar os

córpus, não descrevem o processo de anotação realizado. As pesquisas realiza-

das por Rojas (2006), Durão (1999) e Grannier e Carvalho (2001) apresentam

tipologias de erros, mas nenhuma delas disponibiliza os erros anotados e suas

correções. O processo de etiquetamento dos erros foi realizado para analisar

os principais problemas e não para uma análise computacional. Esses auto-

res combinaram uma análise contrastiva com uma análise de erros e criaram

a tipologia de erros; eles analisaram os textos e, em função disso, fizeram um

levantamento dos erros mais frequentes. Além disso, nas pesquisas de Rojas

(2006), Durão (1999) e Grannier e Carvalho (2001) não se especificam a quan-

tidade de pessoas envolvidas na análise dos erros, diferentemente dos córpus

anotados para o inglês; e a concordância entre os anotadores envolvidos na ta-

refa não foi estimada. Finalmente, no levantamento feito para o português não

foi identificado nenhum estudo em que um córpus do gênero científico fosse

compilado; em geral, essas pesquisas estudam erros produzidos em textos de

gêneros diversos.

Para analisar os problemas dos aprendizes do português do Brasil, uma

fonte importante de conhecimento é o exame de proficiência CELPE-Bras11.

Esse exame é prestado por alunos de diferentes línguas nativas, sendo a mai-

oria hispano falantes. Antes de fazer o exame, diferentes informações dos

alunos são compiladas, obtendo uma relação do texto e as características do

aluno que o produziu. Com a compilação dos textos produzidos nesse exame

11http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo/

30



seria possível criar um córpus de aprendizes adequado para diversas aplica-

ções tanto linguísticas quanto computacionais. A dificuldade se dá pelo fato

desse exame ainda ser realizado de forma manual, sendo a transcrição dos

textos uma tarefa demorada, que requer tempo e cuidado para sua execução.

2.3 Tipologia de Erros para as Línguas Próximas Portu-

guês e Espanhol

Devido ao aumento no número de hispano falantes interessados na apren-

dizagem do português como L2, as pesquisas dedicadas a procurar métodos

mais eficientes para a aprendizagem do português por nativos do espanhol têm

aumentado nos últimos anos (Carvalho et al., 2010; Henriques, 2004; Gran-

nier e Carvalho, 2001; Durão, 1999), juntamente com as iniciativas para a cri-

ação de recursos que auxiliem a aprendizagem desse grupo de usuários. Um

exemplo dessas iniciativas é o projeto Portuguese for Spanish Speakers12, de-

senvolvido na Universidade de Arizona e comentado por Carvalho et al. (2010).

Outra iniciativa acontece no Celin - Centro de Línguas e Interculturalidade13,

da Universidade Federal do Paraná. O Celin é um espaço representativo para

o desenvolvimento de práticas no campo de aquisição e aprendizado de lín-

guas estrangeiras por nativos de diversas nacionalidades. Essas instituições,

que oferecem cursos de português para estrangeiros, estabelecem dois tipos

de cursos: um dirigido para estrangeiros de qualquer nacionalidade e outro

dirigido, especificamente, para nativos do espanhol. Essa divisão das turmas

ocorre porque vários autores (Da Silva, 2010; Mohr, 2007; Gomes, 2002; Fur-

toso e Gimenez, 2000; Santos, 1999) concordam que, devido à similaridade

entre o português e o espanhol, os falantes do espanhol possuem caracterís-

ticas diferenciadas em relação aos demais aprendizes da língua portuguesa.

Na literatura, a similaridade entre o português e o espanhol apresenta-se

como um elemento positivo, que muitas vezes tem se convertido em um obstá-

culo, devido ao fato da semelhança e da proximidade ocultarem muitas vezes

as diferenças entre as línguas e impedirem frequentemente o domínio das

mesmas, mantendo, tanto na fala quanto na escrita da língua portuguesa, as

interferências da língua nativa, o espanhol (Gomes, 2002; Furtoso e Gimenez,

2000). De fato, as interferências do espanhol têm sido os aspectos mais en-

fatizados pela literatura que trata da produção escrita dos hispano falantes

12http://www.portspan.cercll.arizona.edu/atividades/atividades.htm
13http://www.celin.ufpr.br/
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(Mohr, 2007; Scaramucci e Rodrigues, 2004). Contudo, segundo Scaramucci

e Rodrigues (2004) as produções escritas pelos hispano falantes também apre-

sentam outros problemas, comuns a estrangeiros falantes de outras línguas e

a brasileiros escrevendo na sua língua materna: o português.

Henriques (2004) apresenta um experimento para estimar a proximidade

entre o léxico do espanhol e do português. No experimento, a autora fez uma

seleção de vários textos científicos curtos para quantificar a frequência de vá-

rios tipos de palavras tais como: cognatos, não cognatos e falsos cognatos.

De um total de 1.198 palavras que foram analisadas, 1.087 (90,8%) palavras

foram identificadas como cognatos (com ortografia idêntica e não idêntica), 56

(4,7%) palavras análogas etimologicamente (porém com algumas divergências

semânticas), 27 empréstimos de outras línguas (2,3%), 19 (1,6%) falsos cog-

natos e 9 (0,76%) termos científicos. Desta forma, Henriques (2004) conclui

que todo o conhecimento que o aprendiz/falante transfere, com acerto, da

sua língua nativa, o espanhol, para a segunda língua (ou língua estrangeira),

o português, facilita o processo de aquisição/aprendizagem e a compreensão

(oral e/ou escrita).

Os resultados apresentados por Henriques (2004) mostraram que existe

um alto grau de intercompreensão entre os falantes de português e de espa-

nhol, em relação à:

1. compreensão de textos (desde que os falantes usem estratégias de infe-

rência lexical para ajudá-los na compreensão global do texto);

2. tradução (já que existe um alto índice de palavras cognatas com ortogra-

fia idêntica ou similar) e

3. inferência de itens lexicais (com a ajuda de estratégias de vocabulário e

de gramática).

Contudo, existe uma percentagem de palavras (falsos cognatos, marcado-

res discursivos e expressões idiomáticas) de difícil inferência, mesmo com a

ajuda do contexto em que ocorrem, em qualquer tipo de texto e sem previsão

de ocorrência. Com esses resultados, Henriques (2004) considera que em eta-

pas iniciais de aprendizagem é recomendável focar em aspectos relacionados

com:

• falsos cognatos ou interferências no nível semântico que afetam a coe-

rência do texto;
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• marcadores discursivos, que comprometem a coesão e, consequente-

mente, a coerência do texto;

• expressões idiomáticas e, finalmente,

• outros aspetos relacionados com o discurso: organização de ideias, es-

truturação do texto, ponto de vista e progressão temática.

Nas Seções 2.3.1 e 2.3.2 são apresentadas duas tipologias, cujo foco prin-

cipal foi levantar os principais problemas que hispano falantes enfrentam

quando estudam português. Essas pesquisas combinaram as análises AC e

a AE para especificar os principais erros dos hispano falantes. Esses estudos

tentaram compreender as origens dos diferentes erros, propondo tipologias de

erros baseadas na natureza dos problemas. As tipologias de Grannier e Carva-

lho (2001) e Durão (1999) foram construídas com a finalidade de aprimorar o

processo de ensino/aprendizagem do português. Outra tipologia interessante

foi apresentada por Rojas (2006), porém ela não será detalhada, pois se propôs

a analisar erros que ocorrem na fala dos hispano falantes e foge do interesse

desta pesquisa.

2.3.1 Tipologia de Grannier e Carvalho (2001) - Problemas que Hispano Falantes
Enfrentam na Escrita em Português

Grannier e Carvalho (2001) realizaram um levantamento dos principais er-

ros que nativos do espanhol cometem quando escrevem em português. O con-

junto de erros foi identificado após a análise de 15 provas escritas do exame

CELPE-Bras do ano 2000. As provas foram distribuídas em três grupos de

acordo com o grau de proficiência do candidato (básico, intermediário e avan-

çado). Os textos são de gêneros diversos e os erros identificados foram classi-

ficados utilizando critérios puramente linguísticos.

Os autores classificaram os erros seguindo as categorias:

1. erros lexicais, que reúnem aqueles que incidem em algum aspecto da

seleção lexical (na sua forma ou na sua adequação semântica);

2. erros morfossintáticos, são aqueles que afetam a estrutura interna da

palavra e seus vínculos com outras palavras, tais como erros de regência

e de gênero;

3. erros sintáticos, tais como erros de ordem dos constituintes ou dos co-

nectivos;
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4. erros léxico-sintático-semânticos, são erros que incidem em dois ou mais

itens lexicais em pelo menos uma das duas línguas e envolvem diferenças

de recorte semântico e/ou uso em variadas estruturas sintáticas e

5. inadequações de registro e de estruturas14.

Na Tabela 2.3, são mostradas as quatro primeiras categorias de erros, além

de alguns exemplos que evidenciam a ocorrência de determinados problemas.

A última categoria, Inadequação de registro, é apresentada na Tabela 2.4.

A seguir, são detalhados os problemas que ocorreram com maior frequência,

inclusive em aprendizes com nível de proficiência avançado. Esses erros mais

frequentes foram considerados pontos críticos ou erros reiterativos. Na tipo-

logia apresentada por Grannier e Carvalho (2001) apontam-se os significados

dos erros mais frequentes, assim como em que momento do processo de en-

sino/aprendizagem podem ser aproveitados ou indicados. O terceiro tipo de

erro, dentro da categoria Lexicais (1.3) foi um erro recorrente. Nessa categoria

de erros, os autores classificaram produções em que os aprendizes combina-

ram regras do espanhol com regras do português, como no exemplo da Tabela

2.3. Grannier e Carvalho (2001) consideram que esse erro é um bom indicador

para revelar o desenvolvimento do processo de aquisição ou aprendizagem da

nova língua.

Dentro da categoria de erros morfossintáticos, foram observados vários

problemas relacionados com regência verbal ou uso de preposição em com-

plementos diretos ou em complementos preposicionais. Tanto a falta da pre-

posição quanto o emprego equivocado de uma preposição em lugar de outra

foram aspectos frequentemente identificados. Segundo Grannier e Carvalho

(2001), esses últimos erros são úteis para identificar os pontos em que o na-

tivo do espanhol consegue se conscientizar das igualdades e diferenças das

duas línguas. Erros da categoria léxico-sintático-semântica também foram

identificados, sendo que Grannier e Carvalho (2001) acreditam que esses es-

tão relacionados com as distribuições em estruturas diferentes e/ou recortes

semânticos com algumas diferenças de uma língua para outra.

A seguir, é apresentada outra tipologia de erros de hispano falantes quando

escrevem em português. Essa tipologia também foi obtida após a análise de

produções escritas em um ambiente educacional.

14Os autores não explicam este tipo de erro.
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Tabela 2.3: Categorização dos erros que hispano falantes cometem quando
escrevem em português (Grannier e Carvalho, 2001).

Tipos de Erros

1 Lexicais 2 Morfossintáticos
1.1 Uso da forma em espanhol Usos de preposições
Compartir 2.1 Regência verbal
(E: compartir; P:compartilhar) aprender deles (P:aprender com eles)
precios (E: precios; P:preços) descordar com (P: discordar de)
1.2 Uso da forma (quase) em português
tambem (P: também) 2.2 Outros usos de preposição
éxtase (P: êxtase) de mal em pior (P: de mal a pior)
1.3 Uso de formas mistas nesse respeito (P: a esse respeito)
1.3.1 Interferência ortográfica no longo prazo (P: a longo prazo)
aprossimar 2.2.1 Gênero
(E: aproximar, P: aproximar) as outras costumes
assessório (E: accesorio, P: acessório) (P:os outros costumes)
1.3.2 Interferência fonológica o viaje (P: a viagem)
posivilidade 2.2.2 Determinantes e indefinidos
(E: posibilidade, P: possibilidade) a longo do trajeto (P: ao longo)
povre (E: pobre, P:pobre) a outra única coisa(P: a única coisa)

algum (P: alguém)
1.3.3 Regularização morfológica tudos (P: todos)
durme (E: duerme, P: dorme)
vevir (E:vivir, P: viver) 4 Questões
1.3.4 Inadequação semântica léxico-sintático-semânticas
alargar (E: alargar, P: alongar) Estou a favor
trocou (E: cambió, P: mudou) (E: estoy a favor, P: sou a favor)

Prestar ouvidos
3 Sintáticos (P: dar ouvidos/ prestar atenção)
3.1 Ordem dos constituintes É tão mau
Ajudar para que o indivíduo (E: está tan mal, P: está tão mau)
(P: ajudar o individuo para que) Feria (E: feria, P: feira)
Eu só lhe posso dizer
(P: eu só posso lhe dizer)
Meu chato dia
(P: meu dia chato)
Não todos somos iguais
(P: não somos todos iguais)
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Tabela 2.4: Continuação da categorização dos erros que hispano falantes co-
metem quando escrevem em português (Grannier e Carvalho, 2001).

Tipos de Erros

5 Inadequações
De registro
5.1 Uso de pronome átono em texto informal
Tem que faze-lo agora (P: deve fazê-lo agora/ tem que fazer isso agora)
5.2 De estrutura
(a) Uso de relativa por estrutura com possessivo
Em relação à natureza, não devemos esquecer que a qualidade
mais importante que tem é [...]
(P: [...] à natureza, não devemos esquecer que a (sua) qualidade
mais importante)
(b) Uso de relativa por estrutura com infinitivo
Em relação à natureza, [...] a qualidade mais importante que tem é que é única
(P: em relação à natureza, [...] a qualidade mais importante é ser única)

2.3.2 Tipologia de Durão (1999) - Problemas que Hispano Falantes Enfrentam
na Escrita em Português

Durão (1999) desenvolveu um estudo relacionado ao aprendizado de espa-

nhol por nativos do português e ao aprendizado do português por hispano

falantes. O estudo está baseado na constatação, em um viés pedagógico,

de que os pontos de intersecção do português com o espanhol favorecem o

processo de ensino/aprendizagem, ao mesmo tempo em que ocultam aspec-

tos diferenciados que se manifestam posteriormente na produção linguística

dos aprendizes nos níveis fonético-fonológico, ortográfico, morfossintático e

semântico. Devido ao fato da análise contrastiva considerar que as interfe-

rências da língua materna são as principais dificuldades para um aprendiz

de língua estrangeira e após concluir que as interferências da língua materna

não são as únicas, a autora combina a análise contrastiva com a análise de

erros na tarefa de identificação dos erros mais frequentes. Desta forma, Durão

(1999) concentra-se em determinar estratégias de simplificação, descrever er-

ros léxicos, sintáticos, semânticos e tentar identificar os fatores que provocam

esses erros.

Dado o fato da presente pesquisa ter foco na produção escrita em portu-

guês de nativos de espanhol, nesta seção somente serão comentados os erros

dos hispano falantes quando escrevem em português, identificados por Durão

(1999). Para analisar esses erros, Durão (1999) selecionou 24 alunos do pri-
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meiro ano do Curso de Português oferecido na Universidade de Valhadolide,

Espanha. Todos os sujeitos eram nativos de países com língua espanhola e

com um nível de proficiência entre básico e intermediário.

Na Tabela 2.5, são apresentadas as três categorias de erros apontadas por

Durão (1999), assim como as quantidades de cada tipo e sua percentagem

com relação ao total. Como a tipologia descrita em Durão (1999) é uma ti-

pologia bem detalhada, às vezes até específica demais, serão comentados e

exemplificados os erros que os corretores ortográficos do Microsoft Word 2007
e do editor de texto incluído no Latex não conseguem identificar ou que foram

considerados por Durão (1999) como erros graves.

Tabela 2.5: Categorização dos erros que hispano falantes cometem quando
escrevem em português (Durão, 1999).

Tipos de Erros

Erros Percentagem

Erros fonológicos e gráficos 595 51,00%
Erros léxicos 386 33,10%
Erros gramaticais 186 15,90%

A primeira categoria - Erros gráficos e fonológicos - está relacionada com

deficiências tipicamente ortográficas ou motivadas por dificuldades fonológi-

cas. Essa categoria encontra-se subcategorizada em oito erros, apresentados

na Tabela 2.6, que além de mostrar a categoria dos erros mostra exemplos

mais relevantes, acompanhados de sua correção.

Os erros de acentuação ortográfica estão relacionados com o uso errado

do acento ou a falta de acentuação, sendo a maioria destes erros identifica-

dos por um corretor ortográfico. Os erros relacionados com o uso errado da
crase, às vezes, é devido ao fato dos aprendizes não diferenciarem entre crase

e acento agudo, desconhecendo que a crase aparece após a junção de duas

vogais iguais e antecedendo um substantivo feminino. As marcas erradas de
nasalização são comuns em nativos do espanhol quando escrevem em portu-

guês, pelo fato de não existir esse som em espanhol. A categoria separação
e união de palavras mostra que os nativos do espanhol apresentam proble-

mas para identificar quais palavras devem estar separadas ou unidas. Nesse

último caso, sempre aparecem as seguintes perguntas entre os hispano falan-

tes: Será que estas palavras são separadas ou unidas? E caso unidas como

deve ser a união, usando ou não o hífen? A categoria separação e união de
palavras inclui erros de palavras compostas separadas por um hífen, além da
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Tabela 2.6: Erros fonológicos e gráficos que hispano falantes cometem quando
escrevem em português (Durão, 1999).

Erros fonológicos e gráficos

Erros Percentagem

Acentuação ortográfica errada 324 54,50%
Uso errado da crase 9 1,50%
Ex:Voltada para à clientela...–>
Voltada para a clientela...
Marcas erradas de nasalização 136 22,90%
Ex:... naõ é extranho ...–>
Ex:... não é extranho ...
Ex:... seram maiores ...–>
Ex:... serão maiores ...
Separação e união de palavras 16 2,70%
Ex: Sub região –> Sub-região
// Sub córpus –> Subcórpus
Ex: é difícil darse conta –> é difícil dar-se conta
// estudarlo –> estudá-lo
Confusão de Fonemas 47 7,90%
Ex: ...Tenho certeza do resultado sim
nenhuma dúvida... –> ...Tenho certeza
do resultado sem nenhuma dúvida...
Confusão de grafemas com fonemas 51 8,50%
Ex: ...debido a...–> ...devido a...
// façer –> fazer
Consoante Surda 12 2,00%
acção –> ação // acto –> ato
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união de pronomes complementos do verbo.

Outro tipo de erro classificado por Durão (1999) como um erro fonológico ou

gráfico é a confusão de fonemas. Essa classe inclui erros relacionados com

palavras similares do espanhol e do português, por exemplo, com alternância

vocálica do tipo e/i ou o/u. Outra categoria foi a confusão de grafemas,

na qual encontram-se os erros provocados pela dificuldade dos aprendizes do

espanhol em diferenciar entre v/b, ou ç/z. Finalmente, o erro de consoantes
surdas, não foram interessantes na pesquisa de Durão (1999), porque esses

erros estão relacionados com a versão do português europeu, mas comumente

os nativos do espanhol erram quando escrevem palavras como ação e ato,

colocando um “c ”após o primeiro “a ”.

A Tabela 2.7 mostra a categorização feita por Durão (1999) para os erros

lexicais, assim como a distribuição de cada conjunto. O primeiro erro da clas-

sificação é o uso de falsos cognatos. De acordo com Durão (1999), falsos

cognatos são as palavras que apesar de sua semelhança não têm o mesmo

significado nas duas línguas. A definição anterior é unanimidade entre os

linguistas. Segundo Durão (1999), nos pares português e espanhol o tipo

anterior não é o mais comum e sim é frequente achar palavras que compar-

tilham um ou mais significados, enquanto outros são distintos. Desta forma,

a autora resume o problema de falsos cognatos à frequência de uso de uma

palavra, em que em uma língua opta-se pelo uso da palavra, enquanto em

outra se usa um sinônimo da palavra, o que não significa que não se tenha

a mesma palavra nas duas línguas com o mesmo significado semântico em

determinado contexto.

Na categoria outros problemas semânticos estão incluídos erros que apa-

recem devido ao número reduzido do vocabulário que o aprendiz domina e

termina sobreusando esses sem identificar um erro na escolha lexical. Exem-

plo desse tipo de erro é o uso da palavra “gente ”que em espanhol (“la gente
”), significa conjunto de pessoas; em português tem o mesmo significado, mas

também é usado no sentido do pronome pessoal nós. Outro caso é a palavra

“vivir ”, que em espanhol tem o sentido de “morar ”e de “residir ”, já em portu-

guês essa palavra não é comumente usada no sentido de “morar ”. Os casos
de fronteira, segundo Durão (1999), são empréstimos da língua materna que

sofreram alguma adaptação fonética ou gráfica. Finalmente, os erros relacio-

nados com transferência linguística referem-se a léxicos da língua materna

deixados nos textos na língua estrangeira. Em geral, os erros desse tipo iden-

tificados por Durão (1999), são empréstimos que foram produzidos por trans-
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Tabela 2.7: Erros lexicais que hispano falantes cometem quando escrevem em
português (Durão, 1999).

Erros lexicais

Erros Percentagem

Uso de falsos cognatos 57 14,80%
Ex: Duas prefeituras acordam estabelecer
o plano ... –> Duas prefeituras combinam/
decidem estabelecer o plano ...
Outros problemas semânticos 96 24,90%
Ex: É certo que espanhol...–> É verdade que //
espanhol // ... Que formam parte de...–>
... Que participam de ... //
Hoje eu conozco que tenho...–> Hoje eu
entendo que tenho...
Casos de fronteira 168 43,50%
Ex: Ensenhar a língua...–> Ensinar a língua
Transferência linguística 65 16,80%
Ex:Algunos com uma tradição.. –>
Alguns com uma tradição...

ferência do significado espanhol para um significado que existe em português,

mas com outra forma.

Por último, Durão (1999) apresenta uma classificação para erros gramati-

cais que é apresentada na Tabela 2.8. Dentro das categorias mostradas na

Tabela 2.8, há outras categorias mais específicas que serão explicadas a se-

guir.

Tabela 2.8: Erros gramaticais que hispano falantes cometem quando escrevem
em português (Durão, 1999).

Erros Gramaticais

Erros Percentagem

Paradigmas nominais 61 32,80%
Paradigmas verbais 39 20,00%
Outros paradigmas 86 46,20%

Os erros classificados como paradigmas nominais estão separados em

dois grupos. O primeiro grupo contém erros de mudanças de gênero e o se-

gundo grupo refere-se ao uso inadequado dos artigos. Segundo Durão (1999),

os erros de mudança de gênero são produzidos, em geral, por interferências
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do espanhol dado que há substantivos com ortografia e significado idênticos,

mas com gêneros diferentes. Alguns exemplos são “o linguagem ”e “as cos-
tumes ”. A maioria dos erros de mudança de gênero são identificados pelo

corretor ortográfico do Word, enquanto que o corretor incluído no editor do

Latex não consegue indicar erros desses tipos. Por outro lado, os problemas

referentes ao uso dos artigos estão relacionados tanto com a ausência ou pre-

sença de artigos quanto a erros sintáticos. Em português, há casos em que

o uso do artigo é desnecessário, por exemplo, com verbos relacionados com

aprendizagem, tais como “aprender, ensinar, ”etc.. Em outros casos, torna-se

necessário o uso do artigo, por exemplo, quando são usados nomes próprios

ou geográficos. Talvez por desconhecer essas regras o hispano falante comete

os seguintes erros identificados por Durão (1999): “ aprender o espanhol ”,

“...só Brasil fala... ”.

Na categoria de paradigmas verbais estão incluídos desvios provocados

pela regência verbal (Durão, 1999). Esse conjunto de erros inclui problemas

relacionados com as conjugações dos verbos irregulares. Durão (1999) separa

os erros desse conjunto em dois tipos: o primeiro quando o erro não leva a uma

mudança do significado e o segundo quando a mudança acontece. A seguir,

exemplos desses tipos de erros junto com suas correções são apresentados:

• considerar-os –> considerá-los,

• se não foram duas línguas –> se não fossem duas línguas

Finalmente, na categoria outros paradigmas, proposta por Durão (1999),

estão incluídos erros relacionados com: confusão no emprego do adjetivo

grande; confusão no uso de outros elementos gramaticais (considero que estas

duas primeiras categorias são muito específicas, por isso não serão explicadas

neste documento) e uso incorreto de preposições. O uso incorreto de prepo-

sições está associado a erros no momento de contrair as preposições “em/de
”ou em construções diferentes do espanhol e do português, de forma que em

uma língua a preposição é exigida e na outra não. É importante salientar

que esses erros não são identificados por nenhum dos corretores gramaticais

testados:

• ...longe de fronteira... –> ...longe da fronteira...

• ...há em Espanha...–>...há na Espanha...

• A prova de os estudantes...–> A prova dos estudantes...
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• Por as necessidades...–> Pelas necessidades...

A tipologia de erros mostrada por Durão (1999) aponta a maioria das defici-

ências que nativos do espanhol apresentam quando escrevem em português.

Considerando a percentagem de erros em cada categoria, é possível identificar

alguns erros que foram mais reincidentes que outros. Na categoria de erros
fonológicos e gráficos, os erros ortográficos foram os de maior incidência. Já

na categoria erros lexicais, os casos de fronteira e os erros relacionados com

outros problemas semânticos foram os que ocorreram um maior número de

vezes. Finalmente, os erros de uso incorreto de preposições, erros morfológi-

cos, erros sintáticos, todos dentro da categoria de outros paradigmas e erros

de mudanças de gênero e de uso incorreto de artigos, ambos da categoria

erros nominais, foram os de maior ocorrência.

Após o levantamento realizado, Durão (1999) considera que na aprendiza-

gem tanto do espanhol por nativos de português, quanto do português por

nativos do espanhol devem-se combinar elementos da análise contrastiva com

elementos da análise de erros. Em outras palavras, é interessante que o

aprendiz conheça as semelhanças entre as duas línguas e os pontos críticos

que podem ser traduzidos em erros.

2.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram comentados alguns trabalhos que estudaram a pro-

dução escrita dos aprendizes de L2. Constatou-se que a maioria destes traba-

lhos emprega textos escritos por aprendizes de uma língua para analisar suas

características e dessa forma foram apresentados alguns dos córpus de apren-

dizes desenvolvidos. Para o português, o conjunto de redações mais utilizadas

para analisar a escrita dos aprendizes foram produzidas no exame CELPE-

Bras (Mohr, 2007; Grannier e Carvalho, 2001); no caso da língua inglesa, a

prova de proficiência TOEFL tem sido amplamente utilizada.

Especificamente, para o português do Brasil observou-se que alguns esfor-

ços têm sido realizados, sendo ainda discretos os estudos e recursos dispo-

níveis para serem empregados na tarefa de detecção automática de erros de

aprendizes. Contudo, essa área de pesquisa apresenta-se como uma área em

ascensão devido ao aumento do interesse pelo aprendizado da língua portu-

guesa por nativos de diversas nacionalidades. A revisão da literatura realizada

nesta seção permite identificar lacunas especificamente em áreas de pesquisas

como ensino/aprendizagem da língua portuguesa, mostrando a necessidade

42



de criar novos métodos e recursos que auxiliem este processo. Salienta, tam-

bém, que são muitos os profissionais preocupados com o aprimoramento do

ensino da língua portuguesa, seja para qualquer aprendiz ou especificamente

para aprendizes de línguas próximas, como o espanhol.

Os estudos apresentados para levantar os problemas que enfrentam os

hispano falantes aprendizes de português foram guiados por pesquisadores

que utilizando como base a análise contrastiva conseguiram realizar compa-

rações entre o português e o espanhol. Essas análises mostraram o conhe-

cimento comum entre as duas línguas, assim como as divergências. Além

disso, os pesquisadores concordaram na importância do aprendiz ou profes-

sor conhecer estas similaridades e diferenças para aprimorar o processo de

ensino/aprendizagem.

Os estudos baseados na análise de erros apresentaram duas tipologias de

erros por meio das quais foram classificados os tipos de erros. As tipologias

apresentadas mostram erros em diferentes níveis linguísticos, assim como a

frequência com que eles ocorrem nos textos analisados. Porém, nas tipolo-

gias apresentadas, ainda faltam outros tipos de problemas, mais específicos

e difíceis de tratar, tais como: coesão, coerência, adequação a determinados

gêneros discursivos, estruturação do texto, entre outros. As tipologias apre-

sentadas fazem uma definição granulada dos erros, que embora, relacionem

adequadamente o erro e sua natureza, é difícil distinguir a fronteira que se-

para um tipo de erro de outro. Provavelmente, a riqueza no detalhe da clas-

sificação dos erros é proveitosa em estudos linguísticos, perdendo clareza na

hora de apresentar o erro para um aprendiz que talvez não conhece aspec-

tos da gramática da língua estrangeira. Adicionalmente, o detalhamento na

categorização dos erros pode ser um problema na anotação dos erros em um

córpus de aprendizes, pois às vezes é complexo diferenciar uma categoria da

outra. O detalhe na categorização dos erros também reflete em uma ferra-

menta computacional, pois pode provocar desbalanceamentos nas categorias

de erros. Concluindo, é importante apontar que a tipologia apresentada por

Durão (1999) é mais completa e os erros são menos específicos, mas os erros

foram produzidos por alunos aprendizes de português como segunda língua e

não como aprendizes estrangeiros.
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CAPÍTULO

3

Córpus Paralelos e Geração
Automática de Léxicos Bilíngues

Segundo Alonso et al. (2010), erros lexicais são os mais frequentes na es-

crita de aprendizes de língua estrangeira. Análises realizadas por Loucky

(2013), Aidinlou e Mehr (2012) e Duran (2008a) recomendam a apresenta-

ção de léxicos bilíngues com palavras e/ou expressões na língua nativa e na

segunda língua, para aprimorar a aprendizagem dos itens incluídos nos re-

cursos paralelos e, como consequência, diminuir o número de erros lexicais.

Essa recomendação foi uma das principais motivações para a proposta de ge-

ração automática de léxicos bilíngues para auxiliar hispano falantes na escrita

em português.

Seguindo essa linha e considerando que a abordagem de tradução auto-

mática baseada em probabilidades extraídas de córpus paralelos (Statistical
Machine Translation (SMT)) se apresenta na literatura como um conjunto de

métodos promissores, neste projeto de doutorado foi proposta a criação de

recursos lexicais via esses métodos. O sucesso desses métodos estatísticos

deve-se, em grande parte, pelo fato deles se beneficiarem do alinhamento de

textos paralelos (Caseli, 2003b), tentando extrair o conhecimento de tradução

contido em um córpus paralelo alinhado para utilizá-lo na criação de recursos

úteis para sistemas de tradução automática (Caseli, 2007).

A Seção 3.1 define córpus paralelos e suas principais utilidades. Além

disso, nessa seção são apresentados os métodos de alinhamento dos córpus
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paralelos propostos para apoiar tarefas de tradução automática. Também

são apresentados os conceitos relacionados com a tradução automática es-

tatística, para depois introduzir os conceitos dos modelos de língua baseado

em n-gramas, que são de grande utilidade em diversas aplicações. Depois

de introduzidos os aspectos teóricos relacionados com córpus paralelos e tra-

dução automática, na Seção 3.2 são comparados e contrastados trabalhos

que utilizam esses métodos para gerar léxicos bilíngues. Dessa forma, serão

apresentados os principais procedimentos adotados com essa finalidade e as

metodologias propostas para avaliar os léxicos gerados. Finalmente, na Seção

3.3, apresentam-se métodos computacionais e análises linguísticas que se de-

dicam aos itens lexicais de interesse desta pesquisa: (i) listas de cognatos e

falsos cognatos das línguas português e espanhol; (ii) listas de pares de mar-

cadores discursivos; (iii) listas das expressões formulaicas que aparecem nos

textos científicos e (iv) listas de verbos relacionados com pesquisa científica

em português.

3.1 Métodos Automáticos de Alinhamento e de Tra-

dução

Córpus paralelos são pares de textos acompanhados de sua tradução em

uma ou várias línguas, que têm sido utilizados em diversas áreas, especial-

mente em áreas que estudam as relações existentes entre duas ou mais lín-

guas. Estes recursos são mais úteis, ainda, quando estão alinhados, isto é,

quando possuem marcas que identificam pontos de correspondência entre o

texto original e sua tradução. Inicialmente, os métodos de alinhamento de tex-

tos paralelos surgiram com o intuito de diminuir esforços no desenvolvimento

de recursos para tradução automática (Caseli, 2003a; Caseli et al., 2004; Fat-

tah et al., 2007; Tiedemann, 2011), contribuindo para a aquisição automática

de recursos linguísticos como: regras de tradução, dicionários bilíngues e lis-

tas de palavras.

Embora a tradução automática seja uma das áreas que mais se beneficia

dos métodos de alinhamento de textos paralelos (Tiedemann, 2011; Indurkhya

e Damerau, 2010), esses métodos desempenham um importante papel em di-

ferentes aplicações praticas, tais como: tradução automática (Caseli, 2003a;

Caseli et al., 2004; Fattah et al., 2007; Caseli, 2007) e recuperação de informa-

ção, lexicografia (monolíngue ou bilíngue) (Langlais et al., 1998; Fung, 1998;

Tiu e Roxas, 2008; Li et al., 2011), desambiguação de sentido no nível lexico-
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gráfico (Van Der Plas e Tiedemann, 2006; De Melo e Weikum, 2009), aquisição

automática de conhecimento (construção de dicionários, extração de termino-

logias de textos técnicos) (Begoña e Tiedemann, 2006) e aprendizagem e apoio

à escrita de língua assistido por computadores (Nerbonne, 2000; Huang et al.,

2000; Hayashibe et al., 2012; Dai et al., 2014).

Devido à importância dos córpus paralelos, diversas abordagens têm sido

propostas para automaticamente extrair da Web esse tipo de recursos. Aziz e

Specia (2011) propuseram um método simples que rastreou o site da Revista

Pesquisa Fapesp para compilar pares de córpus inglês português e português

espanhol. Sridhar et al. (2011) e Barbosa et al. (2012) propuseram abordagens

para rastrear a Web com a finalidade de identificar sites com informações bi-

língues (Sridhar et al., 2011) e multilíngues (Barbosa et al., 2012). Para isso,

Sridhar et al. (2011) e Barbosa et al. (2012) combinaram técnicas de recupe-

ração de textos e programação dinâmica e utilizando a estrutura das páginas

HTML e os enlaces compilaram córpus paralelos. Sridhar et al. (2011), Bar-

bosa et al. (2012) e Aziz e Specia (2011) testaram os córpus construídos auto-

maticamente em tarefas de tradução automática, mostrando ótimos resulta-

dos nos três estudos. Esse tipo de abordagem é muito útil, porém quando o

córpus paralelo precisa ser de um gênero específico, por exemplo, científico, é

necessário avaliar se os textos incluídos no recurso pertencem ou não a esse

gênero.

Produto do sucesso dos métodos de alinhamento de textos paralelos em

aplicações de tradução automática, uma grande variedade de técnicas de ali-

nhamento de textos tem sido proposta. As abordagens existentes incluem

desde técnicas simples baseadas na contagem de palavras ou caracteres até

métodos mais sofisticados que envolvem dados linguísticos, difíceis de auto-

matizar (Indurkhya e Damerau, 2010). Existem técnicas que fazem uso de ca-

racterísticas morfológicas, enquanto outras empregam palavras cognatas ou

empréstimos linguísticos. O tipo de alinhamento é crucial para o sucesso do

algoritmo de alinhamento (Tiedemann, 2011). De forma geral, o processo de

alinhamento de textos paralelos consiste na identificação da correspondência

entre o texto original e sua tradução (Caseli, 2003a). Essas correspondên-

cias podem se dar em diferentes níveis: do nível do documento completo ao

nível de suas partes componentes (capítulos, seções, parágrafos, sentenças,

constituintes sintáticos, colocações, palavras e finalmente caracteres) (Caseli,

2003a; Indurkhya e Damerau, 2010; Tiedemann, 2011). Os alinhamentos

mais estudados na atualidade são os sentencias e lexicais (Caseli, 2003b).
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Basicamente, os algoritmos de alinhamento automático recebem como en-

trada dois textos paralelos, os quais são segmentados a partir da granula-

ridade selecionada. A saída deste processo é um mapa dos textos paralelos

que mostram as ligações entre os elementos dos textos individuais, por exem-

plo, sentenças ou palavras. Na Figura 3.1 mostram-se dois textos paralelos

– em espanhol e em português – que foram alinhados sentencialmente. Esse

alinhamento foi obtido com a ferramenta visual VisualTCA1. A representação

visual da Figura 3.1 representa os diferentes alinhamentos entre as senten-

ças das duas línguas. Por exemplo, a cor verde representa que uma sentença

em espanhol foi alinhada com outra sentença em português. A cor amarela

mostra que uma sentença em espanhol foi alinhada com duas sentenças em

português e a rosa mostra que duas sentenças em espanhol foram alinhadas

com uma sentença em português.

Figura 3.1: Alinhamento sentencial dos pares de resumos em português e
espanhol, selecionados da Revista Latino Americana de Enfermagem.

Uma representação visual do alinhamento lexical do mesmo par de resu-

mos é apresentada na Figura 3.2. Nessa Figura, observam-se alinhamentos

de vários tipos, assim como alguns erros no alinhamento, que mostra a di-

ficuldade da tarefa. Alguns dos erros nos alinhamentos lexicais aparecem

sublinhados na Figura 3.2. Por exemplo, o algoritmo não conseguiu alinhar o

verbo "disfarçar” do português com o verbo "esconder” do espanhol. Também

falhou o alinhamento entre os verbos e suas preposições "refletir acerca”, do

português e "reflexionar sobre”, do espanhol. Por outro lado, o alinhador con-

seguiu alinhar a palavra "mídia”, com as palavras "medios de comunicación”,
1http://www.lalic.dc.ufscar.br/portal/
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sendo possível mostrar como um substantivo composto em espanhol pode ser

transformado para um simples em português. O algoritmo também alinhou as

palavras "papel”, em português e "rol” em espanhol. Esse último alinhamento

é bastante interessante, dado que a palavra "rol” é um falso cognato das duas

línguas.

Figura 3.2: Alinhamento lexical de pares de resumos em português e espa-
nhol, selecionados da Revista Latino Americana de Enfermagem.

A tarefa principal do algoritmo de alinhamento é aperfeiçoar o mapeamento

considerando uma função de correspondência (Caseli, 2003a). Para garantir

o sucesso dos alinhamentos é comum a combinação de diversos métodos. Na

Seção 3.1.1 são apresentados alguns métodos utilizados para alinhar sen-

tencialmente textos paralelos, enquanto que na Seção 3.1.2 são comentados

métodos para realizar alinhamentos lexicais.

3.1.1 Métodos de Alinhamento Sentencial

Diversos métodos têm sido desenvolvidos para alinhamento sentencial de

textos paralelos. Os trabalhos apresentados por Gale e Church (1991), Gale e

Church (1993), Brown et al. (1991) e Kay e Röscheisen (1993), todos citados

por Indurkhya e Damerau (2010), Tiedemann (2011) e Fattah et al. (2007),

constituem a base para a maioria dos métodos dedicados ao alinhamento sen-

tencial de textos paralelos.

Uma das principais características dos métodos de alinhamento senten-

cial está relacionada às categorias de alinhamentos que eles consideram. A

categoria mais comum é a 1-1 na qual uma sentença fonte corresponde exa-
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tamente a uma sentença alvo; porém outras categorias são possíveis, como:

0-1, 1-0, 1-2, 2-1, 2-2, etc.. A maioria dos métodos de alinhamento senten-

cial considera seis casos: eliminação (1-0), inserção (0-1), substituição (1-1),

expansão (1-2), contração (2-1) e união (n−m com n,m > 1) (Caseli, 2003a).

Segundo Caseli (2003a) e Fattah et al. (2007), os métodos de alinhamento

sentencial propostos na literatura podem ser classificados como: métodos em-

píricos, métodos linguísticos ou métodos híbridos. Os métodos empíricos são

aqueles que em seu processo de alinhamento não empregam nenhum tipo

de informação linguística; eles utilizam informações estatísticas, tais como a

frequência de ocorrência das palavras ou a distribuição delas no texto e técni-

cas de reconhecimento de padrões que consideram como possíveis traduções

mútuas duas palavras de grafias similares. Os métodos linguísticos utilizam

informações específicas sobre as línguas envolvidas no processo de alinha-

mento, como léxicos, listas de palavras âncoras, glossários e etiquetamento

morfossintático. Por último, os métodos híbridos, são os mais populares na

literatura dado que eles conseguem agrupar a simplicidade dos métodos em-

píricos com a precisão oferecida pelos métodos linguísticos.

Dentre os métodos empíricos estão os estudos propostos por Gale e Church

(1991), Gale e Church (1993) e Brown et al. (1991) que realizaram alinhamen-

tos sentenciais considerando o tamanho das sentenças. A hipótese desses

trabalhos é que sentenças grandes em uma língua teriam traduções grandes

em outra, enquanto sentenças pequenas teriam traduções pequenas. A prin-

cipal diferença desses métodos está na forma em que é calculado o tamanho

das sentenças. Gale e Church (1991, 1993) calculam o tamanho da sentença

em função do número de caracteres e Brown et al. (1991) faz o calculo consi-

derando o número de palavras presentes nas sentenças.

Um exemplo da abordagem linguística foi apresentado por Simard et al.

(1992) que alinhou as sentenças paralelas considerando as palavras cognatas

presentes nelas. Esse método obtém um alinhamento lexical grosseiro e é útil

para línguas próximas, por exemplo, português e espanhol. Outros exemplos

de métodos linguísticos, foram apresentados por Papageorgiou et al. (1994) e

Piperidis et al. (2000) que consideraram a quantidade de substantivos, verbos,

adjetivos e advérbios presentes nas sentenças para obter os alinhamentos

sentenciais.

Os métodos híbridos combinam as duas abordagens anteriores em um

único modelo para obter o alinhamento sentencial. Os métodos mais difundi-

dos desta abordagem são: Geometric Mapping and Alignment (GMA) (Melamed,
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2000), também conhecido como GSA+ e o método Translation Corpus Alinger
(TCA) (Hoflan, 1996).

O método GSA+ é uma extensão do método GMA que emprega uma lista

de cognatos e de palavras âncoras como critérios de alinhamento sentencial.

O método TCA utiliza nomes próprios, caracteres especiais, listas de palavras

âncoras e o tamanho da sentença para realizar o alinhamento sentencial. Uma

implementação do método TCA, chamada de TCAalign foi proposta por Ca-

seli e Nunes (2003) e baseia-se em diferentes critérios de alinhamentos para

estabelecer as correspondências sentenciais entre dois textos paralelos, tais

como listas bilíngues de palavras âncoras, palavras com letra inicial maiús-

cula (possíveis nomes próprios), caracteres especiais, como é o caso de pontos

de exclamação, listas de palavras cognatas e comprimento das sentenças (Ca-

seli et al., 2009). A ferramenta visual VisualTCA é uma implementação do

método TCAalign.

Aziz et al. (2008b) utilizou o algoritmo TCAalign para alinhar sentenças

entre duas línguas próximas: o português do Brasil e o espanhol Europeu. Os

experimentos realizados em Aziz et al. (2008b) mostraram que a abordagem

estatística oferece alinhamentos satisfatórios sem necessidade de considerar

grandes esforços para seu desenvolvimento. Além disso, Aziz et al. (2008b)

consideram que o processo de alinhamento entre duas línguas próximas é

mais simples do que entre duas línguas mais distantes. Os experimentos

realizados em Aziz et al. (2008b) mostraram que o método de alinhamento

sentencial alinhou incorretamente 9,43% das sentenças.

3.1.2 Métodos de Alinhamento Lexical

O alinhamento lexical de palavras e de multipalavras é um processo crítico

que desempenha um papel importante em diferentes aplicações de processa-

mento de línguas naturais, tais como tradução automática baseada em exem-

plos (Caseli, 2007), tradução automática estatística (Deng e Byrne, 2005; Aziz

et al., 2008b,a), lexicografia bilíngue (Fung, 1998; Tiu e Roxas, 2008; Li et al.,

2011), desambiguação de sentido (De Melo e Weikum, 2009), entre outras.

A principal diferença entre os métodos de alinhamento sentencial e lexical

é que na maioria das línguas não é razoável assumir um alinhamento lexi-

cal monotônico2, além de ser menos provável achar correspondências do tipo

1-1 entre as palavras dos textos. Desta forma, ao contrário do alinhamento

2Os elementos alinhados acontecem na mesma ordem nos textos fonte e alvo (Indurkhya e
Damerau, 2010).
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sentencial, no alinhamento lexical a segmentação das palavras é mais difusa,

sendo possível aceitar mapeamentos alternativos entre várias palavras e até

mesmo aceitar alinhamentos nulos, ou seja, dizer que palavras ficaram sem

correspondência. Esses fatores contribuem para aumentar a complexidade

das técnicas de alinhamento lexical (Aziz et al., 2008a; Tiedemann, 2011). Por

isso, vários autores (Brown et al., 1988, 1993; Langlais et al., 1998; Begoña e

Tiedemann, 2006; Van Der Plas e Tiedemann, 2006; Tiedemann, 2011) reco-

mendam aplicar primeiramente uma técnica de alinhamento sentencial para

depois realizar o alinhamento lexical entre os textos.

Em geral, os métodos de alinhamento lexical dependem das aplicações em

que serão utilizados. Em alguns casos, é útil encontrar um mapeamento com-

pleto entre todas as palavras de um texto, aceitando determinados ruídos3 e

em outros é preferível um alinhamento parcial, em que é necessário alinhar

com sucesso segmentos de diferentes comprimentos (Tiedemann, 2011).

Os métodos de alinhamento lexical são divididos de acordo com a técnica

que utilizam para encontrar as ligações entre as palavras. A primeira aborda-

gem de alinhamento lexical é baseada no modelo gerativo e foi originada nas

pesquisas dedicadas à tradução automática estatística. A segunda abordagem

é conhecida como modelo discriminativo. Nesta pesquisa de doutorado, mé-

todos de tradução automática estatística foram utilizados para obter léxicos

bilíngues, por isso, é importante compreender os aspectos relacionados com

o alinhamento lexical com a abordagem gerativa. Quanto ao modelo discri-

minativo, ele consiste em maximizar uma função que mapeia objetos de um

conjunto de entrada em objetos de um conjunto de saída.

No alinhamento lexical, para um par de sentenças paralelas (s, t), busca-se

o alinhamento â de forma que:

â = argamax

n∑
i=1

λifi(a, s, t) (3.1)

em que: s4 é a sentença na língua fonte, t a sentença na língua alvo, fi são

os atributos e λi os pesos. Para isso, usualmente empregam-se atributos e

métodos de aprendizado de máquina treinados com exemplos corretos.

As técnicas de tradução estatística procuram construir um modelo esto-

cástico capaz de traduzir de uma língua natural (fonte) s para outra língua

3Existem elementos em alguma parte dos textos para os quais não houve correspondência.
4Na literatura em inglês de tradução automática é comum denotar a língua fonte com a

letra s (source) e utilizar a letra t (target) para identificar a língua alvo. Neste documento
vamos adotar a mesma notação.
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(alvo) t. Esse processo de tradução estatística é modelado como um problema

de busca, no qual a partir de uma sentença de entrada é necessário determi-

nar suas traduções mais prováveis. Dessa forma, o modelo de alinhamento

gerativo considera que os dados foram gerados a partir de uma distribuição

de probabilidade P (t|s) e o problema seria estimar a probabilidade de uma

sentença alvo t dada uma sentença fonte s. O modelo de tradução automática

será detalhado na Seção 3.1.3.

Um modelo gerativo P (t|s), responsável por traduzir uma sentença fonte s

para uma sentença alvo t, deve representar as relações básicas entre as pa-

lavras que compõem cada sentença. Uma das alternativas propostas para

caracterizar essas relações é incluir no modelo o alinhamento entre as pala-

vras de cada sentença. Para isso, é necessário incorporar uma nova variável

a, que represente os alinhamentos entre os tokens das sentenças, obtendo o

seguinte modelo P (t, a|s).
Como o alinhamento entre os tokens não é uma variável conhecida, é neces-

sário considerar todas as possíveis alternativas de alinhamento e suas proba-

bilidades. Após isso, é razoável somar todos os alinhamentos possíveis e suas

probabilidades como se mostra na Equação 3.2 e inferir o modelo de tradução

automático.

P (t|s) =
∑
a

P (t, a|s) (3.2)

A seguir, são explicados os métodos mais conhecidos de alinhamento lexi-

cal. Todos eles recebem como entrada principal pares de sentenças em duas

línguas diferentes. Os primeiros modelos de alinhamento lexical baseados no

modelo gerativo foram propostos por Brown et al. (1988, 1993) para apoiar

a tarefa de tradução automática estatística. Em geral, esses modelos de ali-

nhamento lexical são caracterizados a partir de diferentes critérios. Primeira-

mente, é preciso estabelecer um critério para segmentar as palavras, também

conhecido como tokenizador, considerando que a sentença fonte é composta

por N tokens (s1, ..., sN) e a sentença alvo por M tokens (t1, ..., tM).

Depois de tokenizar as sentenças paralelas, o modelo de alinhamento lexi-

cal tem que especificar os tipos de alinhamentos entre as palavras das senten-

ças fonte e alvo. Quanto maior for a diversidade dos tipos de alinhamentos do

modelo, os alinhamentos obtidos estarão mais próximos do alinhamento real.

Por exemplo, um modelo que permite alinhamentos entre tokens individuais

é bom, já um modelo que, adicionalmente, permita alinhamentos entre um

token da língua fonte e vários da língua alvo é melhor ainda e, finalmente,
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se também permite alinhar palavras que aparecem em posições diferentes o

modelo é mais próximo de um alinhamento real.

Os modelos propostos em Brown et al. (1988, 1993) são baseados na ideia

de que palavras em uma língua foram geradas a partir de palavras em outra,

então definem uma função de alinhamento a : m→ n, para formalizar o mape-

amento entre as palavras de uma língua fonte e alvo. Pode ser observado que

a função a permite a correspondência entre um token sn na sentença fonte

e outro tm na sentença alvo, sendo possível representar o alinhamento entre

duas sentenças através de um vetor s : a = a1M = a1, ..., aM , em que 0 ≤ am ≤ N

para todo am ∈ a. Desta forma, o vetor mostra a posição de cada token fonte

na sentença e permite representar o valor 0 referente a um token que não foi

alinhado.

Finalmente, a última consideração relevante em modelos de alinhamento

lexical está relacionada com o processo de treinamento. Nesse caso, é crucial

determinar o conjunto de parâmetros que melhor vai descrever o alinhamento

entre as palavras. Embora o processo de alinhamento consista unicamente

em procurar as correspondências entre as palavras individuais dentro das

sentenças, esse processo é bem mais complexo dado que os alinhamentos

entre as palavas não dependem somente das palavras, também dependem

do contexto em que elas estão inseridas. Consequentemente, o modelo de

alinhamento tem que construir uma estrutura complexa capaz de mapear uma

sentença na outra, respeitando o contexto, da mesma forma que é necessário

que a estrutura possa ser descomposta de forma que facilite o treinamento do

modelo, permitindo realizar inferências estatísticas. Dessa forma, o modelo

estatístico é decomposto em vários tipos de probabilidades, como se observa

na Equação 3.3.

P (t, a|s) = P (M |s)
M∏

m=1

P (am|tm−1
1 , am−1

1 , sN1 )P (tm|tm−1
1 , am1 , s

N
1 ) (3.3)

Como resultado da decomposição, as probabilidades a seguir são obtidas:

Probabilidade de comprimento: P (M |s), é a probabilidade de uma tradução

de comprimento M dada a sentença fonte s.

Probabilidade de alinhamento: P (am|tm−1
1 , am−1

1 , sN1 ), é a probabilidade de um

alinhamento na posição am de um token na sentença alvo, tm, dado todos os

tokens anteriores a tm, com seus alinhamentos e dada a sentença s = SN
1 , na

língua fonte.

Probabilidade lexical: P (tm|tm−1
1 , am1 , s

N
1 ), é a probabilidade de um token tm,
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na sentença alvo dado seu alinhamento, dados todos os tokens prévios a ele

na sentença alvo, com seus respetivos alinhamentos e dada a sentença fonte

sN1 .

Os modelos propostos por Brown et al. (1988, 1993) utilizam o modelo ge-

rativo como ponto de partida e são conhecidos como modelos IBM 1-5. Cada

um desses modelos se diferencia basicamente nos parâmetros empregados

para estabelecer o alinhamento lexical e seus níveis de dificuldades vão au-

mentando da mesma forma que aumenta a sucesso dos algoritmos.

O modelo IBM 1 é o mais simples e considera total independência entre

as palavras e seus alinhamentos. É baseado somente na probabilidade de

tradução dos léxicos p(t|s), a probabilidade de comprimento não é considerada

no treinamento do modelo e a probabilidade de alinhamento assume total

independência dos tokens individuais e seus alinhamentos. Considera-se que

os possíveis alinhamentos dos tokens estão distribuídos uniformemente.

O modelo IBM 2 é uma extensão do modelo IBM 1, que adiciona no mo-

delo a probabilidade de alinhamento dependendo das posições absolutas dos

tokens, P (am|tm−1
1 , am−1

1 , sN1 ) = P (am|m,N,M). Esse modelo é divido em dois

procedimentos: (i) tradução lexical e (ii) probabilidade de alinhamento. Ele

contínua assumindo independência entre os parâmetros. Uma das principais

limitações desse modelo é que não consegue modelar alinhamentos do tipo

1−N entre as palavras da sentença fonte e alvo.

Como solução ao problema anterior, o modelo IBM 3 adiciona um novo

parâmetro ao modelo de alinhamento pn(φ|s), chamado de fertilidade. Esse

parâmetro se refere ao número φ = 0, 1, 2, ..., de tokens na sentença alvo que

podem ser gerados dado um token s. Dessa forma, é possível modelar ali-

nhamentos de um token para múltiplos tokens, além de permitir a eliminação

de tokens que não tiveram nenhuma correspondência. O IBM 3 também usa

uma nova classe de parâmetros P (m|n,N,M), chamada de distorção, a qual

prediz a posição absoluta m do token alvo, dada a posição n do token fonte

que o gerou. Embora o modelo IBM 3 consiga modelar muitas das proprieda-

des de correspondência entre tokens, ele ainda assume independência entre

os parâmetros do modelo.

O modelo IBM 4 introduz algumas extensões do parâmetro de fertilidade

apresentado no modelo IBM 3. Primeiramente, considera o parâmetro de dis-

torção baseando-se na localização relativa do token alvo e não na posição

absoluta, como acontecia no modelo IBM 3. Assim, a localização da palavra

alvo é baseada na localização das palavras geradas anteriormente. Esse mo-
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delo assume pela primeira vez uma dependência de primeira ordem entre os

alinhamentos, tentando capturar a tendência de que trechos de uma sentença

fonte são movimentados conjuntamente na sentença alvo. Nesse modelo, tam-

bém, é introduzido o conceito de funções das palavras, avaliando as possíveis

localizações das palavras a partir da função que desempenha, por exemplo,

adjetivos, substantivos, etc.. Assim, além de considerar dependência entre os

alinhamentos o modelo assume dependências lexicais.

O modelo IBM 5 tem, basicamente, as mesmas propriedades que o modelo

IBM 4, sendo que a principal diferença é ser o primeiro a acrescentar pa-

râmetros no modelo de alinhamento para determinar alinhamentos que não

são permitidos. Segundo Tiedemann (2011), esse modelo torna o processo

de treinamento mais complexo e usualmente não apresenta melhoras muito

significativas no alinhamento se comparado com o modelo IBM 4. Por isso, o

modelo IBM 4 é considerado um modelo adequado para tarefas de tradução

automática.

Embora o modelo IBM 4 seja um modelo que consegue generalizar o pro-

cesso de alinhamento, algumas deficiências são identificadas. A formulação

do modelo é tão complexa que dificulta a estimativa dos parâmetros empre-

gando o método de Máxima Verossimilhança. Nesse sentido, o modelo de

alinhamento é aproximado, aplicando o método de busca hill-climbing. Conse-

quentemente, a estimativa dos parâmetros é um processo dificilmente parale-

lizável, lento e que requer alto consumo de memória. Além disso, o cálculo de

estatísticas a partir do modelo IBM 4 é complexo, o qual é uma limitação para

o uso desse modelo, em outras tarefas de modelagem diferentes do alinha-

mento lexical. Como alternativa para solucionar alguns dos inconvenientes,

é apresentado o modelo oculto de Markov como um modelo de alinhamento

lexical (Deng e Byrne, 2005; Tiedemann, 2011).

O modelo oculto de Markov (HMM) foi proposto por Vogel et al. (1996) e

comentado em Deng e Byrne (2005) e Tiedemann (2011). O modelo HMM usa

os mesmos parâmetros do modelo IBM 2, mas inclui dependências de primeira

ordem pa entre os alinhamentos.

phmm(am|tm−1
1 , am−1

1 , sN1 ) = pa(am|am−1, N) (3.4)

Nesse modelo, a posição de alinhamento am da palava alvo tm depende da

posição de alinhamento am−1, da palavra alvo anterior, em vez de depender so-

mente da posição m da palavra na sentença alvo, como acontecia no modelo 2.

Essa é uma ideia similar à discutida no modelo IBM 4, que parte da premissa
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que os tokens tentam se movimentar em conjunto com outros. O treinamento

do modelo HMM é mais simples, empregando uma variação do algoritmo Ma-

ximização da Expectância, isso devido a algumas propriedades que o modelo

apresenta. O alinhamento obtido com o algoritmo HMM é efetivo e comumente

é utilizado como um alinhamento pipeline entre os modelos 2 e 3. Além disso,

é possível adicionar no modelo HMM as dependências lexicais, como proposto

no modelo 4.

Embora diversas ferramentas tenham sido disponibilizadas na literatura

para realizar o alinhamento lexical de sentenças paralelas, o framework Giza++

(Och e Ney, 2000b) é o mais utilizado nas pesquisas de alinhamento lexical e

faz parte do estado da arte deste tema. O Giza++ utiliza os modelos IBM e

o modelo HMM para identificar o melhor alinhamento entre tokens de duas

línguas diferentes. Na ferramenta Giza++ versão 2.0 estão incluídas iterações

dos modelos IBM-1, IBM-3, IBM-4 e HMM. Gao e Vogel (2008) apresentam o

algoritmo MGiza++ que paraleliza o processo de alinhamento da ferramenta

Giza++. Esse algoritmo paralelo foi criado com o intuito de conseguir me-

lhorar o desempenho dos alinhamentos de grandes volumes de textos. Os

alinhamentos obtidos com MGiza++ se mantiveram com a mesma qualidade

que os obtidos com a ferramenta Giza++, mostrando um significativo aumento

na velocidade do processamento. Caseli et al. (2009) utilizou o framework
Giza++ para obter alinhamentos entre o espanhol e o português, conseguindo

uma precisão de 93,70% para esses par de língua.

3.1.3 Tradução Automática

Na tradução automática estatística usa-se uma abordagem que cria um

modelo probabilístico para obter a melhor tradução de uma sentença fonte S

para uma sentença alvo T , mantendo o sentido da sentença alvo (fidelidade)

e gerando uma sentença aceita na língua fonte (fluência) (Jurafsky e Martin,

2009).

Para introduzir os conceitos da tarefa de tradução automática se assume

que a tradução acontece de uma sentença da língua estrangeira F = f1, f2, ..., fm,

que pode ser o espanhol, para uma sentença E = e1, e2, ..., en da língua alvo,

que pode ser o português. Nesta seção, emprega-se a mesma notação ado-

tada na literatura de tradução automática que utiliza a letra F para denotar a

língua estrangeira e E para denotar a outra língua. No modelo probabilístico,

a melhor tradução E = e1, e2, ..., en é aquela com maior probabilidade P (E|F ).

Dessa forma, o modelo estatístico de tradução é semelhante ao modelo do ca-
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nal ruidoso5, que pode ser descrito usando o teorema de Bayes na equação

3.5.

Ê = argmaxEP (E|F ) = argmaxE
P (F |E)P (E)

P (F )
= argmaxEP (F |E)P (E) (3.5)

Como a sentença na língua estrangeira é fixa, na Equação 3.5 o denomina-

dor P (F ) é ignorado, pois seu valor é constante. Desta forma, para identificar a

melhor tradução para a língua alvo é necessário o modelo de tradução P (F |E)

e um modelo de língua P (E).

Ê = argmax
E∈português

︷ ︸︸ ︷
P (F |E)

modelo de tradução
P (E)︸ ︷︷ ︸

modelo de língua

(3.6)

Para compreender melhor a aplicação do canal ruidoso é importante pen-

sar que a sentença na língua estrangeira é uma sentença da língua alvo dis-

torcida. Assim, a análise que se faz é tentar descobrir qual foi a sentença

na língua alvo que gerou a sentença que se deseja traduzir. Na Figura 3.3,

mostra-se uma representação do canal ruidoso para visualizar melhor esses

conceitos. A Figura 3.3 é uma adaptação da figura apresentada por Jurafsky

e Martin (2009). Na Figura 3.3 observam-se os três principais componentes

que intervêm no processo de tradução estatística:

• modelo de língua;

• modelo de tradução;

• decodificador, que dada a entrada F , produz a saída E mais provável.

O modelo de língua P (E) é um modelo baseado em n-gramas que será

detalhado na Seção 3.1.4, dada a sua importância em várias aplicações do

PLN, como, reconhecimento automático de fala, recuperação da informação,

sumarização, entre outros cenários de aprendizado de máquina, porém os

outros dois componentes são detalhados a seguir.

O objetivo do modelo de tradução é obter a probabilidade de que E gere a F ,

dada a sentença alvo E e a sentença fonte F . Veja que há uma troca: procura-

se na língua alvo a sentença que gerou a sentença na língua estrangeira. Uma

5do inglês noisy channel model
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Figura 3.3: Modelo do canal ruidoso na tradução automática.

alternativa para calcular essa probabilidade é considerar a probabilidade de

traduzir cada uma das palavras da expressão, no entanto os modelos de tra-

dução estatística atuais fazem o cálculo considerando as traduções de frases.

Esses modelos atuais são conhecidos como modelos de tradução baseados em

frases. Devido ao sucesso dessa abordagem, vários modelos têm sido propos-

tos, sendo o modelo criado por Koehn et al. (2003) um dos mais conhecidos.

O modelo de tradução baseado em frases (Koehn et al., 2003) segue o mo-

delo gerativo, apresentado na Seção 3.1.2, e é separado em três etapas. Pri-

meiramente, agrupa as palavras da língua alvo E em frases ē1, ē2...ēl. Depois,

traduz as frases ēi na língua alvo para a língua fonte f̄i. Finalmente, ordena

as frases na língua fonte; esse último passo é opcional.

O modelo de tradução baseado em frases é obtido após aplicar a equação

3.7. Esse modelo depende dos dois fatores principais que aparecem na Equa-

ção 3.7: a probabilidade de tradução Φ(f̄i, ēi) e a probabilidade de distorção

d(ai − bi−1). A probabilidade de tradução é a probabilidade de que a frase f̄i

seja gerada pela frase ēi. A probabilidade de distorção é uma medida de dis-

tância entre as frases da língua fonte e alvo que estima a probabilidade de

que uma frase na língua alvo apareça em uma posição diferente na língua

fonte; isso pode acontecer porque as palavras aparecem em ordens diferentes

ou porque as frases foram separadas por outras palavras.

P (F |E) =
l∏

i=1

Φ(f̄i, ēi)d(ai − bi−1) (3.7)
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Para facilitar a compreensão de como se estima o modelo representado

na Equação 3.7, utiliza-se o exemplo da Figura 3.4. A Figura 3.4 mostra

as posições das palavras de uma sentença em português e como elas foram

alinhadas com palavras da sentença em espanhol. Os alinhamentos apresen-

tados na Figura 3.4 foram obtidos com os algoritmos de alinhamento lexical,

apresentados na Seção 3.1.2. Para estimar o modelo de tradução é necessário

treinar um modelo, que utilize os alinhamentos do exemplo, para realizar as

traduções. Para isso, é preciso usar um grande córpus paralelo com as sen-

tenças alinhadas, por meio do qual o modelo de tradução vai criar uma tabela

de tradução que contém as palavras e frases das duas línguas com o cálculo

da probabilidade Φ(f̄i, ēi). Esse cálculo é realizado considerando a quantidade

de vezes que os pares de frases ou palavras aconteceram no córpus paralelo,

como mostrado na Equação 3.8.

Figura 3.4: Exemplo de alinhamentos entre palavras e frases usados no trei-
namento do modelo de tradução.

Φ(f̄i, ēi) =
total(f̄ , ē)∑
f̄ total(f̄ , ē)

(3.8)

Como mencionado, o modelo de distorção também é considerado na esco-

lha da melhor tradução. No exemplo da Figura 3.4, todas as frases e palavras

das duas línguas se mantiveram na mesma posição, dessa forma a distância

que representa a distorção é 1. Na Equação 3.9, aparece o cálculo do modelo

de tradução para o exemplo apresentado na Figura 3.4.

P (F |E) = P (los|os) ∗ d(1) ∗ P (medios|meios) ∗ d(1) ∗ P (de|de) ∗ d(1)∗
P (comunicación|comunicação)d(1)∗
P (han sido|foram)d(1) ∗ P (esenciales|essenciais)d(1)∗
P (en la|na)d(1) ∗ P (educación|educação) ∗ d(1)

(3.9)

O último componente do modelo de tradução estatística é o decodificador.

O decodificador tem a função de dada a sentença na língua estrangeira achar
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a melhor tradução na língua alvo, considerando o produto do modelo de tra-

dução e do modelo de língua, como indicado na Equação 3.6. O problema

anterior é resolvido com um algoritmo de busca que precisa achar a melhor

solução. O decodificador do modelo de tradução estatística é um algoritmo

de busca informada, baseado na busca primeiro o melhor6. Essa técnica de

busca utiliza heurísticas relacionadas com o domínio do problema para iden-

tificar as melhores alternativas de solucionar os problemas. A implementação

do decodificador na tradução estatística é o algoritmo A∗ que usa como heu-

rísticas o cálculo da probabilidade do modelo de tradução e a probabilidade do

modelo de língua para andar pelos nós. Nesse caso, os nós são as palavras e

frases dentro das sentenças; a análise de cada nó é um passo para determinar

a melhor sentença E dada a sentença em língua estrangeira F .

Diversas ferramentas (Koehn et al., 2007; Cer et al., 2010) têm sido pro-

postas para simular o processo de tradução estatística baseada em frases.

A ferramenta mais conhecida e implementada, principalmente, para apoiar

pesquisas acadêmicas é o toolkit Moses7(Koehn et al., 2007). O toolkit Moses

contém todos os componentes para processar os dados, treinar modelos de

tradução e modelos de língua. Além disso, possui ferramentas para avaliar a

saída do modelo de tradução e incorpora ferramentas externas como Giza++

para obter alinhamentos sentenciais e SRILM para criar modelos de língua.

Avaliação da Tradução Automática

A avaliação da saída do método de tradução automática é essencial, porém

é uma tarefa subjetiva. Na avaliação deseja-se verificar a qualidade da tra-

dução considerando a fidelidade - o sentido da sentença fonte foi mantido na

sentença alvo - e a fluência - aceitação da sentença na língua alvo - (Jurafsky

e Martin, 2009).

A avaliação mais precisa é realizada por um humano que avalia se a sen-

tença gerada é aceita ou não na língua alvo. Para isso, é comum considerar

níveis de inteligibilidade, que são medidos de diversas formas. A avaliação

anterior refere-se à fluência da saída do método de tradução. Já, para avaliar

a fidelidade da sentença gerada é comum ter uma ou várias sentenças na lín-

gua alvo que foram geradas por humanos. Esse conjunto de sentenças serve

como referência para verificar a saída do sistema. A verificação costuma ser

realizada por meio de medidas de similaridade, como a distância de Damerau-

6do inglês best-first
7http://www.statmt.org/moses/
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Levenshtein (Levenshtein, 1966; Damerau, 1964a) (ou distância de edição).

A avaliação da saída utilizando humanos é uma tarefa demorada, que re-

quer pessoal treinado. Para amenizar essa dificuldade, os conjuntos de testes

gerados por humanos com sentenças na língua fonte e suas traduções na

língua alvo são utilizados para, por meio de métricas automáticas, avaliar a

saída dos métodos de tradução. Algumas das métricas propostas foram: Pre-

cisão, Cobertura, BLUE, NIST, TER e METEOR, que aparecem detalhadas em

Jurafsky e Martin (2009).

A precisão e a cobertura são medidas utilizadas em diversos sistemas de

PLN e serão empregadas nesta pesquisa para avaliar o desempenho dos mé-

todos propostos para compilar os léxicos bilíngues. Essas medidas são calcu-

ladas por meio de mapeamentos entre as entradas candidatas e as entradas

criadas como referência, como se mostram nas Equações 3.10 e 3.11. Dessa

forma, a precisão representa o número de candidatos corretos considerando o

total de itens candidatos, enquanto a cobertura indica o total de itens candi-

datos corretos em relação ao total de itens incluídos nas referências.

precisão =
candidatos ∈ referência

candidatos
(3.10)

cobertura =
candidatos ∈ referência

referência
(3.11)

O calculo da medida BLUE, que consiste, também, no mapeamento das

palavras e n-gramas da saída da tradução com os itens da saída gerada por

um humano é baseado no cálculo da precisão.

3.1.4 Modelos de Língua

Um modelo de língua baseado em n-gramas é um modelo probabilístico

que prediz a próxima palavra a partir da anterior N − 1. Um n-grama é uma

sequência de tokens de diversos tamanhos, por exemplo 2-grama, também

chamado de bigrama, é uma sequência com duas palavras, 3-grama ou tri-

grama é uma sequência de três palavras. Estimar a probabilidade da próxima

palavra está relacionado com estimar a probabilidade de uma sequência de

palavras.

Os modelos de língua têm sido utilizados em diversas aplicações, pois por

meio deles é possível reconhecer/gerar as sequências que fazem parte de uma

determinada língua. Modelos de língua têm sido utilizados em tarefas de re-

conhecimento de fala (Oparin, 2008), de identificação de erros (Hermet e Dé-
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silets, 2009; Gamon et al., 2009), de etiquetamento morfossintático, de gera-

ção de língua natural (Seno, 2010), de similaridade de palavras (Stehouwer e

Van Zaanen, 2009), de reconhecimento de autoria (Johnson et al., 2006), de

extração de sentimentos (Hu et al., 2007) e de predição textual (Trnka, 2008).

Como comentado na Seção 3.1.3, modelos de língua baseados em n-gramas

são uma parte essencial da tradução automática estatística.

Os modelos de língua utilizam córpus para computar a probabilidade de

uma palavra w considerando um histórico h, P (w|h). Supondo que o histórico

é a sequência "os meios de comunicação”, deseja-se calcular a probabilidade

de que a palavra que segue a sequência anterior é "foram”. Para calcular

a P (foram|os meios de comunicação) uma alternativa é quantificar a quanti-

dade de vezes que a expressão "os meios de comunicação foram” acontece

no córpus divido pelo total de vezes que somente acontece a expressão "os

meios de comunicação”. No entanto, o cálculo anterior não é uma alternativa

adequada, pois a língua é muito variada e a probabilidade de que aconteça a

sequência completa ou possíveis variações é baixa.

Uma alternativa mais inteligente de calcular a probabilidade das sequên-

cias de palavras é considerando a regra da cadeia. Formalizando algumas

notações: a probabilidade de uma variável aleatória Xi que toma o valor "fo-

ram” é representada como P (Xi = foram) ou P (foram). Uma sequência N de

palavras é representada como w1...wn ou wn
1 e o valor da probabilidade conjunta

da sequência de palavras é P (w1, w2, ..., wn). Para calcular a probabilidade da

sequência P (w1, w2, ..., wn) a probabilidade é decomposta segundo a regra da

cadeia:

P (wn
1 ) = P (w1)P (w2|w1)P (w3|w2

1)...P (wn|wn−1
1 ) =

n∏
k=1

P (wk|wk−1
1 ) (3.12)

A Equação 3.12 mostra como é possível calcular a probabilidade conjunta

de toda a sequência, a partir das probabilidades condicionais. Porém, também

não há forma de calcular a probabilidade de uma sequência muito grande de

palavras,
∏n

k=1 P (wk|wk−1
1 ). Considerando a hipótese de Markov é possível reali-

zar o cálculo anterior, pois a hipótese diz que a probabilidade de uma palavra

depende, somente, da palavra anterior. Os modelos de Markov são uma classe

de modelos probabilísticos que pressupõem que para predizer a probabilidade

de uma unidade é suficiente considerar o histórico próximo, sem necessidade

de analisar históricos muito antigos. Para compreender melhor o significado
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da hipótese de Markov no cálculo da probabilidade dos n-gramas no modelo

de língua, retoma-se o cálculo P (foram|os meios de comunicação). A hipótese

diz que é possível fazer uma aproximação como a apresentada na Equação

3.13:

P (foram|os meios de comunicação) ≈ P (foram|comunicação) (3.13)

A Equação 3.14 é uma generalização da aproximação apresentada na equa-

ção 3.13.

P (wn|wn−1
1 ) ≈ P (wn|wn−1) (3.14)

Dada a aproximação, é possível calcular a probabilidade da sequência com-

pleta, substituindo a Equação 3.14 na Equação 3.12.

P (wn
1 ) ≈

n∏
k=1

P (wk|wk−1) (3.15)

A estimativa da probabilidade obtida com a Equação 3.15 é calculada por

meio da estimativa da máxima verossimilhança (MLE). A MLE consiste em

contar a quantidade de vezes que os n-gramas acontecem no córpus utilizado

para criar o modelo de língua. Por exemplo, para computar a probabilidade de

um bigrama com a palavra y dada a palavra anterior x, realiza-se a contagem

do bigrama C(xy) no córpus e a soma é normalizada dividindo-se pelo total

de bigramas que começam com a palavra x, como indicado na Equação 3.16.

Veja na Equação 3.16 que o denominador é a soma da quantidade de vezes

que acontece a palavra x no córpus. O cálculo da Equação 3.16 é chamado

de cálculo da frequência relativa e é usado para calcular a probabilidade de

n-gramas de qualquer tamanho.

P (wn|wn−1) =
C(wn−1wn)

C(wn−1)
(3.16)

Como comentado, os cálculos de probabilidade dos n-gramas que integram

um modelo de língua são realizados a partir de um córpus, utilizado como cór-

pus de treinamento do modelo. Além do treinamento, é comum utilizar outro

córpus chamado de córpus de teste para testar o desempenho do modelo de

língua. Evidentemente, o córpus de treinamento é diferente do córpus de teste.

O modelo de língua, como qualquer outro modelo estatístico, é dependente do

conjunto de treinamento, em outras palavras, as probabilidades obtidas no
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conjunto de treinamento podem ser diferentes em outros conjuntos. Além

disso, quanto maior for o tamanho do n-grama melhor será o desempenho do

modelo de língua (Jurafsky e Martin, 2009).

A melhor forma de avaliar um modelo de língua é de forma extrínseca,

isto é, inserindo o modelo em uma tarefa específica, em função do desem-

penho da tarefa é avaliado o modelo. Por outro lado, os modelos de língua

também são avaliados intrinsecamente, por meio do cálculo da perplexidade

(PP). A perplexidade é uma medida baseada na estimativa das probabilidades

das sentenças do conjunto de teste. Intuitivamente, quanto melhor for a pro-

babilidade da sentença do conjunto de teste, melhor será o desempenho do

modelo de língua. Formalmente, a perplexidade é uma função da probabili-

dade que o modelo de língua deu para o conjunto de teste. Para um conjunto

de teste W = w1w2...wn a perplexidade é a probabilidade do conjunto de teste,

normalizada pelo número de palavras:

PP (W ) = P (w1w2...wn)−
1
N = n

√
1

P (w1w2...wn)
(3.17)

Analisando a Equação 3.17 observa-se que quanto maior for a probabili-

dade menor a será perplexidade. Para determinar o melhor modelo de língua,

é comum comparar vários modelos criados com diferentes córpus ou com di-

ferentes configurações e indicar o modelo com menor perplexidade.

Como o modelo de língua depende de um córpus de treinamento, um fenô-

meno comum é encontrar palavras em outros conjuntos que não foram incluí-

das no conjunto de treinamento, essas palavras são chamadas de palavras

fora do vocabulário8. Para algumas aplicações costuma-se treinar o modelo

de língua considerando que não há palavras fora do vocabulário, assumindo

que todas as palavras estão incluídas no conjunto de treinamento, porém esse

não é um cenário real. Por outro lado, é comum criar modelos de língua que

estimam uma probabilidade para as palavras que não apareceram no conjunto

de treinamento, considerando a quantidade dessas palavras que aconteceram

em um conjunto de testes. Essas palavras são reconhecidas pelo modelo por

meio da etiqueta <UNK>.

Como os modelos de língua são utilizados em diversas aplicações, inúmeros

estudos têm sido utilizados para aprimorar as estimativas realizadas pelos mo-

delos (Jurafsky e Martin, 2009). Muitos métodos foram criados para aprimorar

o cálculo da probabilidade de n-gramas. O cálculo da probabilidade com o mé-

8do inglês out of vocabulary words (OOV)
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todo MLE não é efetivo quando acontecem n-gramas com baixa frequência no

córpus de treinamento (Jurafsky e Martin, 2009). Esse fenômeno é bastante

usual, pois os n-gramas são esparsos, isto é, alguns acontecem com muita

frequência, enquanto outros acontecem uma única vez e são totalmente acei-

tos na língua. Para tratar o problema anterior, métodos de suavização9 têm

sido propostos. Os métodos de suavização tentam modificar a probabilidade

dos n-gramas que receberam probabilidade zero de forma incorreta. Como

o nome o indica os métodos de suavização tentam diminuir as variações na

área representada pelas probabilidades do modelo de língua, equiparando as

probabilidades dos n-gramas mais frequentes com os menos frequentes. Os

métodos de suavização mais conhecidos são: Laplace Smoothing; Good-Turing
Smoothing; Witten-Bell and Kneser-Ney smoothing (Jurafsky e Martin, 2009).

Kneser–Ney smoothing é o método mais utilizado para calcular as probabili-

dades considerando a suavização do modelo. Neste capítulo não serão apre-

sentados esses algoritmos, pois somente deseja-se dar noções básicas dos

modelos de língua, como eles são estimados e suas aplicações.

Adicionalmente aos métodos para suavizar os valores das probabilidades

dos modelos de língua, outra alternativa proposta para aprimorar a estimativa

de probabilidade é o emprego da hierarquia dos n-gramas para realizar o cál-

culo. Essa alternativa consiste na combinação das sub-cadeias de n-gramas

para calcular a probabilidade do n-grama maior. Por exemplo, supondo que se

deseja calcular a probabilidade P (wn|wn−2wn−1), mas o trigrama wn−2wn−1wn não

acontece no córpus de treinamento, então é possível fazer o cálculo conside-

rando a probabilidade do bigrama P (wn|wn−1). Caso o bigrama não aconteça no

córpus, então se usa a probabilidade do unigrama P (wn). Com esta finalidade,

dois modelos foram propostos: (i) interpolação e (ii) backoff. Na interpolação,

o cálculo da probabilidade do n-grama acontece mediante a combinação li-

near das probabilidades de todas as sub-cadeias, misturam-se os valores de

probabilidade do trigrama, bigrama e unigrama. No modelo backoff as pro-

babilidades das sub-cadeias não são combinadas, mas caso não seja possível

estimar a probabilidade do trigrama, usa-se a probabilidade do bigrama, caso

não exista a probabilidade do bigrama, então usa-se o unigrama.

Um modelo de língua é, geralmente, armazenado em um arquivo no for-

mato ARPA. Esse arquivo é composto pela lista de n-gramas com probabili-

dade diferente de zero e ordenados pelos tamanhos dos n-gramas, aparecendo

primeiro os unigramas, seguido dos bigramas e por último os trigramas. Cada

9do inglês smoothing
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n-grama aparece no arquivo acompanhado do valor da probabilidade calcu-

lada segundo algum método de suavização e segundo o método de interpola-

ção ou backoff α. Ambos os valores aparecem em função do log10 e os valores

de backoff somente são calculados para os n-gramas que são sub-cadeias de

outros n-gramas. Desta forma, os n-gramas maiores não têm esse valor. A

representação de um arquivo ARPA de um modelo de trigramas é apresentada

a seguir:

unigrama: logP ∗(wi) wi logα(wi)

bigrama: logP ∗(wi|wi−1) wi−1wi logα(wi−1wi)

trigrama: logP ∗(wi|wi−2, wi−1) wi−2wi−1wi

Vários toolkits têm sido desenvolvidos para construir modelos de língua.

Um dos mais utilizados é o SRLIM (Stolcke, 2002). O toolkit está disponível

livremente e disponibiliza diversos algoritmos para criar e avaliar o modelo de

língua. SRLIM recebe como entrada um texto cru, que contém uma sentença

tokenizada por linha. Além disso, recebe outros parâmetros adicionais, tais

como: o tamanho do modelo e o tipo de suavização. Ele disponibiliza Good-
Turing e Kneser-Key e outros limiares para realizar a estimativa do modelo.

O toolkit também permite calcular a perplexidade dado um conjunto de teste

considerando um modelo de língua, previamente criado.

3.2 Métodos para Gerar Léxicos Bilíngues

Os léxicos bilíngues são recursos de grande valor para diversas áreas de

PLN (Caseli, 2003a; Lee e Swales, 2006; Caseli et al., 2009; De Melo e Weikum,

2009), pois especificam as correspondências entre palavras e/ou expressões

entre duas línguas. Esses recursos costumam ser utilizados para aprimorar

algoritmos de tradução automática.

Nesta seção, apresenta-se uma definição formal de léxicos bilíngues. Em

seguida, são comentados alguns dos métodos utilizados para construir léxi-

cos bilíngues. Devido ao fato dos recursos lexicais propostos nesta pesquisa

conterem palavras e expressões, nesta seção também são apresentados os

métodos da área de geração de léxicos bilíngues de multipalavras.

Um léxico bilíngue para as línguas S e T pode ser formalmente definido

como um subconjunto do produto cartesiano das palavras de S e das palavras

de T . Cada entrada X do léxico bilíngue é um par (ws, wt), em que ws ∈ S e

wt ∈ T (Melamed, 1996).
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Em alguns métodos de geração de léxicos bilíngues, as entradas são acom-

panhadas de um valor que indica o nível de associação entre os léxicos de

ambas as línguas, por exemplo, a probabilidade ou medidas de associação,

caso o léxico tenha entradas multipalavras. Quanto maior for o valor, melhor

a tradução entre os elementos de entrada. A construção desses recursos lin-

guísticos adaptados para vários domínios é custoso, por isso os pesquisadores

tentam automatizar a tarefa.

Córpus paralelos alinhados têm sido muito utilizados para a extração de

léxicos bilíngues porque representam melhor as correlações específicas entre

os contextos dos textos de línguas diferentes, o que contribui para a elimi-

nação de possíveis ambiguidades (Fung, 1998; Tiu e Roxas, 2008; De Melo

e Weikum, 2009; Caseli et al., 2009). Outros autores têm utilizado os cór-

pus comparáveis10 nessa tarefa, pois são recursos mais abundantes e de fácil

acesso na internet (Gaussier et al., 2004; Li et al., 2011).

Diversos métodos apresentam-se na literatura para compilar léxicos bilín-

gues. Alguns métodos procuram correspondências bilíngues utilizando es-

tatísticas, cognatos ou métricas de similaridade nos textos paralelos. Ou-

tros métodos realizaram modificações do algoritmo proposto por Brown et al.

(1993) para obter alinhamentos.

Wu e Xia (1994) combinaram modificações do algoritmo de Brown et al.

(1993) com um procedimento iterativo de maximização da expectância para

extrair um léxico bilíngue inglês–chinês de um grande córpus paralelo. Fung

(1995) criou um léxico bilíngue de substantivos, sintagmas nominais e nomes

próprios tratando o problema de compilação como um problema de casamento

de padrão, em que as palavras da língua fonte e alvo compartilhavam algumas

características comuns, tais como: as posições no córpus e a tendência de

formarem segmentos alinhados. Koehn e Knight (2002) combinaram várias

heurísticas e usando córpus comparáveis criaram um léxico bilíngue alemão–

inglês. As entradas do léxico foram obtidas a partir das seguintes heurísticas:

(i) palavras idênticas ou que diferem em uma única letra; (ii) similaridade

ortográfica; (iii) contextos similares e (iv) frequência das palavras.

Em geral, as entradas dos léxicos influenciam diretamente no método pro-

posto para construir o léxico bilíngue. Por exemplo, usando medidas de si-

milaridade ortográfica é possível obter palavras cognatas entre duas línguas,

método que é mais eficiente se as línguas são próximas. Já, o método anterior

10Um córpus comparável é composto por uma coleção de documentos que pertencem a um
mesmo domínio ou assunto, mas que foram escritos por diferentes autores e em diferentes
datas (Fung, 1998)
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não é valido para obter um léxico com palavras que ortograficamente não são

similares. Por esse motivo, abordagens de tradução automática se mostram

mais eficientes para compilar os léxicos bilíngues. A escolha da abordagem

de tradução também depende das palavras e expressões incluídas na análise.

Por exemplo, diversas abordagens podem ser utilizadas para gerar léxicos com

palavras ou com multipalavras. Quando o léxico contém multipalavras é co-

mum combinar métodos de tradução estatística com medidas de associação

para extrair os léxicos e depois obter as equivalências entre as duas línguas.

3.2.1 Métodos para Criar Léxicos Bilíngues compostos por Multi-

palavras

As multipalavras11 são muito requisitadas em diversas aplicações de PLN e

nesse grupo estão incluídas palavras compostas, frases pré-fabricadas, colo-

cações e expressões idiomáticas. Em aplicações dedicadas à aquisição de uma

segunda língua ou língua estrangeira o conhecimento desse grupo é especi-

almente importante, pois segundo Lewis (1993) o estudo dessas expressões

aprimora a aprendizagem da segunda língua. Esse fato incentivou o estudo

de métodos para gerar léxicos bilíngues com multipalavras.

Sag et al. (2002) definem as multipalavras como combinações de palavras,

para as quais as propriedades sintáticas ou semânticas de toda a expressão

não podem ser obtidas a partir de seus componentes individuais. Segundo Ra-

misch (2012) a ambiguidade na definição de multipalavras torna o tratamento

automático dessas palavras um problema em aberto, de forma que ainda não

há uma abordagem que seja unânime para tratar automaticamente as ex-

pressões multipalavras. No entanto, a tarefa anterior foi estruturada pelos

organizadores do MWE workshop, 2009 pelas seguintes etapas:

• Identificação: A identificação de expressões multipalavras é um desafio,

devido à variabilidade dessas expressões, sendo assim não é suficiente

coletar e utilizar uma lista fixa de multipalavras, é preciso criar regras

complexas e algoritmos de aprendizado para desenvolver com sucesso a

tarefa.

• Interpretação: As expressões multipalavras têm significados próprios.

Nesta etapa é importante identificar o sentido da expressão independente

do contexto em que ela foi utilizada.

11do inglês multiwords expressions (MWE)

69



• Desambiguação: Está relacionada com a etapa anterior; ambas se con-

centram na classificação das multipalavras. Além das multipalavras te-

rem sentidos próprios, elas podem ter mais de um sentido. Inclusive

uma mesma expressão em um contexto pode ser uma multipalavra, en-

quanto em outro contexto não é. Seguindo essa linha, a desambiguação

diferencia-se da interpretação em que no último caso a classificação é

realizada independente do contexto da multipalavra.

• Aplicações: O tratamento das multipalavras é importante para diferen-

tes área de PLN, por isso, os organizadores do MWE workshop acreditam

que a maioria dos léxicos foram criados para um propósito específico e

em diferentes áreas de PLN podem surgir métodos interessantes para

construir esses recursos.

Atualmente, a identificação de multipalavras, em um contexto monolíngue,

é baseada na definição de critérios específicos, mediante os quais é criada uma

lista de expressões candidatas. Os critérios de seleção da lista candidata são

baseados em técnicas de reconhecimento de padrões, que consideram desde

padrões simples como sequências de n-gramas ou listas de expressões previ-

amente definidas, até padrões mais complexos como sequências estruturadas

de etiquetas morfossintáticas ou relações sintáticas. Os padrões selecionados

para extrair as multipalavras dependem do tipo de informação que se deseja

extrair e da língua que se está analisando. É importante salientar que, para

obter padrões mais complexos, é preciso dispor de alguns recursos, tais como

anotadores morfossintáticos e parsers.

Depois de criar a lista com expressões candidatas, comumente são imple-

mentados filtros para depurar essa lista. Alguns dos filtros propostos incluem:

listas de stopwords; limiares de contagem das expressões nos córpus ou me-

didas de associação lexical. As medidas de associação avaliam a coocorrência

das palavras que compõem a expressão candidata. Desta forma, elas têm sido

muito utilizadas na classificação das expressões candidatas, mantendo na

lista final as expressões maiores que um limiar previamente definido. Espera-

se que quanto maior for o valor da medida de associação maior será a pro-

babilidade da expressão candidata ser uma multipalavra real. O cálculo de

algumas das medidas de associação mais utilizadas é apresentado no Apên-

dice A deste documento. Preferiu-se colocar essas equações em um apêndice

para ganhar claridade na apresentação da revisão literária de geração de léxi-

cos bilíngues. Seguindo essa linha, a literatura reconhece que o processo de
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identificação de multipalavras em um contexto monolíngue pode ser separado

em duas etapas: (i) extrair as expressões candidatas e (ii) ordenar ou filtrar

essas expressões (Ramisch, 2012).

Um framework bastante utilizado para a extração de multipalavras é o

mwetoolkit (Ramisch, 2012), disponível livremente e dedicado à aquisição au-

tomática de expressões a partir de um córpus monolíngue. O mwetoolkit
disponibiliza um procedimento em pipeline que, empregando como base de

conhecimento um córpus monolíngue, extrai uma lista de expressões candi-

datas. O córpus utilizado pela ferramenta pode ou não estar previamente ano-

tado com etiquetas morfossintáticas ou parsers de dependência. O framework
permite a definição de padrões em diversos níveis seguindo um formalismo

similar ao das expressões regulares. Esses padrões são definidos seguindo

informações linguísticas, exemplos do córpus, anotações manuais, etc. e são

utilizados na criação da lista de expressões candidatas.

Para filtrar a lista de expressões candidatas, o mwetoolkit implementa di-

versos métodos de ordenação, tais como, limiares baseados na contagem de

frequências, sequências de n-gramas e medidas de associação. A lista com as

expressões obtidas pode ser inserida diretamente em qualquer aplicação ou

pode ser avaliada manualmente para verificar, das expressões selecionadas,

quais realmente podem ser classificadas como multipalavras. Esse framework
é independente de língua e já foi utilizado para extrair automaticamente ver-

bos pronominais do português do Brasil (Duran et al., 2013).

Em um contexto bilíngue, como é o caso do projeto HABLA, em que se de-

seja obter uma lista de multipalavras em uma língua fonte e suas equivalên-

cias mais prováveis na língua alvo, diversas abordagens têm sido propostas.

Em geral, as abordagens seguem o mesmo procedimento usado no contexto

monolíngue para construir uma lista de multipalavras na língua fonte, sendo

necessário um passo adicional em que as possíveis traduções para cada en-

trada da lista são procuradas. Outras abordagens obtêm as multipalavras

e suas traduções ao mesmo tempo, porém em qualquer dos casos o léxico

bilíngue precisa ser validado.

A maioria das técnicas de extração de expressões no contexto bilíngue é

baseada em córpus paralelos (Caseli et al., 2009), mas há outras abordagens

que empregam córpus comparáveis (Daille et al., 2004; Morin e Prochasson,

2011) para criar os recursos lexicais. De qualquer forma, estudos (Wu e Zhou,

2003a; Morin e Prochasson, 2011) que combinaram córpus monolíngues, com

córpus bilíngues, na tarefa de aquisição de multipalavras obtiveram melhores
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valores de precisão e cobertura.

Caseli et al. (2009) obtiveram uma lista bilíngue de expressões em portu-

guês e inglês por meio do alinhamento lexical de um córpus paralelo. O córpus

foi alinhado em ambas as direções utilizando o toolkit Giza++ com a heurística

grow-diag-final. A heurística grow-diag-final é implementada no Giza++ para

simetrizar os alinhamentos lexicais obtidos nas duas direções. Essa e outras

heurísticas foram propostas por (Och e Ney, 2003) para aprimorar os alinha-

mentos entre frases. A lista extraída a partir dos alinhamentos foi filtrada

considerando diversos padrões, baseados em regras, até se obter uma lista

com expressões na língua fonte e seus correspondentes na língua alvo. O mé-

todo baseado em alinhamento se mostrou eficiente, quando comparada a lista

obtida com uma lista criada por meio de um algoritmo monolíngue de extração

de n-gramas. No entanto, a cobertura do método foi bastante limitada.

ZarrieB e Kuhn (2009) combinaram a análise sintática de um córpus pa-

ralelo com o alinhamento do mesmo, para extrair listas bilíngues de frases

verbais em alemão e inglês. O córpus também foi alinhado lexicalmente utili-

zando o Giza++. Os autores definiram várias heurísticas para garantir que as

expressões obtidas eram realmente frases verbais:

• um verbo na língua fonte foi alinhado com um verbo na língua alvo;

• o objeto do verbo na língua fonte é um substantivo tanto na língua fonte,

como na língua alvo e

• existe uma relação sintática na língua fonte entre o verbo e o substantivo.

O método recuperou 82,1% das traduções corretamente; delas 60% foram

consideradas realmente multipalavras. Isso mostra que o método, em 40% dos

casos, levanta expressões que não são consideradas expressões multipalavras.

Outros autores têm aproveitado os córpus comparáveis na tarefa de gerar

léxicos bilíngues. Daille et al. (2004) e Morin e Prochasson (2011) criaram

abordagens similares para obter léxicos bilíngues em francês e inglês. Nos

dois estudos as listas na língua alvo e fonte foram criadas de forma individual

e depois se estabeleceram as equivalências de tradução por meio de medidas

de distância entre os contextos em que aconteciam as expressões. As saídas

dos estudos foram avaliadas com léxicos bilíngues extraídos de córpus pa-

ralelos e na tarefa de criar léxicos bilíngues para dicionários terminológicos

da medicina. Os métodos propostos utilizaram métodos de alinhamento com

heurísticas para gerar os léxicos bilíngues. As heurísticas ou filtros propostos
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são em sua maioria para determinar se a entrada do léxico é multipalavra ou

não. Isso evidência a dificuldade em identificar expressões fixas. A tradução

automática das multipalavras também é uma tarefa complexa, pois, em ge-

ral, elas são traduzidas como uma unidade e não por meio da tradução das

palavras individuais que as compõem.

Métodos de tradução baseados em frases, como o implementado no tool-
kit Moses, por exemplo, conseguem traduzir expressões multipalavras com

sucesso. No entanto, às vezes falham, pois esses métodos não consideram in-

formações do contexto das expressões durante a tradução. Em caso de falhas

é comum observar expressões incompletas ou com palavras que não perten-

cem à multipalavra (Durrani et al., 2013; Carpuat e Diab, 2010). Como foi

comentado, o contexto em que a multipalavra aconteceu pode determinar se

a expressão é ou não multipalavra.

Bai et al. (2009) apresenta um algoritmo que procura, em um córpus para-

lelo previamente alinhado, as possíveis traduções de cada uma das entradas

de uma lista de expressões dada. O método ordena as traduções candida-

tas utilizando uma medida de associação que incorpora informação no nível

lexical, chamada Normalizing Correlation Count. Uma das propostas dos au-

tores foi criar essa medida para ordenar as traduções mais prováveis com a

finalidade de tratar alguns dos problemas que as medidas de associação tra-

dicionais apresentam: (i) traduções candidatas com palavras ruidosas e (ii)

traduções candidatas que contêm palavras utilizadas com muita frequência

nos textos, como é o caso de stopwords. O algoritmo mostrou bom desempe-

nho para diferentes tipos de multipalavras: frases, palavras simples e palavras

compostas. Além disso, o algoritmo foi integrado no framework de tradução

automática Moses para os pares de línguas inglês e chinês, obtendo melhores

traduções quando comparadas com as de referência. O Algoritmo 1 mostra
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um resumo do procedimento apresentado por Bai et al. (2009).

Algoritmo 1: Algoritmo apresentado por Bai et al. (2009)
Entrada: Dada uma lista de expressões em uma língua fonte f , em que cada expressão w = t1, t2, ..., tr é
composta por t, t > 0 e um córpus paralelo entre as línguas fonte f e alvo e.
Procedimento
Para cada expressão da lista de entrada
Passo 1: Diminuir o espaço de busca (Selecionar as sentenças paralelas f = f1 + f2 + ... + fn) e
e = e1 + e2 + ... + en). De forma que w é uma subsequência de f .
Passo 2: Selecionar as palavras e na sentença e que estão correlacionadas com w para isso:
Supõe-se que:
Cada palavra e da sentença e pode ter sido gerada por alguma palavra r na sentença fonte. Empregando o
modelo de tradução proposto por Brown et al. (1993).
Se existe r, então a relação de r e w pode ser alguma das seguintes:
i) Todas as palavras em r pertencem a w. Ex: r ⊆ w. Então r é gerada unicamente por w;
NormalizingCorrelationCount = 1

ii) Nenhuma palavra em r pertence a w, Ex: r ⊆ f − w. Então e foi gerado por palavras que pertencem ao
contexto de w NormalizingCorrelationCount = 0

ii) Algumas palavras em r pertencem a w, enquanto outras são palavras de contexto;
NormalizingCorrelationCount = weightedcorrelationcount(wcc)

Passo 3: Estimar weighted correlation count (wcc). Medida de associação proposta, que avalia a relação entre
a palavra candidata e e a expressão w para cada par de sentenças (f, e).

wcc(e; e, f, w) =

∑
∀fi∈w p(e|fi) + ∆w∑
∀fj∈f p(e|fj) + ∆f

(3.18)

Passo 4: Normalizar a correlação. Normalizando a medida de associação de cada candidata no subcórpus.

ncf =
n∑

i=1

wcc(e; e(i), f (i), w) (3.19)

Passo 5: Após normalizar a wcc, o valor da medida ncf é utilizado para ranquear as n palavras candidatas à
tradução.
Passo 6: Construir as sequências de traduções candidatas: As palavras candidatas são marcadas nas
sentenças do córpus. Se aparecem várias palavras candidatas na mesma sentença, a sequência dela é
marcada como uma tradução candidata. Além disso, as stopwords adjacentes à palavra candidata também
são incluídas na sequência de traduções candidatas.
Passo 7: Gerar possíveis traduções (Aumentar a cobertura do método) Como a tradução de uma expressão w

pode ser uma palavra ou uma subsequência de palavras das sequências candidatas criadas no Passo 6.
Estas sequências candidatas podem ser falsos positivos, desta forma todas as subsequências da sequência
candidata são separadas e consideradas como traduções candidatas.
Passo 8: Calcular weighted correlation count (wcc) para filtrar as subsequências comuns e ranquear as
sequências candidatas. As sequências m, obtidas no Passo 6 foram identificadas nas sentenças, assim
parte-se do pressuposto que a wcc(m) = 1. Desta forma, a weighted correlation count (wcc) de t, uma
sequência de m é definida como a seguir:

wc = (t; e, f,m,w) =

∀e∈m−t∏
(1− wcc(e; e, f, w)) (3.20)

Passo 9: Ranquear lista de traduções candidatas empregando a medida de associação DICE.
Passo 10: 10. As traduções candidatas foram avaliadas segundo a cobertura do método, que foi estimado
após uma anotação manual, como se mostra s seguir:

cobertura =
1

n

∀w∑ Aw ⊂ Cw

|Aw|
(3.21)
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Diferentemente dos métodos de Caseli et al. (2009) e ZarrieB e Kuhn (2009),

que juntam a obtenção da tradução com a extração da multipalavra, Bai et al.

(2009) recebem como entrada a expressão multipalavra e procuram a melhor

tradução, analisando o contexto em que a expressão aconteceu. O método de

Bai et al. (2009) utiliza sentenças alinhadas e as medidas de associação que

propõe são baseadas no cálculo da probabilidade de traduzir palavras. O mé-

todo de Bai et al. (2009) é interessante quando a etapa de extrair multipalavras

já foi resolvida. Na geração de léxicos bilíngues para criar auxílios à escrita a

separação da etapa de extração do item na língua fonte e a obtenção de seu

equivalente na língua alvo permite gerar léxicos de forma mais controlada e,

como consequência, de maior utilidade.

3.2.2 Avaliação da Geração de Léxicos Bilíngues

A geração de léxicos bilíngues, comumente, é avaliada de forma intrínseca

e extrínseca (Bai et al., 2009; Ramisch, 2012; Caseli et al., 2009; Morin e Pro-

chasson, 2011). Na avaliação intrínseca, as entradas do léxico são avaliadas

considerando-se o conteúdo que representam, de acordo com alguma métrica

de interesse. Na avaliação extrínseca, o léxico é inserido em uma aplicação de

PLN e em função do desempenho da tarefa é avaliado o desempenho do léxico

gerado.

A avaliação intrínseca pode acontecer de forma manual ou automática. Na

avaliação intrínseca manual as entradas do léxico bilíngue são verificadas por

juízes humanos que julgam, segundo algum critério, a corretude dos léxicos

na língua fonte e alvo. Já, a avaliação intrínseca automática consiste em

comparar o léxico bilíngue com outro léxico, previamente criado, seja por outro

método ou de forma manual. Em ambos os casos costuma-se considerar as

medidas de precisão e cobertura.

Nesse cenário, a avaliação intrínseca é fraca porque não permite confirmar

que os mesmos resultados vão ser alcançados para dados com características

diferentes das testadas (Caseli, 2007). Isso acontece porque o desempenho do

algoritmo de aquisição automática de léxicos bilíngues depende de diversos

parâmetros, tais como, tamanho do córpus, pré-processamento do córpus,

ferramentas automáticas inseridas na tarefa, como anotadores morfossintá-

ticos ou parsers. Além disso, os léxicos bilíngues dependem da língua e da

tarefa para as quais foram criados. Apesar disso, a avaliação intrínseca pa-

rece ser a metodologia mais comumente empregada, pois foi utilizada na mai-

oria dos estudos consultados (Daille et al., 2004; Morin e Prochasson, 2011;
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ZarrieB e Kuhn, 2009; Caseli et al., 2009; Wu e Xia, 1994; Fung, 1995).

Como comentado, na avaliação extrínseca o léxico bilíngue é inserido em

uma tarefa de PLN e o desempenho da tarefa se correlaciona com o desem-

penho do léxico. Essa avaliação pode acontecer de forma manual, em que

humanos avaliam a saída da tarefa verificando se o léxico consegue alguma

melhoria no desempenho. Nenhum dos métodos estudados emprega essa me-

todologia. Além disso, a avaliação extrínseca do léxico bilíngue pode acontecer

de forma automática. Esse tipo de avaliação foi observada nos trabalhos de

Bai et al. (2009) e Koehn e Knight (2002), que em ambos os casos o léxico foi

testado para aprimorar a tradução automática.

Quando há multipalavras no léxico bilíngue, além de avaliar as equiva-

lências apresentadas no léxico, é preciso avaliar a tarefa de identificação das

expressões apontadas como multipalavras. Nesse caso, as metodologias de

avaliação intrínseca e extrínseca também são aplicadas. As medidas de preci-

são e cobertura são as utilizadas para quantificar o desempenho dos métodos

na seleção das entradas do léxico bilíngue. Quando a extração das expressões

acontece de forma automática, não é possível calcular a cobertura, porque

não há conhecimento do total de expressões que deviam ser identificadas.

A avaliação intrínseca pode acontecer de forma manual ou automática. No

primeiro caso, juízes são treinados para identificar as multipalavras reais a

partir da lista de candidatas. É frequente realizar uma classificação binária

em que o juiz indica um, caso a entrada seja multipalavra e zero, caso contrá-

rio. A avaliação também pode acontecer de forma automática comparando-se

a lista de candidatas com uma lista previamente compilada. Porém, essa úl-

tima avaliação não é realista, pois não há evidências de que se a expressão

candidata não estiver no dicionário, esta não seja um multipalavra real, pois

dicionários são recursos lexicais finitos.

A avaliação da extração de multipalavras é um momento adequado para re-

alizar a interpretação e desambiguação das multipalavras candidatas. Nessa

etapa tanto métodos manuais quanto automáticos podem ser inseridos. Para

aplicar métodos automáticos é necessário disponibilizar ferramentas de de-

sambiguação de sentidos. Por esse motivo, a maioria das metodologias pro-

postas nessa etapa são análises manuais.
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3.3 Análises Linguístico-computacionais para Gerar os

Léxicos de Interesse

Nesta seção, são apresentados os estudos da literatura que deram base

para a compilação dos léxicos propostos nesta pesquisa:

• listas de cognatos e falsos cognatos das línguas português e espanhol;

• listas de pares de marcadores discursivos;

• listas das expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos;

• listas de verbos relacionados com pesquisa científica em português.

Para alguns itens será mostrada sua importância em processos de aprendi-

zado ou para apoiar à escrita de textos. Em outros casos serão apresentados

estudos que utilizaram os métodos apresentados na Seção 3.2 para compilar

léxicos bilíngues. Além disso, é mostrado um grupo de estudos que fazem aná-

lises para comparar a produção de itens lexicais dos nativos e dos aprendizes.

Nesse cenário predominam as análises linguísticas, identificando-se vários es-

tudos que analisam o uso de colocações, marcadores discursivos (Aidinlou e

Mehr, 2012), expressões formulaicas, etc.. Para apoiar a produção escrita

também há vários trabalhos que tentaram criar recursos e propor abordagens

para aprimorar a escrita de colocações, por exemplo.

3.3.1 Cognatos e Falsos Cognatos

Nesta pesquisa, considera-se a definição de cognatos e falsos cognatos pro-

posta por Frunza e Inkpen (2009), em que: cognatos entre duas línguas são

pares de palavras que além de serem traduções mútuas aparentemente são si-

milares. Para vários autores (Simard et al., 1992; Fattah et al., 2007; Frunza

e Inkpen, 2009; Nakov, 2009) cognatos são pares de palavras idênticas ou

muito similares entre si, considerando sua ortografia e sua fonética. Os pares

de palavras em espanhol e português, respectivamente, "amor – amor” e "jefe
– chefe” são exemplos de cognatos entre as línguas português e espanhol.

Os falsos cognatos são pares de palavras em duas línguas que, segundo

a percepção, são similares, mas que têm diferentes significados, por exemplo,

"aula” (lição de uma disciplina, em português) – "aula” (sala onde se minis-

tra uma disciplina, em espanhol). Os falsos cognatos podem ter diferentes

significados dependendo do contexto em que foram utilizados, por exemplo, a
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palavra "gente” em espanhol significa pluralidade de pessoas, pessoas do povo

e coloquial de família. Em português, a mesma, significa conjunto de pessoas

com o mesmo nome, raça ou família. Nesse caso, tem o mesmo significado que

em espanhol, mas a frase "a gente” é usada no sentido do pronome pessoal

nós. Outros exemplos de pares de falsos cognatos são firma – assinatura /

asignatura - disciplina.

Diversas aplicações de processamento de língua natural se beneficiam da

identificação de cognatos e faltos cognatos. Algumas dessas aplicações in-

cluem: alinhamento sentencial (Simard et al., 1992; Melamed, 1999; Koehn

e Knight, 2002), alinhamento de textos paralelos (Gomes, 2009), indução de

léxicos bilíngues (Mann e Yarowsky, 2001), identificação de nomes de medica-

mentos confundíveis (Kondrak e Dorr, 2004) e tradução automática estatística

(Simard et al., 1992; Melamed, 1999; Fattah et al., 2007).

Em um cenário de aprendizagem de língua estrangeira, os cognatos e falsos

cognatos desempenham um importante papel. O reconhecimento dos cogna-

tos ajuda o aluno na compreensão da leitura, além de contribuir com a ex-

pansão do novo vocabulário. Por outro lado, a existência de falsos cognatos

representa um problema, pois seu uso incorreto acarreta em erros semânti-

cos produzidos pela interferência da língua nativa. Furtado (2012) analisou

a importância do estudo dos cognatos e falsos cognatos em sala de aula e

Gonçalves (2013) fez uma análise de erros destes itens em produções escritas

em espanhol por nativos do português. Ambas as autoras concordam com

a importância de apresentar esses itens em diversos estágios do aprendizado

da língua. Embora Gonçalves (2013) tenha observado erros deste tipo em

maior frequência em etapas iniciais do aprendizado, entre alunos com níveis

de aprendizado mais avançados também foram observados esses erros. Como

alternativa para aprimorar o uso desses itens lexicais, Furtado (2012) e Gon-

çalves (2013) consideram importante a criação de listas que incluíam esses

itens para apresentar para os alunos. Adicionalmente, Gonçalves (2013) con-

clui que chamar a atenção do aluno quando um falso cognato está presente

em um texto ou tarefa de sala de aula, seria uma alerta importante para levar

o aprendiz ao nível mais próximo possível da língua-alvo.

A criação manual de listas de cognatos e falsos cognatos é uma tarefa de-

morada que requer muito esforço dos lexicógrafos. Uma alternativa para so-

lucionar este problema é a criação automática de dicionários de cognatos e

falsos cognatos a partir de córpus bilíngues.

Diversas abordagens têm sido propostas para identificar de forma automá-
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tica cognatos entre pares de línguas (Simard et al., 1992; Kondrak e Dorr,

2004; Kondrak, 2005). A identificação automática de falsos cognatos tem re-

cebido menos atenção (Mitkov et al., 2007; Frunza e Inkpen, 2009; Nakov,

2009). Segundo Mitkov et al. (2007), isso poderia estar relacionado com o fato

de que em muitas aplicações é interessante identificar palavras equivalentes

entre duas línguas e não identificar falsos cognatos ou expressões que não são

equivalentes.

Entre as abordagens para identificar os falsos cognatos citam-se:

• a procura por expressões que coocorrem nos córpus paralelos;

• a utilização de dicionários para encontrar similaridades entre expressões;

• o uso de características ortográficas das palavras e, finalmente,

• comparações entre os pares de palavras analisando a semântica das pa-

lavras.

Segundo Mitkov et al. (2007) e Nakov (2009), considerando as abordagens

utilizadas, os estudos dedicados à identificação de cognatos e falsos cognatos

podem ser divididos em 3 grupos:

1. métodos que utilizam medidas de similaridades ortográficas e fonéticas;

2. métodos estatísticos que identificam os cognatos e os falsos cognatos

baseando-se em córpus paralelos;

3. métodos que utilizam uma abordagem semântica.

A seguir são apresentados alguns dos trabalhos que há na literatura para

identificar tanto cognatos quanto falsos cognatos.

Os trabalhos que propõem a abordagem ortográfica e fonética computam as

similaridades entre os pares de palavras utilizando medidas de distância. Há

diversos critérios para estimar a distância entre duas palavras. Do ponto de

vista ortográfico, uma das medidas mais empregadas é a distância de edição12

, comentada em Mitkov et al. (2007) e Frunza e Inkpen (2009). A distân-

cia ED pode ser utilizada entre palavras de duas línguas que compartilham

o mesmo dicionário e se concentra no cálculo do número mínimo de opera-

ções (eliminações, inserções ou substituições) necessárias para transformar

uma palavra em outra. A distância ED normalizada (NED) também tem sido

12do inglês Edit Distance (ED)
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utilizada e é calculada dividindo a soma de todas as operações para transfor-

mar uma sequência em outra, pelo comprimento da maior sequência. Outra

medida popular e efetiva é o coeficiente LCSR (Longest Common Subsequence
Ratio) proposto por Melamed (1999). O cálculo desse coeficiente é realizado

procurando-se a sequência comum de maior comprimento entre duas pala-

vras, dividido pelo comprimento da maior palavra. Por exemplo, o valor da

medida LCSR para os cognatos "mejorar"e "melhorar"é 6/8 = 0, 75. Com re-

lação às similaridades fonéticas, as medidas mais utilizadas são SOUNDEX

e EDITEX. Essas medidas aproveitam as características individuais das pa-

lavras para estabelecer similaridade (Mackay e Kondrak, 2005). O algoritmo

fonético SOUNDEX foi proposto para o inglês com o objetivo de indexar nomes

com similaridade na pronuncia. O algoritmo transforma todas as letras da

palavra seguindo um código numérico e mantendo a primeira letra da sequên-

cia. Após a transformação, o código é truncado, sendo a palavra representada

por quatro caracteres. Por outro lado, a medida EDITEX combina as propri-

edades da distância de edição com a estratégia de transformação usada pelo

algoritmo SOUNDEX.

Simard et al. (1992) identifica cognatos para auxiliar a tarefa de alinha-

mento sentencial de textos paralelos. No estudo, o autor trabalha com os pares

de línguas francês-inglês e considera cognatas aquelas palavras que compar-

tilhem os quatro primeiros caracteres. A partir disso, foi proposta a medida

PREFIX, que calcula o comprimento do prefixo comum para duas palavras,

dividido pelo comprimento da maior palavra. Por exemplo, o prefixo comum

dos cognatos "mejorar"e "melhorar"é 2 (as duas primeiras letras), dividido por

8 (maior comprimento entre as duas palavras) é 0,25. A medida PREFIX é

utilizada em Kondrak (2005) para beneficiar técnicas de alinhamento lexical

a partir da identificação previa de palavras cognatas. Para desenvolver a ta-

refa Kondrak (2005) também emprega outras medidas ortográficas tais como:

LCSR, PREFIX, DICE e IDENT. O coeficiente DICE é uma medida de simila-

ridade ortográfica, baseada nos números de n-gramas coincidentes entre as

palavras. O coeficiente divide a quantidade de bigramas comuns para duas

palavras pela soma dos bigramas de cada palavra, como mostra a Equação

3.22.

DICE(X, Y ) =
2 ∗ |bigramas(X) ∩ bigramas(Y )|
|bigramas(X) + bigramas(Y )|

(3.22)

em que, bigramas(X) é o conjunto de caracteres bigramas na palavra X. Por

exemplo, o coeficiente DICE para as palavras "mejorar"e "melhorar"=8/13 =
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0.61 (os bigramas compartilhados são me-or-ra-ar). Outras medidas foram

definidas a partir da medida DICE, como é o caso da medida TRIGRAM, que se

diferencia do coeficiente DICE, dado que TRIGRAM trabalha com trigramas e

não com bigramas. A medida IDENT é uma das mais simples, sendo utilizada,

comumente como baseline. Ela retorna 1 se as palavras são idênticas e 0 caso

contrário.

Kondrak e Dorr (2004) combinam as medidas de similaridade DICE, TRI-

GRAM, LCSR, ED, NED e SOUNDEX, para tratar o problema de diferenciar

nomes de medicamentos com pronuncias muito similares. Os autores rea-

lizam uma análise para identificar os problemas que apresentam as medidas

de similaridade baseadas no número de n-gramas coincidentes entre palavras.

A partir disso, eles propõem as medidas BI-SIM e TRI-SIM que caracterizam

várias das medidas anteriormente mencionadas e mostram um desempenho

adequado após serem comparadas com outras medidas. Os autores consi-

deram que o melhor desempenho foi alcançado após a combinação de várias

medidas.

Vários trabalhos (Inkpen et al., 2005; Mitkov et al., 2007; Frunza e Ink-

pen, 2009; Nakov, 2009) utilizam técnicas estatísticas e de aprendizado de

máquina para caracterizar cognatos e falsos cognatos a partir da combinação

de medidas ortográficas, fonéticas e semânticas.

Inkpen et al. (2005) identificam cognatos e falsos cognatos combinando téc-

nicas de aprendizado de máquina com medidas de similaridades ortográficas

e fonéticas. Os autores fazem uma análise detalhada do impacto das medi-

das tanto de forma individual quanto a combinação na tarefa de classificação.

Algumas das medidas de melhor desempenho foram BI-SIM e TRI-SIM.

Frunza e Inkpen (2009) propõem o uso de técnicas de aprendizado de má-

quina para separar cognatos de falsos cognatos, utilizando várias medidas de

similaridade entre pares de palavras como características de classificação. O

estudo disponibiliza um córpus paralelo dos pares de línguas francês-inglês e

as medidas de similaridade tanto ortográfica quanto fonética utilizadas foram:

IDENT, PREFIX, DICE, TRIGRAM, XDICE, XXDICE, LCSR, NED e SOUNDEX,

além das medidas BI-SIM e TRI-SIM propostas por Kondrak e Dorr (2004). Os

autores avaliam o impacto das medidas de similaridade tanto de forma indivi-

dual como a combinação delas na tarefa de diferenciação de cognatos e falsos

cognatos, além de estabelecer limiares específicos para cada medida com a

finalidade de separar cognatos de falsos cognatos. Especificamente, nesse

estudo são introduzidas evidências semânticas para diferenciar cognatos de
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falsos cognatos. Eles empregam um dicionário bilíngue seguindo a hipótese

de que cognatos aparecerão no dicionário com uma única tradução, enquanto

falsos cognatos podem aparecer com mais de um significado. Para isso, os

autores treinam um classificador para distinguir entre cognatos e falsos cog-

natos, por meio de um córpus paralelo.

Em geral, as abordagens semânticas para diferenciar cognatos de falsos

cognatos são baseadas em medidas de similaridade semântica. Estas medi-

das são computadas a partir de estruturas taxonômicas de representação dos

léxicos, como é caso da WordNet13, ou por meio de algoritmos que avaliam

similaridade entre as distribuições de um córpus. Algumas das medidas de

similaridade semântica utilizadas para computar distância entre os elementos

de estruturas taxonômicas são a distância Euclidiana, a distância cosseno, a

distância Kullback-Leibler, a distância entre conceitos, apresentada em Wu e

Palmer (1994) e a distância Leacock and Chodorow’s , utilizada em Mitkov

et al. (2007).

Em Kondrak (2001) é incorporada uma análise semântica para separar

cognatos de falsos cognatos. Nesse trabalho, o autor parte da premissa que

palavras cognatas mostram similaridade fonética e semântica. Seguindo essa

ideia, introduz um procedimento para identificar palavras relacionadas a par-

tir da estimativa de similaridades semânticas entre glosas. O autor identifica

a palavra chave da glosa e empregando a WordNet procura sinônimos nas glo-

sas e desta forma similaridades entre as palavras. No estudo são combinadas

as evidências semânticas com medidas de similaridade ortográfica e fonética.

Mitkov et al. (2007) propõem uma abordagem para identificar de forma

automática cognatos e falsos cognatos, que está dividida em dois passos. Pri-

meiramente, são extraídos de um córpus bilíngue as palavras candidatas para

formar uma lista de pares de palavras. Após a extração, cada par da lista é

classificado em cognato ou em falso cognato. A extração dos pares candidatos

é baseada em medidas de similaridade ortográfica, enquanto a classificação

das palavras extraídas é realizada a partir de medidas de similaridade semân-

tica. As medidas de similaridade ortográfica utilizadas foram a LCSR e a NED.

A base para estabelecer similaridades semânticas no estudo foi a estrutura ta-

xonômica EuroWordNet14 que inclui as quatro línguas testadas (inglês-francês,

inglês-espanhol, inglês-alemão e espanhol-francês). As medidas de similari-

dade semântica utilizadas foram a distância entre conceitos e a distância Le-

13https://wordnet.princeton.edu/
14http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
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acock and Chodorow’s. A distância entre conceitos é apresentada na Equação

3.23 e estima quão próximos os conceitos aparecem na hierarquia.

ComSim(C1, C2) =
2 ∗N3

N1 +N2 + 2 ∗N3
(3.23)

supondo que existe C3 que é o super conceito comum mais próximo entre

os conceitos C1 e C2. N1 é o número de nós no caminho de C1 até C3. N2 é o

número de nós entre o caminho de C2 até C3. N3 é o número de nós entre C3

e a raiz da estrutura hierárquica.

A distância Leacock and Chodorow’s usa o comprimento do caminho nor-

malizado entre dois conceitos C1 e C2 e é calculada segundo a Equação 3.24

LC(C1, C2) = −log[
len(C1, C2)

2 ∗max
] (3.24)

em que, len é o número de arestas do menor caminho entre os dois concei-

tos e max é a profundidade da estrutura.

A abordagem proposta por Mitkov et al. (2007) foi testada por meio de dois

experimentos. No primeiro experimento, a classificação foi realizada utilizando

taxonomias e no segundo utilizou-se um vetor de coocorrências das palavras

para procurar similaridades entre os conceitos. Os autores mostraram que

o melhor desempenho foi obtido no primeiro experimento e utilizando a dis-

tância entre os conceitos. Um aporte interessante desse trabalho é a seleção

automática dos pares de palavras por meio das medidas de similaridade orto-

gráficas.

Nakov (2009) apresenta um algoritmo não supervisionado que identifica

automaticamente falsos cognatos, combinando técnicas estatísticas, que ob-

servam ocorrência e coocorrência de palavras em textos paralelos com téc-

nicas que medem similaridade semântica usando a Web como um córpus.

Segundo o autor, há poucos trabalhos que extraem os falsos cognatos de um

córpus paralelo e a maioria deles emprega técnicas de alinhamento lexical

para extraí-los. O autor propõe, então, a extração de falsos cognatos após um

alinhamento sentencial dos textos paralelos. O método é aplicável para qual-

quer língua, mas foi testado com as línguas búlgara e russa. Nakov (2009)

seleciona os pares de palavras candidatas de córpus paralelos ou compará-

veis, utilizando medidas de similaridade ortográfica. Uma vez formada a lista

de pares candidatos, o autor começa a tarefa de classificação. O método pro-

posto para separar cognatos de falsos cognatos segue a hipótese de que se

duas palavras são cognatas então as palavras que formam parte do contexto
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em que a palavra esta inserida serão traduções mútuas. A partir disso, o au-

tor propõe dado um par de palavras, extrair o contexto local (uma janela de

comprimento três palavras), para criar dois vetores de palavras, neste caso a

palavra búlgara com seu contexto local e a palavra russa, também com seu

contexto local. Uma vez formados os dois vetores, o autor utiliza a distância

cosseno para calcular a similaridade entre eles. A precisão para este algoritmo

foi de 77%.

Recentemente, Gamallo e García (2012) propuseram um método para ex-

trair cognatos de um córpus comparável. Após o estudo foi criado um léxico

para os pares de línguas português e espanhol com aproximadamente 27.000

pares de lemas e palavras compostas extraídas da Wikipedia. Para identifi-

car as palavras (substantivos, adjetivos e verbos) com ortografia similar foi

empregada a distância DICE entre os lemas, e o método de aprendizado de

máquina precisava de listas de palavras nas duas línguas para estabelecer a

classificação. Para isso, foram utilizados dois dicionários português-espanhol.

O primeiro de língua geral, chamado OpenTrad-Apertium15 e o segundo criado

por meio da Wikipedia. A precisão do algoritmo proposto para extrair os pa-

res de palavras foi aproximadamente de 92% e os maiores problemas foram

identificados na extração de estrangeirismos, palavras com prefixos tais como

anti-fascista/fascista e palavras compostas.

Nos trabalhos da literatura que identificam cognatos e falsos cognatos

observa-se a aplicação de diversas técnicas, assim como de diversos recursos,

tais como: dicionários, córpus paralelos e córpus comparáveis. Os métodos

propostos seguem a mesma metodologia apresentada na Seção 3.2, em que

métodos para compilar léxicos bilíngues foram apresentados. A metodologia

adotada para validar as listas de cognatos e falsos cognatos é a mesma que

é aplicada na geração de léxicos bilíngues, destacando-se a necessidade de

análises manuais e o cálculo da precisão para avaliar os métodos propostos.

3.3.2 Verbos

Nesta pesquisa de doutorado, foi proposta a criação de um léxico bilíngue

que mostre os verbos que são utilizados na escrita acadêmica em português

com seus equivalentes em espanhol. Aprendizes de uma segunda língua têm

dificuldades em se adequar aos léxicos de determinados domínios. Esse fato

é observado na escrita acadêmica, em que às vezes itens da língua geral ou

da língua falada são incluídos, quando termos científicos eram mais adequa-

15Disponível em: http://sourceforge.net/projects/apertium/files/
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dos. Neste capítulo, diversas abordagens para estabelecer equivalências entre

uma língua alvo e fonte foram apresentados; qualquer uma delas poderia ser

utilizada para gerar o léxico bilíngue de verbos em português e em espanhol.

Além disso, seria necessário considerar um anotador morfossintático que au-

tomaticamente identificasse os verbos das duas línguas. Seguindo essa linha,

o problema que será tratado nesta seção está relacionado com as abordagens

utilizadas para identificar os léxicos que são da escrita acadêmica.

Diversos estudos (Simpson-Vlach e Ellis, 2010; Morley, 2015; Gardner e

Davies, 2013; Dos Santos, 2006; Baptista et al., 2010) foram propostos para

levantar os itens mais comumente utilizados na escrita acadêmica. Em ge-

ral, esses itens são extraídos por meio de análises estatísticas dos textos, que

contrastam córpus da língua geral ou falada com córpus da língua acadêmica

para identificar os itens que são frequentes na escrita acadêmica (Simpson-

Vlach e Ellis, 2010; Gardner e Davies, 2013). Indicar o que é ou não ina-

dequado nos textos acadêmicos, em geral, é muito subjetivo, pois o que é

frequente em uma área, pode ser inadequado em outra. Desta forma, os estu-

dos que identificam os itens da escrita acadêmica fazem análises com córpus

de diferentes áreas do conhecimento (Simpson-Vlach e Ellis, 2010; Morley,

2015; Dos Santos, 2006; Baptista et al., 2010). No entanto, compilar córpus

de diferentes áreas do conhecimento não é uma tarefa fácil, sendo mais difícil

ainda compilar córpus paralelos.

Gardner e Davies (2013) combinaram um grande córpus acadêmico de di-

versas áreas do conhecimento com um córpus da escrita geral para criar uma

lista de vocabulário acadêmico, nomeada AVL(Academic Vocabulary List). A

lista foi criada com o intuito de auxiliar os aprendizes de inglês acadêmico na

produção escrita. A ideia do trabalho era disponibilizar o recurso com itens

lexicais comuns à escrita acadêmica, em geral, sem distinção de área de co-

nhecimento. Para isso, Gardner e Davies (2013) aplicaram estatísticas tais

como: limiares de frequência; ocorrência do termo em pelo menos n áreas do

conhecimento e limiar de frequência do termo em todas as áreas do conhe-

cimento em que aparece. Os autores justificaram a necessidade desta lista e

mostraram como o recurso conseguiu aumentar em aproximadamente 14% a

cobertura de outra lista acadêmica, apresentada por Coxhead (2000).

Baptista et al. (2010) usaram como ponto de partida o vocabulário criado

por Coxhead (2000) para obter uma lista de termos acadêmicos em português.

A metodologia adotada foi manualmente estabelecer as equivalências entre os

termos em inglês e em português até gerar o vocabulário em português. O
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objetivo do trabalho era criar um recurso útil para apoiar a aprendizagem da

língua portuguesa. O léxico é composto por 1.812 palavras, das quais 409

são verbos, categoria morfossintática de interesse nesta pesquisa. Porém o

recurso criado por Baptista et al. (2010) contém verbos da escrita acadêmica

do português europeu que muitas vezes não coincidem com os verbos usados

nos textos acadêmicos em português do Brasil.

Dos Santos (2006) também levantou um léxico da escrita acadêmica em

português. O léxico foi extraído por meio de uma análise manual de córpus

científicos de diferentes áreas do conhecimento. Porém, a lista criada por

Dos Santos (2006) é pequena, com somente 54 verbos da escrita acadêmica.

Os recursos disponíveis para o português que mostram os itens usados na

escrita acadêmica não têm boa cobertura, mostrando a dificuldade em criar

um recurso deste tipo de forma manual. A análise manual pode contribuir

para criar uma lista de itens com alta precisão, mas a cobertura é baixa, pois

são poucos os itens incluídos.

3.3.3 Marcadores Discursivos

Espera-se que um texto escrito corretamente não seja apenas um texto li-

vre de erros lexicais e gramaticais, mas também um texto que atenda ao seu

gênero e apresente as ideias de forma coesa e coerente. Por isso, é importante

que o aprendiz utilize corretamente os marcadores discursivos na língua es-

trangeira. Marcadores discursivos são itens lexicais externos às orações, na

sua maioria invariável, que relacionam os enunciados e desempenham um

importante papel na coesão dos textos (Aidinlou e Mehr, 2012; Fernández,

2005). A simples presença dos marcadores nos textos não é, porém, garantia

de que o texto seja coerente. Aliás, pode ocorrer o contrário: o uso excessivo

e desnecessário dos marcadores pode resultar em um texto com problemas

de coerência e coesão (Casteele e Collewaert, 2013; Aidinlou e Mehr, 2012;

Fernández, 2005).

Na literatura foram encontrados estudos (Casteele e Collewaert, 2013; Ai-

dinlou e Mehr, 2012; Jalilifar, 2008) que, por meio de uma análise linguística,

compararam como os aprendizes de uma segunda língua e os nativos usam

os marcadores discursivos. Em geral, esses estudos fazem análises contrasti-

vas para obter desvios ou inadequações no uso de marcadores discursivos em

córpus de aprendizes e em textos produzidos por nativos. Entre os problemas

relacionados ao uso de marcadores discursivos relatados nesses trabalhos es-

tão:
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• Emprego incorreto de marcadores discursivos (erros de construção gra-

matical);

• Sobreuso de marcadores discursivos: os aprendizes aprendem apenas

um marcador para cada função e fazem uso recorrente dele;

• Uso de marcadores informais na escrita formal e vice-versa (desconheci-

mento do registro de cada marcador)

• Uso de marcadores de uma função para outra função (erros de escolha

lexical)

• Uso de marcadores inexistentes, gerados por transferência da língua ma-

terna para a língua-alvo.

Uma das sugestões apontadas por uma análise conduzida por Fernández

(2005) aponta a necessidade de um estudo aprofundado das características

dos textos de aprendizes de português e de espanhol no que se refere ao em-

prego dos marcadores discursivos. Embora algumas pesquisas (Casteele e

Collewaert, 2013) tenham realizado essa análise para os aprendizes de espa-

nhol, até o momento não se conhece nenhuma pesquisa voltada aos aprendi-

zes de português como língua estrangeira. Além disso, no cenário desta pes-

quisa não se conhece nenhuma inciativa computacional para criar um recurso

que dê suporte à escrita de marcadores discursivos em português, tratando

erros produzidos pela interferência da língua nativa.

No português, os marcadores discursivos têm sido estudados como ele-

mentos que contribuem para a estruturação retórica dos textos (Feltrim et al.,

2003), obtendo resultados mais úteis para os nativos da língua, pois pres-

supõem conhecimentos da língua que os aprendizes normalmente não têm.

Adicionalmente, para o português, os marcadores discursivos também foram

estudados para apoiar a tarefa de análise discursiva dos textos (Pardo e Nu-

nes, 2006). Uma das iniciativas anteriores é o projeto Dizer, no qual foi dis-

ponibilizada uma lista de marcadores discursivos subcategorizados de acordo

com sua função RST(Rhetorical Structure Theory).

Apesar da importância dos marcadores na produção escrita, principal-

mente na escrita acadêmica, esses itens lexicais não estão totalmente inventa-

riados em português e espanhol. A subcategorização dos marcadores lexicais

de acordo com sua função, embora reconhecida, varia muito na literatura das

duas línguas (Fernández, 2005; Shanru, 2012). Devido ao fato de existirem
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vários marcadores discursivos para cada função, é muito importante contar-

mos com uma subcategorização precisa desses itens lexicais por função em

ambas as línguas (língua materna do aprendiz e língua-alvo). Isso porque a

tradução dos marcadores discursivos não costuma respeitar uma relação de

equivalência item a item, mas sim a relação de equivalência entre as subcate-

gorias de função.

Um estudo foi desenvolvido por Fernández (2005) com a finalidade de clas-

sificar, analisar e comparar os marcadores discursivos em espanhol e em

português em 200 textos do gênero jornalístico a partir de uma perspectiva

linguístico-pragmática. A autora fez um levantamento dos marcadores pre-

sentes no córpus e considerou os cinco grupos apresentados por Zorraquino

e Portolés (1999):

• Estruturadores da informação;

• Conectores;

• Operadores Argumentativos;

• Reformuladores e

• Conversacionais.

O resultado desse estudo, porém, não possui as características necessárias

para uso computacional. Para automatização de auxílios à escrita é necessário

que esse léxico esteja inventariado extensivamente em cada língua, agrupado

por funções e que cada grupo de uma língua tenha um grupo equivalente na

outra língua, como é mostrado na Figura 3.5.

Figura 3.5: Exemplo de agrupamento dos marcadores discursivos com a
mesma função

88



A tarefa de traduzir marcadores discursivos de uma língua alvo para uma

língua fonte é uma tarefa árdua devido à diversidade funcional dos marcado-

res discursivos. Em uma língua, um marcador é capaz de assumir todo um

conjunto de funções, enquanto seu equivalente em outra língua não se cor-

responde com toda a diversidade de funções na língua fonte. Por esse fato,

os tradutores são obrigados a procurar na língua alvo um correspondente lin-

guístico que tenha, no mesmo contexto, propriedades funcionais idênticas, ou

pelo menos tão semelhantes quanto possível (Fernández, 2005).

Para aprimorar a tradução obtida com um algoritmo automático é necessá-

rio considerar informações semânticas e discursivas desses itens. Até onde se

conhece da literatura, para as línguas espanhol e português ainda não há um

estudo que apresente detalhadamente a relação dos marcadores discursivos

das duas línguas. O estudo mais próximo foi o apresentado por Fernández

(2005), porém as equivalências criadas pela autora foram aproximadas, pois

além de analisar poucas instâncias, a autora não considera as inúmeras suti-

lezas do processo de tradução dos marcadores discursivos.

Os métodos analisados para gerar léxicos bilíngues (Seção 3.2) poderiam

ser empregados na tarefa de gerar um léxico dos marcadores discursivos em

português e em espanhol. O léxico poderia ser extraído de córpus paralelos

e, embora precise ser validado manualmente, a tarefa de extração automá-

tica sempre vai ser mais rápida que a extração manual. Porém, uma das

dificuldades da tarefa seria o reconhecimento automático dos itens fazendo

função de marcador discursivo, pois como comentado, esses itens podem as-

sumir diversas funções; o "e", por exemplo, tanto pode ser um marcador que

une orações como sintagmas nominais. Um recurso lexical com as equivalên-

cias dos marcadores discursivos em espanhol e português poderia representar

uma alternativa para que os hispano falantes reconhecessem as transferên-

cias destes itens de uma língua para a outra e, como consequência, diminuir

o número de inadequações produzidas pela interferência da língua nativa.

3.3.4 Expressões Formulaicas

Expressões formulaicas (ou cue-phrases em inglês (Abdalla e Teufel, 2006))

são muito importantes não somente na língua geral, mas também na es-

crita acadêmica. Wray (2002) define expressões formulaicas como sequên-

cias, contínuas ou descontínuas, de palavras que são ou parecem ser frases

pré-fabricadas, sendo que elas expressam um conceito e contribuem à fluidez

do texto, por isso a importância de saber usar essas expressões na escrita
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acadêmica.

Segundo Ellis et al. (2008) os aprendizes de uma segunda língua têm di-

ficuldade em empregar expressões formulaicas do gênero acadêmico; isso foi

constatado até na produção escrita de aprendizes com níveis mais avança-

dos da língua. Na análise realizada por Ellis et al. (2008) observou-se, com

frequência, como os aprendizes geram expressões formulaicas erradamente

via tradução literal ou por interferência da língua nativa. Porém, na literatura,

poucos estudos foram desenvolvidos com a finalidade de auxiliar a aquisição

de expressões da escrita científica em uma segunda língua ou língua estran-

geira. Por outro lado, diversos estudos (Ellis et al., 2008; O’Donnell et al.,

2013) concentraram-se no levantamento dos padrões que representam como

nativos e aprendizes usam as expressões formulaicas.

Computacionalmente, diversos métodos têm sido propostos para identifi-

car as expressões formulaicas em textos acadêmicos (O’Donnell et al., 2013;

Leedham, 2012; Simpson-Vlach e Ellis, 2010). O intuito desses métodos é

mostrar aos usuários essas expressões e como elas são utilizadas. No en-

tanto, esses auxílios não são direcionados para os aprendizes de uma segunda

língua e sim para os nativos da língua. Esses métodos acontecem em um con-

texto monolíngue e os léxicos gerados não são bilíngues e não mostram as

equivalências entre uma língua fonte e alvo.

Como comentado na Seção 3.2, o fato das expressões formulaicas serem

um tipo de multipalavras influencia na dificuldade de estabelecer um método

para extrair automaticamente todas as expressões formulaicas de um córpus.

Como consequência, alguns estudos realizaram a extração de forma manual

e, nos estudos em que uma extração automática aconteceu, sugere-se a ve-

rificação da saída por um ou mais humanos, sendo recomendado estimar a

concordância entre os anotadores envolvidos, porque ainda entre humanos há

divergências na hora de identificar se uma dada expressão é ou não formulaica

(Ramisch, 2012).

Para a língua portuguesa, expressões formulaicas foram categorizadas se-

gundo os componentes retóricos presentes em um resumo acadêmico no pro-

jeto SciPo (Feltrim, 2004). No projeto levantaram-se manualmente listas de ex-

pressões formulaicas para cada componente retórico do resumo. A tarefa que

se desejava desenvolver, com a anotação manual das expressões formulaicas

no SciPo, era identificar automaticamente o componente retórico da sentença,

considerando, entre outros atributos, a presença de expressões formulaicas.

Posteriormente, o processo de classificação das sentenças dos resumos aca-
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dêmicos foi automatizado com a ferramenta JBow (Machado, 2009), que clas-

sifica as sentenças, considerando as expressões contidas, porém o JBow não

identifica automaticamente expressões formulaicas. A ferramenta implementa

um modelo estatístico de bag of words para classificar sentenças segundo as

diferentes categorias retóricas, mas a ferramenta precisa de um córpus com

expressões formulaicas previamente anotado para classificar novas sentenças.

Na literatura foram identificadas as seguintes abordagens para se extrair

automaticamente expressões formulaicas:

• frequência de n-gramas;

• medidas de associação;

• phrase-frames;

• informações sintáticas e semânticas;

• a informação dos itens empregados pelos nativos da língua.

Os métodos computacionais adotados, assim como a metodologia para ex-

trair e avaliar expressões formulaicas se sobrepõe com os métodos para extrair

multipalavras (Seção 3.2).

A abordagem baseada na frequência de n-gramas é um método simples que

identifica sequências que acontecem com uma alta frequência. Ele identifica

sequências tais como "how are you", "nice day today” e "good to see you”, po-

rém também identifica sequências tais como "and of the” ou "but it is” que não

são expressões formulaicas. Por outro lado, expressões que acontecem com

baixa frequência no córpus, tais como "blue moon", "longitude and latitude",

que representam colocações, não serão levantadas com o emprego unicamente

da abordagem estatística. Em contraste, medidas de associação conseguem

identificar expressões fixas com baixa frequência. A medida de associação

mais empregada para extrair expressões formulaicas é a Pointwise mutual
information. A equação para calcular essa e outras medidas de associação

aparecem no Apêndice A desta monografia. Phrase-frames agrupa sequências

que são muito similares com outras, por exemplo, "it is * to” é um padrão

que aceita diversas palavras no lugar do símbolo * (interesting, good, useful).
Desta forma, extrai expressões com variações, essas variações podem ser re-

cuperadas por meio de padrões morfossintáticos ou semânticos. No exemplo,

todas as palavras são adjetivos e todas elas têm o mesmo significado. Outros

autores aproveitam os padrões sintáticos e as similaridades semânticas para
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levantar expressões formulaicas dos textos. As abordagens anteriores nem

sempre mostram o uso correto da língua, em outras palavras, o uso que o

nativo faz da língua, por isso é importante contrastar as expressões candida-

tas com as expressões utilizadas pelos nativos,como realizado nos trabalhos

de Ellis et al. (2008) e O’Donnell et al. (2013). Além disso, as vezes é preciso

extrair as expressões de um determinado gênero, porque uma expressão fre-

quentemente empregada na fala, por exemplo, provavelmente não é usada na

escrita acadêmica, que é um registro mais formal.

Leedham (2012) e Simpson-Vlach e Ellis (2010) trabalharam com a abor-

dagem baseada em n-gramas para extrair expressões formulaicas de textos

produzidos por aprendizes de L2. Todos os estudos consideraram n-gramas

contidos por 3,4 e 5 palavras. Os bigramas em geral são excluídos, pois apa-

recem com muita frequência e, além disso, sobrepõem-se com os n-gramas

maiores. Todos os n-gramas incluídos na lista de candidatos são expressões

que nem sempre representam expressões formulaicas, por isso, em ambos os

estudos foi necessário implementar um filtro para manter na lista as expres-

sões com maior probabilidade de serem formulaicas.

Prentice (2012) apresenta um método para auxiliar os professores em sala

de aula na extração de expressões formulaicas de textos produzidos por apren-

dizes de L2. Desta forma, os professores podiam extrair as expressões e ana-

lisar como os aprendizes as usavam. O autor relata que um grande número

de expressões formulaicas acontece no começo da sentença. Depois de extrair

as expressões, o autor ordena a lista de candidatas segundo a frequência das

expressões no córpus. Como as expressões foram extraídas do começo das

sentenças, na lista inicial existiam muitas sobreposições entre as expressões,

por exemplo: "I think it is” aparecia no topo da lista de 4-gramas, enquanto "I
think it” aparecia no topo da lista dos 3-gramas. Além disso, como as expres-

sões foram somente ordenadas segundo sua frequência, apareciam nas listas

muitas expressões que não eram consideradas expressões formulaicas, pois

careciam de significado, isto é, não tinham sentido sozinhas. Considerando os

dois últimos fatos, o autor propôs uma verificação manual das listas geradas,

mantendo na lista as expressões formulaicas. O método proposto é bastante

simples, mas segundo o autor é melhor que analisar manualmente todas as

sentenças do córpus de alunos.

Simpson-Vlach e Ellis (2010) criaram uma lista de termos acadêmicos que

incluía expressões formulaicas. Os autores identificaram as expressões que

aconteciam com maior frequência nos gêneros acadêmico e da língua geral,
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considerando uma análise do logaritmo de probabilidade das expressões em

ambos os gêneros. As expressões de ambos os córpus foram ordenadas se-

gundo o logaritmo da probabilidade obtendo duas listas com aproximada-

mente 2.000 elementos cada. Os elementos que coocorriam nas duas listas

simultaneamente pertenciam à escrita de língua geral, enquanto os que uni-

camente apareciam na lista de termos acadêmicos pertenciam a esse gênero.

Para identificar as expressões formulaicas, Simpson-Vlach e Ellis (2010)

combinaram as frequências das expressões e o valor da informação mutua e

selecionaram 108 expressões com diferentes faixas de valores de frequência e

de informação mutua (alta, media, baixa). Uma inspeção manual determinou

a classe das expressões (se formulaicas ou não). A partir da anotação manual

foi estabelecido um limiar que combina a frequência e a informação mutua

para ordenar as expressões. Segundo os autores, tanto a frequência quanto

a informação mutua foram decisivas para determinar se as expressões são

formulaicas ou não, mas a informação mutua foi mais determinante na hora

de ordenar a importância dessas expressões. A conclusão anterior indica que

as associações das palavras dentro da expressão são informações decisivas.

Para calcular a frequência e a informação mutua, Simpson-Vlach e Ellis (2010)

utilizaram a ferramenta Collocate (Barlow, 2004).

O método proposto por Simpson-Vlach e Ellis (2010) é mais robusto que o

método apresentado por Prentice (2012), que somente usa a frequência como

parâmetro para extrair as expressões formulaicas, porque além de usar a

frequência das expressões utilizam a informação mutua para avaliar a as-

sociação entre as palavras que compõem a expressão. Segundo McDonough

(2011) uma análise baseada unicamente na frequência das expressões não

é válida porque muitas das expressões que acontecem frequentemente no

córpus não são expressões formulaicas e por outro lado muitas das expres-

sões formulaicas não acontecem frequentemente. Desta forma, na literatura

observa-se uma combinação das abordagens anteriores.

Kermes (2012) propôs um método para levantar n-gramas com 4 palavras.

O método de Kermes (2012) tinha a finalidade de reconhecer os usos das ex-

pressões formulaicas identificadas; para isso a extração aconteceu com textos

de diferentes áreas do conhecimento. O autor mostrou que existem expres-

sões formulaicas que são específicas de determinado gênero textual, enquanto

outras são comuns para todos os gêneros textuais. Para extrair a lista de

expressões candidatas o autor estabeleceu uma frequência de corte e para

descrever o uso da expressão utilizou heurísticas que consideravam as posi-
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ções das expressões nas sentenças (começo, meio e fim) e o contexto ao redor

da expressão. Na descrição do método proposto por Kermes (2012) não há

informação sobre a metodologia de avaliação adotada.

Morley (2015) disponibilizou um recurso16 na forma de Phrase-frames que

contém inúmeras expressões da escrita acadêmica em inglês, utilizadas fre-

quentemente em diversas áreas de conhecimento. O recurso foi projetado para

auxiliar a escrita dos aprendizes de inglês, porém, também é de grande uti-

lidade para os nativos. As expressões foram extraídas mediante análises de

colocações, estimativas de frequência e foram analisadas por vários linguis-

tas. As expressões foram classificadas segundo a seção no texto em que elas

acontecem: introdução, metodologia, etc.. Embora o recurso seja de grande

valor, ele é monolíngue e não mostra as correspondências entre uma língua

nativa e o inglês.

O método proposto por Abdalla e Teufel (2006) levantou expressões formu-

laicas compostas por um verbo e um objeto direto. Com ajuda de um parser e a

combinação de várias heurísticas os autores extraíram expressões, tais como:

"we present an approach for” ou "we introduce a method for”. Abdalla e Teufel

(2006) empregaram uma abordagem bootstrapping para a partir de tuplas com

verbos e substantivos, por exemplo: [present, approach] extrair de um córpus

expressões com a mesma estrutura sintática e similares semanticamente. O

método estabelecia similaridades semânticas entre os componentes das tuplas

dadas como entradas, as quais foram compiladas manualmente. Desta forma,

expressões que não foram observadas no conjunto de treinamento podem ser

identificadas e todas elas estavam agrupadas pelo sentido, por exemplo: o

objetivo do autor. O método proposto por Abdalla e Teufel (2006), embora

simples, obtém bons resultados, no entanto, é um método monolíngue que

não visa auxiliar a escrita dos aprendizes da língua.

Na Seção 3.2 foram discutidas as dificuldades em estabelecer correspon-

dências entre as multipalavras de uma língua fonte e alvo. Esse problema

foi analisado por Fernandez (2008) que realizou um estudo manual que mos-

tra as dificuldades para traduzir expressões formulaicas. Fernandez (2008)

utiliza um córpus paralelo inglês e espanhol para realizar a análise. Para

traduzir as expressões do inglês (língua fonte) para o espanhol (língua alvo)

foram identificadas, previamente, 232 expressões formulaicas de diversos ti-

pos. Esse número representa aproximadamente o 6% cada 1000 palavras.

A descoberta anterior mostrou que é significativo o número de expressões

16http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
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no córpus e, como consequência, é importante realizar análises que aprimo-

rem a tradução dessas expressões. Do total de expressões identificadas em

inglês 62 delas foram traduzidas incorretamente para o espanhol. Segundo

Fernandez (2008), a quantidade de erros está correlacionada com o tipo de

expressões que foi traduzida. Além disso, um dos principais problemas iden-

tificados durante a tradução é que as expressões formulaicas em inglês nem

sempre foram traduzidas para expressões formulaicas em espanhol, muitas

vezes isso aconteceu devido à falta de uma equivalência na língua alvo. A

partir desse resultado, a autora considera importante que o tradutor antes de

traduzir reconheça que a expressão a ser traduzidas é uma expressão formu-

laica. Porém, a identificação dessas sequências é extremamente difícil porque

são muitas as características que as definem. A análise guiada por Fernandez

(2008) mostra a dificuldade em traduzir expressões formulaicas mesmo entre

humanos, o que indica que os valores de precisão e cobertura obtidos por um

método automático devem estar longe dos valores alcançados pelos humanos.

3.4 Considerações Finais

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo mostrou que a tarefa de

geração de léxicos bilíngues é complexa, mas diversos métodos estão disponí-

veis. Em geral, todos os léxicos comentados foram criados para uma aplicação

específica, por isso, comprovou-se que tanto a utilidade do léxico, quanto os

itens incluídos determinam a abordagem computacional que será utilizada

para gerar o recurso lexical.

Os métodos de tradução se mostraram eficientes para a criação destes re-

cursos, no entanto a maioria deles depende de um córpus paralelo. Além

disso, o sucesso do método depende do tamanho do córpus. Adicionalmente,

se o desejo é extrair léxicos de um gênero específico, por exemplo, o acadê-

mico, é preciso que o córpus paralelo seja desse gênero. Córpus paralelos são

recursos difíceis de compilar, o que representa uma das principais dificulda-

des na criação de um léxico bilíngue com boa cobertura. Para o português

do Brasil, são poucos os córpus paralelos disponíveis, sendo menor ainda o

número de córpus para o gênero acadêmico. Até o momento, o único projeto

conhecido com interesse de disponibilizar córpus da área técnico-científica é

o projeto Per-Fide17, que tem como principal objetivo a criação de recursos

bilíngues entre a língua portuguesa e outras seis línguas: espanhol, russo,

17http://per-fide.ilch.uminho.pt/site.pl/index.it
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francês, italiano, inglês e alemão. Além disso, o projeto prevê a compilação de

córpus paralelos de diferentes áreas (Araújo et al., 2010).

As etapas propostas para compilar expressões multipalavras foram obser-

vadas na compilação de vários dos trabalhos analisados. Desta forma, as

etapas podem ser adotadas para compilar os léxicos bilíngues entre o espa-

nhol e o português. Além disso, alguns trabalhos primeiramente extraem os

léxicos da língua fonte e depois estabelecem as equivalências, separando esse

processo em duas etapas. Seguindo essa linha, o passo de obter as equivalên-

cias entre as línguas poderia ser inserido no conjunto de passos estabelecidos

no procedimento de extrair multipalavras no contexto monolíngue.

A extração de multipalavras se mostrou como uma tarefa complexa, sendo

necessária a avaliação humana na maioria dos estudos. Acredita-se que nesta

pesquisa a extração de itens lexicais é uma das etapas mais críticas, em todos

os recursos será necessário criar heurísticas para reconhecer: falsos cogna-

tos, marcadores discursivos e expressões formulaicas. O léxico de verbos é

o mais simples, pois um anotador morfossintático realiza a tarefa de forma

automática, porém erros podem acontecer, sendo necessária a verificação da

saída.

Observou-se que a etapa mais crítica dos métodos comentados é a ava-

liação dos recursos. Sendo necessário, em alguns casos ter conjuntos pre-

viamente avaliados ou construídos pelos humanos ou avaliar manualmente

a saída obtida automaticamente. A maioria dos trabalhos utilizou a avalia-

ção humana para validar os métodos, isso é, sem dúvida, um dos maiores

problemas enfrentados nesta pesquisa. No caso das expressões é necessá-

rio primeiramente validar a etapa da extração, na língua fonte, para depois

validar se a equivalência obtida foi válida ou não.
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CAPÍTULO

4

Ferramentas de Apoio à Escrita de
Textos

Neste capítulo são apresentadas ferramentas e métodos, propostos para

auxiliar a escrita de aprendizes (Seção 4.1) as quais foram classificadas, se-

gundo Hayashibe et al. (2012), nas seguintes categorias: (i) sistemas de pós-

edição de textos; (ii) sistemas de auxílio em tempo real; (iii) sistemas que

procuram por frases; e (iv) sistemas que apoiam a tradução. Na Seção 4.2

comentam-se as principais abordagens utilizadas para tratar diversos tipos

de erros gramaticais. Essas abordagens integram os sistemas de pós-edição

de textos, cuja finalidade é detectar e corrigir erros. Nesta mesma seção tam-

bém é apresentado o corretor gramatical ReGra, o qual é o mais utilizado

para produzir textos em português brasileiro. Para finalizar, comentam-se

as metodologias empregadas para avaliar as abordagens computacionais que

detectam e corrigem erros.

4.1 Ferramentas e Métodos para Auxiliar a Escrita de

Aprendizes

O processamento de línguas naturais (PLN) é relevante no contexto de en-

sino/aprendizado de língua, especialmente com relação à língua escrita. Neste

cenário, o PLN tem sido utilizado para analisar a linguagem produzida pe-

los aprendizes de uma língua, via métodos dedicados à criação de aplicações
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ICALL (Intelligent Computer-Assisted Language Learning), AES (Automated Es-
say Scoring) e ferramentas de auxilio à escrita. Além disso, o PLN também

se ocupou da análise dos textos dos nativos com o intuito de apoiar a escrita

dos aprendizes, por meio da apresentação de exemplos, ou criação de mate-

riais, produzidos pelos nativos, que auxiliem a aprendizagem dos aprendizes

(Meurers, 2013).

Pesquisas que criam ferramentas e recursos para auxiliar à escrita de tex-

tos utilizam abordagens da linguística computacional e da teoria de aprendi-

zagem de língua para alcançar seus objetivos. Em geral, a primeira etapa des-

ses estudos está focada na análise da língua produzida pelos aprendizes para

identificar suas características. Na maioria das vezes, esta análise concentra-

se na identificação de diversos tipos de erros, porém há muitos trabalhos que

avaliam aspectos estilísticos dos textos que são considerados inadequações e

não erros. Para a realização das análises da língua dos aprendizes geralmente

um córpus de aprendizes é compilado. A partir de diversas análises e/ou

anotações são levantadas as principais dificuldades. A seguir, são apresenta-

dos sistemas de auxílio à escrita, que seguiram a metodologia anterior para

criar os auxílios. Esses sistemas estão categorizados segundo a classificação

proposta por Hayashibe et al. (2012).

Sistemas de Pós-Edição de Textos
Os sistemas de pós-edição de textos recebem um texto como entrada e pro-

curam por problemas pontuais, especificamente relacionados com inadequa-

ções gramaticais. Esses estudos integram corretores ortográficos, gramaticais

e estilísticos e são úteis porque oferecem alternativas para melhorar aspectos

de clareza e concisão nos textos (Aluísio, 1995). Para construir esses sistemas

é necessário analisar grandes córpus de aprendizes para conhecer as caracte-

rísticas dos aprendizes. Além disso, diversas abordagens computacionais são

combinadas para tratar automaticamente a gama de problemas gramaticais.

Algumas dessas abordagens são apresentadas na Seção 4.2. Neste grupo es-

tão incluídos vários sistemas, livres ou comerciais, que apoiam à escrita em

inglês, tais como: Grammarly1, WhiteSmoke2, e Ginger3.

Leacock et al. (2009) apresentaram o sistema ESL Assistant que é uma

ferramenta Web que auxilia os aprendizes de inglês a produzirem textos sem

erros gramaticais. Além disso, também disponibiliza uma busca na Web que

mostra o uso adequado de expressões, apresentando a expressão original e

1https://www.grammarly.com/
2http://www.whitesmoke.com/
3http://www.getginger.jp/
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possíveis substituições. ESL Assistant utiliza uma abordagem híbrida que

combina métodos estatísticos e baseados em regra para detectar e corrigir,

por meio de sugestões, problemas gramaticais. Métodos de aprendizado de

máquina foram propostos para tratar erros mais complexos, tais como erros

de uso de artigos e preposições. Por outro lado, expressões regulares são uti-

lizadas para problemas mais simples, relacionados com verbos modais, por

exemplo. Adicionalmente, a ferramenta utiliza um modelo de língua sufici-

entemente grande para verificar a validade da sugestão. A sugestão não é

apresentada ao usuário até que a probabilidade dela não seja maior que o

trecho original. Mais detalhes da arquitetura do sistema ESL Assistant são

apresentados nos trabalhos de Gamon et al. (2008, 2009). Alguns comentá-

rios referentes a esses trabalhos são apresentados na Seção 4.2.

Nesta categoria são incluídos os sistemas que usam técnicas de PLN para

avaliar e pontuar a qualidade da escrita de um texto. Um exemplo desse tipo

de sistemas é o Criterion (Online Essay Evaluation Service)4 (Burstein et al.,

2004), um sistema Web que além de avaliar as habilidades da escrita dos

usuários também fornece uma nota e um conjunto de sugestões para o texto.

Criterion se baseia no sistema e-rater (Attali e Busrstein, 2006; Burstein et al.,

2003) para pontuar os textos e contém uma aplicação, chamada Critique, que

inclui um grupo de programas para identificar erros gramaticais, de usos da

língua, de estruturação do discurso e de inadequações de estilo nos textos

(Marquiafável, 2007; Attali e Busrstein, 2006; Dikli, 2006). A nota dada pelo

Criterion é obtida após uma avaliação geral dos problemas identificados. Ape-

sar de o sistema considerar uma pontuação holística, ele consegue prover

correções para as deficiências encontradas. O sistema atende textos de dife-

rentes gêneros, como o narrativo, expositivo e argumentativo, no entanto, não

tratam o gênero científico.

O Criterion e ESL Assistant foram avaliados por Chodorow et al. (2010) na

tarefa de detectar e corrigir erros de preposições e artigos. Ambos os sistemas

mostraram-se eficientes na apresentação das sugestões, contribuindo para

aprimorar a escrita dos aprendizes de inglês. Por isso, tanto Criterion como

ESL Assistant são o estado da arte de sistemas de pós-edição de textos.

Sistemas de Auxílio em Tempo Real

Há um conjunto de ferramentas que auxiliam a escrita dos textos em tempo

real, isto é, durante a tarefa de escrita. Essas ferramentas ajudam na compo-

sição do texto, indicando as palavras e/ou expressões em L2 mais adequadas

4http://criterion.ets.org
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para determinando contexto. Segundo Hayashibe et al. (2012), o auxílio em

tempo real pode ser uma solução mais atraente para detecção e correção de

erros de aprendizes, pois consegue prever alguns erros enquanto o texto está

sendo escrito. AI-type5 é um software de assistência as entradas em inglês,

que ajuda os usuários a digitar mais rapidamente, apresentando possíveis

palavras. Estas palavras são apresentadas considerando o contexto em que

foram utilizadas.

Sistemas de auxílio em tempo real são propostos para aprendizes que não

necessariamente têm um bom nível na escrita em L2. Esses sistemas integram

diversos recursos, tais como: dicionários, métodos de busca de expressões, re-

gras gramaticais e exemplos de sentenças usadas na língua. A integração dos

recursos em uma ferramenta diminuí o tempo de busca e facilita as consultas

dos aprendizes. As ferramentas de auxílio em tempo real, apresentadas nesta

seção, utilizam a língua nativa do aprendiz como ponto de partida e, para isso,

empregam métodos de tradução automática. Além disso, oferecem auxílios no

nível lexical. Diferentemente dos sistemas de pós-edição da escrita, que focam

na detecção de erros, os sistemas de auxílio em tempo real tentam prever o

erro, auxiliando na produção do texto.

As ferramentas PENS (Perfect ENglish System) (Huang et al., 2000) e WINGS

(Writing with INtelligent Guidance and Suggestions) (Dai et al., 2014) apóiam

a produção escrita de chineses, aprendizes de inglês. Ambas as ferramen-

tas oferecem ajuda e sugestões em tempo real na escrita nos níveis lexicais e

sentenciais. Tanto PENS quanto WINGS podem ser considerados sistemas de

recuperação de informação que apóiam a escrita. Para isso, eles disponibili-

zam grandes bases de conhecimento e mecanismos de busca para auxiliar o

aprendiz na tarefa de escrita de textos.

PENS é um sistema de consulta que, por meio da interação com o usuário,

apresenta sugestões relacionadas com a grafia das palavras e a reescrita de

sentenças a partir de sentenças de exemplos recuperadas automaticamente.

O sistema PENS oferece sinônimos e antoninos de palavras na língua inglesa e,

para isso, consulta léxicos disponíveis. Adicionalmente, PENS permite a con-

sulta de palavras na língua chinesa, procurando a tradução mais adequada

para o inglês. Para isso, o sistema utiliza um modelo de tradução estatística,

dicionários bilíngues chinês inglês e um modelo da língua inglesa. O modelo

de língua em inglês tem 247.238.396 trigramas e o dicionário bilíngue contém

115.200 entradas com anotação morfossintática e classificação semântica. O

5http://www.aitype.com/
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modelo de tradução foi treinado a partir de um córpus paralelo composto por

96.362 pares de sentenças.

Huang et al. (2000) compilaram recursos lexicais, tais como: léxicos bi-

língues e listas de colocações a partir do alinhamento de um córpus paralelo

para gerar os auxílios no nível lexical. Esses recursos foram avaliados ma-

nualmente. Por outro lado, Dai et al. (2014) implementaram um modelo de

representação vectorial das palavras, que usa como base a similaridade entre

as palavras e estratégias baseadas em regras com padrões morfossintáticos,

para mostrar ao usuário itens lexicais que podem substituir a palavra dada

como entrada.

As ferramentas PENS e WINGS também apóiam a reescrita de sentenças.

Para isso, Huang et al. (2000) empregam um algoritmo de recuperação de

informação que, por meio de palavras ou expressões curtas, procuram no cór-

pus paralelo as sentenças relacionadas. As palavras chaves são dadas como

entrada pelo usuário e as sentenças recuperadas compartilham o mesmo sen-

tido ou a mesma sintaxes das palavras de entrada. Dai et al. (2014) reco-

mendam sentenças relacionadas com uma sentença dada como parâmetro,

empregando o modelo de tópicos Latent Dirichlet Allocation6 (LDA).

Dai et al. (2014) avaliaram o desempenho do sistema proposto na apresen-

tação de palavras similares por meio da comparação com outra ferramenta. O

resultado da avaliação mostrou maior diversidade nas palavras apresentadas

por Dai et al. (2014). Além disso, o sistema também foi avaliado na apresen-

tação de sentenças relacionadas; sendo realizada uma verificação manual da

saída por 12 estudantes aprendizes de inglês. Somente foram consideradas

as saídas em que houve mais de 70% de concordância entre os avaliadores,

conseguindo uma precisão de 76%. Já, a avaliação realizada por Huang et al.

(2000) considerou a precisão do algoritmo de tradução proposto para obter as

palavras em inglês a partir das palavras em chinês. A recuperação sentencial

foi avaliada comparando a saída do sistema com um gold standard, criado

de forma manual. A precisão do sistema foi de 83%, enquanto a cobertura

foi de 55%. Embora os dois sistemas ofereçam auxílios similares, o sistema

WINGS pode prover melhores sugestões na recuperação das sentenças simila-

res, pois introduzem técnicas de PLN que avaliam o contexto das expressões

para selecionar o conjuntos de sentenças.

6LDA é um modelo gerativo probabilístico, em que os documentos são representados como
misturas aleatórias de tópicos latentes, de forma que cada tópico é caracterizado segundo a
distribuição das palavras presentes no texto. Assim, cada documento é representado segundo
a distribuição dos tópicos.
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Hayashibe et al. (2012) apresentaram a ferramenta phloat (PHrase LOokup
Assistant Tool), similar aos sistemas PENS e WINGS, porém phloat foi imple-

mentada para auxiliar nativos do japonês, em etapas iniciais de aprendiza-

gem, nas escolhas lexicais em inglês. Para isso, o sistema usa uma grande

base de conhecimento composta por palavras e expressões em japonês e suas

traduções em inglês. O sistema foi validado por meio de tarefas desenvolvidas

pelos aprendizes, com e sem a ferramenta phloat. Dois humanos avaliaram

o desempenho dos aprendizes, concluindo que os textos produzidos com a

ferramenta tinham mais qualidade.

FLOW 7 (Chen et al., 2012) apresenta um modelo que combina tradução es-

tatística com modelos de desambiguação sensíveis ao contexto para obter os

n-gramas mais adequados dada o língua nativa (processo de composição) ou a

segunda língua (processo de revisão). A análise se baseou em um córpus pa-

ralelo alinhado, por meio do Giza++. FLOW apresenta aos chineses aprendizes

de inglês as expressões mais adequadas para um dado contexto. Por exemplo:

dada a expressão "We propose a method to” o sistema prediz as expressões que

vem depois "solve the problem”, "tackle the problem”. A vantagem da aborda-

gem proposta é que ela somente depende do córpus paralelo, que embora seja

um recurso difícil de se compilarr, caso disponível o recurso, o método pode

ser adaptado para auxiliar em outros gêneros, como o científico, por exemplo.

Os autores nada comentaram sobre a avaliação do recurso.

Buscadores de Expressões

Nesta categoria incluem-se um conjunto de estudos que visam criar recur-

sos com expressões pré-fabricadas, que podem auxiliar na produção escrita

da língua estrangeira. No entanto, em geral, estes recursos são utilizados por

usuários com níveis avançados da língua, que conhecem a importância de

usar expressões pré-fabricadas. Além disso, não consideram possíveis erros

produzidos por interferências da língua nativa, como os sistemas de auxílio

em tempo real. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para criar recursos

que levantem padrões lexicais ou gramaticais do inglês. Morley (2015) dis-

ponibilizaram um recurso8 na forma de Phrase-frames que contém inúmeras

expressões da escrita acadêmica em inglês, utilizadas frequentemente em di-

versas áreas de conhecimento. Por outro lado, Wible e Tsao (2010) criaram

a base de conhecimento léxico gramatical StringNet, baseada na extração de

n-gramas híbridos, que consideram a coocorrência da forma, do lema e da eti-

7http://flowacldemo.appspot.com
8http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
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queta morfossintática das sequências de palavras. Esses recursos apresentam

os padrões do inglês, tais como: “there is a tendency for [noun] to [verb]”, por

meio dos quais, os aprendizes podem fazer substituições e gerar expressões

válidas na língua. Esse tipo de recurso pode ser muito útil na aprendizagem

de língua estrangeira e em tarefas de tradução.

Sistemas de Suporte à Tradução

Nesta categoria são incluídos sistemas que interagem com o usuário para

produzir um texto na língua alvo a partir de um texto na língua fonte. Esses

sistemas, diferentemente dos tradutores tradicionais, conseguem apresentar

uma tradução mais precisa, pois contam com a ajuda do usuário para aprimo-

rar a saída. Eles surgiram com o intuito de substituir, durante a produção de

textos em L2, as consultas a tradutores ou dicionários bilíngues que nem sem-

pre apresentam a melhor tradução. Os sistemas também oferecem auxílio em

tempo real, mas focando unicamente na obtenção de traduções adequadas.

Os sistemas TransType2 (Esteban et al., 2004) e TransAhead (Huang et al.,

2012) sugerem palavras ou frases candidatas para tradução na língua alvo,

considerando uma sentença na língua fonte. TransType2 é uma ferramenta

que observa um tradutor automático e um modelo de língua para prever a

palavra ou expressão em L2 que segue após uma digitação do usuário. O

usuário pode aceitar as sugestões dadas pela ferramenta ou pode continuar

escrevendo até construir o texto. As sugestões podem melhorar a produtivi-

dade na produção do texto, pois, caso aceitas, diminui o tempo de digitação

e contribui para melhorar a qualidade do texto. TransAhead foi avaliada em

sala de aula na tarefa de gerar textos em inglês por chineses. Os textos gera-

dos com o uso da ferramenta apresentaram melhor qualidade do que os textos

produzidos sem a ferramenta ou com auxilio do tradutor Google.

A seguir são apresentados métodos para detectar e corrigir diversos tipos

de erros. A maioria desses métodos é utilizada para dar auxílio aos sistemas

de pós-edição de textos que são os que focam na detecção e correção de erros,

no entanto, os outros tipos de sistemas também podem incorporar módulos

para detectar e corrigir erros.

4.2 Detecção e Correção de Erros Gramaticais

Para detectar e corrigir erros gramaticas têm sido propostos desde métodos

simples, que tratam um único problema, até abordagens mais robustas que

apóiam a escrita dos textos em diversos níveis. O objetivo dos trabalhos que
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são apresentados aqui é detectar erros gramaticais produzidos por aprendizes

da língua, por isso, será observado como nestes estudos foram combinadas

análises com textos de aprendizes e nativos, seja para criar os auxílios ou

para avaliar os métodos propostos.

Segundo Leacock et al. (2010), os erros gramaticais (ou sintáticos) estão re-

lacionados com a gramática da língua, com os mecanismos ou usos da mesma.

Os erros de ortografia podem ser considerados nesta categoria de erros, no en-

tanto, na maioria das vezes eles são tratados em etapas de pré-processamento.

Os primeiros esforços para detectar erros gramaticais de nativos e não na-

tivos foram baseados em estudos puramente linguísticos que usavam gramá-

ticas e parsers sofisticados. Essas abordagens produziram análises sintáticas

completas dos textos de entrada, sendo possível identificar diferentes tipos de

erros. As gramáticas são recursos que contêm regras da sintaxe e da morfolo-

gia das línguas, mas é comum que elas não especifiquem aspectos de uso da

língua, por exemplo, indicar que preposição é adequada em um determinado

contexto. Esse é um dos fatos que indicam que as gramáticas não são a me-

lhor alternativa para detectar erros de aprendizes, que na maioria das vezes

cometem erros de uso da língua (Leacock et al., 2010). A maioria das abor-

dagens iniciais envolveu processos manuais para criar tanto regras quanto

gramáticas. Com o avanço de técnicas de processamento de línguas natu-

rais, as abordagens baseadas em regras deram lugar a métodos baseados em

aprendizado de máquina, usando córpus (Leacock et al., 2010).

Os estudos baseados em córpus utilizam algoritmos de classificação para

determinar a palavra correta em um determinado contexto. Essa abordagem

tem sido muito utilizada para detectar e corrigir erros de artigos e preposições.

Adicionalmente, há outra linha de pesquisa que emprega modelos de língua

com a finalidade de detectar diversas categorias de erros. Nesses trabalhos, os

erros são localizados nas regiões em que a probabilidade do modelo de língua

é muito baixa.

Estas técnicas serão exemplificadas no decorrer desta seção, em que vá-

rios estudos serão comentados. Entretanto, segundo Leacock et al. (2010),

nenhuma destas abordagens consegue identificar sentenças com mais de dois

ou três erros gramaticais. Comumente, os aprendizes produzem mais de um

erro por sentença, enquanto o número de erros dos nativos é menor. Esse

fato, em conjunto com a constatação de que os erros dos aprendizes não são

os mesmos que os erros dos nativos determinam que um sistema criado para

detectar erros de nativos, pode não ser suficientemente eficiente na detecção
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de erros de aprendizes. Como alternativa de solução, segundo Leacock et al.

(2010), propõe-se a construção de sistemas que focam nos principais erros que

nativos de uma língua cometem, e esses sistemas são estendidos para tratar

erros produzidos por aprendizes. Segundo Dahlmeier e Tou Ng (2011) e Nagata

et al. (2011), são poucos os métodos que detectam e corrigem erros gramati-

cais baseados, unicamente, em córpus de aprendizes previamente anotados.

Em geral, os autores apóiam-se em córpus de nativos para construir os mode-

los e depois combinam esses modelos com as anotações humanas realizadas

no córpus de aprendizes.

Seguindo essa linha, a detecção automática de erros é guiada por anota-

ções dos erros nos córpus de aprendizes. Contudo, esta tarefa é demorada e

requer pessoal treinado. Além disso, para ser um recurso útil na identificação

automática dos erros, o córpus precisa ser anotado com um grande número

de erros, o que requer a anotação de um grande volume de dados. Em geral,

os estudos que empregam modelos de língua para apoiar à tarefa de detectar

e corrigir erros tentam driblar a necessidade do córpus de aprendizes. Alter-

nativamente, para tratar a deficiência anterior aplica-se a geração artificial de

erros.

Os erros mais estudados na literatura são: uso inadequado de artigos (Cho-

dorow e Leacock, 2000; Dahlmeier e Tou Ng, 2011; De Felice, 2008; Andersen,

2007; Genoves et al., 2007; Nagata et al., 2011) e uso inadequado de preposi-

ções (Chodorow e Leacock, 2000; Chodorow et al., 2007; Dahlmeier e Tou Ng,

2011; Tetreault et al., 2010; Andersen, 2007; De Felice, 2008; Nagata et al.,

2011). No caso das inadequações das preposições é comum avaliar um con-

junto de preposições e não todas, por exemplo, Dahlmeier e Tou Ng (2011)

trabalharam com as 36 preposições mais frequentes do inglês. Outros erros

que também têm sido tratados são: concordância das palavras (concordância

nominal e verbal) (Andersen, 2007; Foster e Vogel, 2004; Chodorow e Leacock,

2000); erros léxicos relacionados com palavras ausentes ou duplicadas; erros

de grafia (Gagner et al., 2007; Andersen, 2007); colocações(Hua chen et al.,

2010); tempos verbais (Andersen, 2007; Nagata et al., 2011); diversos proble-

mas no uso dos substantivos, tais como: número e complementos (Nagata

et al., 2011); erros na ordem das palavras(Andersen, 2007); uso incorreto da

função morfossintática de palavras (Chodorow e Leacock, 2000) e sentenças

mal formadas (Gagner et al., 2007; Andersen, 2007; Foster e Vogel, 2004). A

maioria dos trabalhos concentram-se nos erros mais frequentes de aprendizes

de inglês como língua estrangeira ou segunda língua. A seguir, são comenta-
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dos alguns dos trabalhos que dedicam seus esforços à identificação e detecção

de erros ortográficos e gramaticais.

A detecção de erros ortográficos consiste em identificar palavras incorretas

que não pertencem ao vocabulário da língua ou que foram utilizadas em um

contexto inadequado. Tradicionalmente, métodos para detectar erros ortográ-

ficos realizam buscas em dicionários para detectar os erros (Dale et al., 2012).

Quando a palavra não aparece no dicionário é apontado o erro. Um método

comumente aplicado é o algoritmo baseado em n-gramas, neste caso n-gramas

são sequências de letras que compõem a palavra (Fossati e Di Eugenio, 2008).

A análise procura por n-gramas que não são válidos na língua. Além disso,

análises morfológicas (Shaalan et al., 2010) e métodos de aprendizagem de

máquina (Gale et al., 1992) têm sido propostos, ao mesmo tempo, em que a

combinação de técnicas foram aplicadas para realizar a verificação ortográfica

(Fossati e Di Eugenio, 2007).

Os métodos para corrigir erros de ortografia são categorizados em função

de como a correção acontece: dependente do contexto ou independente do

contexto. A correção dependente do contexto considera informações ao redor

da palavra para corrigir os erros, enquanto os métodos independentes do con-

texto corrigem a palavra como uma palavra independente sem considerar o

contexto em que aconteceu. A técnica mais comumente utilizada para corrigir

erros de ortografia, independente do contexto, é a distância de Levenshtein (Le-

venshtein, 1966; Damerau, 1964a) que identifica a quantidade de operações

(inserção, eliminação e substituição) que devem ser realizadas para transfor-

mar uma palavra errada em outra, incluída no dicionário da língua (Damerau,

1964b). Outras técnicas independentes do contexto são baseadas na cria-

ção de regras (Kukich, 1992) e na probabilidade de n-gramas (Kukich, 1992;

Wilcox-O’Hearn et al., 2008). A abordagem baseada em regras utiliza algorit-

mos que representam padrões dos erros gramaticais em forma de regras, as

quais são utilizadas para transformar uma palavra incorreta em uma correta.

Além disso, os métodos baseados em n-gramas procuram os n-gramas mais

adequados para corrigir o erro, considerando as probabilidades condicionais

das letras no n-gramas.

Os métodos dependentes do contexto analisam o contexto do erro para su-

gerir a forma correta. Esta abordagem é comum para tratar erros de palavras

reais, por exemplo, "esta” ou "está”; as duas palavras são corretas, mas o erro

está associado ao contexto em que aconteceram. Algumas das técnicas uti-
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lizadas são: conjuntos de confusão9; aprendizagem de máquina; semelhança

fonética e distância semântica. O conjunto de confusão consiste em criar um

conjunto de palavras, a partir de um dicionário, com palavras que podem ser

utilizadas no lugar da outra. Por exemplo, "está”, "esta” e "essa” estariam no

mesmo conjunto (Carlson et al., 2001). Os métodos de aprendizagem de má-

quina são combinados com os conjuntos de confusão (Golding e Roth, 1999)

para determinar a palavra mais adequada dentro do conjunto. Técnicas de

semelhança fonética (Stuker et al., 2011) são baseados em erros fonológicos

comuns, decorrentes da ortografia incorreta de pronúncia. O algoritmo SOUN-
DEX é o mais utilizado para estabelecer semelhanças fonéticas. Técnicas que

avaliam a distância semântica (Budanitsky e Hirst, 2006) utilizam estrutu-

ras taxonômicas como a WordNet, por exemplo, para identificar, a partir da

similaridade semântica, palavras que corrijam o erro.

Frequentemente, para detectar erros ortográficos usa-se um corretor orto-

gráfico, tal como o GNU Aspell10, que baseado na distância de edição procura

as palavras candidatas a correção (Dale et al., 2012). Essas palavras são or-

denadas ou filtradas por meio de um modelo de língua. A probabilidade dos

n-gramas contidos no modelo de língua é bastante usada para corrigir erros

ortográficos, porque permite predizer a troca mais adequada para um erro em

um contexto específico. Stehouwer e Van Zaanen (2009) analisaram diferen-

tes estratégias para construir modelos de língua encarregados de determinar

a melhor escolha de palavras incluídas em um conjunto de confusão, con-

siderando o contexto. No entanto, o algoritmo não foi pensando para tratar

erros de aprendizes. Por outro lado, Tsao e Wible (2009) apresentaram um

método não supervisionado que, utilizando um modelo de n-grams e a medida

de similaridade Levenshtein(Levenshtein, 1966; Damerau, 1964a), detectam

e corrigem erros lexicais. Porém, a análise não foi testada com erros reais

produzidos por aprendizes da língua.

Após conhecer as abordagens propostas para tratar erros ortográficos, a

seguir serão comentados alguns trabalhos que detectam e corrigem erros gra-

maticais.

Os trabalhos comentados a seguir foram propostos para tratar erros pro-

duzidos por aprendizes de inglês de diversas línguas nativas. Um dos aspec-

tos a destacar nestas pesquisas é o conjunto de dados utilizado para realizar

as análises. Por exemplo, nas análises apresentadas por (Chodorow e Lea-

9do inglês confusion sets
10http://aspell.net/
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cock, 2000), (Gagner et al., 2007), (Andersen, 2007) e (Foster e Vogel, 2004)

utilizaram-se sentenças com erros e suas correções, correções que foram pro-

duzidas manualmente. Já, De Felice (2008) utilizaram um córpus de nativos

e de aprendizes para avaliar o algoritmo. Tetreault et al. (2010) selecionaram

sentenças produzidas por aprendizes da língua inglesa no TOEFL, as quais

foram classificadas em três grupos: livres de erros; com um erro de preposi-

ção e com mais de um erro para testar o algoritmo. Finalmente, Dahlmeier e

Tou Ng (2011) treinaram e testaram seu modelo em um córpus de aprendizes

previamente anotado. O conjunto de dados utilizado mostra a necessidade

de se criar conjuntos de avaliação que precisam ser analisados por huma-

nos. As análises humanas são essenciais para construir algoritmos com bom

desempenho, porém são demoradas e requerem pessoal treinado.

A seguir, são apresentadas algumas variações nos métodos computacio-

nais e os atributos utilizados para tratar problemas gramaticais. No entanto,é

observado em todos os estudos como o emprego de ferramentas computacio-

nais, como parsers e anotadores morfossintáticos são decisivos na tarefa de

detecção de erros, sendo preciso disponibilizar ferramentas capazes de lidar

com erros de aprendizes, pois, caso contrário muitas das falhas dos algoritmos

estão relacionadas com falhas dessas ferramentas (Tetreault et al., 2010).

Chodorow e Leacock (2000), De Felice (2008), Chodorow et al. (2007), Te-

treault et al. (2010) e Dahlmeier e Tou Ng (2011) utilizaram o contexto local de

uma palavra (uma janela equivalente a duas palavras a esquerda e a direita)

para detectar os erros. O foco desses estudos consiste em extrair atributos

que permitam identificar o erro.

De Felice (2008) utilizou os seguintes atributos para caracterizar o contexto

da palavra: etiquetas morfossintáticas, medidas sintáticas e semânticas, re-

lações semânticas entre palavras, obtidas a partir da WordNet11 e entidades

nomeadas. Todas essas características foram extraídas utilizando o parser
CCG.12. Os erros são identificados calculando-se a informação mútua entre

os vetores de características da sentença analisada e uma sentença de exem-

11É um grande banco de dados lexicais do Inglês. Substantivos, verbos, adjetivos e advérbios
agrupados em conjuntos de sinônimos (synsets), cada um expressando um conceito distinto
(FELLBAUM, 1998).

12O parser CCG (Clark e Curran, 2007), é um parser estatístico incluído no conjunto de fer-
ramentas CC Tools (http://svn.ask.it.usyd.edu.au/trac/candc/wiki). A saída do parser CCG
está no formato RASP-style GRs (ver (Briscoe et al., 2006)). A ferramenta CC Tools também
inclui um etiquetador morfossintático, um analisador morfológico e um reconhecedor de en-
tidades nomeadas. Todos os componentes da ferramenta CC Tools funcionam em pipeline
permitindo a identificação e a extração de todos os predicados de interesse, que podem ser
desde etiquetas morfossintáticas até dependências sintáticas.
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plo. Avaliações no córpus de nativos e de aprendizes realizadas por De Felice

(2008) indicaram que o método proposto é adequado para ser aplicado em um

contexto de aprendizes da língua inglesa, mesmo que, segundo o autor, ele

necessite de alguns refinamentos.

Chodorow et al. (2007), Tetreault et al. (2010) e Dahlmeier e Tou Ng (2011)

trataram a tarefa de detecção de erros de preposições como um problema de

classificação. Extraíram, com ajuda de um parser, um conjunto de atributos

do contexto da palavra, para identificar erros de diversas categorias. As pro-

postas apresentadas por Tetreault et al. (2010), De Felice (2008) e Chodorow

et al. (2007) empregaram um córpus escrito por nativos para treinar o modelo

responsável pela correção dos erros de preposições. O modelo é testado em

um córpus de aprendizes, nos quais o número de erros é mais frequente. Por

outro lado, Dahlmeier e Tou Ng (2011) apresentaram um método para cor-

reção de erros de artigos e preposições, treinando e testado unicamente no

córpus de aprendizes NUCLE, que é anotado com diferentes tipos de erros.

O algoritmo de classificação empregado por Dahlmeier e Tou Ng (2011) é

baseado no método de alternância da otimização da estrutura (ASO), do in-

glês Alternating Structure Optimization. Dahlmeier e Tou Ng (2011) definiram

o problema de correção de erros gramaticais como um problema de classifi-

cação linear, em que procura-se identificar as posições com seus respectivos

contextos, assim como a correção válida, em um córpus de nativos. Os autores

representam os artigos e as preposições além de seus contextos em um vetor

de características x ∈ X, enquanto as correções são classes y ∈ Y . Dahlmeier

e Tou Ng (2011) combinaram os métodos de extração de características em-

pregados por Tetreault et al. (2010), De Felice (2008), Chodorow et al. (2007) e

Han et al. (2006). Obtiveram uma precisão de 87% na identificação dos artigos

com o método de extração proposto por Han et al. (2006) e uma precisão de

68.25% com o método de extração de Tetreault et al. (2010).

Gagner et al. (2007), Andersen (2007) e Foster e Vogel (2004) apresentaram

abordagens similares para detectar se uma sentença é gramatical ou não. An-

dersen (2007) e Foster e Vogel (2004) utilizaram sentenças com erros e suas

correções para avaliação do método, enquanto Gagner et al. (2007) geraram

erros artificiais, pois existia muita dispersão dos erros anotados no córpus.

No método de Foster e Vogel (2004), o parser analisava os textos a partir de

uma gramática convencional, caso aparecia uma sentença mal formada que

não se correspondia com nenhuma regra da gramática, o parser utilizava um

conjunto de regras, construídas manualmente após a correção das sentenças
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erradas. Apesar do desempenho do algoritmo ser de 84%, ele não consegue

detectar sentenças mal formadas com mais de um erro. Devido a esse pro-

blema, De Felice (2008) considera que esta abordagem não é útil para detectar

erros em textos escritos por aprendizes.

Por outro lado, Gagner et al. (2007) combinaram uma análise superficial,

baseada na frequência dos n-gramas e na função morfossintática dos compo-

nentes das sequências, com uma análise sintática mais profunda, realizada

por meio do parser XLE13. As características extraídas foram utilizadas para

treinar um algoritmo de aprendizado baseado em árvore de decisão. Ander-

sen (2007) utilizou o algoritmo Naive Bayes para identificar sentenças com

ou sem erros, representando as sentenças com os seguintes atributos: eti-

quetas morfossintáticas de cada palavra; lematização das palavras e relações

gramaticais entre os itens da sentença. Esses atributos foram extraídas dos

textos de treinamento empregando o parser RASP (Robust Accurate Statistical
Parsing)14.

Além dos métodos comentados, há outro conjunto de estudos que detectam

e corrigem erros utilizando um modelo de língua. Atwell (1997) empregou um

modelo de língua baseado na anotação morfossintática dos textos para detec-

tor erros. Gamon et al. (2009) combinaram um grande modelo de língua com

um classificador para identificar erros de preposições, enquanto Hermet e Dé-

silets (2009) criaram um modelo de língua a partir da contagem de n-gramas

da web e o recurso foi empregado para corrigir erros. Hermet e Désilets (2009)

propuseram um método monolíngue que baseado na probabilidades das n-

gramas detectava erros de preposições. Além disso, apresentaram um método

que combinava um modelo de língua com tradução automática, que detectava

erros produzidos por interferência da língua nativa. O modelo baseado em

tradução implementou a abordagem Roundtrip, que tenta identificar erros no

processo de traduzir sentenças em L2, candidatas a erros, em sentença em L1

e de L1, voltar para a sentença em L2. O método foi testado em um córpus

de aprendizes, alcançando uma precisão de 82% com a combinação dos dois

modelos. Já, os métodos de Gamon et al. (2009) foram treinados e testados em

um córpus de nativos e, além disso, os erros identificados pelo sistemas em

três córpus de aprendizes diferentes foram avaliados manualmente. O modelo

proposto por Gamon et al. (2009) é responsável pela detecção e correção de

13O parser XLE consiste em um algoritmo que analisa um texto baseando-se na gramática
léxico-funcional (http://www2.parc.com/isl/groups/nltt/xle/).

14É um anotador sintático de textos que inclui uma representação semântica do texto e um
etiquetador morfossintático (Briscoe et al., 2006).
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erros na ferramenta ESL Assistant, apresentada na Seção 4.

Outra alternativa utilizada para detectar diversas categorias de erros é a

geração artificial de erros. Essa solução surge para suprir a ausência de um

córpus com erros anotados ou quando o número de erros não é suficiente.

Foster e Oistein (2009) apontam que “erros artificiais devem se adequar aos

erros anotados manualmente”. Se não for considerado esse ponto, o desem-

penho dos métodos de classificação pode cair quando aplicado a textos reais

produzidos por aprendizes. Foster e Oistein (2009) apresentam uma ferra-

menta, chamada GenERRate, que é empregada para produzir diferentes tipos

de erros sintáticos. Os erros gerados foram inspirados no córpus de aprendi-

zes Cambridge Learner Corpus (CLC) , que não está disponível livremente e que

é um dos córpus referentes ao projeto ICLE. Os erros artificiais foram usados

na tarefa de detecção de erros a fim de classificar sentenças em gramaticais

ou não gramaticais.

A mesma abordagem foi empregada para a língua russa por Dicknson

(2010), entretanto, o autor focou na combinação de lexemas e sufixos com

o objetivo de criar dados reais para um sistema de aprendizado de máquina.

Como a combinação aleatória de sufixos e lexemas pode resultar em inúmeros

erros improváveis, o autor guiou as combinações, considerando a probabili-

dade dos erros para assegurar que os erros gerados sigam uma distribuição

adequada. Dicknson (2010) propôs gerar erros similares aos dos aprendizes,

mas não especificou que aprendizes comentem os erros gerados, segundo o

autor, que não se aprofundou em questões relacionadas com erros decorren-

tes de interferências da língua nativa. Embora Dicknson (2010) não tenha

considerado nenhum conjunto de erros como referência para a tarefa de ge-

ração de erros artificiais, esse mesmo fato infringe a regra básica da criação

de erros artificiais, pois um dos principais problemas dessa abordagem é que

os erros artificiais devem representar erros reais. No contexto de aprendiza-

gem de uma segunda língua, os erros gerados devem representar os erros que

aprendizes da língua estrangeira cometem.

Outro problema que tem sido estudado para auxiliar a escrita de apren-

dizes de uma segunda língua são os erros de colocações. Erros de coloca-

ções são frequentes até em etapas mais avançadas da aprendizagem, porém

ainda representa um desafio para PLN o tratamento desse tipo de erros (Fer-

raro et al., 2014). Os modelos automáticos do estado da arte das colocações

predizem, com uma precisão razoável, quando uma dada colocação é uma

colocação válida ou não, porém são poucos os métodos que oferecem uma su-
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gestão adequada e com uma boa precisão. Muitas vezes é mostrada uma lista

de opções para o usuário escolher (Ferraro et al., 2014; Chang et al., 2008;

Hua chen et al., 2010). Para detectar erros de colocações os autores usaram

técnicas baseadas em frequências e em medidas de associação (Ferraro et al.,

2014; Chang et al., 2008; Hua chen et al., 2010). Por outro lado, para se-

lecionar a correção do erro de colocação combinaram-se medidas baseadas

na similaridade ortográfica (Liu et al., 2009), medidas de associação (Ferraro

et al., 2014; Chang et al., 2008; Hua chen et al., 2010; Liu et al., 2009), aná-

lises contextuais (Liu et al., 2009) e emprego de outros recursos como listas

de n-gramas com anotação morfossintática e estruturas taxonômicas como a

EuroWordNet(Chang et al., 2008).

A Tabela 4.1 apresenta um resumo com os estudos comentados nesta se-

ção, propostos para detectar e corrigir diferentes tipos de erros.
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4.2.1 O Revisor Gramatical ReGra

Na década dos 90, foram vários os pesquisadores interessados em criar

um revisor gramatical para o português do Brasil. Essas iniciativas culmina-

ram nos seguintes corretores para o tratamento gramatical da língua portu-

guesa do Brasil: o DTS15 (Dts-Software-Ltda, 1995), a Gramática Eletrônica

(Informática, 1999), o revisor SOS (Moura, 1996; Lins et al., 1999) e o ReGra

(Martins et al., 1998), comercializado nos produtos RLP Itautec16 e Microsoft
Office 2000. Destes corretores, atualmente, o único que se mantem no mer-

cado é o ReGra que coexiste com outros corretores, tais como CoGrOO17, que

é o corretor gramatical acoplado ao BrOffice.org; o FLiP18, que é um pacote

de ferramentas de revisão e auxílio à escrita para o português europeu e bra-

sileiro, compatível com LibreOffice e OpenOffice.org e o Revisor Gramatical19.

Apesar da existência dessas três últimas ferramentas, o ReGra, segundo Ri-

beiro (2012) é o percursor de todo o desenvolvimento dos estudos ligados ao

processamento computacional do português do Brasil e desde o ano 2000 está

incorporado na ferramenta Office, que é a mais vendida no Brasil e no mundo,

o que, o converte em um revisor robusto e estável. Embora o revisor ReGra

não foi criado para auxiliar os aprendizes de português na produção escrita

dessa língua, atualmente é a ferramenta mais utilizada pelos hispanofalantes

com essa finalidade. Por isso, merece destaque nesta pesquisa.

O revisor ReGra foi construído pela equipe do NILC, na forma de regras

compiladas. Esse recurso apresenta um padrão de eficiência e robustez de

destaque para o tratamento da língua portuguesa falada no Brasil. O revisor

conta com mais de 1000 regras sintáticas e seu bom desempenho deve-se,

em grande parte, ao fato da validação e construção das regras terem sido

baseadas na compilação de um grande córpus de textos de diversos domínios

que contém mais de 39 milhões de palavras. O ReGra conta também com

um léxico com mais de 1.5 milhão de entradas, incluindo nomes próprios,

acrônimos e abreviações (Nunes et al., 1996; Pinheiro et al., 2001; Hasegawa

et al., 2002), com informações morfossintáticas sobre essas entradas. Desde

sua criação houve trabalhos de aumento do seu dicionário e seu léxico e, no

ano 2009, foi incorporada as regras referentes à nova ortografia da língua

portuguesa.

15http://www.dts.com.br/
16http://www.itautec.com.br/produtos/soft/rlp/
17http://www.broffice.org/ projetos/cogroo
18http://www.flip.pt/
19http://www.katalogo.com.br/Produtos/ IdProduto=CAT12807-7descricao
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O ReGra é dividido em quatro módulos e trata diversos tipos de erros que

vão desde a escrita incorreta das palavras, erros de digitação e até imperfei-

ções quanto à estruturação das sentenças de acordo com as normas de escrita

da língua portuguesa. O sistema também produz medidas estatísticas do texto

sendo analisado. A seguir, são explicados brevemente cada um dos módulos:

Módulo Estatístico: Oferece uma análise estatística do texto, indicando

aos escritores um conjunto de informações, tais como número total de pará-

grafos, sentenças, palavras, letras, número médio de sentenças por parágra-

fos, de palavras por sentenças e de letras e símbolos por palavra.

Módulo Mecânico: Este módulo é responsável por erros que aparecem du-

rante a digitação, tais como escrita incorreta de palavras ou símbolos, pala-

vras repetidas em uma sentença, delimitadores desbalanceados, capitalização

incorreta, uso de aspas e símbolos de pontuação, entre outros.

Módulo Linguístico: Este módulo está dividido em três partes: a de revi-

são pontual, a de análise sintática e a de revisão gramatical. A revisão pontual

tenta identificar erros frequentes que são facilmente detectados por meio de

padrões pré-definidos. Nestes problemas estão: uso da crase, uso de prefixos,

gênero das palavras, posicionamento dos pronomes, uso das preposições em

expressões, uso do particípio de alguns verbos e verificação da pontuação em

expressões. Após o etiquetamento morfossintático de todas as palavras e uma

vez corrigidos os desvios mais comuns pelas regras pontuais, o parser parte

para a identificação da estrutura sintática das sentenças. O parser checa

erros mais complexos, tais como relações de regência e concordância, que

dependem das funções sintáticas. O parser empregado na análise sintática

utiliza uma Gramática Livre de Contexto com técnicas de restrições baseadas

em relaxamento (relaxation constraints-based techniques) para permitir o casa-

mento de sentenças não gramaticais. O parsing é feito utilizando uma tabela

de predições de probabilidades sintáticas. Se as regras corretas não casarem,

o parser procura um casamento com estruturas supostamente incorretas; isso

é feito com ajuda das técnicas de relaxamento. A análise gramatical intercala

o parsing e a checagem que consiste na aplicação de regras de concordância

nominal e verbal entre os termos da sentença (Bonfante e Nunes, 2000).

O corretor gramatical ReGra também trata problemas específicos e de difícil

solução na língua portuguesa. Um deles é o tratamento da ambiguidade ca-

tegorial. Um exemplo claro deste fenômeno é o uso da partícula “se”pronome

e “se”conjunção, por ser esta uma palavra empregada frequentemente nos

textos da língua portuguesa, sendo a ela atribuídas diversas categorias sintá-
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ticas.

Hasegawa et al. (2002) apresenta uma avaliação das principais caracterís-

ticas incluídas na versão final do revisor gramatical ReGra (Maio/2002). Após

a comparação do desempenho desta última versão com as versões anterio-

res, o autor confirma o aumento da precisão do revisor gramatical, ao mesmo

tempo em que atualmente identifica alguns erros que o revisor não conseguia

tratar. Alguns desses problemas são listados a seguir, junto com exemplos

apresentados por Hasegawa et al. (2002).

• Acentuação Gráfica

– 1- V’a para casa e n ao volte mais aqui. (Inadequado) –> Vá para

casa e não volte mais aqui. (Adequado)

– 2- Canta-lo-ei. (Inadequado) –> Cantá-lo-ei. (Adequado)

– 3- Tu vais compra-lo. (Inadequado) –> Tu vais comprá-lo. (Adequado)

• Uso do Adjetivo

– 4- O paciente necessitou de uma intervenção médica-cirúrgica. (Ina-

dequado) –> O paciente necessitou de uma intervenção médico-cirúrgica.

(Adequado)

– 5- Ela usa vestidos cinzas. (Inadequado) –> Ela usa vestidos cinza.

(Adequado)

– 6- Os rapazes estavam usando camisas verdes-águas. (Inadequado)

–> Os rapazes estavam usando camisas verde-água. (Adequado)

• Uso de Artigos e Determinantes

– 7- A Sua Majestade encontra-se descansando. (Inadequado)–> Sua

Majestade encontra-se descansando. (Adequado)

– 8- Uma certa vez, o encontrei na rua. (Inadequado) –> Certa vez o

encontrei na rua. (Adequado)

– 9- Ele está errado ao meu ver. (Inadequado) –> Ele está errado a meu

ver. (Adequado)

• Concordância entre Modos e Tempos

– 10- Eles desejariam que as meninas ficarem. (Inadequado) –> Eles

desejariam que as meninas ficassem. (Adequado)
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– 11- Ele talvez vai. (Inadequado) –> Ele talvez vá. (Adequado)

• Inadequação Lexical

– 12- Indústrias de automóveis (Inadequado)–>Indústrias de automó-

vel (Adequado)

– 13- Departamento pessoal (Inadequado) –> Departamento de pessoal

(Adequado)

• Regência Nominal

– 14- Bacharel de Direito (Inadequado) –> Bacharel em Direito (Ade-

quado)

– 15- Isto é fácil de se resolver. (Inadequado) –> Isto é fácil de resolver.

(Adequado)

• Regência Verbal

– 16- Os pedidos são entregues a domicílio. (Inadequado) –> Os pedi-

dos são entregues em domicílio. (Adequado)

– 17- Vamos dar entrada no processo amanhã. (Inadequado) –> Vamos

dar entrada ao processo amanhã. (Adequado)

Após a última versão do revisor gramatical ReGra, reportada por Hasegawa

et al. (2002), o sistema contínua sendo aprimorado pela empresa Techno Soft-
ware20 (parceria da Itautec), para oferecer um maior auxílio ao usuário. O fato

anterior é confirmado após verificar que a maioria dos erros comentados an-

teriormente já são detectados e corrigidos pelo revisor. O ReGra, atualmente

conhecido como o corretor gramatical do Word 2010 para o português, não

conseguiu identificar os problemas apresentado nos itens 3, 4, 6 e 16, mos-

trando que ainda há problemas relacionados com acentuação gráfica, uso de

adjetivo, uso de substantivos compostos e regência verbal que não apontados

pela ferramenta.

Apesar disso, atualmente a ferramenta mais utilizada para apoiar a es-

crita em português brasileiro é o corretor gramatical ReGra, inclusive entre

os aprendizes do português. No entanto, essa ferramenta não foi construída

considerando os erros dos aprendizes, por isso, não está preparada para tra-

tar os problemas que esses usuários enfrentam, aceitando inúmeros erros

produzidos pelos aprendizes. Muitas vezes, a ferramenta consegue apontar o

20http://www.technosoftware.com.br/
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erro, mas devido ao fato do erro ser produzido por uma interferência da língua

nativa, o ReGra não consegue oferecer uma correção adequada.

4.2.2 Avaliação da Tarefa de Detecção de Erros Gramaticais

Inúmeros esforços aparecem na literatura para detectar e corrigir erros

gramaticas, sendo várias as abordagens utilizadas para avaliar os métodos

propostos. Além disso, há muita disparidade nos conjuntos de dados utiliza-

dos e os tipos de erros tratados. Esses fatos, influenciam na difícil tarefa de

mensurar o desempenho dos sistemas, sendo mais difícil ainda comparar um

sistema com outro (Chodorow et al., 2012; Leacock et al., 2010). Desta forma,

ainda não existe um consenso sobre qual é a melhor alternativa para avaliar

sistemas de detecção e correção de erros gramaticais.

A precisão, cobertura e F-média têm sido as medidas usadas, tradicional-

mente, para avaliar sistemas de detecção e correção de erros. Para ilustrar

como elas são calculadas emprega-se como exemplo a tarefa de detectar erros

de uso da vírgula, apresentado por Chodorow et al. (2012). Imaginem que as

vírgulas foram eliminadas de um texto original e o sistema precisa predizer

onde colocá-las novamente. Desta forma, tem-se um texto original, em que

aparecem as vírgulas e o texto em que elas foram eliminadas, e a comparação

entre a saída do sistema e texto original (gold standard) é representada como

na tabela de contingência (Tabela 4.2).

Na tarefa, a presença da vírgula é etiquetada como a classe positiva, en-

quanto a ausência dela é a classe negativa. As instâncias em que o sistema e

o gold standard coincidem na presença da vírgula são consideradas verdadei-

ros positivos (VP); quando ambos indicam que não deve aparecer a vírgula são

verdadeiros negativos (VN); quando o sistema indica o uso da vírgula e o gold
standard não, são falsos positivos (FP) e quando o sistema indica que a vírgula

não deve ser usada e o gold standard aponta que deve, são falsos negativos. O

cálculo da precisão, cobertura e F-média é realizado considerando-se os valo-

res da Tabela 4.2 como aparece nas Equações 4.1, 4.2 e 4.3, respectivamente.

Tabela 4.2: Avaliação de sistemas de detecção e correção de erros gramaticais

Gold Standard
Presença Vírgula Ausência Vírgula

Predição Presença Vírgula VP FP
Ausência Vírgula FN VN
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Precisão =
V P

V P + FP
(4.1)

Cobertura =
V P

V P + FN
(4.2)

F −media = 2 ∗ P ∗ C
P + C

(4.3)

A precisão mede a quantidade de vezes que o sistema aponta um erro

quando realmente é um erro. Por outro lado, a cobertura representa a propor-

ção de erros que foram detectados. A F-média é a média harmônica entre a

precisão e a cobertura. Porém, Leacock et al. (2010) recomendam não relatar

os resultados da avaliação considerando a F-média, porque ela dá o mesmo

nível de importância para a precisão e a cobertura. Vários pesquisadores

consideram que em um sistema de detecção de erros a precisão é mais im-

portante que a cobertura, pois temem um efeito adverso sobre o aluno se o

sistema produz um falso positivo por sinalizar uma construção bem formada

como um erro.

O gold standard utilizado para avaliar os sistemas pode ser criado de diver-

sas formas. Uma das formas mais simples é empregar textos produzidos por

nativos, que têm poucos erros, para avaliar os métodos (Leacock et al., 2010).

Esse tipo de recurso é fácil de achar e há diversos disponíveis na Web. Nessas

avaliações acontece uma classificação binária: correto ou incorreto. Quan-

tificam um erro quando foi predito um token diferente ao achado no texto,

caso contrário a predição é correta. Uma deficiência dessa avaliação é que

unicamente é aceito como correto o termo que aparece no texto; sabe-se que

a correção pode ter diversas formas. Essa avaliação é totalmente automática

e estima-se a precisão instantaneamente. Avaliar usando textos sem erros

permite comparar os sistemas, porém o fato de que o contexto ao redor de

um erro seja livre de erros, coisa que não acontece em textos de aprendizes,

influencia positivamente no cálculo da precisão. Seguindo essa linha, a ava-

liação em textos livres de erros diz pouco sobre o comportamento do sistema

em textos de aprendizes.

Outra forma de criar o gold standard é considerando textos produzidos

por aprendizes, previamente anotados com todas as categorias de erros. O

principal desafio dessa abordagem é a compilação do córpus de aprendizes e a

anotação manual das diversas categorias de erros e suas correções. A maioria

dos córpus de aprendizes com anotação, não são públicos ou são pequenos,
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de tal forma que não oferecem uma análise estatística válida.

Para anotar erros em um córpus de aprendizes, em vários casos, é neces-

sário identificar as intenções do escritor para categorizar o erro e oferecer a

melhor correção. Para diminuir as ambiguidades nesse processo recomenda-

se a participação de mais de um anotador. A concordância entre os anotadores

é uma medida que indica quão difícil é a tarefa e, além disso, é um teste para

estimar a confiabilidade da anotação. Para avaliar a concordância entre os

anotadores, é comum o uso do coeficiente Kappa. Atualmente, o único córpus

anotado por mais de um anotador, com os valores de concordância Kappa é o

córpus NUCLE (Dahlmeier et al., 2013).

Outro grande desafio da avaliação em córpus de aprendizes é que a tarefa

não consiste em classificar o erro em correto ou incorreto. Nos textos dos

aprendizes aparecem diversas categorias de erros (ortográficos, gramaticais,

semânticos) e o sistema precisa identificar essas categorias para conseguir

oferecer a sugestão correta. Além disso, no contexto do erro identificado po-

dem aparecer outros erros, fato que dificulta a tarefa de correção do texto.

Por outro lado, quando disponível um córpus de aprendizes, mas que não

foi anotado com os erros, a avaliação consiste em verificar manualmente os

erros detectados. Esta abordagem foi utilizada por Gamon et al. (2008) que,

evitando a anotação das diversas categorias de erros, assim como suas corre-

ções, propôs os critérios apresentados na Tabela 4.3 para avaliar a saída do

sistema, que detectava e corrigia erros de artigos e preposições.

Tabela 4.3: Verificação das categorias de erros proposta por Gamon et al.
(2008)
Categorias de verificação de erros propostas por Gamon et al. (2008)
1) correção é válida e corrige o problema
2) o erro é identificado corretamente, mas a sugestão não corrige o problema
3) o trecho original e a correção são igualmente adequados
4) um erro ocorre na sugestão ou perto dela, mas o erro é de outro tipo
5) há erros ortográficos na correção
6) a correção está errada, a original é correta

A verificação apresentada na Tabela 4.3 consegue levantar os mesmos as-

pectos apontados na avaliação do sistemas em textos livre de erros (categorias

1 e 6), mas também consegue fazer uma análise de alguns pontos que compli-

cam a tarefa de detecção de erros, como é caso da presença de erros nas su-

gestões, ou a dificuldade em categorizar os diferentes tipos de erros. Embora a

tarefa de verificação da saída do sistema seja uma tarefa custosa e demorada,
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recomenda-se que mais de um anotador realize a verificação do sistema, para

depois se estabelecer os níveis de concordância entre os anotadores e obter

mais confiabilidade na análise.

4.3 Considerações Finais

Neste capítulo, foram apresentadas ferramentas e métodos com a finali-

dade de dar apoio à escrita de aprendizes de uma língua estrangeira ou se-

gunda língua. Os trabalhos apresentados mostraram que existem inúmeras

abordagens para criar os auxílios e que a área de auxílio à escrita é uma área

ativa, em que ainda muitos problemas precisam ser tratados.

Pela revisão da literatura, é possível confirmar que os métodos dedicados à

identificação de erros englobam um conjunto de técnicas relacionadas com a

criação de regras; métodos baseados em parser e métodos estatísticos basea-

dos em córpus. Após conhecer as diferentes abordagens propostas, é possível

confirmar que para construir um detector e/ou corretor de erros eficiente,

precisa-se empregar recursos caros de desenvolver, como é o caso de parser
robustos, léxicos com informações morfossintáticas, estruturas taxonômicas,

reconhecimento de entidades nomeadas, etc.. Além disso, é necessário com-

pilar córpus de aprendizes que mostrem os diferentes tipos de erros, sendo

um recurso útil para treinar e avaliar os métodos automáticos. Caso um cór-

pus de aprendizes não esteja disponível pode-se utilizar córpus de nativos, no

entanto, esse tipo de recurso não mostra as características dos aprendizes. A

escolha do conjunto de dados para treinar, testar ou avaliar os métodos de de-

tecção de erros não é uma tarefa trivial e é um processo que deve ser realizado

de forma muito criteriosa.

A tarefa de avaliação dos métodos computacionais é um dos maiores desa-

fios enfrentados na área, pois em todos os trabalhos consultados foi necessá-

ria a avaliação humana ou a criação de recursos por humanos. Além disso,

os métodos precisam ser avaliados em diferentes momentos, por exemplo: é

preciso saber a qualidade do córpus de aprendizes; a eficiência dos métodos

propostos para solucionar problemas específicos; o desempenho da integração

de vários métodos e finalmente a utilidade dos métodos, em forma de ferra-

menta, para auxiliar os aprendizes da língua.

Observa-se que alguns trabalhos são continuidade dos outros, mostrando

a integração de pesquisadores de diversas áreas, para ter sucesso no desem-

penho dos métodos propostos. Por exemplo, os trabalhos de De Felice (2008)
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e Tetreault et al. (2010) foram propostos para aprimorar os resultados obtidos

nos trabalhos de Chodorow e Leacock (2000) e Chodorow et al. (2007), respec-

tivamente. Além disso, a maioria dos métodos propostos combinam técnicas

de PLN e são dependentes de língua. Desta forma, sua migração para outra

língua é custosa, por depender de ferramentas básicas, recursos linguísticos

ou computacionais e aprendizes de determinada língua.
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CAPÍTULO

5

Projeto HABLA: Compilação dos
Córpus e Análises

Nesta pesquisa, foram criados léxicos bilíngues para auxiliar os hispano

falantes na produção escrita em português. Como os léxicos bilíngues contêm

itens lexicais de diferentes tipos, a forma de compilar cada léxico e os tipos de

erros associados a eles foram diferentes.

A compilação dos léxicos em forma de auxílios é apresentada no Capítulo

6, contudo, na Seção 5.1 deste capítulo, são apresentados os córpus selecio-

nados como referência. Alguns dos córpus apresentados na Seção 5.1 foram

compilados no escopo do projeto HABLA, mas outros foram selecionados de

outras pesquisas da literatura.

Além disso, foram realizadas diversas análises, apresentadas na Seção 5.3,

com o objetivo de caracterizar a produção escrita em português dos hispano fa-

lantes. As análises foram realizadas considerando textos em português produ-

zidos por nativos e por hispano falantes. Tanto as análises realizadas quanto

os córpus utilizados fazem parte da base de conhecimento do projeto HABLA.

As análises confirmaram que erros lexicais, produzidos pela interferência da

língua nativa, o espanhol, são recorrentes nos textos dos hispano falantes.

Desta forma, verificou-se a importância de propor auxílios que apoiem alguns

destes problemas lexicais.

A Figura 5.1 traz uma representação visual da base de conhecimento do

projeto HABLA, mostrando o seu processo de criação. Nesta pesquisa, léxicos
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bilíngues foram extraídos de córpus e por meio de diversas análises em textos

de aprendizes foram levantados alguns dos problemas que hispano falantes

enfrentam na escrita acadêmica em português.

Figura 5.1: Base de conhecimento do projeto HABLA

5.1 Córpus de Referência

Nesta pesquisa foram compilados os seguintes léxicos bilíngues: (i) Falsos

Cognatos/ Cognatos; (ii) Verbos usados frequentemente na escrita acadêmica;

(iii) Expressões Acadêmicas e (iv) Marcadores discursivos. Para construir os

léxicos, cuja finalidade é apoiar a escrita acadêmica em português, uma abor-

dagem baseada em córpus foi adotada. Para isso, foi necessário selecionar os

córpus mais adequados para guiar a tarefa. Nas duas seções seguintes, são

apresentados estes córpus, suas principais características e como eles foram

utilizados nesta pesquisa.

5.1.1 Córpus Paralelo espanhol-português

Como comentado na Seção 3.1, os córpus paralelos são recursos úteis em

diversas aplicações. Neste projeto córpus paralelos aparecem como base de

conhecimento para guiar métodos dedicados a extrair léxicos bilíngues para
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apoiar uma ferramenta de auxílio à escrita. Apesar da utilidade desses re-

cursos para os pares português e espanhol, não há muitos córpus paralelos

disponíveis na literatura, sendo menor ainda o número de córpus paralelos

com textos do gênero acadêmico. Projetos desenvolvidos no NILC têm disponi-

bilizado córpus paralelos dos pares de línguas inglês-português e português-

espanhol. A seguir, é descrito o córpus criado para os pares de línguas

português-espanhol, apresentado em Aziz e Specia (2011), pois é o mais ade-

quado para compilar os léxicos bilíngues para o projeto HABLA.

O córpus paralelo disponibilizado por Aziz e Specia (2011) é composto por

textos provenientes da edição online da Revista Pesquisa FAPESP1. Esta re-

vista divulga as notícias e reportagens científicas de diferentes áreas do co-

nhecimento, tais como Meio Ambiente, Ciência, Humanidades, Política e Tec-

nologia. Uma versão inicial deste córpus foi utilizada no projeto PESA2, porém

o recurso era pequeno se comparado com a versão atual de Aziz e Specia

(2011).

Aziz e Specia (2011) apresentaram um método para compilar de forma au-

tomática os textos publicados na Revista Pesquisa FAPESP, nas línguas por-

tuguês, inglês e espanhol. Como resultado final desse estudo, um córpus com

2.669 textos paralelos foram obtidos para os pares de línguas português e es-

panhol e 2.675 para os pares português-inglês. Esse córpus já vem tokenizado

e separado por sentenças, uma em cada linha dos seus respectivos arquivos.

O córpus está alinhado por sentenças pela ferramenta TCAling, descrita na

Seção 3.1.1 e possui 152.238 pares de sentenças em português e espanhol e

156.712 pares de sentenças em português e inglês. Aziz e Specia (2011) ava-

liaram a qualidade do córpus paralelo analisando 900 alinhamentos do tipo

1-1 nos textos português e inglês, o que resultou em 98% de precisão. Os

autores não avaliaram manualmente os alinhamentos dos textos português

e espanhol, porque devido à proximidade entre as línguas eles consideraram

que o desempenho do algoritmo seria inclusive melhor. A parte em espanhol

do córpus contém aproximadamente 4.246.410 palavras, enquanto a parte em

português contém 3.903.138.

Entretanto, o córpus paralelo, disponibilizado por Aziz e Specia (2011), para

as línguas português-espanhol, não é suficientemente grande se comparado

com outros recursos disponíveis para a língua inglesa, que foram utilizados

para compilar léxicos bilíngues (Tiu e Roxas, 2008). Adicionalmente, os textos

1http://revistapesquisa.fapesp.br
2http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/pesa.htm
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que integram o córpus da Revista Pesquisa FAPESP são do gênero jornalístico,

mas descrevem trabalhos científicos, caracterizando o gênero de divulgação

científica. Esse fato indica que o córpus não é o recurso ideal para a constru-

ção dos recursos do projeto HABLA, pois os recursos devem apoiar a escrita

acadêmica. Desta forma, o ideal era dispor de um córpus que mostrasse as

particularidades da escrita deste gênero. Entende-se como particularidades

do gênero científico tanto a estrutura dos textos quanto os principais termos

e expressões linguísticas utilizadas. Dada essa falta, foi proposta a criação de

um córpus paralelo português-espanhol composto por textos acadêmicos que

descrevam as características do gênero científico.

O processo de criação do córpus paralelo português-espanhol começou com

uma busca minuciosa no Portal de Periódicos Capes/MEC3, que disponibiliza,

livremente, artigos científicos de revistas nacionais, internacionais e estran-

geiras. O Portal da Capes foi selecionado para procurar os textos, porque nele

são indexadas revistas que, em sua maioria, exigem qualidade na escrita aca-

dêmica. Como resultado da busca, foi comprovada a inexistência de revistas

científicas que fornecem textos acadêmicos completos, escritos em português

e em espanhol. A maioria das revistas consultadas disponibilizam resumos

em português e em inglês ou em espanhol e em inglês. Contudo, foram iden-

tificadas nove revistas, em que alguns resumos apareciam em espanhol e em

português. Essas revistas são apresentadas na Tabela 5.1; somente as revis-

tas Interciência e Ibero-americana de Educación, foram selecionadas para ob-

tenção dos resumos paralelos, pois nas outras revistas o número de resumos

disponíveis era pequeno. Para extrair os resumos das revistas candidatas, foi

empregada a biblioteca BeautifulSoup4 em Python para implementar um cra-
wler que automaticamente compilou todos os textos. Algumas estatísticas dos

córpus extraídos aparecem na Tabela 5.2.

O revista Venezuelana Interciencia é multidisciplinar, e seus temas priori-

tários são agronomia e bosques tropicais. Os resumos dessa revista são de

aproximadamente 250 palavras e a revista disponibiliza em media 100 textos

por ano, tendo um fator de impacto de 0,0674. A Revista Iberoamericana de
Educación é da área de Ciências Sociais Aplicadas, avaliada como B1 segundo

a Capes. O periódico é uma publicação mensal e inclui pesquisas da área

da educação; os resumos são de aproximadamente 100 a 300 palavra. Nas

duas revistas os resumos foram escritos em espanhol e em português, não

3http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/index.php
4http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
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Tabela 5.1: Revistas que disponibilizam textos ou resumos em português e
espanhol

Ciências Exatas e da Terra

Interciência
Ciências Sociais Aplicadas

Interações
Revista Ibero-americana de Educación

Innovar
Revista Brasileira de Estudos de População

Katálysis
Linguística Letras Artes

Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada – DELTA
Ciências Biológicas

Revista de Saúde Pública
Rev.LatinoAm.Enfermagem

são traduções mútuas, pois encontramos diferenças no conteúdo dos textos

paralelos; esse fato se evidencia nos números das estatísticas apresentadas

na Tabela 5.2.

Na busca por revistas que aceitam artigos em espanhol e português para

a área de Ciência da Computação, por exemplo, não foi identificada nenhuma

revista. Considera-se que isso esteja relacionado com o pequeno número de

estudos publicados em português e em espanhol nesta área do conhecimento.

Tabela 5.2: Estatísticas do córpus paralelo compilado no projeto HABLA
Estatísticas Espanhol Português

Revista Ibero-americana de Educación

Textos 186 186
Tokens 33.725 29.561
Palavras 29.557 28.906
Sentenças 849 798
Palavras por
Sentenças

37 38

Estatísticas Espanhol Português

Interciencia

Textos 876 876
Tokens 199.794 193.518
Palavras 160.642 151.251
Sentenças 6.332 6.412
Palavras por
Sentenças

26 29

As duas revistas selecionadas são de origem hispânica e, como consequên-

cia, foi verificada a qualidade dos textos em português. Após analisar uma

parte desses textos comprovou-se a presença de marcas do espanhol nos tex-
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tos em português, sendo posteriormente confirmado que os autores dos textos

eram hispano falantes. Devido ao fato anterior, os córpus paralelos compi-

lados de forma automática e apresentados na Tabela 5.2 não representam a

língua portuguesa escrita por nativos do português e sim hispano falantes pro-

duzindo textos em uma língua estrangeira ou segunda língua. Desta forma,

esses córpus não foram utilizados na construção dos léxicos bilíngues, mas

eles representam um recurso valioso no processo de identificação de erros de

hispano falantes, como comentado na Seção 5.3.3. A seguir, apresentam-se

exemplos de erros extraídos dos córpus Interciencia e Revista Iberoamericana
de Educación. Os trechos com erros aparecem em itálico e sublinhado, já as

correções em negrito e entre parênteses.

1. Exemplo extraído da Revista Interciencia: Não há comunidades huma-

nas dentro da reserva, mas na sua zona aledanha (ao seu redor) a maior

parte das terras pertencem a camponeses ejidatarios (herdeiros de ter-
ras), e na região colindante com o (próxima ao) mar existem hoteis (ho-
téis), casas de praia e oturas (outras) facilidades turísticas (atrações tu-
rísticas).

2. Exemplo extraído da Revista Iberoamericana de Educación: Este tra-

balho contempla os aspectos mais significativos da situação atual da

acreditação (valorização) da formação universitária no Peru.

Concluindo, o único córpus paralelo que foi utilizado para compilar os léxi-

cos bilíngues é o córpus da Revista Pesquisa Fapesp, disponibilizado por Aziz

e Specia (2011). Porém, como mostrado no Capítulo 6 o córpus paralelo foi

combinado com outros recursos lexicais, por exemplo, com o córpus do gênero

acadêmico, apresentado na Seção 5.1.2.

5.1.2 Córpus do Gênero Acadêmico

Como o córpus paralelo disponibilizado por Aziz e Specia (2011) e apresen-

tado na Seção 5.1.1 não é do gênero acadêmico foi necessário compilar um

recurso com textos específicos desse gênero. A ideia era obter um córpus em

espanhol e outro em português que mostrassem algumas das características

do gênero acadêmico, principalmente os vocabulários utilizados.

Para compilar o córpus em português foi selecionado o sub-córpus Lacio-

Web Exatas, construído no projeto Lácio-Web5 e que contém textos acadêmicos

5http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb/colaboradores.htm
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da área de exatas. Os textos deste sub-córpus foram produzidos por nativos

da língua portuguesa e publicados em exames de qualificação ou defesa e

em revistas científicas. O córpus com os textos acadêmicos em espanhol é

composto dos resumos selecionados da Revista Interciencia e Iberoamericana
de Educación. Esses resumos foram escritos por nativos do espanhol e para

revistas científicas. As estatísticas de ambos os córpus aparecem na Tabela

5.3.

Tabela 5.3: Estatísticas do córpus de referência do projeto HABLA
Córpus Referência recopilado no projeto HABLA

Textos Tokens Palavras Sentenças Palavras
por Sen-
tenças

acadêmico
português

543 1.303.220 1.069.314 46.873 23

acadêmico
espanhol

1.062 233.519 190.199 7.181 31,5

Como ilustrado na Tabela 5.3, os córpus acadêmicos são pequenos, mas

acredita-se que eles são uma boa referência para mostrar algumas das carac-

terísticas do gênero acadêmico, principalmente as palavras e expressões mais

frequentemente utilizadas. O número de textos do córpus em português é

menor do que os em espanhol, porém os textos em português são textos com-

pletos, enquanto os textos em espanhol são resumos. Dessa forma, o número

de palavras e sentenças em português é maior.

Para obter um recurso que combinasse as características do córpus para-

lelo da revista Fapesp e do córpus do gênero acadêmico, foi criado um modelo

de língua baseado em n-gramas. Como comentado na Seção 3.1.3, modelos de

língua são muito utilizados em diversas áreas do PLN, sendo um recurso que

tem auxiliado diversas pesquisas que detectam e corrigem erros de aprendizes

de uma língua. Neste projeto, o modelo de língua aparece como um recurso

que mostra o uso adequado da língua portuguesa. Seguindo essa linha, foi

criado um modelo de língua usando como entrada os textos do córpus Fapesp

e do gênero acadêmico.

O modelo baseado em n-gramas foi criado utilizando a ferramenta SRLIM,

citada na Seção 3.1.3. Para isso, todas as sentenças dos córpus foram in-

cluídas em um único arquivo. No arquivo há uma sentença por linha e as

etiquetas de começo e fim da sentença foram inseridas. As sentenças foram

tokenizadas e o método Kneser–Ney smoothing (Jurafsky e Martin, 2009) foi
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utilizado para estimar a contagem dos n-gramas. Um tokenizador baseado em

expressões regulares foi desenvolvido em Python. O modelo treinado de ta-

manho 5-gramas é composto por, aproximadamente, 400 mil palavras, cinco

milhões de 2-gramas, quatro milhões de 3-gramas e 4-gramas e três milhões

de 5-gramas. Esse modelo de língua foi empregado com diferentes finalidades,

como mostrado ao longo desta pesquisa.

5.2 Córpus de Aprendizes Espanhol-Acadêmico-Br

O córpus de aprendizes, em sua versão inicial, era composto por teses e

dissertações de diferentes áreas do conhecimento. Todas as teses e disser-

tações foram produzidas por alunos dos programas dos Institutos de Física,

Química, Ciências Matemáticas e de Computação, Escola de Engenharia e Ar-

quitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Os autores dos textos são 20

alunos matriculados nos diferentes programas, sendo que em alguns casos

são textos com um número de páginas entre 2 e 20 e em outros são textos

maiores produzidos para exames de qualificação e defesa. Alguns alunos pro-

duziram várias versões de um mesmo texto, e nesse caso cada versão dentro

do córpus foi quantificada como um texto diferente. A maioria desses textos

é composta por todas as seções que um texto acadêmico possui, por exemplo:

resumo, introdução, revisão da literatura, materiais e métodos, resultados e

conclusões.

Os textos foram produzidos de forma digital e com ajuda de corretores

ortográficos e/ou gramaticais. Os autores enviaram os textos por e-mail e

muitos deles em formato PDF, sendo necessário realizar uma conversão para

o formato TXT. Essa conversão foi realizada cuidadosamente, para manter o

texto igual a sua versão inicial. No decorrer deste documento, este sub-córpus

do córpus Espanhol-Acadêmico-Br é chamado de sub-córpus USP, mas cada

uma das seções dos textos foram consideradas como córpus independentes,

como mostra a Tabela 5.4. Na Tabela 5.4 apresentam-se as estatísticas desse

sub-córpus separado por cada seção das incluídas: Introdução, Resumo e

Conclusões.

Os autores desses textos são estrangeiros aprendizes de português. Devido

ao fato dos alunos estarem matriculados em programas de pós-graduação, que

exigem níveis avançados de proficiência da língua portuguesa, a maioria dos

textos dos alunos tem nível de proficiência avançado ou intermediário. Isso foi

comprovado por meio dos experimentos apresentados na Seção 5.3.1, em que
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alguns textos foram classificados segundo a qualidade da escrita. Os alunos

que produziram os textos do sub-córpus USP responderam a um questionário

apresentado na Seção 5.3.2. Por meio do questionário levantaram-se infor-

mações relacionadas com nacionalidade, sexo, tempo de residência no Brasil,

entre outras.

Tabela 5.4: Estatísticas do córpus Espanhol-Acadêmico-Br
Sub-Córpus USP

Textos Tokens Palavras Sentenças Palavras por Sentenças
Resumos 19 5.315 5.037 161 32

Introduções 20 21.178 26.054 840 31
Conclusões 10 5.941 4.973 187 26

Sub-córpus Revista Ibero-americana de Educación
Resumos 186 29.561 28.906 798 38

Sub-córpus Interciencia
Resumos 876 193.518 18.131 6.412 29

Total 1111 255.513 83.101 8.398 31

Além do sub-córpus USP, o córpus de aprendizes Espanhol-Acadêmico-Br

contém, na sua versão final, resumos em português escritos por hispano

falantes e submetidos à Revista Ibero-Americana de Educación e à Revista In-
terciencia. Como comentado na Seção 5.1.1, inicialmente os pares de textos

paralelos, disponibilizados pelas duas revistas, formariam parte da base de

conhecimento para criar os léxicos bilíngues, porém, devido à presença de

marcas de espanhol nos textos, eles foram incluídos no córpus de aprendizes

Espanhol-Acadêmico-Br.

O córpus paralelo extraído das revistas Ibero-Americana de Educación e In-
terciencia é um recurso que mostra como os hispano falantes realizam transfe-

rências do espanhol para o português, resultando em transferências corretas,

mas muitas vezes gerando erros. Esse recurso é muito útil para compreender

como ocorrem alguns erros na etapa de transferência e pode ser utilizado em

pesquisas futuras. Os textos em português desse córpus paralelo integram o

córpus de hispano falantes e suas estatísticas também aparecem na Tabela

5.4.

Esse sub-córpus foi compilado da internet e se sabe que os autores dos

textos são hispano falantes escrevendo em português, mas não há informa-

ções exatas do país em que residem. Porém, supõe-se que eles não residam

no Brasil, segundo a afiliação dos autores, que aparece na página da revista.

Considerando esse fato, acredita-se que esses textos foram produzidos por

aprendizes de L2, mas também não há informações sobre os autores serem
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aprendizes ou não.

Na Tabela 5.4 observa-se que o córpus Espanhol-Acadêmico-Br é composto

por 1.111 textos e aproximadamente 8.400 sentenças. A maioria dos textos

que compõe o córpus Espanhol-Acadêmico-Br são resumos acadêmicos cur-

tos que possuem em media entre quatro e cinco sentenças. No entanto, as

introduções contidas no sub-córpus USP são textos maiores que, em media,

contêm 20 ou 30 sentenças. Os textos do córpus Espanhol-Acadêmico-Br

são do gênero acadêmico, especificamente, pertencem a três áreas de conhe-

cimento diferentes: Engenharia/Ciência da Computação; Agronomia e Edu-

cação. O fato anterior pode ser um problema para análises automáticas no

córpus Espanhol-Acadêmico-Br, porque os léxicos utilizados nas três áreas

são diferentes. Por exemplo, nos textos de agronomia aparecem diversos ter-

mos científicos para denominar nome de plantas e de animais.

5.3 Hispano Falantes Aprendizes de Português Aca-

dêmico: Diversas Análises

Um dos objetivos desta pesquisa foi identificar os erros que nativos do espa-

nhol cometem quando produzem textos acadêmicos em português. A revisão

da literatura apresentada na Seção 2.1 mostrou que, embora existam diversos

estudos (Rojas (2006); Grannier e Carvalho (2001); Durão (1999)) que levanta-

ram os problemas dos hispano falantes na escrita em português, as análises

foram baseadas em córpus pequenos que não podem ser utilizados como base

de conhecimento para guiar processos automáticos. Esses estudos disponibi-

lizaram tipologias de erros, mas não foi descrito o processo de anotação dos

erros e nem informado o número de anotadores envolvidos e as concordân-

cias da anotação. Por outro lado, as tipologias criadas nessas análises são

muito detalhadas, sendo complexa sua reutilização em processos de anota-

ção. Outro ponto a destacar é que não existe nenhum estudo que mostre o

desempenho dos hispano falantes na produção escrita de textos científicos em

português e nenhuma análise automática que tente diferenciar a escrita dos

hispano falantes aprendizes de português da escrita dos nativos dessa língua.

A partir destas lacunas, e para analisar as dificuldades dos hispano fa-

lantes na produção escrita em português na Figura 5.2 são apresentadas as

análises que envolveram textos do córpus Espanhol-Acadêmico-Br. Todas as

análises da Figura 5.2 têm a finalidade de caracterizar a escrita dos hispano

falantes, assim como identificar algumas formas de auxílio para aprimorar a
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escrita em português desses pesquisadores.

Figura 5.2: Análises para caracterizar a produção escrita dos hispano falantes

Como indicado na Figura 5.2, primeiramente, foi proposta uma avaliação

holística, em que textos de aprendizes e nativos foram classificados em níveis

de proficiência. Essa avaliação é apresentada na Seção 5.3.1 e foi realizada

empregando uma ferramenta de classificação iterativa de dados. O funciona-

mento da ferramenta será detalhado em conjunto com a avaliação, na qual os

textos foram classificados em níveis de proficiência. Como resultado da ava-

liação holística uma rubrica para avaliar a qualidade dos textos foi proposta.

Além disso, a avaliação apontou a necessidade de uma análise mais detalhada

para conseguir caracterizar a escrita dos hispano falantes. O ponto de partida

da análise mais detalhada é apresentado na Seção 5.3.2, que traz o estudo

piloto que levantou as principais dificuldades e preocupações que os hispano

falantes têm quando escrevem em português. Como resultado do estudo piloto

foi obtida uma tipologia inicial de erros que foi utilizada na análise apresen-

tada na Seção 5.3.3, na qual diversas categorias de erros foram anotadas em

textos produzidos por nativos e aprendizes.

Como os textos de nativos do português foram incluídos nas análises apre-

sentadas nesta seção, foi necessário compilar textos acadêmicos desse grupo

de alunos. Para isso, foram selecionados resumos compilados por Feltrim
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et al. (2004) no projeto SciPo (Scientific Portuguese) e resumos já publicados,

disponíveis na internet. Os resumos disponíveis no projeto SciPo foram es-

critos por alunos nativos do português matriculados nos programas de Pós-

graduação da USP de São Carlos e foram anotados seguindo a estruturação

retórica dos componentes de um resumo científico. Mais informações relacio-

nadas ao projeto SciPo estão disponíveis em Feltrim et al. (2004).

A seguir são apresentadas, em três seções, todas as análises desenvolvidas

para caracterizar a escrita dos hispano falantes.

5.3.1 Avaliação Holística da Qualidade da Escrita

Etiquetar manualmente erros de diversas categorias em textos de apren-

dizes é uma tarefa demorada e complexa que requer treinamento. Em uma

tentativa de simplificar a tarefa anterior,dado que uma das metas desta pes-

quisa é detectar as características que marcam a produção escrita dos apren-

dizes, foi selecionado um conjunto de textos de nativos e de aprendizes para

uma avaliação holística dos textos. Embora essa tarefa requeresse anotação

manual, ela era mais simples que a tarefa de anotar erros e suas correções.

O objetivo da avaliação holística foi fazer uma análise geral da qualidade

dos textos que permitisse classificá-los em três níveis de proficiência: Inici-

ante, Intermediário e Avançado. Esperava-se que existisse uma correspon-

dência entre os níveis de avaliação e os autores dos textos, de forma que, os

textos dos nativos se concentrassem no grupo Intermediário ou Avançado, e

textos dos aprendizes nos grupos Iniciante ou Intermediário. Confirmando a

hipótese anterior seria possível traçar um perfil dos hispano falantes aprendi-

zes de português.

A tarefa de avaliação automática da qualidade dos textos foi abordada como

uma tarefa de classificação, em que os textos deviam ser classificados nos três

níveis de proficiência: Avançado, Intermediário e Iniciante. Uma abordagem

similar foi adotada por Tsvetkov et al. (2013) para classificar textos em inglês

produzidos por nativos de 11 línguas diferentes. Tsvetkov et al. (2013) ob-

tiveram bons resultados classificando os textos segundo as línguas dos não

nativos.

A abordagem dominante para realizar a classificação de textos é baseada

em algoritmos de aprendizado de máquina que automaticamente classificam

os textos a partir de um conjunto de treinamento. A saída dos algoritmos de

classificação depende de diversos fatores, dentre eles o espaço de característi-

cas e o conjunto de treinamento empregado. Por isso, a qualidade do conjunto
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de treinamento é fundamental para o desempenho do classificador. Visando

superar a dificuldade de criar um conjunto grande de treinamento, que repre-

sentasse adequadamente as classes do modelo, dado que a anotação manual

é um processo caro que exige especialistas, foi utilizada a ferramenta de clas-

sificação visual de conjuntos, Visual Classification System (VCS) (Paiva et al.,

2012). Essa ferramenta auxiliou na: (i) definição do conjunto de treinamento;

(ii) construção e verificação do modelo de classificação e (iii) atualização in-

terativa e iterativa do modelo criado. A seguir, é detalhado o processo para

selecionar os textos classificados manualmente e para construir e atualizar o

conjunto de treinamento.

O sistema VCS disponibiliza um ambiente baseado em técnicas de visu-

alização, que implementa o processo completo de classificação iterativa de

dados. A ferramenta exibe a estrutura do conjunto de textos, como mostrado

na Figura 5.3 e permite que sejam selecionadas instâncias de treinamento

para criar modelos de classificação. Esses modelos de classificação podem ser

usados para classificar outros conjuntos de dados, assim como analisar os

resultados da classificação, quando há um esquema de classificação ideal, ou

para compreender os motivos de eventuais falhas na classificação. Além disso,

de forma iterativa pode-se atualizar os modelos de classificação e realizar uma

nova classificação, com uma sequência de passos que levam ao desempenho

esperado do algoritmo de classificação.

Na Tabela 5.5 é apresentada a rubrica de avaliação proposta para classi-

ficar os resumos nos níveis de proficiência. Essa rubrica é uma combinação

das rubricas do exame CELPE-Bras e da rubrica apresentada em Aluísio et al.

(2005), para avaliar a qualidade de textos acadêmicos. Os critérios de ava-

liação (coluna 1 da Tabela 5.5) foram escolhidos considerando os principais

problemas que hispanofalantes aprendizes de português enfrentam quando

escrevem nessa língua, relatados na Seção 2.3.

Utilizou-se um conjunto de 73 atributos para caracterizar os textos. O pri-

meiro grupo de atributos foi derivado da ferramenta AZPORT (Feltrim et al.,

2004) e foi utilizado para avaliar o critério de adequação ao gênero. O AZPORT

é um sistema que auxilia na estruturação retórica de resumos científicos em

português, classificando as sentenças dos resumos segundo os componentes

que devem estar presentes em um resumo acadêmico: Contexto, Lacuna, Pro-

pósito, Metodologia, Resultado e Conclusões. Para classificar as sentenças do

5Para o sistema SciPo os componentes principais de um resumo acadêmico são Propó-
sito,Metodologia,Resultado e Conclusões. A metodologia é opcional.

6Para o SciPo os componentes não principais são Contexto e Lacuna
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Tabela 5.5: Rubrica de avaliação da qualidade da escrita
Critérios de Avaliação

Adequação ao
gênero

Adequado
(Presença dos
componentes
principais5,
ausência de
algum com-
ponente não
principal6)

Parcialmente
Adequado
(Pode faltar um
componente
principal e
até dois não
principais)

Inadequado
(Falta a maioria
dos componen-
tes principais)

Clareza e Coesão Sentencial Adequado
(Sentenças
sem problemas
de coesão e
coerência)

Parcialmente
Adequado
(Pode ter uma
sentença com
problema)

Inadequado
(Mais de duas
sentenças com
erros)

Adequação Lexical e Gramatical Adequado
(Pode ter um ou
dois erros)

Parcialmente
Adequado
(Pode ter entre
três e quatro
erros)

Inadequado
(cinco ou mais
erros)

Interferências da língua nativa Adequado (Não
tem interferên-
cia)

Parcialmente
Adequado
(Uma ou duas
interferências)

Inadequado
(Mais de 3
interferências)

Níveis Proficiência Avançado Intermediário Iniciante
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resumo, o SciPo emprega os seguintes sete atributos: tamanho da sentença,

localização, presença de citações, presença de expressões formulaicas, tempo

verbal e voz da sentença. Os sete atributos foram empregadas para descrever

a primeira e a última sentença de cada resumo. Além disso, foi criada uma

heurística que avalia os componentes que devem aparecer no resumo cientí-

fico. A heurística é baseada na classificação realizada pelo AZPORT para cada

sentença do resumo, resultando em 15 atributos, que representam a adequa-

ção ao gênero de cada texto.

O segundo grupo de atributos foi derivado do modelo de língua, apresen-

tado na Seção 5.1.2. A partir do modelo de língua foram computados os se-

guintes dez atributos: probabilidade e perplexidade de unigramas, bigramas

e trigramas, além de quantificar as palavras fora do vocabulário. Os atributos

extraídos do modelo de língua tentam caracterizar alguns textos nos quais há

expressões ou palavras do espanhol. Esse grupo de atributos foi empregado

por Aluísio et al. (2010) para prever os níveis de inteligibilidade de textos.

O terceiro grupo de atributos foi obtido por meio da ferramenta Coh-Metrix-

Port (Scarton, 2010), desenvolvida para o português e que disponibiliza atri-

butos que vão desde métricas simples (como contagem de palavras) até medi-

das mais complexas, que automaticamente mensuram a complexidade de um

texto. Essa ferramenta combina diversas medidas lexicais, sintáticas e semân-

ticas com a finalidade de indicar a adequação de um texto a seu público-alvo

ou gênero. Os 48 atributos implementados no Coh-Metrix-Port e explicadas

detalhadamente em Scarton (2010) foram empregados para caracterizar os

textos, em uma tentativa de caracterizar resumos muitos simples (produzidos

por aprendizes em níveis inicias de aprendizagem, ou até textos muito com-

plexos que mostram usos rebuscados da língua portuguesa). Esses atributos

foram inseridos no processo como uma alternativa de identificar problemas re-

lacionados com os critérios de Clareza e Coesão Sentencial, assim como com

a Adequação Lexical e Gramatical.

Após calcular os 73 atributos para cada um dos textos, as instâncias obti-

das são a entrada do sistema VCS. A Figura 5.3, mostra o layout do conjunto

de textos. Esse layout, que foi produzido empregando a técnica de visualiza-

ção baseada em árvore de similaridade, foi utilizado para extrair as instancias

inseridas no conjunto de treinamento. Veja que todas as instâncias do layout
aparecem com uma cor única, o que significa que elas ainda não foram clas-

sificadas. A árvore de similaridade oferece informações sobre o conjunto de

dados, por exemplo, o fato da árvore ter sete ramos poderia estar indicando
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que as instâncias podem ser separadas em sete classes diferentes. Porém, as

instâncias também poderiam ser separadas nas três regiões da árvore: acima,

médio e baixo. A ideia é que a estrutura da árvore mostre possíveis distri-

buições das classes do conjunto, considerando as similaridades entre as ins-

tâncias. Segundo Paiva et al. (2012), as instâncias situadas nas partes mais

externas das folhas da árvore são as que melhor caracterizam a classe à qual

pertencem. Por outro lado, as instâncias posicionadas no centro da árvore

são instâncias cujas características não se encaixam em nenhuma classe ou

se encaixam em mais de uma classe ao mesmo tempo. Essa interpretação foi

utilizada para selecionar as instâncias do conjunto de treinamento e avaliação.

Figura 5.3: Layout de textos de nativos e aprendizes

Durante a seleção das instâncias, a ferramenta VCS também permite que o

usuário analise seu conteúdo, sendo possível classificar as instâncias. Como
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mostrado na Figura 5.4, esta funcionalidade foi empregada para classificar

manualmente os resumos selecionados nos três níveis de proficiência: Avan-

çado, Intermediário e Iniciante. No total, foram anotados manualmente 144

resumos em português, 72 extraídos do córpus dos nativos, apresentado no

começo desta seção e outros 72 extraídos do córpus Espanhol-Acadêmico-Br.

Os textos classificados manualmente foram divididos em dois conjuntos dis-

juntos: Treinamento e Avaliação. Os resumos foram distribuídos de forma

balanceada, sendo que cada conjunto continha 24 resumos de cada classe.

Figura 5.4: Classificação manual de um texto.

A Figura 5.5a representa o layout com as 72 instâncias que compõem o

conjunto de treinamento. Esse layout também foi produzido empregando-se

a técnica de visualização baseada em árvore de similaridade. A Figura 5.5a

apresenta a distribuição, no espaço de características, das três classes do con-

junto de treinamento, na qual as bolinhas vermelhas representam os textos

classificados como Avançado, as azuis são os textos com classe Intermediário

e as verdes são os textos da classe Iniciante. Analisando essa representa-

ção visual, pode-se prever um possível comportamento do classificador. Por

exemplo, as instâncias da classe Intermediário aparecem misturadas com as

instâncias das classes Avançado e Iniciante, essa distribuição representa uma
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dificuldade para o modelo de classificação, ao mesmo tempo em que o fato dos

textos Avançado e Iniciante aparecerem melhor distribuídos nas regiões mais

externas da árvore representa um facilitador para o classificador, indicando

que elas foram mais bem caracterizadas pelo conjunto de atributos.

Figura 5.5: Estrutura, Modelo de Classificação e Class Matching do conjunto
de treinamento

As instâncias do conjunto de treinamento foram selecionadas para cons-

truir o modelo de classificação empregando o método Partial Least Squares7

(PLS) com fator8 6. Como o conjunto de treinamento foi classificado previa-

mente, o sistema VCS disponibiliza outra ferramenta chamada Class Matching
que, por meio de um layout visual, mostra as instâncias classificadas correta

e incorretamente. Esse layout é construído empregando-se as instancias vizi-

nhas, de forma que ajuda o usuário a entender as razões pelas quais o modelo

tomou uma determinada decisão.

Na Figura 5.5b, é mostrado o resultado visual do modelo de classificação no

conjunto de treinamento. A representação do class matching, que apresenta

os erros e os acertos do classificador, é mostrada na Figura 5.5c e os resul-

tados numéricos desta classificação aparecem na coluna 2 da Tabela 5.6. As

instâncias classificadas incorretamente são identificadas na Figura 5.5c (qua-

tro bolinhas de cor vermelha) e comparando-se os resultados das Figuras 5.5a

e 5.5b é possível observar que todas elas pertencem à classe Intermediária.

Após criar o modelo de classificação, ele foi testado na classificação de

novas instâncias que integram o conjunto de avaliação. A representação vi-

sual do conjunto de avaliação (Figura 5.6a) mostra mais claramente como os

7PLS representa uma classe de métodos estatísticos utilizados para modelar relações entre
conjuntos de variáveis multidimensionais através de um espaço latente de baixa dimensiona-
lidade (Wold, 1985).

8O método PLS tem um parâmetro fator, que indica o número de componentes que melhor
predizem a classe do elemento que está sendo analisado. Este parâmetro precisa ser ajustado
até conseguir o classificador com melhor desempenho.
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textos Intermediários aparecem misturados com os textos classificados como

Avançados e Iniciantes. Esta análise visual confirma o resultado observado

na classificação das instâncias de treinamento e pode-se prever que a maio-

ria dos erros do modelo de classificação estará concentrada na classificação

dos textos Intermediários. A análise visual, também, sugere que os atributos

empregados não são adequados para categorizar os textos Intermediários.

Figura 5.6: Estrutura, atualização do modelo de classificação e class matching
do conjunto de avaliação

Na Figura 5.6b, ilustra-se a classificação visual do conjunto de avaliação

empregando-se o modelo criado a partir do conjunto de treinamento. Os re-

sultados numéricos desta classificação aparecem na coluna 3 da Tabela 5.6,

enquanto a Figura 5.6c mostra a representação do class matching, que mostra

as 32 instâncias classificadas incorretamente. Considerando que os resulta-

dos da classificação de novas instâncias não foram bons (coluna 3 da Tabela

5.6) decidiu-se atualizar o modelo de treinamento, seguindo o principio de

classificação incremental. Para isso, o modelo de classificação foi atualizado

por meio da inserção de instâncias do conjunto de avaliação. A intenção, a

partir desta atualização, é oter um modelo que agregue informações de ambos

os conjuntos e, consequentemente, melhore o desempenho do classificador.

A partir do class matching (Figura 5.6c), foram selecionadas 6 instancias,

141



Tabela 5.6: Resultados numéricos da classificação do conjunto de treinamento
e do conjunto de avaliação.
Conjuntos Treinamento Avaliação Atualização

Modelo Inicial Inicial 1 2 3

Classificações
Corretas

68-94,4% 40-55,6% 48-66,7% 52-72,2% 54-75%

Classificações In-
corretas

4-5,6% 32-44,4% 24-33,3% 20-27,8% 18-25%

Acurácia 96,4% 74,13% 80,01% 83,15% 84,64%
Precisão 94,64% 55,15% 65,5% 72,54% 74,33%
Recall 94,44% 55,56% 66,67% 72,22% 75%
F1 0,95 0,55 0,66 0,72 0,75

duas instâncias de cada classe, que foram classificadas incorretamente. As

instâncias foram selecionadas de forma balanceada, porque experimental-

mente este critério de seleção manteve um bom desempenho do modelo. Na

Figura 5.6d, mostram-se as instâncias selecionadas; dessa vez foram incluí-

das aquelas que aparecem mais distantes do centro da árvore, porque segundo

Paiva et al. (2012) representam instâncias cujos atributos são bem caracterís-

ticos das classes nas quais estão inseridas.

O modelo atualizado com as 6 novas instâncias (iteração 1) foi testado com

o conjunto de avaliação. A classificação obtida nesta iteração é mostrada na

Figura 5.6e, enquanto os resultados numéricos aparecem na coluna 4 da Ta-

bela 5.6. Comparando-se os resultados do primeiro modelo com os resultados

da primeira iteração há uma diminuição da taxa de erro após a inserção de 6

novas instâncias.

Após os resultados da primeira iteração e considerando-se que ainda não

é adequado o desempenho do classificador, foram realizadas outras duas ite-

rações, cujos resultados visuais são ilustrados na Figura 5.6g a 5.6l e os re-

sultados numéricos aparecem na coluna 5 e 6 da Tabela 5.6. Em cada uma

das iterações realizadas foram inseridas 6 instâncias, mantendo-se o balan-

ceamento do conjunto. Finalmente, o modelo de classificação foi construído

com mais 18 instancias do conjunto de avaliação e o desempenho inicial foi

de f1=0,55 para f1=0,75.

Embora observada uma melhora no desempenho do classificador após a

atualização do modelo (resultados da Tabela 5.6), comparando-se o layout da

Figura 5.6a (conjunto original) com os layouts nas Figuras 5.6b, 5.6e, 5.6h

e 5.6k, obtidos nas classificações de cada iteração, é possível perceber que,
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como previsto, a classificação das instancias da classe Intermediário possuem

o maior percentual de erros. A interpretação dada para esse resultado está

relacionada com o fato dos atributos usados não serem suficientes para ca-

racterizar os textos da classe Intermediário.

Para verificar esta hipótese, foi construído um classificador binário que

separa os textos das classes Avançado e Iniciante. Para isso, foram elimi-

nadas as instâncias da classe Intermediário dos conjuntos de treinamento

e avaliação. O modelo inicial foi construído, com PLS e fator três, a partir

do conjunto de treinamento. Os resultados da classificação do modelo neste

próprio conjunto são apresentados na coluna 2 da Tabela 5.7. A coluna 3,

mostra o desempenho do modelo inicial na classificação das instâncias do

conjunto de avaliação. Analisando-se esses resultados é possível confirmar

que o desempenho do classificador binário é melhor que o classificador que

precisa classificar as instâncias da classe Intermediaria. Tentando melhorar a

classificação do conjunto de avaliação, o modelo foi atualizado inserindo duas

instâncias (uma de cada classe) deste conjunto. O resultado da atualização é

mostrado na coluna 4 da Tabela 5.7. O resultado confirma que a inclusão de

novos atributos é necessária para caracterizar os textos do nível intermediário

e, consequentemente, aprimorar os resultados do classificador. Essa análise

representa um dos trabalhos futuros desta pesquisa.

Tabela 5.7: Resultados numéricos da classificação do conjunto de treinamento
e do conjunto de avaliação com duas classes: Avançado e Iniciante.

Classificador Binário

Conjuntos Treinamento Avaliação Atualização
Modelo Inicial Inicial 1

Classificações Corretas 48-100% 41-85,4% 43-89,6%
Classificações Incorretas 0-0% 7-14,6% 5-10,4%

Acurácia 100% 86,38% 90,09%
Precisão 100% 87,02% 90,21%
Recall 100% 85,42% 89,58%

F1 1 0,86 0,9

5.3.2 Análise Inicial de Erros de Hispano Falantes

Nesta seção, é apresentado um estudo inicial com base na análise de res-

postas a um questionário proposto para conhecer a opinião dos aprendizes

de português e levantar suas principais preocupações na escrita acadêmica

dessa língua.
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No estudo foram selecionadas 13 introduções para avaliar a ocorrência de

alguns erros; testar um processo de anotação e formalizar uma tipologia ini-

cial com os erros identificados. Os resultados obtidos com a tipologia inicial,

produzida no estudo piloto, foram utilizados para refinar a própria tipologia

e formalizar a tipologia utilizada no processo de anotação posterior, que será

explicado na Seção 5.3.3. Os resultados do estudo piloto foram publicados em

Torres et al. (2014).

A primeira etapa do estudo inicial foi aplicar o questionário apresentado no

Apêndice B aos hispano falantes engajados em programas de pós-graduação

na USP de São Carlos. Um total de 66 estudantes, incluindo os autores dos

textos do sub-córpus de Introduções, respondeu o questionário. O questio-

nário é composto por 17 perguntas relacionadas aos problemas identificados

por Grannier e Carvalho (2001) e Durão (1999), comentados nas Seções 2.3

e 2.3, respetivamente, do presente documento. Além disso, o questionário

também considera aspectos associados à proficiência da língua. Na Figura

5.7, mostram-se os erros incluídos no questionário, assim como seu nível de

dificuldade, segundo os hispano falantes aprendizes de português.

Figura 5.7: Quantificação das respostas apresentadas no questionário

Todos os problemas indicados na Figura 5.7 foram apontados como dificul-

dades na escrita. Os de maior preocupação foram: falsos cognatos, palavras

compostas, pronomes complementos de verbos, conjugações verbais, mudan-

ças de gênero, ordem das palavras nas sentenças, acentuação ortográfica,

uso de vocabulário informal, uso de palavras em espanhol nos textos e uso
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de preposições. Problemas como o uso de artigos, confusão de grafemas, uso

da crase, marca de nasalização e confusão de fonemas também foram con-

siderados preocupantes para os hispano falantes. Entretanto, talvez porque

sejam tratados pelos corretores ortográficos mais utilizados em processadores

de textos, eles não apareceram no grupo de maior preocupação.

Após a geração das estatísticas das perguntas do questionário, o sub-

córpus de Introduções foi analisado com base nos erros do questionário. O

sub-córpus é composto por 617 sentenças e 17.795 palavras. A Tabela 5.8

mostra as estatísticas do sub-córpus de Introduções, assim como as áreas de

pesquisa dos alunos que produziram os textos.

Tabela 5.8: Estatística do córpus de escrita acadêmica por aprendizes do por-
tuguês

Córpus de Introduções de Aprendizes
Área Introduções Total de Total de
de Pesquisa sentenças palavras
Hidráulica e Saneamento I1 25 827
Matemática I2 22 699
Engenharia Civil I3,I4,I5,I8,I9,I13 246 7599
Ciência da Computação I6,I7,I10,I11,I12 324 8670
Total 13 617 17795

Dois anotadores nativos do português analisaram cada texto e, conforme

novos tipos de equívocos foram sendo identificados, novas categorias foram

consideradas, incluindo o tipo de erro e uma sugestão para corrigi-lo. Al-

guns erros poderiam ter sido incluídos em várias categorias, o que representou

um problema na anotação, mas optou-se por classificá-los sempre na catego-

ria considerada mais grave ou relevante para o aprendizado. Segundo Rojas

(2006), a gravidade dos erros é medida em função de quanto o erro afeta a com-

preensão do texto; esse foi o mesmo critério seguido nesta pesquisa. Também

foram considerados erros graves aqueles exemplos que mostraram interferên-

cia da língua materna. A partir da análise anterior, foi criada uma tipologia

inicial de erros, apresentada na Figura 5.8. Na figura aparecem as categorias

identificadas, assim como a ocorrência de cada tipo de erro no sub-córpus de

Introduções.

No começo da análise dos textos, esperava-se que o sub-córpus apresen-

tasse poucos erros, pois as redações foram escritas de forma digital, utilizando

corretores ortográficos e/ou gramaticais, e produzidas para exames de quali-

ficação/defesa de mestrado/doutorado, que exigem níveis avançados de pro-
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Figura 5.8: Quantificação dos erros dos aprendizes no córpus de Introduções

ficiência da língua portuguesa. No entanto, após a anotação, identificaram-se

erros que corretores ortográficos e/ou gramaticais tratam e outros que ainda

não foram atendidos; em sua maioria porque são erros específicos de apren-

dizes de uma língua. Desta forma, a anotação piloto mostrou à autora desta

pesquisa a necessidade de realizar um processo de anotação de novos textos,

para obter um levantamento mais detalhado dos erros dos hispano falantes.

A anotação piloto também foi o ponto inicial para formalizar a tipologia de er-

ros apresentada na Figura 5.9. Essa tipologia de erros guiou o processo de

anotação explicado na Seção 5.3.3 e representa uma das principais contribui-

ções desta pesquisa. A tipologia de erros também é detalhada por meio de

exemplos, nesta seção.

Como pode ser observado na Figura 5.8, os erros mais recorrentes nem

sempre correspondem aos indicados no questionário, como o uso de falsos
cognatos, que foi o mais inquietante na enquete e o de menor ocorrência no

córpus. Acredita-se que esse problema seja mais comum na língua falada,

enquanto na escrita não é muito frequente. As listas de cognatos e falsos cog-

natos são recursos muito úteis na aprendizagem de qualquer língua, especial-

mente entre línguas próximas, porque mostra semelhanças e diferenças entre

as línguas. Torres e Aluísio (2011) apresentam um estudo para criar de forma
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Figura 5.9: Tipologia de erros

automática dicionários de cognatos e falsos cognatos das línguas português e

espanhol. Esse estudo é detalhado na Seção 6.2.1 deste documento. Embora

os erros de falsos cognatos sejam importantes nesta pesquisa, a anotação ma-

nual desta categoria não foi considerada na tipologia final (apresentada na

Figura 5.9), dada a baixa ocorrência desse tipo de erro no córpus. Além disso,

acredita-se que a tarefa de identificação automática de erros de falsos cogna-

tos seja uma tarefa complexa que requer recursos que não estão disponíveis

para essa pesquisa. Mais detalhes são apresentados na Seção 6.2.1.

Na categorias difusas foram identificados erros relacionados com a com-

posição de ideias claras e concisas; a construção de sentenças longas, com

ausência de conectivos, de sinais de pontuação e com palavras repetidas. Esse

tipo de problema foi frequentemente observado na escrita em português por

hispano falantes, produzindo partes de um texto difícil de se ler e/ou entender.

Embora os corretores ortográficos e gramaticais mais difundidos não corrijam

esse problema, o uso de modelos de língua permite identificar automatica-

mente os problemas relacionados com a organização das palavras dentro de

uma expressão. Além disso, com essa análise estatística dos textos é também

possível identificar sentenças longas e com falta de conectivos.
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Considerando-se que essa categoria de erros é subjetiva e que conhecer

como os hispano falantes empregam os conectivos é de interesse nesta pes-

quisa, essa categoria foi dividida em duas na tipologia final: Incoerente e

Conectivos Errados, como mostrado na Figura 5.9.

A categoria separação e união de palavras mostra que os nativos do espa-

nhol apresentam problemas para produzir palavras compostas. Essa categoria

também não foi incluída na tipologia final (apresentada na Figura 5.9), porque

com o acordo ortográfico de 2010 a categoria mudou e os córpus de referên-

cia desta pesquisa não têm exemplos de palavras seguindo a nova mudança

ortográfica.

A categoria uso de vocabulário informal para o gênero científico também

foi eliminada da nova tipologia, pois esses vocabulários podem ser facilmente

extraídos por meio de uma análise estatística de córpus de referência. Para

tratar esse tipo de problema, o ideal seria compilar um córpus da língua falada

e incluí-lo nas análises desta pesquisa, sendo possível indicar para o aprendiz

quando um item lexical é mais comum na língua falada ou na língua escrita

do gênero acadêmico.

Como mostrado na Figura 5.9, as categorias de erros foram agrupadas em

três grandes grupos: Clareza e Coesão; Erros Gramaticais e Interferências.

Essa tipologia final foi consolidada para anotar os textos dos aprendizes. Na

Figura 5.9, observa-se que além das categorias que foram eliminadas no pro-

cesso de refinamento da tipologia, incluíram-se novas categorias, como Colo-
cações. Essa inclusão aconteceu porque foi observado, na análise do córpus

de Introduções, que algumas das interferências do espanhol na escrita em

português eram colocações da língua espanhola.

Para apresentar a tipologia de erros do projeto HABLA, usamos as Tabelas

5.9 e 5.10, as quais mostram cada categoria de erros e exemplos dos erros

com suas correções. Todos os exemplos foram retirados do córpus e a correção

aparece entre parênteses.

As tipologias apresentadas nas Tabelas 5.9 e 5.10 serviram de referên-

cia principal para dois anotadores humanos etiquetar os erros detectados no

projeto HABLA. O processo completo da anotação, assim como os resultados

obtidos são apresentados na Seção 5.3.3.

5.3.3 Anotação de Erros de Hispano Falantes e Nativos

Diferentemente do estudo piloto apresentado na Seção 5.3.2, na segunda

anotação manual foram selecionados textos de nativos e de aprendizes. Con-
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Tabela 5.9: Tipologia de Erros para anotar manualmente o córpus Espanhol-
Acadêmico-Br

Categoria Clareza-Coesao

Conectivos-Errado
Ex: ... estes estudos se escasseam , e por tanto (portanto) continuam silenciando
todo um conjunto de aspectos ...
Incoerente
Ex: De fato, SLSM constituem uma classe de sistemas lineares estocásticos que
são relevantes para aplicações (vide por exemplo algumas referências) e apresen-
tam um número de características paralelas àquelas dos sistemas lineares de-
terminísticos, para uma abordagem com teoria de operadores para SLSM, como
uma ilustração de trabalhos recentes e artigos inéditos; porém, controlabilidade
foi considerada desde um ponto de vista único da trajetória.

Erros Gramaticais

Erro de Ortografia (Acentuação ortográfica equivocada; Marca equivoca de
nasalização; Confusão de fonemas; Confusão de grafemas para o mesmo
fonema)
Ex: ... tem a tarefa de analisar um paragrafo (parágrafo) ou uma sentença de
texto ...
Ausência ou uso inadequado da crase
Ex: ... um processo altamente complexo quanto ao aspecto microbiológico e
extremamente sensível as (às) condições ambientais...
Colocação pronominal (Posição dos pronomes oblíquos)
Ex: Podese (pode-se) perceber a grande quantidade de interações ...
Uso incorreto de artigos
Ex: Em particular, quanto mais alta é _ (a) taxa de compressão, ...
Conjugações verbais
Ex: O Desenvolvimento Sustentável é definido como um modelo econômico, po-
lítico, social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaze (satisfaz) as neces-
sidades das gerações atuais.
Ex: - Contudo, a extensão destes recursos não é tão significativa como se dese-
jasse (deseja).
Concordância verbal
Ex: A repartição agrária e as políticas públicas tem sido (têm sido) os principais
motores da transformação dos bosques.
Uso incorreto de preposições
Ex: - O recurso está sendo desenvolvido na base de (com base em) um pequeno
córpus, em comparação ao córpus original.
Concordância nominal
Ex: - ... conjuntos de técnicas de Mineração de Dados e Textos têm sido usadas
(usados) para auxiliar ...
Uso incorreto da função da palavra
Ex: - A digestão anaeróbia sofre grande influencia (influência) do regime hidráu-
lico.
- As técnicas de analise (análise) de DNA tais como ....
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Tabela 5.10: Tipologia de Erros para anotar manualmente o córpus Espanhol-
Acadêmico-Br

Interferências

Uso de palavras em espanhol
Ex: ... analisar e tornar visíveis las (as) múltiplas indetidades , la (a) diversidade
de fins e a heterogeneidade ...
... com diferente grau de incidência prática na concreção (materialização) das
propostas pedagógicas que oferecem ...
Mudanças de gênero
Ex: Denomina-se estocástica devido à entrada ao sistema não ser conhecida e,
portanto, suposta como um processo de origem aleatório (origem aleatória).
Colocações
Ex: ... queremos pôr de manifesto (evidenciar ) que não há unanimidade nas
práticas ...
Convencionalidade
Ex: Como debilidades (pontos fracos), percebeu-se, principalmente, que o tempo
de desenvolvimento de atividades não foi suficiente para o fomento (desenvolvi-
mento) das competências desejadas.

siderando a produção escrita dos nativos e dos aprendizes é possível apontar

os erros comuns e focar nos erros que são próprios dos hispano falantes. A

análise permitiu traçar um perfil dos aprendizes, com base na identificação

dos erros produzidos pelas interferências da língua materna: o espanhol.

Seleção dos Textos para Anotação Manual

Para a anotação manual foram selecionados 60 textos de aprendizes e

40 textos de nativos. Foram selecionados mais textos de aprendizes, por-

que o principal objetivo era identificar os erros desse grupo. Na Tabela 5.11

apresenta-se estatísticas do córpus compilado para anotação dos erros. Os

textos de aprendizes anotados representam 5% do total dos textos que apare-

cem na Tabela 5.4. Nesse conjunto foram incluídos 29 textos do sub-córpus

USP, sendo o resto do sub-córpus Educación e Interciencia.

Os textos selecionados para anotação manual representam um conjunto

disjunto dos textos considerados no estudo piloto, porém todos eles foram in-

cluídos na avaliação holística e são de diferentes níveis de proficiência. Como

mostrado na Tabela 5.11, o conjunto de textos de aprendizes selecionado é

composto por 484 sentenças e 12.964 palavras, enquanto o grupo com os

textos dos nativos contém 187 sentenças e 5.106 palavras. No total, foram

anotados 100 textos com 671 sentenças e 18.070 palavras.

Desbalanceamentos são observados nas tarefas de anotação de erros, sendo
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sempre minoritário o número de textos com erros. Devido ao fato de não ter

conhecimento prévio da ocorrência de erros nos textos, nem da diversidade

dos tipos de erros, a anotação realizada para a avaliação holística foi usada

como referência para selecionar o conjunto de textos que aparecem na Tabela

5.11.

Tabela 5.11: Estatísticas do córpus anotado manualmente
Córpus Anotado Manualmente

Textos Tokens Palavras Sentenças
Nativos 40 5.944 5.106 187

Aprendizes 60 15.322 12.964 484

Total 100 21.266 18.070 671

Detalhes do Processo de Anotação

Os textos foram anotados via ferramenta Brat9. A ferramenta permite per-

sonalizar o processo de anotação, a tipologia de erros e a distribuição dos

textos para cada anotador. Os textos foram anotados de forma independente

usando um navegador Web. Na página do projeto HABLA6 está disponível a

anotação apresentada nesta seção. Na Figura 5.10, mostramos um texto ano-

tado com diferentes categorias de erros. Cada categoria de erro aparece em

uma cor diferente, pré-selecionada, facilitando a análise após a anotação.

A anotação incluiu as seguintes tarefas:

• Seleção dos erros: selecionar trechos de textos contíguos usando o cur-

sor para identificar o erro;

• Categorização dos erros: categorizar o erro segundo o tipo de erro, apre-

sentado na tipologia da Figura 5.9;

• Correção dos erros: propor uma correção para o erro.

Duas anotadoras10, especialistas na área de ensino de português para não

nativos, foram treinadas para realizar a tarefa de anotação. Ambas as anota-

doras são falantes nativas do português e uma delas possui amplo conheci-

mento da língua espanhola. O fato de dispor de uma anotadora com conheci-

mento de L1 e L2 foi uma vantagem porque, em geral, ela conseguiu reconhe-

cer melhor a natureza do erro produzido pela interferência da língua materna
9http://brat.nlplab.org/
6disponível em http://nilc.icmc.usp.br/habla/

10Aline Evers e Roana Rodrigues
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Figura 5.10: Anotação de um texto com a ferramenta Brat

e, desta forma, teve maior facilidade para categorizar e corrigir o erro. As duas

anotadoras receberam um treinamento antes de começar a tarefa de anotação

que foi apoiada por um manual de anotação, apresentado no Apêndice B, com

vários exemplos do processo.

Devido à similaridade entre o português e o espanhol, muitas vezes foi di-

fícil identificar erros produzidos pela interferência do espanhol. Para garantir

a qualidade da anotação, antes da etiquetação dos erros, o manual inclui o

passo de leitura completa do texto, sem focar em elementos específicos. Desta

forma, o anotador consegue ter uma visão geral do texto. Além disso, foi su-

gerido fazer uma leitura detalhada de cada sentença e só depois começar a

anotação dos erros. Cada categoria de erros foi anotada de forma indepen-

dente; em outras palavras, a etiquetação ocorreu por categorias.

Uma das decisões mais difíceis do processo de anotação foi identificar o

começo e o fim do erro. Frequentemente, diferentes trechos de um texto cor-

respondiam ao mesmo erro. Na Figura 5.11 mostra-se como os anotadores,

referindo-se ao mesmo erro, sublinharam trechos de textos diferentes, indi-

cando a mesma categorização para o erro. Para minimizar esse problema,
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foi sugerido apontar como erro o trecho mínimo de texto, isto é, considerar a

modificação mínima do texto para corrigir o erro.

Figura 5.11: Anotação manual de trechos diferentes de textos

No exemplo da Figura 5.11, a anotação mais adequada, considerando as

indicações do manual, foi realizada pelo Anotador 1, mas a marcação do Ano-

tador 2 não está errada, porque a expressão "reforma agrária"é uma colocação

tanto no espanhol, quanto no português. O exemplo da Figura 5.11 mostra

a complexidade da tarefa de comparar as anotações manuais de dois ou mais

anotadores. No exemplo, é possível observar como a divergência na seleção do

erro provoca divergências na concordância dos anotadores, embora as anota-

ções do erro estejam corretas.

Nesta anotação de erros, o coeficiente Kappa foi utilizado para estimar a

concordância dos anotadores. Desta forma, a concordância da anotação foi

calculada para as três anotações requeridas: (i) seleção do erro; (ii) categori-

zação do erro e (iii) correção do erro. Os detalhes são apresentados abaixo.

A ferramenta Brat quantifica a posição de cada caractere dentro do texto, e

para cada erro anotado, atribui o intervalo de valores referente aos caracteres

incluídos na anotação. No exemplo da Figura 5.11, à palavra repartição foi

atribuído o intervalo de valores [871 - 881], enquanto que à expressão reparti-
ção agrária foi atribuído o intervalo [871 - 889]. O valor do Kappa da tarefa de

seleção de erros foi calculado considerando os intervalos de anotação. Desta

forma, a máxima concordância foi alcançada quando os dois intervalos eram

idênticos ou compartilhavam o valor inicial ou o valor final, como aconteceu

no exemplo da Figura 5.11. A confiabilidade da tarefa de seleção dos erros

foi estimada considerando os intervalos com e sem erros, isto é, o cálculo do

Kappa foi realizado considerando-se as palavras anotadas e as não anotadas.

O valor do Kappa na seleção do erro foi de 0,77.
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Considerando a complexidade da tarefa de anotar diferentes categorias de

erros e comparando o Kappa obtido nesta anotação com o valor obtido por

Dahlmeier et al. (2013) e por Leacock et al. (2010), o valor de Kappa de 0,77

indica um alto grau de concordância entre os anotadores, sendo um resultado

aceitável no presente estudo. O resultado teria sido pior se só fossem conside-

radas as marcações com intervalos idênticos, mas devido à subjetividade da

tarefa de seleção dos erros a autora considerou válido o critério comparativo.

O cálculo do Kappa na categorização dos erros foi realizado nos pares em

que os dois anotadores concordaram na identificação do erro. O valor obtido

foi 0,80, sendo a tarefa de maior concordância entre os anotadores. Resultado

semelhante foi observado no estudo de Dahlmeier et al. (2013).

Na Figura 5.12 é apresentado um exemplo que indica discordância entre

os anotadores na hora de categorizar o erro. O Anotador 1 categorizou o erro

como um erro de ortografia, enquanto o Anotador 2 considerou como um erro

de um conectivo usado de forma errada. Devido ao fato da expressão "por
tanto” estar conectando duas ideias e considerando que no espanhol existe

o marcador discursivo "por tanto” a anotação mais adequada, segundo o in-

dicado no manual de anotação, era apontar o erro como sendo da categoria

"Conectivo Errado". Entretanto, o erro também pode ser considerado como

um erro de ortografia em que o marcador discursivo em português "portanto”

foi separado. O exemplo anterior indica que a tarefa de categorizar o erro,

também, é subjetiva. Além disso, confirma a importância do anotador conhe-

cer a língua nativa do autor do texto. No exemplo da Figura 5.12, o Anotador

2 era o especialista em espanhol e reconheceu que "por tanto” é um marca-

dor em espanhol. É importante apontar que a sentença da Figura 5.12 foi

produzida por um hispano falante e que os anotadores não tinham essa infor-

mação quando estavam anotando os textos. Essa informação era detectada

caso alguma marca de espanhol acontece-se no texto.

Por último, foi calculado o valor de Kappa para a tarefa de correção do

erro. Foi estimado o Kappa para aqueles casos em que os anotadores ti-

vessem concordado tanto na identificação do erro quanto na categorização.

Como na maioria das vezes a correção do erro está relacionada com o tipo de

erro, o exemplo apresentado na Figura 5.12 não foi considerado nesse cál-

culo, mesmo tendo os anotadores feito a mesma correção. Porém, o exemplo

da Figura 5.11, no qual não houve concordância entre os anotadores na hora

de corrigir o erro, foi considerado no cálculo. O valor do Kappa na tarefa de

correção do erro foi de 0,68. Esse valor, também, é considerado adequado
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Figura 5.12: Anotação manual de trechos diferentes de textos

partindo do principio que esta tarefa é complexa, pois um único erro pode ter

mais de uma correção.

Estatísticas da Anotação

Nesta seção, as estatísticas da tarefa de anotação são apresentadas. Espe-

cificamente, são apresentados os erros mais frequentes, tanto dos aprendizes

como dos nativos, assim como os erros que são comuns para ambos. Adici-

onalmente, é verificada a ocorrência dos erros detectados no projeto HABLA

com os erros identificados em outras pesquisas. Finalmente, são comentados

os erros detectados que não foram cobertos pelo corretor ortográfico e gra-

matical Regra (Nunes et al., 1996; Martins et al., 1998; Bonfante e Nunes,

2000; Pinheiro et al., 2001; Hasegawa et al., 2002), que é o mais utilizado

para corrigir textos na língua portuguesa.

As estatísticas apresentadas a seguir foram calculadas considerando o to-

tal de erros identificados pelos dois anotadores, que foi 370 erros. Para tornar

mais clara a apresentação, as estatísticas dos erros dos aprendizes são mos-

tradas separadamente das estatísticas dos erros dos nativos. É importante

apontar que os totais de sentenças e palavras dos textos dos nativos e dos

aprendizes eram diferentes, desta forma os valores foram normalizados para

permitir uma comparação dos resultados.

Do total de 370 erros, só 33 erros foram produzidos pelos nativos do portu-

guês, enquanto 337 erros foram produzidos pelos hispano falantes. Conside-

rando que o total de tokens nos textos dos nativos é de 5.944 e o mesmo total

nos textos dos aprendizes é de 15.322, os erros anotados representam 0,55%

e 2,19% respectivamente. Esses valores indicam que o número de erros do
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córpus anotado é muito pequeno, mas devemos levar em consideração que os

textos, provavelmente, já foram revisados por corretores gramaticais.

A Figura 5.13a mostra a quantidade de erros por texto dos hispano falan-

tes, enquanto a Figura 5.13b mostra a quantidade de erros por resumo dos

nativos. Como mostra a Figura 5.13b há 25 resumos sem erros no grupo dos

nativos e nenhum dos resumos com erros têm mais de dez erros. Já no grupo

dos aprendizes, somente quinze resumos não têm erros, mas há onze textos

com mais de dez erros. Entre os textos dos aprendizes há 22 textos que apre-

sentam entre três e dez erros, enquanto doze textos têm entre um e três erros.

Esses números indicam que, em geral, quando o aprendiz comete o primeiro

erro, a tendência é que ele vai cometer outros erros. Esses resultados, tam-

bém, mostram que a taxa de erros dos resumos dos hispano falantes é maior

que a taxa de erro dos nativos.

(a) Hispano falantes: Total de erros por
documento

(b) Nativos: Total de erros por docu-
mento

Figura 5.13: Total de erros por documento nos textos dos nativos e dos apren-
dizes

Na Tabela 5.12 aparecem os erros identificados nos resumos dos nativos.

Os erros estão ordenados segundo a sua ocorrência, sendo que o erro mais

frequente foi o uso incorreto de preposições, seguido de erros de ortografia,

colocação pronominal e conectivos errados. Outros tipos de erros que também

aconteceram nos textos dos nativos, desta vez com uma frequência tão baixa

que podem ser considerados erros que aconteceram ao acaso, foram: concor-

dância nominal, convencionalidade, uso incorreto de artigos e concordância

verbal. É importante apontar que a ocorrência desses erros não é muito re-

presentativa, mas pode indicar que alguns nativos cometem, com frequência,

erros gramaticais e podem indicar, também, que ainda há alguns erros que

não são cobertos pelos corretores gramaticais mais utilizados. Na Figura 5.14

apresenta-se um gráfico de barras com a mesma informação da Tabela 5.12.

Na Figura 5.15 apresentam-se exemplos de erros produzidos pelos nativos
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Tabela 5.12: Erros cometidos pelos nativos e etiquetados na anotação manual
Lista ordenada dos erros cometidos pelos nativos

Uso Incorreto de Preposições 8 29.62%
Erro Ortográfico 5 18.51%

Colocação Pronominal 4 14.81%
Conetivos Errados 3 11.11%

Ausência Uso Inadequado da Crase 2 7.41%
Concordância Nominal 2 7.41%

Convencionalidade 1 3.70%
Uso Incorreto de Artigos 1 3.70%

Concordância Verbal 1 3.70%

Figura 5.14: Erros cometidos pelos nativos e etiquetados na anotação manual

de português. Cada um desses exemplos foi testado no corretor gramatical

Regra e o único exemplo que a ferramenta conseguiu corrigir foi o Exemplo 3.

Esses exemplos mostram que ainda há problemas que os corretores gramati-

cais não conseguem corrigir.

Na Tabela 5.13, apresentam-se os erros etiquetados nos textos produzidos

pelos hispano falantes. Nessa tabela é possível observar, de forma ordenada, a

frequência com que os erros aconteceram. Nos resumos dos hispano falantes

todas as categorias de erros foram identificadas, exceto a categoria "uso in-

correto da função da palavra”, que não apareceu no córpus selecionado neste

estudo. Na Figura 5.16 mostra-se um gráfico de barras com a percentagem de
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Figura 5.15: Erros cometidos pelos nativos e etiquetados na anotação manual

erros nos textos dos aprendizes.

Após a anotação, verificou-se que há uma intersecção entre os erros detec-

tados nos resumos dos aprendizes e dos nativos, porém na maioria dos casos

a natureza dos erros é diferente. Sabe-se que a natureza do erro influencia di-

retamente no sucesso da correção do erro. Além disso, segundo Carrió-Pastor

e Mestre-Mestre (2013) a maioria dos erros em L2 poderiam ser evitados caso

existisse conhecimento sobre como acontece a comunicação dos aprendizes

em L2. Seguindo essa linha, nesta pesquisa houve um crescente interesse

por levantar os erros lexicais que representam interferências do espanhol na

escrita em português.

Considerando a classificação das causas dos erros lexicais, comentada na

Seção 1.2, nos resumos dos aprendizes foram identificados erros interlinguais

e intralinguais. Os erros produzidos pela interferência da língua nativa foram

observados em todas as categorias de erros; os erros lexicais mostraram:

1. palavras e/ou expressões em espanhol que não existem em português;

2. palavras e/ou expressões que não existem nem em espanhol e nem em
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português;

3. palavras e/ou expressões escolhidas de forma errada.

Outros erros identificados apresentaram falhas na semântica das expres-

sões, tais como colocações ou escolhas erradas. O corretor gramatical Regra

não detecta alguns dos erros anteriores, mas o que é pior ainda, caso detecte o

erro, na maioria das vezes não consegue corrigi-lo adequadamente. Por exem-

plo, os erros das categorias (1) e (2) provavelmente são detectados pelo Regra,

porque não existem no léxico do português, mas como são produzidos pela in-

terferência da língua nativa, o corretor Regra, que foi projetado para auxiliar

nativos do português, não vai conseguir oferecer a correção adequada. Por

outro lado, os erros incluídos na categoria (3) são mais difíceis de serem iden-

tificados por abordagens baseadas em dicionários porque existem no léxico

em português e, consequentemente, não é possível oferecer nem sequer um

alerta do possível erro – esse tipo de erro é chamado de sensível ao contexto ou

real-word error (Fossati e Di Eugenio, 2007, 2008; Mays et al., 1991; Wilcox-

O’Hearn et al., 2008) em contraste com os chamados de non-word errors.

A Figura 5.16 mostra os erros de maior ocorrência: erros de ortográfica,

uso inadequado de preposições, convencionalidade e conjugações verbais. Da

mesma forma como aconteceu com os nativos, o uso de preposições e os erros

de ortografia foram categorias frequentes. Esses erros, junto aos erros de

conjugações verbais, também se destacaram na anotação do estudo piloto,

apresentado na Seção 5.3.2.

Na Figura 5.17 mostramos exemplos das quatro categorias de erros mais

frequentes. No Exemplo 1 da 5.17 observa-se como o adverbio "historica-

mente” aparece com acento. Esse problema é muito frequente entre os his-

pano falantes e é uma interferência clara do espanhol, devido ao fato de que

em espanhol os advérbios terminados em ”-mente” levam acento se os adjeti-

vos sem o sufixo ”-mente” também levam. O segundo erro do Exemplo 1 é um

erro de digitação que muitas vezes está associado à pressa na hora de escre-

ver, porém ele também pode ser considerado um erro de pronuncia. Ambos

os exemplos são detectados e corrigidos pelo Regra, porque são palavras não

incluídas no vocabulário do português.

O Exemplo 2 da Figura 5.17 mostra como os hispano falantes erram no uso

de expressões fixas da língua portuguesa que são importantes para aumentar

a fluência dos textos. Erros desse tipo poderiam ser evitados se os aprendi-

zes tivessem acesso a um léxico com as expressões fixas utilizadas em textos

científicos em português, para observar exemplos de uso.
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Tabela 5.13: Erros cometidos pelos aprendizes e etiquetados na anotação ma-
nual

Lista ordenada dos erros cometidos pelos aprendizes

Erro Ortográfico 55 21.15%
Uso Incorreto de Preposições 35 13.46%

Convencionalidade 34 13.07%
Conjugações Verbais 31 11.92%

Uso de Palavras em Espanhol 17 6.53%
Incoerente 15 5.76%

Concordância Nominal 14 5.38%
Conetivos Errados 13 5%

Uso Incorreto de Artigos 13 5%
Concordância Verbal 13 5%

Colocação Pronominal 9 3.46%
Colocações 5 1.92%

Ausência Uso Inadequado da Crase 4 1.53%
Mudança de Gênero 2 0.76%

Figura 5.16: Erros cometidos pelos aprendizes e etiquetados na anotação ma-
nual

O exemplo 3 da Figura 5.17 não é um erro do português, mas sim uma

inadequação que marca desvios na escrita. No exemplo 3, o aprendiz usou

o verbo em português "outorgar”; acredita-se que a escolha desse verbo foi

guiada pela similaridade entre as duas línguas. Em espanhol existe o verbo

"otorgar”, que é utilizado frequentemente, porém o verbo "outorgar"em por-

tuguês é mais comum na linguagem jurídica. Como indicado na correção,

é preferível usar "conceder”. Na Seção 6.2.2 é apresentado um recurso que
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auxilia na escrita de verbos usados frequentemente na escrita acadêmica, ao

mesmo tempo que evita equívocos como o exemplificado anteriormente.

No Exemplo 4 da Figura 5.17, observa-se como os hispano falantes costu-

mam usar com muita frequência e de forma inadequada verbos no subjuntivo,

fenômeno que não acontece entre os nativos. Esse último exemplo não é um

erro lexical, representa uma interferência do espanhol tão recorrente que é

considerada uma marca do discurso dos hispano falantes. Os exemplos 2,3 e

4 não são detectados pelo corretor Regra.

Figura 5.17: Erros cometidos pelos aprendizes e etiquetados na anotação ma-
nual

Após as quatro categorias mais frequentes, as seguintes quatro categorias

foram identificadas nos resumos dos aprendizes: uso de palavras em espa-

nhol, incoerente, concordância nominal e conetivos errados. A categoria inco-

erente aconteceu unicamente nos textos produzidos pelos hispano falantes e,

logicamente, a mesma coisa aconteceu com a categoria uso de palavras em es-

panhol. Devido ao fato da categoria concordância nominal ser uma categoria

tratada no corretor gramatical Regra, ela não será comentada nesta seção. A

categoria incoerente, também não será tratada, pois é uma categoria que foge

do escopo desta pesquisa, dado que os recursos para detecção de um texto

sem coerência não recaem no nível lexical somente. No entanto, sentenças in-
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coerentes aconteceram com frequência nos textos analisados, de maneira que

é um problema que deve ser aprofundado em estudos futuros porque afeta

a compreensão dos textos e, por isso, é um problema "grave", que marca o

discurso em português dos hispano falantes.

Na Figura 5.18 são apresentados exemplos que mostram a presença de pa-

lavras e expressões em espanhol nos textos. Além disso, na figura aparecem

exemplos de conectivos errados que, em alguns casos, representam interfe-

rências do espanhol.

Figura 5.18: Erros cometidos pelos aprendizes e etiquetados na anotação ma-
nual

Os erros do Exemplo 1 da Figura 5.18 são interferências do espanhol que

não são corregidas pelo Regra, mas o corretor consegue detectá-los. A palavra

"aledanha” não existe nem em espanhol nem em português, porém a expres-

são "zona aledaña” é uma colocação do espanhol que no português significa

"zona limítrofe” ou "ao redor”. O erro aconteceu após o aluno trocar a "ñ”

pela "nh” e gerar uma nova palavra que não existe em português. Em alguns

casos, trocar a "ñ” pela "nh” funciona bem, por exemplo "araña” em espanhol

é "aranha” em português. O fato anterior, mostra o raciocínio do aprendiz e

uma possível causa do erro, mas não ajuda na sua correção. O aluno fez uma

tradução literal de uma expressão em espanhol e, além disso, gerou uma nova
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palavra em português. O exemplo mostra a dificuldade da tarefa de oferecer

sugestões corretas, pois para esse erro seria necessário analisar o contexto

do erro em português e relacioná-lo com sua forma em espanhol. Os outros

erros que aconteceram no Exemplo 1 são similares, com a diferença das duas

palavras serem do espanhol. O Exemplo 1 mostra como é difícil corrigir erros

de aprendizes de uma segunda língua, pois mais de um erro pode acontecer

em um único trecho.

No córpus Espanhol-Acadêmico-Br, foram numerosos os erros relacionados

com a produção de adjetivos e substantivos com interferência da língua nativa;

como consequência, foram identificadas algumas das estratégias de transfe-

rências entre o espanhol e o português aplicadas pelos hispano falantes. Em

alguns casos as estratégias eram bem sucedidas, mas em outros provocavam

erros. Esses problemas também foram incluídos no grupo de problemas que

marcaram o discurso em português dos hispano falantes. Um método para

descobrir e corrigir palavras erradas produzidas pela troca de sufixos entre o

espanhol e o português é apresentado na Seção 6.1.3.

Os erros ilustrados nos Exemplos 2,3 e 4 da Figura 5.18 são erros relacio-

nados com conetivos. Nenhum desses erros é identificado pelo corretor Regra,

pois todas as expressões etiquetadas como erros existem em português, mas

nunca funcionando como conectivos. No exemplo 4, mostra-se como os his-

pano falantes têm problemas no uso das contrações em português. Os outros

exemplos mostram como existem interferências do espanhol na produção es-

crita de marcadores discursivos, um grupo especial de conetivos. O erro do

Exemplo 3 apresenta o marcador "por tanto” do espanhol, que em português

é "portanto”. O hispano falante pode não saber ou não lembrar que em portu-

guês se escreve junto; um erro similar acontece no Exemplo 4.

Na produção dos marcadores discursivos em português, foi observada a

estratégia dos hispano falantes em “arriscar” traduções literais desses itens

lexicais. Essa estratégia funciona em grande parte das vezes, mas há casos

em que ela falha, gerando erros. É extremamente comum, por exemplo, en-

contrarmos marcadores discursivos como, “Em concreto...”, “De uma parte...,
de outra parte, ...” quando os marcadores equivalentes em português são, res-

pectivamente, “Na verdade”, “De/Por um lado..., de/por outro lado, ...”. Esses

problemas estão relacionados com a interferência da língua nativa e na Se-

ção 6.2.3 são propostos métodos computacionais para automaticamente tra-

tar esse tipo de erro. Equívocos relacionados com a semântica dos marcadores

discursivos não foram observados nos textos anotados manualmente.

163



Juntamente com a anotação manual de erros de marcadores discursivos,

foi realizada uma análise para comparar o uso dos marcadores discursivos

entre nativos e aprendizes. Na análise foram selecionados seis marcadores

não ambíguos e com a mesma função em português para análise de suas

ocorrências no córpus de aprendizes Espanhol-Acadêmico-Br, Tabela 5.4 e

no córpus Fapesp, apresentado na Seção 5.1.1. Na Figura 5.19 mostra-se

a distribuição desses marcadores por tipo de uso (no início da sentença e

precedido de vírgula) separados pelos grupos de textos de nativos e aprendizes.

(a) Nativos (b) Hispano falantes

Figura 5.19: Nativos e Aprendizes: Distribuição da posição em que são usados
os marcadores

Comparando-se a posição de uso de cada marcador, observa-se que os

aprendizes utilizam prioritariamente os marcadores em posição inicial, pois é

a construção mais simples, ao contrário dos nativos, que usam mais os mar-

cadores entre as duas orações relacionadas. Já na Figura 5.20, comparou-se

a frequência de uso dos mesmos marcadores nos grupos de textos de nativos

e aprendizes.

Observa-se que os aprendizes utilizam mais os marcadores “todavia” e “não

obstante” do que os nativos, provavelmente porque ambos possuem cognatos

em espanhol. Por outro lado, aprendizes usam muito menos “porém” que os

nativos. Embora não constituam erros, essas diferenças de uso “marcam” o

discurso dos aprendizes, distanciando-o do discurso produzido por nativos.

Finalizando, as últimas categorias identificadas foram: uso incorreto de

artigos, concordância verbal, colocação pronominal, colocações, ausência ou

uso inadequado da crase e mudança de gênero. Para tornar a apresentação

dos resultados mais clara, na Figura 5.21 só serão apresentados exemplos das
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(a) Nativos (b) Hispano falantes

Figura 5.20: Nativos e Aprendizes: Frequência de uso de marcadores por
nativos e aprendizes

categorias de erros que aconteceram unicamente nos textos dos não nativos,

como foi o caso da categoria colocações e mudança de gênero.

É importante apontar que a maioria dos problemas relacionados com a

concordância verbal foi na conjugação de verbos, tais como: ter e conter, os

quais na sua forma no plural levam o acento circunflexo e no singular o acento

agudo. Acredita-se que muitos hispano falantes não conheçam a regra ante-

rior ou não se lembrem dela quando precisam usá-la. Já, com relação à ca-

tegoria colocação pronominal, os hispano falantes parecem não saber ou não

se lembrar que no português nenhuma sentença começa com um pronome,

por exemplo, os pronomes "se” ou "lhe”, sendo esse o erro de maior frequência

nessa categoria. Esses dois tipos de erros são identificados pelo Regra, con-

tudo acreditamos que apresentar essas regras para os hispano falantes, em

forma de alerta, seja um bom caminho para a correção desses problemas.

Os exemplos apresentados na Figura 5.21 mostram interferências do espa-

nhol que não são identificadas pelo corretor gramatical Regra. Nos Exemplos

1 e 2, os autores geraram frases em português a partir de colocações da língua

espanhola: "hacer eco” e "poner de manifiesto”, respectivamente. A ocorrência

dessas expressões fixas do espanhol nos textos em português mostra que os

aprendizes querem empregar expressões fixas, mas não conhecem as equiva-

lências em português.

Na Figura 5.22, apresenta-se um gráfico que ilustra os erros comuns en-

tre nativos e hispano falantes aprendizes de português nos textos anotados

nesta pesquisa. Por meio da figura é possível observar como todos os erros

identificados nos textos dos nativos também foram identificados nos textos
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Figura 5.21: Erros cometidos pelos aprendizes e etiquetados no processo de
anotação

produzidos pelos aprendizes. Porém, há um grupo de erros que somente fo-

ram identificados nos resumos escritos por aprendizes; nesse grupo há erros

que foram produzidos por interferências do espanhol na escrita em português

e não são tratados pelo corretor gramatical Regra. Mas há outros exemplos de

erros que são identificados e corrigidos pelo corretor mais utilizado na escrita

em português.

Figura 5.22: Erros comuns e não comuns entre os nativos e os aprendizes nos
textos anotados
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5.4 Considerações Finais

Este capítulo foi separado em três grandes seções que formalizam a base de

conhecimento utilizada neste projeto para gerar os recursos computacionais.

Na Seção 5.1 foram apresentados os córpus empregados para gerar os léxi-

cos bilíngues que apoiam o auxílio à escrita em português dos hispano falan-

tes. Os córpus selecionados são úteis para mostrar como os nativos usam a

língua portuguesa, da mesma forma em que os textos em espanhol do córpus

paralelo, descrevem a escrita nessa outra língua. Embora o córpus paralelo

seja do gênero jornalístico científico, ele é de grande utilidade nesta pesquisa,

pois os seus textos descrevem pesquisas acadêmicas e neles aparecem os lé-

xicos mais comuns desse gênero. Além do córpus paralelo, foi compilado um

córpus com textos acadêmicos para auxiliar a construção dos léxicos bilín-

gues. Esse córpus aparece como alternativa para trazer palavras e/ou ex-

pressões que não aparecem no córpus paralelo. Esse último recurso só inclui

textos em português e, consequentemente, pode provocar algumas limitações

na aplicação dos métodos propostos, devido ao fato de não conter as equi-

valências em espanhol. Para finalizar, como será mostrado no Capítulo 6,

o tamanho dos córpus utilizados influência diretamente no desempenho dos

métodos propostos, porém, os recursos apresentados nesta seção são os mais

adequados para apoiar as tarefas desenvolvidas nesta pesquisa, considerando

os córpus disponíveis na literatura para as línguas espanhola e portuguesa.

Na Seção 5.2 foi apresentado o córpus de aprendizes de português Espanhol-

Acadêmico-Br. Esse córpus vai estar disponível publicamente na página do

projeto HABLA7 e poderá ser utilizado em outras pesquisas. Além disso, por

meio do córpus foram levantadas características da escrita dos hispano falan-

tes no nível lexical, um dos objetivos desta pesquisa. As características da

produção escrita dos hispano falantes foram identificadas a partir de diversas

análises, apresentadas ao longo da Seção 5.3.

A Seção 5.3 foi dividida em várias sub-seções, que apresentaram diver-

sas análises realizadas com a finalidade de caracterizar a escrita dos hispano

falantes. A primeira das análises proposta, foi uma avaliação holística, que

classificava textos de aprendizes e nativos em três níveis de proficiência. Os

resultados apresentados nessa análise mostraram a necessidade de se criar

novos atributos para caracterizar os textos Intermediários. No entanto, por

meio dessa análise não foi possível separar textos de nativos e de aprendizes,

7http://nilc.icmc.usp.br/habla/
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concluindo que ambos os grupos produzem textos com diferentes níveis de

proficiência. Os resultados mostraram que no córpus Espanhol-Acadêmico-Br

há textos muito bem escritos que foram produzidos por aprendizes e classifica-

dos como Avançados. Ainda assim, manualmente, foi comprovado que esses

textos classificados como Avançados também tem alguns problemas, como

erros de preposição, que não são detectados por meio da avaliação holística

proposta. Isso sugere a necessidade de se realizar uma análise mais aprofun-

dada. A análise anterior também é importante para caracterizar o grupo dos

textos Intermediários. Após os resultados observados com o algoritmo de clas-

sificação, surge a suspeita de que a classe Intermediária provavelmente não

existe no conjunto de textos e esses textos poderiam ser classificados como

Avançados ou Iniciantes.

Contudo, os experimentos apresentados mostraram como a ferramenta Vi-
sual Classification System pode auxiliar no processo de anotação e construção

do conjunto de treinamento e do modelo de classificação de textos. A ferra-

menta foi testada em cenários em que os conjuntos de treinamento tinham

diferentes características, como poucas instâncias ou desbalanceamentos e

mostrou um bom desempenho, sem a necessidade de criar dados ou distri-

buições irreais que não respeitam a distribuição dos dados. Os resultados

desses experimentos foram publicados em Torres et al. (2013). Além disso, o

processo de classificação de forma iterativa e interativa, disponível na ferra-

menta VCS, mostra-se promissor em aplicações de PLN, pois é possível, em

etapas iniciais do processo, conhecer as deficiências e os pontos positivos do

conjunto analisado.

Concluindo, a avaliação holística mostrou-se inadequada para separar os

textos dos nativos e dos aprendizes. O conjunto de atributos propostos in-

dicou que, da mesma forma que os aprendizes têm algumas dificuldades, os

nativos também têm e por meio da análise proposta não é possível identificar o

conjunto de dificuldades. Seguindo essa linha, foi decidido realizar uma aná-

lise baseada nos erros cometidos pelos nativos e aprendizes. Primeiramente,

mostrou-se os principais erros que preocupam e cometem os hispano falantes

(Seção 5.3.2) e depois foi apresentado o processo de anotação manual de tex-

tos de nativos e aprendizes (Seção 5.3.3), que mostrou os principais erros que

eles comentem.

Como consequência do processo de anotação foi criada uma tipologia de

erros. A proposta dessa tipologia se deu devido ao fato de que as tipologias

que existem na literatura, apresentadas na Seção 2.3, são muito detalhadas,
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sendo complexa sua reutilização em processos de anotação manual em larga

escala. Tanto a tipologia de erros como os resumos anotados também estão

disponíveis para outras pesquisas na página do projeto HABLA.

O processo de anotação de erros permitiu contrastar erros identificados na

escrita acadêmica com erros levantados em outras pesquisas. Até onde se

sabe, esse estudo foi o primeiro realizado para analisar a escrita acadêmica

dos hispano falantes, aprendizes de português. O fato dos erros de aprendizes

terem sido anotados por dois anotadores é um destaque desta pesquisa. Um

dos poucos trabalhos que se conhece, em que todos os erros dos aprendizes

foram anotados por mais de um humano foi apresentado por Dahlmeier et al.

(2013). Na literatura, encontraram-se estudos que anotaram várias categorias

de erros, porém por um único anotador. Os estudos em que vários anotadores

estiveram envolvidos na anotação dos erros focaram em uma única categoria

de erro.

Os erros dos hispano falantes, identificados no córpus Espanhol-Acadêmico-

Br, coincidem com alguns dos erros apontados na Seção 2.3. No presente es-

tudo foi confirmada tanto a ocorrência de diversas categorias de erros, quanto

a natureza desses erros. Da mesma forma como aconteceu no levantamento

realizado por Durão (1999), na presente análise, os erros relacionados com

grafia incorreta foram os mais frequentes. Esses tipos de erros foram agrupa-

dos por Durão (1999) na categoria Erros fonológicos e gráficos e aparecem na

Tabela 2.6. Esse tipo de erro também foram identificados por Grannier e Car-

valho (2001), os quais classificaram esses erros dentro da categoria lexicais

(Veja a Tabela 2.3).

Por outro lado, tanto Grannier e Carvalho (2001) quanto Durão (1999) iden-

tificaram erros produzidos pela interferência da língua materna. Grannier e

Carvalho (2001) chamou esses erros de "uso de formas mistas"(Veja a Tabela

2.3), em que os hispano falantes combinaram regras do espanhol com regras

do português, e Durão (1999) os nomeou de casos de "fronteira"(veja a Tabela

2.7). A geração desses erros foi observada nos textos anotados. Os exemplos

apresentados nas Figuras 5.18 e 5.21 comprovam a ocorrência desses erros

no córpus Espanhol-Acadêmico-Br. Além disso, as palavras e/ou expressões

com esses erros podem ser itens lexicais de diversas categorias, como foi o

caso de marcadores discursivos, expressões do português geral e do portu-

guês acadêmico, verbos, dentre outras. Em alguns casos, esses erros somente

afetam a forma da palavra, mas em outros casos afetam a semântica e, como

consequência, afetam o sentido da frase.
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A segunda categoria de erros mais frequentes, identificados por Grannier

e Carvalho (2001) foram os erros morfossintáticos (Veja a Tabela 2.3). Nessa

categoria, os autores incluíram erros relacionados com o uso das preposições

e com regência verbal. Os erros de regência verbal, devido a sua complexidade

não foram considerados na presente anotação; em contraste, os erros de pre-

posições foram os segundos mais frequentes no presente estudo. Além disso,

na análise de Durão (1999) os erros gramaticais foram os menos frequentes.

Nesse grupo, a autora detectou que os hispano falantes têm dificuldades para

contrair as preposições. Esse fenômeno foi observado muitas vezes nos tex-

tos do córpus Espanhol-Acadêmico-Br, sendo anotado como conectivo errado,

devido à função que a contração tinha no trecho.

O fato dos erros gramaticais serem os menos frequentes no estudo de Du-

rão (1999), não acontecendo o mesmo no presente estudo e na análise de

Grannier e Carvalho (2001), pode estar relacionado com o fato do estudo de

Grannier e Carvalho (2001) ter sido realizado com aprendizes de português

como língua estrangeira, enquanto a análise de Durão (1999) aconteceu em

textos produzidos por aprendizes de L2. Os aprendizes de língua estrangeira

devem ter mais contato com a língua e, por isso eles cometem com maior

frequência erros que são comuns aos nativos da língua.

Um fenômeno comum dos três estudos que aconteceu com alta frequência

foram os erros produzidos pela interferência da língua materna, neste caso o

espanhol. Seguindo essa linha, a proximidade entre o espanhol e o português

torna o problema de interferência da língua materna ainda maior, pois a exis-

tência de muitos cognatos entre as duas línguas faz com que os aprendizes

“arrisquem” traduções literais de itens lexicais do espanhol para o português.

Muitas vezes a estratégia anterior gera palavras e/ou expressões corretas em

português, porém outras vezes erros são produzidos. Esse tipo de erro acon-

tece em todos os níveis da escrita, mas como o foco desta pesquisa são os

erros no nível lexical, eles foram mais detalhados nesta análise. No Capítulo

6 são apresentados diversos métodos para compilar léxicos bilíngues criados

para auxiliar os hispano falantes na escrita acadêmica em português.

Nas anotações apresentadas nesta seção comprovou-se que há marcas que

distinguem a produção escrita dos hispano falantes. No entanto, hispano

falantes cometem os mesmos erros identificados em textos de nativos do por-

tuguês. Essa descoberta faz com que a tarefa de separar os textos dos hispano

falantes dos textos dos nativos não seja trivial, como foi comprovado na tarefa

de classificação, em que se avaliou a qualidade da escrita. A classificação de
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textos em três níveis de proficiência não foi bem sucedida, pois os atributos

utilizados não foram suficientes para caracterizar os textos do nível Interme-

diário. Um resultado importante da avaliação holística foi o fato de detectar

textos muito bem escritos pelos hispano falantes. Porém, marcas do espanhol

foram observadas em textos com diferentes níveis de proficiência. A desco-

berta anterior indicou a necessidade de realizar uma análise mais detalhada

que considera os erros detectados nos textos. Essa análise deve ser realizada

como parte de um trabalho futuro.

A anotação dos textos dos aprendizes foi uma tarefa árdua que ajudou a

identificar os principais problemas que enfrentam os aprendizes de português,

assim como levantar os erros que diferem do conjunto de erros que os nativos

da língua comentem. No entanto, a anotação dos erros não foi suficiente para

ser utilizada como referência de um sistema computacional, dado o número

de erros ser pequeno para tal tarefa. Contudo, a detecção manual de erros le-

xicais confirmou a necessidade de criar auxílios que automaticamente tratem

esses problemas. Esses auxílios são detalhados no Capítulo 6.
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CAPÍTULO

6

Projeto HABLA: Resultados e
Avaliação dos Métodos de Auxílio

Neste capítulo, são apresentados os métodos de auxílios propostos para

aprimorar a escrita acadêmica em português de hispano falantes. Esses auxí-

lios são sustentados por léxicos bilíngues do espanhol e o português, criados

para tratar erros e/ou inadequações que ocorrem no processo de transferência

de itens lexicais do espanhol para o português. Análises realizadas no córpus

de aprendizes Espanhol-Acadêmico-Br, apresentado no Capítulo 5, compro-

varam a importância de se investir na criação desses léxicos bilíngues. Fi-

nalmente, neste capítulo apresenta-se uma arquitetura que inclui os léxicos

bilíngues em uma ferramenta computacional para auxiliar os hispano falantes

aprendizes de Português, chamada HABLA.

Este capítulo trata de um dos objetivos deste doutorado: a aplicação dos

métodos e recursos léxico-sintático-semânticos baseados em córpus paralelos

alinhados, na área de Sistemas de auxílio à Escrita. O uso destes se destina

a auxiliar na pós-edição de um texto científico escrito em português por um

aluno pesquisador cuja língua materna é o espanhol.

6.1 Métodos de Auxílios à Escrita

Como observado na Figura 6.1, nesta pesquisa empregou-se métodos de

tradução automática, baseados em córpus paralelos para disponibilizar os
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três auxílios à escrita:

1. Equivalências entre o espanhol e português;

2. Escolhas lexicais em português e

3. Detecção e correção de erros.

Para materializar esses auxílios, combinaram-se a tradução automática

com diversas heurísticas para compilar os quatro léxicos bilíngues:

• listas de cognatos e falsos cognatos das línguas português e espanhol;

• listas de pares de marcadores discursivos;

• listas das expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos;

• listas de verbos relacionados com pesquisa científica em português, re-

correntemente utilizados em textos acadêmicos.

Os léxicos bilíngues foram gerados em função do tipo de auxílio que ofe-

recem. Por exemplo, o léxico de cognatos e falsos cognatos tem a função de

indicar que um determinado item é um falso cognato, como consequência,

o recurso alerta os aprendizes sobre possíveis enganos na procura de equi-

valências entre as duas línguas. Desta forma, ele oferece o primeiro auxílio

da Figura 6.1. Por outro lado, o léxico de marcadores discursivos é um re-

curso que oferece os três auxílios apresentados na Figura 6.1, ele mostra as

equivalências entre o espanhol e o português; apresenta sinônimos de marca-

dores em português e identifica alguns erros produzidos pela interferência do

espanhol nos marcadores discursivos em português.

A hipótese que sustenta a criação dos recursos lexicais é a de que as vezes

um hispano falante, aprendiz do português, utiliza o conhecimento que tem da

sua língua nativa, o espanhol, para produzir os textos em português. A par-

tir disso, na transferência dos léxicos do espanhol para o português ocorrem

erros ou inadequações. O auxílio, (1) Equivalências entre o espanhol e portu-

guês, parte do princípio que o hispano falante conhece o termo em espanhol,

mas não conhece o termo adequado em português. Assim apresentam-se as

melhores equivalências e exemplos em que são utilizadas. Embora técnicas

de tradução automática tenham sido utilizadas para obter as equivalências, os

algoritmos se combinaram com outras heurísticas e as saídas dos métodos de

tradução foram preparadas para auxiliar a produção escrita. O segundo au-

xílio, (2) Escolhas lexicais em português, é útil para aprendizes que conhecem
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Figura 6.1: Auxílios oferecidos pelos léxicos bilíngues

o termo em português, mas procuram por termos mais adequados, que po-

dem ser obtidos a partir da apresentação de sinônimos. Finalmente, o terceiro

auxílio, (3) Detecção e correção de erros, identifica erros lexicais nos textos e

tenta corrigi-los.

Os léxicos bilíngues contêm itens lexicais de diferentes tipos. Alguns léxi-

cos contêm palavras e/ou multipalavras que são de categorias lexicais dife-

rentes. Como consequência, a compilação de cada léxico é apresentada em

seções diferentes deste capítulo para mostrar cada uma de suas especificida-

des. No entanto, métodos gerais foram aplicados para construir os auxílios

apresentados na Figura 6.1. O projeto e avaliação desses métodos gerais são

explicados a seguir e suas aplicações são evidenciadas na compilação de cada

léxico bilíngue.

6.1.1 Equivalências entre o Espanhol e o Português

Os léxicos bilíngues desta pesquisa incluem itens lexicais com caracterís-

ticas diferentes. Por exemplo, o léxico de cognatos e falsos cognatos consi-

dera palavras com ortografia similares; os léxicos de marcadores discursivos

e expressões formulaicas contêm palavras e multipalavras que são difíceis

de extrair automaticamente; por último os verbos são facilmente reconheci-
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dos com uma anotação morfossintática, mas indicar sua adequação à escrita

acadêmica é um processo mais subjetivo. Os exemplos anteriores ajudam a

refletir sobre a complexidade de construir esses léxicos. Como mostrado no

Capítulo 3 a escolha da técnica utilizada na compilação depende dos itens

incluídos nos léxicos e da aplicação para a qual o léxico bilíngue está sendo

compilado. Considerando a diversidade nas características dos léxicos, foram

testados três métodos para estabelecer as equivalências entre o espanhol e o

português:

1. o baseado em similaridade ortográfica;

2. o baseado em tradução automática estatística e

3. o apresentado em Bai et al. (2009).

Por meio desses três métodos foram compilados os léxicos bilíngues pro-

postos nesta pesquisa.

Os métodos propostos para obter as equivalências recebem como entrada

um ou vários itens em espanhol e como saída apresentam a melhor equiva-

lência em português. A metodologia adotada foi observada em alguns dos

trabalhos apresentados na Seção 3.2, em que a etapa de extração do léxico

na língua fonte foi separada da etapa de obtenção da equivalência na língua

alvo. Como será mostrado ao longo deste capítulo, a metodologia utilizada

requer da validação do recurso nas diferentes etapas, o que representou um

dos maiores desafios desta pesquisa. Para avaliar os léxicos utilizou-se uma

avaliação intrínseca em que a saída dos algoritmos foi comparada com um

conjunto de traduções criadas por humanos. Além disso, alguns dos recursos

criados também foram avaliados extrinsecamente na tarefa de corrigir erros

lexicais. A seguir são apresentados os métodos para obter as equivalências

entre os léxicos em espanhol e em português.

6.1.1.1 Método baseado em similaridade

O primeiro método utilizado para obter as equivalências entre palavras do

espanhol e do português foi o método baseado em similaridade ortográfica.

Esse método empregou a medida de similaridade Longest Common Subse-
quence Ratio (LCSR) para identificar palavras equivalentes. A medida LCSR

foi empregada porque é uma medida muito utilizada para avaliar similaridade

entre palavras (Kondrak e Dorr, 2004; Frunza e Inkpen, 2009; Koehn e Knight,
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2002) e, além disso, em Torres e Aluísio (2011) ela foi a melhor ranqueada den-

tre várias medidas testadas na identificação de cognatos entre o português e

o espanhol.

A similaridade entre as línguas viabiliza o uso do método. O algoritmo para

estabelecer as equivalências por similaridade precisa de uma lista de pala-

vras para procurar as similaridades a partir de uma entrada específica. Desta

forma, o método é um algoritmo de busca que precisa de um critério de parada

para selecionar a palavra mais similar. Comumente, o critério de parada é o

número total de caracteres diferentes entre duas sequências. Quando identifi-

cadas as expressões com tamanho maior que o critério de entrada o algoritmo

para e retorna a sequência com menor número de caracteres diferentes. Caso

nenhuma sequência similar tenha sido encontrada, a saída do método é vazia.

O método baseado em similaridade é útil para se obter equivalências entre

palavras das duas línguas que são ortograficamente similares. Por exemplo,

para a palavra em espanhol "necesidad” o algoritmo será bem sucedido mos-

trando sua equivalente: "necessidade”. Já, o algoritmo é incapaz de obter o

equivalente da palavra "vecindad", pois a equivalência correta é "vizinhança”

que não tem similaridade ortográfica.

O método de similaridade foi um dos métodos utilizados para estabelecer

equivalências entre substantivos e adjetivos de espanhol e o português, nos

experimentos que são apresentados na Seção 6.1.3.1. Além disso, o método foi

testado na compilação do léxico bilíngue de cognatos e falsos cognatos entre

as duas línguas, como será apresentado na Seção 6.2.1.

6.1.1.2 Método baseado em tradução automática

O segundo método testado procura as traduções em português das pa-

lavras ou expressões em espanhol. Para obter as traduções mais prováveis

foi treinado um modelo de tradução por meio do toolkit Moses (Koehn et al.,

2007). O modelo de tradução foi treinado, seguindo o pipeline oferecido pelo

Moses e utilizando os pares de sentenças do córpus paralelo Fapesp (Seção

5.1.1). O pipeline do Moses foi executado sequencialmente, seguindo a confi-

guração estabelecida como baseline1 na competição de sistemas de tradução,

apresentada na EMNLP 2011 Sixth Workshop on Statistical Machine Transla-
tion.

O córpus paralelo, alinhado sentencialmente, foi convertido em dois arqui-

vos: o primeiro arquivo com as sentenças em espanhol e o segundo arquivo

1http://www.statmt.org/wmt11/baseline.html
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com as sentenças em português. Todas as sentenças de ambas as línguas

foram tokenizadas e cada arquivo trazia uma sentença por linha, com as eti-

quetas de começo e fim da sentença. As sentenças paralelas foram alinhadas

lexicalmente por meio do Giza++ (Och e Ney, 2000a). O Giza++ procura o

melhor alinhamento lexical entre duas sentenças paralelas, empregando os

modelos IBM (Brown et al., 1993) e HMM (Vogel et al., 1996). O Giza++ foi

treinado com todo o córpus paralelo, considerando a configuração padrão na

versão 2.0. Foram realizadas as iterações dos modelos IBM-1, IBM-3, IBM-

4 e HMM para obter os melhores alinhamentos dos pares de sentenças. Os

alinhamentos lexicais foram realizados nas duas direções espanhol-português

e português-espanhol e depois os alinhamentos em ambas as direções foram

combinados, utilizando o algoritmo apresentado por Och e Ney (2003) para

obter a tabela de tradução lexical.

Os arquivos com as sentenças em espanhol e em português do córpus pa-

ralelo Fapesp foram utilizados para obter modelos de línguas de 5-gramas

para as línguas. A ferramenta SRLIM, comentada na Seção 3.1.3 foi empre-

gada com essa finalidade. O método Kneser–Ney smoothing foi utilizado para

estimar a contagem dos n-gramas. O modelo de língua portuguesa treinado

de tamanho 5-gramas é composto por:

• 100.459 1-gramas,

• 980.972 2-gramas,

• 2.458.822 3-gramas,

• 3.295.080 4-gramas e

• 3.504.354 5-gramas.

Já o modelo de língua espanhola treinado é composto por:

• 106.441 1-gramas,

• 949.965 2-gramas,

• 2.367.569 3-gramas,

• 3.346.543 4-gramas e

• 3.696.864 5-gramas.
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No decorrer desta seção, o modelo de tradução obtido com o toolkit Moses

será chamado de método estatístico.

Após a configuração do modelo estatístico de tradução utilizando os parâ-

metros especificados, este foi testado na tarefa de traduzir palavras e expres-

sões para se obter os léxicos bilíngues propostos.

6.1.1.3 Método empírico

O método de tradução baseado em frases, disponibilizado pelo toolkit Mo-

ses, se mostrou como uma alternativa eficiente para estabelecer as equivalên-

cias entre o espanhol e o português. Contudo, na Seção 3.2 foram estudados

métodos que, baseados em alinhamentos lexicais, conseguiam aprimorar a

saída do toolkit Moses. Um dos métodos propostos chamou a atenção da pes-

quisadora pelo seu desempenho na tradução de multipalavras, um dos proble-

mas que precisam ser tratados nesta pesquisa. Seguindo essa linha, o método

empírico apresentado por Bai et al. (2009) foi testado na tarefa de se obter a

tradução de expressões fixas e semifixas contidas nos léxicos propostos.

O método proposto por Bai et al. (2009) será chamado nesta pesquisa de

método empírico. Ele foi detalhado na Seção 3.2 e a seguir serão comenta-

das algumas modificações adotadas para adaptar o método às necessidades

da presente pesquisa. O método empírico também usa o alinhamento lexical

do córpus paralelo Fapesp. O método recebe como entrada o córpus paralelo

alinhado lexicalmente. O alinhamento é o mesmo utilizado no modelo treinado

com a toolkit Moses, e desta forma a probabilidade de traduzir palavras inde-

pendentes é a mesma. O algoritmo empírico recebe como entrada uma palavra

ou multipalavra em espanhol e procura candidatos à tradução em português.

Para isso, o método analisa o contexto das palavras candidatas à tradução

na língua alvo e forma sequências candidatas à tradução. Após a extração

das candidatas, o algoritmo foca na ordenação das traduções candidatas. O

método empírico obtém as sequências de tradução aplicando diferentes heu-

rísticas.

Nestes experimentos, todos os passos apresentados no Algoritmo 1 da Se-

ção 3.2 foram implementados em Python. Para estimar as heurísticas dos

passos três, quatro e cinco, foi preciso estimar a probabilidade de tradução de

cada palavra dentro das expressões. Esse cálculo foi obtido considerando o ali-

nhamento lexical do córpus paralelo Fapesp, obtido com a ferramenta Giza++.

Após a implementação do algoritmo original de Bai et al. (2009), foram obser-

vadas algumas deficiências na hora de gerar as traduções candidatas (passo
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seis e sete).

No algoritmo original (Algoritmo 1 Seção 3.2), as traduções candidatas

(passo seis) se formavam combinando todas as palavras extraídas das sen-

tenças. Após gerar as sequências candidatas, no passo sete do algoritmo

eram extraídas subsequências, a partir das sequências candidatas. Essas

subsequências também pertenciam à lista de traduções candidatas. Esse úl-

timo passo era realizado com a finalidade de aumentar a cobertura do método,

aumentando o número de traduções candidatas. Após implementar o algo-

ritmo original de Bai et al. (2009) foi comprovado que no passo seis aceitava-

se qualquer combinação de palavras candidatas, gerando muitas sequências

que não existiam na língua portuguesa. Por exemplo, para obter a tradução

mais provável do marcador discursivo em espanhol “por supuesto” foram ob-

tidas as seguintes palavras candidatas: "claro”; "é”; "evidentemente”; "por”;

"certamente”; "que”; "ou”; "seu”; "naturalmente” e "e”. A heurística do passo

seis combinou todas as palavras candidatas, gerando diversas sequências, al-

gumas como: "é claro”; "é claro que”; "e claro que”; "é claro por seu que e

que”; "evidentemente que ou”. Observando as sequências geradas no passo

seis pode-se concluir que muitas delas são sequências ruidosas e improváveis

na língua portuguesa. Além disso, o número de sequências ruidosas, geradas

no passo seis, pode ser ainda maior se diversas stopwords pertencem à lista

de palavras candidatas.

No passo sete do algoritmo um fenômeno similar ao do passo seis aconte-

ceu. Bai et al. (2009) propuseram gerar subsequências candidatas, a partir

das sequências do passo seis. Embora os autores comprovassem que o passo

sete do algoritmo é importante, pois aumenta a cobertura do método, nele a

quantidade de sequências geradas é tão elevado que para determinadas ex-

pressões, deteriora o desempenho computacional e na maioria dos casos as

expressões geradas não existem na língua portuguesa.

A partir dos problemas identificados no passo seis e sete do algoritmo,

nesta pesquisa, as expressões candidatas foram geradas considerando as pa-

lavras candidatas, obtidas no passo cinco do algoritmo e o contexto em que

elas aconteceram na sentença. Isto é, as traduções candidatas foram n-

gramas de tamanho n = 1, 2, 3, 4, 5, em que sempre aparecia uma palavra can-

didata extraída no passo cinco. Esse critério foi válido, porque as entradas

dos léxicos bilíngues eram expressões com palavras consecutivas. Os passos

subsequentes ao passo sete foram mantidos iguais ao algoritmo original. O

método empírico foi testado durante a geração de alguns dos léxicos propos-
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tos nesta pesquisa.

6.1.1.4 Avaliação dos métodos de equivalências

Para avaliar intrinsecamente os três métodos propostos para gerar as equi-

valências entre o espanhol e o português foram criados manualmente dois

gold standards: um composto por palavras em espanhol, com suas equiva-

lências em português e o outro composto por multipalavras equivalentes nas

duas línguas. A lista bilíngue de palavras equivalentes foi construída durante

a compilação de um léxico de substantivos e adjetivos (Seção 6.1.3.1) e a lista

bilíngue de expressões foi compilada durante a criação do léxico de expres-

sões formulaicas (Seção 6.2.4). Os três algoritmos foram avaliados na procura

de equivalências entre palavras, enquanto o método estatístico e o empírico

foram avaliados na obtenção de traduções de multipalavras.

A lista com 970 substantivos e adjetivos em espanhol foi traduzida manu-

almente por uma linguista2 falante nativa do português. Os métodos foram

avaliados considerando as métricas de cobertura e precisão, apresentadas na

Seção 3.1.3. Na Tabela 6.1, mostram-se os resultados do processo de avalia-

ção e, além disso, mostra-se o desempenho dos três métodos em dois cenários:

(i) considerando todas as palavras e (ii) considerando as palavras que aconte-

ceram no córpus paralelo com uma frequência maior que quatro.

Tabela 6.1: Avaliação dos métodos de equivalências entre palavras

Frequência > 0 Frequência > 4
precisão cobertura precisão cobertura

Similaridade 0,54 0,51 0,54 0,51
Empírico 0,68 0,68 0,85 0,85

Estatístico 0,76 0,76 0,86 0,86

Na Tabela 6.1 é possível observar como os métodos empírico e estatístico

são os que têm melhor precisão e cobertura. É importante apontar que am-

bos os métodos têm precisão e cobertura iguais, porque sempre que a palavra

existe no córpus vão conseguir oferecer a tradução. Por outro lado, a precisão

e cobertura dos dois métodos são ainda melhores se unicamente se conside-

ram palavras com uma frequência maior que quatro no córpus (frequência >

4), alcançando uma precisão de 0,85 para o método empírico e 0,86 para o es-

tatístico. Desta forma, pode-se concluir que ambos os métodos são fortemente

influenciados pela frequência das palavras no córpus. Como consequência,

2Magali Sanches Duran
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quanto menor for a frequência da palavra no córpus, maior será a probabili-

dade dos algoritmos não conseguirem identificar a tradução correta.

Foram combinados os testes estatísticos teste-F e teste T-student para ave-

riguar o método de melhor desempenho. Os testes estatísticos foram realiza-

dos com um nível de confiança de 0,05. Quando comparados, os métodos

estatístico e empírico com o método baseado em similaridade, a diferença

entre eles foi significativa, considerando todas as palavras do conjunto e as

palavras com frequência maior que quatro. Desta forma, como mostrado na

Tabela 6.1 os dois primeiros métodos têm melhor precisão e cobertura que

o método baseado em similaridade. Além disso, também foram realizados os

testes estatísticos para comparar o método empírico e o estatístico. Os testes

mostraram que há diferenças significativas no desempenho dos algoritmos,

quando considerado todo o conjunto de palavras, sendo que os algoritmos

têm precisão e cobertura similares, quando procurada a tradução de palavras

com frequências maior que quatro. Embora, não haja diferença estatística da

precisão e cobertura dos métodos empírico e estatístico, o resultado anterior

indica que o método estatístico é menos susceptível à ocorrência de palavras

de baixa frequência no córpus. Considerando esse quesito, o desempenho do

método estatístico foi melhor.

Embora a precisão e a cobertura do método baseado em similaridade sejam

diferentes dos valores obtidos com os outros dois métodos, 7% das vezes o al-

goritmo de similaridade conseguiu oferecer a equivalência correta, enquanto

o método empírico falhou e 5% das vezes o método de similaridade superou

ao método estatístico. O fato anterior acontece porque o método baseado em

similaridade não é influenciado pela frequência das palavras no córpus. Se-

guindo essa linha, foi avaliado o desempenho do método empírico e estatístico

combinado com o método baseado em similaridade. Na Tabela 6.2, mostram-

se os resultados desse experimento.

Tabela 6.2: Avaliação da combinação dos métodos de equivalências entre pa-
lavras

Frequência>0 Frequência>4
precisão precisão

Empírico_Similaridade 0,82 0,90
Estatístico_Similaridade 0,85 0,92

Os resultados apresentados na Tabela 6.2 mostram que houve uma melho-

ria no desempenho dos algoritmos empírico e estatístico quando combinados

com o método baseado em similaridade. A precisão do método empírico me-
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lhorou 14% com todas as palavra do experimento e 5% considerando somente

as palavras com frequência maior que 4. Já, o método estatístico melhorou

9% com todas as palavras do conjunto e 6% para as palavras com frequên-

cia maior que quatro. O teste estatístico realizado para comparar se eram

significativas as diferenças entre os algoritmos empírico e empírico combi-

nado com similaridade e estatísticos e estatístico combinado com similaridade

mostraram em ambos os casos que a melhoria na precisão dos algoritmos foi

significativa. Os resultados anteriores mostram que o método baseado em

similaridade pode auxiliar os métodos estatístico e empírico, principalmente

quando palavras de baixa frequência são traduzidas.

Em um segundo experimento, os métodos estatísticos e empíricos foram

avaliados na tarefa de traduzir para o português expressões formulaicas da

escrita acadêmica em espanhol. Para isso, foi selecionada uma lista com 264

expressões com três e quatro palavras. As expressões formulaicas foram ex-

traídas e traduzidas para o português, manualmente. Cada expressão recebeu

uma ou várias traduções e em alguns casos símbolos de pontuação foram in-

cluídos na expressão extraída, como consequência, eles apareceram, também,

nas traduções. Por exemplo, a expressão em espanhol "es decir,” foi extraída

considerando o símbolo de pontuação e sua tradução candidata foi "é dizer,".

Na Tabela 6.3 aparecem os valores de precisão e cobertura obtidos para os

métodos empírico e estatístico na tradução para o português de expressões

formulaicas em espanhol. Segundo a avaliação apresentada na Tabela 6.3 , o

método estatístico teve melhor precisão e cobertura que o método empírico na

tradução de expressões com três ou quatro palavras. As diferenças de precisão

e cobertura de ambos os métodos são estatisticamente significativas segundo

a combinação dos testes estatísticos teste-F e teste T-student. Analisando

os resultados, foi observado que o método empírico é muito influenciado pela

ocorrência da expressão no córpus. Caso a expressão não apareça no córpus,

o método não consegue oferecer a tradução, por isso há diferenças entre os

valores de precisão e cobertura do método. Por outro lado, o método esta-

tístico sempre retorna uma tradução para uma dada expressão, desta forma

a precisão e a cobertura são iguais. O método estatístico também é influen-

ciado pela ocorrência da palavra no córpus, porém quando a expressão não

acontece no córpus o método retorna uma tradução literal da expressão. A

alternativa anterior dá certo em muitos casos, produto da similaridade entre

as duas línguas.

Ambos os métodos mantiveram valores equivalentes de precisão quando
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Tabela 6.3: Avaliação dos métodos de equivalências entre expressões formu-
laicas

Empírico Estatístico
3-gram 4-gram 3-gram 4-gram

precisão 0.83 0.84 0.92 0.91
cobertura 0.77 0.72 0.92 0.91

traduzidas expressões de diferentes tamanhos. No entanto, a cobertura do

método empírico foi diferente na obtenção de expressões com tamanhos di-

ferentes. De qualquer forma, os testes estatístico teste T-student e teste-F

mostraram que as diferenças não eram significativas.

Não foi possível comparar o desempenho do método empírico e estatístico

na tradução de palavra e multipalavras, pois os cenários dos experimentos

eram diferentes. No experimento para traduzir palavras foi considerado um

maior número de palavras e, além disso, uma única tradução foi oferecida,

manualmente, para cada palavra dada como entrada. Na anotação manual

das expressões formulaicas para algumas expressões, mais de uma tradução

foi oferecida manualmente, esse pode ser um dos motivos que influenciou em

um melhor desempenho do método. No entanto, outro motivo que influenciou

nos desempenhos diferentes na tradução de palavras e expressões está relaci-

onado ao fato de que as palavras foram extraídas de dicionários e muitas não

apareciam no córpus paralelo, acontecendo o contrário com as expressões:

a maioria estava incluída no córpus. Esse fato mostra como a qualidade do

córpus paralelo é importante para obter algoritmos com bons desempenhos.

Os métodos apresentados para obter as equivalências entre as palavras

e/ou expressões em espanhol e português foram utilizados na compilação dos

léxicos bilíngues propostos nesta pesquisa. Nas próximas seções deste ca-

pítulo, é mostrado como cada método foi utilizado. Os comparativos entre

os métodos de tradução estatístico e empírico mostraram que o método esta-

tístico, que utilizou o toolkit Moses, é menos suscetível a ruídos que podem

aparecer durante a criação dos recursos, por exemplo, expressões ou palavras

que não acontecem nos córpus de referência. Seguindo essa linha, ele foi o

método selecionado na construção dos léxicos bilíngues, no caso de uso de

método de tradução.
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6.1.2 Escolhas Lexicais em Português

O segundo auxílio implementado nesta pesquisa concentra-se na apresen-

tação de sinônimos de palavras e expressões em português. Como mostrado

no Capítulo 5, muitas vezes o hispano falante utiliza uma palavra ou expres-

são que existe em português, mas que não é frequentemente utilizada ou que

não é empregada em um dado contexto. Esse tipo de inadequações foram

etiquetadas durante a anotação, apresentada na Seção 5.3.3 como erros de

Convencionalidade. No Exemplo 1, mostra-se como o hispano falante utiliza

a expressão "prover serviços” que não é comum em português, sendo mais

frequente escrever "oferecer serviços".

Exemplo 1: "A zona se encontra em risco devido a projetos turísticos de

grande envergadura que podem ocasionar graves deterioros dos ecossistemas

e de suas capacidades de prover serviços/(oferecer serviços).”

No Exemplo 1, há vários erros, porém o foco é mostrar como o hispano fa-

lante selecionou o verbo "prover", que existe nas duas línguas, mas a escolha

não foi adequada. A detecção e correção da inadequação em foco requer uma

análise mais elaborada, a qual pode seguir os métodos propostos para detec-

tar e corrigir erros de colocações, em que a frequência da expressão é utilizada

como parâmetro para detectar o erro e medidas de associação indicam a me-

lhor troca. Contudo, utilizou-se o exemplo para mostrar como um método,

que procure sinônimos, pode ser utilizado, como alternativa para solucionar o

problema.

O uso reiterativo de itens lexicais foi outro problema observado no Capítulo

5. Parece que o hispano falante ao aprender uma nova palavra e/ou expres-

são para determinado assunto sempre a usa, gerando um texto com pouca

diversidade lexical. Para tratar esse problema, a apresentação de sinônimos

também aparece como uma alternativa de solução válida.

Para o português do Brasil já existem recursos que apresentam os sinô-

nimos de itens lexicais. Um dos recursos mais conhecidos é a WordNet.Br
(Di Felippo e Dias da Silva, 2007). A WordNet.Br é um dicionário eletrônico

de sinônimos e antônimos enriquecido com a especificação de outras relações

de natureza lógico-conceitual. Além da WordNet.Br, outro recurso que tam-

bém apresenta a relação de sinônimos e antônimos é o TeP 2.0 (Maziero et al.,

2008). O TeP 2.0 é um Thesaurus Eletrônico para o português do Brasil e foi

construído combinando informações da WordNet.Br e a base de dados lexical

Diadorim (Greghi et al., 2002) e apresenta sinônimos de itens lexicais das ca-

tegorias substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. Outro recurso que apresenta
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sinônimos e antônimos de verbos é a OpenWordNet-PT (De Paiva et al., 2012),

um recurso lexical recentemente construído que relaciona semanticamente

itens lexicais de diversas categorias. Os recursos anteriores (OnpenWordNet-
Pt, WordNet.Br e TeP 2.0) poderiam ter sido utilizados para obter os sinônimos

dos itens lexicais do projeto HABLA, porém eles foram construídos para uso

geral e não para apoiar auxílios à escrita científica. Como consequência, para

alguns casos os recursos apresentam muitos sinônimos da língua geral que

não deveriam ser utilizados na escrita acadêmica. Por exemplo, para o verbo

“elucidar” a WordNet.Br recupera os seguintes sinônimos: "aclarar", "alumiar",

"desanuviar", "esclarecer", "iluminar", "ilustrar", "instruir", "abrir", "aclarar",

"dilucidar", "desatar", "desvelar". A apresentação dessa quantidade de sinôni-

mos, longe de ajudar, atrapalha o auxílio à escrita, considerando que o próprio

usuário precisa desambiguar e escolher o sentido adequado do verbo.

É importante lembrar que os recursos do HABLA foram produzidos para

auxiliar a escrita acadêmica, por isso, deseja-se concisão na apresentação das

sugestões. Outro problema observado com os recursos disponíveis é que eles

não fornecem sinônimos para marcadores discursivos, que é um dois itens

lexicais considerado nos auxílios do projeto HABLA.

Para evitar as deficiências anteriores e tentado obter sinônimos para os

marcadores discursivos em português, foi proposto um método que extraí

sinônimos do córpus paralelo Fapesp. Considerando os itens que aparecem

no córpus, esperava-se que a lista de sinônimos apresentada pelo método não

fosse muito extensa. Além disso, devido ao fato do córpus paralelo descrever

pesquisas acadêmicas, esperava-se que os sinônimos extraídos fossem acei-

tos na produção escrita desse gênero. Finalmente, como as informações do

método são extraídas de um córpus paralelo, é possível manter as equivalên-

cias entre o espanhol e um conjunto de equivalentes em português que são

sinônimos.

O método para extrair sinônimos em português utiliza a língua espanhola

como pivô. Usando as equivalências entre o espanhol e o português, o método

obtêm os sinônimos de itens lexicais em português. Seguindo essa linha, o

método permite criar recursos que mantém a ligação entre os itens em espa-

nhol e diversas traduções em português. Para isso, é necessário criar listas

bilíngues de itens de uma mesma categoria gramatical. Nesta pesquisa as

listas bilíngues foram criadas por meio do método estatístico, apresentado na

Seção 6.1.1.2.

Considerando uma lista de itens lexicais em espanhol e o conjunto de seus
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respectivos equivalentes de tradução em português, apresenta-se um método

que agrupa esses itens em português. O agrupamento assume que, se vários

itens em português se alternam como equivalentes de um item lexical em

espanhol, provavelmente eles têm a mesma função discursiva e são sinônimos.

Da mesma forma, se um item em português ocorre como equivalente de vários

itens em espanhol, os itens lexicais em espanhol provavelmente têm a mesma

função discursiva e são sinônimos.

Na Figura 6.2, o item lexical em espanhol we0 é traduzido para o português

como os itens wp0;wp1ewp2, os quais constituem o conjunto de equivalentes de

we0. Por outro lado, o item wen é traduzido para os itens wp0;wp2ewp3, os quais

constituem o conjunto de equivalentes de wen. A hipótese para se obter os sinô-

nimos em português é a de que itens lexicais como wp0; e wp2 que aparecem nos

dois conjuntos de equivalentes, provavelmente são itens com a mesma função

discursiva em português. Da mesma forma, como os itens em espanhol we0; e

wen têm equivalentes em comum, também teriam a mesma função. Caso não

exista alternância dos itens em português nas diferentes traduções, os itens

que compõem o conjunto de equivalentes também são sinônimos, por exem-

plo: wp0;wp1ewp2. Um método similar já foi utilizado por Wu e Zhou (2003b)

para obter sinônimos de colocações entre as línguas chinês e inglês.

Figura 6.2: Estrutura da saída do procedimento para obter sinônimos entre
itens lexicais.

O método para obter sinônimos com base nas equivalências de tradução

foi proposto para categorizar os marcadores discursivos segundo sua função
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discursiva. Para isso, o método foi combinado com medidas de associação e é

apresentado na Seção 6.2.3. O método também foi utilizado para apresentar

sinônimos de verbos em português, como será exemplificado na Seção 6.2.2.

6.1.3 Detecção e Correção de Erros

O último auxílio considerado nesta pesquisa de doutorado foi a detecção

e correção de erros. A maioria dos estudos dedicados a detectar automatica-

mente erros é guiada por um córpus de aprendizes previamente anotado com

as diferentes categorias de erros. A anotação de erros em um córpus de apren-

dizes, contudo, é uma tarefa demorada que requer anotadores especialistas.

Além disso, para ser um recurso útil na identificação automática de erros, é

necessário que o córpus anotado contenha um grande número de erros, o que

requer a anotação de um grande volume de dados. A anotação apresentada na

Seção 5.3.3 mostrou que o córpus de erros Espanhol-Acadêmico-Br não era

uma recurso capaz de auxiliar um método que detecte e corrija erros automa-

ticamente, via métodos de aprendizado de máquina. No entanto, a análise dos

erros, apresentada na Seção 5.3.3, indicou a natureza de alguns dos erros. A

partir da natureza do erro, surge nesta pesquisa a alternativa de gerar erros

artificiais para detectar e corrigir erros.

O propósito de uso da abordagem de geração de erros é diferente dos obje-

tivos seguidos nos estudos de Foster e Oistein (2009) e Dicknson (2010). En-

quanto Foster e Oistein (2009) e Dicknson (2010) produziram erros artificiais

para criar exemplos negativos que aprimorassem algoritmos de aprendizado

de máquina, neste projeto de doutorado a geração de erros artificiais foi uma

alternativa para produzir um léxico de erros que apoiasse o algoritmo para

detectar e corrigir erros. Outra diferença está relacionada com o grupo de

aprendizes considerados para gerar os erros. Na nossa abordagem, os erros

reais específicos de nativos do espanhol, quando aprendem português, foram

gerados, enquanto Foster e Oistein (2009) usam um córpus que contém er-

ros produzidos por nativos de diferentes nacionalidades quando estudam o

inglês e Dicknson (2010) não especifica o córpus de aprendiz empregado como

inspiração.

No córpus Espanhol-Acadêmico-Br foi comprovado que, às vezes, o erro

não era um erro ortográfico e sim um erro produzido após a tentativa de “adi-

vinhar” uma palavra ou expressão equivalente em português. Esse tipo de

problema também foi detectado no estudo de Duran (2008b) e a autora acre-

dita que esses erros podem ser detectados pelos sistemas que identificam erros
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de nativos, entretanto estes sistemas não conseguiriam corrigir o problema.

Para tratar esses problemas, o sistema teria que reconhecer a interlíngua que

o aprendiz produz. Seguindo esta linha, para gerar o léxico de erros artifici-

ais usou-se o mesmo raciocínio observado no córpus Espanhol-Acadêmico-Br.

Um exemplo do raciocínio lógico dos hispano falantes é apresentado no Exem-

plo 2.

Exemplo 2: O problema principal dos métodos de coocorrência é que

se bem (embora) podem detectar que existe uma interação, não podem de-

tectar o tipo de interação entre duas proteínas.

No Exemplo 2, o hispano falante produz a expressão em português “se
bem”, a partir da tradução literal do marcador discursivo em espanhol “si
bien”. Considerando unicamente a frequência da expressão “se bem”, su-

blinhada e em cursiva no exemplo, em um córpus produzido por nativos de

português, poderíamos alertar o aprendiz que a troque por outra, pelo fato da

frequência ser muito baixa. Porém, o principal problema do exemplo não é

a detecção do erro e sim oferecer a melhor sugestão para corrigir esse erro.

Observando a anotação realizada no exemplo, pode-se inferir que o aprendiz

quis usar a equivalência em português do marcador discursivo em espanhol

“si bien” e errou porque, nesse caso, a tradução correta seria “embora” e não

a tradução literal “se bem”. Desta forma, o método de geração de erros tenta

prever diferentes categorias de erros, sendo seu principal diferencial manter
o controle da forma correta da palavra ou expressão. Assim, é possível

oferecer a correção do erro ou pelo menos sugestões bem sucedidas.

O léxico de erros, chamado de Spanish-native-like errors é composto de três

formas:

1. a forma em espanhol,

2. a interlíngua (forma errada) e

3. a forma em português.

A forma da interlíngua é usada para tentar identificar um possível erro

cometido por um nativo de espanhol, a forma em espanhol (FS) é usada para

produzir sugestões:

• “Você quis dizer FS em Português?”

• “A equivalência pode ser FP” (a forma em português).

Segundo o exemplo anterior, a sugestão seria:
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• “Você quis dizer si bien?”

• “A equivalência pode ser embora”.

O ponto inicial da abordagem de geração de erros artificiais foi o córpus

de aprendiz Espanhol-Acadêmico-Br ( Seção 5.2 ) e a tipologia de erros criada

após analisar este córpus ( Seção 5.3.2 ). Nesta pesquisa foram gerados auto-

maticamente os erros de marcadores discursivos, de expressões formulaicas

e de transferência de sufixos. As heurísticas utilizadas para gerar erros artifi-

cias diferem de um recurso lexical para outro. Por isso, a geração dos léxicos

de erros será detalhada nas seções em cada um dos léxicos bilíngues for apre-

sentado. No entanto, o método de geração de erros de sufixos é um método

que combina heurísticas simples por meio das quais foi possível gerar erros

artificiais. O sucesso desse método deu impulso (e garantias) para a geração

de outras categorias de erros; por isso, ele será explicado a seguir.

6.1.3.1 Geração de Erros de Transferência de Sufixos

Um dos erros identificados no córpus Espanhol-Acadêmico-Br, causado

pela interferência do espanhol, foi provocado pela substituição de sufixos em

espanhol por sufixos em português. Esse erro é produzido porque o hispano

falante conhece a transferência dos sufixos entre o espanhol e o português

e para produzir a palavra em português, mantém o lexema da palavra em

espanhol e coloca o sufixo em português. Por exemplo, a palavra vecindad
em espanhol foi transferida para o português como "vecindade", mas na ver-

dade ela deveria ter sido transferida como "vizinhança". No exemplo a seguir,

observa-se como o hispano falante utiliza a palavra "validez” do espanhol e

não faz a troca do sufixo para que a palavra fique na forma correta "validade”.

Exemplo 3: Neste aspecto ainda não tem sido muito abordada a validez/

(validade) dessa assunção /(afirmação) ...

A constatação anterior incentivou a geração dos primeiros erros artificiais

do projeto HABLA. Para gerar erros produzidos pela transferência de sufixos

foi criada uma tabela com as equivalências dos sufixos nas línguas espanhol

e português. Essa tabela foi construída por uma linguista3, que colaborou em

diferentes tarefas deste projeto. A tabela completa com os sufixos equivalentes

é apresentada no Apêndice D, sendo que alguns destes sufixos são idênticos,

enquanto outros são diferentes.

3Magali Sanches Duran
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Após a construção da lista paralela de sufixos em ambas as línguas, foram

extraídas listas de palavras em espanhol que compartilhavam o mesmo sufixo.

Para isso, foi utilizado o dicionário em espanhol4, da Universidade de Carlos

III de Madrid. Esse dicionário é composto por 54.000 lemas e suas formas

derivadas. Para construir o léxico com os erros de mudança de sufixo, o sufixo

de cada palavra em espanhol da lista foi substituído pelo sufixo equivalente

em português, segundo a tabela do Apêndice D.

O próximo passo da geração de erros de sufixos foi verificar se a palavra

gerada pertencia ou não ao português. Para isso, foi utilizado o dicionário em

português5 desenvolvido no NILC e que contém aproximadamente 880.000

palavras. As palavras geradas que estavam no dicionário em português eram

cognatas nas duas línguas, enquanto as palavras geradas que não estavam no

dicionário foram etiquetadas como “erros”. Nesse último caso foi necessário

procurar a equivalência correta em português. Para isso, foi empregado o

método estatístico combinado com a similaridade ortográfica, apresentado na

Seção 6.1.1.2, que obteve uma precisão de 92%.

Como o método que gera os erros artificiais é combinado com o método que

procura as equivalências mais prováveis em português, é possível criar um

recurso que mantém o erro e a forma correta. Esse recurso pode ser útil em

tarefas de detecção e correção de erros.

Nos experimentos foram gerados os erros para todos os sufixos do Apêndice

D. Na Tabela 6.4 são mostrados alguns exemplos dos erros artificiais gerados

para os pares de sufixo "aje-agem”. Na primeira coluna da Tabela 6.4 é mos-

trada a lista com as palavras em espanhol que terminam com o sufixo "-aje”.

Como a lista de palavras foi extraída de um dicionário, e como o dicionário

é um recurso linguístico limitado, podem existir outras palavras do espanhol

com a terminação “-aje” que não foram incluídas no recurso de erros artifici-

ais. Na coluna 2 da Tabela 6.4 são listadas as palavras geradas e na coluna 3

da mesma tabela mostra-se como as palavras geradas podem ser erros, por-

que não estão no dicionário em português. Evidentemente, como o dicionário

em português é um recurso finito algumas palavras geradas podem existir em

português, mas são classificadas como erro, pelo fato delas não estarem no

dicionário. As palavras geradas e achadas no dicionário são similares orto-

graficamente e desta forma são cognatos das línguas português e espanhol.

Para essas palavras não é necessário procurar sugestões, porém as palavras

4http://www.datsi.fi.upm.es/ coes/
5http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/unitex-pb/web/index.html

191



geradas e classificadas como erros podem ser possíveis erros dos hispano fa-

lantes quando produzem textos em Português. As palavras classificadas como

“Erros”, automaticamente, fazem parte do léxico de erros “Spanish-native-like
errors”.

Tabela 6.4: Exemplo de erros artificiais da categoria Transferência de Sufixos
Espanhol Português (Gerado) Classe Tradução Correta

lenguaje lenguagem Erros linguagem
linaje linagem Erros linhagem
pasaje pasagem Erros passagem
peaje peagem Erros pedágio

drenaje drenagem Existe
embalaje embalagem Existe

Na Tabela 6.5 foi selecionada uma amostra dos sufixos considerados no

experimento para mostrar o resultado obtido com a geração de erros. Na pri-

meira coluna da Tabela 6.5, aparecem os pares de sufixos espanhol-português

selecionados; na segunda coluna, é mostrada a quantidade de palavras do es-

panhol extraídas do dicionário para cada sufixo; a terceira coluna apresenta

o total de palavras que foram geradas e que pertencem ao português; final-

mente, na quarta coluna, está o total de palavras geradas que são candidatas

a erros.

Tabela 6.5: Amostra da geração de erros de sufixos
Sufixos Paralelos Geração de Erros

espanhol/ português Palavras Espanhol Palavras Português Erros Candidatos
-aje/-agem 231 62 169
-dad/-dade 956 500 456
-ción/-ção 2002 1108 894

-anza/-ança 71 22 49
-miento/-mento 1014 245 769

-tud/-tude 45 19 26
Total 4319 1956 2363

A similaridade entre o espanhol e o português foi uma das motivações para

criar o método de geração de erros. Para medir essas similaridades durante o

processo de geração de sufixos foram comparadas as palavras em espanhol,

extraídas do dicionário (coluna dois da Tabela 6.5) com as palavras geradas

que pertencem ao português (coluna três da Tabela 6.5) e as traduções ma-

nuais dos possíveis erros. Evidências dessas similaridades são observadas
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na Figura 6.3, sendo que 91,90% das palavras equivalentes em ambas lín-

guas têm lexemas idênticos ou diferentes em uma única letra. Além disso,

na Figura 6.3 observa-se que 3,91% dos casos usam um sufixo em espanhol,

enquanto empregam outro diferente em português. Finalmente, em 4,41%

dos casos os lexemas das palavras equivalentes diferem em pelo menos duas

letras.

Figura 6.3: Similaridade entre substantivos do espanhol e do português.

Como comentado, a mesma abordagem para gerar erros artificiais foi pro-

posta nesta pesquisa para gerar outros tipos de erros. Para isso, aplicaram-se

heurísticas diferentes gerando erros lexicais que foram testados na tarefa de

detectar e corrigir erros, produzidos pela interferência da língua nativa, como

será mostrado na Seção 6.2.3.

6.2 Geração de Léxicos Bilíngues para Apoiar a Es-

crita dos Hispano Falantes

Nesta Seção, são apresentados os procedimentos para compilar os léxicos

bilíngues propostos neste projeto de pesquisa.

6.2.1 Cognatos e Falsos Cognatos

O léxico de cognatos e falsos cognatos tem a finalidade de alertar o hispano

falante da existência desses itens lexicais que, quando usados incorretamente,

provocam problemas de compreensão dos textos. Como comentado na Seção

3.3.1, cognatos entre duas línguas são pares de palavras que são traduções

mútuas e, além disso, ortograficamente similares. Por outro lado, os falsos
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cognatos são pares de palavras que compartilham a ortografia, mas tem sen-

tidos diferentes.

Entre línguas próximas como o espanhol e o português são inúmeros os

léxicos similares. Conhecer esses léxicos é uma vantagem, pois o hispano

falante consegue aproveitar muito conhecimento do espanhol na escrita em

português. Da mesma forma, a similaridade entre as línguas atrapalha o

hispano falante, porque às vezes os léxicos não são cognatos e são falsos cog-

natos, que usados inadequadamente podem representar um erro. Seguindo

essa linha, disponibilizar um recurso que alerte os hispano falantes caso um

falso cognato for utilizado é muito útil. Esse recurso daria mais segurança

nas tarefas da escrita, pois quando usado um falso cognato o aprendiz sabe

que precisa verificar se o sentido do item é o indicado no contexto específico.

Para identificar automaticamente cognatos de falsos cognatos e, conse-

quentemente, criar o recurso bilíngue, nesta pesquisa foram realizados vários

experimentos. Nos experimentos, diversas configurações foram testadas para

criar um recurso que auxiliasse os hispano falantes mediante alertas. O re-

curso compilado oferece o primeiro auxílio da Figura 6.1; ele consegue indicar

que o hispano falante usou um falso cognato e mostrar sentenças em que o

item foi utilizado. Da mesma forma, o léxico pode indicar se um determinado

item em espanhol tem um cognato ou um falso cognato em português.

Segundo a revisão da literatura da Seção 3.3.1, os estudos dedicados a

identificar cognatos e falsos cognatos reportam melhor desempenho quando

combinam várias abordagens. Nesta pesquisa, os experimentos para separar

cognatos de falsos cognatos combinam aspectos das abordagens propostas

por Frunza e Inkpen (2009) e Mulloni et al. (2007). Medidas de similaridade

ortográficas e fonéticas e probabilidades de tradução de palavras foram utili-

zadas para descrever os dados, que foram classificados em cognatos e falsos

cognatos mediante algoritmos de classificação.

O método proposto para gerar o recurso de cognatos e falsos cognatos se-

gue o procedimento apresentado na Figura 6.4. Como indicado na Figura, o

método utiliza como base de conhecimento o córpus paralelo Fapesp e vários

dicionários online das línguas espanhol e português. Os dicionários online são

utilizados no segundo passo do algoritmo para extrair cognatos e falsos cog-

natos entre as línguas. As palavras extraídas são classificadas manualmente

e depois algoritmos de classificação são aplicados para separar cognatos de

falsos cognatos.

Passo 1: Pré-processamento
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Figura 6.4: Procedimento para gerar o léxico bilíngue de cognatos e falsos
cognatos.

A preparação do córpus paralelo é o primeiro passo deste procedimento.

Nestes experimentos, o córpus paralelo foi utilizado para gerar um dicionário

bilíngue entre as línguas espanhol e português, por meio da ferramenta NA-
Tools6. Para isso, como mostrado na Figura 6.4, o córpus paralelo precisa ser

tokenizado e alinhado sentencial e lexicalmente, segundo os procedimentos

descritos na Seção 6.1.1.2. A saída deste primeiro passo é um léxico bilín-

gue do português e espanhol, que contém todas as palavras que aparecem no

córpus. Para cada palavra, em espanhol, incluída no léxico bilíngue foram

obtidas uma ou várias traduções. As traduções aparecem ordenadas segundo

a probabilidade de que a palavra em português seja tradução da palavra em

espanhol, de forma que, a primeira palavra é a melhor tradução e a última é

a mesmo provável. Essa probabilidade de tradução será empregada no passo

3 do algoritmo.

Passo 2: Levantamento de Listas de Cognatos e Falsos Cognatos
No segundo passo do método proposto, 980 pares de palavras foram clas-

sificadas manualmente em Cognatos, Falsos cognatos e Palavras Não Relaci-

onadas. Dois anotadores treinados, um nativo do português e outro nativo do

espanhol realizaram a classificação manual. As palavras classificadas como

Não Relacionadas eram sinônimos nas duas línguas que não eram similares

ortográfica ou foneticamente. Estatísticas do conjunto de dados, classificado

manualmente, são mostradas na Tabela 6.6. As palavras foram selecionadas

dos seguintes recursos: dicionário online português do Brasil e espanhol 7;

6NATools é um conjunto de ferramentas desenvolvidas para trabalhar com córpus parale-
los, disponível livremente em http://natura.di.uminho.pt/natura/natura/ sob as especifica-
ções da GNU-General Public License

7http://www.myzips.com/software/ACCESS-WordlistSpanishPortuguese.phtml
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dicionário online português-espanhol8; lista das palavras mais frequentes em

português e espanhol9 e a lista online de diferentes palavras em português e

espanhol10. No conjunto ilustrado na Tabela 6.6 não há palavras compostas

e os números que aparecem entre parênteses indicam que existem 122 pala-

vras cognatas e 199 falsos cognatos com ortografia idêntica. Este último fato

aumenta a complexidade dos métodos de classificação propostos no Passo 3

do algoritmo.

Tabela 6.6: Conjunto de treinamento para separar cognatos de falsos cognatos
(o número entre parêntesis indica o total de palavras com ortografia idêntica)

Conjunto de dados de treinamento

Cognatos 338 (122)
Não Relacionadas 238 (0)
Falsos Cognatos 372 (199)

Total 948

Passo 3: Classificação de Cognatos e Falsos Cognatos
O terceiro e último passo do método proposto concentrou-se em testar al-

goritmos de classificação para separar cognatos de falsos cognatos.

A primeira etapa de qualquer algoritmo de classificação é selecionar o con-

junto de características (features) que descreverão os dados. Nestes experi-

mentos, as instâncias que compõem os dados são pares de palavras em espa-

nhol e em português. Para descrever os dados foram selecionadas as seguintes

sete medidas de similaridade ortográficas: IDENT, PREFIX, DICE, TRIGRAM,

LCSR, EDIT, NED. Todas as medidas utilizadas para caracterizar os dados

já foram descritas na Seção 3.3.1. Uma medida de similaridade fonética foi

incluída utilizando como base o algoritmo SOUNDEX. A implementação em

Python do algoritmo SOUNDEX para a língua portuguesa foi feita nesta pes-

quisa, mediante a transformação de algumas regras e tomando-se como base

a implementação do algoritmo para o espanhol11. Para estimar a similaridade

entre os códigos gerados pelo algoritmo SOUNDEX, a distância NED foi em-

pregada. Além de considerar as medidas individuais como características de

classificação foi considerada também a média destas medidas.

O conjunto de medidas de similaridade foi estimado para os pares de pa-

lavras português-espanhol e esses valores foram utilizados como entrada dos

8http://en.bab.la/dictionary/spanish-portuguese/
9http://www.wordfrequency.info/spanish-portuguese.asp

10http://rudhar.com/lingtics/ptesdiff.htm
11Disponível em: http://oraclenotepad.blogspot.com/2008/03/ soundex- en-espaol.html
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algoritmos de classificação empregados na tarefa de classificar pares de pa-

lavras nas classes cognatos, falsos cognatos ou palavras não relacionadas.

Desta forma, o conjunto de dados foi representado como uma matriz, em que

cada linha tinha um par de palavras e as colunas eram as medidas de simi-

laridade que caracterizavam cada par. Diversas modificações foram testadas

nos experimentos para obter a melhor alternativa de construção do recurso.

Cada experimento procurou modificar o conjunto de características para

obter a melhor classificação dos dados. Para isso, foram avaliados diferen-

tes algoritmos de classificação, selecionados do pacote Weka (Witten e Frank,

2005). Além disso, avaliou-se a influência das medidas de similaridade na

tarefa de classificação. Os três experimentos realizados são relatados abaixo.

No primeiro experimento (Experimento 1), o conjunto de dados foi divi-

dido em duas classes: Cognatos/Falsos Cognatos e Não-Relacionados. Essa

divisão foi possível porque as características ortográficas desses conjuntos

eram similares. Após avaliar a classificação do primeiro experimento, em um

segundo experimento (Experimento 2) foi avaliado o desempenho dos algorit-

mos na divisão do conjunto de dados nas classes Cognatos e Falsos Cognatos.

Antes de avaliar o desempenho dos algoritmos de classificação, empregou-

se o algoritmo InfoGainAttributeEval do pacote Weka para estimar a importân-

cia de cada atributo na tarefa de classificação. Esse algoritmo é uma técnica

de seleção de atributos que ordena os atributos que oferecem mais informa-

ção na classificação. Na Figura 6.5, pode-se observar o comportamento dos 8

atributos em cada experimento. A medida de similaridade LCSR foi a melhor

ordenada nos dois experimentos. No experimento 1 foram eliminados, incre-

mentalmente, os atributos com pior classificação até ficar somente com o atri-

buto LCSR como única características de classificação. O algoritmo IBK, im-

plementação do KNN em Weka, com K=3 manteve um desempenho de 95,56%

empregando a medida LCSR como atributo de classificação. O desempenho

do KNN mudava apenas nas casas decimais com a eliminação dos atributos

com pior classificação. A medida EDIT e a média de todas as medidas de simi-

laridade se mostram como atributos decisivos na classificação dos algoritmos.

Como resultado esperado, observamos que a medida que menos informação

ofereceu foi a IDEM. Segundo o algoritmo de seleção de atributos, as medidas

de similaridade ortográfica não oferecem muita informação para o algoritmo

de classificação no Experimento 2. Desta forma, era esperada uma queda no

desempenho dos algoritmos nesse experimento.

Utilizando a técnica de validação cruzada 10 folds para amostrar os dados,
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(a) Experimento 1 (b) Experimento 2

Figura 6.5: Resultados da técnica de seleção de atributos para cada experi-
mento

o conjunto de treinamento em cada execução foi dividido em 10 partições, 9

para treinamento e 1 para teste. Usando o pacote Weka, foram testados os

seguintes algoritmos de classificação: o método probabilísticos Naïve Bayes,

IBK, Multilayer Perceptron, Suport Vector Machine (SMO), o método baseado em

regras (JRip) e o algoritmo de árvore de decisão J48. Diferentes modificações

foram realizadas nos algoritmos de classificação para se obter seus melhores

desempenhos no nosso conjunto de dados. Por exemplo, no caso do algoritmo

IBK, observou-se variações no desempenho, variando o número de vizinhos

K. No Experimento 1, o melhor resultado foi para K=3, enquanto que para o

Experimento 2 foi para K=9. Os diferentes valores de K indicam que, para

separar cognatos/falsos cognatos de palavras não relacionadas com a aná-

lise de 3 vizinhos é suficiente, já para separar cognatos de falsos cognatos é

necessário investigar as características de um número maior de vizinhos.

Na Tabela 6.7, ilustram-se os resultados obtidos para cada experimento

usando os algoritmos de classificação. O melhor desempenho foi obtido com o

algoritmo IBK, enquanto o pior foi com Naïve Bayes. É observado nessa tabela

que os algoritmos separam com uma alta taxa de acerto as classes Cogna-

tos/Falsos Cognatos das Não Relacionadas (Experimento 1). Esse resultado

está relacionado ao fato de que as palavras Não Relacionadas apresentam

pouca similaridade ortográfica, enquanto os Cognatos e Falsos Cognatos são

muito similares. No Experimento 2, pode-se observar uma queda brusca no

desempenho dos algoritmos; como esperado, esse era o grande gargalo do

nosso problema: conseguir identificar os Cognatos dos Falsos Cognatos. Na

Figura 6.5, observa-se que as medidas de similaridade não oferecem muita

informação para a classificação de cognatos e falsos cognatos. Uma análise
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do número de pares de palavras classificadas incorretamente pelo algoritmo

de melhor desempenho, IBK, mostrou que o número de falsos positivos no

Experimento 2 era alto.

Tabela 6.7: Desempenho dos classificadores testados para os experimentos
propostos

Classificadores Experimento 1 Experimento 2

Instâncias classificadas corretamente

Naive Bayes 93,8819% 57,1831%
IBK 95,9916% 63,5211%
SVM 95,8861% 61,6901%

MultilayerPerceptron 95,6751% 62,8169%
JRIP 95,2532% 61,9718%
J48 95,5696% 61,2676%

Um dos fatores que causaram os erros na separação de Cognatos e Falsos

Cognatos está relacionado com o número elevado de palavras com ortografia

idêntica no conjunto de treinamento. Após observarmos os resultados insatis-

fatórios do Experimento 2, propusemos um terceiro experimento, no qual foi

adicionado um novo atributo baseado na probabilidade de traduzir palavras

do espanhol para o português.

No Experimento 3, um atributo chamado tradução foi adicionado como

uma nova característica dos dados. O atributo tradução foi obtido procu-

rando os significados das palavras no dicionário bilíngue espanhol-português,

gerado a partir do córpus paralelo no Passo 1 do algoritmo. Esperava-se que as

palavras classificadas como Cognatos ou Não Relacionadas apareceram como

traduções mútuas no dicionário, enquanto os Falsos Cognatos deviam apare-

cer com significados diferentes dependendo do contexto em que foram usados.

No dicionário construído via o córpus da Fapesp, as palavras podiam ter vá-

rios significados dependentes da probabilidade de ter acontecido no córpus. A

probabilidade de ocorrência das palavras foi empregada como característica de

classificação. Se a palavra aparecia no dicionário essa era sua probabilidade

de ocorrência, caso contrário a probabilidade era zero. Uma das deficiências

desse experimento é que muitas das palavras que pertenciam à lista original

não apareciam no córpus. Na Tabela 6.8 ilustra-se o número de palavras

que aparecem no dicionário. O número entre parênteses são as palavras do

conjunto de dados que não aparecem no dicionário.

Novamente, foi aplicada a técnica de seleção de atributos, dividindo o con-

junto de dados em dois experimentos: no Experimento 3.1 em 3 classes (Cog-
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Tabela 6.8: Número de palavras no dicionário (número entre parênteses re-
presenta o número de palavras do conjunto de treinamento que não estavam
no dicionário).

Cognatos 338 (116)

Não Relacionadas 238 (95)
Falsos Cognatos 372 (172)

Total 948

natos, Falsos Cognatos e Não Relacionadas), e no Experimento 3.2, em 2 clas-

ses Cognatos/Falsos Cognatos. Desta forma, é possível verificar na Figura 6.6

que no Experimento 3.1 o atributo pior ranqueado foi a tradução, enquanto

que no Experimento 3.2 foi o melhor ranqueado. Esse resultado é interessante

porque se confirmou que o atributo tradução contribui para a diferenciação

das classes Cognatos/Falsos Cognatos.

(a) Experimento 3.1 (b) Experimento 3.2

Figura 6.6: Resultados da técnica de seleção de atributos para cada experi-
mento

Na Tabela 6.9, apresenta-se o desempenho dos algoritmos de classificação

para o Experimento 3.2. Pode-se observar que a adição do novo atributo de

tradução aumentou o desempenho de todos os classificadores. Desta vez, o

IBK continuou mostrando melhor desempenho, enquanto o Naive Bayes foi o

pior. Acredita-se que se o número de palavras do conjunto de treinamento

contidas no dicionário tivesse sido maior, os desempenhos dos algoritmos

também teriam aumentado. No Experimento 3.2, o número de falsos posi-

tivos contínua sendo alto, mais o desempenho melhorou significativamente se

comparado com o obtido no Experimento 2. O Experimento 3 foi similar aos

experimentos apresentados por Mulloni et al. (2007) nos quais foram com-

binadas características ortográficas e semânticas para identificar cognatos e

falsos cognatos entre os pares de línguas inglês e espanhol e foi obtido um
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desempenho de 91,85%. Entretanto, é importante observar que esses autores

trataram o problema da ausência de palavras no dicionário, sendo essa uma

das deficiências do nosso Experimento.

Tabela 6.9: Desempenho dos classificadores testados no Experimento 3.2

Classificadores Experimento 3.2

Instâncias classificadas corretamente
Naive Bayes 71,73%
IBK (K = 9) 76%

SVM 72%
MultilayerPerceptron 76%

JRIP 75%
J48 74%

O léxico bilíngue de cognatos e falsos cognatos foi criado considerando a

configuração apresentada no experimento 3. Dessa forma, obteve-se uma lista

de pares de palavras do espanhol e do português que estão categorizadas em

cognatos e falsos cognatos. Como comentado, esse recurso pode ser muito

útil alertando os hispano falantes caso um item identificado como falso cog-

nato for utilizado. O ideal é apresentar junto com o alerta, sentenças em que

o falso cognato é utilizado com sentidos variados, caso o item tiver mais de

um sentido. Desta forma, o hispano falante além do alerta, consegue obser-

var exemplos e detectar qual é o sentido que ele deseja utilizar. Porém, para

isso é necessário ter um córpus com exemplos do falso cognato e seus senti-

dos. Além disso, para levantar sentenças com diferentes sentidos é necessário

ter um desambiguador lexical, tarefa que embora tem sido muito estudada

(Sobrevilla Cabezudo, 2015; Nóbrega e Pardo, 2014), somente recentemente

foram disponibilizados métodos para o português para desambiguação de ver-

bos e substantivos; os trabalhos citados são contemporâneos a esta pesquisa

de doutorado, inviabilizando a aplicação das ferramentas. Por outro lado, foi

confirmado que a maioria dos falsos cognatos entre o espanhol e o português

acontecem na língua falada e são poucos os exemplos na escrita, sendo me-

nor ainda o número de exemplos presentes no córpus paralelo Fapesp, que é

um córpus com textos que descrevem pesquisas acadêmicas. A partir destas

considerações, na maioria das vezes, o léxico é incapaz de mostrar sentenças

de exemplo dos falsos cognatos.
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6.2.2 Verbos

O léxico bilíngue de verbos dá suporte aos dois primeiros auxílios propostos

nesta pesquisa. Ele pode ser utilizado pelos hispano falantes para consultar

qual é a melhor equivalência em português de um verbo em espanhol e para

obter os melhores sinônimos de um verbo em português. É importante ressal-

tar que os sinônimos foram ordenados segundo seu uso na escrita acadêmica,

guiando o aprendiz nas escolhas dos verbos mais frequentes nos textos aca-

dêmicos.

Como mostrado na Seção 5.3.3 os hispano falantes têm dificuldades em

selecionar/utilizar os verbos utilizados na escrita acadêmica em português.

As inadequações são evidenciadas por meio do uso de verbos com ortografia

equivalente ou muito similar nas duas línguas, mas que não são frequentes

na escrita em português ou verbos que são utilizados em português, mas não

na escrita acadêmica. Esse tipo de problema foi categorizado durante a ano-

tação apresentada na Seção 5.3.3 dentro da categoria Convencionalidade. A

maioria desses problemas representam inadequações e não erros e é complexa

sua identificação automática, pois é subjetivo apontar que um item lexical é

utilizado ou não em textos acadêmicos. Inclusive, um item pode ser adequado

para textos acadêmicos de uma área específica, enquanto para textos de ou-

tras áreas não é. Os verbos sublinhados nos Exemplo 1 e 2 mostram essas

inadequações que se distanciam do discurso dos nativos e marcam o discurso

dos hispano falantes.

Exemplo 1: Os pesquisadores recopilaram/(compilar) informação sobre as

fortalezas da aplicação e entre elas encontrou-se que os estudantes se sentem

motivados ao realizarem as atividades com o porta-fólio, e, com isto, demons-

tram um bom desempenho.

Exemplo 2: Enquanto que as políticas de CTI estavam sendo adotadas e

implementadas dentro de tais modelos, a taxa de câmbio tecnológico acele-

rou grandemente e ocorreram mudanças no processo de inovação, passando

de um modelo linear a um não linear e evolucionando/(evoluindo) para um

modelo "aberto".

Como mencionado na Seção 3.3.2, os recursos que aparecem na literatura

para apontar os verbos em português mais frequentes na escrita acadêmica

são insuficientes, pois eles são pequenos e muitos dos verbos mais frequentes

não aparecem nas listas. Seguindo essa linha, nesta seção é apresentado o

método de compilação de um recurso criado para guiar o hispano falante nas

escolhas dos verbos mais utilizados na escrita acadêmica.
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Na Figura 6.7, mostra-se a construção do léxico bilíngue de verbos, reali-

zada em quatro passos. O primeiro passo consiste em selecionar o córpus, que

utilizado como base de conhecimento permite a extração do léxico bilíngue de

verbos. O segundo passo do algoritmo concentra-se na extração da lista de

verbos das línguas português e espanhol. Para isso, foi necessário anotar

morfossintaticamente os erros e filtrar alguns erros que aconteceram no pro-

cesso de lematização e etiquetamento morfossintático. No terceiro passo, os

verbos em espanhol são utilizados para extrair do córpus paralelo as respec-

tivas equivalências em português, usando o algoritmo de tradução estatística.

Por último, no quarto passo, os verbos em português são agrupados em sinô-

nimos, que são ordenados segundo sua frequência no gênero acadêmico.

Figura 6.7: Procedimento para gerar o léxico bilíngue de verbos.

Passo 1: Pré-processamento
Esta etapa consiste em preparar o córpus paralelo Fapesp para usá-lo como

base de conhecimento para extrair os pares de verbos em espanhol e por-

tuguês. Para isso, o método de tradução estatística apresentado na Seção

6.1.1.2 foi utilizado e o córpus foi tokenizado, separado em sentenças e ali-

nhado segundo o procedimento especificado na mesma seção.

Para compilar uma lista monolíngue de verbos em português foi utilizado

o córpus acadêmico, apresentado na Seção 5.1.2, e um córpus da escrita

geral, composto por textos do Projeto Lácio-Web12, especificamente do gênero

jornalístico e de assunto religioso.
12http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb/
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Os córpus acadêmico e geral foram lematizados e etiquetados morfossin-

taticamente. Para etiquetar morfossintaticamente os textos em espanhol se

empregou o etiquetador TreeTagger13 (Schmid, 1995), já para anotar os textos

em português utilizou-se a ferramenta MXPOST (Ratnaparkhi, 1996). Ambos

os etiquetadores utilizam métodos estatísticos para, baseados em córpus, re-

alizar a anotação das etiquetas morfossintáticas. A principal motivação para

empregar o lematizador e anotador morfossintático TreeTagger para a língua

espanhola foi o fato de ser uma ferramenta independente de língua e que, além

disso, tem sido utilizada em diversos trabalhos que estudam o espanhol. O

Treetagger foi treinado com textos da língua espanhola e esses modelos estão

disponíveis livremente na Web14. Por outro lado, o MXPOST foi treinado com

os textos em português do córpus Mac-Morpho, cujo modelo está disponível no

Projeto Lácio-Web15.

Passo 2: Extrair e filtrar verbos
O segundo passo do algoritmo extrai automaticamente listas monolíngues

de verbos do espanhol e do português. Neste passo usam-se as etiquetas mor-

fossintáticas para extrair dos córpus as listas de verbos lematizados e suas

frequências. A lista monolíngue de verbos em espanhol foi extraída dos textos

em espanhol do córpus paralelo Fapesp. Por outro lado, a lista monolíngue

de verbos em português foi extraída dos textos que integram o córpus acadê-

mico, dessa forma somente verbos que aparecem em textos acadêmicos foram

incluídos. Inicialmente, foram extraídas 562.139 ocorrências de verbos em

espanhol, que representaram 3.372 lemas de verbos. Para o português foram

extraídas 267.743 ocorrências de verbos que representavam 6.927 lemas de

verbos.

Uma análise superficial das listas monolíngues geradas mostrou que mui-

tos dos verbos que apareciam com baixa frequência no córpus, eram itens er-

rados. Nesses casos estavam incluídos verbos com erros de grafia, símbolos,

palavras não reconhecidas pelos etiquetadores, palavras em outras línguas e

particípios passados usados como substantivo ou adjetivos.

Espúrios da lista de verbos foram eliminados por meio de um filtro que

retirava da lista todas as palavras que não terminavam em -ar”, -er” e -ir”,

lembrando que os verbos da lista estavam lematizados. Após aplicar o filtro

a lista de verbos em espanhol ficou com 487.615 ocorrências que represen-

tam 2.778 lemas, enquanto a lista de verbos em português contém 255.614

13http://www.cis.uni-muenchen.de/ schmid/tools/TreeTagger/
14http://www.cis.uni-muenchen.de/ schmid/tools/TreeTagger/
15http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/nilctaggers.html
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ocorrências que representam 3.099 lemas. A maioria das palavras etiqueta-

das erradamente pelo TreeTagger incluíam verbos seguidos do pronome "se”:

(comunicarse, volverse,definirse,aplicarse). Os erros cometidos pelo MXPOST
incluíam: palavras do inglês (economic,development,large,analysis e passados

particípios fazendo função de adjetivos (direcionada, atendida)).

Passo 3: Extrair equivalentes dos verbos em ES para o PT

Para extrair do córpus Fapesp os equivalentes de tradução em português

para os verbos em espanhol, foi utilizado o modelo de tradução criado com o

toolkit Moses e apresentado na Seção 6.1.1.2. O procedimento procura tra-

duções candidatas em português para cada verbo em espanhol que aparece

na lista levantada no Passo 2. A lista de equivalências é filtrada mantendo

unicamente os verbos incluídos na lista de verbos em português, também

construída no Passo 2 do algoritmo. Dessa forma, há garantias que as equi-

valências dos verbos em espanhol são utilizadas em textos acadêmicos. Por

exemplo, para o verbo "fijar” foram obtidas as seguintes traduções: “fixar”;

“estabelecer”; “fazer”; “ver”; “selecionar”. A ordem em que aparecem as equi-

valências é a ordenação realizada pelo método de tradução que indica que a

melhor equivalência do verbo "fijar” é "fixar”.

Como observado nos exemplos, o auxílio para oferecer as equivalências dos

verbos apresenta várias alternativas para que o usuário selecione a melhor.

Quanto mais sentidos tiver o verbo maior a quantidade de equivalências. No

entanto, algumas equivalências são menos adequadas do que as outras e cabe

ao usuário decidir qual é a melhor escolha. Para ajudar o usuário a decidir

foi proposto um método que procura sinônimos dos verbos em português.

Desta forma, mais exemplos dos apresentados pelo método de equivalências

são mostrados ao usuário. Os sinônimos são ordenados em função de sua

adequação ao gênero acadêmico como será explicado no passo quatro do al-

goritmo.

Passo 4: Obter e ordenar sinônimos em PT

Neste passo é utilizado o algoritmo de sinônimos baseado em tradução,

apresentado na Seção 6.1.2, para obter sinônimos para os verbos em portu-

guês. Esse passo da compilação do léxico bilíngue de verbos é responsável por

sustentar o segundo auxílio proposto nesta pesquisa. Este auxílio é preparado

para hispano falantes com níveis mais avançado e que procuram o emprego

mais diversificado dos verbos nos textos. Para cada verbo em português o

recurso disponibiliza um ou vários sinônimos.

A partir do procedimento proposto para obter sinônimos, os sinônimos do
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verbo "fixar” foram os seguintes: "realizar”; "colocar”; "fazer”; "ver”; "prever”;

"dar”; "estabelecer”; "implantar”; "reforçar”; "aprofundar”; "assentar”; "aderir”;

"combinar”; "selecionar”; "colar”; "grudar”; "estipular”. Na lista de sinônimos

aparecem muitos verbos que representam diversos sentidos do verbo "fixar”.

No entanto, como o método para obter os sinônimos é baseado na saída do mé-

todo de tradução estatística e como o método de tradução privilegia os itens

lexicais mais frequentes no córpus, nem sempre os sinônimos apresentados

são sinônimos verdadeiros. Por exemplo, sabe-se que os verbos "fazer” e "dar”

são verbos usados com muita frequência nos textos e, além disso, eles são

verbos polissêmicos, que quando combinados com outros verbos podem ad-

quirir os sentidos do outro verbo, mas individualmente eles têm um sentido

próprio. No caso do verbo "fixar” tanto "fazer” quanto "dar” não são sinônimos.

Identificada a deficiência do método para obter sinônimos foi testado o re-

curso WordNet.Br para procurar sinônimos de verbos em português selecio-

nados aleatoriamente. Uma característica padrão da saída da WordNet.Br foi

apresentar listas com muitos sinônimos, sendo uma saída que não é amigá-

vel para um usuário aprendiz da língua. Por exemplo, para o verbo "fixar” a

WordNet.Br apresentou os seguintes sinônimos: "afincar”, "afirmar”, "afixar”,

"arbitrar”, "arquivar”, "arraigar”, "assentar”, "assinalar”, "bater”, "consignar”,

"consolidar”, "cravar”, "decorar”, "decretar”, "designar”, "determinar”, "dispor”,

"ditar”, "embeber”, "encravar”, "enfincar”, "enraizar”, "espetar”, "estabelecer”,

"estatuir”, "estipular”, "estudar”, "fincar”, "firmar”, "imobilizar”, "impor”, "indi-

car”, "mandar”, "memorizar”, "meter”, "ordenar”, "preceituar”, "pegar”, "pren-

der”, "prescrever”, "segurar”.

Os sinônimos apresentados pela WordNet.Br para o verbo "fixar” soma-

vam 41, enquanto o método baseado em tradução apresentou 17 sinônimos.

Apesar do método baseado em tradução apresentar menos sinônimos que a

WordNet.Br muitos dos sentidos que apareceram na saída da WordNet.Br tam-

bém apareceram na saída do método de tradução. Em alguns casos o mesmo

sentido aparece com diferentes palavras. Por exemplo, a WordNet.Br indica

que "cravar” é um sinônimo de "fixar”, enquanto o método de sinônimos por

tradução indica "aprofundar”; "cravar” e "aprofundar” podem ser considerados

sinônimos em alguns contextos. O verbo "cravar” é menos utilizado na escrita

acadêmica do que o verbo "aprofundar”, com isso mostra-se que a saída do

método baseado em tradução indica palavras mais adequadas na escrita de

textos acadêmicos. Esse fato acontece porque o método extrai os sinônimos de

um córpus paralelo que usa léxicos comuns da escrita acadêmica e mantém
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somente os verbos equivalentes que aconteceram em textos do córpus acadê-

mico. Lembrando que o objetivo perseguido por meio do léxico dos verbos é

guiar o hispano falante na escolha de verbos comuns da escrita acadêmica, os

verbos extraídos pelo método de tradução podem ser mais adequados que os

apresentados pela WordNet.Br que é um recurso da língua geral.

Combinando os motivos descritos, acredita-se que o método baseado em

tradução pode ser mais adequado para auxiliar aos hispano falantes. Con-

tudo, o método ainda apresenta sinônimos que não são sinônimos, como os

verbos "fazer” e "dar”, se no léxico monolíngue tivessem sido incluídas expres-

sões verbais, provavelmente, o método conseguiria recuperar essas expressões

como possíveis sinônimos. Como expressões verbais não foram consideradas,

os verbos "fazer” e "dar” deveriam sair da lista de sinônimos do verbo "fixar”

ou pelo menos aparecerem nas últimas posições da lista.

Com essa finalidade, a lista de sinônimos foi ordenada em função da pro-

ximidade na sinonímia dos verbos e de sua ocorrência nos textos acadêmicos.

Após a ordenação é possível fixar um número determinado de equivalentes do

verbo.

Para ordenar os sinônimos considerando a proximidade com o verbo em

questão a saída da WordNet.Br é utilizada. Embora algumas deficiências

desse recurso fossem detectadas ele é um recurso útil para qualquer aplicação

de PLN. Analisando os sinônimos de ambos os recursos para o verbo "fixar”

observa-se que os seguintes três verbos coincidem: "estabelecer”, "estipular”

e "assentar”. O fato dos três verbos ocorrerem em ambas as saídas é um in-

dicativo de que eles são realmente sinônimos. Desta forma, para ponderar a

lista de sinônimos, aqueles sinônimos que aconteceram em ambas as saídas

receberam um peso fixo de 1,5. Esse peso forma parte da combinação linear

que além de considerar a ocorrência do verbo nas duas listas de sinônimos,

considera a ocorrência do verbo no córpus acadêmico.

Por outro lado, para determinar se um verbo é adequado na escrita aca-

dêmica foi calculada a Tf-idf 16(Luhn, 1957) do verbo nos córpus geral e aca-

dêmico. Tf-idf é uma estatística numérica que reflete como um termo é im-

portante em um documento ou coleção de documentos. Ele é frequentemente

usado como um fator de ponderação na recuperação de informação e de mine-

ração de texto. O valor Tf-idf aumenta proporcionalmente ao número de vezes

que uma palavra aparece no documento, mas é compensado pela frequência

da palavra no córpus, o que ajuda a controlar o fato de que algumas palavras

16do inglês Term Frequency–Inverse Document Frequency
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são geralmente mais comuns do que outras. Uma análise similar foi desenvol-

vida por Simpson-Vlach e Ellis (2010) para levantar expressões formulaicas

da língua geral e da escrita acadêmica, porém Simpson-Vlach e Ellis (2010)

fizeram o levantamento estimando o logaritmo da probabilidade das expres-

sões.

Matematicamente, a Tf-idf é calculada segundo a Equação 6.1, que multi-

plica duas estatísticas: a frequência do termo e a frequência inversa do termo

no documento. A frequência do termo é calculada segundo a seguinte opera-

ção logarítmica: 1+log(fi,j), em que fi,j é a frequência do termo i no documento

j. A frequência inversa do termo é calculada segundo a fração logarítmica

log( N
nj

), que divide o total de documentos no córpus N , pelo total de documen-

tos nj em que o termo aconteceu.

wi,j =

{
(1 + log(fi,j)xlog( N

nj
)) se fi,j ≥ 0

0 se caso contrário
(6.1)

Termos mais frequentes dentro de um documento e termos mais raros pos-

suem um peso Tf-idf maior. Seguindo essa linha, o cálculo da Tf-idf pode ser

utilizado para determinar a importância de um termo na escrita acadêmica

e na geral. Enquanto maior for o valor de Tf-idf, mais significativo vai ser o

termo. Por exemplo, o Tf-idf do verbo “ser” é pequeno porque ele é um verbo

usado na maioria dos textos, isto é, não é relevante para nenhum dos tex-

tos. Como consequência, esse valor é equivalente tanto no córpus acadêmico

quanto no córpus geral, o que mostra que o termo é usado da mesma forma

nos dois córpus. A partir dessa análise, supõe-se que quando o Tf-idf do

termo é maior no córpus acadêmico do que no geral é um indício de que o

termo é adequado para a escrita acadêmica. Caso contrário, não é possível

afirmar nada, mas se existir um sinônimo adequado na escrita acadêmica e

outro que segundo a heurística não é, pode-se ponderar os termos de forma a

privilegiar o primeiro caso.

Seguindo essa análise, o valor da subtração do Tf-idf dos verbos no córpus

acadêmico e geral foi incluído na combinação linear para ordenar os sinôni-

mos. Na Figura 6.8 mostra-se um gráfico com o valor da subtração do Tf-idf
dos verbos em português, incluídos no recurso. Analisando o gráfico, pode-se

inferir que os verbos para os quais o valor da subtração é positivo são verbos

que são utilizados na escrita acadêmica. Alguns dos picos na região positiva

do gráfico são os valores da subtração dos verbos "sumarizar”, "desambiguar”

e "instanciar”, que são verbos frequentes nos textos acadêmicos de PLN. Por
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outro lado, os valores perto de zero na Figura 6.8 representam os seguintes

verbos: "estar’, "dever”, "ficar”, "considerar”, "ocorrer”, "existir”. Finalmente,

dentre os verbos que tiveram um Tf-idf negativo encontram-se:

• palavras de outra língua como: "over”, "mother”;

• verbos escritos erradamente: "assitir”, "sequir”;

• verbos que não acontecem nos textos acadêmicos: "descabelar”, "remen-

dar”, "tamponar”, "provisionar”, "outorgar”, "instigar”.

Os exemplos mostraram que o cálculo do Tf-idf é útil para penalizar os

verbos que não acontecem com frequência nos textos acadêmicos e ordenar

os sinônimos de cada verbo segundo esse critério.

Figura 6.8: Subtração da Tf-idf nos córpus acadêmico e geral para os verbos
em português.

Observando os exemplos dos verbos, para os quais a subtração do Tf-idf
do córpus acadêmico e geral foi negativa, foram levantados alguns erros do

processo de filtragem, Passo 2 do algoritmo proposto. Uma alternativa para

filtrar esses erros é incluir na análise um léxico do português de forma que

os verbos que não aparecem no léxico sejam excluídos. Para essa finalidade

poderia ser utilizado o léxico do NILC17 (Nunes et al., 1996).

A combinação linear para ordenar os sinônimos dos verbos foi calculada

como a seguir:

17Disponível em: http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/unitex-pb/web/index.html
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ordenao = 1, 5 ∗AconteceNaWordNet.Br + (Tf − idfAcadmico− TF − idfGeral) (6.2)

AconteceNaWordNet.Br é uma variável binária que toma os valores zero se o

sinônimo não está incluído na lista da WordNet.Br e um caso contrário. Por

outro lado, o algoritmo que estima o valor de Tf-idf considerando a frequên-

cia de cada verbo nos córpus acadêmico e geral foi implementado em Python
segundo a fórmula 6.1.

Após estimar a combinação linear para ordenar os verbos, para o verbo

"fixar” foram obtidos os sinônimos ordenados como aparecem na Tabela 6.10.

Na segunda coluna da tabela aparecem os sinônimos, na terceira aparece o

peso dado, caso o sinônimo também tenha sido apontado pela WordNet.Br, na

quarta coluna aparece o resultado da subtração da Tf-idf nos córpus acadê-

mico e geral e na última coluna aparece o resultado da combinação linear,

usado para ordenar os sinônimos.

Tabela 6.10: Ordem dos sinônimos do verbo "fixar”
Top Sinônimos WordNet.Br Substração Tf-idf Ordenação

5

assentar 1,5 0,28 1,78
estabelecer 1,5 0,06 1,56

fixar 1,5 -0,33 1,17
grudar 0 0,70 0,70

estipular 1,5 -0,80 0,70

10

colar 0 0,48 0,48
aderir 0 0,40 0,40

ver 0 0,36 0,36
reforçar 0 0,33 0,33

fazer 0 0,25 0,25

20

aprofundar 0 0,22 0,22
dar 0 0,17 0,17

colocar 0 0,16 0,16
prever 0 -0,007 -0,007

realizar 0 -0,04 -0,04
selecionar 0 -0,07 -0,07
combinar 0 -0,20 -0,20
implantar 0 -0,21 -0,21

Os primeiros cinco verbos (Top 5) que aparecem na Tabela 6.10 são sinôni-

mos do verbo “fixar”. Quatro destes primeiros cinco também foram apontados

pela WordNet.Br e todos menos os verbo "fixar” e "estipular” foram os menos

indicados para usá-los na escrita acadêmica, porém os valores de Tf-idf são
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próximos de zero. Todos os verbos, incluídos no segundo grupos (Top 10) da

Tabela 6.10 também são sinônimos do verbo fixar, exceto o verbo "fazer”, mas

ele aparece na última posição do Top 10. Todos os verbos incluídos no grupo

do Top 10, segundo o calculo do Tf-idf, podem ser utilizados na escrita aca-

dêmica. O último grupo da Tabela 6.10 (Top 20) está composto por verbos

que não são sinônimos do verbo “fixar”. Para o verbo “fixar” o método foi efi-

ciente ordenando os sinônimos, limitar a quantidade de sinônimos na saída

representaria uma melhora do método.

O método para obter sinônimos utilizando a saída da tradução ainda não

foi validado, uma alternativa para isso, seria realizar uma validação manual

do recurso por lexicógrafos ou linguistas. Outra possibilidade é inserir o re-

curso em uma ferramenta de auxílio à escrita e fazer uma avaliação extrínseca

da validade do recurso no auxílio à escrita dos hispano falantes. No Apêndice

E apresentam-se alguns verbos em português com seus sinônimos obtidos e

ordenados segundo o método proposto. Nesse apêndice é possível observar

os verbos obtidos como sinônimos e quais deles aparecem também na Word-
Net.Br. A saída apresentada no Apêndice E é outra evidência do sucesso do

método proposto para obter sinônimos.

O léxico bilíngue de verbos foi implementado de forma que é possível rela-

cionar o verbo em espanhol com os sinônimos de seus melhores equivalentes

em português. Por exemplo, considerando a ordenação do algoritmo de tradu-

ção, a melhor equivalência para o verbo "fijar” em espanhol foi "fixar”, Passo

3 do algoritmo. No Passo 4 do algoritmo foi possível obter os sinônimos do

verbo "fixar”. Segundo essa linha, as saídas dos Passo 3 e 4 são combinadas

e é possível mostrar para o aprendiz que o verbo "fijar” em espanhol pode ser

equivalente aos seguintes verbos em Português: "assentar”, "estabelecer”, "fi-

xar”, "grudar” e "estipular”. Além de apresentar os equivalentes, sentenças em

que eles foram utilizados também podem ser extraídas dos córpus, auxiliando

o aprendiz a escolher a melhor equivalência.

O léxico bilíngue de verbos contém 1.999 verbos em espanhol e 1.897 ver-

bos em português. Da lista monolíngue de verbos em português, somente fo-

ram incluídos no léxico bilíngue aqueles verbos que apareceram como equiva-

lências de verbos em espanhol. Além disso, da lista inicial em espanhol foram

eliminados 779 verbos, 546 deles não obtiveram equivalências em português.

Desse total, para 194 verbos que ocorrem no córpus com uma frequência me-

nor que quatro não foram obtidas traduções e para 12 verbos também não

foram obtidas tradução, apesar de ocorrerem no córpus em mais de quatro
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ocasiões. Uma alternativa para obter as equivalências desses verbos que não

apareceram no córpus pode ser empregar o método de similaridade ortográ-

fica, apresentado na Seção 6.1.1.1, porém preferiu-se aplicar esse algoritmo

em trabalhos futuros. Para o resto dos verbos que saíram da análise, os equi-

valentes obtidos não apareceram na lista de verbos em português, criada no

Passo 2. Neste último grupo estão incluídos exemplos que representam erros

do etiquetador morfossintático.

6.2.3 Marcadores Discursivos

O léxico bilíngue de marcadores discursivos oferece todos os auxílios apre-

sentados na Figura 6.1. Nesta seção, o procedimento é apresentado em duas

partes. Em uma primeira parte é detalhado o procedimento para se obter o

léxico bilíngue. O recurso criado nessa primeira parte será capaz de oferecer

os dois primeiros auxílios. Na segunda parte desta seção, são detalhados os

experimentos propostos para detectar e corrigir erros de marcadores discursi-

vos, oferecendo o último auxílio proposto nesta pesquisa.

Como mostrado na Figura 6.9, a construção do léxico bilíngue é separada

em quatro passos. O primeiro passo consiste em selecionar um córpus para-

lelo que, utilizado como base de conhecimento, permita a extração do léxico

bilíngue de marcadores. O segundo passo é levantar na literatura uma lista

inicial monolíngue de marcadores discursivos em português e em espanhol, ou

seja, listas independentes, sem relação de equivalência. No terceiro passo, os

marcadores em espanhol são utilizados para extrair do córpus as respectivas

equivalências, usando um algoritmo de tradução estatístico. No quarto passo,

as traduções obtidas são filtradas pela lista de marcadores em português. No

quinto passo, as traduções filtradas são utilizadas para criar agrupamentos

entre os marcadores de ambas as línguas (um mesmo marcador pode ter vá-

rias equivalências e isso indica que os equivalentes pertencem a uma mesma

categoria).

Passo 1: Pré-processamento
Esta etapa consiste em preparar o córpus Fapesp para usá-lo como base de

conhecimento para extrair os pares de marcadores em espanhol e português.

Para isso, o método de tradução estatística apresentado na Seção 6.1.1.2 foi

utilizado e o córpus foi tokenizado, sentenciado e alinhado segundo o procedi-

mento especificado nessa seção.

Passo 2: Levantamento de listas monolíngues de marcadores discursi-
vos
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Figura 6.9: Procedimento para gerar o léxico bilíngue de marcadores discursi-
vos.

O segundo passo do método proposto é dedicado a levantar na literatura

listas monolíngues de marcadores nas línguas espanhol e português. Essas

listas são necessárias, pois não há nenhum tagger ou parser de português

que rotule automaticamente todos os marcadores discursivos.

A lista de marcadores em espanhol foi construída com dados de gramáticas

e sites da web. A lista em espanhol foi utilizada para levantar no córpus Fa-

pesp, sentenças em espanhol em que ocorriam marcadores discursivos. Como

há itens lexicais que podem ser usados tanto como marcadores discursivos

quanto em outras funções, as sentenças foram analisadas manualmente para

validar a lista de marcadores no córpus acadêmico, resultando em um con-

junto de 97 marcadores discursivos. A fim de aumentar a abrangência da lista

criada, combinamos essa lista com a lista de 119 marcadores identificados por

Fernández (2005) em córpus jornalístico. Eliminadas as duplicidades, a lista

ficou com 160 marcadores do espanhol.

A lista de marcadores em português partiu da lista do projeto Dizer (Pardo

e Nunes, 2006) e foi acrescida dos marcadores identificados por Fernández

(2005) em córpus jornalístico. O Dizer tem 150 marcadores, enquanto Fer-

nández (2005) tem 122, ambas as listas têm 54 marcadores em comum. Eli-

minadas as duplicidades, a lista ficou com 218 marcadores.

Não poderíamos ter utilizado apenas as listas levantadas por Fernández

(2005), pois elas são oriundas de um córpus jornalístico e, como pudemos ve-

rificar pela interpolação com outras listas, o léxico de marcadores discursivos

e a frequência com que ocorrem, é dependente de gênero. Após o levantamento

realizado, confirmou-se a conclusão de Fernández (2005) sobre o fato de que
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o número de marcadores em português é maior que o número de marcadores

em espanhol.

As lista em espanhol foi utilizada no Passo 3 como entrada do algoritmo

para extrair do córpus paralelo seus equivalentes em português. Já a lista

em português foi utilizada no Passo 4 para filtrar os equivalentes extraídos do

córpus, pois muitas das equivalências podem não ser marcadores discursivos.

Passo 3: Extração dos equivalentes do espanhol em português

Para extrair do córpus paralelo os equivalentes de tradução em português

para os marcadores discursivos em espanhol, foi utilizado o modelo de tradu-

ção criado com toolkit Moses (Seção 6.1.1.2). O procedimento procura tradu-

ções candidatas em português para cada marcador em espanhol que aparece

na lista levantada no Passo 2. Por exemplo, para o marcador "con todo” foram

obtidas as seguintes traduções: “com tudo”; “mas”; “contudo”; “com todo”;

“porém”; “no entanto”; “com toda”; “a todo”; “em tudo”; “a tudo”.

Passo 4: Filtragem dos equivalentes que são marcadores discursivos

Como o recurso lexical foi desenvolvido para apoiar auxílios à escrita, é

importante mostrar para o aprendiz unicamente as traduções em que a ex-

pressão em espanhol tenha a função de marcador discursivo. Para isso, os

equivalentes de tradução produzidos no Passo 3 foram filtrados, usando como

referência a lista de marcadores em português previamente compilada. Das

traduções do marcador “con todo” mostradas como exemplo no Passo 3, so-

mente quatro são marcadores discursivos em português que constam da lista

levantada no Passo 2: "mas”, "contudo”, "porém” e "no entanto”. Consideram-

se válidos apenas esses quatro equivalentes, porque temos certeza de que eles

são marcadores discursivos. Os demais foram desprezados e poderiam até ser

marcadores, mas não se tem meios automáticos de verificar isso. No exemplo

citado, nenhum dos equivalentes desprezados é marcador discursivo.

O filtro retorna alguma tradução sempre que entre os equivalentes de tra-

dução candidatas houver um marcador discursivo que conste da lista inicial

em português, caso contrário, nenhum item lexical em português é apresen-

tado. Achou-se preferível não apresentar uma sugestão a apresentar uma

sugestão errada. Por exemplo, as traduções obtidas para o marcador "de to-

das formas” foram: “de todas formas”; “em todas formas”, “dos todas formas”;

“da todas formas”. Embora “de todas formas” tenha equivalentes em portu-

guês (“de toda forma” e “de qualquer forma”), eles não apareceram entre os

equivalentes de tradução extraídos do córpus.

Passo 5: Agrupamento dos marcadores discursivos

214



Os marcadores discursivos foram agrupados por função discursiva, consi-

derando a lista de marcadores em espanhol e o conjunto de seus respectivos

equivalentes de tradução em português, seguindo o método para obter sinô-

nimos ( Seção 6.1.2). O agrupamento assume que se vários marcadores se al-

ternam como equivalentes de um marcador em espanhol, provavelmente eles

têm a mesma função discursiva, ou seja, são sinônimos. Da mesma forma, se

um marcador em português ocorre como equivalente de vários marcadores em

espanhol, esses marcadores em espanhol provavelmente têm a mesma função

discursiva. A partir das equivalências de tradução entre o espanhol e o portu-

guês, uma representação matricial foi obtida estimando-se a coocorrência dos

marcadores discursivos em português nos diversos conjuntos de equivalentes.

Para avaliar a coocorrência dos marcadores, medidas de associação foram

propostas. O problema a ser tratado e as características de cada medida de

associação são elementos importantes que influenciam na escolha da medida

de associação. A associação entre os marcadores discursivos em português

foi calculada utilizando as seguintes medidas de associação: coeficiente Dice,

Pointwise mutual information e log-likelihood ratio. As três medidas citadas

mostraram resultados quase idênticos, porém o coeficiente Dice já tinha sido

empregado nesta pesquisa para avaliar associação entre contextos de palavras

na implementação do algoritmo apresentado por Bai et al. (2009).

Para categorizar os marcadores discursivos, uma matriz Y de sinônimos

foi criada a partir do cálculo do coeficiente Dice. Na matriz quadrada nxn as

filas e as colunas são os marcadores discursivos em português, sendo n o total

de marcadores em português. A diagonal principal da matriz Y é 1, porque

indica a associação de um marcador em português com ele mesmo. Para

estimar o coeficiente Dice entre os marcadores discursivos, a probabilidade

de cada marcador p(wp) foi calculada, considerando-se a quantidade de vezes

que o marcador wp acontece nas traduções. Por outro lado, a probabilidade

conjunta p(wp0, wp1) é estimada considerando-se a quantidade de vezes que

wp0 e wp1 acontecem nos mesmos conjuntos de equivalentes de tradução. A

equação utilizada para calcular o coeficiente Dice é a mesma apresentada no

algoritmo 1.

Para cada marcador em português, há uma lista de marcadores que per-

tencem aos mesmos conjuntos de equivalentes aos quais o marcador pertence.

Às vezes, esta lista é vazia porque o marcador acontece como única tradução

para um marcador do espanhol. Nesse último caso, a associação do marca-

dor com algum outro será zero. A matriz Y é a informação que o algoritmo

215



de agrupamento AffinityPropagation (AP) (Frey e Dueck, 2007) emprega para

criar o agrupamento dos marcadores discursivos. Foi selecionado o algoritmo

AffinityPropagation porque ele é indicado quando os dados são esparsos, de

forma que a matriz de entrada contenha muitos zeros, como acontece nos

experimentos aqui reportados. O algoritmo AP já foi utilizado em aplicações

para diversos fins. Por exemplo, Al-Rfou (2012) empregou o algoritmo para

agrupar famílias de línguas utilizando a matriz de confusão como uma matriz

de similaridade entre as línguas.

AP é um algoritmo que identifica exemplos dentre as instâncias dos da-

dos e forma grupos ao redor dessas instâncias. O algoritmo considera que

todas as instâncias são exemplos potenciais e por meio da troca de mensa-

gens entre os dados seleciona as instâncias mais características para realizar

o agrupamento. O algoritmo requer unicamente uma matriz de similaridade

como entrada, por exemplo, uma instância 1x1 da matriz Y , sendo Yij o valor

da medida que indica quão similares são os exemplos i e j. Os valores da

matriz de similaridade podem ser tanto positivos quantos negativos; quanto

maior é o valor, mais similares são as instâncias e, caso existam valores −∞,

as instâncias envolvidas são consideradas como absolutamente dissimilares.

A matriz não precisa ser simétrica (Frey e Dueck, 2007).

Adicionalmente à matriz de similaridade, outro parâmetro importante do

algoritmo AP é chamado de preference, que é interpretado como a tendência

que as instâncias têm de se converterem em exemplos. O parâmetro prefe-
rence determina quão granulado será o agrupamento e, consequentemente,

quantos grupos serão criados. Desta forma, uma das vantagens do algoritmo

AP é que não é necessário estabelecer um número de grupos, como acontece

em diversos algoritmos de agrupamentos. Segundo Frey e Dueck (2007), um

valor adequado para inicializar o parâmetro poderia ser a mediana dos valores

de similaridades dentro da matriz, o que resultaria em um número moderado

de grupos, mas também poderia ser o valor mínimo de similaridade, resul-

tando no número mínimo de grupos. Em nossos experimentos foi empregada

a implementação do algoritmo AP disponível em Python e foi mantido o valor

predefinido da preference, que neste caso é a mediana dos valores da matriz

de similaridade.

Após detalhar o modo de compilar o léxico de marcadores discursivos, a se-

guir são apresentados alguns dos resultados obtidos com o método proposto.

Atualmente, o léxico bilíngue de marcadores discursivos é composto por

133 marcadores em espanhol e 130 marcadores em português. O total de
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marcadores selecionados na segunda etapa de geração do recurso diminuiu

porque alguns dos marcadores em português não apareceram como equiva-

lentes de nenhum marcador em espanhol ou não aconteceram no córpus Fa-

pesp.

Como resultado do processo de tradução, obtém-se, para cada marcador

em espanhol, um marcador ou uma lista de marcadores em português. A

seguir apresenta-se a saída do procedimento para os marcadores discursivos

em espanhol “así que”, “además”, “de este modo”.

“así que” –> “assim que” “además” –> “além disso”; “aliás”; “ainda” “de este
modo” –> “desse modo”; “assim”; “dessa forma”; “dessa maneira”

Os exemplos anteriores mostram o sucesso do método proposto para cons-

truir o léxico bilíngue. Além disso, por meio dos exemplos são analisadas algu-

mas das estratégias válidas que podem ser adotadas para estabelecer equiva-

lências entre os marcadores discursivos das duas línguas. Estas informações

são mostradas no recurso e podem ser utilizadas como estratégias para de-

tectar e/ou corrigir erros. No primeiro exemplo, com uma tradução literal do

espanhol para o português, foi gerado um marcador correto em português.

Já no segundo exemplo, a tradução literal geraria o marcador “ademais” em

português. Embora o marcador “ademais” não represente um erro do portu-

guês, ele quase não é usado pelos nativos, pois caiu em desuso. Por último,

no terceiro exemplo, para se obter as equivalências corretas foi necessário

empregar adequadamente as contrações do português (preposição e pronome

demonstrativo neste caso).

A partir destes primeiros resultados, o recurso está pronto para oferecer o

auxílio de equivalências entre o espanhol e o português. É importante ressal-

tar que o léxico só inclui marcadores discursivos nas duas línguas, então não

há perigo de apresentar uma equivalência que não seja marcador discursivo,

coisa que poderia acontecer caso um método de tradução fosse utilizado pelos

hispano falantes.

Utilizando-se as equivalências dos marcadores em espanhol e português,

os marcadores das duas línguas foram categorizados. Essa categorização é

apresentada no Apêndice F e representa uma alternativa de apresentar sinô-

nimos a os hispano falantes, contribuindo para melhorar a diversidade lexical

nos textos. Para categorizar os 130 marcadores discursivos em português que

aconteceram no córpus Fapesp foi calculada uma matriz de similaridade de

130x130, que contém a estimativa do coeficiente Dice entre os marcadores.

Inicialmente, os marcadores discursivos em português foram agrupados em
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29 grupos. Desses 29 grupos, foram eliminados 3 grupos. O primeiro grupo

eliminado era composto por 31 marcadores discursivos. Nele foram incluídos

marcadores que aconteceram como uma única tradução e, como consequên-

cia, não estavam relacionados com nenhum outro marcador discursivo. O

segundo grupo excluído era formado pelos marcadores “aí” e “por favor”, que

não são empregados na escrita acadêmica e por isso saíram da análise. Por

último, o grupo formado pelos marcadores “ou” e “e”, também foi eliminado,

pois estes são itens muito ambíguos; não sendo considerados pelos autores

como marcadores discursivos. Desta forma, dos 29 grupos criados automa-

ticamente, 26 grupos compõem o recurso atualmente. Com relação ao agru-

pamento, é importante apontar que nos 29 agrupamentos criados não houve

ambiguidades, isto é, um mesmo marcador não aparece em mais de um grupo

ao mesmo tempo. Depois de se criar os grupos em português, os grupos em

espanhol foram obtidos por casamento com os grupos em português.

Na Seção 6.2.3 são apresentados experimentos desenvolvidos para detectar

e corrigir erros de marcadores discursivos.

Detecção e Correção de Erros de Marcadores Discursivos

Como comentado na Seção 5.3.3, os hispano falantes cometem desvios da

língua que muitas vezes são produzidos por interferências de sua língua na-

tiva, o espanhol. Em alguns casos, usam marcadores discursivos do espanhol

que são itens lexicais que existem em português com outra função sintática,

os quais podem ser considerados falsos cognatos entre as duas línguas. Em

outros casos, em uma tentativa de gerar marcadores discursivos em portu-

guês, os aprendizes produzem expressões que não existem em nenhuma das

duas línguas. Em qualquer dos casos, a detecção automática de erros de mar-

cadores discursivos não é uma tarefa trivial, porque além de identificar o erro

é necessário reconhecer que o erro é de marcador discursivo.

Em uma análise manual do córpus Fapesp foram observados padrões no

uso dos marcadores discursivos que nos mostram que grande parte dos mar-

cadores discursivos pode ocorrer: a) no início de uma das orações relaciona-

das ao marcador, seguido de vírgula; b) entre as duas orações que relaciona,

precedido de vírgula ou c) no meio de uma das orações que relaciona, entre

vírgulas.

• (i) Ele estudou, no entanto não foi aprovado no exame.

• (ii) Ele estudou. No entanto, não foi aprovado no exame.
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• (iii) Ele estudou. Não foi, no entanto, aprovado no exame.

Uma exceção são os marcadores compostos por conjunções e locuções con-

cessivas, nas orações subordinadas adverbiais concessivas:

• (iv) Embora ele tenha estudado, não foi aprovado no exame.

• (v) Ele não foi aprovado no exame, embora tenha estudado.

Foram usados os padrões detectados para identificar automaticamente os

marcadores discursivos nos textos. Para simplificar a tarefa, decidiu-se usar

na identificação apenas as características comuns aos dois tipos de marcado-

res: por exemplo, para ser considerado marcador, o item lexical tem que estar

no início de sentença ou ser precedido de vírgula. Essas duas característi-

cas foram inseridas em um processo de geração de erros artificiais que será

explicado a seguir. Em textos de aprendizes, contudo, essas características

podem não ser, eventualmente, suficientes para se identificar erros caso eles

não façam uso adequado da vírgula. Aliás, como observamos que em textos

bem escritos existem regras para o uso da vírgula junto a marcadores discur-

sivos, pretendemos em trabalhos futuros dar apoio ao aprendiz também nesse

aspecto.

1. Geração Artificial de Erros

Como comentado na Seção 5.3.3, a proximidade entre o espanhol e o por-

tuguês torna o problema de interferência da língua materna ainda maior, per-

mitindo que os hispano falantes tentem “adivinhar” palavras ou expressões

equivalentes na segunda língua. O exemplo a seguir mostra como o apren-

diz se apoiou na tradução literal do marcador discursivo em espanhol “por
una parte” para gerar, de forma errada, a expressão “por uma parte”, que no

Exemplo 3 está fazendo função de marcador discursivo.

Exemplo 3: A aplicação deste modelo permitirá, por uma parte/(por um
lado), efetuar o reconhecimento, descrição e medição das variáveis qualitati-

vas . . .

Para detectar e corrigir automaticamente problemas causados pela interfe-

rência da língua nativa é necessário reconhecer a interlíngua que o aprendiz

produz e sua natureza. Muitas vezes, os erros como os do exemplo anterior

não são detectados pelos sistemas dedicados a identificar erros (corretores

gramaticais) e outras vezes o sistema detecta o erro, mas não consegue ofere-

cer a correção adequada.
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Seguindo esta linha, para gerar erros artificiais de marcadores discursi-

vos o procedimento apresentado na Seção 6.1.3 foi adotado, gerando o erro e

mantendo o controle da palavra ou expressão correta em português. Assim, é

possível oferecer a correção do erro ou pelo menos sugestões bem sucedidas.

O léxico de erros de marcadores discursivos também foi integrado no léxico

"Spanish-native-like errors", sendo composto das seguintes três formas:

• a forma em espanhol,

• a interlíngua (forma errada) e

• a forma em português.

Para o Exemplo 3, a sugestão seria: “Você quis dizer "por una parte”?” “A

equivalência pode ser “por um lado”. A geração do léxico de erros artifici-

ais usa o mesmo raciocínio dos aprendizes, observado no córpus Espanhol-

Acadêmico-Br.

O procedimento proposto para gerar erros artificiais é apresentado na Fi-

gura 6.10. A geração de erros artificiais aparece como alternativa para detec-

tar erros quando a anotação de erros no córpus não é suficientemente grande

como também para guiar um processo de detecção automática.

Figura 6.10: Procedimento para gerar erros artificiais de marcadores discur-
sivos.

Como mostrado na Figura 6.10, o método para gerar erros artificiais recebe

como entrada o léxico bilíngue de marcadores discursivos. Diversas heurís-

ticas (descritas a seguir) são aplicadas aos marcadores discursivos em espa-

nhol, incluídos no léxico bilíngue, com a finalidade de gerar candidatos a erros
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em português. Como a geração artificial de erros foi acoplada ao método apre-

sentado para compilar o léxico bilíngue, é possível gerar o erro e obter a sua

correção. Os erros artificiais são gerados segundo as seguintes heurísticas:

1. Língua fonte: Palavras ou expressões em espanhol são os primeiros

candidatos a erros. Quando não sabem uma palavra em português, os apren-

dizes “arriscam” usar palavras do espanhol porque essa estratégia tem grande

probabilidade de acerto devido à similaridade entre as línguas. Exemplo: “Se

observou também um incremento no número de artigos escritos por autores

que trabalham em América do norte como por autores que trabalham em ou-

tras regiões; sin embargo(mas; contudo; porém; não obstante; no entanto),

os autores norte americanos publicam a maioria dos trabalhos.”

2. Língua fonte + Padrão vírgula: Às vezes o item lexical que constitui o

marcador em espanhol existe em português, mas não como marcador discur-

sivo. Em função disso, acrescentamos a vírgula no erro gerado a fim de desfa-

zer a ambiguidade . Exemplo: “Têm a vantagem de por em evidência sintomas

prematuros do dano causado pelo contaminante e, por tanto,/(portanto) po-

dem ser utilizados como sinais de alarme ante a presença de contaminantes

químicos .”

3.Tradução literal: Cada palavra que compõe a expressão em espanhol é

traduzida literalmente por meio do modelo de tradução utilizado para obter as

equivalências entre o espanhol e o português. Exemplo: “A aplicação deste

modelo permitirá, por uma parte/(por um lado), efetuar o reconhecimento,

descrição e medição das variáveis qualitativas . . . ”

4. Tradução literal + Padrão vírgula: Uma expressão traduzida literal-

mente pode ser aceita em português mas não como marcador discursivo, por

isso, a vírgula é acrescentada ao erro para desambiguizar a opção do aprendiz

de usar a expressão como marcador discursivo. Exemplo: “em concreto/(Na
verdade), aplicamos categorias de análises coerentes com tal perspectiva ao

estudo dos processos de construção de conteúdos

Devido às similaridades entre o português e o espanhol, é possível gerar er-

ros tendo como entrada o espanhol. Porém, existe uma alta probabilidade de

que o candidato a erro exista em português. Para verificar se os erros gerados

são realmente erros em português, utiliza-se o modelo de língua, apresen-

tado na Seção 5.1.2, que valida a existência ou não das expressões geradas.

Quando a palavra ou frase não pertence ao modelo de língua, ela é inserida

no léxico de erros automaticamente. O léxico de erros é a saída principal do

procedimento apresentado na Figura 6.10.
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Embora os erros gerados de forma artificial reflitam os erros identificados

no córpus de aprendizes, não é possível prever todos os erros que um apren-

diz pode produzir. O fato anterior deve determinar uma baixa cobertura do

recurso criado, pois só é possível identificar os erros dos marcadores incluí-

dos no recurso. Outra deficiência do método, que também deve afetar sua

cobertura, está relacionada ao fato de o córpus paralelo ser um recurso li-

mitado e, portanto, quando um marcador específico não estiver incluído no

córpus, o método não vai conseguir obter a equivalência em português e, caso

detecte um erro, não poderá mostrar sua correção. Uma alternativa para so-

lucionar o problema anterior é aumentar o córpus paralelo, porém são poucos

os córpus paralelos disponíveis, sendo menores ainda os do gênero acadêmico

para as línguas português e espanhol. Para obter, automaticamente, textos

paralelos podem ser utilizados os métodos propostos por Sridhar et al. (2011);

Barbosa et al. (2012). Com a finalidade de aumentar a cobertura da tarefa de

detectar erros foi implementado um algoritmo que, utilizando um modelo de

língua, identifica erros que são corrigidos por meio de similaridade ortográfica.

O método proposto é explicado a seguir.

2. Modelo de Língua e Similaridade Ortográfica para Detectar e Corrigir Erros

O método apresentado na Figura 6.11 tem a mesma finalidade do método

da Figura 6.10: detectar e corrigir erros de marcadores discursivos. Os erros

detectados pelo método da Figura 6.10, porém, não são gerados de forma arti-

ficial, ao contrário, são extraídos automaticamente dos textos dos aprendizes.

Como apresentado na Figura 6.11, em uma primeira etapa o método combina

um conjunto de heurísticas e um modelo de língua para detectar expressões

não adequadas. Em um segundo momento, o método procura correções para

as expressões levantadas usando um algoritmo de similaridade ortográfica.

Finalmente, o método é avaliado na tarefa de detectar e corrigir erros.

Os textos dos aprendizes são analisados com a finalidade de se extrair n-

gramas que representem erros de marcadores discursivos. Tipicamente, os

n-gramas são sequências contínuas de palavras que têm tamanhos diversos.

Os n-gramas não reconhecidos pelo modelo de língua e apresentado na Se-

ção 5.1.2 foram levantados como candidatos a erros. A maioria dos n-gramas

candidatos a erros não se constitui erro de marcador discursivo, foco destes

experimentos. Além disso, como o modelo de língua ainda é um recurso pe-

queno, que não contém todas as variações permitidas pela língua portuguesa,

alguns dos n-gramas selecionados como candidatos a erros podem represen-
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Figura 6.11: Procedimento para detectar e corrigir erros de marcadores dis-
cursivos por similaridade entre expressões.

tar falsos positivos. Em outras palavras, eles existem em português, mas não

aparecem no modelo de língua.

Como alternativa para diminuir o número de falsos positivos na detecção

de erros, incluímos na análise o léxico do NILC18 (Nunes et al., 1996), que

contém palavras e expressões. O léxico do NILC foi utilizado para excluir da

análise todos os n-grams que não aparecem no modelo de língua e que existem

na língua portuguesa (pelo menos existem no léxico). Após aplicar o filtro an-

terior, um segundo filtro é considerado, desta vez com a finalidade de manter

unicamente os n-gramas com alta probabilidade de conter erros de marcado-

res discursivos. Para isso, foram considerados os n-gramas que aconteceram

no começo ou no meio das sentenças e que estejam antecedidos ou precedi-

dos de vírgula ou entre vírgulas. Como comentado anteriormente, há fortes

indícios de que esses n-gramas contenham erros relacionados a marcadores

discursivos.

Após selecionar os n-gramas com erros no texto dos aprendizes, utilizou-

se um algoritmo baseado na similaridade das expressões para corrigir esses

erros. Por exemplo, nos textos dos aprendizes aparece a expressão “a pesar
disto”, que é um erro de junção/separação de palavras, e sua correção seria

“apesar disso”, que é uma expressão similar ao erro. Para isso, estima-se a

distância de edição d com o algoritmo Levenshtein (Levenshtein, 1966; Dame-

rau, 1964a) entre o n-grama candidato a erro n e S, em que S é um conjunto

18Disponível em: http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/projects/unitex-pb/web/index.html
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de palavras e expressões extraídas do léxico do NILC. O conjunto S foi criado

considerando todas as entradas do léxico do NILC com a etiqueta morfos-

sintática “LOC”. A etiqueta “LOC” é utilizada no léxico do NILC para denotar

marcadores discursivos, conectivos, expressões fixas e advérbios. A seleção

do conjunto S é realizada com a finalidade de diminuir o espaço de busca das

correções dos erros e, consequentemente, aumentar as chances de detectar a

sugestão correta. As sugestões obtidas com o algoritmo de similaridade são

ordenadas segundo a distância de edição d e foram consideradas correções

candidatas aquelas expressões com menos de quatro caracteres de diferença.

Embora tenha havido uma preocupação em se detectar unicamente erros

de marcadores discursivos na implementação deste método, é natural que al-

guns outros tipos de erros sejam levantados e até corrigidos incidentalmente,

devido ao fato de que outras expressões, além dos marcadores discursivos,

foram mantidas no subconjunto S do léxico do NILC. Por isso, na avaliação

do método, consideramos sua capacidade de detectar e corrigir erros de mar-

cadores discursivos e outros tipos de erros. Portanto, outra diferença entre

este método e o método baseado em erros artificiais é que enquanto o último

método identifica e corrige exclusivamente erros de marcadores discursivos,

este pode identificar e corrigir outros erros de expressões.

3. Resultados e Avaliação da Detecção e Correção de Erros

A avaliação dos experimentos propostos para detectar e corrigir erros de

marcadores discursivos foi realizada por meio de uma verificação manual dos

erros levantados e suas correções. Essa estratégia foi necessária devido à

ausência de um recurso com erros previamente anotados e corrigidos que

pudesse ser utilizado como referência para avaliar o desempenho dos métodos.

A abordagem anterior foi utilizada por Gamon et al. (2008), que também não

tinha um córpus com erros anotados, e que após a verificação da saída do

sistema disponibilizou um grande conjunto de exemplos.

As Figuras 6.12a e 6.12b mostram o total de erros detectados e corrigi-

dos em cada um dos métodos apresentados para detectar e corrigir erros de

marcadores discursivos. Como observado, o número de erros identificados

pelo método que combina o modelo de língua com a similaridade ortográfica

é maior que o número de erros detectados pelo recurso de erros artificiais.

O método que utiliza similaridade sempre oferece uma sugestão para o erro

detectado, já o léxico com erros artificiais às vezes não oferece nenhuma corre-

ção. O fato anterior acontece porque para o marcador em espanhol foi gerado
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um erro artificial, mas não sua tradução correta, provavelmente porque o

marcador discursivo não aconteceu no córpus paralelo ou porque nas equiva-

lências obtidas não apareceu nenhum marcador discursivo da lista levantada

no Passo 2 do algoritmo para compilar o léxico bilíngue de marcadores dis-

cursivos. Contudo, quando o léxico de erros artificiais retorna uma correção,

há garantias de que ela seja correta, pois o método mantém a forma errada da

palavra e sua correção.

(a) Léxico de erros artificiais (b) Método baseado em modelo de língua
e similaridade

Figura 6.12: Total de erros detectados e corrigidos pelos métodos propostos
para detectar e corrigir erros de marcadores discursivos.

Como comentado, o método que combina o modelo de língua com a simila-

ridade ortográfica, além de detectar erros de marcadores discursivos, levantou

outros tipos de erros, por exemplo, erros de expressões fixas como “de acordo
a” quando deveria ter sido utilizado “de acordo com”. Além disso, detectou

com bastante frequência erros de advérbios terminados em “-mente” que apa-

receram com acento. Este último tipo de erro representa uma interferência

do espanhol, pois em espanhol os advérbios terminados em “-mente” levam

acento sempre que a palavra leve acento, já em português não acontece a

mesma coisa. O erro dos advérbios é detectado e corrigido pelos corretores

gramaticais mais utilizados na língua portuguesa, no entanto o erro na ex-

pressão “de acordo a” não é identificado.

O procedimento proposto para verificar a saída do sistema e, consequente-

mente, para avaliar os métodos que detectam e corrigem erros, é apresentado

na Figura 6.13. A avaliação dos algoritmos foi realizada nos diferentes ní-

veis que aparecem na Figura 6.13. Sabe-se que o léxico de erros artificiais só

identifica e corrige erros de marcadores discursivos. Desta forma, nas sen-

tenças levantadas com este método, verifica-se o desempenho do método na

detecção correta de erros ou verdadeiros positivos (nível 1 da Figura 6.13).
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Adicionalmente, o método é avaliado na tarefa de corrigir erros de marcadores

discursivos sempre que o erro tenha sido identificado corretamente; caso con-

trário, avalia-se a capacidade do método de falhar na correção/detecção, após

detectar um falso positivo (nível 3 da Figura 6.13). Os resultados da avaliação

do léxico de erros artificiais é apresentado na Tabela 6.11.

Figura 6.13: Procedimento para verificar manualmente a saída do sistema.

Por outro lado, o método baseado no modelo de língua e na similaridade

ortográfica detecta outros tipos de erros, além de erros de marcadores dis-

cursivos, por isso, este método foi avaliado considerando todos os níveis da

Figura 6.13. Primeiramente, todas as sentenças levantadas pelo método são

utilizadas para avaliar a capacidade do método em identificar corretamente

erros (nível 1 da Figura 6.13). Em uma segunda etapa, aquelas sentenças que

realmente continham um erro foram utilizadas para avaliar a capacidade do

método em identificar erros de marcadores discursivos e outros tipos de erros

(nível 2 da Figura 6.13). Finalmente, o método é avaliado na tarefa de oferecer

sugestões de erros de marcadores discursivos e de outros tipos de erros, as-

sim como sua capacidade de não estragar as sentenças com erros detectados

incorretamente ou falsos positivos (nível 3 da Figura 6.13). Os resultados da

avaliação deste último método são mostrados na Tabela 6.12.

A detecção e correção de erros foi avaliada por meio da precisão dos méto-

dos. A precisão foi calculada segundo a Equação 6.3:

precisão =
verdadeiro positivo

verdadeiro positivo + falso positivo
(6.3)

Sendo que os verdadeiros positivos são os erros identificados corretamente

como erros e os falsos positivos são exemplos corretos que foram identificados

como erros. A mesma definição é empregada para a correção dos erros, sendo
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verdadeiros positivos as correções avaliadas como corretas por humanos e

falsos positivos, as correções avaliadas como incorretas.

O cálculo da precisão depende da verificação do sistema, que foi realizada

por dois humanos treinados. Os humanos avaliaram as saídas dos métodos e

a concordância entre os anotadores foi obtida por meio do cálculo do Kappa.

Valores de concordância entre os anotadores indicam a dificuldade da tarefa

para os humanos e é um parâmetro adicional para avaliar a saída dos méto-

dos. O Kappa obtido na tarefa de identificar erros (nível 1 da Figura 6.13))

foi de 0,75, o que indica que os anotadores concordaram na anotação de 88%

dos casos. O Kappa na tarefa de identificar se o erro é ou não de marca-

dor discursivo foi calculado só para sentenças levantadas pelo método que

utiliza o modelo de língua. Neste caso, o valor do Kappa foi de 0,67, o que

indica que os anotadores concordaram em 86% dos casos. Embora o valor do

Kappa indique uma alta concordância entre os anotadores, as discordâncias

mostram que, mesmo para humanos, é difícil reconhecer erros de marcadores

discursivos, talvez porque eles tenham dificuldade em reconhecer os itens que

compõem essa categoria. Por exemplo, durante a anotação foi observado que

para um anotador a expressão “de acordo com” é marcador discursivo, mas

para o outro anotador não é. O segundo anotador está correto se se considera

o léxico de marcadores discursivos levantado na literatura e esse exemplo de

discordância aconteceu várias vezes na avaliação, impactando o Kappa.

Usando como referência a verificação manual, foi calculada a precisão dos

métodos na detecção e correção de erros. Apesar de ser alta a concordância

entre os anotadores, a precisão só foi calculada para os exemplos em que

houve máxima concordância.

Na Tabela 6.11 aparecem os resultados da avaliação do léxico de erros

artificiais na tarefa de detectar e corrigir erros. O método apresentou uma

precisão de 83% na detecção de erros de marcadores discursivos. Os falsos

positivos, que representam 17% dos erros detectados, foram motivados pelo

fato de que o erro artificial gerado existe em português, mas não apareceu

no córpus utilizado para construir o modelo de língua que verificava os er-

ros gerados artificialmente para detectar erros de aprendizes. Por outro lado,

o método teve uma precisão de 86% na tarefa de oferecer sugestões e, além

disso, nenhuma das sugestões oferecidas piorou o texto quando um falso po-

sitivo foi detectado.

Os resultados do método baseado no modelo de língua e na similaridade

ortográfica mostram que houve bastantes falsos positivos na detecção de er-
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Tabela 6.11: Precisão na detecção e correção de erros com o léxico de erros
artificiais.

Léxico de Erros Artificiais
Nível 1 (1) Detecta erros de marcadores discursivos 83%

Nível 3
(2) Corrige erros de marcadores discursivos 86%

(3) Sugestão piora o texto após detectar falsos positivos 0%

ros, como mostrado na Tabela 6.12. Dos erros detectados corretamente 39%

deles eram erros de marcadores discursivos, enquanto 16% erram outros ti-

pos de erros. Porém, o método teve uma precisão de 89% na correção de erros

de marcadores discursivos, mostrando que muitos dos erros ocorrem porque

os hispano falantes tentam gerar expressões a partir da similaridade entre as

duas línguas. Além disso, o método teve uma precisão de 25% na correção de

outros tipos de erros, diferentes dos marcadores discursivos. Embora a preci-

são anterior seja baixa, ela mostra que o método consegue tratar outros tipos

de erros, tais como erros de ortografia e de preposições. A maior deficiência

do método está na detecção de erros, e como consequência, na capacidade do

método de piorar as sentenças em que erros foram detectados de forma incor-

reta. Neste último caso, o método consegue uma precisão de 83%. No entanto,

a maioria dos falsos positivos contém nomes próprios que não aparecem no

modelo de língua nem no léxico do NILC; para reduzir o número de falsos

positivos uma alternativa seria incluir uma ferramenta que automaticamente

detectasse entidades nomeadas19 (Cardoso, 2012). Essa é uma abordagem

que será incluída em trabalhos futuros.

Tabela 6.12: Precisão na detecção e correção de erros com o método baseado
no modelo de língua e na similaridade ortográfica.

Método Baseado em Modelo de Língua e Similaridade Ortográfica
Nível 1 (1) Detecta Erros 55%

Nível 2
(2) Detecta erros de marcadores discursivos 39%

(3) Detecta outros tipos de erros 16%

Nível 3

(4) Corrige erros de marcadores discursivos 89%
(5) Corrige outros tipos de erros 25%

(6) Sugestão piora o texto após detectar falsos positivos 83%

O recurso de erros artificiais teve maior precisão na detecção de erros se

comparado com o método que identificou os erros usando um modelo de lín-

gua. Entretanto, o léxico de erros artificiais só detecta os erros que aparecem
19Uma possível ferramenta seria o REMBRANDT, disponível em

http://xldb.fc.ul.pt/wiki/Rembrandt
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no recurso, enquanto que o método baseado no modelo de língua tem maior

abrangência na diversidade de erros detectados. Para melhorar a precisão na

detecção e correção de erros do léxico de erros artificiais, uma alternativa se-

ria aumentar o tamanho do córpus paralelo, o que aumentaria a probabilidade

de que os marcadores discursivos em espanhol e em português aparecessem

no córpus. Por outro lado, ambos os métodos são bons na correção do erro

detectado: o léxico de erros artificiais só não ofereceu sugestão se o marcador

não aparecia no córpus utilizado para obter as equivalências entre o espanhol

e o português e o outro método só errou na sugestão quando não era possível

identificar o erro por meio de similaridade ortográfica.

O método baseado em modelo de língua e na similaridade ortográfica é

mais factível que o método baseado em léxico de erros artificiais, pois o pri-

meiro detecta erros que realmente ocorrem no córpus de aprendizes e o outro

prevê possíveis erros que talvez nunca aconteçam. Além disso, para melhorar

o léxico de erros artificiais é necessário adicionar mais textos ao córpus para-

lelo, tarefa que sempre é complexa, pois textos paralelos espanhol-português

do gênero acadêmico não são encontrados facilmente em grande quantidade.

Para aprimorar o método baseado no modelo de língua, uma alternativa se-

ria construir um modelo de língua maior, sendo mais viável obter textos em

uma língua só. Contudo, o léxico de erros artificiais foi compilado focando em

erros de hispano falantes aprendizes de português e, desta forma, ele é um

recurso mais controlado que mostra as principais dificuldades desses apren-

dizes na produção de marcadores discursivos em português. Adicionalmente,

as sugestões oferecidas pelo recurso de erros artificiais também são mais con-

troladas.

6.2.4 Expressões Formulaicas

O léxico bilíngue de expressões formulaicas foi construído para apoiar os

primeiro e o terceiro auxílios à escrita apresentados no começo deste Capítulo.

Dessa forma, o léxico mostra as equivalências em português de expressões

formulaicas em espanhol. Além disso, utilizando as entradas em espanhol do

léxico foi aplicado o procedimento de geração de erros artificiais para auxiliar

à tarefa de detectar e corrigir erros de expressões formulaicas, produzidos pela

interferência do espanhol.

Como comentado na Seção 3.3.4, as expressões formulaicas são sequên-

cias de palavras, contínuas ou descontínuas, que são ou parecem ser frases

pré-fabricadas. Em geral, elas expressam um conceito e contribuem com a

229



fluidez do texto. Devido à diversidade destas expressões, a extração auto-

mática delas não é tarefa trivial, pois diversos padrões morfossintáticos as

descrevem e, além disso, não há regularidade na frequência com que elas

acontecem nos textos. Algumas das medidas que melhor as descrevem são

medidas de associação que avaliam a coocorrência das palavras dentro das

expressões, porém, isso também não é uma regra, pois algumas expressões

formulaicas são fixas, mas outras não. Adicionalmente, algumas expressões

formulaicas são dependentes do gênero, algumas que são empregadas com

frequência em uma área específica de pesquisa não são utilizadas em outras.

Na Figura 6.14, mostra-se que a construção do léxico bilíngue de expres-

sões formulaicas é separada em seis passos. O primeiro passo consiste em

selecionar córpus que, utilizado como base de conhecimento, permite extrair

o léxico bilíngue de expressões. O segundo passo do algoritmo concentra-se na

extração automática da lista de expressões em espanhol. Devido à dificuldade

em determinar se uma expressão é formulaica ou não, no terceiro passo do

método propusemos uma verificação manual da sua saída. No quarto passo,

as equivalentes em português das expressões em espanhol são extraídas do

córpus paralelo, por meio do algoritmo de tradução estatístico. No quinto e

sexto passo do algoritmo o léxico bilíngue compilado é utilizado para gerar

erros artificiais.

Passo 1: Pré-processamento

Esta etapa consiste em preparar o córpus paralelo Fapesp para usá-lo como

base de conhecimento para extrair os pares de expressões formulaicas em

espanhol e português. Para isso, o método de tradução estatística apresentado

na Seção 6.1.1.2 foi utilizado e o córpus foi tokenizado, sentenciado e alinhado

segundo o procedimento especificado nessa seção.

Para compilar uma lista em espanhol de expressões formulaicas foram uti-

lizados os textos em espanhol de dois córpus: o córpus paralelo Fapesp e o

córpus acadêmico em espanhol, apresentado na Seção 5.1.2. Ambos os cór-

pus foram utilizados porque espera-se extrair diferentes expressões de cada

um.

Passo 2: Extrair Expressões Formulaicas

Como comentado na literatura, a extração automática de expressões for-

mulaicas não é uma tarefa trivial, devido à diversidade de formas e tipos des-

tas expressões. Diversos estudos têm sido propostos para analisar as expres-

sões formulaicas, sendo diversos os métodos automáticos utilizados. A mai-

oria dos trabalhos consultados extrai as expressões dos córpus combinando
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Figura 6.14: Procedimento para gerar o léxico bilíngue de expressões formu-
laicas.

análises de frequências com medidas de associação mas, após a extração, co-

mumente verificam a validade das expressões extraídas para determinar se

realmente são expressões formualicas.

Para extrair automaticamente as expressões formulaicas em espanhol fo-

ram analisadas várias alternativas. Primeiramente, foi estudado o emprego da

ferramenta JBow (Seção 3.3.4), pois é uma ferramenta baseada em um modelo

estatístico e, como consequência, é independente de língua, por isso podia ser

utilizada em um córpus de língua espanhola. Outra motivação para o emprego

da ferramenta JBow na tarefa de extração de expressões foi a possibilidade de

se obter as expressões em espanhol categorizadas segundo as categorias re-

tórica do resumo. Porém, para isso seria necessário anotar manualmente um

conjunto de treinamento, em que as sentenças estivessem classificadas, se-

gundo sua função retórica. Essa anotação manual é uma tarefa complexa que

fugia dos interesses desta pesquisa. A partir disso, pensou-se em levantar

uma lista de expressões formulaicas sem estar categorizadas nas funções re-

tóricas, no entanto JBow gerava uma lista com todos os n-gramas dentro do

córpus sendo necessário analisar manualmente toda a lista gerada. O fato da
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ferramenta gerar uma extensa lista foi o principal motivo para desistir dessa

alternativa para se extrair as expressões formulaicas em espanhol.

Outra ferramenta que se mostrou atrativa para a tarefa de extração das

expressões formulaicas em espanhol foi o MWEToolkit. Para usá-la, é neces-

sário criar padrões que caracteriam as expressões formulaicas de diferentes

tipos. Como comentado na revisão da literatura, obter padrões para estas

expressões não é uma tarefa simples. Da mesma forma que acontecia com

a ferramenta JBow, a saída de MWEToolkit era uma lista com expressões e

várias medidas de associação calculadas para cada expressão. Considerando

esse fato, pensou-se em aplicar algoritmos de classificação ou agrupamentos

para tentar selecionar um conjunto em que maior número de expressões for-

mulaicas reais estivesse contido. Porém, neste último caso seria necessário

avaliar a correção da lista obtida.

A partir das análises anteriores e considerando-se a revisão da literatura,

decidiu-se adotar uma abordagem similar às propostas por Simpson-Vlach e

Ellis (2010) e Prentice (2012) para extrair expressões formulaicas em espa-

nhol. Da mesma forma que em Prentice (2012), foram extraídos n-gramas de

tamanho três e quatro que aparecem no começo das sentenças. Como em

Simpson-Vlach e Ellis (2010) a frequência das n-gramas foi combinada com

a informação mútua para ordenar as expressões com maior probabilidade de

serem expressões fixas. Usar o começo da sentença como referência para pro-

curar expressões formulaicas é um critério válido que diminui o espaço de

busca e aumenta as probabilidades de se obter um n-grama que represente

uma expressão formulaica. Porém, podem ser extraídas 3-gramas que se so-

brepõem com a lista de 4-gramas.

Do córpus Fapesp foi extraída uma lista de 100.054 3-Gramas e 138.391

4-Gramas, enquanto do córpus acadêmico em espanhol foram obtidas 5.340

3-Gramas e 6.437 4-Gramas. Como as listas de n-gramas foram ordenadas

pela frequência e a informação mútua, de cada lista, selecionou-se as 150

expressões melhores ordenadas considerando a informação mútua. No total,

foram extraídas 600 expressões como candidatas, 300 de cada córpus, em

que 150 eram 3-gramas e 150 eram 4-gramas. Algumas das expressões ex-

traídas do córpus Fapesp foram "al mismo tiempo”, "por tal motivo”, "según el
investigador”. Também foram obtidos marcadores discursivos, alguns deles

não estavam incluídos no léxico bilíngue de marcadores discursivos, porque

não apareciam na lista compilada previamente. Já para o córpus de resumos

acadêmicos foram obtidas expressões, como: "en este trabajo”, "los resultados
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indican”, que não aconteceram no córpus Fapesp.

Das 600 expressões candidatas, somente, 30 3-gramas e 60 4-gramas

aconteceram em ambas as listas. Isso comprova a importância de se extrair

as expressões de córpus diferentes. Além disso, 191 3-gramas eram sub-

sequências das 4-gramas. A grande maioria das sobreposições aconteceu pela

inserção de símbolos de pontuação, por exemplo, a vírgula. Porém, foram ob-

servadas expressões que eram partes de expressões maiores. Por exemplo, foi

selecionado o 3-grama "al fin y” e, além disso, foi selecionado o 4-grama "al
fin y al”. Ambas as sequências formam parte da expressão fixa "al fin y al
cabo”, que significa "afinal” em português. "Al fin y al cabo” é uma expres-

são fixa recorrente em espanhol, mas que não foi considerada nesta análise,

pois tem tamanho 5. As expressões de tamanho 5 não foram consideradas na

análise para evitar maior sobreposição entre as sub-sequências, lembrando

que foram extraídas expressões que aconteceram no começo das sentenças.

Eliminando-se as duplicações e as sobreposições, a lista de expressões for-

mulaicas candidatas ficou com 319 expressões.

No conjunto de 319 expressões foram observadas expressões muito fre-

quentes, como "y eso es”, que não é uma expressão fixa. Também detectaram-

se expressões menos frequentes, tais como "en estados unidos” que são privi-

legiadas pelo cálculo da informação mútua, por conterem entidades nomeadas

que são raras em textos acadêmicos. Como esses fenômenos são comuns na

extração de expressões fixas e com a finalidade de se obter uma lista de ex-

pressões formulaicas que auxilie a escrita em português dos hispano falantes,

foi proposta uma verificação manual da lista de expressões candidatas, como

mostrado no Passo 3 do algoritmo.

Passo 3: Julgamento Humano

As 319 expressões incluídas no Passo 2 do algoritmo foram revisadas por

uma linguista treinada, com a finalidade de indicar qual delas eram real-

mente expressões formulaicas da língua espanhola. Na verificação manual

foram apontadas 264 expressões formulaicas; destas 146 eram 3-gramas e

118 4-gramas. Desta forma, 83% das expressões candidatas eram realmente

expressões formulaicas. Além disso, o anotador humano ofereceu diferentes

traduções para cada uma das expressões candidatas. Essa tradução manual

foi utilizada para avaliar os algoritmos de equivalências, apresentados na Se-

ção 6.1.1. Algumas das expressões que se mantiveram na lista foram: "en los
últimos años”, "uno de los objetivos”, "de acuerdo con”, "a partir de entonces”,

etc..
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Depois de criada a lista de expressões formulaicas em espanhol, para cada

elemento da lista foi obtido seu equivalente em português, como mostrado no

Passo 4.

Passo 4: Extrair Equivalente do ES em PT
Para se extrair do córpus paralelo Fapesp os equivalentes de tradução em

português para as expressões formulaicas em espanhol, foi utilizado o modelo

de tradução criado com o toolkit Moses e apresentado na Seção 6.1.1.2. O pro-

cedimento procura traduções candidatas em português para cada expressão

em espanhol que aparece na lista do Passo 3. Por exemplo, a seguir aparecem

algumas expressões formulaicas em espanhol e sua tradução em português.

• al fin de cuentas: afinal de contas

• al mismo tiempo: ao mesmo tempo

• los investigadores creen que: os pesquisadores acreditam que

Os exemplos mostram o sucesso do método de equivalência proposto e,

além disso, por meio das equivalências é possível mostrar para o aprendiz que

nem sempre a tradução literal entre o espanhol e o português está correta. Por

exemplo, o hispano falante poderia ter escrito "a fim de contas” e ter gerado

um erro. Por outro lado, a tradução literal era possível no segundo exemplo.

A última equivalência mostra como há uma preferência por empregar "pesqui-

sadores” e "acreditam”, embora "investigadores” e "crêem” existam.

Um problema que afetou o desempenho do algoritmo de tradução estatís-

tica foi o fato de que algumas das expressões formulaicas, incluídas na lista

em espanhol, não aconteciam no córpus paralelo, porque foram extraídas do

córpus acadêmico em espanhol. Esse fato já foi comentado na Seção 6.1.1.4,

quando apresentados os algoritmos de equivalências e o processo de avaliação

mostrou que o método estatístico era menos substituível à ausência de pala-

vras e expressões no córpus, porque nesses casos o algoritmo realizava uma

tradução literal, que às vezes é bem sucedida devido à similaridade entre o

espanhol e o português.

Passo 5 e 6: Gerar Erros Artificiais e Verificar Erros
O procedimento proposto para gerar erros artificiais (Seção 6.1.3) foi utili-

zado para gerar erros de expressões formulaicas. Esse procedimento foi uti-

lizado e avaliado na geração de erros artificiais de marcadores discursivos

(Seção 6.2.3). Utiliza-se como entrada do método o léxico bilíngue de expres-

sões formulaicas para gerar os erros. Na geração de erros de marcadores

234



discursivos, diversas heurísticas foram propostas, como aparecem na Figura

6.10. Para se gerar erros de expressões formulaicas, somente foi proposta a

geração de erros segundo a tradução literal, pois foram os padrões de erros

associados a estes itens lexicais que foram observados com mais recorrência

no córpus Espanhol-Acadêmico-Br. A saída do procedimento que gera erros

de expressões formulaicas está composta de:

• a forma em espanhol,

• a interlíngua (forma errada) e

• a forma em português.

O mesmo modelo de língua utilizado para verificar a corretude do erro artifi-

cial na geração de erros de marcadores discursivos foi utilizado na verificação

dos erros de expressões formulaicas. O modelo de língua empregado foi o

apresentado na Seção 5.1.2 e a probabilidade de cada n-grama no modelo de

língua serviu como referência para incluir ou não um item no léxico de erros.

A tradução literal consiste em traduzir cada palavra que compõe a expres-

são em espanhol, de forma individual, por meio do modelo de tradução utili-

zado para obter as equivalências entre o espanhol e o português. No Exemplo

4, observa-se como o hispano falante utilizou a expressão "como consequência
disto”. Essa expressão, embora não represente um erro, não é utilizada com

frequência na escrita em português e acredita-se que foi produzida após uma

tradução literal da expressão fixa em espanhol "como consecuencia de ello”. A

equivalência correta dessa expressão em espanhol é "como consequência” e foi

obtida utilizando-se o algoritmo de tradução estatístico.

Exemplo 4: “Como consequência disto /(como consequência), é necessá-

rio seguir trabalhando na sua concretização ... . . . ”

Na primeira coluna da Tabela 6.13, são apresentadas algumas das expres-

sões formulaicas em espanhol incluídas no léxico bilíngue. Na segunda coluna

aparecem os erros gerados a partir da tradução literal e na última coluna apa-

rece o equivalente correto em português das expressões em espanhol. Tanto

as traduções literais, classificadas como erros, quanto as equivalências em

português foram obtidas de forma automática com o método proposto.

Analisando-se os exemplos que aparecem na Tabela 6.13, observa-se que

várias categorias de erros podem aparecer dentro das expressões geradas ar-

tificialmente. Os dois primeiros exemplos apresentados na Tabela 6.13 mos-

tram erros lexicais produzidos pela interferência de expressões em espanhol.
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Tabela 6.13: Exemplo de entradas incluídas no léxico de expressões formulai-
cas

Expressão em espa-
nhol

Tradução Literal (Erro) Expressão em portu-
guês

al margem de ao margem de além de
a decir verdad a dizer verdade na verdade, para di-

zer a verdade
la evaluación se rea-
lizó

a avaliação se fez a avaliação foi feita

el diseño experimental
foi

o desenho experimental
foi

o design experimental
foi

a pesar de ello a pesar disto apesar disso
en este trabajo em esse trabalho nesse trabalho

O terceiro erro parece uma inadequação no uso de expressões em português,

na verdade, uma preferência no estilo de escrita. Por outro lado, o quarto

exemplo mostra como a tradução literal é válida para se obter uma expres-

são correta em português, porém a palavra "diseño” devia ter sido traduzida

para "design” e não para "desenho”. Neste último exemplo o erro foi produzido

pelo uso incorreto de um falso cognato nas duas línguas. O quinto exemplo

foi um erro muito recorrente entre os hispano falantes. O erro gerado nesse

caso parece um erro produzido por interferência ortográfica combinado com

escolhas lexicais, pois devia ter sido utilizado "disso” no lugar de "disto”. O

último erro criado mostra um erro de contração, pois o método de tradução

literal não considera as contrações na geração dos erros. Por meio dos exem-

plos apresentados na Tabela 6.13, destaca-se que o método de geração de

erros artificiais é capaz de gerar erros de naturezas diferentes, sendo capaz de

corrigir esses erros, corrigindo a expressão formulaica como um todo.

O léxico bilíngue de expressões formulaicas contém 264 expressões para-

lelas. Destaca-se que às vezes o equivalente em português de uma expressão

formulaica em espanhol não é uma expressão formulaica. Após a tradução

literal das expressões em espanhol foram geradas 160 expressões que não

aconteciam no modelo de língua e, como consequência, foram incluídas no

léxico de erros.

Uma das deficiências do léxico proposto é que ele não foi validado na tarefa

de detectar e corrigir erros, porém a validação proposta para verificar a saída

do procedimento que detecta e corrige erros de marcadores discursivos pode

ser aplicada para validar a precisão do léxico bilíngue na detecção e correção

de erros.
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6.3 Ferramenta de Auxílio à Escrita HABLA

Após apresentar os léxicos criados, na Figura 6.15 mostramos uma pro-

posta de ferramenta que incorpora os léxicos bilíngues para apoiar os três

auxílios propostos:

• (a) Equivalências entre o Espanhol e o Português;

• (b) Escolhas lexicais em português;

• (c) Detecção e Correção de erros.

A ferramenta foi planejada para auxiliar o hispano falante em tempo real,

de forma que o usuário consegue consultar o sistema para obter informações

das quatro bases lexicais disponíveis:

1. cognatos e falsos cognatos das línguas português e espanhol;

2. pares de marcadores discursivos;

3. expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos e

4. verbos relacionados com pesquisa científica em português.

Ao mesmo tempo, a ferramenta também incorpora léxicos criados para

identificar alguns tipos de erros, dessa forma também é um sistema de pós-

edição dos textos em português.

A Figura 6.15 mostra o fluxo de uma ferramenta interativa que auxilia na

composição dos textos em português, assim como na revisão de alguns erros

lexicais produzidos pelas interferências da língua nativa. A ferramenta pro-

posta apresenta uma tela de busca em que os usuários podem consultar os

léxicos bilíngues para obter os melhores equivalentes em português. É impor-

tante apontar que os auxílios para obter os equivalentes em português trazem

mais informações que um tradutor, embora técnicas de tradução tenham sido

utilizadas para compilá-los. Isso acontece devido as heurísticas que foram

combinadas com os algoritmos de tradução para se obter os equivalentes mais

adequados.

Durante a escrita do texto, o usuário pode requisitar à ferramenta os equi-

valentes de um termo em espanhol. Junto com os equivalentes são apresen-

tadas sentenças em português em que eles são utilizados. Na Figura 6.16,

o aprendiz requisita ao sistema os equivalentes do marcador discursivo "por
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Figura 6.15: Visão geral dos léxicos bilíngues incluídos em uma ferramenta
de auxílio à escrita.

último”. Veja que vários sinônimos do marcador foram retornados para o

usuário, sendo responsabilidade dele a escolha da melhor opção. Esse auxílio

está disponível para todos os léxicos bilíngues propostos nesta pesquisa.

Figura 6.16: Tela com equivalências em português do marcador discursivo em
espanhol "por último”.

O segundo auxílio, apresentado na Figura 6.15, também é um auxílio de

consulta em que o usuário requisita sinônimos em português. Como mostrado

na Figura 6.15, esse auxílio está disponível para os verbos e marcadores dis-
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cursivos. Durante a escrita do texto, o usuário pode requisitar por sinônimos

de verbos ou marcadores discursivos. Na Figura 6.17, aparece um exemplo

em que o usuário perguntou ao sistema o sinônimo do verbo "outorgar”.

Figura 6.17: Tela com sinônimos do verbo "outorgar”.

Os dois primeiros auxílios são de consulta e cabe ao usuário acioná-los.

Esses auxílios estão direcionados para usuários mais avançados que têm in-

teresse em diversificar os itens lexicais utilizados. No entanto, também são

úteis para usuários em níveis iniciais de aprendizado que precisam de auxílio

para transferir itens em espanhol para o português. Até este momento, os au-

xílios oferecidos pela ferramenta são similares aos auxílios apresentados pelos

sistemas PENS (Huang et al., 2000) e WINGS (Dai et al., 2014), mas a aborda-

gem proposta para construir os auxílios é similar à abordagem proposta por

Huang et al. (2000) que se basearam em métodos de tradução automática.

O último auxilio, apresentado na Figura 6.15, recebe um texto produzido

pelo usuário e detecta e corrige erros neste texto. Os erros identificados são

erros de marcadores discursivos, de expressões formulaicas e de mudanças

incorretas de sufixos. Esses são os erros disponibilizados até o momento, con-

tudo na medida em que novos auxílios forem criados, eles podem ser inseridos

na ferramenta. Como mostrado na Figura 6.18, o sistema detectou, automati-

camente, o uso incorreto do marcador discursivo "em concreto”, desta forma,

utilizando os procedimentos propostos apresenta os marcadores corretos que

corrigem o problema.

Uma vez detectado o erro, o usuário decide se deve ou não corrigi-lo. Para

isso, é possível consultar o sistema e verificar exemplos que mostrem senten-

ças em que marcadores como "de fato” e "na verdade” foram utilizados.

O recurso que inclui cognatos e falsos cognatos também é acionado du-

rante a revisão do texto, pois caso um falso cognato for detectado, o sistema

mostra uma alerta indicando a presença do falso cognato entre as línguas

espanhol e português. Além disso, mostra qual é o significado desse falso cog-
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Figura 6.18: Tela com a detecção e correção do erro em que o item "em con-
creto” foi utilizado como marcador discursivo.

nato em espanhol, o que representa uma informação que pode ser utilizada

pelo hispano falante para reconhecer qual é o sentido que ele deseja utilizar

na sentença. Na Figura 6.19, mostra-se uma alerta de falso cognato, em que

a palavra "patrão” foi utilizada incorretamente. Coincidentemente, o exemplo

mostra o alerta junto com a ocorrência do erro, porém o sistema não conse-

gue detectar erros de falsos cognatos, pois uma análise de desambiguação de

sentidos seria necessária. No exemplo, quando as possíveis trocas para por-

tuguês são apresentadas, aparece a palavra para corrigir o erro; no exemplo

seria a palavra "padrão”. A desambiguação lexical do exemplo que aparece na

Figura 6.19 é difícil até para humanos, pois é necessário ter conhecimento de

domínio, e reconhecer que no exemplo se está falando de técnicas de reconhe-

cimento de padrões.

Figura 6.19: Tela com uma alerta que mostra a ocorrência de uma falso cog-
nato entre o espanhol e o português no texto.

Acredita-se que o alerta apresentado pelo sistema, na Figura 6.19, permita
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uma interação entre o usuário e a ferramenta que mostra que esta forma de

apresentar as sugestões é muito útil para os aprendizes da língua, pois o usuá-

rio consegue analisar as saídas do sistema e, como consequência, contribuir

na aprendizagem da língua. No entanto, essa hipótese precisa ser verificada.

Adicionalmente, a existência da ferramenta é uma alternativa para com-

pilar textos produzidos por hispano falantes. Todos os usuários que utili-

zem a ferramenta poderiam se cadastrar e os textos ficariam armazenados, o

que representaria um aumento do número de textos no córpus de aprendizes

Espanhol-Acadêmico-Br. Além disso, com a disponibilização de vários tex-

tos de um mesmo usuário seria possível realizar análises longitudinais para

avaliar a evolução dos hispano falantes na produção escrita em português.

6.4 Considerações Finais

Os experimentos apresentados neste capítulo mostraram como as técnicas

de tradução automática podem ser úteis na criação de recursos que apoiem a

escrita em português de hispano falantes. Por meio de tradução foram cria-

dos os seguintes léxicos bilíngues: (i) listas de cognatos e falsos cognatos das

línguas português e espanhol; (ii) listas de pares de marcadores discursivos;

(iii) listas das expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos, (iv)

listas de verbos relacionados com pesquisa científica em português, recorren-

temente utilizados em textos acadêmicos e (v) listas de substantivos e adjeti-

vos que compartilham sufixos paralelos. Para compilar os recursos, diversas

técnicas computacionais foram combinadas com as técnicas de tradução au-

tomática. Esse fato, junto com a dificuldade na tarefa de avaliar todos os

recursos criados, representou um dos maiores desafios desta pesquisa. Todos

os léxicos foram gerados considerando-se os erros ou inadequações identifica-

dos na anotação do córpus Espanhol-Acadêmico-Br.

As técnicas de tradução automática estiveram envolvidas na geração dos

três auxílios propostos: (i) Equivalências entre o espanhol e português; (ii)

Escolhas lexicais em português e (iii) Detecção e correção de erros. Três mé-

todos foram testados para se obter as equivalências lexicais entre o espanhol

e o português. Os métodos para se obter as equivalências foram avaliados

intrinsecamente na tarefa de traduzir palavras e expressões. Acredita-se que

os resultados obtidos na avaliação sejam equivalentes na compilação de to-

dos os léxicos bilíngues. Os resultados da avaliação mostraram que o método

baseado em similaridade auxilia os métodos estatístico e empírico, principal-
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mente quando palavras de baixa frequência são traduzidas. Esse método foi

utilizado na geração do léxico de palavras com sufixos paralelos, porém em

trabalhos futuros, espera-se usá-lo para obter outras equivalências, inclusive

entre expressões, sempre que sejam identificadas expressões similares entre

as duas línguas.

A saída do método de tradução automática também foi utilizada para obter

sinônimos entre itens lexicais em português. O método para obter sinônimos

foi criado com a finalidade de categorizar os marcadores discursivos segundo

sua função discursiva, porém o método também foi utilizado para obter sinô-

nimos de verbos em português. Este método não foi avaliado; sugere-se que

ele seja validado por um lexicógrafo ou linguista. Inclusive, pode ser avaliado

por um professor de língua estrangeira com a finalidade de avaliar a utilidade

do recurso no processo de ensino/aprendizado. Atualmente, a única possibili-

dade de avaliar os recursos de sinônimos é comparando-o com outro recurso.

No caso dos marcadores discursivos isso é difícil, pois há muita discussão

sobre os itens que são ou não marcadores discursivos e como eles são cate-

gorizados. Poderia ter sido comparado com a pesquisa de Fernández (2005),

mas essa comparação não vai trazer muita informação, pois foi comprovado

que a lista de Fernández (2005) não inclui marcadores que foram incluídos

em outras pesquisas. A mesma análise é aplicada na comparação dos sinôni-

mos obtidos com o método de tradução e os sinônimos da WordNet.Br. Caso

existam divergências na comparação não é possível afirmar nada, pois a Word-
Net.Br não foi validada.

Além disso, o método de tradução automática foi utilizado para gerar erros

artificiais. A similaridade entre o espanhol e o português foi uma das moti-

vações para se criar o método de geração de erros. A outra motivação foi a

ausência de um grande córpus com uma vasta análise linguística que guiara

um processo automático de detecção e correção de erros. Embora, a geração

de erros artificiais seja uma previsão dos erros dos aprendizes, sendo impos-

sível predizer todos os erros que podem ser cometidos, o método mostrou-se

eficiente na tarefa de detecção e correção de erros. A baixa precisão do método

na detecção/correção de erros está relacionada com o fato do item lexical não

acontecer no modelo de língua. Esse resultado indica que um aumento no

tamanho do córpus representará uma melhoria no desempenho do método.

Adicionalmente, o método de geração artificial de erros é um método sim-

ples que pode ser inserido em etapas que antecedam a anotação manual de

erros, desta forma, poderiam ser reconhecidos alguns problemas antes da
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anotação, que sempre é uma tarefa muito demorada que requer tempo. O

método também é útil para gerar um córpus com erros artificiais, que depois

pode apoiar tarefas de detecção e correção automáticas de erros. A geração ar-

tificial de erros reflete alguns dos mecanismos adotados pelos aprendizes que

desencadeiam em um erro, a partir disso, análises linguísticas nos recursos

criados podem aprimorar o tratamento de erros produzidos pela interferência

da língua nativa.

O método proposto para avaliar a tarefa de detecção de erros se mostrou

eficiente, pois sem previa anotação conseguiu-se levantar vários exemplos

que mostraram a ocorrência dos erros artificiais. Segundo a literatura é co-

mum que nos textos dos aprendizes aconteçam diversos tipos de erros em um

mesmo contexto, esse fato foi comprovado com o método que detectou os erros

gerados artificialmente. Nas sentenças em que um erro artificial aconteceu,

outros erros foram detectados. Isso foi uma vantagem do método proposto,

pois erros de outras categorias foram levantados no contexto em que aconte-

ceram os erros artificiais.

A avaliação dos acertos na tarefa de correção dos erros identificados au-

tomaticamente foi uma avaliação extrínseca que mostrou que é possível apri-

morar a escrita dos aprendizes por meio dos recursos lexicais compilados.

Seguindo essa linha, esses experimentos validam a primeira hipótese desta

pesquisa, que apontava que a utilização de métodos da área de tradução auto-

mática permitiria criar recursos lexicais para auxiliar a escrita em português.

No entanto, para comprovar a veracidade da segunda hipótese seria necessá-

rio realizar uma avaliação extrínseca de todos os recursos criados na tarefa

de aprimorar a escrita dos hispano falantes. Uma alternativa para realizar

essa avaliação é que a ferramenta HABLA20, com os recursos disponíveis seja

validada pelos usuários. Essa validação representa um dos trabalhos futuros

relatados nesta pesquisa.

20http://nilc.icmc.usp.br/habla
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CAPÍTULO

7

Conclusões

Neste projeto de doutorado, denominado HABLA (Hispano Falantes Adqui-

rindo uma Base Linguística Acadêmica), foi proposta uma aproximação entre

as áreas de pesquisas: tradução automática estatística e auxílio à escrita entre

línguas muito próximas, considerando a análise de erros extraídos de córpus

de aprendizes. Seguindo esta linha, o projeto aliou os seguintes objetivos:

Objetivo I: Analisar os problemas que nativos do espanhol possuem ao

escrever teses e dissertações em português, considerando as principais inter-

ferências do espanhol que esses alunos pesquisadores mantêm na escrita do

português;

Objetivo II: Avaliar os resultados de métodos e recursos léxico-sintático-

semânticos baseados em córpus paralelos alinhados, que são utilizados em

TA, na área de Sistemas de Auxílio à Escrita, para auxiliar na pós-edição e

composição de um texto científico escrito em português por um aluno pesqui-

sador cuja língua materna é o espanhol.

A primeira hipótese levantada neste doutorado é a de que a utilização de

métodos da área de tradução automática permite a criação de recursos le-

xicais para auxiliar a escrita em português. Acredita-se que esses recursos

possam sanar alguns dos problemas, principalmente as interferências do es-

panhol, que ainda não foram resolvidos nem com o emprego de ferramentas

que ensinam, principalmente, a estruturação retórica dos textos, como é o

caso do sistema SciPo, nem com corretores ortográficos para o português, que

trabalham com nativos do português como usuários alvos. Uma segunda hi-
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pótese é a de que o uso de recursos linguístico-computacionais, desenvolvidos

para apoiar à escrita no nível lexical, pode melhorar a qualidade linguística

dos textos em português produzidos pelos nativos do espanhol.

Neste capítulo são apresentados os produtos obtidos no projeto HABLA que

são divididos em: Contribuições (Seção 7.1), Limitações (Seção 7.2) e Traba-

lhos futuros (Seção 7.3), apresentados a seguir.

7.1 Contribuições

Por meio da metodologia apresentada no Capítulo 5 foram analisados os

problemas que nativos do espanhol possuem ao escrever teses e dissertações

em português. As analises focaram na identificação das principais interferên-

cias do espanhol que esses alunos mantêm na escrita do português. Como

resultados destas análises foram realizados:

1. o levantamento e quantificação dos principais problemas causados pe-

las marcas do espanhol, deixadas nos textos acadêmicos em português

escritos por nativos do espanhol;

2. a disponibilização do córpus Espanhol-Acadêmico-Br, que contém textos

acadêmicos em português produzidos por hispano falantes;

3. a construção de uma tipologia dos principais erros dos hispano falantes;

4. a anotação manual de erros, gerando um córpus de treinamento;

5. a compilação do córpus paralelo com erros em português;

6. a implementação de métodos para gerar auxílios de apoio à escrita.

É importante apontar que o fato dos erros de aprendizes terem sido anota-

dos por dois anotadores é um destaque desta pesquisa. Um dos trabalhos que

se conhece, em que todos os erros dos aprendizes foram anotados por mais

de um humano foi apresentado por Dahlmeier et al. (2013). Neste projeto,

estimou-se o Kappa para avaliar a concordância entre os humanos na tarefa

de detectar e corrigir erros. Os valores obtidos na detecção, classificação e

correção de erros estão de acordo com os valores relatados por Dahlmeier

et al. (2013). O córpus Espanhol-Acadêmico-Br está disponível publicamente1

e pode ser utilizado em outras pesquisas. Além disso, a anotação dos erros

1http://nilc.icmc.usp.br/habla
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mostrou o conjunto de erros que difere dos erros que os nativos da língua

cometem, assim como os erros que ainda não são tratados pelos corretores

gramaticais mais utilizados na língua portuguesa.

A partir das dificuldades identificadas no córpus de aprendizes foram pro-

postos métodos para gerar auxílios à escrita em forma de recursos lexicais.

Esses métodos foram detalhados no Capítulo 6 e mostraram como os métodos

baseados em córpus paralelos alinhados e em tradução automática podem au-

xiliar a criação de léxicos bilíngues que apoiam a composição ou pós-edição de

um texto científico em português por um aluno pesquisador cuja língua ma-

terna é o espanhol. A seguir, são listados os auxílios oferecidos pelos léxicos

bilíngues propostos neste projeto:

1. Equivalências entre o espanhol e português;

2. Escolhas lexicais em português;

3. Detecção e correção de erros.

Os métodos de alinhamento de textos paralelos e tradução automática

combinaram-se com heurísticas para, de forma semi-automática, gerar léxi-

cos bilíngues que podem ser inseridos em ferramentas de auxílio à escrita ou

em processos de ensino/aprendizado. Os léxicos bilíngues gerados nesta pes-

quisa são compostos por palavras e multipalavras e para extrair esses itens

dos córpus paralelos foram utilizadas as seguintes informações: (i) léxicos

monolíngues; (ii) anotação morfossintática e (iii) frequência e medidas de as-

sociação. A extração dos itens utilizando léxicos monolíngues surgiu como

alternativa para extrair marcadores discursivos dos textos, pois não há ne-

nhum tagger ou parser de português que rotule automaticamente esses itens.

Caso essa ferramenta seja disponibilizada em um futuro próximo, o processo

de extração pode ser facilmente substituído.

Para estabelecer equivalências entre os léxicos monolíngues, foram propos-

tos três métodos:

1. baseado em similaridade ortográfica;

2. baseado em tradução automática estatística e

3. modificação do método empírico apresentado por Bai et al. (2009).

Os métodos estatístico e empírico tiveram melhor desempenho que o mé-

todo baseado em similaridade na obtenção de equivalências entre palavras, no
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entanto, comprovou-se que o método baseado em similaridade auxilia os mé-

todos estatístico e empírico, aprimorando os valores de precisão e cobertura.

Como os métodos estatístico e empírico são influenciados pela frequência dos

itens lexicais no córpus, diferentemente do método baseado em similaridade,

esse último pode auxiliar na obtenção de equivalentes de palavras de baixa

frequência. Por meio dos métodos propostos foram criados os seguintes re-

cursos lexicais:

1. léxicos bilíngues de cognatos e falsos cognatos do português e espanhol;

2. pares de marcadores discursivos;

3. expressões formulaicas que aparecem nos textos científicos;

4. verbos relacionados com pesquisa científicas em português, recorrente-

mente utilizados em textos;

5. substantivos e adjetivos com sufixos equivalentes em espanhol e em por-

tuguês.

Além disso, nesta pesquisa foi proposto um método para obter sinônimos

baseado nas equivalências por tradução. O método foi utilizado para apresen-

tar sinônimos de verbos em português e para categorizar marcadores discur-

sivos segundo sua função discursiva. Para categorizar os marcadores discur-

sivos, o método de equivalências por tradução foi combinado com medidas de

associação e um algoritmo de agrupamento.

Para finalizar, o léxico bilíngue de marcadores discursivos, expressões for-

mulaicas, substantivos e adjetivos foram estendidos, por meio da geração arti-

ficial de erros. Seguindo essa linha, foi proposto um léxico de erros artificiais,

cuja distinção é que ele mantém um controle do erro e da forma correta em

português, detectando o erro e sugerindo a correção, simultaneamente. Para a

geração artificial dos erros de cada léxico foram aplicadas diversas heurísticas.

O léxico de erros de marcadores discursivos foi testado na detecção e cor-

reção automática de erros de marcadores discursivos, produzidos pela inter-

ferência do espanhol. Além disso, essa tarefa também foi abordada com um

método que combina um modelo de língua com similaridade ortográfica entre

expressões. Os resultados dos métodos para detectar erros mostraram que

ambas as abordagens são viáveis para tratar erros de marcadores discursi-

vos produzidos pela interferência da língua nativa. As abordagens propostas

se mostraram mais eficientes ainda na tarefa de corrigir os erros, que é um
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dos principais desafios em sistemas que detectam e corrigem erros produzidos

por aprendizes de uma língua estrangeira. O sucesso dos métodos representa

um incentivo para estendê-los com a finalidade de aprimorar os resultados

obtidos.

A verificação manual da saída dos métodos de detecção e correção de erros

permitiu validar o desempenho dos métodos propostos para tratar erros de

marcadores discursivos. Adicionalmente, foram levantadas sentenças em que

outros erros, além dos erros de marcadores discursivos, aconteceram. Por

exemplo, foram identificados erros de preposições, de artigos e erros de or-

tografia. O desempenho positivo do método de detecção e correção de erros

validou a primeira hipótese desta pesquisa.

O método proposto para construir os léxicos bilíngues pode ser customi-

zado e adaptado para diferentes áreas de pesquisas ou diferentes comunida-

des discursivas. Tendo como entrada um córpus paralelo e listas monolín-

gues de itens lexicais, é possível obter um léxico bilíngue entre duas línguas,

que mostre as equivalências entre as línguas e, consequentemente, algumas

das estratégias que podem ser utilizadas pelos aprendizes para gerar pala-

vras e/ou expressões na segunda língua. Esses mecanismos de transferên-

cia são informações que, se utilizadas, podem enriquecer o processo de en-

sino/aprendizado dos hispano falantes. É importante apontar que os léxicos

gerados segundo os métodos propostos devem ser refinados por lexicógrafos

ou linguistas, com a finalidade de aprimorar seus efeitos positivos nos auxílios

à escrita.

Um destaque da abordagem proposta para detectar e corrigir erros é que

os métodos e os recursos criados não dependem da anotação de um grande

córpus com erros para identificar os problemas. Desta forma, os recursos

poderiam ser utilizados em etapas anteriores à anotação de erros em um cór-

pus de aprendizes, para verificar a presença dos erros artificias incluídos no

recurso. Como em textos de aprendizes é comum a ocorrência de mais de

um erro por sentença, espera-se que além dos erros gerados artificialmente,

outros erros possam ser levantados. Uma análise manual do subconjunto de

sentenças selecionado poderia resultar na identificação de alguns problemas

dos aprendizes sob estudo. Esses problemas poderiam referenciar uma tipo-

logia de erros, que considere erros que são recorrentes. Uma tipologia feita às

cegas muitas vezes considera tipos de erros que não são representativos do

grupo de aprendizes sob estudo. Além disso, os recursos poderiam indicar em

uma etapa de pré-processamento os textos com maior número de erros. Esses
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textos poderiam ser os selecionados para começar uma anotação manual.

Com a metodologia proposta foi possível responder as questões de pesquisa

apontadas no início deste projeto, assim como validar a primeira hipótese

proposta.

7.2 Limitações

A anotação de erros de aprendizes é uma das principais contribuições desta

pesquisa, pois caracterizou a produção escrita dos hispano falantes. Contudo,

o número de erros anotados não foi suficiente para utilizar o córpus em abor-

dagens de aprendizado de máquina para a construção de um sistema com-

putacional. Os erros foram de categorias diversas e aconteceram de forma

esparsa nos textos selecionados.

Por outro lado, um dos maiores desafios enfrentados nesta pesquisa foi a

compilação dos léxicos bilíngues, devido à diversidade de itens lexicais. Por

esse motivo, várias abordagens computacionais e recursos linguísticos foram

testados. A metodologia proposta para compilar os léxicos bilíngues possui

várias etapas, nas quais foram combinadas diversas análises. Como con-

sequência, foi necessária a avaliação da compilação dos léxicos nas diferentes

etapas propostas. Um fato que foi constatado nesta pesquisa foi a necessidade

de análises linguísticas para disponibilização de gold standards, os quais fa-

cilitariam a avaliação dos métodos propostos. Dada a inexistência desses gold
standards foi necessário o uso do conhecimento (ou avaliação) humano em al-

gumas etapas do processo. Dado o problema anterior, foi unicamente avaliado

o léxico de marcadores discursivos na tarefa de auxílio à escrita dos hispano

falantes. No entanto, a avaliação proposta para verificar o desempenho do

léxico de marcadores discursivos pode ser replicada na avaliação dos outros

léxicos.

Outra deficiência relacionada à metodologia de avaliação dos léxicos gera-

dos nesta pesquisa é que eles poderiam ter sido avaliados extrinsecamente,

depois de inseridos na ferramenta HABLA, considerando os auxílios apresen-

tados aos hispano falantes. No entanto, a avaliação anterior requer a parti-

cipação de hispano falantes, linguistas e/ou professores de ensino de língua,

sendo uma tarefa demorada; a tarefa foi colocada como trabalho futuro. Por

esse motivo, a segunda hipótese desta pesquisa não foi validada.

Outra limitação dos métodos propostos é que eles dependem de córpus pa-

ralelos e léxicos monolíngues que são recursos escassos. Nesta pesquisa, fo-
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ram selecionados os córpus mais adequados, disponíveis na literatura, porém

o tamanho desses córpus impactou diretamente no desempenho dos algorit-

mos. O aumento do córpus paralelo representaria um aumento na precisão e

cobertura dos métodos utilizados para obter as equivalências entre o espanhol

e o português. Como consequência, também melhoraria a precisão do método

que corrige os erros artificiais. Por outro lado, o tamanho do modelo de língua

também impactou na tarefa de detectar e corrigir erros. Compilar um mo-

delo de língua maior pode ser mais simples que compilar um córpus paralelo,

porém os léxicos bilíngues foram desenvolvidos para apoiar a escrita acadê-

mica e, por isso, recomenda-se que o modelo de língua mostre as principais

características desse gênero.

7.3 Trabalhos Futuros

Esta pesquisa de doutorado trouxe várias contribuições para o PLN, espe-

cificamente na área de auxílio à escrita em português como segunda língua;

assim diversos trabalhos futuros são elencados a partir dos experimentos de-

senvolvidos.

1. Como o córpus Espanhol-Acadêmico-Br está disponível para outras pes-

quisas, acredita-se que análises para identificar outros erros lexicais,

diferentes dos que foram tratados nesta pesquisa seriam interessantes.

Essas análises deveriam focar na identificação da natureza dos erros lexi-

cais, como acontece no estudo apresentado por (Carrió-Pastor e Mestre-

Mestre, 2013). Entender a natureza dos erros lexicais auxiliaria métodos

computacionais a detectar e corrigir erros, os quais podem ser utilizados

para aprimorar os corretores ortográficos em português para tratarem

erros produzidos por hispano falantes.

2. Aprimorar o classificador de textos nos níveis de proficiência. Novos atri-

butos podem ser explorados, tais como: categorias de erros.

3. Combinar os métodos de tradução estatística e empírica com o método

baseado em similaridade para auxiliar na tradução de palavras que acon-

tecem com baixa frequência no córpus. O mesmo método poderia ser

testado na tarefa para traduzir expressões com baixa frequência.

4. Considerando mudanças recorrentes nas palavras em espanhol e em por-

tuguês é possível treinar um algoritmo de classificação que aprimore o
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algoritmo de similaridade. Por exemplo: as sequências "cua” e "cue” em

espanhol mudam com frequência para as sequências "qua” e "que”, como

nos pares de equivalentes "cuanto - quanto” e "frecuencia - frequência” (o

algoritmo de similaridade não conseguiu identificar as correspondências

entre estes itens). É importante reforçar que estas mudanças não são

consideradas pelos corretores ortográficos que auxiliam os nativos da

língua. A seguir outras mudanças recorrentes que foram identificadas:

(a) Mudança de “s” pela “ss”: escasez - escassez; resonancia - ressonân-

cia, esencia - essência;

(b) Mudança de “MN” por “M” ou “N”: omnipotencia - onipotência; inmu-
nodeficiencia - imunodeficiência; inminencia - iminência, somnolen-
cia - sonolência;

(c) Mudança de (B por V) ou (V por B): absorbencia - absorvência; inmo-
vilidad - imobilidade; aprobación - aprovação;

(d) Mudança de CIA por ÇA: sentencia - sentença; diferencia - diferença,

herencia - herança, licencia - licença;

(e) Mudança de CT por T: reluctancia - relutância; actualidad - atuali-

dade; electricidad - eletricidade;

(f) Mudança de DH por D: adherencia - aderência;

(g) Mudança de UCIÓN por UIÇÃO: contribución - contribuição; institu-
ción - instituição; distribución - distribuição;

(h) Eliminação de H: inhibición - inibição; rehabilitación - reabilitação;

deshidratación - desidratação.

5. Uma alternativa para aumentar a cobertura do léxico de cognatos e falsos

cognatos é extrair as palavras do córpus paralelo Fapesp. Os pares se-

riam extraídos dos alinhamentos lexicais, obtidos com o Giza++. A lista

de pares de palavras criada após o alinhamento pode ser separada em

palavras cognatas e palavras não relacionadas utilizando um limiar da

medida de similaridade LCSR, que mostrou bom desempenho na tarefa.

A lista de cognatos poderia ser utilizada para classificar cognatos e falsos

cognatos utilizando a configuração do experimento que teve melhor de-

sempenho nesta pesquisa (Seção 6.2.1). Desta forma, a nova lista seria

empregada como um conjunto de teste.

6. Outra alternativa para aprimorar a compilação do léxico de cognatos e

falsos cognatos é explorar medidas de similaridade semânticas. Essas
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medidas poderiam ser incluídas como novos atributos na configuração

do experimento com melhor resultado na Seção 6.2.1. Uma estrutura

taxonômica que poderia ser utilizada para estimar a similaridade semân-

tica é a openWordnet-PT (De Paiva et al., 2012). Com a mesma finalidade,

também pode ser avaliada a Spanish and Catalan WordNet2 que segue o

framework da EuroWordNet que é um recurso disponível com a mesma

estrutura que a WordNet de Princeton.

7. Para detectar automaticamente erros de falsos cognatos nos textos dos

aprendizes, uma alternativa seria empregar algoritmos de classificação

que analisem o contexto em que o falso cognato foi utilizado. Para trei-

nar o algoritmo de classificação, informações do contexto em que o falso

cognato deve ser utilizado seriam necessárias. Nesse cenário, sugere-se

estudar as pesquisas apresentadas por Sobrevilla Cabezudo (2015) e Nó-

brega e Pardo (2014), as quais focaram em métodos de desambiguação

lexical.

8. Para ordenar melhor os verbos a partir da estimativa da Tf-idf, sugere-

se incluir na análise um córpus da língua falada, desta forma o cálculo

da Tf-idf vai conseguir diferenciar melhor os termos dos textos acadê-

micos. Os experimentos poderiam ser testados na detecção automática

de erros relacionados com verbos que não são convencionais no gênero

acadêmico. Além disso, sugere-se testar alguma ferramenta disponível

para o português para desambiguar o sentido do verbo. Atualmente, foi

finalizado um mestrado que foca na desambiguação lexical de verbos (So-

brevilla Cabezudo, 2015).

9. A geração artificial de erros de marcadores discursivos foi obtida a partir

da tradução literal dos marcadores em espanhol e dos padrões da vírgula.

Entretanto, às vezes os marcadores discursivos são compostos por arti-

gos e preposições que, quando traduzidos para o português resultam em

uma contração. Na geração de erros artificiais por tradução literal não

é possível obter sequências em que as contrações do português sejam

empregadas. Por exemplo, para o marcador em espanhol “por lo visto”

é obtida a tradução literal “por o visto” e somente será obtida a sequên-

cia "pelo visto"combinando a tradução literal com a contração de “por +

o”. Para refinar o processo de geração artificial de erros sugere-se incluir

novas heurísticas, por exemplo: a geração de contrações.

2http://nlp.lsi.upc.edu/web/index.php?option=comcontenttask=viewid=31Itemid=57
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10. No método de detecção de erros de marcadores discursivos utilizando

um modelo de língua e similaridade entre expressões, a maioria dos n-

gramas detectados como falsos positivos continha entidades nomeadas.

Para diminuir o número de falsos positivos sugere-se inserir nos experi-

mentos um detector de entidades nomeadas. Com esta finalidade, uma

ferramenta que deve ser testada é o Rembrandt (Cardoso, 2012), que de-

tecta entidades nomeadas da língua portuguesa.
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APÊNDICE

A

Medidas de Associação

Probabilidade Conjunta P (xy)

Probabilidade Condicional P (y|x)

Pointwise mutual information log( P (xy)
P (x∗)P (∗y)

)

Teste T f(xy)−f̂(xy)√
f(xy)(1−(

f(xy)
N

))

Log likelihood ratio −2
∑

i,j fijlog
fij

f̂ij

Coeficiente Dice 2∗P (xy)
P (x∗)+P (∗y)

Jaccard a
abc

a = f(xy) b = f(xȳ) f(x∗)
c = f(x̄y) d = f(x̄ȳ) x̄∗
f(∗y) f(∗ȳ) N

A tabela de contingência mostra a frequências
observadas e as relativas para os bigramas xy;

w̄ representa qualquer palavra exceto w; *
significa qualquer palavra; N é o número total
de bigramas. Em algumas formulas as células
da tabela de contingência foram referenciadas
como fij . A frequência esperada utilizando a

tabela de contingência é calculada como:
f̂(xy) = f(x∗)f(∗y)/N .
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Manual de Anotação de Erros de hispano falantes e nativos do português com uso 

da ferramenta BRAT 

O presente manual descreve a tarefa de anotação de diversas categorias de erros 

produzidos por hispano falantes aprendizes de português e por nativos do português. A 

razão de anotar os dois tipos de erros é que há um conjunto de erros cometidos tanto por 

hispano falantes aprendizes e por nativos do português. O processo de anotação é 

guiado por uma tipologia de erros previamente definida. A quantidade/diversidade dos 

erros identificados nos textos será utilizada para avaliar a qualidade da escrita de 

resumos de pesquisas científicas. Para guiar a avaliação dos textos foi definida uma 

rubrica de avaliação que é apresentada neste manual.  

 A partir dos aspectos considerados na anotação, será possível comparar a 

produção dos nativos e dos aprendizes de português, conhecendo algumas diferenças 

e/ou similaridades na escrita de textos científicos em português. Além disso, esta 

anotação vai permitir analisar as interferências da língua materna, o espanhol, na 

aprendizagem de uma segunda língua, o português. Finalmente, por meio desta anotação 

serão reconhecidos os erros ou pontos críticos que um aprendiz de espanhol enfrenta 

quando escreve ou fala em português. 
 

1- Características dos textos que serão anotados 
Os textos que serão anotados são resumos acadêmicos, produzidos por hispano falantes 

e nativos de português. Esses resumos foram produzidos por alunos matriculados em 

programas de pós-graduação das universidades brasileiras ou foram publicados em 

revistas científicas. Além disso, eles foram construídos utilizando um editor de texto 

que auxilia na correção de erros gramaticais de diversas categorias. Considerando os 

fatos anteriores poder-se-ia pensar que são poucos os erros presentes nos resumos, 

porém essa inferência não é verdadeira porque há múltiplos erros produzidos pelas 

interferências da língua espanhola que não são cobertos pelos corretores gramaticais 

mais utilizados. Além disso, ainda há erros produzidos pelos nativos que os corretores 

não conseguem identificar, muitas vezes estes erros são produzidos por descuidos ou 

presa na hora da escrita e embora o corretor aponte o erro o aluno não aceita as 

sugestões oferecidas para corrigir o problema.  

 O que é importante na explicação anterior é que é necessário “prestar muita 

atenção” na hora da analisar os resumos.  

 “Leia o texto antes da anotação”. 

 Não tente entender a pesquisa relatada. Concentre-se em identificar possíveis 

aspectos que afetem a qualidade da escrita. É importante ter uma visão geral do texto 

antes de focar em elementos específicos. Ao mesmo tempo, é importante fazer uma 

leitura detalhada de cada sentença, porque os hispano falantes produzem uma 

interlíngua que dada à similaridade entre o português e o espanhol é difícil identificar a 

fronteira do erro. Para avaliar a qualidade da escrita serão considerados os aspectos 

apresentados na rubrica de avaliação (Tabela 2).   

 

2- Resumos selecionados 

Um total de 100 resumos foi selecionado para anotação. Deste total, 60 resumos foram 

produzidos por hispano falantes e 40 por nativos do português. Na Tabela 1, são 

apresentados os resumos selecionados para anotar, assim como a fonte da qual eles 

foram extraídos. 



 Nativos Aprendizes 

Resumos Revista  Computação Aplicada → 13 

 Informática na Educação → 13 

Revista Educação → 15 

Revista Interciencia → 16 

Resumos Tese/Dissertaçoes SciPo → 14  Corpus HABLA → 29 

Total Textos 40 60 

Tabela 1: Resumos acadêmicos selecionados para anotação. 

 

 

3- Rubrica de Avaliação 
A anotação dos textos é guiada pela rubrica de avaliação, apresentada na Tabela 2. Esta 

rubrica foi construída seguindo as categorias de avaliação do exame CELPEBras e foca 

em avaliar a qualidade de textos acadêmicos seguindo vários critérios. Os erros 

etiquetados nesta anotação foram agrupados nas categorias da rubrica da Tabela 2.  
 

Rubrica de Textos Científicos  

Nível 3-Avançado 2-Intermediário 1- Iniciante 

Clareza e Coesão 

(Este nível sofre 

influência do 

tamanho da oração) 

Texto bem desenvolvido 

 Pode ter até 1 simples 

deslize (Não deve ter 

nenhum problema de 

compreensão, mas se não 

for muito grave pode ser 

aceito 1) 

Texto bem desenvolvido 

com poucos problemas → 

Pode ter até 2 deslizes 
(Pode ter um problema 

grave. Se o texto for extenso 

podem ser aceitos até 2 

sentenças com problemas 

simples) 

Texto pouco/mal 

desenvolvido  Até 3 

problemas graves → 3 
(Se o texto é pequeno não 

é aceito nem sequer uma 

sentença com problemas 

de coerência ou clareza) 

Adequação Lexical 

e Gramatical (O 

mesmo erro é 

contabilizado uma 

única vez) 

Algumas Inadequações  

→ 1-2 (Pode ter até 2 erros. 

Claramente, depende do 

erro. Erros de ortografia por 

exemplo.   

Inadequações Frequentes 

→ 3-4 (Pode ter até 3 ou 4 

erros de ortografia) 

Inadequações + 

Frequentes → 5 (Tem 5 

ou mais erros) 

Interferências da 

língua nativa (São 

os erros mais graves, 

porque o aluno não 

consegue diferenciar 

em que língua está 

escrevendo) 

Adequado O texto não tem 

nenhuma interferência da 

língua nativa 

Poucas Inadequações → 1-

2 (Uma ou duas do mesmo 

tipo) Se o texto tiver duas 

interferências de tipos 

diferentes, já é um texto de 

“Iniciante” 

Inadequações + 

Frequentes →  2 (2 ou 

mais interferências no 

texto) 

Tabela 2: Rubrica de avaliação dos resumos acadêmicos produzidos por hispano falantes aprendizes e 

nativos do português. 
 

 

4- Ferramenta de anotação 
Para a anotação dos erros vai ser utilizada a ferramenta web “Brat”. Esta ferramenta 

auxilia o processo de anotação de textos, permitindo adicionar etiquetas aos textos já 

existentes. A Figura 1 mostra a tela inicial da ferramenta e nas seções seguintes serão 

mostradas outras telas do Brat
1
. 

                                                           
1http://143.107.183.175:12380/brat/index.xhtml#/ 



 

Figura 1: Tela inicial da ferramenta Brat. 

 

A ferramenta permite personalizar um processo de anotação, a partir de uma tipologia 

definida pelo usuário e envolvendo vários anotadores.  A Figura 2 mostra a tipologia de 

erros que será utilizada neste processo de anotação. 

5- Processo de anotação 

Na Figura 2 são apresentadas as categorias de anotação definidas na ferramenta Brat 

para anotar os resumos acadêmicos. Como mostrado na figura, o conjunto de etiquetas 

está agrupado em 3 categorias que representam os critérios de avaliação e em uma 

última categoria que é a avaliação geral (ou classe) dos textos. Para diminuir a 

complexidade da tarefa de anotação sugiro que cada categoria de erro seja anotada em 

turnos diferentes. Por exemplo, após uma primeira leitura do texto, devem ser 

analisadas as sentenças tentando identificar erros da categoria “Clareza-Coesao”. Após 

anotar a primeira categoria, novamente o avaliador deve ler o texto para reconhecer os 

erros da categoria seguinte, “Erros-Gramaticais”. Finalmente, em uma última leitura do 

resumo devem ser etiquetados os erros da categoria “Interferencias”.  

 

Figura 2: Tipologia especificada na ferramenta Brat para anotar os resumos. 



 

 Na Figura 2, a primeira categoria “Clareza-Coesao” refere-se ao nível “Clareza e 

Coesão” da rubrica apresentada na Tabela 2. Os erros desta categoria, assim como os 

erros da segunda categoria, “Erros-Gramaticais” são erros que podem ser cometidos 

tanto por nativos quanto por aprendizes. Desta vez, a categoria “Erros-Gramaticais” 

refere-se ao nível de avaliação “Adequação Lexical e Gramatical”, apresentado na 

rubrica. Comumente, os aprendizes comentem erros gramaticais devido às interferências 

da língua espanhola, mas nem sempre essa é a natureza destes erros. Além disso, como 

estes erros também são encontrados em textos produzidos pelos nativos, foi criada a 

categoria “Erros-Gramaticais” para agrupar estes erros. Finalmente, os erros de 

“Interferências da Língua Nativa”, na rubrica, são considerados na categoria 

“Interferencias”. Veja que cada categoria de erros aparece com uma cor diferente na 

tipologia de anotação.  

 A seguir são mostrados exemplos da anotação de cada uma das categorias de 

erros. 

6- Anotação das categorias de erros 

Clareza e Coesão 
Nesta tarefa de anotação não será avaliada a clareza e a coesão ao nível do texto. Em 

textos científicos está avaliação é feita considerando a adequação ao gênero do texto. 

Como não será considerado este nível de avaliação, somente avaliaremos a clareza e 

coesão no nível sentencial. A avaliação de clareza e coesão é uma das etapas mais 

subjetivas dentro da anotação. Tentando diminuir a subjetividade na anotação deste 

quesito, a seguir são listadas algumas dicas que podem indicar que uma sentença tem 

problemas de coerência ou de clareza das ideias. 

 é necessário ler várias vezes a sentença para compreender a ideia do autor; 

 em geral: 

 sentenças muito longas são difíceis de ler; 

 sentenças com poucos sinais de pontuação são difíceis de ler; 

 sentenças sem marcadores discursivos dificultam o entendimento da 

mensagem.    

 Por outro lado, o uso incorreto de marcadores discursivos também pode produzir 

falta de coerência dentro da sentença. A maioria das vezes fazendo uma troca do 

marcador utilizado melhora a coerência da sentença. A seguir apresentam-se exemplos 

de erros identificados nesta etapa. Veja que a categoria do erro, apresentado na tipologia 

aparece em amarelo.  
 

Categoria Clareza-Coesao → Incoerente → Para etiquetar este tipo de erros, na 

ferramenta Brat, toda a sentença deve ser etiquetada. 
  
De fato, SLSM constituem uma classe de sistemas lineares estocásticos que são relevantes para aplicações (vide por exemplo 
algumas referências) e apresentam um número de características paralelas àquelas dos sistemas lineares determinísticos, para uma 

abordagem com teoria de operadores para SLSM, como uma ilustração de trabalhos recentes e artigos inéditos; porém, 

controlabilidade foi considerada desde um ponto de vista único da trajetória.  

 
Figure 3: Exemplo de sentença incoerente 

 

 O exemplo da Figura 3 mostra uma sentença muito longa, na qual é difícil 

entender a ideia que o autor quer transmitir. Acredita-se que este tipo de problemas seja 

comum tanto para os nativos, quanto para os aprendizes. Por outro lado, oferecer 

automaticamente sugestões para esse problema não é uma tarefa trivial, embora seja 

fácil automaticamente inferir que sentenças longas, sem conectivos e com falta de 



símbolos de pontuação sejam candidatas a terem problemas de coerência. Seguindo essa 

linha, poder-se-ia pensar que não é necessário anotar essa categoria de erros, porém é 

importante fazer essa anotação, para avaliar se realmente o problema é compartilhado 

pelos nativos e/ou aprendizes da língua portuguesa e, além disso, para quantificar com 

que frequência ele acontece no corpus.   
   
Categoria Clareza-Coesao → Conectivos-Errado 

A Figura 4 mostra o uso incorreto de um marcador discursivo. No exemplo o marcador 

“por tanto” foi escrito de forma separada, quando devia ser escrito “portanto”. Embora 

o erro apresentado no exemplo, não represente uma falta de coerência ou clareza, este 

tipo de erro é incluído nesta categoria pelos motivos seguintes: (i) às vezes o uso 

incorreto do marcador discursivo influência na coerência da sentença e (ii) os problemas 

relacionados com os marcadores discursivos podem ter natureza diversa (interferência 

da língua nativa, erros de ortográfica, etc.), desta forma esses itens léxicos são tratados 

na anotação como uma categoria independente.  

 Uma alternativa para anotar erros relacionados com marcadores discursivos 

poderia ser utilizar múltiplos rótulos, caso se identifique a natureza do erro relacionado 

com o marcador discursivo. Porém, optar por essa alternativa geraria muita 

ambiguidade da tarefa de anotação. Por exemplo, na anotação do exemplo da Figura 4, 

além de etiquetar “por tanto” com a etiqueta “Conetivos-Errados” ele também poderia 

ser etiquetado com a etiqueta “Erro-Ortografico”. Reconhecendo que no espanhol existe 

o marcador discursivo “por tanto”, acredito que o erro produzido pelo aluno representa 

uma interferência da sua língua nativa. Seguindo essa linha, o erro também poderia ser 

etiquetado como “uso de palavras em espanhol”. Desta forma, recomendo etiquetar o 

erro como “Conetivos-Errados” para diminuir as ambiguidades na anotação.  

 

 
Entretanto , no contexto cultural dos países de lingua espanhola e portuguesa , estes estudos se escasseam , e por tanto continuam 

silenciando todo um conjunto de aspectos relativos a referidas indentidades . 

 
Figura 4: Exemplo de sentença, na qual um marcador discursivo foi utilizado de forma errada. 

 

 O exemplo da Figura 5 também mostra um erro relacionado com o uso de 

marcadores discursivos. Desta vez é mais fácil identificar que o erro foi produzido por 

uma interferência do espanhol. O aluno utilizou o marcador “por uma parte” do 

espanhol em vez de utilizar “por um lado”. Recomendo que a anotação deste exemplo 

seja a mesma que no exemplo anterior.  
Destas tendências , por uma parte , derivam-se , de forma natural , algumas mudanças nos princípios metodológicos que 
deveriam guiar o ensino e a aprendizagem de nossos dias , o que se apresenta na SEÇÃO 4 , e , por outra , mudanças nos 

próprios conteúdos da nossa educação , mais acordes com as finalidades que hoje se pretende alcançar , tal como fica 

explicado na SEÇÃO 5 . 

 
Figura 5: Exemplo de um marcador discursivo utilizado de forma incorreta. 

 

 Além dos exemplos apresentados nas Figuras 4 e 5, há outros erros que podem 

estar relacionados com o uso dos marcadores discursivos. Estes erros podem estar 

relacionados com a posição, dentro da sentença, onde o marcador foi utilizado. Além 

disso, também podem ser observados erros relacionados com o uso ou não das vírgulas 

com os marcadores. Acredito que estes tipos de erros podem ser produzidos tanto por 

nativos quanto por aprendizes da língua. 

  



Adequação Lexical e Gramatical 
 

A seguir, são detalhados os erros da categoria “Erros-Gramaticais” presente na tipologia 

definida na ferramenta Brat. Veja que os erros desta categoria são anotados na cor 

verde, assim que cada etiqueta da categoria comentada neste manual aparecerá nessa 

cor.  
 

Erro de Ortografia (Acentuação ortográfica equivocada; Marca equivocada de 

nasalização; Confusão de fonemas; Confusão de grafemas para o mesmo fonema) 

→ Erro-Ortografico 
 Consideram-se erros ortográficos aqueles relacionados com: (i) acentuação 

ortográfica equivocada; (ii) marca equivocada de nasalização; (iii) confusão de fonemas 

e (iv) confusão de grafemas. A seguir são apresentados exemplos de erros gramaticais, 

anotados com a ferramenta Brat. 

 Na Figura 6 observa-se um erro de ortografia relacionado com a falta de 

acentuação na palavra “ultimas”, ela deve ser escrita com acento na “u”, “última”. Por 

outro lado, a palavra “parcias”, mostra um erro relacionado com a confusão de 

grafemas, desta forma a grafia correta é “parciais”.  

 
Figura 6: Exemplo da anotação de erros de ortografia. Falta de acentuação e confusão de grafemas. 

 

Na Figura 7 a palavra “classe”, aparece escrita incorretamente, mostrando um 

erro de ortografia em que o fonema s foi trocado pelo fonema ss. Por isso, a palavra 

escrita corretamente é “classe”.  
 

De fato, SLSM constituem uma clase de sistemas lineares estocásticos que são relevantes para aplicações (vide por 

exemplo algumas referências) e apresentam um número de características paralelas àquelas dos sistemas lineares 

determinísticos, para uma abordagem com teoria de operadores para SLSM, como uma ilustração de trabalhos 
recentes e artigos inéditos; porém, controlabilidade foi considerada desde um ponto de vista único da trajetória 

 
Figura 7: Exemplo da anotação de um erro de ortografia. Confusão do fonema s por ss. 

 

Ausência ou uso inadequado da crase → Ausencia-Uso-Inadequado-Crase 
 O uso inadequado da crase na escrita da língua portuguesa é um erro bastante 

frequente. Exemplos deste tipo de erro serão observados no corpus analisado. No Anexo 

1 é apresentada a regra que indica o uso correto da crase. A Figura 8 apresenta um 

exemplo de ausência de crase. A frase “... o tratamento de águas residuárias a altas taxa, 

…”  é escrita corretamente como a seguir “... o tratamento de água residuárias à altas 

taxa, ...” 
 

O reator UASB permite o tratamento de águas residuárias a altas taxas, devido a formação de lodo 
granular de elevada concentração de biomassa, mantida no reator devido ao separador trifásico interno, 

que permite também a separação e direcionamento do biogás produzido. 

 
Figura 8: Exemplo de ausência da crase. 

 

Posição dos pronomes oblíquos → Colocacao-Pronominal 
A colocação pronominal refere-se ao estudo dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, 

o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes) em relação ao verbo. Os pronomes átonos podem ocupar 



as seguintes três posições: antes do verbo (próclise), no meio do verbo (mesóclise) e 

depois do verbo (ênclise).  

 A colocação pronominal é um dos problemas que mais aparece no corpus 

analisado. Como o corpus está composto por resumos acadêmicos, e este tipo de textos, 

em geral é produzido empregando a terceira pessoa, o pronome que mais aparece no 

corpus é o “se”. A gramática do português estabelece um conjunto de regras que indica 

o uso correto dos pronomes oblíquos. Por meio destas regras serão identificados os 

erros nos textos analisados. Uma explicação detalhada destas regras é apresentada no 

Anexo 2 deste documento.  

 Na Figura 9 observa-se um erro relacionado com a colocação pronominal. 

Segundo a regra mostrada na última parte da tabela do Anexo 2 (colocação pronominal 

nas locuções verbais), no exemplo o pronome “se” deve ser colocado depois do verbo 

(posição ênclise). 

 
Em plantações de alstroemeria ( Alstroemeria L ) de Villa Guerrero , Estado do México , se tem 

detectado plantas com sintomas similares aos induzidos por geminivírus em outros cultivos hortícolas . 
 

 

Figura 9: Exemplo de colocação pronominal incorreta.  
 

Uso Incorreto de Artigos → Uso_Incorreto-de-Artigos 
O uso incorreto de artigos é um erro observado frequentemente em textos produzidos 

por hispano falantes. Estes erros estão relacionados com: (i) ausência do artigo; (ii) uso 

incorreto do artigo e (iii) e uso do artigo quando ele não devia ser usado. O exemplo 

apresentado na Figura 10 refere-se ao último casso, no qual o artigo “a” não devia ser 

utilizado. No Anexo 3 é possível obter informações sobre o uso correto dos artigos na 

língua portuguesa. 

 
Começamos com uma revisão integradora dos modelos contemporâneos que afetam ao campo da eads , o que 

nos leva a diferenciar cinco grandes grupos de contribuições com diferente nível de generalidade e com 
diferente grau de incidência prática na concreção das propostas pedagógicas que oferecem. 

 
Figura 10: Uso incorreto do artigo 

 

Conjugações verbais → Conjugacoes-Verbais 

 Os hispano falantes enfrentam diversos problemas nas conjugações verbais do 

português.  As categorias de erros que têm sido observadas com maior frequência são: 

(i) Uso do modo subjuntivo e do tempo futuro do pretérito e (ii) Uso da locução 

prepositiva “devido a” ou Infinitivo flexionado. A seguir são apresentados vários 

exemplos que mostram a ocorrência destes tipos de erros nos textos analisados. Na 

Figura 11 apresenta-se uma sentença que mostra um erro de conjugação do modo 

subjuntivo, na qual o verbo “desejasse” devia ter sido conjugado como “desejaria”. Por 

outro lado a Figura 12 mostra um erro do uso do infinitivo flexionado, em que no trecho 

“as etiquetas semânticas a serem empregadas”, o verbo “serem” devia ter sido usado em 

infinitivo “ser”.  

 
Contudo, a extensão destes recursos não é tão significativa como se desejasse. 

 

Figura 11: Exemplos de sentenças com erros de uso do modo subjuntivo e do tempo futuro do pretérito. 



 
Para poder realizar a anotação, um sistema de APS precisa de dois elementos principais: as etiquetas 
semânticas a ser empregadas e um método para atribuí-las aos componentes da sentença. 

 
Figura 12: Exemplos de sentenças com erros de uso do Infinitivo flexionado 

 

Uso Incorreto de preposições → Uso-Incorreto-de-Preposicoes 
O uso incorreto de preposições é um dos erros mais frequentes nos textos escritos pelos 

hispano falantes. A anotação deste tipo de erros às vezes é complicada porque o erro 

pode parecer um erro relacionado ao uso dos artigos. Em geral, os equívocos com as 

preposições estão relacionados com: (i) ausência da preposição; (ii) uso incorreto da 

preposição e (iii) e uso da preposição quando ela não devia ser usada. O exemplo 

apresentado na Figura 13 refere-se ao último casso. Neste exemplo, o autor utilizou a 

contração “na” (em + a), quando somente devia ser utilizado o artigo “a”. No Anexo 4 é 

possível obter informações sobre o uso correto das preposições na língua portuguesa. 

 
Pesquisas sobre o sistema de ponte protendidas de madeira transversalmente tem sido realizadas por vários 

países, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Suíça desde na década dos 70 e desde 1995 no 

Brasil onde as investigações foram feitas com madeiras de reflorestamento e outros materiais nacionais, os 

resultados mostram a viabilidade de utilizar este sistema na construção de novas pontes em zonas com 

baixa densidade populacional para incrementar o acesso nestas áreas e melhorar a segurança de trafego. 

 

Figura 13: Uso incorreto da preposição em.  

 

Concordância Nominal → Concordância-Nominal; 

Acredito que a maioria das vezes, os erros de concordância nominal acontecem devido a 

descuidos na escrita dos textos. Casso aconteça esse tipo de erro nos textos analisados, 

ele será anotado. Na Figura 14 é apresentado um exemplo desta categoria de erro. 
Devido ao grande volume de imagens armazenadas nos sistemas hospitalares, pesquisas em recuperação de 
imagens baseada em conteúdo e descoberta de conhecimento têm sido desenvolvidas com o intuito de 

extrair informações valiosas armazenadas nestes bancos de dados. 

 
Figura 14: Exemplo de erro de concordância nominal de número. 

 

Concordância Verbal → Concordância-Verbal 
A repartição agrária e as políticas públicas tem sido os principais motores da transformação dos bosques. 

 

Figura 15: Exemplo de sentença com erro de concordância Verbal. 
 

Mudança da classe gramatical da palavra por desconhecimento de sua ortografia 

→ Classe-Gramatical-Errada-Ortografia 

As técnicas de analise de DNA tais como eletroforese em gel de gradiente desnaturaste (DGGE), podem gerar 
perfis moleculares que permitem a analise de varias amostras ambientais de forma simultânea, podendo ser útil 

para o acompanhamento e compreensão das variações espaciais e temporais das comunidades microbianas. 

 
Figura 16: Exemplos de erros ortográficos porque o aluno não conhece a classe gramatical da palavra. 

  

Interferências do Espanhol  



Exemplos de erros produzidos pela interferência do espanhol na escrita em Português 

acontecem de diversas formas nos textos analisados. As categorias de erros detalhadas a 

seguir referem-se a erros relacionados com a interferência de itens lexicais do espanhol 

nos textos em português. Os exemplos a seguir mostram palavras ou frases que foram 

escritas totalmente em espanhol ou escritas numa interlíngua. No último caso, a frase 

pode estar composta por palavras em português, mas a frase como uma unidade lexical, 

não acontece no português brasileiro. Esses últimos casos são classificados como 

colocações do espanhol. Os exemplos a seguir mostram, em negrito e itálico, sequências 

com as características mencionadas.  

Exemplos: 

- Sequências que existem em português, mas são pouco usadas e representam 

interferências do espanhol: 

- O artigo termina propondo a necessidade de iniciar uma nova etapa que 

priorize a ação afirmativa e a discriminação positiva ademais propõe 

cinco opções para .... 

- A análise está baseada nos resultados de estudos de casos realizados 

durante 1998 no enquadre do Programa Reformas Sociais ... 

-  Sequências com interferências do espanhol, mas que não existem em 

português 

- Foram escritas em espanhol 

- Asimismo, com o objetivo de desenvolver um programa de 

capacitação intelectual, deve-se considerar todas as regras 

estabelecidas pelo governo ... 

- Foram escritas quase em português  

- Sob uma denominação plural, modelos teóricos e enfoques 

contemporâneos, queremos pôr de manifesto que não há 

unanimidade nas práticas ... 

A anotação dos erros da categoria interferência da língua requer uma análise 

muito detalhada das sentenças, porque em geral é necessário ter um conhecimento 

básico da língua espanhola para conseguir identificar possíveis interferências. 

Recomendo utilizar a ferramenta Linguee
2
, pois ela pode trazer benefícios na hora de 

identificar os erros.   

 

Uso de palavras ou expressões em espanhol e do espanhol no texto → Uso-de 

palavras-em-espanhol 
Na Figura 17 se observam diversas palavras em espanhol que aparecem no texto em 

português. No lugar de “las” devia ter sido utilizada “as” e no lugar de “la”, “a”. Por 

outro lado, a palavra “concreção” é uma interferência do espanhol, ela existe em 

português, mas sua frequência é muito baixa, no exemplo a palavra deve ser trocada por 

consolidação.  

 
Da mesma maneira , se tenta dotar o leitor de um ponto de vista amplo , com critérios rigorosos , que permita possível analisar e 

tornar visíveis las múltiplas indetidades , la diversidade de fins e a heterogeneidade de propósitos que há atrás de cada prática da 

eads . 

                                                           
2http://www.linguee.com.br/portugues-espanhol?query=%E1guas+residu%E1rias&source=portuguese 



 
 

Começamos com uma revisão integradora dos modelos contemporâneos que afetam ao campo da eads , o que nos leva a 

diferenciar cinco grandes grupos de contribuições com diferente nível de generalidade e com diferente grau de incidência prática 

na concreção das propostas pedagógicas que oferecem , Esta situação constitui uma prova a mais da versatilidade com campo e 
de sua condição de parcela dinâmica condicionada por fatores de índole diversa , como são a econômia , a política , a ciência , a 

tecnologia , a cultura , a ética , a psicologia , a sociologia e a educação . 

 
Figura 17: Sentenças com palavras do espanhol. 

 

Flexão de gênero dos substantivos → Mudanca-Genero 
Os erros de flexão dos substantivos geralmente acontecem produto da interferência da 

língua nativa. Há alguns substantivos femininos em espanhol que em português eles são 

masculinos e vice-versa. Essas mudanças interferem na escrita e consequentemente, 

aparece o erro nos textos.  Na Figura 18 é observado um erro desta categoria. No Anexo 

5 é possível obter informações sobre o gênero dos substantivos na língua portuguesa. 
 

Incide-se na adoção de um traçado de análise crítica com a herança do patrimônio ilustrado , e numa 

abordagem teórico foucaultiana das funções e dos poderes revelados , vindo a refletir sobre seus 
interesses e sobre os métodos da práxis psicopedagógica . 

 
Figura 18: Exemplos de erros de flexão do gênero dos substantivos 

  

Colocações do Espanhol → Colocacoes 
Considerando que as colocações são sequências de palavras que convencionalmente 

acontecem em conjunto nos textos e com uma alta frequência. Nos textos produzidos 

por hispano falantes também é observada a presença de colocações do espanhol. Da 

mesma forma que as palavras, as colocações podem aparecer escritas em espanhol ou 

escritas na interlíngua, de forma que as palavras que formam a colocação existem em 

português, mas a sequência delas representa um erro da língua portuguesa. O exemplo 

da Figura 19 mostra como o aluno utilizou a colocação “pôr de manifesto” quando 

devei ter usado a palavra “evidenciar”. 

 
Sob uma denominação plural , modelos teóricos e enfoques contemporâneos , queremos pôr de manifesto que não há unanimidade 

nas práticas , porque os modelos que as sustentam fecham posicionamentos epistemológicos diferentes a respeito dos procedimentos 

, às metodologias , aos fins , aos agentes , aos meios , aos contextos e aos instrumentos . 

 
Figura 19: Exemplo de uma colocação do espanhol. 

 
 

 



Anexo 1. Uso da crase 
A crase ocorre quando temos que juntar duas vogais iguais em uma frase. Por exemplo, 

a preposição "a" seguida do artigo "a", resultará no "a" com crase. Por ser formada pelo artigo 

"a", a crase só aparecerá antes de palavras femininas. Uma boa dica para verificar se existe crase 

em uma vogal, é trocar a palavra feminina para uma masculina. Se nessa troca, aparecer "ao(s)", 

significa que existe crase. Exemplo: Vou à igreja -> Vou ao shopping. 

Neste exemplo é fundamental destacar que a verbo ir (vou) exige preposição, e igreja é uma 

palavra feminina. Quando trocada por "shopping", o "a + a" tornou-se "ao". Então existe crase. 

A Tabela a seguir indica alguns casos em que o uso da crase é obrigatório e outros em que a 

crase não é empregada. 
Nunca existe crase antes de: Sempre ocorrerá crase antes de: Pode ou não ocorrer crase antes 

Palavras masculinas Locuções prepositivas,  adverbiais  

e  conjuntivas:  às vezes, à toa, à 

esquerda, à noite .. 

Nomes de cidades, lugares, países, etc.  

Um bom truque para saber se vai crase ou não, 

é encaixar a palavra em questão na frase: 

"Vou a, volto da, crase há! vou a, volto de, 

crase pra quê?" 

Entre palavras repetidas (dia-

a-dia) 

Antes de numeral cardinal indicando 

hora 

 

Artigos indefinidos (um, 

umas, uns, umas) 

  

Palavras no plural se o "a" 

estiver no singular 

  

Numeral cardinal (exceto se 

indicarem hora) 

  

 

Anexo 2. Colocação pronominal (Posição dos pronomes oblíquos)  
Próclise Mesóclise Ênclise 
(1) Com palavras ou expressões 

negativas: não, nunca, jamais, nada, 

ninguém, nem, de modo algum. 

Ex: 
- Nada me perturba. 

- Ninguém se mexeu. 

- De modo algum me afastarei daqui. 

- Ela nem se importou com meus problemas. 

(1) Quando o verbo estiver 

no futuro do presente (vai 

acontecer – amarei, amarás, ...) ou 

no futuro do pretérito (ia 

acontecer mas não aconteceu – 

amaria, amarias, ...) 

Ex: 
- Convidar-me-ão para a festa. 

- Convidar-me-iam para a festa. 

Se houver uma palavra atrativa, 

a próclise será obrigatória. 

- Não (palavra atrativa) me 

convidarão para a festa. 

 

(1) Ênclise de verbo no 

futuro e particípio está 

sempre  errada. 

Ex: 
- Tornarei-me....... (errada) 

- Tinha entregado nos 

....(errada) 

(2) Com conjunções subordinativas: 

quando, se, porque, que, conforme, 

embora, logo, que. 

Ex:  
- Quando se trata de comida, ele é um 

“expert”. 

- É necessário que a deixe na escola. 

- Fazia a lista de convidados, conforme me 

lembrava dos amigos sinceros. 

 

 (2) Ênclise de verbo no 

infinitivo está sempre certa. 

Ex: 
- Entregar-lhe (correta) 

- Não posso recebê-lo. 

(correta) 

 

(3) Advérbios 

Ex:  
- Aqui se tem paz. 

- Sempre me dediquei aos estudos. 

- Talvez o veja na escola. 

OBS: Se houver vírgula depois do advérbio, 

este (o advérbio) deixa de atrair o pronome. 

- Aqui, trabalha-se. 

 (3) Outros casos: 

Ex:  

- Com o verbo no início da 

frase: Entregaram-me as 

camisas. 

- Com o verbo no imperativo 

afirmativo: Alunos, 

comportem-se. 

- Com o verbo no gerúndio: 
Saiu deixando-nos por 

instantes. 

- Com o verbo no infinitivo 

impessoal: Convém contar-lhe 



tudo. 
OBS: se o gerúndio vier 

precedido de preposição ou 

de palavra atrativa, ocorrerá 

a próclise: 
- Em se tratando de cinema, 

prefiro o suspense. 

- Saiu do escritório, não nos 

revelando os motivos. 

(4) Pronomes relativos, demonstrativos e i

ndefinidos. 

Ex: 
- Alguém me ligou? (indefinido) 

- A pessoa que me ligou era minha amiga. 

(relativo) 

- Isso me traz muita felicidade. 

(demonstrativo) 

  

(5) Em frases interrogativas. 

EX: 

- Quanto me cobrará pela tradução? 

  

(6) Em frases exclamativas ou optativas 

(que exprimem desejo). 

Ex: 
- Deus o abençoe! 

- Macacos me mordam! 

- Deus te abençoe, meu filho! 

  

(7) Com verbo no gerúndio antecedido de 

preposição EM. 

Ex: 
- Em se plantando tudo dá. 

- Em se tratando de beleza, ele é campeão. 

  

(8) Com formas verbais proparoxítonas 

Ex: 
- Nós o censurávamos. 

  

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS LOCUÇÕES VERBAIS 

Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar + infinitivo, gerúndio ou particípio. 

AUX + PARTICÍPIO: o pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o pronome 

deverá ficar antes do verbo auxiliar.  

Ex: 

- Havia-lhe contado a verdade. 

- Não (palavra atrativa) lhe havia contado a verdade. 

AUX + GERÚNDIO OU INFINITIVO: se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo 

auxiliar ou do verbo principal. 

Infinitivo 

- Quero-lhe dizer o que aconteceu. 

- Quero dizer-lhe o que aconteceu. 

Gerúndio 

- Ia-lhe dizendo o que aconteceu. 

- Ia dizendo-lhe o que aconteceu. 

Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. 

Infinitivo 

- Não lhe quero dizer o que aconteceu. 

- Não quero dizer-lhe o que aconteceu. 

Gerúndio 

- Não lhe ia dizendo a verdade. 

- Não ia dizendo-lhe a verdade. 
 
Anexo 3. Uso de artigos 
Os artigos são amigos inseparáveis do substantivo, pois toda vez que for utilizado um artigo ele 

se estará se referindo a um substantivo. Esta referência do artigo poderá ser definida ou 

indefinida. Desta forma, os artigos são: Artigos definidos (o, os, a, as) e Artigos indefinidos 

(um, uns, uma, umas). 

Mais informação do uso correto dos artigos na língua portuguesa está disponível no endereço: 

http://www.infoescola.com/portugues/artigos/. 

 



Anexo 4. Uso de preposições 
Mais informação sobre o uso correto das preposições na língua portuguesa está disponível no 

endereço: http://www.infoescola.com/portugues/preposicao/. 

 

Anexo 5. Flexão de gênero dos substantivos 
Quanto ao gênero, os substantivos podem ser flexionados em dois gêneros: masculino e 

feminino. Gênero é  a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. 

A gramática da língua portuguesa indica por regra que todo substantivo masculino é 

caracterizado pela desinência “o” e o feminino pela desinência “a”. No entanto, nem todos os 

substantivos masculinos terminam em “o” (ex. telefonema), assim como nem todos os 

substantivos femininos terminam em “a” (ex. mulher). 

 

Portanto: 

 Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos dos 

artigos o, os, um, uns. 

 Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos 

artigos a, as, uma, umas. 
 Exemplos 

 o  estudante (masculino) 

 a estudante (feminino) 

 o cabeça (líder) 

 a cabeça (parte do corpo) 

Uma explicação mais detalhada do gênero dos substantivos pode ser encontrada a seguir. 
http://www.infoescola.com/portugues/flexao-de-genero-nos-substantivos/ 

 

 



APÊNDICE

D

Sufixos

ESPANHOL PORTUGUÊS ORIGEMCATEGORIA
ADA ADA LATIM SUBSTANTIVO

ADA ADO LATIM ADJETIVO

AJE AGEM LATIM SUBSTANTIVO

AL AL LATIM SUBSTANTIVO

ALÓN ALHÃO LATIM AUMENTATIVO

ANZA ANÇA LATIM SUBSTANTIVO

ANO ANO LATIM ADJETIVO

ANTE ANTE LATIM SUBSTANTIVO

ANTE ANTE LATIM ADJETIVO

ÓN ÃO LATIM AUMENTATIVO

ERÍA ARIA LATIM SUBSTANTIVO

ARIA ÁRIA LATIM SUBSTANTIVO

ARIO ÁRIO LATIM SUBSTANTIVO

ABLE ÁVEL LATIM ADJETIVO

CIÓN ÇÃO LATIM SUBSTANTIVO

COLA CULA LATIM DIMINUTIVO

COLO CULO LATIM DIMINUTIVO

DAD DADE LATIM SUBSTANTIVO

DOR DOR LATIM SUBSTANTIVO

DURA DURA LATIM SUBSTANTIVO
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EAR EAR LATIM VERBO

ECER ECER LATIM VERBO

ERA EIRA LATIM SUBSTANTIVO

ERO EIRO LATIM SUBSTANTIVO

ENZA ENÇA LATIM SUBSTANTIVO

EÑO ENSE LATIM ADJETIVO

ENTE ENTE LATIM SUBSTANTIVO

ENTE ENTE LATIM ADJETIVO

ENTO ENTO LATIM ADJETIVO

ERIA ERIA LATIM SUBSTANTIVO

ERIO ÉRIO LATIM SUBSTANTIVO

ÊS ÊS LATIM ADJETIVO

ESCER LATIM VERBO

ESTE LATIM ADJETIVO

ESTRE ESTRE LATIM ADJETIVO

EZ EZ LATIM SUBSTANTIVO

EZA EZA LATIM SUBSTANTIVO

ÍA IA GREGO SUBSTANTIVO

ICA ICA LATIM ADJETIVO

ICIA ÍCIA LATIM ADJETIVO

ICIO ÍCIO LATIM ADJETIVO

ICO ICO LATIM ADJETIVO

IL IL LATIM ADJETIVO

ILLA INHA LATIM DIMINUTIVO

ILLO INHO LATIM DIMINUTIVO

ÍSIMO ÍSSIMO LATIM SUPERLATIVO

ÍSIMA ÍSSIMA LATIM SUPERLATIVO

ANZA INO LATIM ADJETIVO

IO LATIM ADJETIVO

ISMO ISMO GREGO SUBSTANTIVO

ISTA ISTA GREGO SUBSTANTIVO

ITE GREGO SUBSTANTIVO

IBLE ÍVEL LATIM ADJETIVO

IVO IVO LATIM ADJETIVO

IZAR IZAR GREGO VERBAL

IZO IÇO ADJETIVO

IZA IÇA ADJETIVO
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MENTE MENTE LATIM ADVÉRBIO

MIENTO MENTO LATIM SUBSTANTIVO

ÓN ADOR LATIM ADJETIVO

OSA OSA LATIM ADJETIVO

OSE GREGO SUBSTANTIVO

OSO OSO LATIM ADJETIVO

CIÓN SÃO LATIM SUBSTANTIVO

SIÓN SÃO LATIM SUBSTANTIVO

SOR SOR LATIM SUBSTANTIVO

TOR TOR LATIM SUBSTANTIVO

TUD TUDE LATIM SUBSTANTIVO

TURA LATIM SUBSTANTIVO

OLA ULA LATIM DIMINUTIVO

OLO ULO LATIM DIMINUTIVO

UME LATIM SUBSTANTIVO

UELA ZINHA LATIM DIMINUTIVO

UELO ZINHO LATIM DIMINUTIVO
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APÊNDICE

E

Verbos

Verbo Sinônimos Combinação Linear

ressaltar

ressaltar 1.5/-0.222349

sublinhar 0/0.845089

ressalvar 0/0.390693

destacar 0/0.0810311

marcar 0/0.0794653

acentuar 0/-0.096638

enfatizar 0/-0.169512

notar 0/-0.172496

salientar 0/-0.594893

investigar

perguntar 1.5/0.677571

investigar 1.5/0.392254

indagar 1.5/0.156558

pesquisar 1.5/0.112605

buscar 1.5/0.0350758

conferir 0/0.0777676

compilar
compilar 1.5/-0.514283

levantar 0/-0.085696

aprofundar

aprofundar 1.5/0.221223

recorrer 1.5/0.0711164

mergulhar 0/0.698634
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reforçar 0/0.336684

estabelecer 0/0.0664598

fixar 0/-0.334424

instaurar

instaurar 1.5/0.345437

criar 1.5/0.250581

estabelecer 1.5/0.0664598

instituir 1.5/-0.404193

fazer 0/0.255752

desenvolver 0/0.248608

inaugurar 0/0.234574

adotar 0/0.0842294

inserir 0/-0.123445

outorgar

conceder 1.5/0.385415

outorgar 1.5/-0.480761

dar 0/0.170017

ter 0/0.113013

conferir 0/0.0777676

citar

dar 1.5/0.170017

citar 1.5/-0.318402

mencionar 1.5/-0.499762

falar 0/0.371823

dizer 0/0.213834

ver

avistar 1.5/1.18477

antever 1.5/0.651468

ler 1.5/0.485889

enxergar 1.5/0.457442

ver 1.5/0.361784

conceber 1.5/0.243608

observar 1.5/0.198403

assistir 1.5/0.19833

perceber 1.5/0.166082

sentir 1.5/0.162316

afirmar

afirmar 1.5/0.294451

sustentar 1.5/0.235201

dizer 1.5/-0.222349

gostar 0/0.749448

ponderar 0/0.490018
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ressalvar 0/0.390693

reafirmar 0/0.386259

aceitar 0/0.279171

reconhecer 0/0.216225

corrigir
corrigir 1.5/-0.302313

retificar 1.5/-0.424671

ressalvar 0/0.390693
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APÊNDICE

F

Marcadores Discursivos

Espanhol Português
por otro lado;por otra parte;de otro
lado;de otra parte

por outro lado;por outra parte;de ou-
tro lado

por consiguiente;por tanto;por lo
tanto

por conseguinte; portanto; con-
seqüentemente; consequentemente

ya que; puesto que; porque; pues;
dado que

porque; por; pois; uma vez que

por último; en resumen; al fin; en fin;
por fin; en definitiva; en síntesis; fi-
nalmente; al fin y al cabo

por último; enfim; finalmente; por fim;
afinal

así y todo; de todos modos; aunque;
pero; sino; más bien; sin embargo;
con todo; en resumen; no obstante;
por ello

mas; contudo; porém; não obstante;
no entanto

dicho sea de paso; a propósito; mejor
dicho; por cierto; además

aliás; ou melhor; a propósito

acto seguido; a continuación; luego;
al cabo

em seguida; após; depois; a seguir
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asimismo; de este modo; así las co-
sas; siendo así; ni; desde luego; por
eso; así; para ello; por ello; en todo
caso; entonces; de ahí que; de ahí

assim; para isso; então; daí

de todos modos; siendo así; aun así de qualquer forma; sendo assim;
ainda assim

igualmente; asimismo; así mismo;
aun así; además

igualmente; mesmo assim; além
disso

es decir; o sea; esto es quer dizer; ou seja; isto é

sobre todo; por encima de todo sobretudo; por cima de tudo; acima
de tudo

pues bien; ahora; ahora bien pois bem; enquanto; agora

por todo ello; para ello; por tanto; gra-
cias a eso; por eso mismo; por ello;
por eso; por lo tanto

por tudo isso; para tanto; por isso

en suma; en síntesis; en resumen em suma; em resumo; em síntese

incluso; inclusive; asimismo; igual-
mente; hasta; para empezar

inclusive; mesmo; para; até

claro que; claro; por supuesto; cierta-
mente

claro que; claro; certamente; é claro

en realidad na verdade; na realidade

primeramente; primero primeiro; primeiramente

de lo contrario; por el contrario; al
contrario; muy por el contrario; al re-
vés; en cambio; en caso contrario

do contrário; pelo contrário; ao con-
trário; caso contrário

dado que; tal como; sino; también como; conforme

en contraste; ahora bien; pues em contraste; já

de este modo dessa maneira;dessa forma;desse
modo

bien; por lo tanto; bueno; así; pues
bien

logo; bom; bem

en conclusión em conclusão;conclusão

incluso; aunque; si bien; también;
además

ainda; mesmo que; embora; ainda
que

tampoco; ni; no; también também não; tampouco; nem; tam-
bém
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en efecto; de hecho; evidentemente;
sí; claro

de fato; evidentemente; sim

así como; así que bem como; assim que
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