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Universidade de São Paulo
Edital do 1º Semestre de 2014

Bruno Ferrari Guide
Orientador: Marcelo Barra Ferreira

Unidade: Departamento de Lingúıstica FFLCH-USP
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tado, mas também todos os meus estudos em lingúıstica computacional desde o começo,
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RESUMO

Guide, Bruno Ferrari. Abordagem computacional para a questão do acento
no português brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Le-
tras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

O objetivo central do projeto foi investigar a questão do acento no português brasileiro
por meio do uso de ferramentas computacionais, a fim de encontrar posśıveis relações en-
tre traços segmentais, prosódicos ou morfológicos com o acento. Tal análise foi realizada
a partir do estudo cŕıtico das principais soluções propostas para a questão advindas da
Fonologia Teórica. Isso foi considerado o primeiro passo para desenvolver uma abordagem
que traga inovação para a área. A discussão teórica foi conclúıda com a implementação de
algoritmos que representam modelizações das propostas para o tratamento da questão do
acento. Estas foram, posteriormente, testadas em corpora relevantes do português com
o objetivo de analisar tanto os casos considerados como padrão pelas propostas, quanto
aqueles que são considerados exceções ao comportamento do idioma. Simultaneamente,
foi desenvolvido um corpus anotado de palavras acentuadas do português brasileiro, a par-
tir do qual foram implementados os dois grupos de modelos de natureza probabiĺıstica
que formam o quadro de abordagens desenhado pelo projeto. O primeiro grupo se baseia
na noção de N-gramas, em que a atribuição de acento a uma palavra ocorre a partir
da probabilidade das cadeias de tamanho “n” que a compõem, configurando-se, assim,
um modelo que enxerga padrões simples de coocorrência e que é computacionalmente
eficiente. O segundo grupo de modelos foi chamado de classificador bayesiano ingênuo,
que é uma abordagem probabiĺıstica mais sofisticada e exigente em termos de corpus e
que leva em consideração um vetor de traços a serem definidos para, no caso, atribuir
o acento de uma palavra. Esses traços englobaram tanto caracteŕısticas morfológicas,
quanto prosódicas e segmentais das palavras.

Palavras-chave: lingúıstica computacional, fonologia, prosódia, acento, probabili-
dade.



ABSTRACT

Guide, Bruno Ferrari. Computational approach for the matter of stress in
Brazilian Portuguese. 2016. Masters Thesis – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2016.

The main goal of this project was to provide insight into the behavior of stress patterns
of Brazilian Portuguese using computational tools in order to find eventual relationships
between segmental, prosodic or morphologic features and word stress. Such analysis was
based on a critical reading of some of the main proposals from theoretical phonology
regarding the matter. This was considered the first step towards an innovative approach
for this field of research. Such discussion was concluded by implementing algorithms
representing models of the theoretical proposals for treating the behavior of stress. Af-
terward, those solutions were tested in relevant corpora of Portuguese aiming to analyze
both the words which fell inside what was considered standard and the words that should
be considered exceptions to the typical behavior in the language. Simultaneously, a noted
corpus of Brazilian Portuguese words was compiled, from which were implemented both
groups of models that have probabilistic nature that completes the frame of approaches
drawn from this project. The first group is composed of models based on the notion of
N-grams, in which the attribution of stress to a word happens based on the probability
attributed to the ‘n’ sized chains that compose this word, which results in a model that
is sensitive to patterns of co-occurrence and computationally efficient. The second group
of models is called Naive Bayes Classifier, which is a more sophisticated probabilistic
approach that is more corpus demanding, this approach takes into account a vector of
features that was defined in order to attribute stress to a word. Those features were
morphological, prosodic and segmental characteristics of the words.

Keywords: computational linguistics, phonology, prosodic, stress, probability.
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Introdução

Esta dissertação é resultado do projeto ”Abordagem computacional para a questão

do português brasileiro”, realizado sob orientação do professor doutor Marcelo Barra

Ferreira, no Departamento de Lingúıstica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).

O projeto se iniciou no primeiro semestre de 2014 e foi conclúıdo ao final do primeiro

semestre de 2016. A partir de agosto de 2014, foi financiado com bolsa pela Fundação de

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel superior (CAPES)

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem da questão do compor-

tamento do acento primário no português brasileiro (PB) que seja desenvolvida a partir

das técnicas e concepções advindas do campo da lingúıstica computacional.

A discussão exposta ao longo dos próximos caṕıtulos parte da ideia de introduzir a

perspectiva da junção da computação com a lingúıstica para uma questão relevante da

lingúıstica teórica1.

O acento no PB é um interessante objeto de estudo por se tratar de um fenômeno

lingúıstico que se apresenta de forma regular na maioria das palavras; no entanto, essa

regularidade não é observada em uma porção considerável das palavras do idioma.

O tratamento dado a esse comportamento do acento em algumas abordagens teóricas

lingúısticas é o ponto de partida das análises presentes neste trabalho.

Após a leitura dessas abordagens, realizou-se uma análise quantitativa baseando-se

em uma amostra de dados lingúısticos do PB para que fosse posśıvel observar o que é

englobado pelas análises e o que é dado como fora do padrão.

1Entre os autores que falam do acento no PB estão: Leite (1974), Câmara (1975), Mateus (1975) e
Lopez (1979). Em espećıfico neste volume serão discutidas as abordagens de Bisol (1992), Lee (1995) e
Hermans and Wetzels (2012).
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Outro ponto importante é que a abordagem computacional demonstrada é composta

pela implementação de modelos probabiĺısticos e modelos baseados nas soluções teóricas

estudadas, os quais depois são testados em conjuntos de dados do idioma.

A natureza quantitativa da abordagem computacional proposta não pôde, no entanto,

delimitar o escopo da discussão por isso sempre se buscou analisar qualitativamente o fun-

cionamento dos modelos.

Além disso, vale salientar que o intuito é encontrar relações entre as decisões ma-

temáticas tomadas na implementação do modelo computacional e o que isso significa em

termos de modelo do idioma.

As abordagens probabiĺısticas trazem na sua base pontos de reflexão fundamentais

acerca dos objetos estudados, enquanto os modelos baseados na noção de n-gramas apre-

sentados neste trabalho mostram uma visão do objeto que estão formalizando muito

diferente daquela dos modelos classificadores bayesianos ingênuos apresentados posteri-

ormente.

Discutir tais diferenças não é uma mera questão formal. Deve-se estudar como os mo-

delos probabiĺısticos podem dar conta de objetos diferentes, assim como refletir a respeito

do significado da discussão de tais modelos para formalizar o emprego de um objeto tão

complexo como a ĺıngua humana.

2



Caṕıtulo 1

Definições teórico-metodológicas

1.1 O acento

O acento é uma caracteŕıstica acústica de diversas ĺınguas que, levando em conta a

percepção do ouvinte, é definido como um marcador que dá destaque ou proeminência

para determinados segmentos da fala.

Existe uma divisão tipológica entre as ĺınguas naturais baseada no acento (Hyman,

2006). Caracterizam-se ĺınguas acentuais, como o português, as que possuem o acento

tal como descrito e trabalhado neste texto; ĺınguas tonais, como o chinês, que se valem

de uma estratégia de alteração do pitch (altura) de determinados seguimentos. Por fim,

ainda existem aquelas que se encontram no meio-termo, entre as ĺınguas tonais e acentu-

ais, chamadas de pitch accent, como é o caso do japonês1.

As ĺınguas que possuem acento variam na estratégia acústica empregada na caracte-

rização dessa relação de proeminência. Entre os fenômenos observados, temos a tendência

de alongar as vogais nas unidades de fragmentação acústica que são tônicas. Também

é posśıvel que as vogais da unidade tônica tenham uma articulação mais marcada (mais

plena) em relação àquela das unidades adjacentes, um volume mais alto do som da uni-

dade tônica, e até mesmo alterações na altura do som produzido. No caso do português,

ainda que diversas caracteŕısticas sejam percept́ıveis para os falantes nativos, a carac-

teŕıstica acústica mais marcante é o aumento da duração da vogal tônica (Major, 1985).

É posśıvel tratar do acento, tal como qualquer outra caracteŕıstica acústica da ĺıngua,

pensando tanto em termos fonéticos quanto em fonológicos. Este estudo é uma aborda-

gem conduzida a partir da concepção do acento como uma caracteŕıstica que expressa

1Uma discussão sobre esta tipologia, que está longe de ser uma unanimidade, pode ser vista em
Hyman (2010).
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algum aspecto do funcionamento interno do sistema lingúıstico, ou seja, a ideia aqui é

pensar no acento tal como é visto pela Fonologia.

As ĺınguas acentuais não funcionam todas do mesmo modo. Existem, por exemplo,

aquelas em que a localização do acento é previśıvel, ou seja, são regidas por regras e são

chamadas de sistemas acentuais fixos. Também existem sistemas acentuais livres, em que

o acento não é previśıvel, o que leva essas ĺınguas a terem contextos absolutamente iguais,

distinguidos na ĺıngua pela diferença do acento.

Outra diferença no comportamento do acento na análise translingúıstica é entre ĺınguas

em que o acento é governado apenas por fatores fonológicos, em oposição àquelas em que

ele é também controlado também por fatores morfológicos. Também é posśıvel diferenciar

o uso do acento nas ĺınguas observando se ele obedece a algum tipo de regra de distri-

buição, em que uma unidade acentuada deve ficar a uma determinada distância de outra

unidade.

No caso do PB, não é posśıvel afirmar que se trata de uma ĺıngua com acento em

posição fixa. Ademais, é uma discussão cab́ıvel saber se o acento na ĺıngua é regido ape-

nas por limitações fonológicas pois, ao se afirmar isso, deve-se assumir a extrametricidade

como intŕınseca ao sistema, tal como na proposta de Bisol (1992)2. Se o sistema tiver

sensibilidade a regras morfológicas, no entanto, não se eliminará a necessidade de algum

tipo de marcação lexical para se descrever por completo o padrão acentual do PB.

Análises que levam em conta o funcionamento sistêmico da ĺıngua juntam a noção

de acento à de palavra, uma vez que toda palavra (com conteúdo) tem acento, conforme

Kager (1995). Aqui se faz uma distinção importante. Ainda que a apresentação do acento

tenha levado em conta caracteŕısticas acústicas e articulatórias, daqui em diante tratare-

mos da relação da unidade tônica com as outras apenas em termos de destaque, ou seja,

como um aspecto sistêmico do sistema fonológico da ĺıngua natural.

Cabe ainda outra observação metodológica neste ponto: a definição de palavra. Esse

é um tema bastante discutido na lingúıstica, visto que não é uma decisão trivial atribuir

a noção de palavra, tal como ela se apresenta no sistema lingúıstico interno do falante,

como sendo igual à noção de palavra apresentada na ĺıngua escrita.

Para a questão do acento, essa é uma decisão importante. Dependendo de como for

2Discutido em mais detalhe adiante.
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tratada, a noção de palavra não será compat́ıvel com a representação do comportamento

do acento apresentada. Por isso, sempre será esclarecido qual o domı́nio em que determi-

nado autor prevê que a atribuição de acento ocorra e, em espećıfico, qual a consequência

que essa concepção de palavra pode trazer para a interpretação do comportamento do

acento.

Portanto, é necessário ressaltar que, na montagem do Corpus ABG, o qual servirá de

amostra de ĺıngua para os modelos desenvolvidos3, a palavra será considerada tal como

representada na escrita, levando-se em conta que ainda que não seja uma decisão trivial

confirmar a realidade dessa noção no sistema lingúıstico, é uma abstração bem estabe-

lecida que coincidirá com noções alternativas (como palavra fonológica) em uma grande

quantidade de casos. Ainda assim, o fato de que toda palavra, de conteúdo ou não, recebe

um acento não será aceito nem rejeitado automaticamente, como ficará claro na discussão

apresentada, na qual serão levadas em conta as consequências de atribuir um acento a

todas as palavras.

Uma caracteŕıstica fundamental do acento, explorada em diversos estudos (Hayes

(1983), Bisol (2005), entre outros), principalmente os oriundos da Fonologia Métrica, diz

respeito ao fato de que, dentro das palavras, há mais do que apenas uma relação entre

as śılabas fracas (sem acento) e as fortes (com acento). Dessa maneira, podem ser en-

contradas dentro de uma mesma palavra śılabas com tonicidade intermediária, as quais

revelam um sistema de proeminências e contrastes mais delicado do que o postulado por

uma ideia de acento como marcador apenas da unidade de fragmentação acústica tônica.

Essas relações intermediárias de força são nomeadas acentos secundários, terciários

e dáı em diante, ao passo que o ápice da tonicidade de uma unidade de fragmentação

acústica se chama acento primário. O foco deste projeto é o estudo do acento primário;

doravante chamado apenas de ”acento”.

Até o momento, o termo recorrente “śılaba tônica” foi evitado ao se referir ao acento,

pois há na literatura uma discussão acerca da identificação de qual unidade do sistema

lingúıstico é responsável por carregar o acento, conforme Bisol (2005). Já estudamos que

a noção de acento está bastante atrelada à de palavra, porém é posśıvel que o acento seja

uma caracteŕıstica da vogal, da śılaba ou de outra unidade abstrata que é um constituinte

interno da palavra, como é o caso do pé métrico4.

3Descrito com detalhe no Caṕıtulo 2.
4Entende-se por pé métrico a unidade tal como definida na Fonologia Métrica por Liberman and

Prince (1977).
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Antes de prosseguir neste trabalho, o qual se propõe a apresentar uma discussão

emṕırica sobre o acento no PB em detrimento de uma reflexão mais profunda sobre a sua

teoria, é importante frisar que as concepções distintas de unidade portadora do acento

não serão uma questão. A representação do acento será feita na vogal, mas isso significa

mais uma decisão prática do que teórica. Tendo em vista que a vogal é, no PB, o único

tipo de núcleo silábico permitido, essa representação não configura um comprometimento

teórico acerca da unidade segmental em que o acento recai.

O comportamento do padrão acentual neste idioma é de especial interesse devido a sua

natureza amb́ıgua. É previśıvel em demasia para ser aleatório, mas impreviśıvel em tan-

tas ocasiões que não pode ser categoricamente definido com cobertura total dos dados da

ĺıngua. Hermans and Wetzels (2012) capturam esse comportamento dúbio do acento no

PB ao categorizarem o idioma como possuidor de dois padrões acentuais concomitantes:

um produtivo, outro improdutivo. Como neste trabalho não abordaremos as questões de

produtividade do acento pelo falante nativo diante de palavras novas5, será abordada a

questão em termos de padrão previśıvel do acento e de padrão impreviśıvel.

Tal decisão justifica-se pelo fato de que é inegável que existam regras simples que

conseguem prever o comportamento do acento na grande maioria dos casos das palavras,

como ficará claro mais adiante. Porém, também é fácil encontrar exemplos que fogem às

regras simples.

A acentuação na ĺıngua PB, na maior parte das ocorrências, aparece em uma das

três últimas śılabas de uma palavra6, dando origem a três categorias acentuais: palavras

ox́ıtonas, acentuadas na última śılaba; parox́ıtonas, acentuadas na penúltima śılaba e,

por fim, proparox́ıtonas, acentuadas na antepenúltima śılaba. A literatura a respeito da

Fonologia do português indica que a distribuição entre essas três categorias não é equili-

brada (Bisol (1992), Câmara (1975), entre outros). As parox́ıtonas predominam no PB,

seguidas pelas ox́ıtonas e, por último, pelas proparox́ıtonas. Além disso, é simples en-

contrar, dentro das duas categorias majoritárias, duas tendências bastante interessantes:

as palavras parox́ıtonas costumam, em sua maioria, terminar em vogal, enquanto que a

maioria das ox́ıtonas parece terminar em consoante.

De modo geral, pode-se enquadrar dentro do padrão previśıvel de acentuação do PB

5Como neologismos e pseudo-palavras.
6Existem alguns casos, como em ‘técnico’, nos quais a śılaba tônica está na quarta última śılaba

quando se faz a ressilabificação, devido ao surgimento de um [y] epentético na pronúncia: [‘tE-ky-ny-kw].
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todos os verbos, os não-verbos morfologicamente derivados, as parox́ıtonas terminadas

em vogal e as ox́ıtonas terminadas em consoante.

A ideia é que um nome com um afixo passe a ter o acento previśıvel, como pode-

mos ver na mudança de jacaré, uma ox́ıtona terminada em vogal (que não está inclusa no

padrão previśıvel do PB), para jacarezinho, que passa a ser uma parox́ıtona terminada em

vogal. Sufixos tônicos (como o diminutivo ‘-inho’ ) ou átonos (como ‘-aco’ de ‘austŕıaco’)

tornam o comportamento do acento previśıvel.

No padrão impreviśıvel, portanto, encontram-se as palavras que são não-verbos não

derivados morfologicamente, ox́ıtonas terminadas em vogal, parox́ıtonas terminadas em

consoante ou proparox́ıtonas.

No Caṕıtulo 2 referente à análise quantitativa dos dados do português, pretendomos

mostrar a distribuição das palavras entre esses dois padrões. A está especificada na Tabela

1.1.

Padrão previśıvel Padrão impreviśıvel

Verbos – todos
Não-verbos

não-derivados
Não-verbos

derivados morfologicamente
Proparox́ıtonas

Ox́ıtonas
terminadas em consoante

Ox́ıtonas
terminadas em vogal

Parox́ıtonas
terminadas em vogal

Parox́ıtonas
terminadas em consoantes

Tabela 1.1: Os padrões do comportamento do acento no Português Brasileiro

1.2 Propostas para a questão do acento

O acento no PB é tratado na literatura, mais especificamente em Bisol (1992) e Lee

(1995), a partir de regras baseadas no peso silábico da última śılaba. No caso de Lee

(1995), a acentuação também se baseia na categoria morfossintática da palavra.

Peso silábico pode ser entendido como a diferença entre śılabas abertas e fechadas.

Essa distinção é definida, citando de Mendonça (2003), pp. 35), da seguinte maneira:
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“As śılabas no português podem ser simples ou complexas. A seqüência
CV é uma śılaba simples, também chamada de aberta devido à ausência da
coda. As demais são caracterizadas como complexas.
Segundo Cagliari e Massini-Cagliari (1998), śılaba travada é aquela que possui
um segmento na posição coda.”

A nomenclatura utilizada no presente trabalho entende śılaba leve como aquela con-

siderada aberta e śılaba pesada, a fechada.

Tanto no trabalho de Bisol (1992) quanto no de Lee (1995), tais regras que se valem

do peso silábico dão conta das palavras que se encaixam no padrão previśıvel explicitado

anteriormente.

Para as palavras que se encaixam no padrão impreviśıvel, outras regras devem ser

acionadas por meio de algum tipo de marcação lexical arbitrária.

Cabe aqui uma breve explanação sobre o contexto no qual ambas as propostas estão

inseridas. Em primeiro lugar, as duas fazem parte de um quadro teórico mais amplo, da

gramática gerativa. Esse fato já seria suficiente para esclarecer que as propostas de Bisol

e Lee e os modelos probabiĺısticos não são a mesma coisa.

Para poder comparar esses objetos distintos, o tratamento dado foi o de criar modelos

baseados nas propostas, mas que são apenas um recorte delas e não representam o quadro

completo no qual elas se inserem.

Em segundo lugar, é importante colocar em perspectiva que as propostas tinham como

objetivo buscar as generalizações por trás do funcionamento da ĺıngua e, ao partirmos de

uma abordagem lexicalista como a presente em Câmara (1975), essas abordagens já tra-

tavam de descrever e formalizar a arbitrariedade do sistema, de modo a tentar reduzi-la

ao máximo.

Desse modo, levando em conta a noção sobre o quadro teórico amplo e o objetivo de

reduzir as informações contidas no léxico, a discussão sobre as propostas de Bisol (1992)

e Lee (1995) se trata aqui de analisar a forma como o sistema acentual do português foi

tratado.

8



1.2.1 Bisol (1992)

Bisol (1992) propõe uma regra para a atribuição do acento para o PB que se aplica

tanto aos verbos quanto aos não-verbos, apenas diferindo em um aspecto entre as duas

classes: a classe dos verbos, o acento se usa na palavra pronta (ou seja, tal como é enun-

ciada) uma vez, enquanto na classe dos nomes, ele é empregado no domı́nio (radical +

vogal temática), e depois ciclicamente se o nome for acrescido de algum sufixo.

O padrão proposto pela autora se baseia nas noções de peso silábico e pé métrico, se

aplica na derivação da grade métrica e ocorre da seguinte maneira:

i. atribua o acento à posição da śılaba pesada final, que caso não exista, atribua o
acento à penúltima śılaba.

Essa norma faz uso das parox́ıtonas terminadas em vogal e das ox́ıtonas terminadas

em consoante, que são dois grupos majoritários do padrão acentual do PB.

As proparox́ıtonas, as parox́ıtonas terminadas em consoantes e as ox́ıtonas terminadas

em vogal são todas explicadas como exceções. Portanto, trazem as informações direta-

mente do léxico que levam a regra de acentuação a ser aplicada de modo diferente.

Por meio do processo de extrametricidade (Bisol (2005), Cap. 1, p. 128), a autora

formaliza a explicação das exceções, pulando a última śılaba inteira (no caso das pro-

parox́ıtonas, como em ’próxi[mo]’ ), ou a coda silábica da última śılaba (no caso das

parox́ıtonas terminadas em consoante, como em ’caráte[r]’ ).

Esse mecanismo permite que o sistema continue usando a mesma regra, garantindo

uniformidade para uma grande quantidade de palavras do idioma, em termos de com-

portamento. Um fato que reforça isso é que, usando a extrametricidade, todas as propa-

rox́ıtonas ficam de acordo com a regra proposta.

A grande cŕıtica é que cada palavra deveria conter a informação de que possui uma

última śılaba extramétrica, ou não, e que isso resulta em um sistema acentual arbitrário.

Por outro lado, as ox́ıtonas terminadas em vogal apresentam uma consoante abstrata

final na forma lexical. Portanto, nesse caso, a mesma regra dos casos majoritários, em
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que a śılaba final pesada atrairia o acento, seria aplicada. Tal consoante se mostraria na

derivação dessas palavras, como em café → cafeZal.

Para os verbos, a extrametricidade seria também aplicada nos casos excepcionais, por

meio da seguinte regra:

Marque como extramétrica:

i A śılaba final da primeira e da segunda pessoa do plural dos tempos do imperfeito.

ii Nos demais casos, a consoante com status de flexão.

O primeiro item dá conta de casos como amássemos, já o segundo de pensem.

1.2.2 Lee (1995)

A hipótese de Lee (1995) postula, baseando-se em argumentos contrários ao modelo

de Bisol (1992), que o padrão acentual do português exige uma regra para verbos e outra

para não-verbos.

Alguns fatos emṕıricos dão sustentação à cŕıtica apresentada por Lee em relação à

proposta de Bisol (1992): a distinção de palavras isomorfas apenas pelo acento (como em

fórmula e formula), sendo que cada uma dessas é de uma classe morfológica diferente;

sufixos flexionais não-verbais não alteram a posição do acento (como em gato e gatos), ao

passo que sufixos verbais o fazem (como em amam e amamos, falam e falavam); śılabas

pesadas no final de verbos não atraem o acento; e a proposta de Bisol exigia uma ampla

aplicação de padrões extramétricos (arbitrários).

A proposta de Lee reduz com sucesso o uso do recurso da extrametricidade, porém

não elimina a marcação arbitrária para itens que constituem exceção ao sistema. Além

disso, o modelo postula quatro regras, ou seja, duas a mais do que o de Bisol, para o

acento no português, além de exigir informações morfológicas que outro modelo não faz

uso.

Para lidar com os não-verbos não-exceções, Lee propõe que, no radical da palavra, se

acentue o elemento mais à direita.
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Isso dá conta das parox́ıtonas terminadas em vogal e ox́ıtonas terminadas em conso-

ante e em vogal7, e seria aplicado da seguinte forma:

(1) Palavra:
Regra:

coronel
Não-verbos não-marcados: acentue o elemento mais à direita

(. . *)
co ro nel

Para as parox́ıtonas terminadas em consoantes e as proparox́ıtonas, Lee postula a regra

de não-verbos marcados, em que se faz, no radical da palavra, os constituintes binários,

e se acentua o elemento mais à esquerda do pé. A seguir está um exemplo da aplicação

da regra em uma palavra:

(2) Palavra:
Regra:

último
Não-verbos marcados: acentue o elemento mais à esquerda do pé

(* . .)
(* .) (*)
úl ti m[o]

Para os verbos, Lee também indica duas regras, uma para os verbos marcados e outra

para os não marcados.

Neste ponto, um interessante paralelo entre os dois conjuntos de regras fica aparente:

a regra para os verbos não-marcados é quase igual à dos não-verbos marcados; já a regra

para verbos marcados é similar à dos não-verbos não-marcados, ainda que o domı́nio em

que essas regras se apliquem seja diferente daquele das regras não verbais. Aqui, são

aplicadas as regras na forma final da palavra.

A aplicação das duas regras seria:

(3) Palavra:
Regra:

mordo
Verbos não-marcados: acentue o elemento mais à esquerda do pé

7As ox́ıtonas terminadas em vogal são consideradas palavras que não possuem vogal temática, isso
significa que o radical da palavra engloba a última śılaba, ao contrário do que acontece em uma palavra
como gat[o], em que o último som não é considerado parte do radical, conforme (Lee, 1995), pp. 152.
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(* .)
mor do

(4) Palavra:
Regra:

cedi
Verbos marcados: acentue o elemento mais à direita

(. *)
ce di

Para os verbos proparox́ıtonos, é interessante ver que o modelo proposto em Lee (1995)

lança mão da noção de extrametricidade. Em uma palavra como falávamos, na etapa

de processamento em que ocorre a atribuição do acento, o sistema lingúıstico ignora em

espećıfico a última śılaba deste verbo. Com isso, o sistema produz a forma que vemos na

ĺıngua.

Ao passo que a proposta de Lee (1995) não elimina por completo a extrametricidade

da proposta de Bisol (1992), o autor ainda assim consegue reduzir muito o uso deste

recurso e também só o faz em um contexto morfológico espećıfico, no caso, em verbos

terminados com a śılaba -mos.

1.3 Discussão sobre as propostas

Collischonn (2005) levanta a seguinte conclusão após apresentar as propostas métricas

para o acento, que, em grande parte, serviu de motivação para o desenvolvimento deste

projeto:

“[...] vemos que a discussão em torno da melhor análise para o acento
em português, que recebeu ingredientes novos a partir do advento da teoria
métrica, ainda não chegou ao fim. Ainda há muito que estudar a respeito.”(p.
149).

Cabe notar que, em função da diferença de domı́nio no processamento fonológico das pa-

lavras em que as duas propostas atribuem a acentuação, elas apresentam padrões opostos

para o comportamento do acento no PB.

Ao passo que Bisol propõe o acento no PB como trocaico (ou seja, composto por pés

métricos na configuração forte-fraco), Lee, por outro lado, apresenta-no como iâmbico
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(ou seja, composto por pés-métricos na configuração fraco-forte).

Tal diferença merece uma reflexão: o ponto que é mais relevante entre elas não é a

orientação do pé métrico no idioma, mas o fato de que cada proposta apresenta uma es-

tratégia e um conjunto de variáveis diferentes para dar conta do mesmo conjunto de dados.

Uma análise interessante que pode ser conduzida é a do funcionamento dos dois sis-

temas (Bisol (1992) e Lee (1995)) em termos qualitativos do idioma. Quais conjuntos

de palavras cabem na análise de Bisol sem a extrametricidade? E na análise de Lee,

levando em conta apenas as palavras não-marcadas? Foi com o intuito de responder a

essas questões que as tabelas comparativas 1.2 e 1.3 foram desenvolvidas.

Na primeira coluna da Tabela 1.2, estão listadas as conjugações verbais do PB, em

que ao menos um dos modelos não obtém sucesso. A coluna etiquetada de Bisol (1992)

se refere ao sucesso ou à falha de se atribuir o acento corretamente nas palavras com

aquela terminação, considerando a regra de acento de Bisol, descrita no item 1.2.1, sem

se valer da extrametricidade. Na coluna etiquetada com Lee (1995), temos uma avaliação

do sucesso ou fracasso de se atribuir corretamente o acento à terminação de acordo com

as regras propostas por Lee, explicada em 1.2.2 para verbos não-marcados, uma vez que

essa marcação é considerada arbitrária.
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Terminações
verbais

Bisol
(1992)

Lee
(1995)

Indicativo presente, 2ª pessoa plural (-ais,-eis,-is) S N
Indicativo pretérito imperfeito, 1ª pessoa plural (-ávamos,-́ıamos,-́ıamos) N N
Indicativo pretérito imperfeito, 2ª pessoa plural (-áveis,-́ıeis,-́ıeis) N S
Indicativo pretérito perfeito, 1ª pessoa singular (-ei*,-i,-i) N N
Indicativo pretérito perfeito, 3ª pessoa singular (-ou,-eu,-iu) S N
Indicativo pretérito mais-que-perfeito, 1ª pessoa plural (-áramos,-éramos,-́ıramos) N N
Indicativo pretérito mais-que-perfeito, 2ª pessoa plural (-áreis,-êreis,-́ıreis) N S
Indicativo futuro, 1ª pessoa singular (-arei,-erei,-irei) S N
Indicativo futuro, 2ª pessoa singular (-arás, -erás,-irás) N N
Indicativo futuro, 3ª pessoa singular (-ará,-erá,-irá) N N
Indicativo futuro, 2ª pessoa plural (-areis,-ereis,-ireis) S N
Indicativo futuro, 3ª pessoa plural (-arão,-erão,-irão) N N
Indicativo futuro do pretérito, 1ª pessoa plural (-aŕıamos,-eŕıamos,-iŕıamos) N N
Indicativo futuro do pretérito, 2ª pessoa plural (-aŕıeis,-eŕıeis,-iŕıeis) N S
Subjuntivo presente, 2ª pessoa plural (-eis,-ais,-ais) S N
Subjuntivo pretérito imperfeito, 1ª pessoa plural (-ássemos,-êssemos,-́ıssemos) N N
Subjuntivo pretérito imperfeito, 2ª pessoa plural (-ásseis,-êsseis,-́ısseis) N S
Subjuntivo futuro, 1ª pessoa singular (-ar,-er,-ir) S N
Subjuntivo futuro 3ª pessoa singular (-ar,-er,-ir) S N

Tabela 1.2: Conjugações verbais e as propostas analisadas

É posśıvel observar que a proposta de Bisol (1992) exige menos o uso da marcação

arbitrária para dar conta do comportamento do acento nos verbos em comparação à Lee

(1995). Salvo duas conjugações da primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do

indicativo, os casos em que Bisol (1992) precisa fazer uso da extrametricidade coincidem

com aqueles em que a própria escrita da ĺıngua indica um comportamento não-padrão

(formas acentuadas).

A Tabela 1.3 apresenta o mesmo tipo de avaliação dos dois modelos, porém considera

não as conjugações verbais, mas a categoria acentual de acordo com o peso da śılaba final

da palavra.
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Categoria acentual e peso da última śılaba Bisol (1992) Lee(1995)

Ox́ıtona Leve N S
Ox́ıtona Pesada S S
Parox́ıtona Leve S S
Parox́ıtona Pesada N N
Proparox́ıtona Leve N N
Proparox́ıtona Pesada N N

Tabela 1.3: Categoria acentual e peso da śılaba final da palavra em relação aos modelos

A partir da tabela, o interessante é observar que a proposta de Lee (1995) faz menos

uso da marcação arbitrária, pois a sua regra para não-verbos não-marcados consegue lidar

com um tipo de palavra (ox́ıtonas terminadas em śılaba leve) a mais do que a aplicação

da proposta de Bisol (1992) sem usar a regra da extrametricidade.

Cabe ressaltar que tanto uma quanto outra das propostas explicam a questão do

acento, uma vez que se leva em consideração algum tipo de marcação. A discussão aqui

não se trata de medir e comparar a eficiência ou a cobertura que elas poderiam ter

fornecido, mas propor uma investigação para a questão do acento, tendo como partida

posśıveis abordagens que nos permitissem descartar ou acatar a influência de outros as-

pectos lingúısticos não-arbitrários no comportamento do acento primário.

Assim sendo, a ideia deste trabalho é apresentar uma descrição detalhada do acento

baseada na análise quantitativa de um corpus extenso de palavras para, na sequência,

introduzir modelos probabiĺısticos que indiquem a sensibilidade do comportamento do

acento a determinadas variáveis.

1.4 Sobre modelos

Fundamental para o desenvolvimento do projeto daqui em diante é a noção de modelo.

A definição do dicionário on-line Houaiss (2001) é um ponto de partida interessante para

a discussão sobre o termo:

13- esquema teórico que representa um fenômeno ou conjunto de fenômenos
complexos e permite compreendê-los e prever-lhes a evolução

[...]
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15- ling. sistema lógico constrúıdo com base nos dados acesśıveis à ob-
servação direta, que procura descrever e explicar o funcionamento do sistema
lingúıstico, inclusive nos seus aspectos inacesśıveis à observação direta.

Ambas as definições apresentam a noção de modelo como um sistema ou esquema que

busca descrever o funcionamento de um fenômeno ou conjunto de fenômenos complexos.

É importante frisar o aspecto de que um modelo também pode ser uma aproximação

do fenômeno ou conjunto de fenômenos. Parte importante de se valer da modelização é

que ela pode ser uma maneira de reduzir a complexidade do fenômeno observado para

torná-lo mais tratável.

Apesar de abstrata, a ideia mais fundamental a ser debatida é a de que desenvolver

um modelo é a maneira de tratar um objeto complexo usando definições expĺıcitas, que

tanto descrevem o funcionamento do objeto quanto ajudam a prever tal funcionamento.

Pensando de forma mais concreta, um bom exemplo de modelo é um aeromodelo, ou

seja, um avião em miniatura constrúıdo a partir de materiais como papelão e isopor. Esse

objeto é uma forma de tentar abordar uma questão complexa, que é o formato necessário

para se construir uma máquina que voe. Esse tipo de modelo permite testar o funcio-

namento da aerodinâmica de um determinado design e costuma ser um bom modo para

descobrir quais formas são mais aerodinâmicas do que outras.

Outro exemplo da mesma área é um modelo computacional de um avião, o qual si-

mule a velocidade que um avião com uma determinada turbina pode alcançar dado o peso

dele, materiais mais resistentes e mais leves, consumo de combust́ıvel para uma distância

qualquer etc.

Tal modelo permite se refletir sobre quantas dimensões do problema quisermos, mas

apenas naquelas que forem inclusas na análise.

Ao mesmo tempo que um aeromodelo não é um modelo que se preocupa em testar

quais materiais são apropriados para a construção de um avião, um modelo computacio-

nal também não garante necessariamente que todos os aspectos dessa construção sejam

testados.

Ainda assim, comparar os dois modelos é uma tarefa delicada. É necessário criar

16



modos expĺıcitos de testá-los para que a comparação seja transparente. Se os dois fossem

atirados por uma janela, um dos modelos levaria grande vantagem fazendo face ao outro.

Se o teste buscar qual modelo melhor prevê o material a ser usado para construir uma

nave, o modelo computacional tenderá a levar vantagem.

Nesse ponto, emerge um aspecto fundamental sobre modelização: para que seja

posśıvel comparar o funcionamento de modelos, não basta observar o desempenho dos

mesmos em algum teste, mas mais importante do que isso é ter bem claro quais são os

objetivos de cada um, assim como em qual contexto de formalização do objeto eles se

encaixam8.

A ĺıngua é um objeto extremamente complexo e dinâmico. Ao se falar de modelos

de ĺıngua, é ainda mais importante ser expĺıcito para que não haja comparações entre

objetos distintos, como aquelas que foram representadas anteriormente.

Portanto, os modelos lingúısticos apresentados são sistemas/esquemas que buscam

descrever o funcionamento da ĺıngua humana. Apesar de os sistemas também buscarem

prever esse funcionamento9, essa dimensão foge ao escopo da presente discussão10.

Na verdade, dada a complexidade do objeto ĺıngua, os modelos apresentados buscam

não descrever o funcionamento da totalidade da ĺıngua humana, mas sim de determinados

fenômenos, no caso, o acento.

Um modelo lingúıstico que trata do acento descreve a maneira como ele é atribúıdo

no idioma por meio de regras a serem aplicadas.

Um modelo lingúıstico matemático é uma forma de organizar esse sistema seguindo

os prinćıpios matemáticos de transparência e usando a linguagem matemática para isso.

Os modelos descritos nos Caṕıtulos 3 e 4 não são apenas lingúısticos matemáticos,

mas são também probabiĺısticos, o que significa que eles descrevem o funcionamento de

algum aspecto da ĺıngua em termos matemáticos pela atribuição de probabilidade aos

eventos.

8Discussão baseada nas noções apresentadas em Harnad (1989) e em Frigg and Hartmann (2012).
9Ou seja, entre os objetivos de modelar a ĺıngua está a ideia de prever como a ĺıngua se comportaria

em determinadas ocasiões.
10Apesar de ter sido brevemente abordada no final do Caṕıtulo 3 com o uso de pseudopalavras.
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Esses modelos, aplicados ao acento, atribuirão probabilidades a versões acentuadas

das palavras.

1.5 Sobre probabilidade

Uma vez que os modelos probabiĺısticos atribuem probabilidades às palavras, é fun-

damental questionar: o que isso significa11?

Probabilidade é a medida das chances de um determinado evento acontecer (Webster,

1913). A partir dessa definição, a discussão se centrará em alguns aspectos formais da

medida. Isso servirá de base para explicar o modo como os modelos apresentados nos

Caṕıtulos 3 e 4 funcionam.

Em primeiro lugar, é fundamental entender que probabilidade se aplica a um evento,

representado a partir da seguinte notação:

P(e) = x

Em que a probabilidade P de um evento e é igual a algum valor x.

Um exemplo clássico de evento é o lançar de um dado de seis lados para ver qual face

está para cima.

Esse evento possui seis posśıveis resultados, cujo conjunto deles é chamado de espaço

amostral. É posśıvel quantificar quais as chances de cada um dos resultados posśıveis

ocorrerem.

O valor da medida de probabilidade é um número entre 1 e 0, sendo que 0 representa

a chance nula de um evento acontecer e a probabilidade 1 significa chance total de o

evento acontecer. A notação matemática que representa isso é a seguinte:

0 ≤ P ≤ 1

Ao considerar o caso do dado, se tivéssemos um dado completamente viciado para

dar o resultado 3, essa face teria probabilidade 1 (P(3) = 1), já que é sempre ela a que

11Discussão baseada em Krenn and Samuelsson (1997).
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cai para cima, ao passo que todas as outras teriam probabilidade 0 (por exemplo P(6) =

0 ).

Um importante aspecto é que a probabilidade somada de todos os itens do espaço

amostral deve ser igual a 1.

Ao pensarmos em um dado, é bastante claro que se o dado de seis faces for lançado,

ele cairá com alguma face voltada para cima.

Por outro lado, caso o dado fosse justo, o valor da probabilidade de cada um dos

posśıveis resultados (representada por P(E)) seria dado pela seguinte fórmula, derivada

da probabilidade do espaço amostral (representado como Ω) definida acima:

P(E) =
1

Ω

Ou seja,
1

6
de probabilidade para cada um dos lados do dado. É importante salientar

que esse resultado é esperado para um evento aleatório como o lançar de dados. No

caso do acento das palavras no PB em que padrões não-aleatórios são claros, é necessário

buscar outra maneira de atribuir probabilidades.

É posśıvel também atribuir probabilidade para sequências de eventos. Mas aqui uma

outra dimensão fundamental da probabilidade também aparece: existem eventos que não

têm relação entre si, chamados independentes, como o lançar de um dado duas vezes,

e eventos que possuem algum tipo de relação entre si, ou seja, dependentes, tal como

retirar duas cartas do mesmo naipe de mesmo baralho sem reposição12.

Caso o dado justo fosse jogado duas vezes, qual seria a probabilidade das faces que fica-

ram para cima serem a com o número 1 na primeira jogada e com o número 2 na segunda?

O cálculo é realizado da seguinte forma, já que se tratam de dois eventos independen-

tes:

P(1) =
1

6
P(2) =

1

6

P(1∩ 2) =
1

6
× 1

6
=

1

36

12Ou seja, o primeiro evento altera a probabilidade de o segundo ocorrer.
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Generalizando:

P(e1∩e2) = P (e1)× P (e2)

Novamente, há a probabilidade de se obter, em primeiro lugar, o número 1, e em

segundo, o 2.

Por fim, é também necessário descobrir a probabilidade de uma sequência de eventos

que não sejam independentes. Esse tipo de cálculo será bastante usado nos modelos im-

plementados mais adiante e é chamado de probabilidade condicional, além de ser a ideia

sobre como é posśıvel atribuir probabilidade para um evento e2, dado que o evento e1

ocorreu.

O cálculo ocorre do seguinte modo:

P(e2 | e1) =
P (e1 ∩ e2)
P (e1)

Portanto, a probabilidade do evento e2 dado o evento e1 é fornecida por meio da di-

visão da probabilidade conjunta de ambos acontecerem pelo valor da probabilidade do

evento 1 ser realizado.

Essas noções serão retomadas nas discussões posteriores presentes neste trabalho.

Nos modelos desenvolvidos aqui, o evento é a versão de uma palavra com um acento

em uma das três posições posśıveis (ox́ıtona, parox́ıtona e proparox́ıtona), e a função do

modelo é atribuir uma probabilidade para cada uma dessas versões.

Uma outra pergunta importante também surge, sobre qual é o método utilizado para

se obter o valor de uma probabilidade.

A ideia é que os valores das probabilidades de eventos podem ser descobertos, com

graus de sucesso variados13, a partir da observação deles.

13Existem maneiras de quantificar e analisar os graus de sucesso obtidos em uma atribuição de pro-
babilidade, além de medidas metodológicas que ajudam esses valores a serem mais próximos do mundo
real.
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Portanto, para se obter com alguma segurança a probabilidade de um determinado

evento, é necessário coletar dados sobre como esse evento costuma ocorrer.

Quanto mais eventos forem posśıveis de entrar nessa coleção, mais completa será a

análise.

No exemplo do dado viciado, seria fundamental poder jogá-lo algumas vezes para que

fosse posśıvel atribuir, com alguma segurança, as probabilidades, tais como foram apre-

sentadas anteriormente.

A essa coleção de dados dá-se o nome de corpus.

Idealmente, seria perfeito se o corpus contivesse todas as ocorrências de um determi-

nado evento, no entanto, quando se lida com um objeto como a ĺıngua, isso é imposśıvel,

pois não há um que contenha toda a ĺıngua, todas as palavras de uma ĺıngua ou todas as

suas sentenças.

Nesse caso, o corpus é um subconjunto desse grande conjunto. É importante salientar

que uma estimativa das probabilidades do grande conjunto (as probabilidades reais) é

feita por meio das probabilidades obtidas na análise do subconjunto. Porém, não neces-

sariamente o que é válido no corpus o é para a ĺıngua, e as descobertas só podem ser

feitas nele. Por isso, é fundamental que o corpus seja o mais extenso posśıvel.

Para se estudar o acento no PB, portanto, foi necessário coletar uma grande quanti-

dade de dados para que os modelos probabiĺısticos pudessem funcionar. O advento da

computação facilita o processamento dessas quantidades massivas de dados.

Uma vez coletados esses dados, passou-se a observar o comportamento do acento em

muitas palavras.

A partir disso, deve-se também definir como se calcula a probabilidade de um evento.

No entanto, essa não é uma questão trivial, pelo contrário, a miŕıade de respostas que

cabem a essa questão resulta em infinitas maneiras de se enxergar o objeto de estudo,

resultando em concepções e conclusões completamente diferentes.

Aqui, o método de cálculo empregado é o de estimativa por máxima verossimilhança,

que é uma maneira de estimar os valores atribúıdos de probabilidade aos eventos apenas
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a partir do que se observou no corpus.

Por mais intuitiva que essa noção apareça, é importante ressaltar que ela não é per-

feita, pois termina julgando que se algo não acontece no corpus, a probabilidade desse

evento é de 0. No entanto, ao pensarmos num corpus de palavras de um idioma, é im-

posśıvel conseguir uma lista que contenha todas as palavras dessa ĺıngua. Isso resulta em

erros que precisam ser contornados por meio de técnicas chamadas de smoothing.

Podemos pensar em um exemplo prático, imagine que se tenha um corpus formado

por todas as edições de um jornal diário do ano de 1989. Esse corpus será composto

milhões de palavras, mas muito dificilmente conterá termos como internet, mouse, tablet,

que não eram usuais na época.

Ao atribuir probabilidades usando esse corpus, é importante termos estratégias para

lidar com palavras que existem, mas que apenas não estão dentro do nosso subconjunto

de dados.

1.6 Abordagem computacional

Este trabalho pretende trazer uma abordagem computacional da questão do acento,

usando ferramentas computacionais para construir modelos a partir de grandes quanti-

dades de dados lingúısticos que serão a base de uma discussão.

Primeiramente, será feita uma abordagem descritiva, implementando-se algoritmos

em Python a fim de automatizar processos relacionados à montagem e preparação de

corpora relevantes. Também serão realizadas análises estat́ısticas do corpus a fim de

procurar posśıveis padrões e relações entre variáveis lingúısticas e o comportamento do

acento.

A linguagem de programação Python é utilizada neste projeto tanto por ser uma

ferramenta acesśıvel para desenvolver scripts computacionais quanto por ser uma lingua-

gem que permite desenvolver todas as ferramentas necessárias para a abordagem aplicada.

Em segundo lugar, será conduzida uma abordagem de modelização, pela implementação

de modelos computacionais que tentem capturar o comportamento do padrão acentual

do idioma.
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Essa segunda etapa será feita por meio da introdução de um modelo computacional-

mente simples, chamado de modelo de ”N-gramas”, que permitirá atestar a validade de

uma abordagem probabiĺıstica para a questão do acento. Ela também poderá revelar a

sensibilidade do padrão acentual aos contextos locais.

Em seguida, um modelo computacionalmente mais complexo será implementado, cha-

mado ”Classificador Bayesiano Ingênuo”. Este é interessante por ser mais senśıvel a in-

formações outras quaisquer (no caso, lingúısticas) que estejam dispońıveis num corpus de

treinamento.

Na implementação de ambos os modelos probabiĺısticos, é importante ressaltar mais

uma preocupação metodológica, considerada prática comum nesse tipo de experimento,

conforme Jurafsky and Martin (2000): as estat́ısticas subjacentes aos modelos serão ex-

tráıdas de parte do corpus, chamada de corpus de treino e que consiste de 80% dos dados.

Os testes serão feitos nos 20% restantes, a fim de evitar qualquer tipo de enviesamento

ou overfitting14 dos modelos, que anulariam a validade das aplicações.

14Por overfitting se entende o ajuste excessivo do modelo ao corpus de treino, de tal modo que ele
modele também os próprios vieses do corpus e, com isso, o modelo obteria um desempenho muito melhor
no corpus do que no mundo real.
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Caṕıtulo 2

O comportamento do acento no
Português Brasileiro:
desenvolvimento e análise do corpus
ABG

2.1 Justificativa

A análise de grandes quantidades de dados de modo rápido e eficiente é uma contri-

buição ı́mpar que a computação dá ao ser aplicada nos estudos lingúısticos. Devido a

este fato, é de inegável importância descrever o processo de compilação e formatação dos

dados que servirão de base para as análises que seguirão1.

Desenvolver um corpus para tratar de uma questão fonológica é uma tarefa que de-

manda cuidados. Neste caso, a formatação dos dados e a extração das variáveis foram

feitas automaticamente. As tarefas foram executadas buscando sempre o maior grau de

controle sobre o processo, e todos os dados apresentados neste caṕıtulo foram revisados.

As justificativas para montar um corpus surgem da própria literatura sobre o acento

no PB. A noção de que existem grupos majoritários do acento, sendo eles as parox́ıtonas,

em primeiro lugar, depois as ox́ıtonas e, por último, as proparox́ıtonas, ou o grupo de

palavras ox́ıtonas terminadas em consoantes e o das parox́ıtonas terminadas em vogal

(Bisol, 2005), fala sobre tendências quantitativas.

Porém, a análise quantitativa não é central no estudo do comportamento do acento.

Bisol (1992) realizou um levantamento de frequências das ox́ıtonas, parox́ıtonas e pro-

parox́ıtonas em um dicionário para fundamentar sua descrição dos padrões majoritários,

1Benevides & Guide (no prelo).
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mas neste estudo em espećıfico não há uma análise que leve em conta a ĺıngua em uso.

É necessário, antes de desenvolver o corpus, ter algumas hipóteses iniciais sobre a

questão do acento. Para isso, foi feita uma pesquisa na literatura sobre o tópico a fim de

buscar posśıveis variáveis que possam ser relevantes para a questão, como peso silábico

da última śılaba e classe morfológica da palavra.

2.2 Montando o corpus ABG

Uma vez estipuladas as dimensões do corpus que seriam exploradas no desenvolvi-

mento do projeto, iniciou-se a coleta da maior quantidade posśıvel de dados lingúısticos

brutos (textos escritos ou transcritos) de forma organizada e balanceada (Berber Sardi-

nha, 2000), para começar a implementar os programas de acentuação.

A partir disso, o desenvolvimento do corpus ABG em conjunto com a colega Aline

Benevides se deu, buscando equilibrar amostras numerosas de ĺınguas oral e escrita. A

seguir, está a metodologia utilizada para a composição do corpus e o modo como os dados

foram tratados - as referências completas do corpus estarão dispońıveis nas Referências.

2.2.1 Corpus ABG ĺıngua oral

Para montar a parte do corpus relativa à fala oral, realizou-se uma busca por corpora

de PB falado que estivessem dispońıveis para ser utilizados e que apresentassem metodo-

logia descrita com clareza.

A partir disso, os corpora escolhidos para compor o corpus ABG foram estes que

seguem, tratados pelo nome do projeto com a referência e uma breve descrição das in-

formações lingúısticas coletadas. Em parênteses estão os nomes que serão usados neste

texto para tratar dos corpora:

Corpus do Projeto SP da Universidade de São Paulo – ProjetoSP (Mendes

and Oushiro, 2012)

Esta amostra é composta por diversas entrevistas (60 delas compõem o corpus dis-
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pońıvel no site2 e 118 foram cedidas pelo grupo de pesquisa Grupo de Estudos Socio-

lingúısticos para o desenvolvimento deste corpus) com falantes paulistanos, estratificados

de acordo com algumas variáveis sociológicas, detalhadas na descrição do projeto. Para

esta pesquisa, que não se propõe a investigar variação, os dados foram tratados unifor-

memente.

Corpus C-Oral Brasil da Universidade Federal de Minas Gerais Coral (Raso

et al., 2015)

Esta amostra de ĺıngua oral faz parte de um projeto que se dedica ao estudo da fala

espontânea do PB, por meio da compilação de um corpus de textos orais produzidos em

contexto natural, recolhidos na região de Belo Horizonte (MG).

A parte do corpus utilizada se divide, seguindo a descrição encontrada no site3 do

conjunto de dados:

“[...] um domı́nio privado/familiar (80%) e um domı́nio público (20%).
Cada domı́nio se divide em monólogos (1/3), diálogos (1/3) e conversações
(1/3).

O objetivo principal da arquitetura do corpus é representar a variação
diafásica da fala brasileira, com especial atenção à diatopia mineira (em par-
ticular a região metropolitana de Belo Horizonte). Portanto as gravações
procuram buscar a maior variação situacional posśıvel. Secundariamente,
busca-se também representar a variação diastrática4.”

Mais uma vez, os dados serão considerados de modo uniforme.

Corpus Iboruna da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’

– campus Rio Preto Iboruna - (Gonçalves, 2007)

Esta amostra é composta por 151 entrevistas e 11 diários de campo colhidos com

falantes da região Noroeste do interior do Estado de São Paulo.

2Dispońıvel em http://projetosp2010.fflch.usp.br. Acessado em Agosto de 2015
3Informações encontradas em: http://www.c-oral-brasil.org/
4Site acessado em Agosto de 2014

26



Este corpus foi compilado a fim de construir uma amostra do português tal como é

falado na região estudada.

Originado do projeto “O português falado na região de São José do Rio Preto”, que é

a constituição de um banco de dados anotado para o seu estudo, o projeto ALIP tem por

objetivo constituir-se de base para a descrição do português falado no interior paulista,

mais especificamente na região Noroeste do Estado de São Paulo. Os informantes que

cederam suas amostras de fala, que atualmente compõem o banco de dados denominado

’Iboruna’, são provenientes das seguintes cidades: Bady Bassit (BAD), Cedral (CED),

Guapiaçu (GUA), Ipiguá (IPI), Mirassol (MIR), Onda Verde (OND) e São José do Rio

Preto (SJP).

Cabe ressaltar que, ainda que as amostras representem diversas variantes do PB, todas

serão tratadas da mesma maneira e transcritas de acordo com a pronúncia do português

paulistano, como será discutido detalhadamente na seção 2.3.1.

2.2.2 Corpus ABG ĺıngua escrita

A quantidade de informação lingúıstica escrita que temos dispońıvel é imensa, como

já citado. Por isso, a composição do corpus escrito foi pensada em relação à composição

do corpus de ĺıngua oral, para que estes fossem balanceados.

Uma vez definida a quantidade de informações escritas necessárias, a preocupação

passou a ser obter uma amostra que fosse equilibrada em termos de estilo, para que

se pudesse neutralizar, também na ĺıngua escrita, alguns posśıveis enviesamentos termi-

nológicos de amostras que fossem mais ou menos formais. Então, assim como na amostra

oral, que inclui tanto fala espontânea quanto entrevistas e leituras de textos, na escrita,

possúımos textos acadêmicos, jornaĺısticos e de opinião.

Para tanto, as amostras que compõem a parte do corpus ABG relativa à ĺıngua escrita

são:

� Textos jornaĺısticos (Jornal) – Esta amostra é composta por 15 edições completas

do jornal Folha de São Paulo e outras 15 do Estado de São Paulo, coletadas durante

um peŕıodo de 15 dias desde 29 de setembro de 2014.
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� Artigos cient́ıficos (Artigos) – Foram selecionados artigos de tamanho médio (entre

15 e 30 páginas pautadas de acordo com as normas da ABNT) advindos de diversas

áreas, no caso, economia, semiótica e lingúıstica, história, sociologia e literatura. De

cada uma foram extráıdos cinco artigos de duas revistas de destaque, totalizando

10 de cada área, sempre com autores distintos. As amostras eram posteriores a

novembro de 2013.

� Blogs (Blogs) – Essa parte é composta pelos 10 últimos posts de 30 blogs a partir

de 2000. Os 30 blogs são divididos em 10 áreas: moda, maquiagem, video-games,

culinária, música, natureza, viagem, animais de estimação, saúde e informática.

Cada área foi representada por três blogs.

2.2.3 Dados do corpus ABG

Uma vez que explicitamos em linhas gerais a montagem do corpus, cabe mostrar al-

guns de seus dados técnicos. Esses números da tabela 2.1 representam o tamanho do

corpus pré-tratamento para a questão do acento no PB, ou seja, ainda contam siglas,

endereços eletrônicos, e-mails e palavras estrangeiras. Porém, para essa contagem ter

valor, foram eliminadas tanto as marcações de entrevista nos corpora falados quanto os

cabeçalhos dos corpora escritos.

Daqui em diante, uma diferença importante no tratar dos dados recolhidos será entre

tipos e ocorrências. Quando se trabalha com corpus lingúıstico, é uma decisão importante

definir se uma palavra que ocorre muito na ĺıngua terá um tipo de valor diferente de uma

menos frequente5.

Quando fazemos uma análise baseada em tipos, o valor de todas as palavras é igual.

Estudos como o de Bisol (1992) são um bom exemplo. A autora apresenta a distri-

buição de categoria acentual a partir da contagem de palavras em um dicionário, ou seja,

para descrever o funcionamento das possibilidades da ĺıngua como um sistema, é mais

importante abordar todas as palavras, sem dar mais importância para as mais frequentes.

Cabe ressaltar que existe uma diferença importante no tratamento dos dados que é a

de tipo e lema.

5Uma discussão interessante a este respeito, em espećıfico para a área da Fonologia, pode ser visto
em Vigário et al. (2010) ou, de modo mais geral, na lingúıstica em Bybee (2003) e Pierrehumbert (2001).
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Lema é entendido como a forma dicionarizada de uma palavra. Portanto, os dados

do corpus ‘peguei’ e ‘pegou’ têm como lema ‘pegar’. No entanto, a análise aqui desenvol-

vida considerará ambos como tipos distintos, ainda que sejam considerados como tendo

o mesmo lema.

Quando se trata de uma análise baseada em ocorrências, por outro lado, a ideia subja-

cente é a de que existe uma diferença entre a influência no sistema lingúıstico de palavras

com maior ocorrência em relação às palavras que ocorrem menos.

O objetivo deste trabalho é tentar mostrar como essas noções distintas podem gerar

análises diferentes para a questão do acento no PB.

Corpus escrito Corpus oral

Estadão 397.869 C-oral 12.079
Artigos 342.871 Iboruna 734.991
Blogs 215.126 Projeto SP 2010 1.216.728
Folha 819.381

TOTAIS PARCIAIS

Ocorrências 1.775.247 Ocorrências 1.963.798
Tipos 104.364 Tipos 40.586

TOTAL GERAL

Ocorrências 3.739.045
Tipos 123.245

Tabela 2.1: Dados do corpus ABG pré-limpeza

O corpus contendo 3.739.045 ocorrências e 123.245 tipos de palavras distintas se en-

caixa na categoria de Berber Sardinha (2000) médio, mas, tendo em vista que o autor se

refere ao corpus que trate de questões sintáticas e semânticas e que a análise será feita

focando-se nas estruturas internas da palavra, estamos lidando com um corpus relativa-

mente mais significativo.

2.3 Extraindo os dados do corpus ABG

Após os textos terem sido selecionados e recolhidos, fez-se necessária a formatação do

corpus para extrair os dados que serão relevantes nesta pesquisa.
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O primeiro passo na formatação do corpus foi organizar todos os dados em uma tabela,

na qual cada linha representa uma palavra, e a cada linha está associada a frequência da

palavra no corpus. Esse passo simples permite manipular uma tabela de 123.244 linhas,

ao invés de uma com 3,7 milhões de palavras.

Em seguida, foi feita a eliminação do que não foi considerado palavra do idioma, como

siglas, endereços eletrônicos ou palavras estrangeiras. Aqui, o corpus foi reduzido, porém

mais em termos de tipos de palavras do que em ocorrências totais, visto que todas as

palavras eliminadas não faziam parte das mais frequentes do corpus.

A partir dáı, o corpus foi transcrito, silabificado e acentuado a fim de fornecer in-

formações relevantes para o trabalho. Para isso, foi preciso criar algumas ferramentas

capazes de automatizar as tarefas do processo.

As ocorrências foram organizadas em outra tabela, e cada informação nova retirada

da ocorrência acresceu uma coluna à ela.

2.3.1 Transcrição

Em primeiro lugar, deve-se representar as palavras extráıdas do corpus tal como elas

são pronunciadas, já que o acento é uma caracteŕıstica fonológica da ĺıngua. Para isso,

utilizou-se uma transcrição fonológica da pronúncia das palavras de acordo com o dialeto

paulistano, feita automaticamente a partir de um script escrito em Python.

A transcrição deve ser realizada pois, além de eliminar ambiguidades fonológicas de

alguns grafemas do PB (como a letra s), é capaz de representar um som fonológico em

cada caractere. Isso será de grande valia posteriormente no processamento dos dados.

Além disso, a transcrição é útil para indicar diversos processos fonológicos que não são

representados na escrita, como a palatalização dos fones /d/ e /t/ diante de [i], a aparição

da vogal epentética em determinados contextos (Silveira et al., 2007), a nasalisação de

vogais, a ditongação, entre outros.

A partir disso, a tabela de transcrição utilizada, apresentada aqui nas tabelas 2.2 e

2.3, foi aquela proposta em Guide (2013), com o acréscimo de uma distinção fonológica

que não foi empregada na época da realização de tal trabalho: entre vogais tônicas e
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átonas.

Alfabeto Fonético Internacional Chave de transcrição proposta
[p] – pato p
[b] – bacharel b
[t] – toca t
[d] – denso d
[k] – casa k
[g] – gato g
[f] – fuga f
[v] – valor v
[s] – sal s
[z] – zero z
[S] – cachaça S
[Z] – jejum j
[Ù] – tio T
[Ã] – dia D
[h] – cachorro h
[R] – careta r
[l] – pele l
[λ] – palha L
[m] – mãe m
[n] – nada n
[N] – pinho N

Tabela 2.2: Chave de transcrição – Consoantes

31



Alfabeto fonético internacional Forma átona Forma tônica

[a] – casa a 1
[e] – ereto e 4
[E] – pele 3 5
[i] – ida i 7
[o] – podre o 9
[O] – corda 0 !
[u] – furto u $

[ã] – antes A 2
[ẽ] – ênfase E 6
[̃ı] – ı́ndio I 8
[õ] – ontem O #
[ũ] – punção U %
[5] – casa @ –
[I] – pele y –
[U] – caso w –
[j] – praia J –
[w] – dourar W –

Tabela 2.3: Chave de transcrição – Vogais

Além da transcrição fonológica, as palavras foram também silabificadas automatica-

mente de acordo com o silabificador desenvolvido em 2013 pelo orientador do projeto,

usando o śımbolo ‘-’ como marcador para a divisão de śılabas.

Depois que a tarefa de transcrição e silabificação foi feita, o corpus foi revisado e

corrigido manualmente, principalmente pelo fato de que as palavras que contêm a letra

‘x’ apresentam pronúncia nem sempre previśıvel6.

Além disso, dois outros śımbolos foram incorporados na transcrição: um para começo

de palavra, representado pelo caractere ‘&’ e para marcar o fim de uma palavra, marcado

pelo caractere ‘*’.

2.3.2 Etiquetagem morfossintática

Obter as categorias morfossintáticas de todas as palavras do corpus foi uma tarefa

fundamental para este projeto, dada a aparente relação desse fator com o comportamento

6Outro tipo de enviesamento também foi corrigido em grande parte dos dados: existem momentos em
que a pronúncia das letras e e o variam entre os fonemas [e] e [E] no primeiro, como em beca e beco e entre
[o] e [O] no segundo, como nas palavras morte e porto. Essa variação não é previśıvel, portanto, para
evitar o enviesamento dos fonemas abertos como sempre tônicos, foi necessário fazer a revisão manual.
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do acento no PB.

Essa não é uma tarefa trivial, e a discussão acerca dos métodos computacionais para

a etiquetagem morfossintática de uma palavra é uma área que não está no escopo deste

projeto.

Portanto, para esse aspecto da formatação do corpus foi utilizada uma ferramenta de-

senvolvida por terceiros, denominada ”TreeTagger”(Schmid, 1994), com a parametrização

para a ĺıngua portuguesa feita por Gamallo and Garcia (2013). Essa ferramenta tem uma

caracteŕıstica interessante pois, além de atribuir uma categoria morfossintática a uma pa-

lavra, também retorna o seu lema. Isso acabou sendo bastante útil para diferenciar, por

exemplo, as palavras terminadas em ‘s’ que eram plurais daquelas com a mesma ter-

minação mas que eram singulares.

A precisão do algoritmo é de 95%, de acordo com os autores. Porém, vale averiguar a

validade disso, pois autores como Manning (2011) mostram que esse número por vezes não

é absolutamente confiável. Por isso, mais uma vez, é uma tarefa de grande importância

a revisão das informações do corpus.

As categorias morfossintáticas encontradas pelo etiquetador (no caso, ADJ, ADV,

CONJ, DET, I, NOM, P, PR, PRP, PRP-ADV, PRP-DET, PRP-P, V7) não necessaria-

mente serão encaradas individualmente na análise, pois, por exemplo, de acordo com Lee

(1995), a sensibilidade do acento quanto às categorias morfossintáticas se dá em relação

a verbos e não-verbos.

2.3.3 Acentuação

Outra etapa essencial para a construção do corpus da pesquisa é saber a categoria

acentual das palavras para se ter um parâmetro de comparação com os modelos que serão

constrúıdos.

Para isso, foi escrito um script de acentuação ad hoc baseado não apenas na acen-

tuação gráfica da ĺıngua, mas também na categoria morfossintática e no peso da última

śılaba da palavra.

7As siglas significam (em ordem); Adjetivos, Advérbios, Conjunções, Determinantes, Interjeições,
Nomes, Pronome, Pronomes Interrogativos, Preposições, Preposição + Advérbio, Preposição + Deter-
minante, Preposição + Pronome e Verbo.
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A acentuação gráfica foi extráıda da própria forma escrita da palavra, então, se a pa-

lavra contém algum acento, o programa já faz a transcrição com acento automaticamente.

Em seguida, se a palavra não é acentuada, checa-se a categoria morfossintática. Se a

categoria é verbo, a palavra recebe o acento de acordo com a terminação verbal.

Se a categoria não é um verbo, o script extrai a estrutura silábica da palavra (por

exemplo: ‘pa-la-vra’ vira CV-CV-CCV) e averigua se a śılaba final é, ou não, pesada; em

caso positivo, a palavra é ox́ıtona, senão, parox́ıtona.

Além disso, uma lista de palavras com a acentuação correta foi inclusa para que o

acentuador tivesse 100% de sucesso.

No entanto, uma análise posterior mostrou que o algoritmo poderia ser ainda mais

simplificado. Em função da natureza do português escrito, se eliminadas as palavras

acentuadas, a regra de peso silábico dá conta de 100% das palavras, o que foi checado

posteriormente à implementação do acentuador.

Os dados foram revistos ao final para garantir que essa informação não estivesse in-

correta.

2.4 Analisando o comportamento do acento

Uma vez que o corpus foi devidamente formatado para conter algumas informações

básicas para a análise quantitativa sobre o comportamento do acento, tornou-se posśıvel

começar uma discussão baseada em dados sobre os padrões observados.

O primeiro passo foi identificar as variantes das variáveis estudadas, observar o com-

portamento do acento em relação a elas, escolher as distribuições mais interessantes e,

então, começar a análise amalgamando variantes para análises mais coesas, ou destrin-

chando algumas distribuições em unidades de análise mais detalhadas.

Para fundamentar a discussão, foram realizadas em todas as análises testes estat́ısticos,

a fim de quantificar a segurança das relações apresentadas entre a distribuição do acento

e as variáveis. A apresentação dos resultados seguirá as sugestões presentes em Gries
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(2013).

2.4.1 Variáveis selecionadas

Este projeto se propõe a analisar o comportamento do acento frente a um conjunto

de variáveis lingúısticas. Cada variável contém um conjunto de variantes e motivos para

que sejam inclusas como posśıveis fatores relacionados ao comportamento do acento.

Categoria acentual

Variantes: Ox́ıtona, Parox́ıtona, Proparox́ıtona, Anteproparox́ıtona e Monosśılaba.

As categorias clássicas da literatura sobre o assunto, ox́ıtona, parox́ıtona e propa-

rox́ıtona, de fato contêm a maioria das palavras do corpus8. Porém, foi necessário acres-

centar uma categoria (Anteproparox́ıtona) para palavras como técnico, que quando trans-

critas, apresentam a śılaba tônica na ante-antepenúltima śılaba.

Além disso, será discutida em maior profundidade na seção 2.4.2 uma diferença entre

ox́ıtonas e monosśılabas, que se fez importante na análise geral do comportamento do

acento no corpus ABG.

Categoria morfossintática

Variantes: V para verbos, ADJ para adjetivos, NOM para nomes, ADV para advérbios

e F para outras.

A escolha de não utilizar toda a descrição morfossintática fornecida pelo etiquetador

se baseia no fato de que as palavras que não são consideradas com conteúdo apresentam

acentuação questionável, além de que, considerar as palavras funcionais causaria sérios

enviesamentos na consideração do comportamento do acento, como será apresentado em

2.4.2.

No entanto, caso seja um objetivo averiguar o comportamento do acento levando em

conta todas as categorias fornecidas pelo etiquetador, as informações não seriam descar-

tadas.

8Tanto em termos de tipos quanto em termos de ocorrências.
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Na verdade, ainda que Lee (1995) defina que a categoria morfossintática é importante

para definir o comportamento do acento, seu modelo não se trata de uma correlação di-

reta. A relação entre acento e categoria se dá na aplicação de regras distintas durante

a derivação da grade métrica. No entanto, pelo fato de que o autor postula regras para

não-verbos e verbos marcados e não-marcados, uma análise interessante é a de observar

qual a quantidade de itens que seriam marcados, ou não.

Segmento final

Variantes: V para vogais não-nasais, N para vogais nasais, C para consoantes com

exceção de s e S para palavras terminadas em ‘s’.

Essa variável representará a sensibilidade do comportamento do acento em relação

ao peso da śılaba final. A expectativa, baseada em Bisol (1992), é que existam poucas

ox́ıtonas dentro do grupo das palavras com segmento final V, assim como é esperado que

poucas parox́ıtonas não tenham este mesmo segmento final.

A separação entre ‘s’ e as demais consoantes serve para discernir algumas ocorrências

de parox́ıtonas que estejam na forma plural, uma vez que o morfema de plural não al-

tera a tonicidade da palavra. Isso também permite observar as palavras terminadas com

‘s’ que não sejam derivadas morfologicamente, a fim de estudar se talvez o acento aqui

apresente algum tipo de sensibilidade a esse contexto.

Frequência da palavra no corpus

Variantes: Quantidade de ocorrências no corpus ABG.

A ideia de monitorar a frequência das palavras é de conseguir investigar se o com-

portamento do acento ou de qualquer outra das variáveis é senśıvel à frequência: as

palavras mais frequentes se comportam de modo diferente em relação àquelas com pou-

cas ocorrências?

Espera-se que, uma vez que as palavras sem conteúdo não são necessariamente in-

clúıdas na análise (com base em Kager (1995)), que a relação entre acento e frequência

não seja relevante.
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No entanto, as variáveis e os modelos desenvolvidos serão analisados com base tanto

em tipos quanto em ocorrências, podendo revelar qualquer influência do uso no com-

portamento dos padrões lingúısticos, como é discutido por Vigário et al. (2010), ou por

Bybee (2003).

2.4.2 Panorama geral

O corpus ABG, na forma final após ser revisado, conta com 93.948 palavras sem

repetições. A distribuição dessas palavras de acordo com as categorias acentuais apre-

sentadas em 2.4.1, está apresentada na tabela 2.4.

Categoria Acentual Palavras (sem repetição) % do total

Mono 1.995 2,12
Ox́ıtonas 28.037 29,84
Parox́ıtonas 60.186 64,06
Proparox́ıtonas 3.694 3,93
Anteproparox́ıtonas 36 0,04
Total 93.948 100,00

Tabela 2.4: Distribuição dos tipos de acordo com a categoria acentual

Essa distribuição é bastante interessante por apresentar um comportamento muito

próximo do que é considerado o padrão do PB na literatura geral9.

As parox́ıtonas constituem o grupo majoritário, com 64% das palavras. Em seguida,

as ox́ıtonas ocupam o segundo conjunto mais numeroso, com quase 30%. Por fim, as pro-

parox́ıtonas formam o menor grupo (além dos dois grupos exceção criados nesta análise),

com quase 4%.

Ao excluir as monosśılabas, que por vezes são átonas, a presença diminuta das propa-

rox́ıtonas e das palavras com acento na ante-antepenúltima śılaba, que constituem pouco

mais do que 5% da amostra parece indicar a existência de uma parcela muito pequena da

ĺıngua que tem um comportamento anormal. É isso que análises como a de Bisol (1992)

ou Hermans and Wetzels (2012) defendem ao não considerarem as proparox́ıtonas como

9Hermans and Wetzels (2012) apresentam um panorama da literatura sobre o tema que mostra a
tendência. Além disso, o senso comum sobre o português aponta o mesmo tipo de noção sobre a distri-
buição das palavras nas categorias de acento.
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parte do padrão (ou, no caso do último, como parte do padrão improdutivo) do português.

Quando levamos em consideração o comportamento do acento nas palavras com re-

petições, a distribuição (dada na Tabela 2.5) apresenta um comportamento ligeiramente

diferente e pouco discutido na literatura.

Categoria acentual Ocorrências no Corpus % do total

mono 1.162.935 32,17
ox́ıtonas 985.587 27,26
parox́ıtonas 1.407.433 38,93
proparox́ıtonas 58.447 1,62
4-śılabas 1.019 0,03
Total 3.615.421 100,00

Tabela 2.5: Distribuição das ocorrências de acordo com a categoria acentual

É fato conhecido que a distribuição das palavras de um idioma, organizadas de acordo

com a sua frequência num corpus obedece a chamada lei de Zipf (Manning, 2011), apre-

sentada na seguinte fórmula:

Pn ∼ (P1/n
a)

Em que, o número de ocorrências da Palavra P na posição n de uma lista de conta-

gem de ocorrências de palavras em um texto é similar àquele da palavra que mais ocorreu

dividido pela posição n.

Desse modo, a palavra mais frequente tende a ocorrer duas vezes mais do que a se-

gunda palavra mais frequente, e três vezes mais do que a terceira palavra etc.

A intuição por trás é que há uma tendência na distribuição das palavras de uma

amostra de ĺıngua natural. Essa tendência pode ser entendida da seguinte forma: poucas

palavras acontecem muitas vezes, e muitas palavras acontecem poucas vezes.

No corpus ABG, das 100 palavras mais frequentes, 32 são monosśılabas, o que cria

uma influência (ou enviesamento) clara no comportamento do acento quando olhamos

para a distribuição em termos de ocorrências.
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Além deste enviesamento, soma-se o fato de que a noção de palavra adotada neste

trabalho (explicitada no Caṕıtulo 1) possibilita assumir que toda sequência de caracteres

cercada por dois espaços em branco possui acento. Mas esse não é o caso para diversas

dessas palavras monosśılabas, portanto, as análises que serão feitas não vão considerar

as palavras monosśılabas.

Uma vez eliminadas as palavras monosśılabas, a distribuição em termos de tipos e de

ocorrências ocorre conforme a Tabela 2.6.

Categoria acentual Ocorrências % Tipos %

Ox́ıtona 985.587 40,20 28.037 30,50
Parox́ıtona 1.407.433 57,41 60.186 65,48
Proparox́ıtona 58.447 2,38 3.694 4,02
Total 2.451.467 100 91.917 100

Tabela 2.6: Distribuição das palavras por categoria acentual considerada relevante

De toda forma, há ainda outra caracteŕıstica interessante na análise do acento em

termos de ocorrências: a predominância das parox́ıtonas é bem menos ampla do que

quando se olha para os tipos. A relevância da categoria das proparox́ıtonas foi ainda

mais reduzida nesta análise, caindo quase pela metade da porcentagem apresentada na

análise de tipos.

2.4.3 Análise das previsões de Bisol (1992) e Lee (1995)

Antes de apresentarmos a análise estat́ıstica do comportamento do acento em relação

às variáveis selecionadas, conduziremos uma breve exploração quantitativa sobre a co-

bertura das duas teorias principais sobre a questão do acento, sem levar em conta a

marcação arbitrária que cada uma postula. A ideia é observar a discussão levantada em

1.2.3 usando os dados do corpus ABG como substrato para a análise quantitativa.

Além disso, o desempenho da regra de Bisol servirá como base para medir o sucesso

das abordagens por modelos probabiĺısticos, os quais serão desenvolvidos mais adiante.

As Tabelas 2.7 e 2.8 sumarizam a análise feita, cada uma indicando a cobertura dos dados

a partir do uso de regras das teorias, excluindo-se as marcações arbitrárias. As tabelas

possuem uma divisão entre os dados que correspondem aos verbos e não-verbos.
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Aponta-se, na primeira coluna, a categoria acentual da palavra e o peso da śılaba

final, na segunda, temos a porcentagem de tipos que são inclusos na categoria, seguindo

a terceira coluna, com a porcentagem de ocorrências na categoria. Por fim, a quarta

coluna apresenta o sucesso ou falha da teoria fonológica de cobrir aquela categoria sem

se valer da marcação arbitrária.

Ao final do conjunto, está indicada a porcentagem equivalente às palavras acentuadas

de modo previsto pela teoria, tanto em relação ao total da categoria verbo e não-verbo

quanto em relação ao total geral. No final da tabela, pode-se observar a porcentagem de

palavras que se comportam tal como previsto pela teoria sem lançar mão da marcação

arbitrária.

Bisol (1992) % de tipos % de ocorrências Acerto

Verbos 48,60 33,12
Ox́ıtonas leves 15,31 23,20 Não
Ox́ıtonas pesadas 24,99 32,97 Sim
Parox́ıtonas leves 58,10 42,48 Sim
Parox́ıtonas pesadas 1,26 1,27 Não
Proparox́ıtonas leves 0,33 0,06 Não
Proparox́ıtonas pesadas 0,00 0,01 Não
% Acerto verbos 83,09 75,45
% do total 40,38 24,99

Não-verbos 51,40 66,88
Ox́ıtonas leves 10,01 4,78 Não
Ox́ıtonas pesadas 8,76 23,48 Sim
Parox́ıtonas leves 68,51 66,25 Sim
Parox́ıtonas pesadas 4,98 1,41 Não
Proparox́ıtonas leves 7,46 3,64 Não
Proparox́ıtonas pesadas 0,28 0,44 Não
% Acerto não-verbos 77,27 89,73
% do total 39,72 60,01

% Acerto total 80,10 85,00

Tabela 2.7: Sucesso na previsão do padrão acentual do Português Brasileiro de um modelo
baseado em Bisol (1992)
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Lee (1995) % de tipos % de ocorrências Acerto

Verbos 48,60 33,12
Ox́ıtonas leves 15,31 23,20 Não
Ox́ıtonas pesadas 24,99 32,97 Não
Parox́ıtonas leves 58,10 42,48 Sim
Parox́ıtonas pesadas 1,26 1,27 Sim
Proparox́ıtonas leves 0,33 0,06 Não
Proparox́ıtonas pesadas 0,00 0,01 Não
% Acerto verbos 59,36 43,75
% do total 28,85 14,49

Não-verbos 51,40 66,88
Ox́ıtonas leves 10,01 4,78 Sim
Ox́ıtonas pesadas 8,76 23,48 Sim
Parox́ıtonas leves 68,51 66,25 Sim
Parox́ıtonas pesadas 4,98 1,41 Não
Proparox́ıtonas leves 7,46 3,64 Não
Proparox́ıtonas pesadas 0,28 0,44 Não
% Acerto não-verbos 87,28 94,51
% do total 44,86 63,21

% Acerto total 73,71 77,70

Tabela 2.8: Sucesso na previsão do padrão acentual do Português Brasileiro de um modelo
baseado em Lee (1995)

Os resultados obtidos mostram que ambas as teorias fazem uso da marcação arbitrária

para lidar apenas com a minoria dos casos. Bisol (1992) consegue, com apenas uma regra

e sem o uso de informações morfossintáticas, dar conta de grande parte das palavras do

idioma sem ter de usar a regra de extrametricidade. Esse desempenho servirá de base

para a avaliação dos modelos probabiĺısticos desenvolvidos nos Caṕıtulos 3 e 4.

2.4.4 Análise: categoria acentual e peso silábico da última śılaba

As duas primeiras análises puramente quantitativas que irei apresentar investigam a

relação entre o acento e as duas variáveis lingúısticas mais comumente associadas ao seu

comportamento.

São as variáveis presentes nas análises feitas nas principais teorias sobre o tema (Bisol

(1992) e Lee (1995)): peso silábico da śılaba final e categoria morfossintática da palavra.
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A expectativa na análise sobre o peso silábico é a de que existirá uma predominância

muito aguda de palavras terminadas em consoante para as ox́ıtonas, ao passo que pala-

vras terminadas em vogal tenderão a ser parox́ıtonas.

A primeira aproximação desta análise foi feita codificando as posśıveis terminações

das palavras no português da seguinte maneira: ‘N’ simboliza as transcrições que ter-

minam com uma vogal nasal, considerada neste trabalho como uma śılaba pesada; ‘S’ e

‘R’ representam as palavras terminadas com os segmentos ‘s’ e ‘r’, as duas consoantes

que o idioma permite em coda silábica; ‘V’ é o śımbolo para as palavras terminadas em

vogal10, a única variante que caracteriza necessariamente śılaba final leve11.

A distribuição das palavras nas categorias acentuais, quando considerado o segmento

final da palavra, está demonstrada na Tabela 2.9.

Terminação e categoria acentual Tipos % tipos Ocorrências % ocorrências

N 10.929 12,18 245.006 10,11

Ox́ıtonas 8.716 79,75 228.494 93,26
Parox́ıtonas 2.184 19,98 16.457 6,72
Proparox́ıtonas 29 0,27 55 0,02

R 5.210 5,80 152.796 6,30

Ox́ıtonas 5.120 98,27 151.305 99,02
Parox́ıtonas 75 1,44 1.462 0,96
Proparox́ıtonas 15 0,29 29 0,02

S 19.401 21,61 396.311 16,35

Ox́ıtonas 6.286 32,40 295.215 74,49
Parox́ıtonas 11.768 60,66 87.782 22,15
Proparox́ıtonas 1.347 6,94 13.314 3,36

V 54.220 60,41 1.630.418 67,25

Ox́ıtonas 6.123 11,29 285.080 17,49
Parox́ıtonas 45.823 84,51 1.300.451 79,76
Proparox́ıtonas 2.274 4,19 44.887 2,75

Total 89.760 100,00 2.424.531 100,00

Tabela 2.9: Distribuição das palavras nas categorias acentuais de acordo com a terminação
da última śılaba

É bem clara a predominância das parox́ıtonas dentre as palavras terminadas em vo-

10Aqui inclusos também as palavras que terminam com ditongos.
11O ‘s’ final, quando marcador de plural, merece atenção especial, como será discutido adiante.
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gal. Outra observação interessante é a da similaridade do comportamento do acento nas

palavras terminadas em vogal nasal e em ‘r’, ao passo que aquelas terminadas com o

segmento ‘s’ mostram um comportamento intermediário.

Portanto, deve-se fazer uma análise espećıfica das palavras terminadas em ‘s’. Esse

comportamento não é surpreendente, uma vez que o marcador de plural no português

é sempre terminado com este segmento e nunca atrai o acento. Nas análises de Bisol

(1992) e Lee (1995), fica claro que a marcação de plural não é um fator que influencia

o comportamento do acento. Uma estratégia seria a de separar as palavras terminadas

com este segmento entre as que são nomes (classe que contém adjetivos e substantivos)

no plural e as que não são.

Para isso, compara-se o tipo com o seu lema. Se o lema não tiver a mesma terminação

que o tipo, este tipo estará na forma plural.

Uma vez feita essa análise, as palavras terminadas com ‘s’ foram divididas em duas

categorias: ‘p’ para as que foram identificadas como plural e ‘0p’ para as que não foram.

A Tabela 2.10 apresenta a distribuição das palavras de acordo com a categoria de acento,

levando em conta o fato de serem plural ou não.

Categoria acentual e marca de plural Tipos

Ox́ıtonas 6.286
0p 1.025
p 5.261

Parox́ıtonas 11.768
0p 522
p 11.246

Proparox́ıtonas 1.347
0p 85
p 1.262

Total 19.401

Tabela 2.10: Distribuição das palavras terminadas em ‘s’ nas categorias acentuais, le-
vando em conta o número da palavra

Na categoria ‘0p’, podemos observar um comportamento do acento ligeiramente pa-

recido àquele observado nas palavras terminadas em consoante, mas com uma clara

tendência a favorecer o acento ox́ıtono (Tabela 2.11).
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Categoria acentual Tipos % de tipos

Ox́ıtonas 1.025 62,81
Parox́ıtonas 522 31,99
Proparox́ıtonas 85 5,21
Total 1.632 100,00

Tabela 2.11: Distribuição das palavras ‘0p’ nas categorias acentuais

Já na categoria com a marcação de plural, além de ser a maioria dos casos das pa-

lavras terminadas em ‘s’, o comportamento do acento lembra mais aquele das palavras

terminadas em vogal, favorecendo as palavras com o acento parox́ıtono, conforme Tabela

2.12.

Categoria acentual Tipos % de tipos

Ox́ıtonas 5.261 29,61
Parox́ıtonas 11.246 63,29
Proparox́ıtonas 1.262 7,10
Total 17.769 100,00

Tabela 2.12: Distribuição das palavras ‘p’ nas categorias acentuais

Uma vez feita essa análise, a variante de segmento final ‘s’ foi dividida em duas va-

riantes: ‘SP’ para marcar o segmento final ‘s’, que é marcador de plural e que não será

considerado como critério para a formação de śılaba final pesada, e a variante ‘S’ para

marcar o segmento final ‘s’ que não é o plural, considerado um segmento que formará

uma śılaba final pesada.

Desse modo, a distribuição das palavras de acordo com a categoria acentual, levando

em conta o peso silábico, ocorre conforme Tabela 2.13.

44



Categoria acentual e peso da śılaba final Tipos % de tipos Ocorrências % de ocorrências

Ox́ıtonas 26.521 29,44 978.322 40,05
Leve 11.384 42,92 306.809 31,36
Pesado 15.137 57,08 671.513 68,64

Parox́ıtonas 59.885 66,49 1.406.243 57,57
Leve 57.061 95,28 1.373.234 97,65
Pesado 2.824 4,72 33.009 2,35

Proparox́ıtonas 3.666 4,07 58.286 2,39
Leve 3.536 96,45 51.920 89,08
Pesado 130 3,55 6.366 10,92

Total 90.072 100,00 2.442.851 100,00

Tabela 2.13: Distribuição das palavras de acordo com o peso silábico da śılaba final

A distribuição apresentada é bastante interessante. O comportamento das parox́ıtonas

(assim como o das proparox́ıtonas) em relação ao peso silábico é quase categórico, no qual

a maioria das palavras com esse tipo de acento possui śılaba final leve.

Já as ox́ıtonas possuem um comportamento bem menos definido: a diferença entre as

palavras pertencentes a essa categoria que são terminadas em śılabas leve e pesada é de

apenas cerca de 14% quando se consideram os tipos.

Porém, a análise em termos de ocorrências mostra que existe uma tendência das

ox́ıtonas mais comuns da ĺıngua serem terminadas em śılaba pesada. A diferença entre

as duas categorias de peso silábico final cresce para cerca de 37% em tal análise.

O comportamento do acento indica estar bastante relacionado com o peso da śılaba

final. Este fato não é surpreendente, pois esta é a variável mais explorada pelas teorias

sobre a questão do acento.

Outra análise que deve ser feita, de modo complementar as já apresentadas nesta

seção, é a da distribuição das categorias acentuais de acordo com o peso silábico.

Uma comparação interessante que pode ser feita é a entre os resultados obtidos a

partir do corpus ABG com os de Bisol (1992), em que a autora fez um levantamento no

dicionário Caldas-Aulete (1958)12, de acordo com a Tabela 2.14:

12Apud Bisol (1992).
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Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas % Total

L 3.159 65,00 1.165 34,00 2 0,09 4.859
R 4.081 97,00 105 2,50 2 0,05 4.188
S 831 64,00 422 32,00 44 0,40 1.297
Total 8.079 78,00 2.208 21,00 57 0,55 10.344

Tabela 2.14: Distribuição das categorias acentuais pela terminação da última śılaba da
palavra no levantamento de Bisol (1992)

Os resultados mostram que a autora também cita algumas tendências iguais àquelas

observadas no corpus ABG. As tendências das palavras terminadas em ‘R’ serem ox́ıtonas,

assim como a tendência das palavras terminadas em ‘S’ serem parox́ıtonas, também foi

observada pela autora.

No entanto, o estudo não discute as palavras terminadas em segmento nasal, assim

como não investiga a natureza das palavras terminadas em ‘S’ a fim de investigar o mor-

fema de plural. Outra diferença está no fato de que o corpus apresentado pela autora

consiste de lemas, ao passo que o ABG consiste de ocorrências em textos.

A distribuição dos tipos de palavras do corpus levando em consideração o peso da

śılaba final e as categorias acentuais, está na Tabela 2.15.

Acento e peso (tipos) Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas %

Leve 15,82 79,27 4,91
Pesado 83,67 15,61 0,72

Tabela 2.15: Categoria acentual e peso da śılaba final com distribuição de tipos

A distribuição em termos de ocorrências, no entanto, se dá de acordo com os dados

representados na Tabela 2.16.

Acento e peso (ocorrências) Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas %

Leve 17,71 79,29 3,00
Pesado 94,46 4,64 0,90

Tabela 2.16: Categoria acentual e peso da śılaba final com distribuição de ocorrências

Isso mostra uma tendência maior do que a observada pela autora de palavras termi-

nadas em consoante serem ox́ıtonas. Outro fato é que as análises em termos de tipo ou
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de ocorrência neste caso não apresentam distribuições muito diferentes.

Em ambos os casos (especialmente na análise baseada nas ocorrências), é posśıvel

observar uma tendência ainda mais acentuada do que a descrita pela autora, o que indica

a forte relação entre o peso silábico final de uma palavra e a categoria acentual atribúıda

à mesma.

2.4.5 Análise: categorias acentual e morfossintática

A análise da outra variável associada ao comportamento do acento na literatura será

feita em termos quantitativos, o que não vai de encontro à prática comum da literatura

(em espećıfico, Lee (1995)).

Lee apresenta uma análise baseada na diferença do comportamento do acento em no-

mes e verbos. Além disso, o padrão impreviśıvel do acento no PB só ocorre em palavras

não derivadas morfologicamente.

As categorias morfossintáticas, portanto, servem como uma espécie de qualificador

para o comportamento do acento: se a palavra é um composto morfossintático, o acento

é previśıvel, senão, o acento não é previśıvel.

Porém, a ideia é investigar se há diferença da distribuição das palavras de acordo com

a categoria acentual atribúıda em relação à classe morfossintática investigada.

Para essa análise foram apenas consideradas as categorias de palavras de conteúdo13

apenas. A distribuição das palavras nessas categorias, tanto em termos de tipos quanto

de ocorrências, é mostrada na Tabela 2.17.

Categorias morfossintáticas Ocorrências % de ocorrências Tipos % de tipos

ADJ 261.169 11,13 9.187 9,95
ADV 158.222 6,74 864 0.93
NOM 729.221 31,09 36.664 39,69
V 1.197.248 51,04 45.655 49,43
Total 2.345.860 100,00 92.370 100,00

Tabela 2.17: Distribuição das palavras no corpus ABG de acordo com as categorias
morfossintáticas consideradas relevantes

13Palavras de conteúdo em oposição a palavras gramaticais, tal como explicitado em Kager (1995).
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A amostra, com exceção dos advérbios14, contém proporções bastante parecidas nas

categorias escolhidas, tanto na análise por tipos quanto na análise por ocorrências. Isso

mostra que as categorias morfossintáticas de conteúdo têm uma distribuição bastante

uniforme com relação à frequência.

A Tabela 12.8 demonstra a distribuição dos tipos de palavras nas categorias acentuais

dentro das categorias morfossintáticas.

Categorias acentual e morfossintática Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas % Total %

ADJ 14,69 79,26 6,04 100,00
ADV 2,68 97,21 0,12 100,00
NOM 23,71 67,83 8,45 100,00
V 40,43 59,24 0,33 100,00

Tabela 2.18: Distribuição dos tipos nas categorias morfossintáticas

Aqui fica viśıvel que há uma tendência geral das palavras de todas as categorias

morfossintáticas apresentarem o acento parox́ıtono. No entanto, há diferenças entre o

comportamento das classes: nos advérbios, a tendência é muito forte; nos verbos, há um

equiĺıbrio maior entre as ox́ıtonas e as parox́ıtonas. Os nomes parecem ter um comporta-

mento mais similar com o dos verbos, ao passo que os adjetivos teriam um mais próximo

dos advérbios.

A Tabela 2.19 apresenta a distribuição das ocorrências no corpus ABG, nos mesmos

moldes da análise anterior.

Categorias acentual e morfossintática Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas % Total %

ADJ 30,77 67,24 1,98 100,00
ADV 42,13 57,87 0,00 100,00
NOM 25,40 67,14 7,46 100,00
V 56,18 43,75 0,07 100,00

Tabela 2.19: Distribuição das ocorrências nas categorias morfossintáticas

É posśıvel ver que, quando se observa a amostra em termos de ocorrência, a dispersão

passa a ser bem mais equilibrada ao ser comparada com tipos.

14Os advérbios não são em sua totalidade palavras de conteúdo e, nesta análise, não foi criado um filtro
para separar os dois tipos de advérbios. Isso ajuda a explicar o comportamento d́ıspar dessa categoria
morfossintática.
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No entanto, os verbos apresentam uma tendência oposta em relação à análise ante-

rior. Ainda que tenham a menor diferença entre a quantidade de ox́ıtonas e parox́ıtonas

quando comparados com as outras categorias morfossintáticas, os verbos apresentam mais

ocorrências com o padrão acentual ox́ıtono do que com o parox́ıtono.

A Tabela 2.20 mostra a distribuição dos tipos de palavras nas categorias morfos-

sintáticas dentro das acentuais, para ressaltar as tendências de comportamento do acento

em relação às classes morfossintáticas.

Categorias acentual e Morfossintática Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas %

ADJ 4,80 12,32 14,94
ADV 0,08 1,42 0,03
NOM 30,02 40,86 81,00
V 65,10 45,40 4,03
Total 100,00 100,00 100,00

Tabela 2.20: Distribuição dos tipos de acordo com a categoria morfossintática nas cate-
gorias acentuais

As palavras com acento ox́ıtono se encontram mais na categoria dos verbos, enquanto

as parox́ıtonas apresentam uma distribuição maior entre as categorias nome e verbo. Já

as proparox́ıtonas, como era de se esperar, estão majoritariamente na categoria dos nomes.

Por fim, a Tabela 2.21 demonstra a distribuição das ocorrências nos mesmos moldes

da tabela anterior.

Categorias acentual e morfossintática Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas %

ADJ 8,26 13,76 8,20
ADV 7,31 7,65 0,00
NOM 20,01 40,33 90,57
V 64,42 38,26 1,23
Total 100,00 100,00 100,00

Tabela 2.21: Distribuição das ocorrências de acordo com a categoria morfossintática nas
categorias acentuais

Neste ponto, nota-se que o comportamento do acento não é muito diferente do obser-

vado na análise por tipos de palavras. No entanto, as diferenças entre a maior tendência

das parox́ıtonas aparecerem nos nomes e as ox́ıtonas nos verbos também ficam mais in-

tensificadas nesta análise.
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2.4.6 Análise: categoria acentual e frequência da palavra

Como é t́ıpico ao analisar as amostras de linguagem natural15, as palavras e frequências

recolhidas se organizam seguindo a proporção que se comporta nos moldes de uma função

Zipfiana (Manning, 1999).

Devido a esse comportamento, uma investigação interessante é a de tentar comparar

a frequência com que as palavras aparecem no corpus e o comportamento do acento de

acordo com isso.

Um ind́ıcio curioso já foi apresentado também na seção 2.4.2, em que foi posśıvel ob-

servar uma diferença no grau de predominância das palavras parox́ıtonas quando levamos

em conta não só os tipos, e sim as ocorrências. Portanto, isso pode significar que existe

algum tipo de distribuição em que as palavras mais frequentes não sigam o mesmo padrão

acentual das outras.

Para fazer essa análise, o corpus foi dividido em ńıveis de frequência. No ńıvel 1,

foram inclusas as palavras com número de ocorrências superior a 10.000. No ńıvel 2, as

palavras com número de ocorrências entre 10.000 e 1.000. No ńıvel 3, as palavras com

número de ocorrências entre 1.000 e 100. Por fim, no ńıvel 4, foram inclusas as palavras

com menos de 100 ocorrências no corpus ABG.

A partir da distribuição das palavras conforme a Tabela 2.22,, a análise vai comparar

o comportamento do acento nos diversos ńıveis propostos.

Nı́veis de frequência Ocorrências % de ocorrências Tipos % de tipos

1 1448400 40,06 46 0,05
2 816713 22,59 319 0,34
3 747091 20,66 2734 2,91
4 603070 16,68 90.835 96,70
Total 3615274 100,00 93.934 100,00

Tabela 2.22: Distribuição das palavras do corpus ABG de acordo com as camadas de
frequência propostas

A análise em termos de tipos não será levada em conta devido ao forte enviesamento

em direção aos ńıveis de frequência mais baixos, uma vez que quase 97% dos tipos de

15E já foi apresentado também na seção 4.2.
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palavras estão concentrados na categoria de frequência mais baixa.

Para eliminar a influência das palavras funcionais de alta frequência e átonas, as mo-

nosśılabas serão desconsideradas na análise. A distribuição das monosśılabas está na

Tabela 2.23.

Nı́veis de frequência Tipos Ocorrências

1 20 1.011.478
2 40 130.577
3 26 8.847
4 1.905 12.006
Total 1.991 1.162.908

Tabela 2.23: Distribuição das palavras monosśılabas de acordo com a frequência

Ao desconsiderar estas palavras, os diferentes ńıveis de frequência apresentam distri-

buição de ocorrências em relação às categorias acentuais conforme apresentado na Tabela

2.24.

Categoria acentual ńıveis de frequência Ox́ıtonas % Parox́ıtonas % Proparox́ıtonas % Total %

1 62,65 37,35 0,00 100,00
2 34,78 63,82 1,40 100,00
3 39,46 57,14 3,40 100,00
4 30,84 65,14 4,02 100,00
Corpus 40,21 57,41 2,38 100,00

Tabela 2.24: Distribuição de ocorrências de acordo com a categoria acentual nos ńıveis
de frequência

A Tabela 2.24 indica que existe uma tendência das palavras ox́ıtonas aparecerem mais

no extrato das mais frequentes, já nos menos frequentes, as tendências praticamente se

estabilizam, com as parox́ıtonas compondo em média 62,03% das palavras de cada ńıvel

e as ox́ıtonas sendo, em média, 35,03% da composição.

As proparox́ıtonas também têm uma tendência interessante: quanto mais baixa a

frequência no corpus, mais presentes ficam as palavras com o acento na antepenúltima

śılaba. As palavras com este acento certamente não apresentam números que possam

apontar tendências muito intensas, mas não deixa de ser plauśıvel o fato de que há um

padrão na relação entre frequência e presença de palavras proparox́ıtonas.
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Caṕıtulo 3

Abordagem probabiĺıstica: o modelo
de N-gramas

3.1 Sobre o uso da probabilidade para discutir o acento

Após descrever o comportamento do acento em relação a um conjunto de fatores le-

vados em conta individualmente, a análise explorada neste caṕıtulo vai se basear em uma

concepção diferente para tentar capturar (ou prever) esse comportamento.

A ideia de usar a probabilidade como ferramenta para abordar a questão do acento

emerge da observação do comportamento que não é capturável por uma abordagem ca-

tegorial sem que se faça uso de algum tipo de marcação arbitrária ad hoc para que se dê

conta das inconsistências deste fenômeno lingúıstico.

Um modelo probabiĺıstico seria uma forma de tentar fundamentar a análise apenas

em dados quantitativos advindos da observação emṕırica do comportamento do acento

no corpus coletado. Um outro ponto é que a análise probabiĺıstica parte do pressuposto

de que há imprevisibilidade no sistema, mas que pode ser explicitada e tratada.

Não é o objetivo aqui defender uma análise probabiĺıstica como substituta de uma

categorial, mas o que se busca é a possibilidade de observar qualquer posśıvel contribuição

da aplicação dessas abordagens distintas para a explicação da questão do acento, fazendo

o menor uso posśıvel de soluções ad hoc.

A noção de probabilidade discutida no Caṕıtulo 1 fornece uma série de prinćıpios nos

quais qualquer análise probabiĺıstica da questão do acento se basearia. No entanto, esses

prinćıpios por si só são suficientes para infinitos modelos de representação dos fatos1, e

1Com graus distintos de verossimilhança nessa representação.
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as duas abordagens probabiĺısticas exploradas nesse projeto são resultantes de algumas

especificações desses prinćıpios.

Cabe ressaltar que é fundamental descrever exatamente como funcionam os modelos

a fim de explicitar como é a concepção do funcionamento de ĺıngua subjacente aos mes-

mos, para dar qualidade à discussão dos resultados e, com isso, ir além de uma simples

comparação.

3.2 Sobre o modelo de N-gramas

O modelo probabiĺıstico baseado em N-gramas é uma forma de abordar a atribuição

de probabilidades a determinados eventos. Para pensarmos na aplicação, tomaremos a

palavra como um conjunto de eventos, ou seja, o modelo parte da concepção de palavra

como sendo uma sequência de sons.

É claro2 que a fonotática de uma ĺıngua não permite que qualquer sequência de sons

seja uma palavra do idioma, existe sempre um conjunto limitado de fonemas, os quais

podem se combinar em estruturas silábicas espećıficas com delimitações que variam de

ĺıngua para ĺıngua. Mas essa concepção simplista das palavras nos permite atribuir pro-

babilidades aos eventos.

Ao assumirmos a palavra como essa sequência (ou cadeia) de eventos aleatórios, po-

deŕıamos então aplicar a noção de probabilidade em cadeia, explicada adiante, assim

como a noção de estimativa por máxima verossimilhança, explorada no Caṕıtulo 1, para

com isso modelar o comportamento do acento no idioma.

A ideia de probabilidade de cadeia3 decorre da noção de probabilidade condicional

apresentada no primeiro caṕıtulo. Para retomar, probabilidade condicional é o modo de

atribuir probabilidade para um evento e2, uma vez que o evento e1 ocorreu, seguindo a

fórmula:

P(e2 | e1) =
P (e1 ∩ e2)
P (e1)

2Um exemplo interessante do funcionamento dessas limitações é visto na incorporação de empréstimos
lexicais de outras ĺınguas, nas quais é comum que a palavra original se submeta a uma organização
fonológica diferente, por exemplo, a palavra ‘start’ do inglês é pronunciada em português como ‘istarti’,
pois a ĺıngua-alvo possui regras fonotáticas diferentes da ĺıngua-fonte.

3Discussão baseada em Manning (1999).
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A partir dessa noção, pode-se obter a chamada regra de multiplicação, que permite

calcular a probabilidade dos dois eventos acontecerem.

P(e1 ∩ e2) = P (e2 | e1)× P (e1)

A partir disso, é posśıvel aplicar a regra da cadeia, que permite calcular a probabi-

lidade das cadeias de eventos compostas por mais do que dois eventos. A regra tem a

seguinte formalização:

P(e1 ∩ · · · ∩ en) = P (e1)× P (e2 | e1) · · ·P (en | ∩n−1i=1 ei)

Isso possibilita mensurar a probabilidade de uma cadeia de eventos de tamanho qual-

quer.

Portanto, pensando no caso em que consideramos a palavra como a cadeia de sons em

questão, teŕıamos:

Probabilidade de uma palavra = Produto das probabilidades da cadeia de segmentos

em ordem que a compõe.

Com essa noção, podeŕıamos atribuir a probabilidade da palavra (ou seja, sequência

ordenada de fones ou sons) ‘pedrada’ a partir do seguinte cálculo:

P(pedrada) = P (&)× P (p | &)× P (e | &p)× · · ·P (* | &pedrada)4

A probabilidade de um som é igual à contagem daquele fone no corpus dividida pelo total

de fones no corpus :

P(Letra) =
CLetra

CTotal

Desse modo, para tratar do acento, comparaŕıamos a probabilidade atribúıda à pala-

vra com o acento na última, penúltima e antepenúltima śılabas, escolhendo a versão que

obtiver a maior probabilidade.

4Lembrando que os śımbolos & e * marcam o ińıcio e o fim de palavra, respectivamente. Ambos os
śımbolos são importantes para que as probabilidades somem 1 no final.
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Os problemas presentes nessa formulação são evidentes: basta uma palavra não estar

presente no corpus em que o modelo é treinado que ela terá probabilidade atribúıda no

valor 0.

Esse modelo ressoa uma antiga discussão sobre uma limitação clara da atribuição

de probabilidade aos fonemas que compõem uma palavra. Espera-se que, nesse modelo

tal como foi proposto, a sequência ‘critabal’ tenha uma probabilidade igual àquela da

sequência ‘rtgjhk’, o que é um problema se o que queŕıamos era tentar representar a

estrutura ou o funcionamento da ĺıngua com algum ńıvel de sucesso, visto que, apesar

de ambas as sequências não serem palavras do português, a primeira está dentro das

possibilidades admitidas pela ĺıngua, ao passo que a segunda, não5.

Uma renomada formulação dessa questão aos modelos baseados em frequência e pro-

babilidade para a ĺıngua vem da questão levantada por Noam Chomsky (1969, apud

Jurafsky and Martin (2000)), ao declarar que:

“But it must be recognized that the notion ‘probability of a sentence’ is
an entirely useless one, under any known interpretation of this term”6

Tal autor se baseia na ideia de que é uma questão absolutamente trivial atribuir um

julgamento de gramaticalidade a uma sentença que o falante nunca antes ouviu (e que

teria uma frequência 0 e, portanto, probabilidade 0), tal como qualquer falante de inglês

consegue identificar qual das duas sentenças do par abaixo é considerada parte da ĺıngua

e qual não é:

(1) colorless green ideas sleep furiously

(2) ∗sleep green ideas colorless furiously

Ou seja, as regras que compõem a faculdade da linguagem são capazes de lidar com

construções novas da ĺıngua, ao mesmo tempo que são capazes de barrar construções

5Essa diferença seria bem útil para tentar identificar neologismos, por exemplo.
6“Mas é necessário reconhecer que a noção de ‘probabilidade de uma sentença’ é completamente inútil,

para todas as interpretações posśıveis desse termo- Tradução livre.
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igualmente não usuais como simplesmente não pertencentes à ĺıngua.

No entanto, uma observação interessante apresentada por Norvig (2011) é a de que

a cŕıtica de Chomsky exposta pelo exemplo das frases é direcionada a um certo tipo de

modelo probabiĺıstico, e não a todo e qualquer modelo probabiĺıstico.

Uma elaboração ligeiramente diferente da atribuição de probabilidade, ainda tendo

como base esse modelo simplista de ĺıngua, apresenta a noção de N-gramas: a probabi-

lidade de uma sequência qualquer é dada pela produtória da probabilidade de todos os

segmentos de tamanho ‘n’ que a compõem.

Essa preparação segue uma simplificação da ideia de dependência da cadeia de eventos

antecedentes completa para se computar a probabilidade de um evento. A simplificação

assume que a sequência de eventos possui a propriedade de Markov (Jurafsky and Martin,

2000), que está explicitada na seguinte fórmula:

P = (xn | xn−1, · · ·x0) ≈ P (xn | xn−1)

Essa propriedade assume que é posśıvel atribuir a probabilidade de um determinado

evento de uma cadeia, não pelo cálculo da probabilidade de toda a cadeia antecedente,

mas sim apenas dos seus N antecedentes, ou seja, para se calcular, por exemplo, a proba-

bilidade das sentenças discutidas, não se usaria a cadeia inteira (o que atribuiria 0 para

ambas as sentenças), mas sim as subcadeias de tamanho N que compõem o todo.

Isso resulta em uma probabilidade pequena para a sentença gramatical, mas uma

10.000 vezes menor para a sentença agramatical, a partir do cálculo usando as frequências

extráıdas do corpus de livros do Google7, pois, por exemplo, sequências de tamanho 2

acabam contrapondo a probabilidade de ‘green—colorless’ e ‘green—sleep’. Essa sensi-

bilidade de um modelo probabiĺıstico para a gramaticalidade acaba servindo como um

contraponto interessante ao argumento do linguista.

Um outro resultado desse modelo é a criação de uma redução massiva na quantidade

de dados necessários para se obter um modelo que represente com eficácia o fenômeno

observado.

7De acordo com Norvig (2011). O autor também cita outro estudo, de referência “Pereira, Fernando
(2002) Formal grammar and information theory: together again?, in Nevin and Johnson (eds.), The
Legacy of Zellig Harris, Benjamins.”em que o autor consegue uma probabilidade 200.000 vezes maior
para a sentença gramatical.
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Retomando a discussão sobre atribuição de probabilidade para a questão do acento,

o modelo de N-gramas é aplicado da seguinte maneira: dada a sequência de sons que é a

palavra, atribui-se a probabilidade a partir do encadeamento das sequências de tamanho

N que a compõe. Ou seja, para se atribuir probabilidade à palavra ‘pedra’, deve-se pro-

ceder da seguinte forma num modelo de bigramas (considerando n = 2):

P(&pedra* ) = P(p | &)× P (e | p)× P (d | e)× P (r | d)× P (a | r)× P (∗ | a)

Onde a probabilidade de uma sequência é dada pela probabilidade condicional do

segmento, dado os N segmentos anteriores, com a seguinte formulação:

P(e | p) =
C(e | p)

C(p)

Para se discutir o acento, o prinćıpio é opor as diferentes versões acentuadas de uma

palavra e observar qual delas resulta em uma probabilidade atribúıda maior. Ou seja,

para uma palavra qualquer, serão feitas representações dela com o acento em cada uma

das posições posśıveis (ox́ıtona, parox́ıtona e proparox́ıtona); a partir disso, cada uma

terá uma probabilidade atribúıda baseada nas cadeias de tamanho N que a compões; por

fim, a versão da palavra que obtiver a maior probabilidade será escolhida pelo modelo.

É importante ressaltar que a expectativa de acerto da implementação desse modelo

não é de 100%, uma vez que o modelo subjacente de ĺıngua é bastante simplista. No

entanto, a praticidade torna esse modelo um tipo de abordagem muito recorrente e bem-

sucedida no mundo das aplicações da lingúıstica computacional8.

Também é importante salientar que mesmo que o modelo não seja uma representação

fidedigna do funcionamento da ĺıngua, ele é capaz de capturar determinados aspectos do

funcionamento de qualquer fenômeno, como a sensibilidade do fenômeno a sequências

e a influência de fenômenos locais. Uma discussão mais detalhada sobre os aspectos

lingúısticos e, especialmente, fonológicos capturados por cada versão desse modelo será

apresentada nas próximas subseções, junto das definições dos modelos.

8Entre os exemplos notáveis está o Google N-Gram viewer (Michel et al., 2011), para aplicações na
lingúıstica histórica.
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3.3 Implementação do modelo

A implementação do modelo foi feita na linguagem de programação Python (presente

integralmente no Apêndice 1) e levou em conta três aspectos (tamanho de n, tipos ou

ocorrências e conhecimento prévio embutido) que poderiam influenciar os resultados, a

fim de medir a sua influência.

3.3.1 Tamanho de ‘N’

Em primeiro lugar, ao se falar de N-gramas, uma pergunta fundamental para a im-

plementação do modelo é o tamanho de ‘n’. Quanto maior o tamanho das cadeias, mais

se estará próximo de usar os eventos observados na ĺıngua como representação, porém

isso traz dois problemas relacionados e distintos: a explosão exponencial do número de

posśıveis estados e, a cada vez maior, esparsidade dos dados.

O primeiro problema parte do seguinte cálculo: podemos obter o número de cadeias

de tamanho N que o modelo permite de acordo com a fórmula que segue:

C = alfabeton

Onde C é o número de combinações posśıveis, alfabeto é o número de itens no alfabeto

e n é o tamanho da cadeia.

Ao considerarmos as cadeias de tamanho 1 e pensando no caso em que estudamos as

sequências de sons, temos que os sons do PB foram codificados usando os 54 śımbolos (51

sons, com diferença entre vogais tônicas e átonas e três marcadores de fronteira de śılaba,

começo e final de palavra) explicitados no Caṕıtulo 2. Com isso, temos 54 combinações

posśıveis de cadeias de tamanho 1.

Porém, se considerarmos N igual a 2, teremos 2.916 posśıveis cadeias. Com N igual a

três, podeŕıamos ter 157.464 posśıveis cadeias.

Além do problema de processamento que as cadeias muito maiores trazem, a questão

que é realmente definidora para que aplicações mais comuns do modelo de N-gramas

sejam feitas, usando N com valores menores ou iguais a 4, é o segundo problema apre-

sentado, referente à esparsidade de dados.
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Essa questão corresponde ao fato de que, conforme aumenta o número de posśıveis

combinações de tamanho N de segmentos, é mais dif́ıcil dizer com segurança se uma cadeia

de segmentos qualquer é parte do comportamento que queremos modelar ou se apenas

não a observamos no corpus em que o modelo foi treinado. Quanto maior o número de

posśıveis cadeias, maior o corpus necessário para que se faça atribuições de probabilidade

que modelem a realidade.

Existem alguns métodos que ajudam a combater a esparsidade de dados, inclusive

quando o N definido é 2 ou 3. Esses métodos são chamados de suavização dos dados (do

inglês smoothing) e servem para que, caso o modelo se depare com uma cadeia que não

ocorreu no corpus de treino, não atribua a ela uma probabilidade 0, a qual tornaria a

probabilidade de toda a sequência de eventos 0.

O método de suavização utilizado nesse modelo é chamado de suavização de Laplace,

em que, para um segmento que não foi visto no corpus de treino, é atribúıda a menor

contagem posśıvel não nula, de 1, para as suas ocorrências.

Esse tipo de suavização nos impede de atribuir a probabilidade 0 para sequências

absurdas (atribuindo no lugar uma probabilidade muito pequena), mas possibilita ter um

modelo que consegue lidar com informações novas com uma pequena flexibilidade.

De todo modo, mesmo utilizando tal técnica de suavização, os modelos aqui desen-

volvidos possuem n de tamanho 2 ou 3 apenas, além disso gera uma esparsidade que não

foi compensada pela técnica apresentada.

A expectativa é que o modelo de trigramas seja mais bem-sucedido em modelar o

comportamento do acento, pois é mais próximo da realidade dos eventos, e a esparsidade

resultante não parece ser o suficiente para atrapalhar o desempenho do modelo. A versão

de bigramas é menos esparsa, mas apresenta uma noção ainda mais sem memória dos

eventos, e por isso, espera-se um desempenho pior desse grupo de modelos.

Para fundamentar uma discussão a respeito do tipo de conhecimento lingúıstico que

esse modelo consegue capturar, a Tabela 3.1, que mostra os cinco bigramas e trigramas

mais frequentes no corpus contendo tanto o śımbolo ‘r’ (que representa o tepe) quanto o

‘p’.9

9Lembrando que os śımbolos &, * e ’-’ representam respectivamente ińıcio de palavra, final de palavra
e fronteira silábica.
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Ocorrências Tipos

r

-r 238.189 -r 15.433
r- 128.499 r- 8.181
ra 125.610 ra 5.914
r* 120.046 rE 4.4218
1r 68.086 r* 4.215

p

&p 215.256 -p 8.563
-p 110.325 &p 6.715
pr 64.697 pr 3.347
pe 48.205 pe 3.140
pa 40.335 pa 2.360

Tabela 3.1: Bigramas mais frequentes dos segmentos ‘p’ e ‘r’ no corpus ABG

Ocorrências Tipos

r

-ra 84.376 a-r 3.587
rA* 77.924 ra- 3.448
1r* 60.944 -ra 3.231
&pr 48.882 re- 2.999
tr 48.243 e-r 2.715

p

&pr 48.882 pE- 2.175
pE- 36.883 &pr 2.078
&p1 36.340 -pE 1.884
&pE 31.120 pa- 1.732
p1- 28.943 A-p 1.721

Tabela 3.2: Trigramas mais frequentes dos segmentos ‘p’ e ‘r’ no corpus ABG

A comparação entre os dois segmentos não é sem motivações: o segmento r é uma

consoante que o PB (no dialeto paulistano) permite ocupar a posição de ataque da śılaba,

tanto no caso simples como em palavras como ‘caro’, quanto em casos de ataque com-

posto, como em ‘prato’; o segmento também pode ocupar a posição de coda, como no
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caso de ‘perto’. Já o segmento ‘p’ não é encontrado no idioma em qualquer outra posição

senão na de ataque da śılaba.

É posśıvel ver que o modelo de bigramas consegue retratar esse tipo de comporta-

mento, pois os bigramas formados com ‘r’ capturam que o segmento pode tanto estar no

começo (no bigrama ‘-r’) quanto no final da śılaba (bigramas ‘r-’ e ‘r*’). Já o segmento

‘p’ só aparece em posição inicial de ataque, tal como seria esperado.

Já o modelo de trigramas acrescenta ainda outro tipo de informação, que é posśıvel

notar não só no comportamento em relação à posição do segmento, como na estrutura

interna da śılaba. No caso do ataque complexo ‘pr’, no modelo de trigramas, há uma

diferença se esse ataque ocorre no começo ou no meio (opondo os trigramas ‘&pr’ e ‘-pr’)

da palavra. Ao mesmo tempo, no caso do segmento ‘r’, o modelo de trigramas consegue

capturar uma tendência bastante interessante para a discussão do acento: o trigrama

‘1r*’ representa justamente as palavras com śılaba final pesada e tônica, ao passo que o

‘rA*’ indica palavras terminadas em vogal nasal átona, como ‘terminaram’.

3.3.2 Modelos de tipos e de ocorrências

Outra decisão partiu do fato de que o corpus, do modo como foi organizado, nos per-

mite basear nosso modelo em termos de tipos e ocorrências, tal como foram baseadas as

análises do Caṕıtulo 2 de modo geral.

No modelo que leva em conta as ocorrências, um N-grama que está presente em uma

palavra mais recorrente no uso do idioma teria uma vantagem na comparação com um em

uma palavra mais incomum. No modelo de tipos, os N-gramas contariam de modo igual,

um N-grama presente em mais palavras, sendo elas raras ou não, teria mais proeminência

do que outro presente em poucas palavras.

Seria esperado, uma vez que observou-se apenas uma correlação fraca entre o com-

portamento do acento e o uso (explorada em detalhe no Caṕıtulo 2), que os modelos

baseados em uso e em tipo tivessem um desempenho bem próximo entre si, talvez com o

favorecimento dos modelos baseados em ocorrência, que são mais informativos em termos

de comportamento real do idioma.
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3.3.3 Conhecimento prévio embutido no modelo

Por fim, uma última discussão se trata do conhecimento prévio embutido nas de-

cisões tomadas pelo modelo (doravante chamado de heuŕıstica do modelo). No caso de

duas versões acentuadas de uma palavra possúırem a mesma probabilidade, qual seria

o comportamento do modelo? Essa questão nos permite desenvolver algumas respostas

distintas, e cada uma cria um tipo de modelo diferente.

Na primeira formulação, o desempenho dos modelos é medido considerando um acerto

apenas quando a probabilidade atribúıda à versão acentuada da palavra, tal como ela é

vista na ĺıngua, é a maior. Nesse caso, um empate entre as probabilidades das versões

ox́ıtona e parox́ıtona (com a menor atribúıda à proparox́ıtona) de uma palavra que na

ĺıngua é ox́ıtona seria considerado um erro.

Um modo de tentar sofisticar o modelo usando as informações dispońıveis é instrúı-

lo, quando em face de empate entre duas ou três probabilidades de versões distintas, a

escolher a categoria acentual que é mais comum na ĺıngua, de acordo com a Tabela 2.6

apresentada no Caṕıtulo 2.

Essa técnica vai gerar modelos com heuŕıstica, que terão o desempenho comparado

com os aqueles sem heuŕıstica.

Usar esse conhecimento sobre o comportamento do evento gera a expectativa de uma

melhora no que toca o desempenho do modelo.

3.4 Desempenho: medindo o desempenho do modelo

de N-gramas

A discussão sobre o desempenho do modelo parte de algumas definições metodológicas.

Em primeiro lugar, os dados apresentados como resultantes da implementação dos

modelos são definidos a partir da seguinte noção de erro:

� O modelo é instrúıdo a escolher como certa a versão da palavra acentuada que

tenha a maior probabilidade. Nos modelos sem heuŕıstica, o empate é considerado

um erro; já nos modelos com heuŕıstica, no caso de empate, a categoria acentual
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escolhida é a mais provável dentre as que empataram.

� Considera-se um acerto se a categoria escolhida pelo modelo é igual à da palavra

que recebeu o acento automaticamente de acordo com o método de acentuação

apresentado no Caṕıtulo 2.

� Caso a categoria escolhida seja diferente da categoria acentual da palavra, considera-

se um erro. Nas análises apresentadas, a contagem de erros é levada em conta, con-

siderando todo erro com o mesmo peso e erros em palavras mais frequentes como

os mais importantes.

Como a separação do corpus ABG entre os de treinamento do modelo e os que servem

de teste, é feita automática e aleatoriamente, é interessante realizá-la diversas vezes a fim

de evitar qualquer tipo de enviesamento que a relação entre corpus teste e de treino pode

ter.

Devido a isso, os resultados apresentados são uma média extráıda a partir de modelos

que são treinados e testados em corpora resultantes da divisão aleatória do corpus 100

vezes. Ou seja, um ciclo é composto pelas etapas de divisão do corpus, treinamento do

modelo, aplicação do modelo no corpus teste e avaliação do resultado. A partir disso, o

processo foi repetido 100 vezes.

Após a obtenção destes números, é posśıvel enriquecer os resultados apresentados

com o intuito de representar com mais detalhes o comportamento do modelo. É posśıvel

extrair dados como desvio padrão e, com isso, fazer uma análise do desempenho que vá

além da exposição do valor sem nenhum tipo de discussão mais aprofundada.

Outro dado que essa medida nos fornece é uma margem em que os desempenhos de

cada um dos modelos pode se encaixar, o que garante que nenhuma conclusão apontada

aqui será baseada apenas em dados que possam ser enviesados.

A Figura 3.1 e a Tabela 3.3 apresentam os resultados obtidos.
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Figura 3.1: Gráfico do desempenho dos modelos de N-gramas

Modelo Heuŕıstica Média de Acertos (%) Desvio Padrão

Bigramas (Ocorrências)
Sem H 69,29 0,36
Com H 69,30 0,43

Bigramas (Tipos)
Sem H 71,69 0,30
Com H 71,74 0,28

Trigramas (Ocorrências)
Sem H 73,05 0,66
Com H 73,05 0,54

Trigramas (Tipos)
Sem H 79,40 0,30
Com H 79,38 0,27

Tabela 3.3: Desempenhos dos modelos de N-gramas

De acordo com os dados apresentados, algumas observações podem ser feitas e também

é posśıvel analisar tudo em relação às expectativas iniciais apresentadas anteriormente.

Em primeiro lugar, é evidente que os modelos baseados em trigramas têm resulta-

dos melhores do que aqueles baseados em bigramas. Esse fato era esperado, visto que

o modelo de trigramas é mais informativo e, por isso, é capaz de, entre outras coisas,

diferenciar uma sequência de dois segmentos final de outra não final, o que acaba cap-

turando um dos aspectos mais influenciadores do comportamento do acento, o peso da

śılaba final10.

Essa diferença fica clara ao compararmos os bigramas e trigramas da palavra ‘acabar’:

‘&a-ka-bar*’: [‘&a’,‘a-’,‘-k’,‘ka’,‘a-’,‘-b’,‘ba’,‘ar’,‘r*’]

10Tópico explorado em detalhe no Caṕıtulo 2.
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‘&a-ka-bar*’:[‘&a-’,‘a-k’,‘-ka’,‘ka-’,‘a-b’,‘-ba’,‘bar’,‘ar*’]

Como a marcação do acento está codificada na vogal, o modelo de trigramas é capaz

de capturar o favorecimento do idioma em ter śılaba tônica nos trigramas de tipo ‘VC*’

(vogal, consoante e marcador de fim de palavra), ou seja, com śılaba final pesada, ao

passo que os bigramas não formalizam isso, um bigrama ‘VC’ (vogal consoante) é igual

no começo, no meio ou no fim da palavra.

Um outro aspecto interessante é que os modelos de tipos vão ligeiramente melhor do

que os modelos baseados em ocorrências, o que ajuda a reforçar a noção de que há pouca

relação entre a frequência de uma palavra e o tipo de acento que ela recebe — claro, uma

vez que se atente às palavras funcionais, como discutido no Caṕıtulo 2. Se fosse o caso

do acento ser senśıvel às frequências das palavras, ou seja, se palavras mais frequentes

acabassem ditando o comportamento do acento no idioma como um todo, o esperado

seria que os modelos baseados em ocorrências fossem mais bem-sucedidos do que aqueles

baseados em tipos.

Do mesmo modo, o uso do conhecimento prévio sobre o acento como critério de de-

sempate entre duas versões acentuadas da mesma palavra que possuam a probabilidade

igual no modelo de N-gramas não apresentou uma melhora senśıvel. Na verdade, a di-

ferença entre esses modelos está dentro do desvio padrão, então não se pode considerar

como um efeito relevante.

A partir disso, é posśıvel concluir que o modelo de trigramas parece capturar melhor

o comportamento do acento, e é posśıvel emular que um modelo baseado em tetragramas,

apesar dos problemas operacionais inerentes discutidos na sessão 3.3.1, seria ainda mais

bem-sucedido em modelar o acento no idioma. Isso se baseia no fato de que esse modelo

seria ainda mais capaz de qualificar as informações fonotáticas do idioma.

3.5 O modelo de N-gramas baseado em śılabas

Outra visão posśıvel do modelo de N-gramas é uma versão em que a unidade que

baseia o modelo não é o segmento, tal como nos modelos apresentados até então, e sim a

śılaba.

Essa abordagem parece interessante tanto pelo fato de que seria capaz de se basear

ainda mais em informações lingúısticas quanto porque o acento é com frequência tratado
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muito mais como uma relação entre śılabas do que como uma entre segmentos, conforme

Collischonn (2005).

Para a implementação desse modelo, foi necessário se certificar de que não é posśıvel

desenvolver um modelo de trigramas para palavras com menos de três śılabas sem que se

faça algum tipo de tratamento espećıfico dos dados, como por exemplo criar uma śılaba

inviśıvel para as palavras com duas śılabas. Porém, esse tipo de medida traz uma série

de questões.

Desse modo, para lidar com esse problema, uma versão do corpus sem as palavras com

menos de três śılabas foi preparada e, a partir dáı, a implementação do modelo foi reali-

zada da mesma forma como a do modelo baseado em segmentos, com o roteiro em Python.

De forma interessante, esse modelo não foi melhor do que a versão mais simples, ba-

seada em segmentos. O desempenho obtido está representado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Gráfico do desempenho dos modelos de N-gramas baseado em śılabas

Modelo Heuŕıstica Média de acertos (%) Desvio padrão

Bigramas (Ocorrências)
Sem H 55,53 0,43
Com H 56,31 0,39

Bigramas (Tipos)
Sem H 55,24 0,39
Com H 56,22 0,35

Trigramas (Ocorrências)
Sem H 13,96 0,25
Com H 51,54 0,42

Trigramas (Tipos)
Sem H 6,72 0,19
Com H 45,75 0,42

Tabela 3.4: Desempenhos dos modelos de N-gramas baseados em śılabas
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Há uma curiosa queda no desempenho dos modelos de trigramas, em função de que

uma grande parte das palavras com mais de duas śılabas no corpus ABG, na verdade,

possuem três śılabas (42,22%), portanto a palavra é composta por apenas um trigrama.

Do mesmo modo, 35,18% das palavras dessa versão do corpus contêm quatro śılabas, o

que, apesar de oferecer mais de um trigrama para o modelo, ainda assim oferece menos

possibilidades do que quando falamos sobre segmentos.

Esse tamanho de cadeia gera um problema, pois o que alimenta o modelo, ou seja, o

corpus de treinamento do modelo, está praticamente lhe dando palavras completas.

Com isso, surgem duas consequências: uma é que a esparsidade dos dados é muito

grande, pois toda palavra de três śılabas é um trigrama distinto; a segunda é que quando o

modelo precisa atribuir a probabilidade a uma palavra nova que é composta por um único

trigrama e essa palavra obviamente não estava no corpus de treino, o modelo simples-

mente usa a técnica de smoothing, explicada na seção 3.3.1, gerando diversos candidatos

com probabilidade igual. Isso também esclarece a grande diferença no desempenho dos

modelos de trigramas com e sem heuŕıstica.

Tal fato é resultado de um overfitting do modelo no corpus de treinamento. O modelo

é praticamente igual ao corpus de treinamento, já que os dois são compostos por quase

as mesmas palavras, e, ao ser aplicado num corpus diferente, os resultados são muito

inferiores.

Outro ajuste estratégico feito para evitar que o modelo incorresse no erro de favore-

cer as frequências resultantes pelo smoothing utilizado foi de ajustar o modelo a preferir

probabilidades obtidas a partir de eventos observados em detrimento de probabilidades

(mesmo que mais altas) advindas apenas de frequências obtidas pelo smoothing. Essa

prática correspondeu a uma ligeira melhora de desempenho do sistema, já apresentada.

3.6 Comparando desempenhos e discussão final

Uma importante definição para as comparações de resultados, assim como o ńıvel

de acerto das teorias discutidas, é o resultado básico padrão ao qual os modelos (tanto

as implementações dos modelos teóricos quanto as probabiĺısticas) serão comparados, o

chamado baseline. Esse resultado pode ser obtido ao aplicar o algoritmo de acentuação

mais simples posśıvel para o PB e observar qual seria esse desempenho.
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Como vimos, cerca de 65% dos tipos distintos de palavras do corpus ABG são pa-

rox́ıtonas. Portanto, um algoritmo que simplesmente responda que uma determinada

palavra é parox́ıtona tem 65% de chances de estar certo.

Além disso, vimos no Caṕıtulo 2 também que os modelos baseados em Bisol (1992) e

Lee (1995) obtiveram a porcentagem de atribuição correta de acento no corpus de 85%,

no caso do primeiro, e de 77% no segundo.

Essas conclusões estão organizadas junto do desempenho dos modelos de N-gramas,

tanto baseado em segmentos quanto em śılabas, como na Figura 3.3, que mostra que os re-

sultados obtidos com esse modelo computacionalmente simples e puramente probabiĺıstico

constituem um desempenho bem acima da baseline mais básica, ainda que inferior àquele

obtido pelo modelo baseado em Bisol (1992). Isso configura essa análise probabiĺıstica

como uma possibilidade para se tentar entender o comportamento do acento.

Figura 3.3: Desempenhos dos modelos baseline,Bisol (1992), Lee (1995) e N-gramas.

É posśıvel ver que os desempenhos dos modelos probabiĺısticos, com exceção daqueles

baseados em śılabas pelos motivos já discutidos, podem ser uma abordagem promissora

para a modelização do comportamento do acento. Se não são um modelo absolutamente

fiel do fenômeno observado, ao menos abrem espaço para que outros ajustes sejam feitos,

de modo que se possa capturar o comportamento do acento de modo ainda mais preciso.

A ideia por trás do classificador bayesiano ingênuo, apresentado no próximo caṕıtulo,

é justamente de poder ajustar diversos fatores distintos e independentes para a previsão

do comportamento do acento.
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A discussão por trás deste caṕıtulo e da implementação desses modelos envolve jus-

tamente tentar formalizar o comportamento que o falante exibe naturalmente: diante de

uma palavra nova, nunca ouvida antes pelo falante, ele possui uma forte e consistente

intuição sobre como o acento recairá nela.

A partir disso, é interessante observar como o modelo de N-gramas atribui acento a

palavras novas do PB. A Figura 3.5 apresenta uma seleção de 10 pseudopalavras11 ex-

tráıdas do teste-piloto conduzido pela colega Aline Benevides para investigar a atribuição

de acento nelas por falantes nativos do PB.

Figura 3.4: Probabilidades atribúıdas pelo modelo a pseudopalavras 1

11As pseudopalavras e o comportamento dos falantes na atribuição de acento nelas foram cedidos
gentilmente pela autora.
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Figura 3.5: Probabilidades atrib́ıidas pelo modelo a pseudopalavras 2

Mais do que mensurar se os modelos elegem como mais provável a versão que os fa-

lantes também elegem, o aspecto mais interessante dos dados apresentados é de que eles

podem apresentar distribuições das probabilidades de modo similar ao dos falantes. Por-

tanto, do mesmo modo que falantes diferentes acabam atribuindo acentos distintos para

determinadas palavras, o modelo formaliza essa variação ao atribuir uma distribuição das

probabilidades mais uniforme.

Para uma pseudopalavra prototipicamente ox́ıtona (terminada em consoante, lem-

brando a forma infinitiva de um verbo), como gazonar, espera-se que a distribuição das

probabilidades seja bastante tendenciosa para o acento ox́ıtono, como vemos na aplicação

do teste-piloto (100% das respostas seguiram essa tendência). Obtém-se uma distribuição

bem clara das probabilidades alcançadas nos modelos de enxergar essa tendência, supe-

rior nos modelos mais bem-sucedidos no quadro geral (trigramas), que apresenta 99,82%/
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ou 99,84% de probabilidade de a palavra ser ox́ıtona.

Outro fato curioso é o da pseudopalavra cindoto, que apresentou produções propa-

rox́ıtonas e parox́ıtonas12, e também teve essa distribuição entre as duas possibilidades

de acento representada nos modelos (com exceção do modelo de trigramas baseado em

ocorrências, que teve um comportamento bastante dissonante).

De modo geral, em outras palavras, o comportamento dos modelos teve tendências

(ainda que os números não tenham sido iguais) bastante próximas, o que é um ponto muito

interessante a respeito desse modelo, que se baseia apenas em noções probabiĺısticas e

consegue, com algum grau de sucesso, atribuir o acento refletindo o comportamento visto

nas respostas dos falantes. Mas é claro, essa é uma análise exploratória, pois não é

posśıvel fazer nenhum tipo de previsão a respeito da eficiência do modelo em atribuir

acento quando comparado a um falante nativo apenas com a pequena quantidade de

palavras e sujeitos do teste-piloto. No entanto, é um caminho interessante para futuros

trabalhos.

Mais do que acertar ou errar, o interessante é notar que o modelo conseguiu quantifi-

car, com base no corpus que algumas palavras são de uma categoria acentual, mas quase

também poderiam pertencer a uma outra. O acento flutuante, encontrado em algumas

palavras do PB13, poderia ser algum tipo de momento em que essas probabilidades dis-

tintas estão sendo acomodadas dentro do sistema lingúıstico do indiv́ıduo, mas, isso não

está no escopo atual e é uma especulação não testada.

Além disso, uma última observação sobre os modelos apresentados: mesmo que o

comportamento do modelo fosse igual ao do falante, inclusive nesses casos amb́ıguos, isso

não significaria que os dois têm o mesmo tipo de natureza, ou seja, que o comportamento

lingúıstico do falante foi capturado pelo modelo. Mais uma vez, a intenção aqui é mo-

delizar o comportamento, por isso as preocupações sobre a realidade psicológica dessa

modelização não cabem aqui e nem são parte do que se espera com essa comparação.

12Levantando a possibilidade de defender que há produtividade de palavras dessa categoria acentual,
ao contrário do que aponta Hermans and Wetzels (2012)

13ver Benevides, 2013
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Caṕıtulo 4

Abordagem Probabiĺıstica: o modelo
do classificador bayesiano ingênuo

4.1 Indo além dos N-gramas

Nos valendo dos fundamentos da probabilidade apresentados no primeiro caṕıtulo e

da noção de n-gramas, conseguimos desenvolver um modelo que, uma vez alimentado com

dados de um corpus, é capaz de atribuir probabilidades a diferentes versões acentuadas

de uma palavra.

Vimos também que essa formalização do problema parte de uma noção de atribuição

de probabilidade que independe de informações lingúısticas mais complexas do que a vi-

zinhança do segmento (incluindo dados sobre fronteiras silábica e de palavra).

Além disso, os N-gramas permitem lidar com eventos que não ocorrem nos dados que

o modelo usa para treinar, o que resulta em certa flexibilidade por parte do modelo.

No entanto, ao descrevermos o comportamento do acento no idioma no Caṕıtulo 2,

foi posśıvel tentar investigar esse objeto levando em conta diversas variáveis, como peso

silábico da śılaba final da palavra, frequência da palavra no corpus, categoria morfos-

sintática.

Todas essas informações podem ser utilizadas para criarmos um modelo mais com-

plexo, que seja capaz de atribuir o acento olhando para uma miŕıade de relações, e não

apenas para as questões observadas no modelo de N-gramas.

É claro que, por outro lado, a análise considerando mais fatores é também mais com-

plexa, necessita de dados mais qualificados, além de ser mais computacionalmente pesada.
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Ao se construir um modelo, há de se pesar de um lado a complexidade do mesmo e do

outro, os resultados obtidos.

4.2 Classificador bayesiano ingênuo – prinćıpios ge-

rais e aplicação para a questão do acento.

Partindo da noção de modelo como tentativa de formalizar matematicamente o com-

portamento do acento e tendo clara a noção de que essa tarefa exige aproximações para

ser tratável, ficou claro que é posśıvel criar diferentes modelos que refletem variados as-

pectos do objeto a ser modelado.

O modelo probabiĺıstico chamado classificador bayesiano ingênuo (CBI) se trata de

uma abordagem que tem como entrada uma série de eventos e que classifica cada um

deles como membro de uma classe do grupo de classes posśıveis.

Para o caso do acento, podemos considerar as palavras como os eventos a serem clas-

sificados e as categorias acentuais como o nosso objetivo.

O modelo faz essa classificação após atribuir a probabilidade de um evento pertencer

a uma categoria, escolhendo a mais provável.

A atribuição de probabilidade feita pelo modelo é o ponto central de interesse desta

seção. Em primeiro lugar, o modelo considera cada evento como um vetor de carac-

teŕısticas.

A noção do vetor de caracteŕısticas é uma forma de representar, de modo ordenado,

os valores que um evento apresentam em diversas dimensões observadas. Um exemplo

prático que ilustra essa concepção pode ser a atribuição do preço de imóveis. Devemos

considerar que o preço de um imóvel resulta de uma série de fatores, como o número de

quartos e de banheiros, o total da área constrúıda e/ou o valor do metro quadrado na

região.

Desse modo, caso fosse de interesse construir um modelo que estimasse o preço de um

outro imóvel qualquer baseando-se nessas informações, a organização das mesmas em um

vetor seria um modo de garantir a consistência da notação.
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Portanto, nosso corpus estaria organizado da seguinte maneira:

Observação → [medida1, medida2. . . medidan]

Imóvel 1 → [2,3. . . ‘higienópolis’]

A partir disso, cada evento observado também é uma série de valores obtidos nas

variáveis estudadas. Cabe ressaltar que toda observação deve possuir um valor para to-

das as medidas. Além disso, a linguagem de programação Python possui a facilidade de

permitir que possua valores não-numéricos e numéricos em um mesmo vetor.

Depois, são extráıdas as frequências dessas caracteŕısticas do corpus de treinamento

que, por fim, serão base para a atribuição da probabilidade descrita mais adiante.

Portanto, para que o CBI consiga executar a classificação, é necessário ter medições

de diversas variáveis relativas aos eventos observados, os quais, por sua vez, comporiam

esse vetor de caracteŕısticas de cada evento, significando um trabalho de descrição do

corpus a ser realizado.

As descrições e medições do corpus ABG realizadas no Caṕıtulo 2 servirão como base

para esse modelo mais exigente para a questão do acento. Portanto, a partir daqui, ao

se tratar da probabilidade de uma palavra, o que está sendo feito é abordar a probabili-

dade das diversas caracteŕısticas que a compõe, organizadas em um vetor, conforme segue:

Palavra → Vetor de caracteŕısticas (v)

v = [categoria morfossintática, ńıvel de frequência, . . . estrutura silábica]

perna → [NOM, 3, . . . &CVC-CV*]

correr → [V, 2, . . . &CV-CVC*]
...

A partir das diversas variáveis observadas, é fundamental afirmar que este modelo

assume que não há nenhuma interação entre as variáveis e que elas são independentes

entre si. Esta noção denota a ingenuidade do nome do modelo. Cabe ressaltar que os

benef́ıcios trazidos por esse prinćıpio e colhidos na implementação do modelo são uma

recompensa interessante pela sua simplicidade, ao mesmo tempo que a negação de tal
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afirmação também não é algo trivial de ser provado.

Podemos pensar que é estranho não procurar nenhuma relação entre peso silábico da

última śılaba final e categoria morfossintática, pois é bem claro que verbos no infinitivo,

por exemplo, sempre possuem śılaba final pesada, porém, mais uma vez, o modelo faz

aproximações e mesmo perdendo algumas relações como esta, essa mesma simplificação

traz grandes benef́ıcios computacionais.

Uma vez que temos os eventos observados (assim como os seus vetores de carac-

teŕısticas), a atribuição de probabilidades e a seguinte classificação dos eventos novos são

realizadas a partir do chamado Teorema (ou regra) de Bayes, derivado a partir das regras

da probabilidade e descrito a partir da seguinte fórmula:

P (A | B) =
P (B | A)× P (A)

P (B)

Essa regra traça uma importante relação entre a probabilidade de A dado B e a pro-

babilidade de B dado A, e é essa relação um dos motivos que torna o Teorema de Bayes

uma ferramenta fundamental da probabilidade. Para a questão do acento, essa relação

permite que investiguemos a probabilidade de uma categoria acentual fornecida em uma

palavra através da probabilidade da palavra em uma categoria acentual, o que resulta na

seguinte fórmula:

P (C | p) =
P (p | C)× P (C)

P (p)

No caso do CBI, a ideia é que podemos usa a regra da seguinte maneira:

� A probabilidade que gostaŕıamos de obter é a da classe uma vez que temos a palavra

p.

� Usando o Teorema de Bayes, podemos atribuir a probabilidade P(C | p) ao saber-

mos qual a probabilidade da classe C ter como membro a palavra p, ou seja, a

partir de P(p | C).

� O classificador escolhe então a classe C, que retorna o maior valor de probabilidade

como a classe da palavra em questão.
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Essa aplicação nos permite usar uma versão simplificada da regra de Bayes para ser

aplicada aqui. Isso é uma decorrência do terceiro item listado acima, pois é verdadeiro

que:

∀ C argmax P(p | C)× P (C)

P (p)
= argmaxP (p | C)× P (C)

Para saber a probabilidade de um evento pertencer a uma classe eu preciso da proba-

bilidade da classe uma vez que eu tenho o evento; isso é multiplicado pela probabilidade

da classe e dividido pela probabilidade do evento. Toda vez que eu fizer esse cálculo

para um evento novo, essa probabilidade do evento estará presente como denominador

para todos os cálculos, de modo que sempre obteremos o mesmo resultado como resposta

à função ‘argmax’, com ou sem esse denominador; em virtude disso, a fórmula final do

classificador não possui tal denominador.

Desse modo, o classificador escolherá a categoria C, que maximiza essa função de mul-

tiplicação entre duas probabilidades. A grande vantagem de usarmos a regra de Bayes

como forma de atribuir as probabilidades no nosso modelo é que podemos levar em conta

dois fatores: em primeiro lugar, o modelo permite usarmos um conhecimento a priori,

que é a probabilidade da categoria, extráıda de observações de um corpus anotado, e,

desse modo, uma categoria mais frequente, como é o caso das parox́ıtonas, já sai com um

multiplicador bem mais alto do que uma pouco frequente, como as proparox́ıtonas. Em

segundo lugar, o modelo também reflete as chances daquela palavra em espećıfico fazer

parte de uma certa categoria.

P(p | C)→ chances de a palavra pertencer à categoria

P(C) → conhecimento a priori : o quão provável é que algo seja dessa categoria?

A intuição aqui é que será escolhida a classe mais provável para cada palavra, mas que

o modelo está levando em conta o conhecimento extráıdo do corpus como uma maneira

de privilegiar as classes mais recorrentes.

Esse conhecimento a priori será calculado como a probabilidade de cada categoria

acentual no corpus treino, seguindo a fórmula de estimativa por máxima verossimilhança,

explicada no Caṕıtulo 1:

P(C) =
Cont(C)

Cont(corpus)
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É importante retomar, no entanto, significado da probabilidade de uma palavra para

esse modelo. Nos N-gramas, essa probabilidade era o produto das condicionais das ca-

deias de tamanho N que a compunham. Agora, no entanto, a probabilidade de uma

palavra é igual àquela das suas caracteŕısticas organizadas em um vetor x.

Ou seja, temos que:

P(p | C) = P (x1, x2, x3 . . . xn | C)

Pensando em nosso modelo, podemos substituir os termos para que eles fiquem dessa

maneira:

P(’perna’ |’ox́ıtona’) = P (′NOM ′, 1,′&CV G− CV ∗′ |ox́ıtona)

Em função da simplificação que assume que as variáveis observadas são independen-

tes, é posśıvel calcular a probabilidade de uma palavra, enquanto vetor de caracteŕısticas,

pertencer a uma categoria da seguinte forma:

P(p | C) = P (x1 | C)× P (x2|C)× . . .× P (xn | C)

Cabe observar que, para que o modelo funcione, os valores de cada caracteŕıstica do

vetor devem ter uma probabilidade atribúıda em relação a cada categoria posśıvel.

Retomando a função definida para o CBI e aplicando agora a nova versão de atri-

buição da probabilidade a uma palavra, temos o seguinte ponto: o classificador escolherá

a categoria acentual mais provável de uma determinada palavra a partir do produto en-

tre a probabilidade daquela categoria acentual e a produtória das probabilidades de cada

caracteŕıstica daquele tipo. Em termos matemáticos, a formalização é a seguinte:

∀c.c ∈ C
f(CBI) = argmax P(c)×

n∏
i=1

P (xi | c) . . . P (xn | c)

A t́ıtulo de exemplo e para pensar em termos lingúısticos, será simulado o modelo de

modo a expor os cálculos que serão feitos para cada palavra. Neste exemplo, são leva-

das em conta três caracteŕısticas (categoria morfossintática, estrutura silábica e ńıvel de
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frequência da palavra) para a palavra pernada. Os cálculos foram feitos com números-

fantasia.

Caracteŕısticas Categorias
Ox́ıtona Parox́ıtona Proparox́ıtona

Categoria Morf. : NOM 0.3 0.6 0.1
Estrutura Silábica: CVC-CV-CV 0.1 0.7 0.2
Nı́vel Frequência: 3 0.35 0.64 0.01
Probabilidade da Categoria 0.3 0.64 0.06
Probabilidade Final 0.00315 0.172032 0.000012

Tabela 4.1: Simulação do cálculo de probabilidade do classificador bayesiano ingênuo
para a palavra pernada.

As três primeiras linhas da Tabela 4.1 mostram a probabilidade de cada uma das ca-

tegorias dado o valor que a palavra ‘pernada’ possui em cada uma dessas caracteŕısticas.

A penúltima linha traz a probabilidade a priori da categoria, levando-se em conta a

frequência relativa das categorias no corpus. Por fim, a última linha indica a probabili-

dade a partir da qual o classificador faz a sua escolha, sendo que a categoria escolhida

teve o seu valor nesse campo destacado.

4.3 Implementando o modelo

Uma vez descrito o funcionamento do modelo, a sua implementação exigiu algumas

especificações, por isso algumas etapas importantes devem ser explicitadas para funda-

mentar a discussão sobre os resultados obtidos.

Em primeiro lugar, os dados que baseiam o funcionamento do modelo, assim como o

conjunto de dados em que o modelo foi testado, são compostos pelo corpus ABG, cuja

compilação foi discutida no Caṕıtulo 2 deste trabalho.

Vale ressaltar que a própria compilação do corpus foi pensada tendo em vista a im-

plementação de modelos probabiĺısticos que pudessem incluir as dimensões codificadas.

A anotação manual ou automática de diversas variáveis lingúısticas foi feita pensando

na posśıvel relevância delas para mapear o comportamento do acento no idioma.
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A partir do corpus anotado, foi realizada a contagem de cada variável levando em

conta a categoria acentual da palavra em questão. Com isso, foram obtidas as frequências

das categorias acentuais para cada valor das variáveis observadas, tal como exposto na

tabela 4.2 (com valores extráıdos de um teste já usando o corpus ABG), usando, para

fins didáticos, apenas os valores referentes às 3 categorias morfossintáticas: ‘nomes’, ‘ad-

jetivos’ e ‘verbos’.

Categoria morfológica: Ox́ıtonas Parox́ıtonas Proparox́ıtonas

Nome: 6.758 19.190 2.397
Adjetivo: 1.061 5.775 445
Verbo: 14.615 21.221 126

Tabela 4.2: Frequências das categorias acentuais para cada valor da variável classe mor-
fossintática

A partir dessa contagem, foi considerada a probabilidade do valor x1 de uma variável

dada uma categoria acentual c, a partir do seguinte cálculo:

P(x1 | c) =
Cont(x1|c)
Cont(c)

Isso nos permite então atribuir uma probabilidade a cada um dos valores da tabela

acima, nos deixando com a seguinte tabela de valores:

Categoria Morfológica: Ox́ıtonas Parox́ıtonas Proparox́ıtonas

Nome: 0,3012 0,4155 0,8076
Adjetivo: 0,0473 0,1250 0,1499
Verbo: 0,6515 0,4595 0,0425

Tabela 4.3: Probabilidades das categorias acentuais para cada valor da variável classe
morfossintática

O processo de implementação se deu pelo preenchimento de tabelas contendo o mesmo

tipo de informação para todas as variáveis observadas, de modo que, ao usarmos a fórmula

explicada em 4.1 para o desenvolvimento do algoritmo, a atribuição de probabilidade de

uma palavra pertencer a uma categoria espećıfica foi uma tarefa simples.

Uma palavra ainda não classificada é dada para o modelo. Este, então, a partir das

caracteŕısticas da palavra, consulta as probabilidades que relacionam-nas com as classes

acentuais, para enfim multiplicar esses valores. Então, baseando-se nessas probabilidades
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calculadas, é posśıvel escolher a categoria mais provável para a palavra em questão. Isso

permite que tal resultado seja comparado com a categoria da palavra (uma informação

que já consta no corpus ABG), permitindo contabilizar erros e acertos do modelo.

A implementação foi feita em Python e o script completo do CBI está no Apêndice 2.

Tal como no modelo de N-gramas, o corpus utilizado foi dividido aleatoriamente en-

tre corpus de treinamento e de teste. A fim de evitar qualquer tipo de enviesamento

em relação a essa divisão, cada resultado aqui é, na verdade, não uma medida única de

porcentagem de acertos do modelo, mas a média entre 100 medidas, cada uma realizada

em uma divisão aleatória nova.

Os valores das probabilidades a priori de cada uma das categorias acentuais serão

a contagem de palavras do corpus treino que pertencem a tal categoria, dividida pelo

tamanho do corpus.

4.4 Variáveis: gerando modelos distintos

Uma das vantagens do modelo do CBI é que ele possibilita, com o mesmo corpus, criar

modelos distintos ao nos valermos de um conjunto diferente de variáveis para a tarefa de

classificação.

Uma vez definidas na seção anterior a medida de acerto e o modo como ela será ob-

tida, o resto deste caṕıtulo se deterá na descrição das variáveis que formarão o modelo

e na comparação do desempenho de diferentes versões do CBI, usando subconjuntos das

variáveis dispońıveis.

Algumas perguntas emergem a partir dessa configuração: existe alguma variável ou

conjunto de variáveis baseadas em modelos modelos que obtenham porcentagens de acerto

maiores do que outras variáveis ou grupos de variáveis? Quais são essas variáveis? É

posśıvel apontar para alguma conclusão lingúıstica sobre o significado dessas diferenças

de desempenho?

As variáveis presentes no corpus ABG, que não são dependentes entre si, são as se-

guintes:
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1 - Categoria morfossintática (C)

Valores: Verbo, Adjetivo, Nomes, Advérbios e Outra.

As classes das palavras foram obtidas pela etiquetagem automática utilizando o eti-

quetador do programa TreeTagger 1, com parâmetros ajustados para o português2.

A escolha de não utilizar toda a descrição morfossintática fornecida pelo etiquetador

se baseia no fato de que as palavras que não são consideradas com conteúdo apresentam

acentuação questionável, além do que, considerar as palavras funcionais causaria sérios

enviesamentos na análise do comportamento do acento.

2 - Nı́vel de frequência da palavra (N)

Valores : 1, 2, 3, 4, 5

A partir da frequência das palavras no corpus ABG, criou-se essa categorização delas

para agrupar as que possuem faixas de frequência parecidas. Ou seja, no grupo 1, ape-

nas palavras com mais de 10.000 ocorrências no corpus, no grupo 2, de 1.000 a 10.000

ocorrências, e dáı em diante.

3- Estrutura silábica da palavra (E)

Valores: ‘CV-CV’, ‘CCV-CV’ . . .

Aqui, são agrupadas as palavras que possuem a mesma estrutura silábica em termos

de consoantes, vogais e semivogais. Cada um dos segmentos é transformado em um dos

śımbolos, de modo que é posśıvel comparar os templates silábicos das palavras.

Cabe observar que essa variável contém as informações da estrutura da palavra, de

modo que é posśıvel apontar que a variável peso silábico da última śılaba está presente

aqui, assim como informações sobre a terminação da palavra ou sobre o peso da penúltima

śılaba. Essa variável foi escolhida em detrimento destas outras pois foi a que apresentou

os melhores resultados. É bem clara a influência da estrutura silábica de modo geral no

comportamento do acento no PB, como é apontado tanto em Bisol (1992) quanto em Lee

1Schmid (1994)
2Gamallo and Garcia (2013)
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(1995).

A partir disso, foi posśıvel implementar diferentes versões do classificador, levando em

conta diferentes subconjuntos das variáveis.

Em primeiro lugar, cada versão do modelo foi batizada com um acrônimo composto

pelas letras em caixa-alta entre parênteses ao lado da variável na lista que estivesse pre-

sente no modelo. Ou seja, um modelo que levasse em conta todas as variáveis apresentadas

foi chamado de CNE, já um que incluiu apenas classe morfossintática e a estrutura da

palavra, foi chamado de CE.

Cada modelo foi testado de acordo com a metodologia apresentada, e os resultados

obtidos foram codificados nas tabelas que estão na próxima seção.

Levando em conta a quantidade de variáveis, foi posśıvel testar 7 versões diferentes

dos modelos, das quais algumas foram escolhidas para serem analisadas em maior deta-

lhes na próxima seção.

4.5 Resultados e discussão final

Os 7 modelos testados emergiram do fato de que um modelo consiste em olhar para o

conjunto de variáveis que foram analisadas e decidir se serão inclusas ou não na atribuição

de probabilidade dessa versão do modelo.

O resultado é que cada modelo pode considerar parâmetros diferentes, e é essa noção

que será a base da análise apresentada.

O número de modelos igual a 7 não foi uma escolha aleatória, ele se deve ao fato de

que, ao considerarmos que cada variável pode ou não ser levada em conta (portanto dois

estados posśıveis para cada variável em cada modelo), temos que o valor total dado um

número n de variáveis está fornecido pela seguinte fórmula:

2n − 1

A subtração ocorre em função de que a parametrização, em que todas as variáveis não

são levadas em conta, não foi implementada.
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A partir disso, a Tabela 4.4 mostra o desempenho de todos os modelos do CBI testa-

dos, em ordem decrescente, da média da porcentagem de acerto, ainda sendo apresentados

os desvios padrões das médias.

Nome Média Desvio

E 91,93 0,20
CE 90,18 0,22
EN 90,09 0,22
CEN 86,45 0,26
N 66,64 0,36
CN 66,62 0,35
C 66,59 0,33

Tabela 4.4: Desempenho dos classificadores bayesianos ingênuos montados a partir de
diferentes subconjuntos de variáveis.

Diante da tabela, é importante ressaltar o seguinte aspecto dos desempenhos: parece

ser posśıvel dividir os desempenhos dos modelos em duas faixas. Em primeiro lugar, os

modelos que possuem desempenho (levando em conta o desvio padrão) acima de 86%,

que conta com 4 modelos e apresentam os melhores resultados obtidos, por isso daqui

em diante essa categoria será referida como a dos modelos de alto desempenho. Por fim,

o terceiro grupo é o dos modelos que obtiveram a média de acertos inferior a 67%, que

serão chamados de modelos de baixo desempenho e que totalizam 3 versões diferentes do

CBI.

A divisão das duas faixas, ainda que baseada somente na média de acertos de cada

um dos modelos, também é uma divisão bastante balanceada em termos de quantidade

de modelos em cada uma das categorias.

A partir disso, é interessante avaliar quais variáveis estão mais presentes em cada

uma das duas faixas, o que seria um ind́ıcio para ver qual delas, na atribuição bayesiana

ingênua de probabilidade, mais está ajudando o modelo a formalizar o comportamento

do fenômeno observado.

A distribuição das variáveis em cada faixa é empregada conforme a Tabela 4.5.
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Variável Alto desempenho Baixo desempenho

C 2 2
N 2 2
E 4 0

Tabela 4.5: Distribuição das variáveis selecionadas nos modelos testados de acordo com
o desempenho obtido.

Essa divisão realça algumas caracteŕısticas dos desempenhos obtidos. Em primeiro

lugar, é viśıvel que a variável com a presença mais acentuada na faixa de desempenho

maior é a estrutura silábica (E).

Essa representação parece estar intimamente relacionada ao sucesso do modelo outro

indicativo disso é que o único modelo que leva em conta apenas uma variável e que foi

considerado como parte dos modelos de alto desempenho é que considera a variável es-

trutura silábica.

Outro aspecto interessante da distribuição é observar que, incluindo mais variáveis de

uma vez ao implementar o modelo, não necessariamente causa o aumento do sucesso do

modelo. Podemos observar isso com o fato de que se analisarmos os três modelos que

obtiveram média maior, nenhum deles considerou mais do que duas variáveis de uma vez.

Um outro ponto seria incluir na análise posśıveis atribuições diferentes de pesos para

cada variável, a fim de obter modelos ainda mais finamente ajustados para modelar o

comportamento do acento.

Porém, além da dificuldade de decidir quais pesos fornecer para determinadas variáveis

e a explosão de posśıveis modelos levando em conta essa variação, não há nenhuma garan-

tia de que tal ajuste causará grandes efeitos no desempenho de um modelo. Isso indica

que uma medida que funcionaria seria a distribuição menos uniforme das variáveis nas

categorias dos modelos de alto e baixo desempenhos.

Em termos lingúısticos, é interessante pensar que a estrutura silábica da palavra

pareça ter mais relevância no modelo aqui apresentado do que a variável mais comu-

mente associada ao comportamento do acento, que é o peso silábico da última śılaba; as

duas variáveis são relacionadas, pois informam sobre o mesmo tipo de aspecto da estru-

tura de uma palavra, mas os modelos implementados usando informações sobre o peso

da última śılaba foram consistentemente piores do que os modelos usando a estrutura

silábica.
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É claro que a noção de peso silábico é derivável daquela de estrutura silábica, mas o

ponto fundamental é que as informações da estrutura silábica acabam representando a

palavra como um todo, ao passo que o peso da śılaba final fica circunscrito apenas aos

seus segmentos finais.

Tendo em vista a influência da variável estrutura silábica como um parâmetro de

sucesso na acentuação probabiĺıstica, a análise aqui vai se ater ao modelo que considera

apenas tal variável para podermos investigar mais a fundo a relação entre modelo e o seu

funcionamento.

Para isso, foi separada, em uma implementação do modelo, uma lista contendo todos

os seus erros, ou seja, todas as palavras a que o modelo atribuiu probabilidade mais alta

para uma categoria acentual, que não era a categoria real da palavra.

A partir desta lista, foram selecionados alguns dos erros para fundamentar a discussão.

Esses erros estão apresentados na Tabela 4.6.

Nessa rodada, foram obtidos 1.257 erros no total, os quais representam as discordâncias

entre a classe acentual indicada como mais provável pelo CBI e a acentuação automática

que foi executada no corpus e revisada. Cabe ressaltar que o modelo criou então 1.257

falsos membros das categorias ox́ıtonas e parox́ıtonas, o que significa também que não

criou nenhuma falsa proparox́ıtona.

Destes, 144 foram casos que o CBI classificou como ox́ıtona uma palavra que não era

ox́ıtona (em 10 desses casos, eram proparox́ıtonas; em 134, parox́ıtonas). A Tabela 4.4

mostra 10 das falsas ox́ıtonas encontradas pelo modelo (cinco parox́ıtonas e cinco propa-

rox́ıtonas de acordo com a acentuação do corpus):
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Palavra Categoria correta Categoria CBI

vágner proparox́ıtona ox́ıtona
ant́ıteses proparox́ıtona ox́ıtona
t́ıtulos proparox́ıtona ox́ıtona
itápolis proparox́ıtona ox́ıtona
béchamel proparox́ıtona ox́ıtona

impreviśıvel parox́ıtona ox́ıtona
aux́ılio parox́ıtona ox́ıtona
inabalável parox́ıtona ox́ıtona
boĺıvar parox́ıtona ox́ıtona
h́ıfen parox́ıtona ox́ıtona

Tabela 4.6: Exemplos de classificações erradas para a categoria ox́ıtona

É posśıvel fazer alguns apontamentos a partir destes erros: em primeiro lugar, é inte-

ressante observar que as falsas ox́ıtonas, que na verdade são proparox́ıtonas, apresentam

mais pequenas inconsistências no corpus do que no classificador. A palavra Bechamel,

por exemplo, que é apresentada como proparox́ıtona, é pronunciada como ox́ıtona. A

confusão emerge da acentuação automática que foi feita e que foi pega de surpresa pela

grafia francesa do termo.

Além disso, as palavras ant́ıteses e t́ıtulos constituem um problema, pois são plurais

que acidentalmente entraram na análise por problemas oriundos da lematização incorreta

dos termos. Esse tipo de erro, no entanto, não foi comum no corpus e pode ser justifica-

damente desconsiderado.

Por fim, Itápolis e Vágner são erros oriundos do modelo, nos quais, a estrutura silábica

acaba indicando palavras que seriam consideradas ox́ıtonas por todos os modelos imple-

mentados aqui. É muito dif́ıcil um modelo probabiĺıstico tratar a śılaba final de estrutura

‘CVC’ como associado à categoria das proparox́ıtonas.

Sobre as falsas ox́ıtonas que são parox́ıtonas na verdade, o que chama atenção são os

adjetivos terminados em ‘-vel’, pois essa configuração de śılaba final codificada na estru-

tura silábica como ‘-CVG’ favoreceu o acento ox́ıtono, como é o caso em chapéu, Marcel,

Corcel.

Além disso, é importante salientar que a absoluta maioria das parox́ıtonas errone-

amente acentuadas como ox́ıtonas são palavras acentuadas graficamente, o que é um

indicativo do comportamento não padrão delas. Ao mesmo tempo, existem diversas pa-

lavras acentuadas graficamente que o modelo acentuou corretamente.
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Dos outros 1.112 casos incorretos, o CBI classificou como parox́ıtona uma palavra

que não era parox́ıtona. Destas falsas parox́ıtonas, 441 eram proparox́ıtonas e 671 eram

ox́ıtonas, de acordo com a acentuação automática executada no corpus e descrita no

caṕıtulo 2.

Palavra Categoria correta Categoria CBI

tremembé ox́ıtona parox́ıtona
humaitá ox́ıtona parox́ıtona
mossoró ox́ıtona parox́ıtona
socó ox́ıtona parox́ıtona
pirajá ox́ıtona parox́ıtona

geológica proparox́ıtona parox́ıtona
prosódico proparox́ıtona parox́ıtona
maléfico proparox́ıtona parox́ıtona
créssida proparox́ıtona parox́ıtona
eǵıpcio proparox́ıtona parox́ıtona

Tabela 4.7: Exemplos de classificações incorretas para a categoria parox́ıtona

É interessante notar que as falsas parox́ıtonas também são todas palavras acentu-

adas, assim como é comum encontrar nomes (‘créssida’, ‘pécora’, ‘álex’ ) e topońımias

(‘tremembé’, ‘humaitá’, ‘mossoró’, ‘pirajá’ ) entre as palavras acentuadas incorretamente

dessa forma. Por serem palavras que vêm como empréstimo de ĺınguas cujo sistema

acentual se difere do português, não é estranho um modelo probabiĺıstico baseado no

português não conseguir captar esse tipo de informação apenas a partir da estrutura

silábica dessas palavras.

Esses dois fatos são também indicativos que o modelo CBI acaba não dando conta de

padrões muito distintos do português.

Outro caso bem claro é o de adjetivos terminados no sufixo ‘ico’ que cria palavras

proparox́ıtonas (e é esse sufixo que cria as palavras com o acento na quarta última śılaba,

como ‘técnico’ e ’étnico’ ) e o modelo as classificou consistentemente como parox́ıtonas.

Vale ressaltar que o modelo, por calcular e atribuir as probabilidades levando em

conta também o conhecimento a priori, é conservador na hora de escolher a categoria

proparox́ıtona para uma palavra. Para isso, é interessante analisar como o modelo im-

plementado, levando em conta apenas a variável estrutura silábica , funcionaria.
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Para explicitar tal funcionamento, segue a atribuição de probabilidade do modelo

para as palavras ‘maléfico’ (classificada erroneamente) e ‘computador’ (classificada cor-

retamente).

Probabilidades
Traços Ox Par Pro
Estrutura: CV-CV-CV-CV 0,0196 0,9185 0,0628
A priori : 0,3012 0,6661 0,0325
Final: 0,0059 0,6118 0,0020

Tabela 4.8: Atribuição de probabilidade para a palavra Maléfico pelo classificador

Probabilidades
Traços Ox Par Pro
Estrutura: CV-CV-CV-CVC 0,9767 0,0290 0,0116
A priori: 0,3012 0,6661 0,0325
Final: 0,2941 0,0193 0,0004

Tabela 4.9: Atribuição de probabilidade para a palavra Computador pelo classificador

Nessa versão do modelo, é viśıvel que as probabilidades atribúıdas para as versões

acentuadas das palavras são bastante diferentes entre si, sendo que ‘maléfico’ é para o

modelo claramente uma palavra parox́ıtona (mais de 300 vezes mais provável do que ser

uma proparox́ıtona) e ‘computador’ é uma ox́ıtona (algo como 15 vezes mais provável do

que ser uma palavra parox́ıtona).

No entanto, se observarmos as probabilidades atribúıdas apenas ao traço observado

(estrutura silábica), é posśıvel ver que a estrutura em ‘maléfico’, mesmo que mais comum

em parox́ıtonas, ainda assim favorece mais o acento proparox́ıtono do que o ox́ıtono.

No entanto, ao usarmos a probabilidade a priori, o modelo reflete o comportamento da

ĺıngua de favorecer o acento ox́ıtono perante o acento proparox́ıtono, o que resulta em

uma probabilidade maior para a versão da palavra com o acento na última śılaba.

Fica claro também que o modelo que se vale da variável E (estrutura silábica) é ca-

paz de agrupar e encontrar grupos de palavras em que o comportamento do acento é igual.

Isso serve tanto para capturar o comportamento do acento em itens lexicais de um

modelo que leve em conta o peso silábico da última śılaba, como para identificar subgru-

pos do idioma que tenham comportamento distinto do padrão.
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Além disso, a probabilidade a priori embutida no modelo pareceu ser uma forma efici-

ente de tratar a questão, pois os desempenhos dos CBI estavam todos acima do baseline,

mesmo quando a variável utilizada para parametrizar o modelo era uma que não possui

relação aparente com o comportamento do acento, como é o caso do ńıvel de frequência

das palavras.

Os resultados obtidos pelo modelo e apresentados na última seção expressam que a

modelização probabiĺıstica da questão do acento, fazendo uso de um modelo computa-

cionalmente eficiente como o CBI, ajuda a formalizar, sem se valer de qualquer tipo de

marcação arbitrária, o comportamento do acento com bastante precisão.

Ao compararmos o desempenho do modelo CBI com os outros testados até então,

ficam claras as perspectivas trazidas para tratar da questão do acento por essa classe de

modelos probabiĺısticos. A Tabela 4.10 e a Figura 4.1 fundamentam essa comparação.

Modelo % de acertos

Baseline 65,48
Bisol (1992) 80,10
Lee (1995) 73,71
Bigramas 71,74
Trigramas 79,40
CBI 91,94

Tabela 4.10: Desempenhos dos modelos testados neste trabalho

Figura 4.1: Desempenhos dos modelos desenvolvidos neste trabalho
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Isso fica claro ao analisarmos que o modelo conseguiu inferir a classe acentual de pala-

vras com sucesso superior ao que obteria ao aplicar as regras que caracterizam o chamado

padrão produtivo do PB (Hermans and Wetzels, 2012), em que se acentua como ox́ıtona

a palavra terminada em śılaba pesada e, como parox́ıtona, a palavra terminada em śılaba

leve.

É importante ressaltar, no entanto, que ainda há diversas variáveis que poderiam

ajudar o modelo a ser ainda mais preciso, mas que estão fora do escopo do trabalho

aqui desenvolvido. Esse é o caso das variáveis como tonicidade das śılabas que compõe a

palavra ou a origem da palavra.

Porém, cabe dizer que mais do que propor algum tipo de resposta definitiva para a

questão do acento, o objetivo de apresentar os modelos probabiĺısticos como uma abor-

dagem para tentar capturar o comportamento do fenômeno lingúıstico é uma forma de

incorporar outros métodos e análises para esta discussão.

O modelo CBI foi capaz de acentuar corretamente os grupos majoritários do acento

no português, que são as parox́ıtonas terminadas em vogal e as ox́ıtonas terminadas em

consoante. Mas mais do que fazer isso, foi um modelo que também foi capaz de capturar

o comportamento do acento em diversas palavras que fugiam deste padrão, e a isso se

deve o alto sucesso obtido pelo modelo em termos de desempenho na tarefa de prever o

acento para palavras do PB.
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Conclusão

Este trabalho apresentou uma tentativa de compreender o comportamento do acento

primário no PB por meio de uma abordagem computacional da questão.

A abordagem consistiu em implementar modelos computacionais e usar grandes quan-

tidades de dados, tanto para desenvolvê-los quanto para testá-los.

Para isso, o passo inicial foi fazer o levantamento bibliográfico na literatura da lingúıstica

teórica a fim de identificar as principais maneiras como a questão do acento foi abordada,

focando especialmente em quais estratégias foram usadas para dar conta dos conjuntos

de dados do idioma.

A seguir, a tarefa foi compilar um corpus de dados do PB devidamente formatado para

se pensar na questão do acento. Isso serviu de base para identificar padrões majoritários

e tendências desse comportamento e também para fundamentar uma discussão quantita-

tiva em torno de duas proeminentes teorias do assunto, no caso, Bisol (1992) e Lee (1995).

Na sequência, os dados coletados serviram de base para o desenvolvimento de dois

grupos de modelos probabiĺısticos.

Em primeiro lugar, os modelos baseados em N-gramas representam uma abordagem

ao problema que é senśıvel a identificar os padrões mais frequentes do comportamento

do acento no idioma. Tal modelo faz isso a partir da divisão de uma palavra em cadeias

de dois ou três segmentos, seguida pela atribuição de probabilidade usando a regra da

probabilidade condicional.

Os resultados obtidos com as cadeias de três segmentos foram bastante interessantes:

o modelo prevê corretamente o acento para 79,04% das palavras do corpus em média.

Uma vez que esse modelo parte apenas das estat́ısticas das cadeias obtidas no corpus de
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treinamento e usa poucas informações lingúısticas para atribuir o acento3, esse desempe-

nho é um motivo contundente para se levarem em conta as análises probabiĺısticas como

uma ferramenta para discutir questões lingúısticas.

O segundo grupo de modelos desenvolvidos, os chamados classificadores bayesianos

ingênuos, introduziram a noção de estat́ıstica bayesiana, que permite atribuir probabili-

dade usando conhecimento a priori. Além disso, esses modelos têm um número variado

de traços lingúısticos a serem considerados na atribuição da probabilidade, o que permitiu

modelos mais complexos e refinados em termos de informação utilizada para atribuir o

acento.

A capacidade dos classificadores bayesianos ingênuos de atribuir acento foi conside-

rada bastante positiva. Diversas versões do modelo (cada uma leva em conta grupos de

variáveis distintos na atribuição da probabilidade) obtiveram taxas de previsão correta

da śılaba acentuada de acima de 90%. O conhecimento a priori incutido nesse tipo de

modelo está bastante relacionado com o sucesso dos classificadores, mas foi importante

notar que o uso de variáveis lingúısticas alçam o desempenho dos classificadores para

patamares ainda melhores.

Ao invés de tentar oferecer uma resposta sobre qual poderia ser o funcionamento do

comportamento do acento no PB, este trabalho teve como objetivo demonstrar que a

associação entre a lingúıstica teórica e as ciências da computação pode ser frut́ıfera para

a discussão de fenômenos lingúısticos.

É fundamental estudar as concordâncias e discordâncias entre as análises quantita-

tivas, que as ferramentas computacionais oferecem, e as qualitativas (ou quantitativas-

qualitativas), vindas da lingúıstica.

Mais do que apenas como fonte de técnicas e métodos, as reflexões pertinentes às

áreas da Estat́ıstica e das Ciências da Computação devem entrar no meio da Lingúıstica

Teórica a fim de proporcionar reflexões e novas possibilidades de análise.

3Apenas informações sobre fronteiras silábica e de palavra.
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Apêndice 1: Script do modelo de
N-gramas

.xrightmargin.xrightmargin

”””
Created on Wed Jul 6 17:11:10 2016

@author: Bruno Ferrari Guide

Script final − modelo n−gramas
Esse script coleta os n−gramas de um corpus,
monta o modelo definido no capitulo 3
e depois o testa .
”””

#1− EXTRAINDO OS N−GRAMAS DO CORPUS

import codecs, random

from collections import defaultdict

#
#################################################################

##1− Abrir e armazenar o corpus
arquivo = codecs.open(’corpus transcrito corrigido.csv’ , ’ r ’ , ’utf8 ’ )
corpus = arquivo.read(). split ( ’\n’)
corpus = set(corpus)
arquivo. close ()
#
#1.2 − formata o corpus pra a extracao − separando
#corpus treino e corpus teste
#− salva o corpus teste num arquivo
k = int(round(len(corpus)*0.8))
corpus treino = random.sample(corpus,k)
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corpus treino = set(corpus treino)
corpus teste =corpus − corpus treino

## transformado em set pra fazer essa divisao mais rapido!

arq = codecs.open(’corpus teste.csv’, ’w’, ’utf8 ’ )
for item in corpus teste :

uni = unicode(item) + ’\n’
arq.write(uni)

arq. close ()
corpus pronto = []
separador = ’; ’ #nessa variavel vai o separador,
# no caso aqui estava como ’;’ mas pode ser ’\t ’,’:’,’,’...
for linha in corpus treino :

corpus pronto.append(linha.split(separador))

#
#################################################################

## 2 − Funcoes auxiliares
#conjunto de funcoes que pegam uma palavra e retornam os n−gramas
#Extraidas dos slides do curso de
#linguistica computacional da FFLCH−USP − MARCELO BARRA e MARCOS

LOPES
def extrai unigramas(palavra):

return [palavra[i : i+1] for i in range(len(palavra))]
def extrai bigramas(palavra):

return [palavra[i : i+2] for i in range(len(palavra)−1)]
def extrai trigramas(palavra):

return [palavra[i : i+3] for i in range(len(palavra)−2)]

#um loop pelo corpus, nele ja se extraem os n−gramas de uma palavra
#e comeco a alimentar os dicionarios com os numeros de ocorrencias N e M
# N e o numero nos types e M nos tokens.
def contaNgramas (corpus):

dic uni typ = {}
dic uni tok = {}
dic bi typ = {}
dic bi tok = {}
dic tri typ = {}
dic tri tok = {}
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for item lex in corpus:
freq = 7
try:

pal = item lex [4]. strip ( ’ ’ )
except:

break
unigramas = extrai unigramas(pal)
bigramas = extrai bigramas(pal) #salvo os bigramas do item
trigramas = extrai trigramas(pal)
for item in unigramas:

try:
dic uni tok [item] += int(item lex[freq])
dic uni typ [item] += 1

except:
dic uni tok [item] = int(item lex[freq ])
dic uni typ [item] = 1

for item in bigramas: #loop pra acumular as freq dos bigramas
try:

dic bi tok [item] += int(item lex[freq])
dic bi typ [item] += 1

except:
dic bi tok [item] = int(item lex[freq ])
dic bi typ [item] = 1

for item in trigramas:
try:

dic tri tok [item] += int(item lex[freq])
dic tri typ [item] += 1

except:
dic tri tok [item] = int(item lex[freq ])
dic tri typ [item] = 1

# rotina pra juntar os dicionario de types
#e tokens num so. de modo que acessar uma chave me retorne uma lista
#com a freq tok no indice 0 e a freq typ no indice 1

dic uni = {}
dic bi = {}
dic tri = {}

for item in dic uni tok .keys() :
dic uni [item] = []
dic uni [item].append(dic uni tok[item])
dic uni [item].append(dic uni typ[item])

for item in dic bi tok .keys() :
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dic bi [item] = []
dic bi [item].append(dic bi tok[item])
dic bi [item].append(dic bi typ[item])

for item in dic tri tok .keys() :
dic tri [item] = []
dic tri [item].append(dic tri tok[item])
dic tri [item].append(dic tri typ[item])

filA = codecs.open(’TAB−Uni.csv’,’w’,’utf8’)
filB = codecs.open(’TAB−Bi.csv’,’w’,’utf8’)
filC = codecs.open(’TAB−Tri.csv’,’w’,’utf8’)

for item in dic uni .keys() :
uni = item + ’,’ + str(dic uni[item ][0]) + \
’ , ’ + str(dic uni[item ][1]) + ’\n’
filA .write(uni)

filA . close ()

for item in dic bi .keys() :
uni = item + ’,’ + str(dic bi [item ][0]) +\
’ , ’ + str(dic bi [item ][1]) + ’\n’

filB .write(uni)
filB . close ()

for item in dic tri .keys() :
uni = item + ’,’ + str( dic tri [item ][0]) +\
’ , ’ + str( dic tri [item ][1]) + ’\n’

filC .write(uni)
filC . close ()

contaNgramas(corpus pronto)

##2 − MONTANDO O MODELO

#1− Variaveis relevantes para a criacao das candidatas
#Variavel para criar as versoes tonicas
tonicas dic = { ’a’ : ’1’ ,

’A’ : ’2’ ,
’e’ : ’4’ ,
’3’ : ’5’ ,
’E’ : ’6’ ,
’ i ’ : ’7’ ,
’ I ’ : ’8’ ,
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’o’ : ’9’ ,
’0’ : ’ ! ’ ,
’O’ : ’#’,
’u’ : ’$’ ,
’U’ : ’%’}

#Variaveis para armazenar as frequencias dos ngramas
arq1 = codecs.open(’TAB−Uni.csv’,’r’,’utf8’)
arq2 = codecs.open(’TAB−Bi.csv’,’r’,’utf8’)
arq3 = codecs.open(’TAB−Tri.csv’,’r’,’utf8’)
tabUni,tabBi,tabTri = [],[],[]
for item in arq1:

tabUni.append(item.strip(’\n’). split ( ’ , ’ ))
for item in arq2:

tabBi.append(item.strip(’\n’) . split ( ’ , ’ ))
for item in arq3:

tabTri.append(item.strip(’\n’) . split ( ’ , ’ ))

arq1.close ()
arq2.close ()
arq3.close ()
dic freq uni = defaultdict(lambda: [1.0,1.0])
dic freq bi = defaultdict(lambda: [1.0,1.0])
dic freq tri = defaultdict(lambda: [1.0,1.0])

for item in tabUni:
dic freq uni [item [0]] = item[1:]

for item in tabBi:
dic freq bi [item [0]] = item[1:]

for item in tabTri:
dic freq tri [item [0]] = item[1:]

#Variavel que armazena o indice da frequencia em type e em token

type index = 0

token index = 1

#Funcao de divisao que ja inclui um smoothing de laplace, ou seja:
# se o dividendo nao existir , ou seja a freq do dividendo for
# igual a 0, eu mudo essa freq pra 1 pra tolerar alguns casos.

def divisao(dividendo,divisor ) :
try:

return float(dividendo)/float(divisor)
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except:
return 1.0/float(divisor)

#Funcao que ranqueia 3 opcoes
def ranqueia(tripla) :

a = tripla [0]
b = tripla [1]
c = tripla [2]

if a > b and a > c:
return [’oxitona’ ,a]

elif b > a and b > c:
return [’paroxitona’,b]

elif c > a and c > b:
return [’proparoxitona’,c]

elif a == b and a == c:
return [’empateTodas’,a]

elif a == b:
return [’empateOxPar’,a]

elif a == c:
return [’empateOxPro’,a]

elif c == b:
return [’empateParPro’,b]

def acentua (cat,pal) :
#recebe a categoria acentual 1 pra oxi , 2 pra par,
# 3 pra pro e uma palavra, retorna ela na cat
invert = pal[::−1]
cop = ’’
flag = False
for letra in invert :

if letra in tonicas dic .keys() and cat == 1:
if flag == False:

cop += tonicas dic[letra ]
flag = True

else:
cop += letra

elif letra in tonicas dic .keys() and cat > 1:
cop += letra
cat −= 1

else:
cop += letra

return cop[::−1]
#Funcao que pega uma palavra transcrita nao acentuada
# e retorna as tres possibilidades de acentuacao da mesma
def gera candidatas(palavra):
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#gerando as candidatas
oxitona = acentua(1,palavra)
paroxitona = acentua (2,palavra)
proparoxitona = acentua(3,palavra)
return oxitona,paroxitona,proparoxitona

#Funcao que extrai os n−gramas (uni,bi tri) de uma palavra
def extrai ngramas(palavra):

uni = [palavra[ i : i+1] for i in range(len(palavra))]
bi = [palavra[ i : i+2] for i in range(len(palavra)−1)]
tri = [palavra[ i : i+3] for i in range(len(palavra)−2)]

# print uni,bi , tri
return uni,bi, tri

#Funcao que calcula a probabilidade de uma cadeia de ngramas

def prob ngramas(palavra,dicionario freq uni, dicionario freq bi ,
dicionario freq tri ) :

#essa funcao pega uma palavra e um dicionario com as frequencias em types e
tokens

#de uni,bi e tri−gramas de um corpus, retorna 4 valores da probabilidade da
palavra nos modelos bi e tri−gramas

# usando as frequencias de types e tokens
if palavra == ’null’:

return [0,0,0,0]
#extraindo os ngramas da palavra
uni,bi , tri = extrai ngramas(palavra)
token index = 0
type index = 1
#inicializando as variaveis
prob bi tok = divisao( dicionario freq bi [bi [0]][ token index],

dicionario freq uni [uni [0]][ token index])
prob bi typ = divisao( dicionario freq bi [bi [0]][ type index],

dicionario freq uni [uni [0]][ type index])
prob tri tok = divisao( dicionario freq tri [ tri [0]][ token index],

dicionario freq bi [bi [0]][ token index])
prob tri typ = divisao( dicionario freq tri [ tri [0]][ type index],

dicionario freq bi [bi [0]][ type index])

#loop dos bigramas
index = 1
while index < len(bi):

prob bi tok *= divisao( dicionario freq bi [bi [index ]][ type index],
dicionario freq uni [uni[index ]][ token index])

prob bi typ *= divisao( dicionario freq bi [bi [index ]][ type index],
dicionario freq uni [uni[index ]][ type index])
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index += 1
#loop dos trigramas
index = 1
while index< len(tri):

prob tri tok *= divisao( dicionario freq tri [ tri [index ]][ token index],
dicionario freq bi [bi [index ]][ token index])

prob tri typ *= divisao( dicionario freq tri [ tri [index ]][ type index],
dicionario freq bi [bi [index ]][ type index])

index += 1

return prob bi tok, prob bi typ, prob tri tok , prob tri typ

#Funcao que atribui as probabilidades pra cada um dos candidatos baseado no
modelo de ngramas

def modelo ngramas(palavra):
if palavra.count(’−’) == 0:

oxi ,par,pro =gera candidatas(palavra)
par = ’null ’
pro = ’null ’

elif palavra.count(’−’) == 1:
oxi ,par,pro =gera candidatas(palavra)
pro = ’null ’

else:
oxi ,par,pro =gera candidatas(palavra)

#print oxi,par,pro
#variaveis que guardam uma quadrupla − a probabilidade associada a palavra

candidata de acordo com cada um dos modelos.

oxi probs = prob ngramas(oxi,dic freq uni, dic freq bi , dic freq tri )
par probs = prob ngramas(par,dic freq uni,dic freq bi , dic freq tri )
pro probs = prob ngramas(pro,dic freq uni,dic freq bi , dic freq tri )

champ bi tok = ranqueia([oxi probs[0],par probs [0], pro probs [0]])
champ bi typ = ranqueia([oxi probs[1],par probs [1], pro probs [1]])
champ tri tok = ranqueia([oxi probs [2], par probs [2], pro probs [2]])
champ tri typ = ranqueia([oxi probs [3],par probs [3], pro probs [3]])

champs = [champ bi tok,champ bi typ,champ tri tok,champ tri typ]
return champs

i = 0
#Loop 100 vezes nesse script, gerando uma lista com 100 listas.
#cada sublista vai conter as seguintes informacoes:

100



#[n.da rodada, %erroBiTok,%erroBiTyp,%erroTriTok,%erroTrityp]
#depois do loop eu vou escrever um csv com esses valores

lista resultados = []
while i < 100:

i += 1
#abrir e ler o arquivo do corpus teste

arq = codecs.open(’corpus teste.csv’, ’ r ’ , ’utf8 ’ )
corpus teste = []
for linha in arq:

corpus teste .append(linha.strip( ’\n’) . split ( ’ ; ’ ))
arq. close ()

#index 0 nos resutados
acerto bi tok = 0
erro bi tok = 0
total bi tok = 0
log bi tok = []

#index 1 nos resultados
acerto bi typ = 0
erro bi typ = 0
total bi typ = 0
log bi typ = []

#index 2 nos resultados
acerto tri tok = 0
erro tri tok = 0
total tri tok = 0
log tri tok = []

#index 3 nos resultados
acerto tri typ = 0
erro tri typ = 0
total tri typ = 0
log tri typ = []

for item in corpus teste :
resultado = modelo ngramas(item[3])
gabarito = item[6]
if resultado [0][0] == gabarito:#index 0

acerto bi tok += 1
total bi tok += 1
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else:
erro bi tok += 1
total bi tok +=1
log bi tok .append([item[3],resultado [0]])

if resultado [1][0] == gabarito:
acerto bi typ += 1
total bi typ += 1

else:
erro bi typ += 1
total bi typ +=1
log bi typ .append([item[3],resultado [1]])

if resultado [2][0] == gabarito:
acerto tri tok += 1
total tri tok += 1

else:
erro tri tok += 1
total tri tok +=1
log tri tok .append([item[3],resultado [2]])

if resultado [3][0] == gabarito:
acerto tri typ += 1
total tri typ += 1

else:
erro tri typ += 1
total tri typ +=1
log tri typ .append([item[3],resultado [3]])

listinha = [str(i ) , str(acerto bi tok/float( total bi tok )*100), str(
acerto bi typ/float( total bi typ )*100),

str( acerto tri tok /float( total tri tok )*100),str( acerto tri typ /
float( total tri typ )*100)]

lista resultados .append(listinha)

arquivo1 = codecs.open(’desempenhosSemHeu.csv’,’w’,’utf8’)
arquivo1.write( ’N. de Rodadas,%erroBiTok,%erroBiTyp,%erroTriTok,%erroTrityp\n

’)
for item in lista resultados :

output = ’’
for subitem in item:

output += subitem + ’,’
output = output [:−1] + ’\n’
arquivo1.write(output)

arquivo1.close ()
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Apêndice 2: Script do modelo
classificador bayesiano ingênuo

Esse script criou um modelo de classificador que pode levar em conta não só as três
variáveis apresentadas nesta versão final do trabalho, mas que pôde incluir na análise
outras variáveis relevantes, são elas:

I - Segmento final da palavra (S)

Valores : V para vogais não-nasais, N para vogais nasais, C para consoantes.

Esses valores foram extráıdos automaticamente. A classificação entre vogais não na-
sais e vogais nasais se deve ao fato de que a atribuição de acento parece ter comportamento
diferente dependendo desse traço, assim como o fato deste segmento ser uma consoante
ser bastante relacionado com o comportamento do acento.

II - Peso da śılaba final da palavra (P)

Valores: Pesada, Leve.

Aqui também a extração destes valores foi automática, e essa variável é a usada por
Bisol (1992) para caracterizar o comportamento do acento no PB.

III - Peso da penúltima śılaba da palavra (T)

Valores : Pesada, Leve.

Essa variável resulta de uma tentativa de ampliar a análise presente em 3. É interes-
sante analisar o efeito que ambas possam ter na construção do modelo.

Essas variáveis não estão inclusas na análise final, mas foram consideradas em deter-
minadas etapas do trabalho apresentado.

.xrightmargin.xrightmargin
”””
Created on Wed Jul 6 21:07:42 2016

@author: Bruno Ferrari Guide
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Script final − classificador bayesiano ingenuo
Esse script monta os modelos definidos no capitulo 4
e depois os testa , devolvendo no fim uma lista com os modelos testados
organizada de acordo com a % de acertos de cada um
”””

#bibliotecas para organizar os dados
import numpy as np
import pandas as pd
#biblioteca para implementar rapido a cross validation
from sklearn import cross validation
#from collections import defaultdict as dft

corpus = pd.read csv(’corpus transcritoPenult.csv’ ,sep=’,’ , error bad lines =False)

def divide corpus (corpus):
treino , teste = cross validation . train test split (corpus, test size =0.2,

train size = 0.8)
return treino, teste

treino , teste = divide corpus(corpus)

def treina modelo(corpus treino):
#input e um dataframe, retorna as listas com os valores
#Dependente − categorias acentuais
catAc = [x[6] for x in corpus treino .values ]
#independentes
#Categoria Morfossintatica
catMorf = [x[1] for x in corpus treino .values ]
#Peso silabico da ultima silaba
pesoFinal = [x[11] for x in corpus treino .values ]
#Nivel de frequencia da palavra
nivelFreq = [x[12] for x in corpus treino .values ]
#Estrutura Silabica
estSilabica = [x[5] for x in corpus treino .values ]
#segmento final
segFinal = [x[10] for x in corpus treino .values ]
#peso penultima silaba
penultSil = [x[13] for x in corpus treino .values ]
return catAc,catMorf,pesoFinal,nivelFreq,estSilabica,segFinal, penultSil

catAc, catMorf, pesoFinal, nivelFreq , estSilabica ,\
segFinal, penultSil = treina modelo(treino)
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def extrai priors ( lista de valores ) :
#Funcao que pega uma lista de valores e retorna um histograma em forma
#de dicionario. a chave e o nome da classe e o valor e a frequencia dela
histo = {}
for item in lista de valores :

try:
histo [item] += 1

except:
histo [item] = 1

histo [ ’Total’ ] = len( lista de valores )
for item in histo .keys() :

if item == ’Total’:
pass

else:
histo [item] = histo[item]/histo [ ’Total’ ]

return histo

#FREQUENCIAS DAS CATEGORIAS
histCatAc = extrai priors(catAc)

##CRIANDO VARIAVEIS PARA GUARDAR OS MEUS PRIORS
priorOx = histCatAc[’oxitona’]
priorPar = histCatAc[’paroxitona’]
priorPro = histCatAc[’proparoxitona’]

#calcular as probabilidades de cada um dos
#valores das features de acordo com cada uma das catAcentuais
#depois gerar para cada palavra teste 3 vetores , que sao
#as infos que ja estao no corpus so que mudando a catAc pras
#3 possiveis.

#sera criada entao dicionarios que estao no formato
# dic feature = {’valor ’: [probOx,probPar,probPro], ’valor2 ’... }
#entao pra cada caracteristica eu preciso fazer um dicionario
# cujas chaves sao o set dos features e os valores sao uma lista com 3 itens
def zipa ( lista1 , lista2 ) :

zipada = []
i = 0
for item in lista1 :

dupla = (item,lista2 [ i ])
i += 1
zipada.append(dupla)

return zipada
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def faz histograma2( lista de tuplas ) :
#calcula o histograma de duas variaveis de cada vez
set chaves1 = set([x[0] for x in lista de tuplas ])
hist tupla = {}
for chave in set chaves1 :

#smoothing laplace
hist tupla [chave] = {’oxitona’ :1, ’paroxitona’ :1, ’proparoxitona’:1}

for x,y in lista de tuplas :
try:

hist tupla [x ][ y] += 1
except:

hist tupla [x ][ y] = 1
try:

hist tupla [x ][ ’Total’ ] += 1
except:

hist tupla [x ][ ’Total’ ] = 1
for chave in hist tupla .keys() :

for chave2 in hist tupla [chave].keys() :
if chave2!= ’Total’ :

hist tupla [chave][chave2] /= hist tupla[chave][ ’Total’ ]
else:

pass
return hist tupla

#categoria morfossintatica
tuplMorfAc = zipa(catMorf,catAc)
histMorfAc = faz histograma2(tuplMorfAc)
#estrutura silabica
tuplSilAc = zipa(estSilabica ,catAc)
histSilAc = faz histograma2(tuplSilAc)
#peso final
tuplPesoFinalAc = zipa(pesoFinal,catAc)
histPesoAc = faz histograma2(tuplPesoFinalAc)
#lvl freq
tuplFreqAc = zipa(nivelFreq, catAc)
histFreqAc = faz histograma2(tuplFreqAc)
#segmento final
tuplSegFinalAc = zipa(segFinal, catAc)
histSegFinalAc = faz histograma2(tuplSegFinalAc)
#Peso penultima silaba
tuplPenultSilAc = zipa(segFinal, catAc)
histPenultSilAc = faz histograma2(tuplPenultSilAc)

#Agora que eu ja tenho os dicionarios que associam os valores das variaveis
#aos tracos, preciso receber uma palavra, transformar ela em vetor
#fazer o calculo da probabilidade dela diante de cada catAcentual e escolher
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#a candidata mais provavel.

def NaiveBayesProb(vetor palavra,categoria,sextupla):
’’’ essa funcao pega um vetor de palavra e uma categoria acentual
e retorna a probabilidade desse vetor corresponder aquela categoria .
A sextupla e uma variavel booleana que regula qual feature do corpus esta
sendo utilizado na atribuicao de probabilidade ’’’

#extraindo os features da palavra
catmorf = vetor palavra[1]
freq = vetor palavra[12]
sil = vetor palavra[5]
pesoFinal = vetor palavra[11]
segFinal = vetor palavra[10]
penultSil = vetor palavra[13]
#a probabilidade sera dada pelo produto da probabilidade de todos os
#valores dos features dada a categoria em questao vezes o prior da cat.
if sextupla [0] == ’1’:

try:
pcatmorf = histMorfAc[catmorf][categoria]

except:
pcatmorf = 1/len(catMorf)

else:
pcatmorf = 1

if sextupla [3] == ’1’:
try:

pfreq = histFreqAc[freq][ categoria ]
except:

pfreq = 1/len(nivelFreq)
else:

pfreq = 1
if sextupla [2] == ’1’:

try:
ppesofinal = histPesoAc[pesoFinal][categoria]

except:
ppesofinal = 1/len(pesoFinal)

else:
ppesofinal = 1

if sextupla [1] == ’1’:
try:

psil = histSilAc[ sil ][ categoria ]
except:

psil = 1/len(estSilabica)
else:

psil = 1
if sextupla [4] == ’1’:

107



try:
psegfinal = histPesoAc[segFinal][categoria ]

except:
psegfinal = 1/len(segFinal)

else:
psegfinal = 1

if sextupla [5] == ’1’:
try:

ppenultsil = histPenultSilAc[penultSil ][ categoria ]
except:

ppenultsil = 1/len(penultSil)
else:

ppenultsil = 1

prior = histCatAc[categoria]

prob = psil*prior*ppesofinal*ppenultsil*pfreq*pcatmorf*psegfinal
return prob

def Classificador (palavra,sextupla=’111111’):
#vetor de palavra tal como esta no corpus
categorias = [’oxitona’ , ’paroxitona’, ’proparoxitona’]
dic probs = {}
for categoria in categorias :

dic probs[ categoria ] = NaiveBayesProb(palavra,categoria,sextupla)
ranking = []
for key, value in dic probs.items():

ranking.append((value,key))
ranking = sorted(ranking,reverse=True)
return ranking[0][1]

def avalia class ( lista de palavras , sextupla = ’111111’):

acertos , total = 0,0
log erros = []

for palavra in lista de palavras :

categoria certa = palavra[6]
categoria classificador = Classificador(palavra,sextupla)
if categoria certa == categoria classificador :

acertos += 1
total += 1

else:
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total += 1
log erros .append((palavra[0], categoria certa , categoria classificador ))

percent acertos = acertos/total * 100

return percent acertos, log erros

ACERTOS, LOG = avalia class(teste.values, ’010000’)
#Lista com todas as possibilidades das booleanas
# isso vai alimentar o modelo p/ testar as 63 versoes
valores bool = []
for x in range(2**6):

valores bool .append(’’. join(str((x>>i)&1) for i in range(6−1,−1,−1)))
valores bool .pop(0)

def roda modelo(sextupla):
hist acertos = []
for in range(0,100):

treino , teste = divide corpus(corpus)
catAc, catMorf, pesoFinal, nivelFreq , estSilabica ,\
segFinal, penultSil = treina modelo(treino)
#FREQUENCIAS DAS CATEGORIAS
histCatAc = extrai priors(catAc)
##CRIANDO VARIAVEIS PARA GUARDAR OS MEUS PRIORS
priorOx = histCatAc[’oxitona’]
priorPar = histCatAc[’paroxitona’]
priorPro = histCatAc[’proparoxitona’]
nome modelo = ’’
if sextupla [0] == ’1’:
#categoria morfossintatica

tuplMorfAc = zipa(catMorf,catAc)
histMorfAc = faz histograma2(tuplMorfAc)
nome modelo += ’C’

if sextupla [1] == ’1’:
#estrutura silabica

tuplSilAc = zipa(estSilabica ,catAc)
histSilAc = faz histograma2(tuplSilAc)
nome modelo += ’E’

if sextupla [2] == ’1’:
#peso final

tuplPesoFinalAc = zipa(pesoFinal,catAc)
histPesoAc = faz histograma2(tuplPesoFinalAc)
nome modelo += ’P’
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if sextupla [3] == ’1’:
##lvl freq

tuplFreqAc = zipa(nivelFreq, catAc)
histFreqAc = faz histograma2(tuplFreqAc)
nome modelo += ’N’

if sextupla [4] == ’1’:
##Segmento Final

tuplSegFinalAc = zipa(segFinal, catAc)
histSegFinalAc = faz histograma2(tuplSegFinalAc)
nome modelo += ’S’

if sextupla [5] == ’1’:
#Peso penultima silaba

tuplPenultSilAc = zipa(segFinal, catAc)
histPenultSilAc = faz histograma2(tuplPenultSilAc)
nome modelo += ’T’

#% de acertos
acertos = avalia class ( teste .values ,sextupla)
hist acertos .append(acertos)

hist acertos = np.array(hist acertos)
media = np.average(hist acertos)
desvio = np.std(hist acertos )
return [nome modelo, media,desvio]

desempenhos todos = []
for item in valores bool :

desempenhos todos.append(roda modelo(item))

ranking = {}

for item in desempenhos todos:
nome = item[0]
media = item[1]
desvio = item[2]
ranking[nome]=[media,desvio]

ranquear = []

for x,y in ranking.items():
ranquear.append((y,x))

ranquear = sorted(ranquear,reverse=True)
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USP).

Pierrehumbert, J. (2001). Stochastic phonology. Glot International, 5(6):195–207.

Raso, T., Mello, H., and Mittmann, M. (2015). O projeto c-oral-brasil. CHIMERA:
Romance Corpora and Linguistic Studies, (1):31–67.

Schmid, H. (1994). Probabilistic part-of-speech tagging using decision trees. In Procee-
dings of the international conference on new methods in language processing, volume 12,
pages 44–49. Citeseer.
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