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Esta tese trata do problema da escrita de artigos cientificos em ingles como lingua
estrangeira. Do ponto de vista teorico, foram investigados metodos e tecnicas de
duas areas da Inteligencia Artificial - Linguistica Computacional e Raciocinio
Baseado em Casos -, em busca de soluc:;6espara a construc:;ao de ferramentas de
software que diminuissem os problemas de interferencia da l1ngua materna e de
falta de coesao e coerencia nos textos escritos por estudantes da area de fisica
experimental, principalmente. Do ponto de vista pratico, foram desenvolvidas
duas ferramentas de auxilio a escrita. Uma primeira, chamada Ferramenta de
Referencia, foi implementada utilizando-se 0 metodo de analise de corpus para a
gerac:;aode urna Base de Express6es que contem as colocac:;6esdo tipo express6es-
padrao, comurnente encontradas em textos cientificos de artigos e livros de
subareas de fisica e informatica. 0 acesso as colocac:;6espode ser feito de tres
maneiras: atraves de componentes e subcomponentes da estrutura esquematica
de artigos da area de pesquisa experimental, atraves de palavras-chave
pertencentes a este genero, e pelos padr6es retOricos mais comuns que este genero
utiliza. Uma ferramenta de aquisic:;ao de conhecimento esta acoplada a
Ferramenta de Referencia, permitindo extensibilidade, facil personalizac:;ao, e
transporte (portability) para novos dominios. Testes com alunos de pos-graduac:;ao
em urn curso de Escrita Cientifica no IFQSC·USP comprovaram a eficacia da
ferramenta, urna vez que seu uso auxiliou na superac:;ao do bloqueio inicial em se
produzir urn primeiro rascunho de texto, e forneceu input adequado para a escrita
de textos coesos. Como observou-se, tambem, que esta ferramenta sOe adequada
para usuarios com boa recepc:;ao da lingua inglesa e alguma experiencia em
escrita cientifica, urna nova ferramenta foi implementada para urna classe de
usuarios que possuem problemas mais severos quanto a coesao e interferencia da
lingua materna. Ela foi denominada Ferramenta de Suporte, e para sua
implementac:;ao utilizou-se, alem do metodo de analise de corpus, a abordagem
baseada em casos para modelar as fases da escrita. A analise de corpus nesta
segunda ferramenta foi mais detalhada, ficando assim restrita a Sec:;ao
IntrodutOria de Artigos Experimentais. Esta analise identificou trinta estrategias
retOricas encontradas em artigos cientificos, geralmente realizadas por tres ou
quatro mensagens (denominac:;ao para os tipos diferentes de informac:;6es)
tomadas de urn conjunto de quarenta e cinco tipos. A base de casos da
implementac:;ao atual da ferramenta conta com cinquenta e quatro instancias de
introdu<;Oes autenticas das revistas Physical Review Letters e Thin Solid Films,
urn nillnero ainda pequeno que deve ser aurnentado para que urna avaliac:;ao
quantitativa do metodo de busca seja realizada. Uma ferramenta para auxiliar 0

engenheiro de conhecimento na aquisic:;ao de novos casos e varios filtros para
automatizar 0 processo de edic:;aodos casos foram implementados, tornando 0

processo de gerac:;ao de novos casos semi-automatico. Os trabaIhos futuros com
relac:;aoa esta segunda ferramenta devem tratar principalmente do acrescimo de
casos na base, da avaliac:;ao da precisao e revocac:;ao da busca, e de testes com
usuanos, que, com certeza, contribuirao para 0 aperfeic:;oamento de ferramentas
construidas nestas bases.



This thesis considers the problem of writing scientific papers in English as a foreign

language. From the theoretical point of view, techniques from two areas of Artificial

Intelligence, namely Computational Linguistics and Case-based Reasoning, were

investigated in the search for possible solutions to minimize mother tongue

interference and lack of cohesion and coherence in student" texts, especially in

experimental physics. Two writing tools were then developed. The first one, named

Reference Version, employed corpus analysis for creating a sentences base

containing collocations frequently used in scientific writing. Such collocations could

be accessed in one of three ways: according to the components and subcomponents of

the schematic structure of a scientific paper, by searching keywords and

communicative goals. An acquisition mode was also implemented so that the tool

can be customized easily thus allowing portability to other domains and possible

extensions within a given domain. Experiments in a technical writing course at

IFQSC-USP for graduate student" have demonstrated the efficacy of the tool. It was

particularly useful in helping students to overcome the initial block in the

preparation of a first draft and also in providing contextualized linguistic input for

producing a cohesive text. It was also observed that this first tool was only helpful

for students possessing reasonable reception of the English language and some

experience in scientific writing. A new, more sophisticated tool was then proposed

and implemented. It is named Support Version and utilizes corpus analysis and the

case-based approach as a framework for modeling the different stages of the writing

process. Because a more detailed analysis had to be performed, the tool was

restricted to the Introductory Section of papers on experimental physics. In this

analysis 30 rhetorical strategies were identified which were generally realized

linguistically using 3 or 4 rhetorical messages from a set of 45 types of message. The

implemented cases base has 54 introductions from the Physical Review Letters and

Thin Solid Films journals, which has been shown to be a far too small number for

reasonable recall and precision figures to be obtained. A scheme has been

incorporated into the tool for adaptations to be made in the cases recovered, by

making use of revision rules. In future the tool may be extended in a

straightforward way to other parts of a scientific paper or to other areas of research

with a semi-automatic edition process of new cases that has been built into the

Support tool. This certainly opens the way for customization which will greatly

facilitate the assessment of the tool according to usability criteria.
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Capitulo 1

Introducao



roblemas com a escrita podem afetar 0 desempenho de profissionais de

maneira marcante, principalmente no caso de cientistas e academicos que

precisam escrever com proficiencia e desembaraco nao apenas na lingua

materna, mas tambem em uma ou malS linguas estrangeirHs,

principalmente 0 ingles. Varias ferramentas de software [Cherry-82; Smith-86;

Sharples-89; Writing tools-91; Reference Software-92] tern sido criadas para auxiliar

no processo de escrita, muitas das quais ja estao disponiveis comercialmente. Como

ilustrado na revisao da literatura sobre ferramentas de auxilio a escrita (Capitulo 2),

a grande maioria delas e dedicada ao pos-processamento do texto atraves de analises

estatisticas, visando corrigi-Io tanto do ponto de vista da correcao gramatical, como cia

clareza, estilo, e concisao das ideias apresentadas. Apesar de serem extremamente

uteis para usuarios com dificuldades linguisticas, estas ferramentas sao limitadas

quanto a escrita numa lingua estrangeira, pois proporcionam somente mecanismos de

correcao e acabamento do texto, sendo que muitas vezes 0 usuario nao e capaz de

gerar urn texto passivel de ser apenas melhorado.

Estudos mostraram que algumas das deficiencias de alunos brasileiros

realizando cursos de pos-graduacao no exterior estao relacionadas ao mau usa ou

omissao de express5es mais ou menos convencionais que desempenham func5es

especificas do texto academico [Fontana-91; Fontana-93]. Vma solucao pratica para

este problema consiste na utilizacao de express5es aprendidas com a pratica adquirida

na leitura de artigos - acreditamos ser esta estrategia largamente difundida entre

estrangeiros que precisam escrever em ingles. Ou seja, numa situacao de duvida, 0

escritor recorre a textos escritos por pessoas de reconhecida competencia. Para

otimizar 0 usa desta estrategia, foi feita uma compilacao de express5es e orac5es

extraidas de artigos e livros cientificos [Oliveira-91]. Vma verificacao surpreendente

foi que urn numero relativamente pequeno de express5es e orac5es pode ser suficientE~

para cobrir uma grande proporcao das expressOes e orac5es usadas numa certa area

do conhecimento. Isto ocorre porque as express5es e orac5es sao empregadas de

maneira sistematica, quando se descrevem tabelas, figuras, procedimentos

experimentais, ou quando se comparam resultados. Anteviu-se, a partir desta

constatacao, a possibilidade de se criar ferramentas de software que utilizem esta

estrategia.



Concebeu-se, portanto, urn ambiente de auxilio a escrita chamado AMADEUS

(AMiable Article Development for User Support), cujo modulo linguistico contaria

com tres tipos de ferramenta de auxilio: Ferramenta de Referencia, Ferramenta de

Suporte e Ferramenta Tutorial. Eventualmente, outras ferramentas, inclusive

comerciais - como os corretores ortograficos e gramaticais - poderao ser incluidas no

ambiente. A figura abaixo apresenta 0 Modulo de Ajuda Linguistica do ambiente

AMADEUS, no qual as duas ferramentas implementadas estao inseridas. A

Ferramenta de Ensinorrutorial sera futuramente desenvolvida.

Ferramenta de
Referencia

Ferramenta de
Suporte

Ferramenta de
EnsinofTutorial

A Ferramenta de Referencia, relatada no Capitulo 2, foi projetada e

implementada apos uma revisao das ferramentas de auxilio a escrita discutidas na

literatura. Esta ferramenta fornece ao usuario uma grande variedade de express6es

para que ele possa (a) ter urn "input" linguistico adequado as suas necessidades, (b)

adaptar as express6es que julgar apropriadas ao seu texto e (c) reproduzir formulas ou

express6es fixas quando estiver escrevendo sobre determinados aspectos do seu

trabalho. A ferramenta foi testada em urn curso de escrita tecnica para alunos de pos-

graduacao do Instituto de Fisica de Sao Carlos, e os resultados principais tambem san

apresentados no Capitulo 2.

Embora a Ferramenta de Referencia seja util pois ajuda a superar 0

problema do bloqueio inicial com relacao a escrita, e, para alguns usuarios ajude a

produzir bons textos, para outros parece faltar algum tipo de ajuda para solucionar

problemas textuais de ordenacao dos componentes do artigo e de escolha do melhor

padrao de oracao que e adequado para 0 texto sendo construido. Nesta tese,

argumentamos sobre a necessidade de uma analise de corpus de artigos cientificos

utilizada como uma metodologia para aquisiyao do conhecimento retOrico, sintatico e



lexico a ser utilizado em ferramentas de auxilio a escrita. E importante diferenciar a

analise de corpus que foi utilizada neste trabalho da tradic;ao probabilistica da area de

processamento de linguagem natural denominada, atualmente, de corpu.s-based

natural language processingl• A analise de corpus esteve restrita a sec;ao introdutoria

de artigos experimentais por ter sido bastante detalhada - os textos das introduc;5es

foram analisados em nivel de orac;5es. 0 dominio de aplicac;ao (ou area de pesquisa)

escolhido foi 0 da Fisica. Esta analise, que e descrita no Capitulo 3, resultou em urn

modelo detalhado para definir a estrutura esquematica de introduc;5es de artigos de

pesquisa experimental.

A intenc;ao de se realizar uma analise bastante detalhada foi a de se verificar

o grau de riqueza das express5es linguisticas que as mensa gens de cada componente

da estrutura apresentam. E tambem de levantar as varias estrategias que formam a

estrutura dos paragrafos de urn artigo cientifico. 0 resultado desta analise forneceu

subsidios para a escolha dos recursos computacionais necessarios para a construc;ao da

Ferramenta de Suporte. A caracteristica principal que se exigiu desta ferramenta foi

que ela ajudasse urn nao nativo escrever, com certa fluencia2, artigos deste genero,

superando, assim, alguns dos problemas da Ferramenta de ReferEmcia.

Uma justificativa de ordem pratica para a busca de variac;5es e que uma

ferramenta de suporte a escrita nao pode limitar seus usuarios a produzir urn padrao

fixo para as estrategias e para as orac;5es, dado que as varias introduc;5es publicadas

permitem flexibilidade enquanto se mantem representativas do genera.

1 0 processamento probabili.'ltico da linguagem natural tenta construir sistemas sem

qualquer conhecimento linguistico baseando-se na correla<;ao entre as ora<;oes fomecidas ao

sistema e as probabilidades de suas ocorrencias computadas tomando-se como base imensos

corpora de textos. Algumas descri<;oesde sistemas baseados em modelos estocasticos do ingles

sao encontradas em rSmadja-91].

2 Neste trabalho. vamos utilizar fluencia como 0 resultado da aphca<;ao efetiva de varias

fontes de conhecimento, tais como, 0 conhecimento lexico, sintatico e da organizac;ao

apropriada das mensagens a serem colocadas em urn texto. E, principalmente da utiliza<;ao

dos mesmos padroes utilizados no genero de artigos cientificos por nativos do ingles quando

escrevem tais textos. It desta forma que a aquisic;ao de conhecimento atraves da analise de

corpus e vista como fonte principal de conhecimento para 0 projeto de urn ambiente de suporte

a escrita em ingles por nao nativos desta lingua.



No contexto descrito acima, urn dos propositos desta tese foi implementar

uma abordagem para a constru<;ao de ferramentas para a escrita baseada em casos e

revisoes, ou seja, adaptac;oes interativas. Casos codificam 0 conhecimento estatico da

estrutura e conteudo de artigos cientificos. Revisoes implementam 0 conhecimento

dimlmico, aquele que gera modificac;oes que pretendem tomar urn caso selecionado

pela ferramenta 0 mais proximo possivel da descric;ao das caracteristicas desejadas

para 0 artigo do usuario.

A abordagem utilizada esta baseada na teoria de Raciocinio Baseado em

Casos (RBC) [Hammond-90; Kolodner-92], mas difere dela pois 0 novo caso gerado

atraves da interac;ao nao e incorporado ao sistema. Esta simplificac;ao tern sew"

beneficios nesta nossa tarefa (suporte a escrita) tornando a implementac;ao mais

simples, uma vez que uma grande dificuldade do RBC esta no aprendizado (isto e,
incorporar como novo conhecimento os novos casos aprendidos). Alem isso, a

abordagem proposta se justifica pois as ferramentas projetadas atraves dela nao sao

destinadas para gerar automaticamente urn artigo que seja coerente, coeso e

adequado ao proposito e publico alvo. A ferramenta so deve fornecer suporte a escrita

de urn texto inicial que, muito provavelmente, deve ser novamente revisado. A decisao

final sobre a qualidade do texto esta nas maos do usuario. Neste ponto, uma

ferramenta de suporte difere da abordagem de criticas para ferramentas, ou seja, dos

sistemas baseados em critic as [Fischer-91; Silverman-92; Rankin-93]. Critic as sao

sistemas que trabalham em cooperac;ao com humanos para resolver algum problema,

sendo que 0 papel destes sistemas e apresentar uma opiniao/critica, nao

necessariamente negativa, sobre 0 produto ou ac;ao gerada pelo humano que esta

interagindo. Estas diferenc;as entre as duas abordagens de interac;ao usuario-sistema

sao comentadas no Capitulo 5.

A metodologia utilizada pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase

compreende a analise de corpus de introduc;oes para levantar 0 conhecimento lexico,

sintatico e retorico necessario para representar 0 conhecimento estatico do sistema

(casos) e verificar as revisoes possiveis e restric;oes de aplicac;oes para elas (Capitulo

3). A analise de corpus foi realizada em cinquenta e quatro artigos de Fisica

experimental sendo que 0 unico criterio empregado na selecao das introduc;oes foi 0

fato dos autores serem nativos do Ingles. Nao se pode garantir que todos os textos

tenham uma boa qualidade, mesmo tendo sido escritos por nativos e sido publicados

em revistas de qualidade. Entretanto, se fosse utilizada uma selec;ao por inspec;ao,



seria incluida a variavel de urn julgamento subjetivo, e a amostra poderia estar

viciada, ja que seria dada prioridade aos estilos prediletos do(s) inspetor(es). De

qualquer forma, sendo tornado urn grande numero de introdu<;6es para fazer parte da

base de casos, possiveis flutua<;6es na qualidade dos textos sao minimizadas.

A segunda fase, implementa<;ao da ferramenta (Capitulo 6), materializa 0

modelo para a constru<;ao de ferramentas para a escrita proposto pela abordagem

(Capitulo 5). Uma vasta revisao da literatura foi realizada para justificar as escolhas

para a representa<;ao do conhecimento a ser utilizada nos varios m6dulos de recursos

do modelo. Esta revisao e apresentada no Capitulo 4. A interface da ferramenta e urn

ponto critico para 0 sucesso do modelo, pois ela torna disponivel para 0 usuario todo 0

conhecimento do sistema nesta tarefa intensiva que e a da escrita. Desta forma, a

interface e considerada tambem como urn dos recursos no modelo proposto.

Finalmente, 0 modelo subjacente e a ferramenta devem ser criticados. As

limita<;6es do modelo relacionadas a tarefas de auxilio a escrita nao suportadas sao

comentadas no Capitulo 5. Esta tese, entretanto, nao cobre a avalia<;ao da

Ferramenta de Suporte com usuarios reais, pois a fase de adapta<;6es da ferramenta

esta somente projetada e testes deste tipo requerem instrumentaliza<;ao da

ferramenta para guardar as a<;6esrealizadas e/ou tecnicas de psicologia experimental

para manter 0 registro da intera<;ao para posterior analise. Alem disso, 0 produto da

escrita (textos) deve tambem ser avaliado. Esta ultima fase exige trabalho intenso e

Iongo e desta forma e deixada como trabalhos futuros (Capitulo 7).



Capitulo 2

Computadores e Escrita



urante a ultima decada, foram desenvolvidas varias ferramentas de

software para a escrita. Muito mais sofisticadas que os primeiros editores

e formatadores de textos que datam dos primeiros ambientes

computacionais, essas ferramentas podem ser classificadas de acordo com

diferentes criterios. Por exemplo, com relac;ao ao grupo de usuarios a que sao

destinadas (escritores academicos, editores, secretarias, estudantes); com relac;ao ao

uso (para melhorar varios aspectos de urn texto, para escrever urn texto que segue

uma especificac;ao, para aprender como se escreve urn tipo de texto); com relac;ao a
tarefa a que sao destinadas (auxilio a escrita ou ensino da escrita); ao tipo de textos a

que servem (comerciais, academicos, instrucionais) ou a qual estagio do processo da

escrita sao adequadas. Esta ultima faceta e geralmente adotada como base para a

classificac;ao, uma vez que a escrita e uma tarefa sobre a qual atuam

simultaneamente varios tipos de restric;oes, que diferem de acordo com tres grandes

fases: de gerac;ao e organizac;ao de ideias, de transformac;ao das ideias em trechos de

texto continuos e de acabamento, ou seja, de polimento levando a urn texto

melhorado. A classificac;ao segundo 0 estagio do processo de escrita resulta em tres

classes de ferramentas:

• Ferramentas de Pre-processamento do texto, que fornecem ajuda para a fase

de gerac;ao de ideias e compreendem os editores graficos de redes de notas, os

editores graficos de estrutura em forma de arvore e os outliners textuais que

permitem expandir ou esconder os diferentes niveis de organizac;ao de urn texto;

• Ambientes para a Escrita, que compreendem urn conjunto de ferramentas

destinadas a dar suporte a uma grande parte do processo de escrita (geralmente,

da fase de gerac;ao e agrupamento de ideias ate a composic;ao de urn texto

continuo), ou a todo 0 processo. Combinam, geralmente, urn editor grafico para as

notas/ideias, urn editor de estruturas e urn editor de textos em urn unico ambiente;

e

• Ferramentas para Pos-processamento do texto, que sao destinadas a

melhorar a qualidade do texto e compreendem ferramentas para checagem de

estilo, corretores ortograficos e gramaticais, ferramentas estatisticas e corretores

de erros mecanicos.



Os ambientes estao, geralmente, baseados em urn modelo cognitivo do

processo de escrita, sendo 0 modelo de Flower e Hayes [Hayes-80] 0 mais utilizado.

Varios outros pesquisadores, por exemplo [Kintsch-78; Matsuhashi-81; Meyer-75;

Collins-80 e Bruce-78], estudaram os processos cognitivos dp. escritores P.

influenciaram fortemente 0 projeto de ferramentas para a escrita, e tambem

colaboraram para urn maior entendimento dos processos mentais envolvidos na

escrita.

Na pr6xima sec;ao apresentamos dois estudos e seus modelos do processo de

escrita: os estudos de Bruce et alli. [Bruce-78] em busca de uma teoria mais

abrangente da escrita1; e 0 modelo formal de Flower e Hayes [Hayes-80]. Na Sec;ao2.2

comentamos alguns ambientes e ferramentas para a escrita descritos na literatura.

Apresentamos a seguir (Sec;ao 2.3) alguns problemas de nao nativos escrevendo em

ingles que motivaram 0 projeto da Ferramenta de Referencia (Reference Tool), que {~

apresentada na sequencia (Sec;ao 2.4). Esta ferramenta serviu para confirmar a

utilidade da estrategia de escrita baseada em textos reutilizaveis para auxiliar a

escrita em uma lingua estrangeira. A analise dos problemas de escrita que ela nao

consegue minimizar nos levou a projetar a Ferramenta de Suporte (Support Tool). 0

projeto desta ultima ferramenta exigiu urn estudo mais aprofundado da ret6rica de

artigos cientificos. Este estudo e apresentado no Capitulo 3, sendo os Capitulo 4, 5 e (;

responsaveis por apresentar os principios da abordagem adotada para 0 projeto de

ferramentas de suporte, 0 seu modelo generico, e os detalhes da implementac;ao dE~

uma ferramenta prot6tipo, respectivamente.

2.1 Modelos Cognitivos do Processo de Escrita

Os estudos sabre os modelos cognitivos do processo de escrita fornecem

explicac;oes para os problemas do bloqueio inicial do escritor diante de uma folha em

branco ou de uma tela vazia; mostram as razoes para a diferenc;a de desempenho na

escrita entre escritores experientes e iniciantes; e fornecem uma descric;ao sistematica

dos processos cognitivos e das estrategias utilizadas por escritores para gerenciar

esses processos nesta tarefa, que e ao mesmo tempo frustante e repleta de satisfac;oes.



2.1.1 0 Modelo de Bruce, Collins, Rubin e Gentner [Bruce-78]

o trabalho de Bruce et alii. [Bruce-78], explora 0 processo de escrita a partir

de varias perspectivas. A primeira perspectiva concebe a escrita como urn ato

comunicativo no qual 0 leitor/audi€mcia tern urn papel importante; a segunda coloca a

escrita no contexto de uma taxonomia de atos comunicativos e analisa as diferencas

entre ler e conversar, ou dar aulas, etc.; escrever uma estoria ou urn artigo. A terceira

e de especial interesse para 0 projeto de ambientes para a escrita, pois descreve a

escrita como urn processo que pode ser decomposto em dois grandes subprocessos:

geracao e manipulacao de ideias, e producao de texto para os diferentes niveIs

estruturais (texto, paragrafo, oracao e palavra).

Embora os processos que criam ideias e estruturas possam ocorrer

simultaneamente e interativamnte, os autores os colocam como passos separados de

urn procedimento para facilitar 0 entendimento destes processos. Assim, tal

procedimento deve criar urn texto que satisfaz restricoes vindas de tres fontes: da

estrutura (quais sao as boas formas para oracoes, para os paragrafos e para 0 texto

como urn todo), do conteudo (quais ideias devem ser utilizadas e como elas estao

relacionadas) e proposito (quais sao os objetivos a que se destina a escrita equal 0

modelo de usuario). A analise do processo pelo qual urn trecho de texto e construido e
mostrada esquematicamente na Figura 2.1.
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Os autores consideram a producao de ideias e producao de texto como

processos fundamentalmente diferentes. Enquanto 0 texto final deve ser uma



sequencia linear de palavras, 0 resultado da prodw;ao de ideias e urn conjunto de

ideias com viuias rela<;oes entre si. Alem disso, agrupar os dois pode trazer as

restri<;oes impostas a manipula<;ao de texto para urn estagio em que as ideias ainda

nao estao prontas. Nesse caso, dois resultados podern acontecer: 0 escritor gastar

tempo polindo urn texto que poden} eventualmente ser descartado e, talvez pior, pode

ser que 0 esfor<;o em polir 0 texto fa<;a com que 0 escritor se esque<;a do conteudo e

proposito.

2.1.2 0 Modelo de Flower e Hayes [Hayes-80l

Flower e Hayes [Hayes-80] tambern analisaram 0 processo de escrita a partir

de varias perspectivas. Descrevern que 0 processo de escrita e (a) dirigido por

objetivos - autores iniciarn com urn proposito geral que se refina em subrnetas; (b)

destinado a satisfazer varias restri<;oes: 0 texto final deve integrar 0 conhecimento

sobre 0 assunto, estar gramaticalrnente correto e ser destinado a urn dado proposito; e

(c) urn processo que continuamente transforma a informa<;ao de uma representa<;ao if

outra, partindo geralmente de trechos de informa<;oes, cita<;oes e notas, ate alcan<;ar

urn texto continuo e revisado. 0 diagrama de blocos do modelo e mostrado na Figura

2.2.
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o diagrama mostra tres gran des componentes: 0 ambiente da tarefa, que

compreende fatores externos ao escritor; a memoria do escritor; e 0 monitor, 0 proprio

escritor dirigindo seus processos cognitivos. 0 monitor dirige tres tipos de processos:

planejamento, tradu<;ao e revisao. 0 planejamento consiste das suboperac6es para

recuperar informac6es para a tarefa da escrita (geracao); para organizar as

informac6es mais apropriadas (organizacao); e criacao de metas para guiar a escrita

(criar metas). A tradu~ao toma informac6es da memoria e as transform a em orac6es

coerentes. Por ultimo, 0 processo de revisao melhora a qualidade do texto escrito

atraves de leitura e edicao. As tres operac6es, entretanto, nao ocorrem ciclicamente na

ordem planejar - traduzir - revisar, e sim respeitando uma hierarquia em que as

operac6es de edicao e geracao, tendo mais alta prioridade, podem interromper outros

processos. Dessa forma, 0 processo de traducao pode ser interrompido para a operacao

de revisao ou geracao de novas ideias.

2.1.3 Algumas Conclusoes Sobre 0 Processo de Escrita

As conclus6es dos dois estudos sobre 0 processo de escrita sao, geralmente, as

mesmas:

• que tentar satisfazer todas as restric;6es impostas a escrita ao mesmo tempo pode

gerar urn bloqueio mental;

• que os escritores experientes conseguem urn desempenho maior na escrita, pois

dominam as estrategias especificas de cada fase e ignoram as restric6es de outras

fases quando se concentram em uma particular;

• que a escrita pode ser melhor descrita como urn processo ciclico que alterna a

geracao e organizacao de ideias (planejamento), transformac;ao de notas/ideias em

texto continuo (tradur;do) e leitura e edicao de rascunhos (revisdo) que novarnente

alimenta 0 ciclo, pois novas ideias aparecem, pIanos sao reescritos e 0 rascunho

revisado, com as operac6es de edicao e geracao tendo rnais alta prioridade; e

• que escritores experientes desenvolvern uma estrutura de metas rnais elaborada

que os iniciantes. Por exemplo, se a meta inicial e publicar urn artigo em urna

revista, 0 escritor pode gerar uma subrneta para a revisao da literatura enfatizando

a necessidade de urn estudo particular e uma sub submeta que aponta as falhas de

urn estudo diretamente relacionado ao anterior.



Existem, entretanto, algumas criticas com rela<;ao aos modelos,

principalmente ao mais conhecido deles, 0 modelo de Flower e Hayes [Hayes·80]. Elas

sao apresentadas abaixo.

Smith e Lansman [Smith·88] consideram 0 metodo de grava<;ao da

verbaliza<;ao dos processos mentais (think-aloud protocof), utilizado para a

explicita<;ao das atividades mentais de escritores, sujeito a certas deficiencias. 0

problema e que nem sempre escritores tern consciencia dos processos e estrategias de

escrita que eles utilizaram e, tambem, pedir que urn escritor faIe de seus pensamentos

na tarefa de escrita pode mudar 0 proprio processo. Entretanto, [Smith·88] admite

que a analise desses protocolos ajudou a entender como escritores trabalham. A critica

mais severa, todavia, foi com rela<;ao it verifica<;aodo modelo formal. Flower e Hayes

testaram 0 modelo com apenas urn unico sujeito. Para estudar as estrategias

cognitivas de escritores, e tambem para refinar 0 ambiente WE tomando-se como base

resultados empiricos, 0 TextLab na Universidade da Carolina do Norte, encabe<;ado

por J. Smith, desenvolveu ferramentas para analise de protocolo automatizadas

[Smith-91; Walker-91]. Estas ferramentas automatizadas procuram superar as

deficiencias dos metodos tradicionais para analise do processo de escrita, dentre os

quais 0 utilizado por Flower e Hayes.

Sharples e Pemberton [Sharples-88] comentam a falta de especifica<;ao com

rela<;ao it natureza das representa<;5es do texto em cada estagio de sua constru<;ao e

lembram que 0 modelo de Flower e Hayes nao leva em considera<;ao as caracteristicas

dos tipos diferentes de meios de escrita (papel, computador, notas, etc.) e como estes

meios afetam a pratica da escrita. Para superar essas duas falhas, apresentam urn

modelo estendido que considera as tecnicas para gerar as varias representa<;5es do

texto durante 0 processo de escrita e indicam as rela<;5es entre as tecnicas e 0 meio

utilizado para a escrita.

Os modelos dos processos de escrita tambem nao incluem a situa<;ao de urn

escritor escrevendo em uma lingua nao nativa. Entretanto, eles ajudam a

compreender 0 processo geral de escrita e a pressupor quais as necessidades extras

desse tipo de escritor. Embora 0 ingles seja uma lingua internacional para a

comunica<;ao de trabalhos cientificos, ela nao e a lingua nativa nem a segunda lingua

de muitos pesquisadores e alunos. Vale a pen a salientar dois fatores com rela<;ao a



essa situa<;ao especifica, isto e, a da escrita de artigos cientificos em ingles como uma

lingua estrangeira:

• existe a situa<;ao na qual urn escritor, embora sendo proficiente ou quase-

proficiente no mgles, sofre influencias de sua lingua materna; e

• a estrutura linguistica do ingles de artigos cientificos e bastante convencional e

nao compartilhar destas conven<;oes pode dificultar a publica<;ao de trabalhos de

pesqmsa.

2.2 Ferramentas e Ambientes para a Escrita

As ferramentas para p6s-processamento de texto sao as mais investigadas e

disseminadas. Comumente sao destinadas a lingua inglesa, sendo que varias delas

estao disponiveis comercialmente em processadores de texto como e 0 caso do

Grammatik [Reference Software-92] e Correct Grammar [Writing Tools-91]. Ja para a

plataforma Unix, temos 0 Writer's Workbench [Cherry-82; MacDonald-82], urn

conjunto de ferramentas que segue a filosofia "picll-and-choose" desse sistema

operacional. Existe tambem a versao do Grammatik para 0 frances, e esta sendo

implementado para 0 portugues 0 corretor gramatical de urn pacote de ferramentas

que inclui estatisticas sobre 0 texto (incluindo grau de legibilidade), regras para

corre<;aode estilo e de erros mecanicos. Este pacote de ferramentas faz parte de urn

projeto conjunto entre empresa (ltautec/Philco) e universidade (USP-Campus Sao

Carlos) e foi incorporado ao processador de texto Redator Windows.

Outros exemplos de ferramentas de p6s-processamento encontram-se listados

na Tabela 1.1 que aparece no fim desta se<;ao. Estas ferramentas oferecern

informa<;oes estatisticas como 0 numero e tarnanho medio de paragrafos, senten<;as e

palavras do texto, e estatisticas que avaliam 0 grau de legibilidade do texto (Figura

2.3). Oferecern, tambem, regras para corrigir a ortografia; a gramatica (Figura 2.4);

para adequar 0 estilo do texto a urn certo padrao geral (texto comercial, cientifico,

jornalistico), ou a urn padrao especiflco de uma companhia ou editora como faz 0

sistema Editor's Assistant [Dale-90].
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Figura 2.3: Tela do Correct Grammar mostrando 0 resumo da estatistica para urn
dado texto
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Subject Verb Agreement
Consider 'That' instead of 'Those' and consider 'shipment' instead of
'shipments'. or consider 'drip' instead of 'drips' and consider 'meh' instead
of 'melts'.

Tutorial

1st person singular I am I like
2nd person singular you are you like
3rd person singularhe/she/it is he/she/it likes

1st person plural we are
2nd person plural you are

we like
you like

situation in our hands.
I I • I all the time. The two shipments you sent us

some time ago has not yet arrived. we have waited for there delivery since January. 1991.
At this point in time. we are getting impatient about the service we receive from your
company.
The problem is that your canisters are much to small. We found that seventy five of them



A<; regras de estilo sao utilizadas para verificar 0 usa de voz passiva, jargao,

ora<;oeslongas, expressoes redundantes, variedade das expressoes iniciais das ora<;oes

e outras. Geralmente a interface dessas ferramentas permite ao uSUllrio selecionar

quais regras devem ou nao ser aplicadas a revisao do texto. E essa combina<;ao de

regras que recebe 0 nome de estilo. 0 Grammatik possui dez estilos pre-definidos, 0

Correct Grammar nove, sendo que 0 usuario pode criar novos estilos atraves de novas

combina<;oes de regras. As Figuras 2.5 e 2.6 mostram, respectivamente, a interface do

Grammatik para a sele<;aodas regras de estilo e 0 funcionamento de uma checagem.

Tanto 0 Correct Grammar como 0 Grammatik apresentam help on line que permite ao

usuario esclarecer duvidas, principalmente para erros em que 0 program a nao

apresenta sugestoes para a corre<;ao.
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Writing style: Report
o Grammar 0 Mechanical
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Embora as ferramentas de pos-processamento possam ser utilizadas para

ajudar escritores nativos e nao nativos de uma lingua, e sao uteisl.em varios aspectos,

elas nao resolvem uma dificuldade comum a muitos escritores nao nativos: a produ<;ao

do primeiro rascunho. Na Se<;ao 2.3 veremos nossa primeira abordagem para esse

problema.
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Das ferramentas de pre-processamento, os outliners textuais tambem esUio

disponiveis em varios processadores de texto e, embora simples, sao poderosas

ferramentas que ajudam urn escritor a encontrar rela<;6es hierarquicas coerentes

entre os topicos discutidos em urn texto. A Figura 2.7 mostra a estrutura, em tres

niveis de refinamento, gerada para este capitulo pelo outline do Microsoft Word 6.0.

Dois outliners graficos sao ilustrados nas Figuras 2.8 (modo arvore no ambiente WE) e

2.9 (modo arvore no ambiente AAA).



Capitulo 2 - Computadores e Escrita

2.1 MODELOS COGNITIVOS DO PROCESSO DE ESCRIT A

2.1.1 0 Modelo de Bruce, Collins, Rubin e Gentner [Bruce-78]

2.1.20 Modelo de Flower e Hayes [Hayes-80]

2.1.3 Algumas Conclusoes Sobre 0 Processo de Escri ta

2.2 FERRAMENT AS E AMBIENTES PARA A ESCRIT A

2.2.1 WE: Um Ambiente Multimodal para a Escrita

2.2.2 Writer's Assistant: Afovimento Facil entre as Visoes de um

Texto

2.2.3 Ambientes que Reutilizam Textos

2.3 ESCRIT A EM INGLES COMO LiNGUA ESTRANGEIRA

2.3.1 Alguns Erros Cometidos por Estudantes Brasileiros na

Escrita em Ingles

2.3.2 Um Recurso de Ajuda Tecnica para a Escrita em Ingles

2.40 AMBIENfE AMADEUS

2.4.1 A Ferramenta de Referencia

2.5 SUMARIO

Os ambientes, entretanto, san mais completos, pois fornecem urn conjunto de

ferramentas integradas que gerenciam 0 processo de escrita de urn documento desde a

fase de gerac;ao e organizac;ao de ideias ate a transformac;ao destas ideias em urn texto

continuo. Sao graficamente orientados, ja que as ideias sendo geradas san de natureza

diversa de urn texto continuo, sendo melhor representadas como uma rede de notas.

Posteriormente, essa rede pode ser linearizada tomando-se como base tanto as

relac;6es entre os nos como a qual parte da estrutura do texto estao associadas (cf.

[Sharples-94] para uma comparac;ao de algoritmos de linearizac;ao de uma rede de nos

padrao hipertexto). as ambientes mais discutidos na literatura san 0 WE [Smith-8G;

Smith-88], 0 Writer's Assistant [Sharples-89; Sharples-90; Sharples·94] e SEPIA

[Streitz-90]. as dois primeiros san apresentados abaixo. Na Sec;ao 2.2.3, comentamos

ambientes que reutilizam textos, uma das caracteristicas tambem utilizadas na

Ferramenta de Referencia que e apresentada na Sec;ao2.4.1.



As decisoes de projeto de WE enfatizaram a construcao de urn ambiente que

simulasse os processos cognitivos utilizados por escritores. WE tern como base 0

modelo para a escrita de Flower e Hayes [Hayes-80]. A primeira decisao de projeto foi

fazer urn sistema dividido em quatro modos de operacoes, sendo que cada modo

somente permite as funcoes apropriadas ao modo cognitivo associado. Isto diminui a

sobrecarga cognitiva que teria urn usuario tentando satisfazer todas as restricoes da

escrita ao mesmo tempo.

Os quatro modos sao representados por quatro janelas diferentes e sao

rotulados como: rede, arvore, editor e texto, correspondendo ao modo exploratorio de

ideias, organizacional, de escrita e edicao do modelo de Flower e Hayes. A Figura 2.8a

mostra uma parte de uma rede de ideias, a sua organizacao hierarquica no modo

arvore e urn no da arvore sendo editado. Nessa figura, 0 usuario ainda nao ativou 0

modo texto e dessa forma ele se encontra vazio. as usuarios podem se movimentar na

arvore, operacao esta que carrega os rotulos e blocos de texto associados com os varios

nos para dentro de tres areas da janela do modo texto. Rolando a tela de dois nos

adjacentes, uma para 0 fim e outra para 0 comeco, permite ao usuario verificar a

coerEmciados trechos de textos (Figura 2.8b).
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A divisao em modo rede e arvore permite que, em urn prlmeiro momento, se

consiga flexibilidade e liberdade na geracao de i(U~ias.No modo arvore, algumas

restric6es nas relac6es entre ideias sac colocadas para se garantir coerencia. Embora

separados, os dois modos estao relacionados e e permitido mover nos e estruturas da

rede para 0 modo arvore. No modo editor, os nos sao editados gerando pequenas notas

de textos para as ideias. No modo texto, 0 usuario atravessa a arvore e 0 conteudo dos

nos vai sendo mostrado na janela de edicao. A ideia e fornecer ajuda para que 0

escritor cheque se existe coerencia entre dois nos adjacentes. Nesse ultimo modo, as

operac6es normais de edicao tambem sao permitidas. Veremos no Writer's Assistant

uma opcao automatizada desse processo de linearizacao de nos.

o ambiente WE foi utilizado para construir urn prototipo para 0 ambiente

SEPIA (Structured Elicitation and Processing of Ideas for Authoring), urn sistema de

autoria de hiperdocumentos. 0 prototipo AAA (Author's Argumentation Assistant)



[Schuler-90] estende 0 conceito de modos do ambiente WE oferecendo modos de escrita

especiais que podem ser usados para criar urn hiperdocumento. AAA fornece cinco

atividades do processo de escrita de textos argumentativos em diferentes modos de

operal;ao: modo argumental;ao, retorico, arvore, texto e edil;ao. Os modos

argumental;ao e retorico substituem 0 modo rede de WE. Estes dois novos modos

propiciam a crial;ao de redes especializadas com nos do tipo topicos (issues), posil;oes

(positions), argumentos (arguments) e fatos (facts) e ligal;oes do tipo

serve(issueA,issueB), substitui(issueA, issueB) , suporta(positionA,argumentB), e outros.
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A Figura 2.9 mostra urn screendump da interface do AAA, no qual 0 modo

edil;ao esta escondido.
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2.2.2 Writer's Assistant: Movimento Facil entre as Visoes de um
Texto

o Writer's Assistant e urn sistema prot6tipo que combina urn organizador de

ideias, urn editor de estruturas e urn editor de textos, permitindo que facilmente se

mova de uma ferramenta a outra. Cada ferramenta consiste em urn modo de operacao

que fornece uma determinada visao do documento: visao de rede, visao de estrutura e
visao linear, respectivamente.

o escritor pode editar notas e ligar seus r6tulos para formar uma rede de

ideias que pode ser atada a varios pontos de urn documento, como mostra a Figura



2.10. Nesta figura, uma parte da rede e ligada ao corpo do documento e outra ao fim

do documento. 0 algoritmo linearizador automaticamente lineariza a rede, seguindo a

prioridade dos tipos de liga<;6esentre os nos, prioridade esta que (hfere para cada tipo

de texto. Respeita tambem 0 posicionamento de partes da rede a uma ou outra posi<;ao

do documento atraves de um tipo especial de liga<;ao:liga<;aocom a estrutura do texto.

Desta forma, 0 editor de estruturas, que ajuda 0 escritor a criar seu documento

conforme 0 tipo de texto escolhido, fica estreitamente ligado ao editor de ideias.
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o Writer's Assistant fornece ajuda para a edi<;aode cartas, relatorios tecnicos

e alguns documentos padr6es de empresas. Para relatorios tecnicos, por exemplo, sao

apresentadas ao escritor as partes tradicionais desse tipo de texto: titulo, nome(s)

do(s) autor(es), resumo, introdu<;ao e outras. 0 escritor muda de uma visao a outra

rapidamente, por exemplo, primeiro criando um outline nao muito detalhado no editor

de estruturas e colocando algum rascunho de texto nele, depois colocando algumas



ideias em notas e explorando as suas liga<;5es, linearizando, a seguir, a rede e

anexando 0 trecho de texto ao primeiro outline.

2.2.3 Ambientes que Reutilizam Textos

Existem pelo menos dois exemplos na literatura de sistemas que reutilizam

textos para melhorar a qualidade da documentac;ao de software como faz 0 sistema

SESS [Born-92], ou para diminuir 0 tempo de escrita como e 0 caso do sistema APGS

[Buchanan -92].

o APGS utiliza uma base de textos que e acessada atraves de palavras-chave

ou frases fornecidas pelo usuario. Urn browser mostra 0 conteudo do arquivo

selecionado e 0 usuario pode importar os elementos do arquivo para seu proprlO

documento. 0 sistema tambem fornece a estrutura dos documentos na forma de

arquivos modelos que 0 uSUllrio pode preencher com elementos vindos da base de

textos. Urn documento acabado pode fazer parte da base de textos para ser reutilizado

futuramente. APGS e utilizado pel a Boeing Computer Services e conta com uma base

de textos que atualmente esta 50% populada. Foi estimado pelos especialistas que

desenvolveram a base que, quando completa, urn analista completara sua tarefa de

escrita em 8 horas contra as 60 necessarias sem a utiliza<;ao do sistema. Veremos na

se<;ao 2.4 como a abordagem de reutiliza<;ao de material linguistico teve, tambem,

bons resultados quando aplicada a escrita de artigos cientificos.

Ferramenta Classificacao Caracteristicas

Boxweb [Wayner-92] Pre- Linguagem de alto nivel para a
processamento criacao de outliners de ideias.

Storyspace [Bolter-92] Pre- Organizador grafico de ideias;
vrocessamento outliner e browser.

APGS (Audit Program Ambiente Sistema que re-usa texto para
Generator System) [Buchanan- diminuir 0 tempo de escrita de
921 documentos tecnicos.

SESS (Software Engineering Ambiente Sistema baseado em Conhecimento
Support System) [Born-92] com utilizac;ao de hipertexto para

auxiliar a produc;ao da
documentacao de software.

CONST-Project [Beeken-92] Ambiente Projeto para 0 desenvolvimento de
ferramentas de ensino e suporte a
escrita de textos comerciais.

continua ...



Ferramenta Classificacao Caracteristicas

Writer's Assistant Ambiente Suporte a escrita de textos

rShan)les-89: Shamles-941
argumentativos e relat6rios tecnicos.

WE (Writer Environment) Ambiente Ambiente multimodal para a escrita.

rSmith-8G: Smith-881

SEPIA (Structured Elicitation Ambiente Sistema de autoria de
and Processing of Ideas for hiperdocumentos argumentativos.
Authoring) [Streitz-90] e seu
testbed AAA (Author's
Argumentation Assistant)
[Schuler-90]

Knowledge Board [Carlson-93] Ambiente Conjunto de ferramentas integradas
para a composicao de relat6rios de
avaliacao.

Genthial's CAW Environment Ambiente Conjunto de ferramentas para a
[Genthial-92) producao. manutencao. edicao e

comunicacao de textos.

Ruskin [Williams-89] P6s- Sistema baseado em regras de estilo
orocessamento para ensino da escrita de relat6rios.

EPISTLE [Heidorn-82] P6s- Corretor gramatical e checagem de
processamento estilo para textos comerciais.

McRuskin [McGowan-92] P6s- Versao melhorada de Ruskin com
orocessamento analise do discurso.

Writer's Workbench [Cherry-82] P6s- Colecao de ferramentas separadas
processamento para correcao mecanica, ortogrMica.

gramatical e checagem de estilo.

Editor's Assistant [Dale-90] P6s- Sistema especialista para verificar a
processamento consistencia de estilo e pontuacao.

Grammatik P6s- Estatisticas sobre 0 texto (incluindo

[Reference Software-92] processamento grau de legibilidade) e regras para
correcao de estHo. da gramatica. de
erros mecanicos e de orto1!'rafia.

Correct Grammar P6s- Idem a entrada anterior.

rwritin1!' Tools-911 processamento

2.3 Escrita em Ingles como Lingua Estrangeira

As dificuldades que nao nativos enfrentam quando estao preparando textos

em uma lingua estrangeira, mesmo considerando-se que eles possuam urn

conhecimento operacional daquela lingua, surgem principalmente de dois fatores. 0

primeiro e a diversidade sOcio-linguistica, pois linguas diferem em nivel lexico.



sintatico e pragmatico [Wolfson-89]. Consequentemente, diferentes linguagens

utilizam (liferentes padroes retoricos para organizar 0 discurso. Uma evidencia da

organizaGao retorica variando de acordo com a lingua vem de urn estudo atual sobre a

organizaGao retorica em manuais de instruGoes escritos em varias linguas [Delin-94].

Nesse estudo, constatou-se que muitas vezes a mesma mensagem (tomada de

manuais traduzidos para tres linguas) exibia uma estrutura retorica diferente

dependendo da lingua em questao. 0 fato da variaGao retorica influenciar 0

entendimento das mensagens de urn texto deve ser levado em conta no projeto de

ferramentas para auxiliar a escrita de nao nativos.

o segundo fator causador de dificuldades para nao nativos esta relacionado

aos processos de compreensao e produGao de uma lingua. Sabe-se que a compreensao e
mais facilmente alcanGada do que a produGao. De fato, pessoas aprendendo uma nova

lingua sao capazes de entender formas sintaticas e funGoes que elas nao conseguem

utilizar na escrita ou rala.

Abaixo, mostramos urn estudo que apresenta as dificuldades de nao nativos

da lingua inglesa na atividade de escrita de teses, artigos e trabalhos academicos.

Este estudo e uma proposta que surgiu da tentativa de minimizar essas dificuldades

[Oliveira-91] serviram de motivaGao para a implementaGao da Ferramenta de

Referencia.

2.3.1 Alguns Erros Cometidos por Estudantes Brasileiros na
Escrita em Ingles

Urn estudo das dificuldades malS comuns enfrentadas por estudantes

brasileiros de pos-graduGao foi realizado em 1989 por Fontana [Fontana-91; Fontana-

93]. Foram colhidas amostras de erros cometidos por estudantes brasileiros de pos-

graduaGao no Reino Unido, na produGao de teses, artigos e trabalhos academicos. Apos

o levantamento, os itens considerados errados foram categorizados de acordo com 0

procedimento chamado "Analise de Erros" em Linguistica Aplicada.

Segundo Carl James [James-89], os erros podem ser analisados a partir de

dois eixos, 0 linguistico eo comportamental. No eixo linguistico estao as categorias em

nivel da lingua: gramatica, texto, fonologia/ortografia, lexico, pragmatica/semfmtica,

que permitem a identificaGao da area em que os erros ocorrem. No eixo

comportamental estao colocadas quatro categorias, que descrevem os principais
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procedimentos do uSU11rlO:amissae, redund~mcia, escolha inadequada e ordenac;ao

inadequada. Alguns exemplos sac fornecidos na Tabela 2.2.

Forma Utilizada
posterior
incentived
experimentator

the literaturei2 sources
more new

The third misconception
claims that every
language is (...) used and
understood by all its
practitioners (...), but
there are dialect-users in
each (...) country C .. ).
that may have serious
problems understanding
but all the people have
somewhat in common.

FormaCorretaiPretendida
subsequent
encouraged
experimenter

The third misconception
claims that every language is
(...) used and understood by
all its practitioners (00')' As a
matter of fact there are
dialect-users in each (00')
country ('00)' that may have
serious problems
understanding each other.
However, in spite of this the
people have somewhat in
common.

Categoria do Erro
escolha lexical inadequada (por
transfer€mcia da lingua
materna)

redundancia gramatical
(inclusao de material superfluo)

gramatical e lexical
(ordenac;ao inadequada,
redundancia) e (escolha
inadequada)

textual (escolha inadequada de
relac;6es 16gicasentre orac;6es,
omissao da referencia e escolha
inadequada de pontuac;ao)

• erros localizados, isto e, aqueles que podem ser tratados isoladamente nao causam

tantos danos a comunicac;ao como aqueles que afetam 0 significado global do texto

ou 0 significado de varias orac;oes. Erros dentro dos limites de uma orac;ao podem

ser corrigidos facilmente com usa de urn dicionario, uma gramatica ou suas

correspondentes ferramentas de software.

• as deficiencias dos textos nao se restringiam ao uso de vocabulario inadequado ou

estruturas gramaticais incorretas, mas sac geradas tambem pelo mau usa ou

omissao de expressoes convencionais para desempenhar func;oes especificas do

texto academico, como por exemplo, expor a importancia de urn trabalho, area ou

autor; argurnentar, introduzir urn topico ou dar exernplos, cornparar e contrastar
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resultados. Estas func;5esexigem 0 conhecimento de express5es padronizadas e dos

conectivos 16gicosadequados que san utilizados nas relac;5es inter-orac;5es. James,

em [James-84], ilustra muito bem as dificuldades de nao nativos em tornar

explicito 0 fluxo de informac;5es antecendente a uma orac;ao de forma a fortalecer a

coesao entre elas. James, na analise da escrita de nao nativos do ingles, nota a

falta de express5es do tipo:

Still on the subject ofX, ... As far as X is concerned. ... In the light ofX, ...

A further oint about Y. '" As re ard Y. '" Viewedfrom the an IeY ...

Erros, ou omiss5es dessa natureza, afetam a coerencia do texto e podem ser

tratados mais adequadamente com uma ferramenta para a escrita que fornec;a

materiallinguistico como ilustrado nas express5es acima.

2.3.2 Urn Recurso de Ajuda Tecnica para a Escrita em Ingles

Diante das dificuldades apontadas na seC;aoanterior, como 0 problema da

interferencia da lingua materna e todos os outros que afetam a coerencia de textos

escritos por nao nativos, Oliveira em [Oliveira-9I], propos urn recurso empirico que

consiste em fornecer ao escritor materiallinguistico em ingles na forma de express5es-

padrao alocadas em uma base de express5es. Este recurso constitui uma resposta

alternativa a necessidade de ajuda tecnica, configurada na estrategia de solicitac;ao de

ajuda [Huckin-91], cujo emprego parece ser consensual na produc;ao escrita.

As express5es sao autenticas, foram compiladas de artigos cientificos das

areas de fisica e informatica cujos autores san nativos e apresentam lacunas (para

indicar a falta de palavras) que devem ser preenchidas com 0 material factual da

pesquisa do escritor. Elas estao agrupadas de acordo com os componentes da

estrutura esquematica2 de urn artigo da area experimental: resumo, introduc;ao.

revisao da literatura, metodologia (materiais e metodos), resultados, discussao

2 Estruturas esquematicas ou superestruturas foram definidas por van Dijk e Kintsch
[Kintsch-78] como sendo os componentes do discurso que definem sua forma e ajudam a
identificar alguns discursos como sendo urn artigo cientifico. uma est6ria. uma novela e
outros. Como veremos no Capitulo 3, varios outros autores apresentam estruturas
esquematicas au modelos para introdu<;oesde artigos em ingles da area de pesquisa
experimental e. embora cada autor apresente uma nomenclatura diferente para os

componentese subcomponentes.as estruturas resultantes SaG bastante similares.



(conclusao). A estrutura esquematica foi novamente subcategorizada, e de acordo com

[Deyes-82] a se<;ao lntrodu<;ao, por exemplo, apresenta os componentes mostrados

abaixo.

aJ Importance of the field, general interests, etc.
There has been substantial interest in the fabrication of ...

b) Description of an effect, phenomenon, etc.
The phenomenon of ... induced by ... has not only provided a sensitive and convenient
probe for monitoring ... (membrane breakdown) but has also revealed the irreversible
changes that can occur during ...

c) Previous reports on related work.
Several papers have reported measurements aimed at obtaining evidence for, and
insight into, ,.. processes in ...

d) lrhat is la{:king in the field.
Although significant advances have been made in the understanding of how ,..
(something) influences ,.. (another), very little further attention appears to have been
given to the ...

e) Difficulties faced in a particular analysis
Further difficulties arise from the limited ". available and the requirement for a ...

f) Improvements on previous works, models, etc.
This is an improvement over the existing practice of simply inserting (calculating.
determining. etc) ...

g) What the present work does.
The purpose of the work reported here was to study the influence of .., on the ,..

h) Relevance of this work to the field or other area",
The surface properties of ,.. apart from the pure physical chemical interest will help to
elucidate the role of ...in many .., phenomena.

i) Layout or Outline of the paper
The organisation (outline) of the (this) paper is as follows. In Section II we describe ...
The ... is presented in section III, In Sec. II we solve the ,.. equation giving expressions for
,.. This is necessary for the work of Sec. III, in which the extended ... equation is
derived. Numerical results of the theory are given in Sec. IV, together with a
comparison with ... and ... calculations,

Como podemos ver acima, as express6es indexadas variam em tamanho, de

periodos simples (entrada a» e compostos (entrada d» a varios periodos como

ilustrado na entrada i). A ideia subjacente e fornecer, para alguns casas, os conectivos

l6gicos necessarios para a conexao entre periodos.

Vma outra caracteristica do recurso e que as express6es nao contem apenas a

forma adequada de certas func;6es ret6ricas, mas fornecem tambem substantivos,
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adjetivos e verbos adequados para a descri<;ao de processos, compara<;ao de dados e

figuras e outros. Esta caracteristica sugere que talvez 0 recurso possa ser melhor

explorado em uma ferramenta para a escrita que mantenha bases de expressoes

especificas a cada area de pesquisa/conhecimento. Retornaremos a essa questao no

Capitulo 6 desta tese.

Urn dos objetivos principais desse recurso e fornecer uma grande variedade de

expressoes para que 0 escritor possa (a) ter urn input linguistico adequado as suas

necessidades, (b) adaptar as express6es que julgar adequadas ao seu texto e (c)

reproduzir formulas ou expressoes fixas quando estiver escrevendo sobre

determinados aspectos do seu trabalho. Uma consequencia de seu uso e a

familiariza<;ao com a retorica do genero artigo cientifico em ingles e diminui<;ao cIa

sobrecarga cognitiva na fase de tradu<;ao das ideias em texto (no caso especial, em

texto de uma lingua nao nativa ou estrangeira). Alias, como sera comentado na

proxima se<;ao, a utiliza<;ao desse recurso causou uma rea<;ao positiva por parte de

alunos por diminuir 0 bloqueio inicial que ja nao era causado por tentarem satisfazer

varias restri<;oes ao mesmo tempo e sim pela falta de fluencia, e consequente

constrangimento na escrita em uma lingua nao nativa.

Para facilitar 0 uso do recurso durante a edi<;ao de artigos e trabalhos

academicos, a base compilada foi implementada como uma Ferramenta de Referencia

(Reference Tool) e passou a ser uma das ferramentas pertencentes a urn projeto maior

para auxilio a escrita. 0 projeto e denominado AMADEUS (AMiable Article

Development for User Support) [Caldeira-92; De Oliveira-92; Garcia-93] e tern a

fun<;ao de servir de testbed para a cria<;aoe avalia<;ao de ferramentas para auxilio e

ensino da escrita de artigos cientificos em ingles como lingua estrangeira. A

Ferramenta de Referencia, descrita na subse<;ao 2.4.1, pertence ao Modulo de Ajuda

Linguistica (ilustrado na Figura 2.11) cujo projeto inclui duas outras ferramentas: a

Ferramenta de Suporte, apresentada no Capitulo 6, e a Ferramenta Tutorial,

destinada ao ensino da escrita, ainda nao desenvolvida.



Modulo de Ajuda Lingufstica

Ferramenta de Ferramenta de Ferramenta de
Referencia Suporte EnsinofTutorial

Figura 2.11: M6dulo de Ajuda Linguistica do Ambiente AMADEUS e suas duas
ferramentas desenvolvidas (hachurado)

Como mostrado na Figura 2.12, existem dois grandes processos na

arquitetura da Ferramenta de Referencia: aquisicao de material lingulstico e

composicao de texto.

IFun~Oesretoricas IPalavras-chave I

I !, I

~l
IExpressOes padrOes
!

IComponentes da estrutura
I

I
Lista de
Fun~Oes
Retoricas

Estrutura
Esquematica

LegendaD Recursos

~ Processos

D Entrada/Saida



o processo de aqUlSI<;aOtoma como entrada as palavras-chave, as funcoes

ret6ricas, express6es padroes de artigos e os componentes/subcomponentes da

estrutura esquematica de artigos e os transforma em recursos para serem utilizados

no processo de composicao. Na aquisicao, novos padroes podem ser inseridos para cad a

componente/subcomponente da estrutura esquematica e podem tambem ser

associados as suas funcoes ret6ricas se sao representativos de alguma. Novas

palavras-chave e outras funcoes podem tambem ser anexadas, bem como alguma

nova subdivisao para a estrutura esquematica. Com esse processo, a Ferramenta de

Referencia pode ser totalmente personalizada, e inclusive pode servir a escrita de

outros generos correlatos como os relat6rios tecnicos, artigos de revisao (revieu'

articles), artigos argumentativos (position papers), etc. A., palavras-chave tambem

podem representar itens lexicos que sao problematicos para nao nativos do ingles,

como as palavras hom6fonas3 e os falsos cognatos4 (stationary/stationery; real/ royal;

principal/principle; actually/really, por exemplo); conectivos de discurso (because,

therefore, as a result, etc.) fornecendo urn meio alternativo de acesso as funcoes

ret6ricas.

• uma lista de componentes e subcomponentes da estrutura funcionallret6rica para

artigos proposta por [Deyes-82] com ponteiros para a Base de Padroes;

• uma lista de funcoes ret6ricas como causas, comparacoes, definicoes e

exemplificacoes que tambem apontam para suas respectivas entradas na Base dE'

Padroes;

• uma lista de palavras-chave caracteristicas do genero (report, paper, model,

technique, methodology, figure, section, etc.) que permite 0 acesso as expressoes

padrao da Base de Padroes atraves de urn processo simples de busca capaz de

mostrar todas as oracoes que satisfazem a busca de uma dada palavra-chave; e

3 Palavras hom6fonas tern a mesma pronuncia mas possuem grafia e significados

diferentes. Por exemplo. affect/effect, all ready/already, foreword/forward,leadlled.

4 Falsos cognatos SaD palavras que adquiriram urn significado diferente de suas raizes

latinas. Por exemplo. actually/currently, posterior/subsequent, eventually/consequently.

real/royal.
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• express6es padr6es tomadas de artigos autenticos da area de fisica experimental e

informatica.

o processo de composicao permite 0 acesso as express6es padr6es atraves da

selecao de urn componente ou subcomponente da estrutura esquematica, da selecao de

uma dada funcao ret6rica ou de uma dada palavra-chave.

As Figuras 2.13 e 2.14 mostram, respectivamente, screendumps das

interfaces de compOSl~ao e de aquisi~ao. A ferramenta e utilizada em urn

ambiente de Suns Workstations e sua interface foi construida com 0 toolkit XView

~J Articles Composltton - VERSION 1.0

b:oerim~r,tItl Re~ft&r(h R~port ..- ) Report,> Director\" ,) K8~Words ) Communicativ8 Goais) Main Mer,\);-

.,; CDnt.~ I ~ Edit
( Rel,liew and AcstJact ~ ~ )I ~1 Introductlcr ,

( 1,1 Nature and s<ope of the problerr .) Un;:lG "( 1.1.1 General Int8r8~t;;2 Theorl' 12 Rel/ie"", of p9rtlnflnt IIteraturlt t 1.1.2 Description of effects Cop)!'
3 Materials and Metl'1ods 1.3 Method of in••••8stigation . Paste
4 Results " 14 Principal results of the in"'estigatlor: t Cut =-.50is<:usSlor; c Work Area
S Conclusion> I Polyan11H~e Oflrtl,lll.t85 are 8lftOngthe mo~t 1nl,'est1Clated conJugated poly.ars fcn' lB ailr cation owing to.....J

~~~~~s~n~~~:g~~ie:l ~n~~~~1~~eana:e~~~~r~~h;~~~~a~~f)g~~~~:~s (~~:tg~~~ ~~i~~1; ~~~c::~~~i~~~~ni ( .••!
solvents .• .

.oj Communicative Goals: -

Ic.•u~t' i~ComparE' I-[oncesskrl
Dp'fi~f.

Describe

iE.:-:6P"Dlif~

Historv ,
lr:t~rt!~: IJU5t,fr'_CtlOicJl !la,.'o~.t
Uw"w(,,~

!,-' Sa.ve the New File: Store as New File (Menu File) Existent file: Sa .••e CUlTent File (Menu Hie)

.:..: Sentence5 S.n

~J Krvwordo; Sentence Selection)

~ Aqair. ) Ilappil(a~ ~
attsntio'l .1.1.1 R,,1S''''8Ilcs (lmportancs) of the f1t'ld. 99r1lHal interests, et,.

~
.

effect;

Iimprovsments l~~l!are among th8 mos.t in\lestlgated '" fO' lB fabrication o~1nq to their interesting ... properties
[ref.]).

lOOKing +r;,~

The technQ Ioq.,..of ... is 8CIVan(ing ra.PidlJl. Parallel to th9 dev810pment of ..• is th8 ..., ~ The LB techn1que for the foraat1on of ha5 attracted attent10n both as a possible aethod for '"and also as a lIay of e~plor1ng the prope;"t1e~ (if
'"

Exten~' \Ie efforts ha\le been d, re<:ted to tho ... ~tlere tho ... has ... properties:. the
possi b111tJl el<;sts: of ...
There t1as been sut>stant1 a1 1nterest in the fab r1cat1 on of '" "h1<h '"

How~ver • 1t ha!;; nOIllbeen well establlshed that the u~e of aaterials such a~ sil .••er " geld cau5e~
'"

[.lUllto the groWjing intllntst in the properti es Gf •••• thllre Iir. uny studies bei ng alitie on ... 00,
slJet S'o'stBrIl is ... -', Pre~s tne Mouse'> left Button on the ChMen Senten(e and then on thl" Sentence Selectl(lr

Figura 2.13: Composicao de artigos. Esta figura mostra parte da sUbcategoriza9ao do
componente Introdu9ao que foi ativado para trazer, na janela intitulada Sentences Base,
padroes para a parte do artigo que trata da proemin€mciado t6pico ou area de pesquisa.
Com esses exemplos de padroes, 0 usuario obteve ajuda para escrever urn trecho de
sua introdu9ao mostrado na janela intitulada Work Area. 0 processo de escrita e feito
atraves do fluxo de padroes da Sentences Base para a Work Area e a opera980 de
transferencia de padroes e muito simples: basta 0 usuario clicar no inicio do padrao
escolhido e apertar 0 botao Sentence Selection. A janela Work Area possui as fun90es
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usuais de ediyoes que podem ser acessadas atraves do menu Edit. Os padroes vindos
dos menus Keywords, quando esta lista contiver itens lexicos problematicos, verbos
preposicionados e conectivos, e Communicative Goals saD genericos, pois aparecem
em outros gemeros, e fomecem ajuda para a escrita da microestrutura do texto, sendo
que os padroes do menu Experimental Research Report saD destinados a ajudar a
escrita das partes mais especificas ao genero de artigos cientificos.

~ Ar:qulsltlon DfSefth,"as: -VfISION 1.0

( EXIJflrimental RIB'5BarchReport) (Key •••••or(h) ( (;omrmmieali ••.e Goals) ( Main Menu)
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21heory
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4 Re~ult t-
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I DescribE' i

Exempli'" !: History I
I

I IntenH! II
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I=

I I'""""";0"_, I

r
'
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I effect;. ,
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! Int9rEst

~r~:~~:~;~m~;;:h~~~;"~B:B;~:~s;s.~~;e~r~:'~~~q'~~i8~~iti;t~~~a~fh~:~ .o~~n~~~~o;~dt~3~l~~l ~3~~:1~f h~~.~n~;~f~~:t~~~~m~~~•.
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The ha5"ibillty ot 5~v8r ••l •.•. USlnq .... has 1n fad been demostrated. arid It 1<; nOIll passio1t' to design ....• end to
fabncate thfll or9(j1ct8bly.

An e)(tfll1s1ve r91,Qfl\lll 10;; Cl1ven of the pM.;1ble .• _. appllcat1an5: for ...•• tnflo;;e l1Ixt~nd trnm a ~t101fl range r:'" ....
ut111z1n<!! the •... propert1es of .•..

Jor example. the feas1bll1tJl of .... uses nas !:leen (jeJIostrated. 'lI'h11eapp1'o:at10n.s in 1ntegrated opt1CS appear prol1s109

ihe "'~~~kO~ot~:t~~~dt~~O~~~~~ ~~i~n~~y~n~;r~~ke~er~\~~ sb~ap~r~proprl ate ti Ie to rev' e'll' as cOllprehens; ve~'y as poss1 bi e

In a.ddlllon to the fl:irego;n8 ..•. da.ta. lentl0f! should be ~:<>.de(of the .... re:i;.t;or'5h:~:> s£'en for ....

The ml;l~h8lli5J11 inl,loked fer both the5f1 re': at 1onshl ps us Q. ••••

Figura 2.14: Personalizacao da ferramenta. Esta figura mostra uma operayao de
ligayao do padrao For example, the feasibility of ... uses has been demonstrated, while
applications in integrated optics appear promissing ... , que faz parte da seyBo Review
and Abstract e esta sendo mostrado na janela intitulada Amadeus Editor:
Sentences_Base, com a funyao ret6rica de exemplificayao, encontrada na lista
Communicative Goals que aparece na mesma janela. A resposta da ferramenta para
essa ayao e Communicative Goal was inserted e aparece no rodape da janela Amadeus
Editor: Sentences_Base, indicando 0 sucesso da operayao. Esse mesmo padrao
tambem poderia estar associado a funyao de comparayao desde que possui elementos
sintaticos deste padrao.

Os resultados da utilizac;ao da ferramenta por alunos de pos-graduac;ao em

urn curso sobre escrita tecnica realizado no IFQSC-USP sao apresentados em



[Fontana-93]. A Ferramenta de Referencia foi avaliada a partir de duas perspectivas:

quanto ao grau de facilidade de acesso aos recursos que a interface grafica fornecia, e

quanto a eficacia da ferramenta como urn recurso para a escrita de nao nativos. A

avalia<;ao quanto a eficacia, embora nao se constituisse de rigorosa analise do processo

de escrita por nao nativos, forneceu leedback para a constru<;ao de uma nova

ferramenta para a escrita - a Ferramenta de Suporte, que sera descrita no Capitulo

A interface grafica se mostrou intuitiva e com tempo de aprendizado bastante

curto, principalmente para estudantes familiarizados ao look-and-leel do OpenLook. A

estrategia de escrita subjacente a ferramenta - busca de expressoes e preenchimento

de gaps - tambem nao causou dificuldades para os estudantes que ja estavam

acostumados com essa tecnica que e utilizada por muitos cursos de ensino do ingles.

A eficacia da utiliza<;ao da ferramenta foi avaliada do ponto de vista do

produto da escrita, isto e, da qualidade dos textos quando a coerencia das ideias, e

quantidade e tipos de erros ainda encontrados nos textos.

A Figura 2.15 mostra alguns trechos dos textos escritos pelos usuarios da

ferramenta. Nessa figura, as expressoes tomadas da Base de Padroes estao

sublinhadas, as partes do texto que estao em negrito indicam os erros cometidos.

Since the first conducting polymer was developed over a decade ago, a number of
new materials that have conjugated bonds what allow the electrical conductivity
have been improved and different structures with different caracteristics and
properties with a wide variety of aplications have been developed.

The properties of Langmuir-Blodgett (LB) films have attracted considerable
interested in recent years. The application of those films has interested not only
physicists. but a wide variety of research workers in other fields. The LB films are
formed by the sucessive deposition of monolayers of one or more types of
amphiphilic molecules with a regular planar array at the interface between water
and air. The experimental method of investigating the properties of LB films are
founded in the MSS [1]. Here we study the various physical techniques used to
determine the crystallographic structure of the films togheter with the influence of
deposition methods on his structure.

This study intends to present one research made about LB films, widely used
l2y the physicists, electronic engineers, chemists and biologists because it has an
interdisciplinary nature. Beyond, there are recently very works in this field.
However, the large amount them needs to be checked carefully.

Figura 2.15: Trechos dos textos escritos por estudantes brasileiros



o primeiro trecho e urn exemplo de uma oral;ao longa, estilo de escrita que,

embora usual na lingua portuguesa, causa dificuldades para nao nativos (ou

estrangeiros) escrevendo em ingles. Entretanto, 0 autor consegulU passar sua

mensagem com sucesso, pois os erros (exceto pelo uso de what em vez de which) nao

dificultam a comunicacao. 0 uso de express5es padrao foi combinado com a escrita de

material do proprio autor produzindo urn texto coeso. Erros de ortografia (aplications

e caracteristics) nao afetam a comunicacao aqui e podem ser corrigidos com 0 usa de

uma ferramenta de pos-processamento. 0 unico erro serio e a substituicao de which

(pronome relativo que requer urn antecedente explicito, isto e, bonds) por what

(pronome relativo que nao requer urn antecedente explicito).

Da mesma forma, no segundo trecho, urn paragrafo longo, poucos erros

ocorrem. Muitos deles san gramaticais, a nao ser pelo problema de referencia na

ultima linha. Por exemplo, na primeira oracao 0 substantivo interest e nao 0 adjetivo

interested e a forma correta, mas esse erro gramatical nao obscurece 0 significado

geral da oral;ao. Na terceira oracao, varios erros de menor peso ocorrem: adicao

inadequada e omissao do artigo definido the, urn erro de ortografia (sucessive), e

adicao de particula indicativa de plural a molecule, que deve ser utilizada no singular.

A quarta oracao apresenta problemas de substituicao em nivel lexico e gramatical: is
found {>, a forma correta para are founded. Na ultima oracao temos urn problema de

referencia, his foi utilizado em vez de their, a referencia correta para films. Embora

esses problemas dificultem a comunicacao, 0 trecho resultante tern sentido, sendo quP

muitos erros podem ser facilmente corrigidos por uma ferramenta de pos-

processamento.

o terceiro trecho, comparativamente, apresenta problemas de coesao e

coerencia que afetam seriamente a comunicacao. Eles san decorrentes de ordenacao

inadequacla, substituicao, adicao e omissao em niveis lexico e gramatical, dificultanclo

o entendimento da mensagem pretendida. Beyond foi usado em vez da forma correta

In addition/Besides. A relacao de contraste entre a segunda e terceira sentencas seria

melhor sinalizada pelos conectivos in spite of/although. A ambiguidade gerada pelo

pronome it (na primeira oracao) deve ser resolvida atraves da explicitacao do

elemento referenciado pelo pronome, isto e, research area. Assim, uma versao

melhorada, que tambem trata de outros problemas de ordem lexica e sintatica,

poderia ser:



The purpose of this stud,Y is to present a piece of research on LB films, which are
widely used by physicists, electronic engineers, chemists and biologists due to the
interdisciplinary nature of this research area. In spite of the fact that there are
seueral recent IDorlls in the field, a lar,Reamount of them need to be checked.

Alem disso, uma defini<;ao de filmes LB, logo apos a primeira ora<;ao,

melhoraria a coerencia desse trecho se 0 artigo estivesse sendo escrito para uma

revista de largo alcance (publico heterogeneo com rela<;ao a conhecimento de termos,

tecnicas e/ou teorias mais especificas).

A revisao da literatura relativa a ambientes e ferramentas para a escrita

mostrou a inexistencia de ferramentas de auxilio especificas para a escrita cientifica

em uma lingua estrangeira. Esta lacuna foi preenchida com a versao Reference. Sao

varios os aspectos positivos da utiliza<;ao dessa Ferramenta. Os usuarios ficaram

familiarizados com a estrutura retorica de artigos cientificos, e a combina<;ao da

propria escrita com a utiliza<;ao de padr6es produziu, para alguns usuarios, resultados

positivos quanto a organiza<;ao do texto. A ferramenta tambem se mostrou util para

superar 0 problema do bloqueio inicial com rela<;ao a escrita em uma lingua nao

nativa, e ajudou alguns usuarios a produzir bons textos. Do ponto de vista linguistico,

o uso do recurso implementado como uma ferramenta de software ajuda usuanos

resolver problemas de escrita de uma forma que outras ferramentas (de pos-

processamento, por exemplo) nao conseguem. De fato, deixando a disposi<;ao os

padr6es autenticos de express6es encontradas na escrita cientifica, a ferramenta deixa

o usuario escolher 0 melhor momento para requisitar ajuda: 0 usuario controla a

utiliza<;ao dos recursos fornecidos.

Acreditamos que a ferramenta seja adequada para usuarlOs que possuem

uma boa recep<;ao da lingua inglesa, isto e, aqueles que possam trabalhar com

constru<;6es sofisticadas e tenham urn razoavel conhecimento da gramatica dessa

lingua. A principio parece ilogico que escritores que ja tenham urn born conhecimento

do ingles precisem utilizar uma ferramenta desse tipo para produzir bons textos.

Entretanto, devemos considerar que mesmo tendo conhecimento da gramatica e urn

vocabulario rico, alguns nao nativos ainda sofrem interferencia da lingua materna. A



consequencia desse problema e a produ<;ao de textos gramaticalmente corretos, mas

que nao utilizam as expressoes idiomaticas ou as coloca<;oesrelacionadas a escrita

cientifica. Uma explica<;ao detalhada sobre esses dois tipos de expressoes-padrao e

fornecida no Capitulo 4.

Apesar da utilidade da versao Reference, ela nao e adequada para os usuarios

com dificuldades similares as apresentadas no terceiro trecho de texto mostrado na

Figura 2.15. Parece faltar algum novo tipo de ajuda para solucionar os problemas

textuais de ordena<;ao dos componentes do artigo, de escolha do melhor conectivo

16gicoentre periodos, e escolha do melhor padrao ret6rico de ora<;oesque e adequado

para 0 texto sendo construido. Este tipo de problema textual parece ser melhor

solucionado se forem fornecidas ao usuario estrategias ret6ricas5 que mostram como

selecionar e ordenar ideias, formando periodos compostos ou varios periodos atraves de

conectivos 16gicos, marcadores temporais, paralelismo estrutural e referencias

textuais (anaf6ricas ou cataf6ricas) adequados. Para ajudar usuarios com esses tipos

de problemas, a Ferramenta de Suporte foi implementada. A analise ret6rica de

textos autenticos e os prmcipios nos quais ela se baseia sao apresentados nos

pr6ximos dois capitulos.

Resumindo, uma ferramenta que se propoe a ajudar escritores nao nativos na

solu<;aode problemas como os mostrados acima, poderia deixar a disposi<;aodo usuario

estrategias ret6ricas instanciadas com material linguistico. Por exemplo, ilustrar que

uma argumenta<;ao e formada por uma declara<;ao/afirmacao seguida de uma ou mms

oracoes de suporte ao que se declarou, sendo que explica<;oes/familiariza<;oes para

termos nao conhecidos pelos usuarios poderiam tambem ser fornecidos. Ilustrar as

estrategias com casos reais de textos retoricamente bem construidos ajudaria os

usuarios perceber as rela<;oes fornecidas explicitamente pelos sinais coesivos6. Casos

5 Utilizamos ret6rica de acordo com a defini<;aoem [Trimble-85]: ret6rica e 0 processo que

urn escritor usa para produzir urn trecho de texto. Este processo e feito pela escolha 8

organiza<;ao da informa<;ao para urn conjunto espedfico de prop6sitos e para urn conjunto

espedfico de leitores.

6 Halliday e Hasan [Halliday-76] apresentam urn sistema de coesao textual que classifica os

dispositivos coesivos em Zexicos (coloca<;6es:reitera<;6es como as repeti<;6es ou sinonimos) e

gramaticais (refer€mcias anaf6ricas e cataf6ricas; substitui<;6es: ehpses e conectivos).



reais de textos com problemas de coesiio poderiam servir de alerta para os mesmos

niio nativos, pois mostrariam 0 que nao deveria ser feito. Todavia, em urn processo de

escrita, os usuarios parecem estar mais interessados em encontrar textos corretos que

resolvam 0 problema, isto e, aprender atraves de descoberta, do que aprender atraves

de falhas [Pautler-94b]. Embora a Ferramenta de Referencia ou a de Suporte nao

sejam destinadas ao ensino da lingua inglesa ou ensino da escrita (papel a ser

exercido pela Ferramenta Tutorial), 0 aprendizado de estrategias retoricas e lWW

consequencia natural do uso dessas duas ferramentas. Esta forma de aprendizado e
denominada por Schank de Aprendizado Incidental (Incidental Learning) [Schank-94]

e e utilizada no aprendizado de tarefas que exigem memorizacao. Se considerarmos

que a memorizacao dos padr6es adequados para as mensagens em uma outra lingua

seja uma tarefa pouco criativa e que possa ser realizada em background, a

arquitetura dessas duas ferramentas ja inclui uma incipiente forma de aprendizado

incidental.



Capitulo 3

Analise de Corpus: Introducoes de Artigos
Cientificos



os ultimos anos, foram publicados varios trabalhos sobre a estrutura

esquematica de introdu<;oes de artigos de pesquisa experimental escritos

em ingles. Alguns deles apresentam modelos de sua estrutura

retorica/formal/funcional mais convencional [Swales-81, Swales-90,

Weissberg-90, Day-83, Huckin-91], outros verificam a validade de tais modelos para

as varias areas de pesquisa [Crookes-86; Wood-82] ou para culturas diferentes

[Taylor-91].

De acordo com Kintsch, em [Kintsch-78], a estrutura semantica de urn texto e

caracterizada em dois niveis: da microestrutura e da macroestrutura. A

microestrutura caracteriza a estrutura das oracoes e suas relacoes, ao passo que a

macroestrutura e de natureza global e define os principais topicos de discussao do

texto. Existem textos fortemente convencionalizados, como 0 artigo cientifico, estorias,

textos argumentativos e cartas formais. Nesses casos, a selecao dos principais topicos,

isto e, a sumariacao da microestrutura e dirigida por urn esquema formal, ou seja,

pela estrutura esquematica do tipo de texto [Kintsch-78]. Essa estrutura esquematica

e compartilhada por uma dada cultura e 0 seu papel e indicar os componentes do texto

e dentro destes quais informacoes saG relevantes para a macroestrutura do texto,

segundo Hasan, em [Hasan-78]. Ela indica, tambem, qual a sequencia canonica para

os componentes e os arranjos possiveis, aU~m do arranjo padrao. Para urn artigo

cientifico relatando uma pesquisa experimental, os componentes seriam as secoes

introducao, metodologia, resultados e discussao, e, dentro da introducao, no mimmo

espera-se que haja uma indicacao do proposito do trabalho.

Entretanto, mesmo quando a estrutura global de urn texto e ditada por urn

esquema relativamente fixo, a sua estrutura mais detalhada nao e. No caso da

introducao, a indicacao do proposito do artigo pode ser estruturada de formas variadas

deixando 0 leitor na dependencia de indicacoes do proprio texto para descobrir a

estrutura que foi utilizada em cada caso particular, segundo Smith, em [Smith-88].

Alem disso, quando nao existe urn esquema para ° tipo de texto, 0 leitor fica

dependente inteiramente de indicacoes que 0 escritor possa ter fornecido para abstrair

a macroestrutura do texto.

A parte introdutoria de artigos cientificos tern recebido atencao especial de

pesquisadores por ser uma das partes mais dificeis de ser escrita, e, juntamente com a

seGao discussao, a que apresenta maiores varia<;oes retoricas rraylor-91; Crookes-86].



Existem varios fatores que dificultam a escrita de uma introducao. It nela que 0

escritor deve convencer a comunidade de pesquisa sobre a relevancia de seu trabalho

para a area e decidir a quantidade e 0 tipo de contextualizacao a serem incluidos.

Deve, tambem, apropriadamente, alocar a pesquisa na rede, as vezes complexa, de

trabalhos ja desenvolvidos. Alem disso, espera-se que haja indicac6es claras de como a

contribuicao dada e capaz de aumentar 0 conhecimento da area e que 0 prop6sito da

pesquisa esteja bem definido para que 0 leitor tenha uma ideia clara do que pode

encontrar no restante do trabalho. Os principais resultados devem estar presentes,

pois nao existe nenhuma necessidade de se empregar a tecnica de suspense nesse tipo

de genero. Deve-se indicar se metodos ou materiais nao convencionais foram

utilizados e fornecer uma justificativa de suas necessidades. Criterios e condic6es

adotadas podem estar presentes. Pode-se tambem indicar 0 valor do trabalho

realizado, e, para orientar 0 leitor sobre 0 conteudo do resto do trabalho, pode ser

fornecida uma lista dos pr6ximos assuntos a serem abordados.

Dada essa quantidade enorme de informacao a ser fornecida, as vezes em urn

pequeno espaco, nao e de se estranhar a dificuldade de sua escrita. Alem de todas

essas tarefas, 0 escritor deve considerar que a introducao tern uma posicao estrategica

no artigo e ... first impressions matter (especially in an era of exponentially-expanding

literature) (Swales, 1990:138).

Neste capitulo, apresentamos a analise de corpus realizada em introduc6es de

artigos experimentais. Ela foi realizada com 0 objetivo principal de buscar uma

categorizacao detalhada das informac6es apresentadas em artigos cientificos.

lnteressava saber como as informac6es san realizadas linguisticamente em ingles, e

principalmente, quais os dispositivos que realizam a coesao em trechos de textos

cientificos e que servem para informar ao leitor a estrutura ret6rica utilizada.

Retivemo-nos na secao introdut6ria dada a complexidade de tal analise ret6rica em

todos os niveis do texto de uma introducao: das orac6es aos paragrafos e a sua

organizaCao como urn todo.

o corpus e a metodologia de analise san apresentados na Secao 3.2. A Secao

3.1 apresenta dois modelos para introduc6es que foram utilizados como ponto de

partida de nossa analise. Os varios resultados da analise san mostrados na Secao 3.3.



3.1 Estruturas Esquemilticas para Introdu~oes

Dois modelos de introdw;6es de artigos da area de pesquisa experimental

serviram como base dessa analise: 0 de Swales, em [Swales-90], eo de Weissberg, em

[Weissberg-90]. Eles especificam estruturas esquematicas para introdw;6es e a

sequencia canonica de seus componentes. Alem disso, seus autores indicam qual a

realiza<;ao linguistica mais convencional para as ora<;6es desses componentes para

que, com facilidade, se possa reconhecer e/ou replicar 0 genero.

3.1.1 Modelo CARS (Create a Research Space)

o modelo original CARS de Swales, em [Swales-81], foi derivado de uma

analise bastante rigorosa de uma base de dados de quarenta e oito artigos tornados

das areas da fisica, biologia/medicina e ciencias sociais. Foi urn dos modelos mais

comentados para introdu<;6es e consiste de quatro movimentos que apresentam

subcategori as:

Movimentol: Estabelecendo 0 campo
mostrando a proeminencia da pesquisa e/ou
apresentando 0 conhecimento atual e/ou
descrevendo as caracteristicas principais

Movimento 2: Sumariando pesquisas anteriores
Movimento 3: Preparando para a pesquisa a ser relatada
Movimento 4: Introduzindo a pesquisa

fornecendo 0 proposito ou
descrevendo a pesquisa

o modelo foi criticado por varios pesquisadores que encontraram dificuldade

em separar os dois primeiros movimentos em suas analises de corpus. Alem disso,

devido a tendencia em se espalhar cita<;6espela introdu<;ao, nao viram necessidade da

revisao da literatura ter status de movimento. Houve criticas, tambem, quanto a
restri<;ao de op<;6espara os dois ultimos movimentos. Swales apresentou, entao, uma

analogia ecologica pois ela captura urn numero maior de caracteristicas das

introdu<;6es de artigos experimentais:

... the need to re-establish in the eyes of the discourse community the
significance of the research field itself; the need to 'situate' the actual research
in terms of that significance; and the need to show how this niche in the wider
ecosystem will be occupied and defended. (Swales, 1990:142)



Assim, 0 modelo atual de Swales (Figura 3.1) apresenta tres movimentos que,

por sua vez, podem apresentar passos alternativos.

• Movimento 1 Estabelecendo urn territorio
Passo 1 Mostrando proeminencia e/ou
Passo 2 Generalizando 0 topico e/ou
Passo 3 Revisando pesquisas anteriores

• Movimento 2 Estabelecendo urn nicho
Passo 1A Contra-argumentando ou
Passo 1B lndicando urn gap (lacuna) ou
Passo 1C Colocando quest6es ou
Passo 1D Continuando a tradic;ao

• Movimento 3 Ocupando 0 nicho
Passo 1A lndicando proposito(s) ou
Passo 1B Descrevendo as principais caracteristicas da pesquisa
Passo 2 lndicando principais resultados
Passo 3 Indicando a estrutura do artigo

3.1.2 Modelo de Weissberg e Bucker

Weissberg e Bucker, em [Weissberg-90], utilizam urn modelo composto por

CInCO estagios para modelar as introduc;6es. Cada estagio e novamente

subcategorizado em passos como e mostrado na Figura 3.2. Os autores afirmam que a

organizac;ao de artigos da area experimental e basicamente a mesma,

independentemente das disciplinas, e trabalham com textos das ciencias exatas,

humanas e biol6gicas.



• Primeiro Estilgio: Fornece urn contexto para 0 problema a ser analisado
1. Fatos relacionados a area geral de pesquisa
2. Identifica<;ao da subarea
3. Indica<;ao do tapico

• Segundo Estilgio: Revisa aspectos do problema ja estudados por outros autores
1. Cita<;oesonde a informa<;ao e proeminente
2. Cita<;oes sobre 0 trabalho de varios autores
3. Nivel de atividade da pesquisa na area
4. Cita<;oesonde 0 autor e proeminente

• Terceiro Estilgio: Indica a necessidade de mais investiga<;ao
lA. A literatura revisada e inadequada, ou
IE. Conflito/Problema nao resolvido: urn gap na teoria ou pratica, ou
1C. Questoes ainda nao consideradas na area, ou
ID. Extensao/melhoria do tapico

• Quarto Estilgio: Indica 0 propasito ou objetivo do estudo
IA. Orienta<;ao ao artigo, ou
IE. Orienta<;ao a pesquisa

• Quinto EstilJ!io: (Opcional) Valor/justificativas da realiza<;ao do estudo

Figura 3.2:Modelo para a estrutura de introdu~6es[Weissberg-gO]

Os autores colocam grande enfase nas caracteristicas linguisticas e/ou no

padrao das oracoes de cada componente, de modo que 0 genero possa ser replicado de

uma forma satisfataria por estudantes ou por pessoas que nao possuem ingles como

lingua nativa. Para 0 quarto estagio, por exemplo, os dois tipos de padroes sugeridos

pelo modelo mantem forte rela<;ao com 0 tempo verbal escolhido. Quando 0 padrao s(~

refere ao genero (article, letter, paper, report, por exemplo) 0 tempo se restringe ao

presente: The aim of the present paper is to...; por outro lado, quando 0 padrao se

refere a pesquisa (por exemplo, stud)', investigation, research, experiment) 0 tempo

utilizado e 0 passado: The purpose of this study was to .... Swales, entretanto,

encontrou os dois tempos verbais em seu corpus para esse ultimo caso de orienta<;ao.

Resumindo, Weissberg e Bucker apresentam urn modelo basico,

recomenda<;oes de organiza<;ao das informa<;oes para a revisao da literatura (agrupar

as cita<;oes por abordagens ou cronologicamente ou do geral para 0 especifico) e

contextualiza<;ao (ordenar os fatos come<;ando pel a area geral, passando pela subarea

ate se chegar ao tapico) e as realiza<;oes tipicas.



Swales e Weissberg e Bucker basearam seus modelos em analises de textos

(corpus) ao inves de prescreverem padroes sem verificar sua ocorrencia, postura

tambem compartilhada por nos. Swales, em [Swales-90], mostra a rica variedade de

padroes de varios componentes e tambem a frequencia com que 0 componente de seu

movimento Estabelecendo llm nicho aparece em urn corpus de 100 introduc;oes; e as

variac;oes no tempo verbal dos componentes revisao e proposito da pesquisa.

Weissberg, em [Weissberg-90], apresenta listas de colocac;oes lexicas associadas aos

seus padroes de sentenc;as; variac;oes no tempo verbal e outras caracteristicas

linguisticas de varios componentes1 e tambem varios padroes para cada componente.

Os dois modelos san similares tanto em relac;ao aos componentes quanto a
ordem em que aparecem. Porem, nao existe nenhum mapeamento direto para 0

primeiro estagio do modelo de Weissberg no primeiro movimento do modelo de Swales,

principalmente em nivel de organizac;ao da informac;ao. Enquanto Weissberg sugere

uma estrategia com encadeamento da informac;ao do geral (area de pesquisa) para

particular (topico), Swales focaliza mais 0 topico e sugere padroes de apelo a
comunidade para que reconhec;am que 0 topico de pesquisa faz parte de uma area

atualmente ativa, ou relevante ou bem estabelecida. Parece estar faltando uma parte

referente a contextualizac;ao do topico com relac;ao a grande area no modelo d€'

Swales. Em introduc;oes menores ou naquelas destinadas a urn publico alvo mais

homogeneo em termos de conhecimento da area, os padroes sugeridos por Swales para

se iniciar uma introduc;ao (passo 1 e 2) parecem ser ideais. Eles podem ser utilizados

com dupla func;ao: fornecer urn rapido contexto e ainda servir de topico frasal em urn

paragrafo de revisao da literatura.

Existe uma similaridade nos padroes encontrados nos passos Mostrando

proeminencia e Generalizando 0 topico do modelo de Swales com os padroes dos passos

Citaroes onde a informariio e proeminente, Citaroes sobre 0 trabalho de varios autores e

Nivel de atividade da pesquisa na area (elementos da revisao da literatura) do modelo

de Weissberg. 0 padrao Citaroes onde 0 autor e proeminente, de Weissberg, equivale a

Revisando pesqllisas anteriores de Swales. Alias, a dificuldade em separar esses tipos

1 Por exemplo. 0 usa de artigo definido. usa de dispositivos coesivos e uso da informa<;ao

conhecida antes da nova informac;ao na composic;aode orac;oes.



de informa<;oes foi uma das razoes que levou Swales a umr os dois primeiros

movimentos de seu primeiro modelo.

Quando 0 tamanho da introdu<;ao nao for limitado ou 0 publico alvo for

heterogeneo, 0 modelo de Weissberg parece ser mais adequado por conter urn estagio

de contextualiza<;ao mais abrangente. Existem duas grandes diferen<;as entre os

modelos, entretanto: a falta de estagios/passos indicando breve mente os principais

resultados da pesquisa e estrutura do artigo no modelo de Weissberg, e a contraparte

no modelo de Swales, que fica sem 0 quinto estagio de Weissberg. 0 valor do trabalho,

geralmente, nao esta presente em introdu<;oes de artigos cientificos - segundo

Weissberg e Bucker, ele e necessario em outros generos de pesquisas: teses,

disserta<;oes, propostas de pesquisa, ou ainda urn relat6rio de projeto patrocinado com

suporte financeiro externo.

Swales apresenta analises de introdu<;oes que se afastam da organiza<;ao

canonica proposta por seu modelo. Os "problemas" encontrados sac a ciclicidade de

componentes, principalmente do movimento 1 passe 3 com movimento 2 e as

reordenac;oes: movimento 3 passe lA ou IB colocado como primeiro paragrafo do

artigo; movimento 1 passel trocando de posi<;aocom 0 passe 2. Voltaremos a discustir

esses arranjos alternativos na Sec;ao3.3. Entretanto, nao os vemos como problemas ('

sim de acordo com a definic;ao de Kintsch, em [Kintsch-78], para estruturas

esquematicas. Weissberg e Bucker sac mais flexiveis na interpretac;ao das possiveis

formas de se organizar uma introduc;ao. Comentam que nem sempre os autores

arranjam os estagios de uma introdu<;ao na ordem exata proposta pelo modelo, mas

que entretanto, 0 plano por eles fornecido e comurn e e 0 mais facil para escritores

iniciantes.

3.2 A Analise de um Corpus de Introdu~oes

Nesta se<;ao,apresentamos a analise de urn corpus de introdu<;oes de artigos

da area de fisica experimental. A primeira tare fa realizada foi validar a ocorrencia em

nosso corpus dos tipos de informa<;ao apresentados nos dois modelos acima. Para isso,

fizemos urn mapeamento entre os dois modelos para estabelecer nomes comuns para

os tipos de informa<;ao. Nao utilizamos a nomenclatura de movimentos ret6ricos ou

estagios e sim componentes. A razao para isto e que em urn primeiro momento nao



nos preocupamos com a organizaGao ret6rica em nivel global, mas somente com os

varios tipos de informaGao que uma introduGao poderia conter.

o mapeamento resultou em quatro componentes comuns aos dois modelos-

contextualizacao, revisao da literatura, necessidade de mais investigacao e

prop6sito da pesquisa; dois componentes particulares a Swales - principais

resultados e estrutura do artigo; e urn componente particular a Weissberg -

valor da pesquisa. A Tabela 3.1 mostra a equivalencia entre os componentes dos

dois modelos. Vale a pen a comentar que alguns padr6es do Segundo Estagio de

Weissberg aparecem tambem no seu Primeiro Estagio e que, embora tenhamos

mapeado 0 Passo 1 do Movimento 1 do modelo de Swales para 0 componente

contextualizaGao, 0 componente revisao tambem possui elementos desse Passo 1.

Com onentes Comuns
Contextualizacao
Revisao da literatura
Necessidade de mais
investigacao
Pro 6sito da es uisa
Com Jonentes de Swales
Principais resultados
Estrutura do arti 0

Com onente de Weissber
Valor da es uisa

Weissber
Primeiro Estagio
Segundo Estagio

Swales
Movimento 1- Passo 1
Movimento 1- Passos 2 e 3

Terceiro Estagio
uarto Esta io

Movimento 2
Movimento 3 - Passos 1A e 1B

Movimento 3 - Passo 2
Movimento 3 . Passo 3

Procuramos, tambem, elementos nao citados nos modelos. Uma vez que a

estrutura esquematica sumaria a microestrutura, poderia haver outros elementos no

texto de uma introduGao que nao foram citados nos modelos. Alem disso, os modelos

acima trazem elementos de outras seG6es, como os principais resultados no modelo de

Swales, e implicar;oes dos resultados do trabalho (valor), urn elemento da seGao

Discussao, no trabalho de Weissberg. Assim, uma pergunta surgiu: haveria elementos

de outras seG6es sendo incorporados nas introduG6es de nosso corpus? A porcentagem

de utilizaGao seria alta? E talvez a pergunta mais crucial: qual a razao de se trazer

elementos de outras partes do artigo a seGao introdut6ria?

Se voltarmos para 0 inicio deste capitulo podemos encontrar algumas

hip6teses. Dado 0 seu papel de relaG6es publicas e a sua posicao estrategica no artigo,

podemos esperar na IntroduGao que a incorporacao de elementos chaves de outras

se<;6es estariam sendo usados para atrair a atencao do leitor e convence-Io da



importancia do estudo desenvolvido. A percepc;ao de Swales quanto a crescente

quantidade de trabalhos publicados, e que foi incorporada na propria analogia que

utilizou para descrever seu modelo, ajuda a compreender 0 papel decisivo da

introduc;ao. Se os meios de comunicac;ao favorecem a cooperac;ao entre pesquisadores e

agilizam 0 acesso a informac;ao, a publicac;ao e a disseminac;ao dos trabalhos

cientificos, aumentando a massa de pesquisas publicadas, podemos esperar tambem

alguma mudanc;a na propria escrita dos trabalhos cientificos.

3.2.1 A Sele~aodo Corpus

A analise de introduc;6es de artigos se restringiu a duas revistas da area de

fisica experimental: trinta e tres (33) artigos da Physical Review Letters (PRL) e

vinte e urn (21) da Thin Solid Films (TSF), ano 92. 0 unico criterio empregado na

selec;ao das introduc;6es foi 0 fato dos autores serem nativos do Ingles. Nao se pode

garantir que todos os textos tenham uma boa qualidade, mesmo tendo sido escritos

por nativos e sido publicados em revistas de qualidade. Entretanto, se fosse utilizada

uma selec;ao por inspec;ao, seria incluida a variavel de urn julgamento subjetivo, e a

amostra poderia estar viciada, ja que seria dada prioridade aos estilos prediletos do(s)

inspetor(es).

Os artigos da PRL foram escolhidos aleatoriamente de revistas dos anos 92,

93 e 94. Areas relacionadas a Fisica foram escolhidas porque em urn primeiro

momenta nossa ferramenta sera direcionada para usuarios desse campo e urn dos

objetivos da analise foi justamente avaliar a influencia da area de pesquisa na

realizac;ao linguistic a e retorica dos tipos de informac;ao presentes em uma introduc;ao.

Esse topico sera retomado no Capitulo 6. Os artigos publicados na PRL foram

analisados nao somente porque ela e uma das revistas mais prestigiosas em Fisica,

mas tambem porque os artigos, para serem aceitos, devem preencher requisitos

severos. Os artigos da TSF foram escolhidos por tratarem de uma subarea especifica,

na qual 0 proposito das pesquisas se divide em cinco grupos (de fato, uma divisao

semelhante a essa e empregada para distribuir em diversas sessOes os artigos

apresentados nos congressos dessa area especifica):

1. Sintese de novos compostos para fabricac;ao de filmes

2. Estudo das propriedades dos filmes (sobre a superficie da agua)

3. Caracterizac;ao de filmes (depositados em substratos s6lidos)

4. Possiveis aplica<;6esdos filmes



Essa informacao facilitou a analise dos textos quando os autores nao

utilizavam sinais sintaticos que auxiliam na deteccao dos limites dos componentes, ou

quando os componentes se apresentavam intercalados. Ocorre que artigos curtos

apresentam, geralmente, alta densidade de informacao em uma {mica oracao. Havia

tambem uma hipotese, que foi confirmada com a analise, que os artigos da PRL

seriam mais elaborados retoricamente devido a maior dificuldade de publicacao. Urn

dos requisitos para aceitacao exige trabalhos que alem de originais, destaquem-se na

comunidade de pesquisa: teriam que ser as publicacoes mais citadas, embasadoras (~

importantes da area. Os requisitos para aceitacao na TSF sao, entretanto, mais

amenos. Finalmente, os artigos das duas revistas sao curtos e padronizados - PRL

possui quatro paginas enquanto que TSF apresenta tres - diminuindo a

complexidade da analise. Alem da introducao, a TSF apresenta as secoes: parte

experimental; resultados e discussao; e conclusao. A PRL apresenta todas essas

partes, entretanto sem dividi-Ias em secoes.

3.2.2 Objetivos e Metodologia

Foram tres os objetivos da analise: identificar os diferentes tipos de

informacoes (ou mensagens retoricas) presentes em uma introducao, sua realizacao

linguistica e quais eram os dispositivos utilizados para agrupar essas informacoes em

trechos coesos. A analise foi decomposta em tres passos e realizada manualmente em

cada uma das cinquenta e quatro introducoes do corpus.

Utilizou-se urn scanner otico de alta resolucao para a obtencao dos textos ASCII. Cada

periodo (simples ou composto) do texto de cada introducao foi enumerado.

Segundo passo: identificacao das mensagens encontradas nas oracoes. Utilizamos as

mensagens das estruturas esquematicas apresentadas na Secao 3.1 e identificamos

outras. Esse passo resultou em quarenta e cinco mensagens retoricas. 0 material

linguistico das oracoes que poderia ser reutilizado para a escrita de outros textos de

introducoes foi demarcado. Nem todas as oracoes apresentavam material interessante

(como expressoes idiomaticas ou colocacoes) para ser reutilizado. Tambem havia casos

em que 0 escritor nao utilizava dispositivos sintaticos para realizar a coesao entre



ora<;6es2, deixando 0 entendimento do trecho de texto inteiramente dependente da

interpreta<;ao do conteudo semfmtico.

Terceiro passo: identifica<;ao dos padr6es de organiza<;ao retorica responsaveis por

unir mensagens. Reconhecido 0 padrao, nomeavamos a estrategia ret6rica de

acordo com 0 componente em que ela se encontrava - 0 objetivo foi encontrar 0

melhor mnemonico que caracterizasse tanto a estrategia de organiza<;ao quanto 0 tipo

de informa<;ao veiculada. Por exemplo, 0 nome de Revisdo Hist6rica caracteriza tanto 0

componente revisao quanto a organiza<;ao temporal dos topicos. Nesse passe foram

identificadas trinta estrategias retoricas.

A analise resultou no levantamento da estrutura retorica de cada introdu<;ao

em termos de componentes, estrategias e mensagens utilizadas. As estruturas

retoricas das introdu<;6es do corpus sac fornecidas na proxima se<;aojuntamente com a

descricao das estrategias retoricas disponiveis para se escrever uma introdu<;ao. A

proxima se<;aomostra tambem 0 esquema retorico detalhado obtido para introduc6es.

3.3.1 0 Esquema Detalhado para Introducoes

Urn dos resultados da analise foi urn modelo composto de oito componentes

subcategorizados em estrategias. Ele cobre todos os componentes dos dois modelos

apresentados e mais 0 componente metodologia e a estrategia comentarios sobre

os resultados que foi anexada ao componente resultados. Diferentemente dos dois

modelos apresentados na secao 3.1, entretanto, deixamos explicitas as varias

estrategias utilizadas pelos componentes para desenvolver as suas mensagens

caracteristicas. Os nomes das estrategias possuem urn apelo mneumonico que indica

tanto as mensagens utilizadas quanta a organiza<;ao ret6rica envolvida. A Figura 3.3

apresenta 0 esquema detalhado para as introdu<;6es da area de fisica experimental.
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T: Contextuahza,cao (C) . ., .
1 lntroduzir 0 topico de pesqUlsa a partir da area de pesqUlsa
2 Familiarizar termos ou objetos ou processos
3 Ar~umentar sobre a proeminencia do topico/area

2: Revlsao da Literatura (RL)
1 Revisao historica da area
2 Tendencias atuais na area
3 Citacoes organizadas da area geral para 0 topico
4 Progresso na area
5 Requisitos para 0 progresso na area
6 Estado da arte
7 Citacoes e Gaps ciclicos
8 Citacoes ag-rupadas por abordagens

3: Necessidade de mais investigacao/ Tipos de Gaps (G)
1 Existencia de conflitos ou problemas nao resolvidos
2 Restricoes em trabalhos anteriores
3 Questoes ainda nao consideradas

4: Prop6sito da pesquisa (P)
1 lndicar 0 proposito principal

IA Resolver urn conflito entre autores
1B Apresentar uma nova abordagem ou metodologia ou tecnica
1C Apresentar melhorias/avancos em urn topico da literatura
ID Apresentar uma extensao de urn trabalho anterior do autor
1E Apresentar uma abordagem alternativa
IF Apresentar urn trabalho comparativo

2 Especificar 0 proposito
3 lntroduzir mais propositos

5: Metodologia (M)
1 Indicar criterios ou condicoes
2 Descrever materiais e metodos
3 Justificar escolhas por metodos e materiais

6: Principais Resultados (R)
1 Apresentacao de resultados
2 Comentarios sobre os resultados

7: Valor da Pesquisa (V)
8: Estrutura do artigo (E)

IA Indicar as secoes do artigo
1B Aoresentar a list a dos tooicos a serem abordados

No esquema acima, temos estrat(~gias enumeradas em cada componente.

Aquelas que podem ser escolhidas mais de uma vez na escrita de uma introducao sao

identificadas somente com numerais, embora certas combinacoes possam nao ser

razoaveis. Os numeros seguidos de letras indicam exclusao mutua.

o esquema proposto nao sugere uma ordem convencional para os

componentes como as estruturas esquematicas para generos de textos, pois sua funcao

e apresentar as informacoes que aparecem em uma introducao. E muito razoavel,

entretanto, que eles aparecam na ordem em que se apresentam na Figura 3.33. Com

3Dentre as varias ordens para se organizar as informavoes de uma introduvao, os leitores

certamente preferem a ordem de importancia - do seu particular ponto de vista!



esse modelo, conseguimos garantir coerencia do tipo de informa<;ao somente dentro de

cada estrategia. Veremos no Capitulo 6 a solu<;ao que foi dada para 0 auxilio da

escrita de uma introdUl;ao que apresentasse coerencia global de tipos de informa<;ao,

garantindo que ela nao se inicie com a estrutura do artigo, por exemplo.

E import ante salientar que, dada a caracteristica de independencia de

dominio das ferramentas propostas neste trabalho, a palavra coerencia nao significa

coerencia de conteudo e sim dos tipos de informa<;ao e da organiza<;ao que sao

adequados a urn dado proposito. Por exemplo, para 0 componente proposito da

pesquisa espera-se uma ora<;ao de proposito e nao uma defini<;aode urn conceito ou a

argumenta<;ao de que 0 proposito e relevante. Entretanto, e aceitavel fornecer

juntamente com a indica<;ao do proposito principal, adi<;5esde outros propositos e/ou

uma reformula<;ao do principal proposito se este foi dado em termos gerais. Cad a

trecho de uma introdu<;ao tern seu objetivo especifico e este pode ser alcan<;ado de

algumas poucas formas - descobrir essas estrategias era uma das metas desta tese.

Antes de apresentarmos a descri<;ao das estrategias retoricas, mostraremos

urn resumo de varios trabalhos em analise do discurso que discutem os padr5es

retoricos encontrados em artigos cientificos.

3.3.2 Padroes de Organizacao Textual para Introducao

Existem varios padr5es de desenvolvimento de trechos de textos,

principalmente de paragrafos, utilizados na escrita cientifica em Ingles. Os mais

utilizados em uma introdu<;ao sao: organiza<;ao temporal de topicos, analise de causa-

e-efeito, contrastes, list as enumerativas, adi<;5esde informa<;ao (apresentando reforcos

ao que foi (lito ou informa<;5es similares), organiza<;ao de topicos do geral-para-

particular, ilustrac5es, argumentacao indutiva ou persuasiva, reformula<;5es,

descric5es, definic5es e classificac5es [Trimble-85; Huckin-91; Turk-89]. Como

introduc5es tradicionalmente nao apresentam figuras ou tabelas, nao encontraremos

indicac5es visual-verbais - elas saD caracteristicas chaves da se<;aoResultados. Da

mesma forma, as descri<;5esde processos na forma de lista saD caracteristicas da se<;ao

Materiais e Metodos e quando essas aparecem em uma introducao estao na forma de

paragrafos.

Alguns dos padr5es citados acima saD utilizados como pe<;as basicas por

outros. Por exemplo, uma classificacao completa apresenta a classe e seus membros e



e seguida de urn padrao de contraste que fornece a base para a classifical;ao, isto e, as

caracteristicas diferentes dos membros da classe. Definil;oes de cada membro podem

ser embutidas no padrao de contraste. Urn exemplo de nosso corpus e mostrado

abaixo.

Self-focusing, self-defocusing, and self-phase modulation are perhaps
the most well studied optical manifestations of the Kerr effect, first
reported a few years after the advent of the laser. While self-focusing (or self-
defocusing) is related to spatial changes in the beam profile, self-phase
modulation describes the spectral changes suffered by a light pulse, both
propagating through a so-called Kerr medium.

Os tres membros da classe optical manifestations of the Kerr effect san

self-focusing, self-defocusing, and self-phase modulation. 0 padrao de contraste

e sinalizado pela subordinating conjunction4 while. As duas definil;oes semi-formais

san realizadas pelo periodo composto por subordinal;ao.

Os padroes de desenvolvimento de texto san reconhecidos principalmente por

dispositivos sintaticos tais como: marcadores de tempo, marcadores das relac;oes

16gicas entre periodos, substituic;oes, referencias anaf6ricas e cataf6ricas entre

periodos e dentro deles, comparac;oes, uso de elipse e paralelismo estrutural, segundo

Quirk et ani, em [Quirk-72]. Embora existam outros fatores responsaveis pela

conexao entre periodos, como a coerencia de contelldo e as ligac;oes fornecidas pelo

vocabulario (repetic;oes, uso de sinonimos, colocac;oese generalizac;oes, por exemplo),

dentre esses tres, vamos utilizar somente os dispositivos sintaticos na descric;ao dos

padroes ret6ricos. A razao para isto e que as abordagens para a construc;ao de

ferramentas de escrita utilizadas neste trabalho se destinam a ajudar a escrita dos

trechos de textos que san independentes de uma area de conhecimento, isto e, as

4Mantivemos. muitas vezes. 0 nome das categorias sinUlticas em ingles uma vez que

exist em diferelll;as de classificac;6es das categorias entre oportugues e 0 ingles. Alem dissa,

utihzamos a gramatica do ingles segundo Quirk et alli [Quirk-72] que tambem subclassifica

certas categorias sintaticas semanticamente. A maioria da nossa nomenclatura e baseada no

trabalho daqueles autores.



abordagens SaD independentes de dominio. Devido a essa caracteristica, as

ferramentas nao fornecem ajuda para a escrita do material factual de urn artig05
•

Cada padrao serve a determinados propositos. Descreveremos os padroes de

organiza<;ao de textos citados acima dando aten<;ao ao proposito para 0 qual saD

utilizados e aos dipositivos sintaticos envolvidos no seu reconhecimento. Por exemplo,

uma analise de causa-e-efeito pode ser utilizada em uma argumenta<;ao para dar

suporte ao que se afirmou, na descri<;ao de urn processo, ou para preyer alguma

sequencia de eventos futuros, segundo Huckin, em [Huckin-91]. Podemos assim

associar cada padrao aos propositos a que servem e fornecer 0 padrao sempre que

houver tal proposito. Esta foi a abordagem utilizada no trabalho seminal de

McKeown, em [McKeown-85J. Seu sistema TEXT fornece urn determinado esquema

de texto para cada tipo diferente de proposit06.

Abaixo, mostramos 0 primeiro nivel de uma taxonomia para os padroes de

texto utilizados em uma introdu<;ao. Embora so tenhamos analisado introdu<;oes e a

ferramenta para suporte trate somente dessa se<;ao(a implementa<;ao e discutida no

Capitulo 6), essa taxonomia pode ser acrescida de padroes caracteristicos de outras

se<;oes.Por exemplo, indica<;oesvisual-verbais e descri<;oesde processos na forma de

listas, uma vez que podemos implementar ferramentas para auxiliar a escrita de todo

o artigo. Fatores relacionados a extensibilidade da ferramenta proposta serao

abordados no Capitulo 6.

~---I 1------....----.----
Organizal;3o Causa- Contraste Lista Geral- Ilustral;3o Argumen-
Temporal Efeito e Particular tal;30

Adic30

Reformu- Familiari-
lal;3o zal;3o

5Uma classificacao para os tipos de formalismos (dependentes de dominic, dependentes do

genero e independentes de dominio e genero) utilizados para descrever a estrutura do

discurso e fornecida no Capitulo 4.
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Para a descricao dos padroes, utilizaremos principalmente os seguintes

dispositivos sintaticos:

• adjetivos e adverbios temporais para sinalizar as relacoes temporais;

• conectivos l6gicos (logical connecters) para sinalizar as relacoes l6gicas entre

varios periodos;

• paralelismo estrutural;

• referencia anaf6rica ou cataf6rica entre periodos.

Os logical connecters vem das duas classes de adverbios: os integrados na

estrutura do periodo (cham ados de adjuncts) e os perifericos a estrutura do periodo

(conjuncts, principalmente, dada sua caracteristica inata de conectar, e alguns

disjuncts).

3.3.2.1Descri~aodos Padroes Utilizados em uma Introdu~ao

1. Padriio Temporal

No padrao temporal, a conexao entre periodos e estabelecida principalmente

por indicadores de tempo (adjetivos e adverbios). Exemplos recorrentes desses

indicadores em periodos do nosso corpus saD: currently, (more) recently, subsequently,

first, alread.y, previous, over the (last few) years, (ever) since, in recent .years. Esse

padrao e utilizado principalmente na narracao de eventos hist6ricos da area, isto e, na

Revisao historica da area (componente revisao), mas aparece tambem, embora nao

como padrao principal, na indicacao das Tendencias atuais da area e nas

evidencias de Progresso na area (ambos do componente revisao), e na

Apresentacao de uma extens&.oa urn trabalho anterior do proprio autor

(componente prop6sito). Na indicaGao de Tendencias atuais na area e Extensao a urn

trabalho do pr6prio autor 0 padrao marcante e de contrastes como veremos abaixo.

Esse padrao serve a varios prop6sitos e tambem a varios componentes da

introducao. Ele e utilizado na contextualizaGao como suporte de urn Argumento

sobre a proerninencia do topico/area de pesquisa e para se Descrever

processos. Na revisao da literatura ele serve para fornecer suporte a indicacao dos

Requisitos para 0 progresso na area; no componente Necessidade de rnais

investiga~aolTipos de Gap para justificar os proprios gaps da literatura; no



componente metodologia para Justificar as escolhas por materiais e metodos; e

finalmente, no componente resultados para Comentar os resultados da pesquisa.

Os sinais caracteristicos desse padrao san ora<;6es subordinadas condicionais;

subordinating conjunctions: since, because, due to; e tambem logical connecters

introduzindo urn periodo que expressa a consequencia ou resultado: as a result, hence,

therefore, accordingly. Os sinais desse padrao podem vir integrados na estrutura da

senten<;a como, por exemplo: The result is ... The consequence was ....

Esse padrao e utilizado para relacionar antagonismos. Ele pode ser

introduzido pelas subordinating conjunctions: although, though, while, even though,

despite the fact that ou pelos concessive conjuncts: besides, nevertheless e however. E
utilizado com esses dispositivos nas estrategias de Tendencias atuais na area e

Cita~oes e gaps ciclicos (componente revisao); e nas estrategias de Existencia de

conflitos ou problemas nao resolvidos (componente Tipos de Gap). 0 padrao de

contraste tambem pode ser reconhecido pelo paralelismo estrutural. Com este ultimo

dispositivo ele e utilizado no componente proposito para Apresentar uma

abordagem a1ternativa ou ainda uma Extensao de urn trabalho anterior do

autor como e ilustrado pelos exemplos abaixo.

In a preliminary reportI3}, we have shown that ...
In this report we describe ....

In previous worh 15} we have investigated ...
In the present investigation we observe ...

4. Listas

Sao padr6es utilizados com a inten<;ao de enumerar urn conjunto de

informa<;6es. Vma lista e geralmente introduzida por uma ora<;ao que indica a

intencao de se listar. E import ante que os componentes da lista apresentem

paralelismo estrutural para que ela seja facilmente reconhecida pelo leitor, e se os

itens nao sao igualmente importantes ou devam ser apresentados em uma

determinada ordem, esta ordem ou importancia deve ser indicada no inicio de cada

ora<;aoda lista. Para ordem ascendente utiliza-se, por exemplo, secondly, and far more

importantly; para a ordem descendente, pode-se comecar com first and foremost ou

first and most important(ly). Para marcar as posi<;6esque a informacao ocupa em uma

serie utilizam-se os logical connecters: first(ly), second(ly), third(ly). Next e then

ocupam posi<;6esintermediarias ou finais da serie e nao ocorrem no inicio, enquanto
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que last(ly), e finally s6 ocorrem no final. Outras express6es utilizadas para marcar os

elementos de uma lista sao: to begin with, to start, to conclude, the first thing, the next

point. Listas sao utilizadas nas Cita~oes agrupadas por abordagens (componente

revisao), nas Indica~oes de criterios/condi~oes (metodologia) e nas Indica~oes

das partes ou topicos de pesquisa (estrutura).

No componente estrutura, 0 periodo que encabe~a a lista contem urn material

linguistico diferente do periodo utilizado para encabe~ar listas de criterios (utilizadas

no componente metodologia). No casu dos criterios podemos ter urn periodo

introdut6rio assim: A number of criteria must be satisfied in order to ....

Alem disso, mesmo dentro do padrao de listas enumerativas especifico para 0

componente estrutura, podemos ter varia~6es na forma de tematizar os periodos que

indicam 0 conjunto. Abaixo temos duas formas basicas para listar os t6picos a serem

abordados em urn artigo, dentre as muitas outras combina~6es possiveis:

The paper is organized as follows. Section 2 illustrates ... Section 3 is a
introduction to ... Section 4 describes .... Section 5 considers .... , whereas Sections 6 and
7present.. ..

The rest of this paper is organized as follows. First, we describe .... Next, we
present ... Finally, we conclude ....

o primeiro exemplo de listas tematiza as partes do artigo, isto e, contem

sintagmas nominais sinalizando os componentes da lista, enquanto 0 segundo usa

conjuncls de enumeracao tematizados para indicar os t6picos de discussao no artigo.

Mais urn detalhe deve ser notado no periodo introdut6rio do padrao listas

enumerativas: ele apresenta geralmente urn dispositivo sintatico de referencia

cataf6rica aos periodos seguintes. Nos dois exemplos acima a referencia cataf6rica e as

follows.

Sao utilizadas com 0 prop6sito de se adicionar uma outra informa~ao ao que

ja foi dito. Nas relac6es 16gicas de adicao a informa~ao a ser adicionada pode

expressar urn refor~o ao que foi dito ou indicar similaridade. No casu dos refor~os

temos os logical connectors: In addition, furthermore, moreover, besides, also, e para

similaridade: equally, likewise, in the same way, correspondingly, similarly, por

exemplo. Geralmente adi~6es podem confirmar a validade do que foi dito fornecendo

evidencias positivas e neste casu indeed e muito utilizado. Para contradizer (contra-

evidencia) ou corrigir 0 que foi dito utilizam-se os connecters: in fact, actually, in
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actual fact, as a matter of fact. Ocorrem em todas as partes da introdu<;ao. Sao

marcantes no componente proposito quando empregadas para Introduzir mais

propositos aU~mdo principal proposito do artigo. Nesse casu nao se utiliza uma lista.

Nesse padrao cada nova ora<;ao introduzida focaliza uma parte menor do

topico tratado na ora<;ao anterior. Ele aparece no componente contextualiza<;ao para

Introduzir 0 topico de pesquisa a partir da grande area, passando-se pela

subarea de pesquisa. Os unicos dispositivos sintaticos usados nesse casu sao: a

introdu<;ao de uma ora<;ao indicando 0 proposito do artigo em termos gerais, pois 0

proposito mais especifico e introduzido mais a frente na introdu<;ao, e urn aposto para

indicar 0 topico de pesquisa. Urn exemplo do emprego do aposto e:
Metal oxides ... Semiconducting oxides ... Point defects, the subject of this
Letter, ...

Muitas vezes nao existe nenhum dispositivo sintatico que indique esse

padrao, somente a coesao lexica e utilizada. 0 trecho abaixo mostra a introdw:;ao do

topico de pesquisa (biosensors) a partir da area de pesquisa (sensors).

The application in the field of sensors, especially chemical sensors, are very
promising and seem to be a realistic target, at least for short term applications
[3].
Chemical sensors may be classified in several groups, among which
biochemical sensors playa particular role because of the importance of their
potential applications, but also for biomimetic implications [4,5].
The main advantage of the LB method for elaborating biosensors are: ...

7. Ilustraf,:oes

Ilustra<;oes compreendem as exemplifica<;oes, introduzidas pelos conjuncts: for

example, e.g., including, such as ou for instance, e as particulariza<;oes introduzidas

pelos conjuncts: m particular, especially, specifically, particularly, mainly.

Exemplifica<;oes e particulariza<;oes aparecem por toda a introdu<;ao.

o padrao de argumenta<;ao e formado por uma declara<;ao seguida de provas

para dar suporte ao que se declarou. As formas de se convencer podem ser indutivas:

apresentar as evidencias, as causas ou ilustra<;oes; ou ainda persuasivas: apresentar

as motiva<;oes, resultados e propositos [Maybury-91]. Sao utilizadas no componente

contextualiza<;ao para se Argumentar sobre a proeminencia do topico e no

componente metodologia para Justificar as escolhas por materiais e metodos.



Duas estrah~gias do componente revisao (Progresso na area e Requisitos para 0

progresso na area) san tambem argumentativas. Alguns dispositivos sintaticos

utilizados na realiza<;ao do suporte a uma declara<;ao foram ilustrados nos itens 2, 5 e

7. A<> ora<;6es de motiva<;6es, de propositos e as mensa gens especificas utilizadas nos

componente contextualiza<;ao, metodologia e revisao san ilustradas no Apendice A.

As reformula<;6es baseadas em conhecimento san urn tipo especial de

reformula<;ao que, segundo Quirk et ani, em [Quirk-72], fornecem uma nova

formula<;ao para evitar mal-entendidos ou para fornecer uma terminologia malS

familiar ou mais tecnica. Elas agem com parafrases de uma formula<;ao e sao

empregadas na Especificacao do proposito do componente proposito. Quando

utilizadas para familiarizar urn novo termo introduzido, saD melhores denominadas de

defini<;aopor substitui<;ao. Podem ser introduzidas por conjuncts como rather, in other

words, i.e.. No casu do componente proposito, os sinais de reformula<;6es aparecem

geralmente integrados na estrutura da ora<;aocomo mostram os exemplos em italico:

In this paper we introduce a new technique for ...
The central idea is ...

In this Letter we present ...
The aim is to confirm ...

We present here ...
In this paper we are concerned with ...

10. Familiarizaroes

Familiariza<;6es compreendem as descric;6es, definic;6es e classificac;6es. Esses

padr6es ocorrem em varias partes da introduc;ao, mas concentram-se no componente

contextualizac;ao para Familiarizar termos, objetos ou processos. Assim como as

argumentac;6es, familiarizac;6es san iIustradas com exemplos de nosso corpus no
Apendice A.

Os padr6es aClma saD genericos demais para fornecer material linguistico

adequado a uma situac;ao particular. Uma lista enumerativa, por exemplo, e usada

em varias partes de uma introduc;ao onde 0 proposito geral e fornecer urn conjunto de

informa<;6es. Mas, em geral, as listas aparecem com propositos mais especificos que

estao associados a funcao especial do componente em questao.



Resumindo, embora independentes de dominio, as estrategias do esquema

detalhado para introduc;oes foram especializadas. As estrategias retoricas saD

adaptadas as caracteristicas de cada componente da introdu<;ao. Dessa forma,

conseguimos urn grau de especificidade maior na definic;ao do padrao p podemos

fornecer uma ajuda linguistic a tambem maior na escrita de cada componente de uma

introduc;ao.

3.3.3 Estrategias Ret6ricas

Abaixo, apresentamos as tres estrategias retoricas do nosso esquema para 0

componente Contextualizac;ao. As estrategias utilizam a notac;ao [x] para indicar

opcionalidade da estrategia ou mensagem x; x* para indicar a ocorrencia de x zero ou

mais vezes; x+ para indicar a ocorrencia de x uma ou mais vezes e (x Iy) para indicar

alternativas. 0 uso do negrito indica uma estrategia que pode ser refinada em outras

estrategias ou em mensagens retoricas; 0 usa do itilJico indica uma mensagem

retorica. 0 Apendice B define todas as estrategias utilizadas na implementac;ao da

ferramenta para a escrita. A ordem das mensagens nas estrategias e a mais

convencional. Entretanto, dada a riqueza expressiva da lingua, podemos ter as

mensagens dispostas em varias ordens. Comentarios sao apresentados para algumas

das estrategias.

Estrategia 1: Argumentar sobre a Proeminencia do 1'opico/Area

Declarar Proeminencia do T6pico/Area
Familiarizar *
Suporte+

Essa e uma das estrategias mais utilizadas para se iniciar as introduc;oes de

nosso corpus. Embora 0 modelo de Swales, em [Swales-90], indique 0 tipo de

informac;ao para 0 inicio de introduc;oes como Mostrando Proeminencia, existem na

maioria das vezes outras mensa gens acompanhando as declarac;oes de proeminencia:

os varios tipos de suporte mostrados abaixo e algumas vezes familiarizac;oes de termos

introduzidos. 0 rotulo mais adequado nessa situac;ao e Argumentando sobre a

Proeminencia da Arearr6pico. As estrategias de Familiarizac;ao saD vistas abaixo,

embora nem todos os tipos de familiarizac;oes sejam encontrados nessas estrategias de

argumentacao. Os mais utilizados saD as definicoes embutidas. Exemplos do nosso

corpus para as mensagens da estrategia Declarar Proeminencia do T6pico/Area e

para todas as outras mensagens citadas abaixo sao dados no Apendice A.



(Declarar Relevancia IDeclarar Atualidade I Declarar Bem Estabelecida)
Estrategia: Suporte

(Motiva~ao I Causa I Resultado I Prop6sito I Evidencia I Particulariz~ao
Exemplificaciio)

Farniliarizar +

Classifica ao)

Algumas formas de definic5es (definicao por substituicao e semi-formal) e as

descric5es sao encontradas em varias partes de uma introducao. Mas, a estrategia de

familiarizacao aparece, principalmente, no componente de contextualizacao quando

termos devem se tornar conhecidos. Dependendo do publico alvo do artigo uma

quantidade maior ou menor de conceitos e familiarizada.

Estrat<'~gia:Definicao

(Defini~ao Formal I Defini~ao Semi-Formal I Defini~ao por Substitui~ao I
Defini~ao por Estipul~ao I Definiriio por Exemplific~ii() ou Particulariz~iio)

(Fatos da Area Geral]
(Fatos da Subarea]
(Possivel Argurnentacao sobre a Proerninencia do T6pico de Pesquisa
I lndicar Prop6sito)



Dec1arar Proeminencia do Topico
Familiarizar *
Suporte*

Na sec;ao 3.3.2 foi apresentado urn exernplo da estrategia geral-particular

especifica do cornponente contextualizac;ao. A", estrategias Fatos da Area Geral e

Fatos da Subarea sao feitas de Familiarizac;5es e Possiveis Argurnentac;5es sabre a

Proerninencia do Topico. Como cornentado na sec;ao 3.1, introduc;5es rnenores ou para

urn publico alvo rnais especializado no topico utilizarn apenas a ultima estrategia em

vez de introduzir 0 topico a partir da grande area. Essa e a razao de tornar, na

estrategia 3, as suas duas prirneiras estrategias opcionais.

3.3.4 Estruturas Ret6ricas das Introducoes do Corpus

As Tabelas 3.2 e 3.3 rnostrarn a variedade de estruturas retoricas, em nivel

de cornponentes e estrategias, das introduc;5es de nosso corpus. Os oito cornponentes

sao: Contextualizac;ao (C), Revisao da Literatura (RL), Tipos de Gaps (G), Proposito

da Pesquisa (P), Metodologia (M), Principais Resultados (R), Valor da Pesquisa (V), e

Estrutura do Artigo (E). As estrategias sao representadas pelos seus nurneros de

referencia, seguindo a nurnera<;ao da Figura 3.3.



Estrutura Ret6rica ArtigOS

1 C[l] RL[2] P[lC] TSF. 210/211 (1992) pp. 257-260

2 C[2] RL[6] P[lC] TSF. 210/211 (1992) pp. 696-698

3 C[2] RL[6] G[l] RL[6] P[lC. 3] TSF. 210/211 (1992) pp. 707-709

4 C[2] RL[5] G[l] P[lD. 3] TSF. 210/211 (1992) pp. 287-298

5 P[lD. 3] TSF. 210/211 (1992) pp.356-358

6 C[2] RL[5] PIlE] M[2] R[1] TSF. 210/211 (1992) pp.16-18

7 C13] G12] RLI4] PIlE] MIl] RIl) TSF. 210/211 (1992) pp.57l-573

8 C[2] P[lA] RL[3] G[2] TSF. 210/211 (1992) pp. 822-824

9 RL[1] PI1C] TSF. 210/211 (1992) pp.320-323

10 CIS] RLI5. 6] Gll] PIID] TSF. 210/211 (1992) pp.427-429

II Cll] GIll PIIF] G12] R[2] TSF. 210/211 (1992) pp.574-57G

12 PIID] RIl. 2] M[2] TSF. 210/211 (1992) pp.274-276

13 RLI5] PIlE] C[2] RLIG] M[3. 2) TSF. 210/211 (1992) pp.796-798

14 RLI2] PI1C] M[3] V TSF. 210/211 (1992) pp.299-302

15 RLI6] PI1D] TSF. 210/211 (1992) pp.348-351

16 Cl1] RLI7] PIlD] TSF. 210/211 (1992) pp.77:3-775

17 C(1) P[lC] M12] V TSF. 210/211 (1992) pp.565-570

18 RLll) PIID. 3] TSF. 210/211 (1992) pp.538·541
19 C[;31PIlE) M12] V TSF. 210/211 (1982) pp .•500-5Q;J

20 C[1] PIle. 2] TSF. 210/211 (1992) pp.489-491

21 CIS] Gr2] RLr4] G12] EI1Bl TSF. 210/211 (1992) pp.76-78



1 RLl1] PI1B] Rll, 2] MIl] Rll] RLI6] G12] R12]
EllE]

2 C[3] PI1C. 2] M[3]

3 C(1] G[ll PIIC) Rl1)

4 C[2] RL[7] P[lC]

5 RL[4] Gll, 2] RL[6] G[2] P[1B]

6 C[1] RL[8] P[lC. 2. 3]

7 C[2. 3] RLI8] GI2] P[lC] R[I)

8 C13] RL[7] G[l] RLI8] P[1C. 2]

9 C[3) RL[6] G12) RL[6] PI1C] MI3]

10 C[2] G[2] RL[5] P[lE. 2]

11 RL[71 PIIH] Rll)

12 C[3. 2] RL[8] Gll. 2, 1, 2J P[IC] MI2]

13 C[2] RLI7. 5] P[lC. 2] V M[2]

14 C[3] G[l] RL[8] M[2] P(1BJ

15 RL[l] PI1C, 2] RL[2] G[2]

16 PIlE. 2] V C[l] V

17 Cll) PIIC] MIl, 3]

18 CI2] GI2] PI1C. 2. ID] R[2] PI3J RI2J

19 C[1] Gll) C[2] G[2J PIIB] R[2] PI3]

20 C12. :3.2] RL[5) Gll] RL[5) PIlC] Rll.2)

21 RL[l) GIIJ P[1C] R[1]

22 RLI2] PIIC] M12] Rll, 2]

2;3Cll] G12) PI1B. 2] M[2] V

24 G[I, 2) RL[6] PIIC]

25 RL[3] G[1] MI2] PIIC]

2G C[2] RL[5] PI1CJ

27 RL[6] G[2] PI1C] M[3, 2] R[2]

28 C[3] G13] RL[5] G12] RLI4] PIlE] M[3]

29 C[3] G[2. 1] P[lB] R[l] V

30 C[3] RLI7] p[le. 2]

:31C[2] RL[6] G[l] PIICJ

32 C[2] RL[2] G[3] PIIB] R(1]

33 cr21 RLr31 Gr21 prlEl

VOL 69. N16, 19 OCT 1992. pp 2341-44.

VOL 69. N16. 19 OCT 1992, pp 2360-63.

VOL 69. N!G. H) OCT 1992. pp 2404-07.

VOL 68. N22. 1 JUN 1992, PP 3291-94.

VOL 68, N24. 15 JUN 1992. PP 3547-50.

VOL 70. N2. 11 JAN 1993. pp 190-93.

VOL 69, N16, 28 DEC 1992. PP 3786-88.

VOL 70. N3, 18 JAN 1993, PP 323-2G.

VOL 70. N3. 18 JAN 1993. PP 359-62.

VOL 70. N3. 18 ,TAN 1993, PP 319-22.

VOL 69, N26, 28 DEC 1992. PP 3770-73.

VOL 69, N23. 7 DEC 1992, pp 3362-65.

VOL 70. N2, 11 JAN 1993, PP 198·201.

VOL 70, N2. 11 ,TAN 1993, PP 206-209.

VOL 68. N22. 11 JUN 1992. PP 3319-22.

VOL 68, N22, 1 JUN 1992, PP 3315-18.

VOL G9, N22, 30 NOV 1992, PP 3189-92.

VOL 68. N22. 1 JUN 1992. PP 3295-98.

VOL 70. N9. 1 MAR 1993, PP 1224-27.

VOL 70. N9, 1 MAR 1993, PP 1248-51.

VOL 70, N9. 1 MAR 1993, PP 1236-39.

VOL 69, N26, 28 DEC 1992, PP 3758-61.

VOL 72, N12, 21 MAR 1994, pp.1798-801.

VOL 72, N12. 21 MAR 1994, PP 1794-97.

VOL 68, N16, 20 APR 1992, PP 24;)7-40.

VOL 72. N12. 21 MAR 1994, PP 1858-61.

VOL 72. N12. 21 MAR 1994, PP 1862-65.

VOL 69. N2:3. 07 DEC 1992, PP 3326-29.

VOL 68. N22. 1 JUN 1992. PP 3303-0G.

VOL 69. NI6, 19 OCT 1992, PP 2419-22.

VOL 69. N16. 19 OCT 1992, PP 2322-25.

VOL 68. N 16, 20 APR 1992, DD 2409-12.



Ha 37 diferentes combinacoes de componentes nos 54 casos, 0 que

aparentemente indicaria nao haver uma convencionalizacao da estrutura de

componentes. Entretanto, a divisao em componentes levou em conta a realizacao

linguistica alem da sua macrofuncao. Assim, componentes como MeR, que tern

praticamente a mesma funcao de informar 0 que 0 trabalho faz, sao distinguidos, pois

sao realizados linguisticamente com diferentes estrategias retoricas. 0 uso especifico

de M acontece quando a metodologia e importante no artigo, talvez por causa de uma

inovacao sendo introduzida, ou mesmo comparacao de diversos metodos para estudar

urn dado fenomeno. 0 mesmo se aplica aos casos em que RL aparece no inicio, sem

cont.extualizacao (C), ja que em muitas instancias 0 RL serve como agent.e

contextualizador.

Quando se considera que a forma canonica e [C RL G P R], urn padrao

comeca a se formar. Dos 54 casos, 24 sao sublistas deste caso canonico, isto {~,

respeitam inclusive a ordem dos componentes. Quando a estes se somam os 19 casos

que contem V, M, e E, que aparecem com baixa frequencia, e a possivel repeticao de

componentes (como uma revisao RL especifica apos 0 gap), pode-se afirmar que

aproximadamente 80% das introducoes obedecem a ordem canonica. Os 11 casos

restantes trazem exemplos interessantes de especificidades. Uma introducao

apresentou apenas 0 componente P, provavelmente porque os autores quiseram

enfatizar 0 proposito da pesquisa e tambem porque se tratava de urn assunto com 0

qual os leitores ja deviam ter familiaridade. Out.ros exemplos de enfase no proposito

sao as CinCO introducoes com estrutura [RL P] e [C P], uma [P R M] e outra [P V C

V]. Apenas uma introducao apresentou uma estrutura extremamente complexa, com

grande numero de componentes. Trata-se da [RL P R M R RL G R E].

• identificacao das mensa gens retoricas presentes nas introducoes de artigos curtos

da area de fisica experimental, de seus elementos semanticos e de sua expressao
linguistica;

• identificacao das estrategias retoricas responsaveis por unir as mensagens em

trechos de texto coesos e coerentes;



• identifica<;ao dos componentes que formam

introdu<;6es;

• identifica<;ao da estrutura esquematica detalhada das introdu<;6es do genero artigos

cientificos curtos, composta pelos componentes, estrategias e mensagens citados

acima; e

• identifica<;ao da estrutura retorica de cada uma das cinquenta e quatro introdu<;6es

analisadas.

Dessa forma, a analise de corpus forneceu material para duas fontes de

conhecimento utilizadas no modelo computacional construido: a Base de Casos e a

Base de Regras de Revisao. Finalmente, ela confirmou a aplicabilidade da abordagem

baseada em casos para a constru<;ao de ferramentas de suporte a escrita por fornecer

os elementos para uma representa<;ao adequada para os casos, permitindo processos

simples de recupera<;ao e adapta<;ao dos mesmos. Os principios dessa abordagem sao

apresentados no proximo capitulo.



Capitulo 4

Principios da Abordagem Baseada em Casos
Aplicada a Ferramentas para a Escrita



concep<;ao central da constru<;ao de ferramentas para a escrita

utilizando a abordagem do raciocinio baseado em casos parte do

principio de que urn escritor, na maioria de suas tarefas de escrita,

recupera de sua memoria urn esquema formal, geralmente em alto

nivel, do tipo de texto apropriado a situa<;ao, ao inves de escrever a partir de

principios gerais de escrita. A razao para isto e que muitos tipos de textos apresentam

uma estrutura convencional ou estereotipada. As evid€mcias de que urn escritor utiliza

este conhecimento ao escrever podem ser vistas no modelo para a escrita de Flower e

Hayes [Hayes-80] apresentado no Capitulo 2; no trabalho de van Dijk e Kintsch

[Kintsch- 78] apresentado neste capitulo e na coletl'lnea de trabalhos em pesquisas

empiricas sobre esquemas formais e de conteudo apresentada por Carrel [Carrel-83].

AJem de recuperar urn esquema formal para textos, escritores utilizam

geralmente expressoes linguistic as padronizadas e que sabem ser adequadas para 0

genero em questao. Este e 0 segundo principio da abordagem: a cren<;ade que falamos

ou escrevemos mais atraves da concatena<;ao de trechos de textos ja utilizados em

outras situa<;oes, do que pela gera<;aode periodos a partir de palavras. A tese de que

pessoas utilizam urn lexico frasal quando escrevem e falam foi muito bem colocada em

1975 no artigo classico de Becker [Becker-75] e foi testada em sistemas de gera<;ao e

interpreta<;ao de linguagem natural [Kukich-83; Jacobs-85; Danlos-87; Hovy-88;

Smad]a-91].

Entretanto, nenhum desses dois principios garantem sozinhos que bons

textos sejam escritos por nao nativos de uma lingua, que ainda sofrarn da

interferencia de sua lingua materna e/ou nao tenham uma boa recep<;ao daquela

lingua estrangeira. As evidencias da existencia de faha de coesao em textos de nao

nativos, mesmo quando tinham 0 acesso ao esquema formal em alto nivel e ao

material linguistico apropriado aos varios componentes do esquema, foram dadas no

Capitulo 2 desta tese.

A conclusao e que para os propositos do presente trabalho, 0 esquema formal

em alto nivel de urn texto deve ser adaptado as necessidades destes escritores. E
necessario urn esquema formal mais detalhado que dite 0 tipo de informa<;ao

encontrado em cada componente e os varios padroes retoricos disponiveis para

arranjar estas informa<;oes. Este esquema deve preyer, entao, as varias estrategias de

organiza<;ao textual encontradas em cada componente do texto. Nesta tese, este tipo



de esquema e chamado de esquema detalhado e foi exemplificado no Capitulo 3 com a

descri<;ao dos componentes da introdu<;ao de artigos curtos da area de fisica

experimental. Ele tern uma concep<;aosemelhante ao trabalho de Meyer que levantou

cinco tipos diferentes de organiza<;oes ret6ricas para textos explicativos: cole<;ao-lista.

causa-efeito, problema-solu<;ao, compara<;ao-contraste e descri<;ao-atributos [Meyer-

75]. Meyer argumenta que cada uma destas organiza<;oes representa urn esquema

diferente para textos explicativos. Entretanto, em urn texto mais longo, como e 0 caso

das introdu<;oes, varios padroes podem coexistir e ser encapsulados em urn esquema

maior e flexivel.

Desta forma, para diminuir a problema de falta de coesao em textos, a

abordagem proposta para a constru<;ao de ferramentas de suporte a escrita utiliza

mais dois mecanismos: a instancia<;ao do esquema detalhado com material linguistico

de urn texto autentico e a aplica<;ao de adapta<;oes que flexibilizam as op<;oes do

esquema instanciado. 0 primeiro mecanismo fornece a estrutura ret6rica do texto real

para que 0 escritor veja como os mecanismos de coesao sao expressos na lingua

estrangeira. 0 segundo adapta esta estrutura as necessidades atuais do novo escritor.

A tarefa de adapta<;ao e possivel somente se a ferramenta tiver conhecimento do

esquema detalhado que gerou uma instancia particular (urn caso). Os dais

mecanismos introduzidos fazem parte do raciocinio baseado em casas aplicado a

constru<;ao de ferramentas para a escrita cientifica.

Resumindo, a abordagem proposta para a constru<;ao de ferramentas de

suporte a escrita em uma lingua estrangeira conta com tres principios:

• PRINCIPIO 1: pre-compila<;ao do conhecimento do genero em urn esquema

detalhado que e utilizado para mapear introdu<;oes em casas e como fonte

conhecimento na fase de adapta<;ao dos casos;

• PRINCIPIO 2: reutiliza<;ao do material linguistico nao factual de textos reais,

ajudando a diminuir 0 problema da interferencia da lingua materna, a aumentar a

fluencia dos textos, e servin do de fonte de conhecimento na fase de adapta<;ao;

• PRINCIPIO 3: utiliza<;ao do raciocinio baseado em casos servindo como modelo

para ferramentas de suporte a escrita em uma lingua nao nativa. Este principia

dita as fases da escrita e os recursas utilizados. Os recursas sao citados

resumidamente abaixo.



Base de Casos: gerada atraves da instanciaGao do esquema detalhado com

material linguistico de textos autenticos, sendo 0 indice de cada caso a sua

propria estrutura retorica;

Metricas de Similaridade: utilizadas para recuperar os melhores casos dada

a estrutura retorica de uma introduGao a ser escrita.

Regras de Revisao: utilizadas na adaptaGao interativa de urn caso autentico

para outras necessidades.

Cada urn destes principios exigiu uma revisao da literatura em busca de

soluG5es adequadas para a representaGao da estrutura esquematica de introduG5es

(seGao 4.1); para a representaGao do material reutilizavel dos textos (seGao 4.2); e,

para representaGao, recuperaGao e adaptaGao de casos (seGao 4.3). A seGao 4.3

introduz, assim, os conceitos e a arquitetura basica de sistemas baseados em casos.

4.1 Principio da Pre-Compila~aodo Conhecimento do

Genero

Urn texto pode ser caracterizado pelo tipo de informaGao que ele contem; pel as

relaGoes retoricas1 entre as suas partes (estas partes podem ser tao pequenas quanto

oraG5es ou tao gran des quanta paragrafos inteiros), ou pelas varias estrategias

retoricas que podem ser utilizadas para transmitir a informaGao de urn trecho de texto

[Cawsey-93]. Exemplos desta ultima forma de descriGao constituem as classificaG5es,

definiG5es, argumentaG5es e analogias. A descriGao somente pelo tipo de informaGao

nao consegue indicar quais os conectivos adequados para unir trechos de textos (por

exemplo, utilizar-se in addition para unir trechos que mantem a relaGao logica de

adiGao). Esta tarefa, entretanto, e facilmente exercida pel a descriGao de urn texto

utilizando-se as relaG5es retoricas, uma vez que muitas delas apresentam sinais

explicitos de sua presenGa.

Neste trabalho, descrevemos, a principio, cada componente da estrutura

esquematica de uma introduGao pelas estrategias (ou padr5es retoricos) geralmente



utilizadas pelos autores para transmitir as informac6es caracteristicas do

componente. Entretanto, ao especializar os padr6es para que refletissem 0 material

linguistico de cada componente, fizemos uso do tipo de informacao caracteristico do

genero de artigos cientificos. Quando 0 material linguistico nao era suficientemente

generico para ser reutilizado, favorecemos as relac6es retoricas entre trechos de

textos. Nossa abordagem utiliza, ao mesmo tempo, estes tres tipos de categorias para

a descricao de textos como fazem as abordagens que empregam predicados retoricos

[McKeown-85; Paris-93; Maybury-91], sendo passivel das mesmas critic as sofridas por

estas ultimas. Todavia, a abordagem parece eficiente ao resolver a tarefa proposta.

Para auxiliar 0 escritor na fase de adaptacao de urn caso da base para as suas

necessidades atuais, e preciso que a ferramenta para a escrita conheca 0 esquema

detalhado que gerou 0 caso particular. It interessante que 0 esquema seja

representado explicitamente em urn formalismo flexivel, que possa ser posteriormente

incrementado com conhecimento dos esquemas das outras sec6es de urn artigo ou de

outros generos correlatos. Muito do conhecimento linguistico utilizado nas introduc6es

vai ser reaproveitado para as outras sec6es ou para introduc6es de generos correlatos.

Dessa forma, para que nao haja duplicacao de informacao, a representacao adequada

a ser escolhida para 0 esquema e urn requisito fundamental para a viabilizacao da

ferramenta.

Nesta secao, reVlsamos a literatura nas areas de interpretacao, geracao e

analise linguistica do discurso em busca de uma representacao flexivel para a

estrutura esquematica de introduc6es. Primeiro apresentamos as representac6es das

partes de urn texto e depois os varios formalismos utilizados para organizar estas

partes.

4.1.1 Representa~oesdo Conteudo de urn Texto

Para representar os diferentes tipos de informacao de urn texto, linguistas e

psicolinguistas utilizam proposic6es, mensagens ou categorias semanticas, ou, atraves

de varios niveis de abstracao do conteudo, utilizam proposic6es ou categorias retoricas.

Em [Kintsch-78], Kintsch descreve sua notacao proposicional semfmtica como

composta de urn predicado (ou conceito relacional) e urn ou mais argumentos

(conceitos ou novas proposi<;6es).as argumentos preenchem as func6es gramaticais de
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agente, objeto e instrumento, por exemplo. Os predicados preenchem as fun<;6es de

estados/eventos/a<;6es e podem ser realizados sintaticamente como verbos, adjetivos,

adverbios e conectivos. A Figura 4.1 mostra as proposi<;6es para a primeira ora<;ao de

urn paragrafo retirado de (Kinstsch, 1978:376-377). Cada proposi<;ao aparer.e entre

parenteses e contem urn predicado que aparece primeiro, sendo seguido por seus

argumentos. A ideia e representar 0 significado do texto por meio de uma lista

ordenada de proposi<;6es.

A series of violent, bloody encounters between police and Black Panther

Party members punctuated the early summer days of 1969.

2 (VIOLENT, ENCOUNTER)

3 (BLOODY, ENCOUNTER)

4 (BETWEEN, ENCOUNTER, POLICE, BLACK PANTHER)

5 (TIME: IN, ENCOUNTER, SUMMER)

Figura 4.1: Proposicoes numeradas segundo a ordem de aparecimento de seus
predicados no texto

Uma pergunta que surge e sobre a utilidade desta representa<;ao sem fmtica ,

uma vez que ela e bastante proxima do texto ern ingles. Qual seria a sua vantagem?

No caso da tarefa sendo realizada pelos autores - estudar processos de compreensao

de textos - esta representa<;ao consegue mostrar que 0 import ante e 0 conteudo

semantico e nao a estrutura superficial em ingles, ou seja, e 0 numero de proposi<;6es e

nao 0 numero de palavras, que afeta 0 tempo de leitura. Entretanto, os autores

reconhecem que, para outras tarefas, uma representa<;ao mais poderosa e necessaria

para modelar a ontologia/taxonomia dos conceitos do domini02.

2 0 rnodelarnento de urn dorninio e de grande importfmcia para 0 tratarnento

cornputacional de textos, seja para interpreta<;ao ou geracao, e a hteratura e vasta, Exernplos

bastante citados san [Herwg-91], que apresenta °projeto de interpretacao e geracao de textos
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Uma outra vantagem desta representac;ao semfmtica, ainda que muito

superficial, merece ser comentada. 0 tratamento de textos, que neste caso e para a

tarefa de compreensao, e simplificado ja que varias parafrases san mapeadas em uma

{mica representac;ao. Porem, deve ser notado que 0 processo inverso - a gerac;ao de

textos - se torna dificil pois uma {mica representac;ao semantica deve ser capaz de

gerar toda uma gama de parafrases se 0 sistema pretende ser flexivel e fluente em urn

dominio.

o problema de capacitar urn gerador a produzir parafrases e bem ilustrado na

implementac;ao de ANA, urn gerador de relat6rios que sumariza as flutuac;oes diarias

em mercados de capitais [Kukich-83]. A soluc;ao dada a este problema e tambem ao

problema de tratar da ocorrencia de multiplas colocac;oes3 em uma unica orac;ao

motivou 0 nosso trabalho. Embora se trate de ambientes de suporte a escrita, tarefa

diferente da de gerac;ao de textos, e interessant.e que ele seja flexivel 0 bastante para

sugerir uma grande variedade lexica e as varias formas sintaticas e ret6ricas que urn

dado conceito/mensagem pode ser expresso em ingles. Dada a importancia dest.e

trabalho para 0 projeto de nosso ambiente, e tambem por servir de exemplificac;ao da

representac;ao de predicados/mensagens semanticos mais poderosos, vamos descrever

os recursos utilizados em ANA.

Em ANA, uma mensagem semantica e a unidade fundamental de

conhecimento do sistema. Em [Kukich-83], advoga-se 0 principio de processamento do

conhecimento em urn macro-nivel. Assim, as unidades semfmticas san mensagens

completas (Figura 4.2) em vez de primitivas semanticas; os itens lexicos san padroes

frasais (Figura 4.3) em vez de palavras; as categorias sintaticas tratam de periodos

(simples ou compostos) e sintagmas em vez de substantivos, verbos ou adjetivos; e e
utilizada uma gramatica que permite a combinac;ao destes periodos/sintagmas

utilizando varias fontes de conhecimento em oposic;ao a gramatica tradicional que

chamado LILOG, e [Bateman-90] com a implementa<;ao de conceitos semanticos em sistemas

de processamento de lingua gem natural utilizando a teoria Sistemica-Funcional.

3 Vma coloca<;aoe uma combina<;ao de palavras que ocorre arbitraria e recorrentemente.

Diferem das expressoes idiomaticas, que tambem san combina<;oes de palavras utilizadas

sempre da mesma forma, porque estas ultimas nao podem ser entendidas pelo significado de

cada palavra (McCaig-S6] e por isso san denominadas de estruturas opacas. Coloca<;oesnao

san estruturas opacas, mas podem ter varios graus de transparencia [Smadja-91].



forma ora<;oes (isto e, que forma os sintagmas nominais e verbais das ora<;oes, por

exemplo). Como comentado acima, em [Kukich-83] propoe-se a utiliza<;ao de urn lexico

frasal que encapsula coloca<;oes de varios tipos em uma {mica entrada, resolvendo

assim 0 problema de gerar multiplas coloca<;5esem ora<;oes Esta abordagem combina

preenchimento de padroes (template filling) e tratamento de restri<;oes seletivas ja que

o sujeito X, na Figura 4.3, deve pertencer a uma determinada classe de entidades.

o conjunto de exemplos mostrados abaixo san todos gerados a partir da

mensagem semfmtica da figura 4.2.

A mensagem semantica da Figura 4.2 contem 0 predicado "p: fluctuate" que

expressa as flutua<;oes de urn dado indicador, que e fornecido pelo campo "objeto" (c:

market eo indicador de mercado). Ela expressa 0 fato que no inicio da sessao (tempo:

early), indicadores financeiros aumentaram (dire<;ao:up) significativamente (grau 3).

p: fluctuate

II sem-R c: market

up

A" entradas do lexico frasal san de dois tipos: para 0 sujeito e para 0

predicado, e fornecem 0 recurso lexico ideal para tratar as coloca<;oesencontradas no

dominio de mercado de capitais. Elas consistem de pares atributo-valor que tratam de

conhecimento U~xico,sintatico, ret6rico e semantico. A Figura 4.3 mostra urn esquema

das entradas do tipo predicado para a gera<;ao das ora<;oes 1-4 acima.
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Entretanto, a abordagem utilizada em ANA, urn dos primeiros sistemas a

usar urn lexico frasal, e muito rigida comparada com outros sistemas que tambem

usam lexicos frasais. 0 lexico frasal em [Danlos-87] ganha flexibilidade pois permite

que mais variaveis fac;am parte das entradas; em [Jacobs-85] trata-se de todos os

tipos de colocac;5es4 em seu sistema PHRED e Smadja retorna ao sistema ANA e

microcodifica as entradas do lexico frasal em seu sistema COOK [Smadja-91],

corrigindo assim dois problemas da macrocodificac;ao: redundancia e incompleteza.

Lexicos frasais SaDcomentados mais detalhadamente na Sec;ao4.2.

Ha muita discussao acerca da palavra ret6rica. Embora a noc;ao nao seJa

totalmente clara ou bem definida, existe uma tendencia [McKeown-85; Paris-88;

Maybury-91] de se considerar como ret6ricos, os predicados com unidades de conteudo

que SaD semanticas, entretanto independentes de dominio, desde que sejam

motivadas linguisticamente, isto e. abstraidas a partir de generalizac;5es das formas

linguisticas.

Os pesquisadores citados acima utilizaram analise de corpus para identificar

as classes de orac;5es ou periodos que contem diferentes tipos de conteudo

proposicional. Empregando trabalhos de linguistas como 0 de Grimes apresentado em

[Grimes-75], para caracterizac;ao dos diferentes predicados. eles utilizaram as

4 Alem dos padr6es frasais (ou express6es-padrao) e das combinac6es de classes gramaticais

abertas, como os substantivos e adjetivos, tratados em [Kukich-83], trata tambem das relac6es

predicativas. Isto e, trata de casos de duas palavras repetidamente utilizadas em uma dada

relacao sintatica. ainda que sejam interrompidas por outras palavras. Por exemplo, urn

substantivo que e repetidamente utilizado como urn objeto dire to de urn verbo.



proposi<;6es retoricas5 em sistemas de gera<;ao de panlgrafos de textos. McKeown e

Paris so trabalharam com 0 tipo de texto descritivo, enquanto que Maybury tambem

analisou e operacionalizou pIanos para a gera<;ao de textos narrativos,

argumentativos e expositivos.

Maybury operacionalizou vinte predicados retoricos em seu planejador de

textos. A Figura 4.4 enumera e exemplifica cada urn dos predicados que estao

disponiveis na biblioteca de pIanos de seu sistema TEXTPLAN, mostrando 0 conteudo

semfmtico a eles associado. Alguns ja haviam sido utilizados por McKeown em seu

sistema TEXT, e por Paris no sistema TAILOR.

Dois fatores os tornam atraentes e os diferenciam dos predicados semanticos:

o fato de abstrairem varias classes de informaG6es da aplica<;ao em questao, sendo

possivel utiliza-Ios em varios dominios de aplicaGao, com varias representaG6es de

conhecimento (frames, regras ou bases de dados orientadas a objetos) inclusive; e

serem independentes de urn genero de texto.

Predicado
+ definiGao-logica

Semantica
en ti dade+classe+caracteristica

+ definiGao-
antonimica
+ definiGao-universal propriedade que se aplica a

todos os individuos
atributos/pares atributo-valor

funGao da entidade ou meta da
aGao
local

partes, componentes, passos,
ingredientes

comparaGao de pares
atributo-valor

Exemplo
"Fenestration is surgery
that counters deafness".
"The fernur is the
thighbone" .
"Advance is the opposite
of retreat".
"All men are mortal"

"Rayon was the first of
the man-made fibers"
"He talked in order to
avoid torture"
"Our beach house is
located in Falmouth."
"His father, for example,
was an alcoholic."
"There are two kinds of
tile: asphalt and vinyl."
"The human body
contains hundreds of
bones".
"A deer is young whereas
a doe is young."

5 Uma proposil;ao ret6rica denota urn predicado ret6rico instanciado com 0 tipo de conteudo

semantico a ele associado.



"My love is like a red, red
rose."
"Therefore, the best
alternative is ..."
"He died as a result of
hemorrhaging."
"You cannot have a
barbecue in the rain."
"In order to cook beans,
first wash them."
"Substance abuse
motivated him to steal."
"Red splotches suggest
measles."
"The sports car exploded
upon impact."
"The young boy was
catatonic."

o problema com os predicados retoricos e que eles enfatizam diferentes tipos

de caracteristicas ou propriedades de urn texto: a forma linguistic a, 0 conteudo/tipo de

informac;ao, 0 estilo de escrita, e a relac;ao entre as partes de urn texto [Suthers-89;

Maybury-91; Cawsey-93]. Por exemplo, analogia e urn predicado reconhecido pela sua

forma linguistica, pois e tipicamente realizado em ingles como: "Planes are like birds"

(cf. a entrada analogia na Figura 4.4); outros predicados estao relacionados ~l.

ontologia/taxonomia do dominio como faz 0 predicado partir;do que trata das partes e

subpartes de entidades ou os predicados definir;ao-16gica e classificar;do que tratam da

classe da entidade (na Figura 4.4 estes predicados estao marcados com +). Os

predicados conclusao e topico (utilizado por McKeown para introduzir urn topico)

podem ser vistos como convenc;6es de escrita, mas san tambem necessarios para

manter 0 foco de atenc;ao. Finalmente, alguns predicados (marcados com * na Figura

4.4) san identificados pela sua relac;ao com trechos anteriores do texto e san

semelhantes as relac;6es retoricas da teoria RST, como sera discutido no item abaixo.

Para a representac;ao da estrutura do texto, Mann admite a existencia de

proposir;oes relacionais, que podem estar ou nao sintatica ou lexicamente sinalizadas,



para cada relacao da RST (Teoria da Estruturacao Retorica) [Mann-87]. Tanto as

proposicoes retoricas utilizadas [McKeown-85; Paris-93; Maybury-91], quanto as

proposicoes relacionais, foram influenciadas pelo trabalho de Grimes [Grimes-75], e

desta forma, fica muito clara a semelhanca entre trabalhos que se utilizam da RST,

como por exemplo [Moore-94; Hovy-88; Hovy-91] e os trabalhos de [McKeown-85;

Paris-93; Maybury-91].

Existe, no entanto, uma diferenca entre as duas linhas de pesquisa. Grimes,

McKeown e Paris nao abordam a funcao dos predicados nem avaliam os efeitos dos

atos retoricos sabre 0 ouvinte/leitor. Por outro lado, as relacoes retoricas

operacionalizadas nos trabalhos de Moore [Moore-94] e Hovy [Hovy-88] descrevem a

funcao de uma parte do texto (denominada satelite) com relacao a outra parte

(chamada nucleo), como ilustrado na Figura 4.5, atraves da relacao de evidencia. 0

fato de haver relacoes retoricas entre oracoes, periodos compostos e paragrafos de urn

texto faz da RST uma ferramenta ideal para estruturar textos. Alem das relacoes

poderem ser utilizadas como uma ferramenta unica para a descricao da estrutura de

urn texto, sao independentes de genero e de dominio.

restric;oes sobre 0 nucleo: 0 leitor possivelmente nao acredita no que

esta sendo afirmado: nucleo.

restricoes sobre 0 satelite: 0 satelite e a evidencia; a restric;ao {>; que 0

leitor ou acredita nela ou a admite plausivel.

restri<;oes sobre a combinacao N-S: Compreender a evidencia ira aumentar a

crenca do leitor no nucleo.

A restricao dos trabalhos anteriores que utilizaram predicados retoricos

[McKeown-85; Paris-93] em nao considerar os efeitos da comunicacao do conteudo

proposicional foi suprimida no trabalho de Maybury [Maybury-91]. Seu sistema

TEXTPLAN operacionaliza predicados retoricos em uma abordagem baseada em

planejamento, fornecendo as restricoes a aplicacao de cada predicado bem como 0

efeito, sobre 0 conhecimento, crenca, metas e pIanos de urn leitor/usuario, que e
produzido pelo seu uso.



4.1.2 Formalismos para Representa~aoda Estrutura do Discurso

Vamos dividir em tres classes os trabalhos em analise e gerac:;aodo discurso

apresentados nesta sec:;ao.Esta classificac:;aoesta baseada no nivel de generalidade

com que os trabalhos descrevem a estrutura do discurso. Comec:;amoscom trabalhos

que dao soluc:;oesque dependem de urn dominio, a seguir os que tratam da estrutura

especifica de urn determinado genero de textos (como estorias, argumentos ou artigos

cientificos) sendo, geralmente, independentes do dominio de aplicac:;a06e, por ultimo,

os trabalhos que enfatizam 0 uso dos principios gerais que se aplicam a todos os

discursos sendo, assim, independentes de genero e dominio. Nestes ultimos nao temos

qualquer referencia a categorias especificas de urn dado genero.

As estrategias e formalismos de gerac:;ao que san dependentes de dominio

selecionam, ordenam e realizam linguisticamente as informac:;oesparticulares de urn

dominio. Assim, eles simplificam 0 processo de gerac:;aode duas formas: tratam de

uma aplicac:;aoespecifica (como e 0 caso do sistema EDGE [Cawsey-93]) ou de uma

sublinguagem que e utilizada naquele dominio (como faz 0 sistema ANA [Kukich-83],

COOK [Smadja-91] e PlanDoc [McKeown-94]). PlanDoc {~ eficiente pois evita

estruturas linguisticas problematicas ou ambiguas, restringindo 0 poder de gerar

parMrases ambiguas ou estruturas sintaticas problematicas, mas mesrno com estas

limitacoes consegue produzir textos fluentes em seu dominio. Ja Streak [Robin-94],

urn gerador d(~sumarios, nao limita seu poder de gerar parMrases atraves de uma

sublinguagem. Embora nao trate de gerac:;aode texto e sim de periodos, possui grande

flexibilidade em expressar urn mesmo conceito de acordo com uma grande variedade

de construc:;oessintaticas. Utilizando gerac:;aoincremental, consegue construir periodos

complexos atraves de regras de revisao que acrescentam novos fatos a urn primeiro

rascunho da orac:;ao.Este rascunho e representado atraves de uma rede semantica de

conceitos, assim como os novos fatos a serem adicionados incrementalmente.

6 Paice fPaice-90] comenta que nao existe uma total independencia de dominio com relacao

a estrutura de abstracts. Pelo fato do abstract sumariar 0 texto do artigo e tambem preservar

a sua estrutura [Kintsch-78] podemos admitir sua afirmacao tambem para artigos.

Entretanto. as idiossincrasias de cada area de pesquisa nao geram mais que uma dezena de

estruturas diferentes fPaice-90].



Representa~ao do Conteudo usando Gramaticas de Texto

o sistema EDGE [Cawsey-93] planeja explica<;6es sobre a estrutura e

comportamento de circuitos eletricos simples. A estrutura do conteudo das explica<;6es

e dada em termos de uma gramatica que representa as sequencias possiveis de tipos

de informa<;6es que foram encontradas no corpus de explica<;6es analisado. Cawsey

procurou dar os melhores nomes para as categorias da gramatica que descreve como

urn circuito funciona. A categoria Description utilizada na primeira regra da Figura

4.6 indica informa<;6es descritivas da estrutura de urn circuito (Structure), incluindo

detalhes de seus componentes.

How-it-works

Structure

Structure

Components

Component

Process

Behaviour

-> Description, Process+, Behaviour

-> Identification, Components, Functions

-> Similarity, Component+, (differences)

-> Constituency, Component+

-> Identification, Behaviour

-> Causal-event+

-> Causal-event+

o planejador do conteudo e limitado, pois e base ado em regras especificas ao

dominio em vez de ser base ado em estrategias para explicac:;6esou nas relac:;6es

ret6ricas entre orac:;6es que SaD frequentemente sinalizadas por conectivos (por

exemplo: "For example", "in order to", "in particular"). A<,sim,0 sistema nao e capaz

de escolher os conectivos que torn am urn texto facil de ser compreendido (os conectivos

sao urn dos varios dispositivos coesivos para conectar periodos). Veremos no item

4.1.2.3 uma gramatica para explicac:;6es [Weiner-80] baseada em estrategias

ret6ricas.



Mensagens Semanticas para Modelar Sublinguagens

Em vez de usar uma gramatica de texto explicita, ANA [Kukich-83] utiliza

um organizador de discurso que agrupa as mensagens semantic as de acordo com 0

padrao de relatorios utilizado em mercados de capitais. Vma das dez mensagens

semanticas tratadas no sistema ANA foi mostrada na Figura 4.2. 0 organizador

utiliza tecnicas de sistemas especialistas (regras de produ<;ao if then) para representar

o conteudo necessario para gerar relatorios na linguagem fluente do dominio, a partir

de bases de dados numericas. Assim, urn gerador diferente deve ser implement ado

para cada dominio diferente, por exemplo para relatorios metereologicos. Isto e
necessario pelo fato do conhecimento semantico e linguistico do dominio formar sua

propria sublinguagem que inclui as mensa gens semanticas, 0 lexico e a gramatica

especifica.

PlanDoc [McKeown-94] possui 31 tipos diferentes de mensagens semanticas,

representadas em uma estrutura de pares atributo-valor, como mostra 0 exemplo

abaixo para uma ac;aode refinement:

«cat message)

(admin «PLANDoc-message-name RDA)

(track-tag SAT)

(seq-num 3)

(prev-runid BASE)

(status act)

(equipment-type all-dlc)

(csa-site 3122)

(date «year 1994) (quarter 3»»



Para evitar a explosao combinatorial gerada pelo grande numero de

parafrases para cada mensagem encontrado no corpus analisado, novamente a

solU(;ao foi utilizar uma sublinguagem formada por quatro formas ativas e quatro

formas passivas para os periodos:

1. Periodo simples: "This refinement <verb-ed> <object-np>."

2. Nominalizac:;ao: "This refinement requested the <action-nominalization> of

<object-np>."

3. Participio: "This refinement demanded that PLAN <verb> <object-np>."

4. Infinitivo: "This refinement called for PLAN to <verb> <object-np>."

Como caracteristica da classe de trabalhos deste grupo, as estruturas,

formalismos ou modelos sugeridos apresentam categorias que sao dependentes do

genero de texto (por exemplo, est6rias), nao podendo ser utilizadas para outros tipos

de textos.

Alem das estruturas para est6rias, varios autores tern estudado as estruturas

(ou esquemas que pessoas possuem) para argumentos rroulmin-79; Birnbaum-82],

para criticas [Rankin-93], para explicac:;oes[Meyer-75], biografias rreich-94] e artigos

cientificos [Kintsch-78; Trimble-85; Weissberg-90; Swales-90].

Gramaticas para Est6rias (Story-grammars)

Definidas em [Rumelhart-75] e elaboradas em [Thorndyke-77], as slory-

grammars tinham 0 objetivo inicial de descrever 0 conteudo de textos narrativos. A

Figura 4.7 mostra algumas "regras" da gramatica que define uma est6ria. Porern,

seus autores concluirarn que 0 ponto forte desta representac:;ao nao estava em

descrever 0 conteudo, mas em demonstrar a existencia de urn esquema ou estrutura

esquematica que os leitores empregam para compreender e representar na memoria

os textos narrativos.
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Story
Setting
Theme
Plot
Episode
Attempt
Outcome
Resolution
Subgoal
Goal
Character
Location
Time

->Setting + Theme + Plot + Resolution
->Characters + Location + Time
-> (Event) * + Goal
->Episode*
->Subgoal + Attempt* + Outcome
-> Event* I Episode
->Event* I State
-> Event I State
-> Desired State
-> Desired State
->State
->State
->State

Onde, X* significa que 0 componente X pode aparecer zero ou mais
vezes e " I" significa opcionalidade.

Figura 4.7: Regras para analise de narra~oes(exemplo tomado de [Brown-83])

Embora a no<;ao de urn esquema seja atrativa e demonstre que 0 que

entendemos e fun<;aode nossas experiencias passadas [Carrell-83]. as story-grammars

apresentam alguns problemas. Primeiro, suas categorias nao terminais san muito

genericas e as terminais muito vagas deixando duvidas sobre qual material linguistico

cleve fazer parte de cada categoria. Neste senticlo, elas san muito diferentes das

gramaticas para uma lingua natural para as quais se tern uma no<;ao clara do

material que cleve ser utilizado para a categoria nao terminal "Sintagma Nominal",

por exemplo. As story-grammars funcionam bem para est6rias com estruturas

sintaticas simples, pois dao a ilusao de que as decisOes nao san subjetivas. Alem clisso,

as regras da gramatica acima nao impedem que se gere uma est6ria compost a pelo

inicio de Cinderela, meio dos Tres Porquinhos e fim de Branca de Neve [Brown-83].

A Figura 4.8 mostra a estrutura de urn argurnento compieto que possui os

seguintes componentes, alguns dos quais opcionais:

Warrants (opcional): as regras gerais ou principios que fazem os grounds

relevantes ao claim.
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Backing (opcional): informacoes que dao suporte a credibilidade, relevancia ou

corretude de urn warrant.

~Modal qualifiers (opcional): warrants nem sempre conduzem a solucao

pretendida; qualificacao inclui adverbios de modo, por exemplo, usualmente,

possivelmente.

Rebuttals (opcional): Se 0 claim nao e apresentado como certo ou necessario, e

conveniente mencionar em quais circunstancias nao se considera 0 claim.

Rebuttals reconhecem que os claims podem ser contestados e, dessa forma,

limitam 0 escopo dele.

1-T---T--~claim
W t Qualificationr"

Figura 4.8: Modelo de Toulmim para a estrutura de um argumento (exemplo tomado
de [Rankin-93]; outras discussoes aparecem em [Maybury-91]).

o modelo acima define a estrutura de urn argumento completo. Existem outros

tipos de argumentos, formados por partes deste modelo: os argumentos dedutivos e

indutivos. Argumentos dedutivos utilizam estrah~gias que partem de premissas gerais

para particulares e tern a funcao de afetar as crencas do ouvinte/leitor. A forma

classica do argumento dedutivo e 0 silogism07• Embora os argumentos indutivos

tambem tentem convencer 0 leitor/ouvinte de afirmacoes (claims), eles utilizam

estrategias que partem de fatos especificos para os mais gerais: como mostrar as

evidencias, exemplos, causa ou analogia e correspondem ao backing no modelo acima.

7 P(a) & [P(x)-> Q(x)]=>Q(a). Com P(a) correspondendo aos grounds; P(x) -> Q(x) ao

warrant; e Q(a) ao claim. ou seja, conclusaoda regra "modusponens", no modelo acima.



[Maybury-91] traz uma longa explica<;ao das diferen<;as entre estes dois tipos de

argumentos, bem como a formaliza<;ao deles via operadores.

Urn trabalho interessante, derivado da estrutura de urn argumento proposta

por Toulmin, foi a aplica<;ao do modelo para uma critica em Sistemas Especialistas

baseados em Criticas (SEC) [Rankin-93]. 0 prop6sito de urn SEC e argumentar contra

o ponto de vista de urn usuario e a favor de seu pr6prio ponto de vista. Assim, urn

ponto inicial foi utilizar a rela<;ao antitese que modela esta situa<;ao. Rankin, entao,

combinou 0 esquema antitese da Teoria da Estrutura Ret6rica (RST) e 0 modelo de

argumentos para criar unidades estruturadas gerais, chamadas agregados ret6ricos.

o esquema antitese adaptado para modelar criticas consiste de dois nucleos

relacionados pela relacao antitese. 0 argumento (+) argue a favor do ponto de vista do

sistema; 0 argumento (-) argue contra a sugestao do usuario (Figura 4.9).

i
Warrant

r

ebutbJl

1
T

Rebuttal

1_______ ~Claim

r T
Warrant Qualification

r
Figura 4.9: Agregado da rela~aoantitese expandido para refletir 0 modelo de

argumenta~aode Toulmin [Rankin-93]

Da mesma forma que os esquemas ret6ricos de McKeown, os agregados

ret6ricos tern urn estrutura predeterminada mas podem ser utilizados em varios

dominios [McKeown-85]. 0 que os diferencia do trabalho de Mckeown e a referencia a

categorias somente utilizadas em argumenta<;6es.



Varios outros trabalhos foram elaborados a partir do esquema de urn

argumento proposto por Toulmin. Urn especial, que utiliza esta representac:;ao em

nivel micro e outra em nivel macro para a produc:;ao de textos argumentativos e

persuasivos, e 0 trabalho de Streitz apresentado em [Streitz-90] para a autoria de

sistemas hipertexto. Para 0 desenvolvimento de sistemas de autoria [Streitz-90]

utiliza tambem os diferentes niveis de organizac:;ao de urn texto (micro, macro e

superestrutura) da teoria de [Kintsch-78], comentada no item abaixo.

Na linguistica, varios autores tern proposto formalismos para modelar a

estrutura convencional que certos generos apresentam. Dois exemplos marcantes san

as estruturas esquemilticas que foram propostas em fKintsch-78] para explicar a

compreensao e produc:;ao do discurso e a generic structure potential (GSP)

fHasan-78] utilizada na linguistica sistemica-funcional para representar generos.

A." estruturas esquematicas representam as categorias/componentes que urn

texto e suposto conter, e ajudam a determinar que elementos do texto sao relevantes

para se entender os principais pontos discutidos. Uma GSP especifica os estagios

passiveis de expansao em urn texto de urn dado genero. Por exemplo, espera-se8 de urn

artigo cientifico apresentar os componentes: abstract, introdur;oo, metodos, resultados

e discussoo/ conclusoo, nesta ordem; e dentro da sec:;ao introduc:;ao, no minimo,

devemos encontrar 0 prop6sito cIapesquisa, pois ele e uma informac:;aorelevante para

o entendimento do texto (Figura 4.10).

8 0 fato de urn componente ser esperado faz com que se use 0 nome expectations para estas

estruturas esquematicas, como uma forma de caracterizar a influencia do esquema em nosso
pensamento [Brown-83],
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Abstract

Setting background

Presenting purpose

Describing methodology

Presenting results

Presenting conclusions/discussions

Introduction

Providing background

Reporting previous research

Stating the gap left by other works

Presenting purpose

Announcing principal findings

Stating value of the study

Indicating the layout of the report

Materials and Methods

Describing an apparatus

Describing a procedure

Results

Presenting findings

Stating comments

Discussion/Conclusions

Referring to the hypothesis/the purpose of the work

Reviewing the most important findings

Explaining findings

Stating limitations and the need for further research

Suggesting implications

Presenting possible applications

Figura 4.10: Estrutura esquematica de um artigo cientifico [Kintsch-78; Weissberg-
78; Trimble-85; Weissberg-90; Swales-90]

Existe uma ordem canomca para os componentes destas estruturas

convencionais, mas outros arranjos sao possiveis (Kintsch, 1978:366), e os

estagios/categorias podem ser expandidos, isto e, nem todos sao obrigat6rios (Teich,

1994:10). Estas duas ressalvas permitem a flexibilidade na produ<;ao de textos de urn

dado genero. Assirn, podernos ter instancias de urn genero que enfatizarn certos



est<lgios/categorias enquanto deixam de incluir outras categorias e por esta mesma

razao, por exemplo, alteram a ordem can6nica de apresentacao de tais componentes.

Tres areas de pesquisa tern se beneficiado do estudo das estruturas

esquematicas (tambem conhecidas como superestrutura): sumariacao de texto [Paice-

90], geracao de linguagem natural [Teich-94] e recuperacao da informacao [Liddy-91].

Para a geracao automatica de sumarios a partir de urn texto original, Paice

prop6e a utilizacao de urn abstract-frame que funciona como urn formulario a ser

preenchido com trechos significativos do texto a ser sumarizado. 0 preenchimento dos

slots do frame e realizado em dois estagios: cada porcao do texto original deve ser

classificada como pertencendo a urn componente da superestrutura (ou slot), e, em

seguida, urn ou mais trechos sao selecionados para representar cada slot relevante.

Embora 0 trabalho de Liddy nao esteja relacionado a geracao, a mesma

representacao de frames e utilizada para tornar mais precisa a recuperacao de

informacao de grandes bases de artigos cientificos. Quando, em uma busca, usuarios

nao especialistas em determinado topico nao fornecem 0 papel desempenhado pelo

conceito a ser buscado, 0 sistema pode recuperar os textos com todos os diferentes

papeis. Assim, em uma proxima interacao com 0 sistema de recuperacao, 0 usuario

pode refinar sua pergunta e obter uma resposta mais precisa. Urn dicionario de

palavras que indicam 0 papel que urn trecho de texto desempenha no abstract e uma

das fontes de conhecimento utilizadas para automaticamente atribuir trechos de

textos aos seus especificos slots. Exemplos de outras fontes de conhecimento para

recuperacao de orac6es sao: 0 tempo verbal utilizado em cada componente, a posicao

do componente no abstract, os subcomponentes.

o trabalho de Teich esta relacionado a apresentacao de diferentes tipos de

biografias, de acordo com diferentes propositos de urn usuario. Certos usuarios podem

estar interessados em saber detalhes da carreira de urn autor, outros nas influencias

que 0 autor recebeu de algumas escolas de artes, outros ainda seus trabalhos

principais. Existe uma representacao explicita dos tipos de informacao para cada

parte do genero de texto biografia, e, desta forma, enfase pode ser colocada em uma ou

outra parte. Portanto, 0 sistema de geracao e mais flexivel, pois nao apresenta sempre

o mesmo texto para todo usuario. Todo 0 conhecimento do sistema esta colocado em

uma base de conhecimento, como tradicionalmente fazem os sistemas de geracao de



Capitulo 4 - Principios da Abordagem Baseada em Casos

textos. A Figura 4.11 mostra os estagios (nem todos obrigat6rios) de uma GSP

utilizada para representar biografias.

Estagios da Tipos de informacoes

GSP

1 Names, birth and death

2 Education, development of career

3 Major career, major works

4 Influences, analogies to other artists

5 Impact

Figura 4.11: Estagios de uma GSP tipica para textos bibliograficos [Teich-94]

Embora as GSP estejam colocadas na categoria dos formalismos dependentes

do genero de textos, uma ressalva deve ser feita. GSP e melhor caraeterizada como

urn recurso para estruturar tipos de textos, uma vez que os estagios/categorias nao

fazem referencia a nenhum genero especifico. Elas sao similares na forma aos

esquemas ret6ricos, que serao vistos no item abaixo, mas tambem similares aos

modelos especificos de urn genero. Elas podem ser classificadas como recursos

ambivalentes e somente por comodidade estao alocadas na classe dos formalismos

dependentes de urn genero.

Nesta classe, os formalismos utilizados ou enfatizam estrategias ou

estruturas feitas de categorias ret6ricas. Estes formalismos focalizam principios gerais

de organizacao do discurso e desta forma se aplicam em todos os dominios.

Uma das primeiras propostas para a organizacao de textos foi a gramatica

para explicacoes apresentada em [Weiner-80]. Weiner foi 0 pioneiro nos trabalhos que

se utilizam de analise de textos reais para modelar as estrategias que as pessoas

usam para estruturar informacoes relevantes a urn prop6sito. Urn trecho informal das

acoes da gramatica de explicacoes utilizada no seu sistema BLAH e mostrado abaixo.



Weiner representa varias relac;6es entre proposic;6es na sua gramatica:

SE/ENTAo, FATO/RAZAO, GERALIESPEC1FICO, EXEMPLOS, ALTERNATIVA, E,

OU. Entretanto, as relac;6es entre as proposic;6es ainda sao poucas ern comparac;ao

corn esquemas de predicados ret6ricos como 0 de McKeown ou os operadores de

Maybury a serem vistos nos pr6ximos itens.

Urn esquema pode ser visto como uma estrat{~gia para organizar os

predicados gerando urn texto coerente. 0 sistema TEXT [McKeown-85] e mais flexivel

que a gramatica de Weiner, pois ele pode escolher entre estrategias alternativas para

definir ou descrever urn objeto, baseado ern informac;6es sobre a localizac;ao do objeto

na base de conhecimento. Assim, se urn usuario interroga 0 sistema a procura da

defini<;ao do que e urn navio (a base de conhecimento trata de urn dominio de objetos

navais), ern vez do sistema escolher 0 esquema CONSTITUENCY (urn dos dois

esquemas para requisi<;6es sobre defini<;6es)que detalharia as subpartes de urn navio,

TEXT seleciona ° outro esquema disponivel: IDENTIFICATION (que detalha

atributos), pois navio e urn objeto que esta abaixo de urn nivel na hierarquia da base

de conhecimento (McKeown, 1985:29). Os dois esquemas de predicados ret6ricos

acima sao mostrados na Figura 4.12.

Identification (class & attribute
function)
{Analogy/Constituency /Attributive
/Renaming/Amplification} *
Particular- IllustrationlEvidency+
{Amplification!Analogy/Attributive}
{Particular- IllustrationlEvidency}

Constituency
Cause-effect* /Attributive/
{Depth-inden tification/Depth -attributive
{Particular- illustration!evidency}
{Comparison/analogy} }+
{Arnplification/Explanation/ Attrib utive/
Analogy}

Onde, X+ significa uma ou mais vezes 0 predicado X; X* significa 0 ou mais vezes X;
"f' e utilizado para indicar opcionalidade.

Figura 4.12: Esquemas de predicados ret6ricos para defini~oesde objetos
[McKeown-85]



Os esquemas foram implement ados em urn formalismo baseado em ATN's

(Augmented Transition Networks), ou seja, redes de transic;ao aumentadas, que foram

utilizadas inicialmente para construir arvores de derivac;ao de orac;6es [Woods-70].

Uma ATN e uma representac;ao em grafo de uma gramatica e permite que as ac;6es

em seus arcos testem ou modifiquem registros. Quando as ATN's saG atravessadas em

TEXT temos urn paragrafo de texto gerado ao inves da arvore de derivac;ao.

Embora 0 sistema TEXT seja mais flexivel que 0 sistema BLAH, eles ainda

saG restritos, pois nao consideram 0 efeito que cada proposic;ao ret6rica desempenha.

Conhecer 0 efeito que uma orac;ao tern sobre 0 usuario e importante para se avaliar 0

grau de sucesso que as explicac;6es fornecidas por urn sistema tiveram. No proximo

item discutimos sistemas de planejamento de texto que conseguem avaliar esses

efeitos.

Planejadores de Texto Baseados na Teoria RST ou em Predicados
Ret6ricos

Dois sistemas de planejamento de texto se destacam como os mais versateis

na gerac;ao de varios tipos de textos (descric;6es, narrac;6es, argumentac;6es e

exposic;6es). Eles saG similares, embora utilizem recursos diferentes. Tanto

TEXTPLAN, que e baseado em predicados retoricos [Maybury-91L quanto 0

planejador de textos baseado na teoria RST desenvolvido por Moore em [Moore-94],

saG independentes de dominio. Os dois planejadores mantem uma biblioteca de pIanos

que sao ativados levando-se em conta 0 efeito produzido pelo plano. Os dois

compartilham em grande parte dos mesmos operadores, que diferem, entre tanto , no

formalismo utilizado. Exemplos de operadores dos dois sistemas utilizados em textos

argumentativos saG ilustrados nas Figuras 4.13 e 4.14.

Plano na notacao do sistema Parilfrase do plano

Effect: (PERSUADED ?hearer (DO ?hearer Este plano indica que a
?act»
Constraints: (AND

(STEP ?act ?goal)
(GOAL ?hearer ?goal)
(MOST-SPECIFIC ?goal)
(CURRENT-FOCUS ?act)
(SATELLITE) )

Nucleus: (FORALL ?goal
(MOTIVATION ?act ?goal»

Satellites: nil

meta/objetivo
de persuadir urn usuario a
realizar urn
ato pode ser alcanc;ada usando a
estrategia retorica da motivac;ao.
Este operador liga assim a
intenc;ao com 0 meio retorico para
alcanc;a-Ia.



Name
Header
Constraints
Preconditions

Essential
Desirable

persua de-by-motivation
Persuade(S, H, Do(H, action)
Act(action) l\:Jx I Motivation(x,action)

-, WANT(H, Do(H, action»
:Jx I Motivation(x, action) 1\ -,Knowo-I. Motivation(x, action»

WANT(H, Do(H, action» 1\ Vx I Motivation(x, action)
KNOW(H, Motivation(x,action»

Decomposition Vx I Motivation(x, action)
Inform(S, H, Motivation(x, action»
optional (Vy I Cause(Y,x) Inform (S, H, Cause(y,x»)

Where events-or-states = {x I Motivation(x, action)}

Figura 4.14: Operador persuadir-por-motiva~io [Maybury-91]

o plano ilustrado na Figura 4.14 e urn dos varios implementados para

persuadir urn usuario a realizar urn ato. Alem de informar a motiva~iio para 0 ato, 0

sistema TEXTPLAN pode ainda indicar que tal ato e uma precondi~iio para algum

evento; indicar que ele causa alguma condil;ao desejada; ou que 0 ato e parte de algum

prop6sito. Todos os predicados citados em italico foram mostrados na Figura 4.4.

Hovy et al. [Hovy-92] propoem uma nova arquitetura para planejamento, que

inclui os varios tipos de recursos necessarios para a geral;ao de textos coerentes: as

metas comunicativas, os tipos de textos, esquemas, relal;oes ret6ricas, e padroes

tematicos de desenvolvimento de texto. Esta arquitetura representa estes varios

recursos linguisticos explicit a e separadamente do conhecimento procedimental para 0

planejamento. Apresenta ainda uma represental;ao interessante para os tipos de

texto, os esquemas ret6ricos e as metas comunicativas, e foi fonte de inspiral;ao para a

represental;ao do nosso esquema detalhado para introdul;oes. Estes tres tipos de

recursos san representados como uma rede semantica baseada na relal;ao de

subclassifical;ao (property-inheritance networks). Parte da taxonomia para metas

comunicativas e esquemas (que san eles pr6prios compostos de varias metas) e

apresentada na Figura 4.15.



Describe

I

Desc-
total-sales-
briefly

Desc-
total-sales-
detail

Desc-
Domestic-
sales

Desc-
Export-
sales

Desc-
Future-
Outlook

Uma vez colocada uma meta comunicativa ao sistema, urn esquema (~

ativado. Por exemplo, para a meta gerar urn relat6rio anual, 0 esquema Desc-

FinanciaLRpt (hachurado na Figura 4.15) e ativado e 0 planejador gera texto para

cada urn dos 5 estllgios que 0 compoem. Ve-se que os estagios de urn esquema podem

ser definidos em nivel de ora<;oes (como utilizado por [McKeown-85]) ou em urn nivel

mais geral, indicando a sequencia de t6picos a serem incluidos. Este e 0 caso do novo

planejador. Todo 0 planejamento envolve uma quantidade muito maior de acoes que

nao sao relevantes para 0 trabalho desta tese. Porem, a representacao de metas e

esquemas, organizados em uma rede que mantem no nivel mais alto as metas mais

gerais e que sao refinadas em met as especificas para descrever tipos de informacoes

especificos para cada diferente contexto, foi utilizada e adaptada para nossa tarefa de

auxilio a escrita. 0 Capitulo 6 descreve a nossa taxonomia de esquemas para uma

introducao de artigos experimentais e suas mensagens associadas.



Nesta sec;ao, apresentamos os tres tipos de proposic;6es utilizadas para

representar 0 conteudo do discurso. Tambem mostramos os formalismos para

organizar 0 conteudo do discurso nos sistemas, e trabalhos das areas de gerac;ao e

analise linguistica do discurso. A Figura 4.16 mostra urn sumario dos trabalhos e

sistemas revisados sob tres categorias: sob organiza{:Qo do discurso aponta 0 tipo de

formalismo utilizado para estruturar 0 discurso; sob abordagem de organiza{:Qo

aponta 0 tipo de abordagem: dependente de dominio, do genero de textos ou

independente de dominio; e, finalmente, sob area de pesquisa aponta se 0 trabalho ou

sistema trata de gerac;ao ou analise linguistic a do discurso.

A revisao da literatura proporcionou uma visao ampla das possibilidades de

representac;ao da estrutura do discurso e da forma de representar 0 conteudo dos

textos de introduc;6es. A escolha por pre-compilar as nossas estrategias ret6ricas em

uma rede de relac;6es de subclassificac;ao permite que as estrategias genericas sejam

adaptadas para cada componente de uma introduc;ao que exige material linguistico

especifico. Assim, a criac;ao de estrategias especificas pode se beneficiar da heranc;a

das caracteristicas das estrategias dos niveis mais genericos.



1. PLANDOC [McKeown-94; Kukich-93]
2. rrrimble-85; Weissberg-90; Swales-90]
3. [Rumelhart-75; Thorndyke-77]
4. [Kintsch-78]
5. ANA [Kukich-83]
6. TEXT [Mckeown-85]
7. TAILOR [Paris-88]
8. TEXTPLAN [Maybury-91]
9. [Liddy-91; Paice-90]
10. BLAH [Weiner-80]
11. COOK [Smadja-91]9
12. STREAK [Robin-94]
13. PAULINE [Hovy-88]
14. EDGE [Cawsey-93]
15. rroulmin-79]
16. [Rankin-93]
17. rreich-94]
18. [Moore-94]
19. Hovy et al. [Hovy-92]

Organizacao do Discurso
Organizador de Predicados Semanticos
Planos/Esquemas de Predicados Ret6ricos
Gramaticas de Texto
Story Grammars
Abstract Frames
asp
Estruturas Esquematicas
Agregados Ret6ricos
Relac;5es ret6ricas da RST

Estrategias de Organizacao
Dependente de Dominio
Dependente do Genero
Independente de Dominio
Are de Pesquisa
Gerac;ao de linguagem natural
Analise do discurso

1,5
6,7,8,
10,14
3
9
17
2,4, 15, 19
16
13, 18, 19

1,5,11,12, 14
2, 3, 4, 9, 15, 16, 17
6, 7, 8, 10, 13, 18, 19

I, 5,6, 7,8, 20, II, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
2,3,4,9,15

9Tanto COOK quanta STREAK sao geradores de periodos e representam 0 conteudo

atraves de mensagens semanticas e redes semanticas, respectivamente.



4.2 Principio da Reutiliza~aode Material Linguistico Nao

Factual

As motiva<;oes para a utiliza<;ao de input linguistico de textos reais ja foram

dadas no Capitulo 2 desta tese, onde mostramos ser esta utiliza<;ao apropriada, em

alguns casos, a solu<;aodo problema da interferencia da lingua materna na escrita em

uma lingua estrangeira. Alem disso, a utiliza<;ao de trechos de textos autenticos e

contextualizados, combinada com a inser<;ao adequada do material factual da

pesquisa do escritor, aumenta a fluencia dos textos. A razao disto advem do fato que a

reprodu<;ao de formulas corretas e aceitas e urn meio facil de conseguir a integra<;ao do

conhecimento semantico, lexico, sintatico, gramatical e retorico necessarios para

garantir a fluencia do texto.

Em [Kukich-88], encontramos uma classifica<;ao para as varias habilidades

utilizadas na produ<;ao de textos fluentes. As cinco categorias de conhecimento que

agrupam as habilidades sao:

1. conhecimento retorico: 0 usa apropriado de pronomes, elipse, hiponimos,

variedade no tamanho de ora<;oes e uso consistente das caracteristicas verbais

(tense, principalmente);

2. conhecimento gramatical: 0 usa efetivo da combina<;ao de periodos e de

conectivos;

3. conhecimento sintiltico: a escolha adequada de tipos de constru<;oes naturais de

urn dominio;

5. conhecimento semantico: a escolha de mensagens semanticas interessantes e

sua combina<;ao adequada.

Essa classifica<;ao foi utilizada na avalia<;ao da fluencia dos textos gerados

automaticamente, mas e uti! tambem para 0 projeto de ferramentas para a escrita

que forne<;am material linguistico ao escritor. Todas as cinco fontes de conhecimento

acima sao importantes e podem ser encapsuladas em urn dicionario de padroes que

forne<;aos trechos de texto adequados ao usuario.



Nesta se<;ao, apresentamos primeiro uma defini<;ao dos dois tipos de

dicionarios utilizados em sistemas de linguistic a computacional: os base ados em

palavras e os baseados em padr6es (Subse<;ao4.2.1), e a seguir (Subse<;ao 4.2.2) tres

trabalhos da literatura que implementaram dicionarios de padr6es: [Kukich-83].

[Hovy-88] e [Smadja-91]. Estes trabalhos forneceram subsidios para a decisao da

forma mais apropriada para representar 0 conhecimento dos padr6es de textos

utilizados na ferramenta para a escrita proposta.

4.2.1 Tipos de Dicionarios

Existem duas grandes categorias de dicionarios: aqueles cuja entrada contem

informa<;6es sintatica e semantica sobre uma {:mica palavra e os base ados em

unidades maiores que uma palavra, os dicionarios de padr6es. Estes ultimos podem

manter em cada entrada express6es idiomaticas, proverbios ou os varios tipos de

coloca<;6es[Smadja-91].

Alem de ter sido provada a sua utilidade em sistemas de gera<;ao

interpreta<;ao de lingua gem natural, os dicionarios de padr6es sao de grande interesse

para a representacao do material linguistico que pode ser reutilizado em uma

introducao e sugerido na fase de adapta<;ao de urn caso. A representacao das

express6es idiomaticas em lexicos frasais nao apresenta nenhum problema dada a sua

natureza rigida. Porem, coloca<;6esdo tipo express6es padr6es (ou padr6es frasais),

que sao encontradas com grande frequencia em nosso corpus, apresentam alguma

varia<;ao e podem causar problemas de duplicacao de informacao se 0 formalismo

adotado para representa-Ias nao for capaz de fatorar as partes da expressao que sao

similares.

Existe uma relacao de custo-beneficio a se pesar. Representar todas as

express6es sem nenhuma fatoracao gera urn lexico frasal simples no processamento,

pois a recuperacao e somente baseada em "casamento de padr6es" dos atributos

associados com a entrada. Entre tanto , este mesmo lexico pode carre gar informa<;6es

redundantes prejudicando 0 desempenho quando ele se torna maior quando, por

exemplo, a ferramenta for estendida para outras se<;6es.Urn lexico com fatora<;6es das

entradas e mais compacto mas exige urn processamento extra na montagem do

padrao. Conseguir urn equilibrio entre estes dois fatores e uma tarefa necessaria a
medida que 0 numero de padr6es cresce.



4.2.2 Sistemas que Utilizam Dicionarios de Pad roes

4.2.2.1 0 Lexica Frasal em ANA [Kukich-83]

ANA [Kukick-83], urn sistema de gera<;ao de relatorios, foi urn dos primeiros

sistemas a implementar a tese de Becker [Becker-75] sobre a utiliza<;ao de urn U~xico

frasal/dicionario de padrOes. Seu sistema mapeia mensagens (0 sistema possui dez

classes delas) nas entradas de urn U~xicofrasal que contern 528 entradas do tipo

predicado e 68 entradas do tipo sujeito. Todas as entradas foram codificadas

manualmente. [Smadja-91], por outro lado, fez uso de uma ferramenta semi-

automatica que ajuda a selecionar coloca<;6es em grandes corpora, isto e, ajuda na

obten<;ao do material lexico que sera posteriormente codificado em urn dado

formalismo. Este metodo semi-automatico facilita, assim, 0 trabalho do engenheiro de

conhecimento na codifica<;ao de dicionarios para cada novo dominio.

A Figura 4.17 mostra uma das mensagens do sistema ANA e a Figura 4.18 a

entrada correspondente do lexico frasal.

(make message
I\pry 1
I\repdate 06/24
I\top GENMK'l'
I\subtop MKTPT
I\subsubto]J MORNUPSMLN
1\subjclass MKT
I\dir up
I\deg small
I\dur long
I\tim early)

Figura 4.17: Exemplo de uma mensagem utilizada em ANA [Kukick-83]

(make phraselex
I\ptype pred
I\top GENMKT
I\subtop MKTPT
I\dir up
I\deg small
I\tim early
I\dur long
I\subjtype NAME
I\subjclass MKT
I\predfs crept
I\predfp crept
I\predpart creeping
I\preding I to creep I
I\predrem I upward early in the session I
I\len 12
I\rand 5)

Figura 4.18: Exemplo de uma entrada do texico frasal [Kukich-83]



A" entradas do lexico frasal consistem de urn nome seguido por uma

sequencia de pares atributo-valor. No caso particular da Figura 4.18, existem

dezesseis pares que mantem conhecimento lexico, semantico, sintatico e retorico. 0

primeiro atributo (ptype) indica que a entrada e do tipo predicado; os proximos seis

atributos SaD semanticos cujos valores devem "casar" com os da mensagem

correspondente para que a entrada seja selecionada (cf. os valores destes atributos

com os valores dos mesmos na Figura 4.17). Os dois proximos atributos SaDutilizados

para selecionar 0 sujeito deste predicado. Os cinco seguintes mantem informa<;oes

lexicas e sintaticas, enquanto os dois ultimos atributos SaDretoricos: "len" indica 0

tamanho aproximado do sintagma verbal em sllabas e "rand" e urn valor utilizado na

escolha entre as varias entradas possiveis quando nenhum outro atributo consegue

selecionar uma.

o problema com 0 lexico frasal utilizado em ANA e sua falta de flexibilidade.

A" tres ora<;oesabaixo:

Onde X e 0 sujeito e VI e V2 valores numericos. Uma representa<;ao sintatica

mais flexivel para gerar as ora<;oesacima poderia ser: < X lead Y by Z>. Assim, em

vez de utilizar simples "casamento de padroes", esta ultima representa<;ao utiliza

outros processos da gramatica para preencher as posi<;oesocupadas por Y e Z.

4.2.2.20 Lexico Frasal em PAULINE [Hovy-88]

o lexico frasal em PAULINE [Hovy-88; Hovy-90] consiste de urn grande

numero de padroes com multiplos predicados. Dependendo das rela<;oes entre os

topicos das senten<;as, 0 planejador de texto inclui os topicos nestes padroes. Por

exemplo, 0 padrao "not only X but Y' funciona como urn amplificador da mensagem



sendo passada. Veja os seguintes exemplos tornados de [Hovy-90], onde 0 padrao

amplificador e utilizado (a) e nao utilizado (b):

(a) "Not only did he play baseball, but he hit five home runs!"

(b) "Pete played the game and he hit five home runs."

Outros exemplos de amplificadores sao: "X; also, Y." e "X, what's more, Y."

Outros tipos de padroes com multiplos predicados encontrados em PAULINE

o lexico frasal tambem mantem coloca<;oese expressoes idiomaticas para SE~

referir a dinheiro, idade, titulos, lugares, formas de cumprimentos, maneiras de

expressar gostos, etc.

Diferentemente de ANA, que mantem somente padroes para sujeito e

predicado, os padroes com mutiplos predicados sao muito interessantes para 0

trabalho desta tese por tornarem explicitos os conectivos 16gicosentre ora<;oes. Sendo

a unidade de analise textual basica utilizada nesta tese a de urn periodo (simples ou

composto), varias mensagens podem estar presentes nele, formando assim urn

dicionario de padroes com multiplos predicados como os utilizados em PAULINE.

COOK utiliza urn dicionario baseado em palavras microcodificado com

conhecimento colocacional para representar as rela<;oes predicativas. A palavra que e
a entrada do dicionario contem ponteiros para as outras palavras da coloca<;ao.As

combina<;oes de classes gramaticais abertas e as express6es padroes, entretanto, sao

representadas da mesma forma que [Hovy-88] e [Kukich-83]: usando entradas frasais.

As entradas contem varios atributos, mostrados abaixo, e sao formadas de uma unica

palavra (no caso das rela<;oes predicativas) ou de varias palavras encapsuladas em

uma string (para os outros dois tipos de coloca<;oes).



• Synt-R (representa<;ao sintatica). Representa as caracteristicas sintaticas da

palavra ou da string.

• {SV-collocates} lista das possiveis coloca<;6esverbais com as quais a entrada e
utilizada quando ela e sujeito.

• {aV-collocates} lista das possiveis coloca<;6esverbais com as quais a entrada e
utilizada quando ela e objeto.

• {Va-collocates} lista das possiveis coloca<;6esde objeto com as quais a entrada

e utilizada quando ela e verbo .

•{NJ-collocates} lista das possiveis coloca<;6esadjetivas usadas para modificar a

entrada quando ela e urn substantivo.

As Figuras 4.19 e 4.20 mostram duas entradas do lexico frasal: a prIme Ira

para uma coloca<;ao do tipo combina<;6es de classes gramaticais abertas (type

compound), que e representada como uma string, refletindo sua natureza rigida; e a

segunda para uma rela<;ao predicativa. Neste ultimo caso, dependendo do valor do

atributo semfmtico grau (degree), existe uma coloca<;aoverbal apropriada com a qual a

entrada se coloca no contexto do predicado (p:lead). Para 0 grau igual a 2 existem seis

possibilidades, enquanto que para 0 grau igual a quatro existem quatro coloca<;6es.

... ... ...

cat NP

Synt-R type Compound

lex "The Dow Jones average of 30 industrial stocks"

Sem-R DJindex

.........

Figura 4.19: Entrada para "The Dow Jones average of 30 industrial stocks"
[Smadja-91]



Capitulo 4 - Principios da Abordagem Baseada em Casos

.........

Synt-R = "advancer "

Sem-R = c:winners

predicate-name = p:leacl

degree = 2

lex = "outnumber "

lex = "lead"

{SV-collocates} = lex = "finish"

lex = "hold"

lex = "keep "

lex = "have"

predicate-name = p:lead

degree = 4

lex = " "overpower

lex = "outstrip "

{SV-collocates} = lex = "hold"

lex = "keep "

.........

Figura 4.20: Entrada para "advancers"

Comparando 0 metodo de representa<;ao do lexico ern COOK com 0 de ANA, 0

primeiro utiliza urn lexico frasal mais compacto pois codifica menos entradas no caso

especifico das rela<;6es predicativas. 0 exemplo abaixo, tornado de [Smadja-91], ilustra

muito bem as vantagens da microcodifica<;ao das entradas.

<X erase a midday slide>

<X erase a slide>

<X erase a morning slide>

<X erase a late slide>

<X erase a afternoon slide>

<X erase an opening slide>

Enquanto ANA utiliza as seis entradas acima para permitir a gera<;ao das

vilrias colocacoes entre "erase" e "slide", COOK compacta todas elas em uma unica



entrada, colocando as varia<;6es na lista de NJ-colocates, isto e, na lista de coloca<;6es

adjetivas.

4.3 Principio da Utiliza~aode Textos Autenticos e
Adapta~oesInterativas

A ideia de se ter uma memoria de experiencias passadas que san ativadas na

resolu<;ao de problemas semelhantes e compartilhada pel as areas de pesquisa em

analise linguistic a do discursolO e teorias de escrita e leitura [Kintsch-78; Hayes-80;

Bruce-78], como ja comentado no inicio deste capitulo. Tambem e compartilhada pelas

abordagens que utilizam raciocinio analogico ou baseado em casos para a resolu<;ao de

problemas [Alterman-88; Hammond-90; Kolodner-92; Veloso-93].

Os modelos de escrita desenvolvidos por [Hayes-80] e [Bruce-78] forneceram a

base cognitiva para a implementa<;ao de muitos ambientes de escrita e tanto os

modelos quanto os ambientes foram apresentados no Capitulo 2 desta tese. Esta se<;ao

introduz, entao, alguns fundamentos do raciocinio baseado em casos (8e<;ao4.3.1) e a

arquitetura basica dos sistemas construidos sob este paradigma (8e<;ao4.3.2).

4.3.1 Fundamentos do Raciocinio Anal6gico/Baseado em Casos

As tecnicas classicasll da Inteligencia Artificial para planejamento ou

resolu<;ao de problemas estao baseadas em gran des quantidades de buscas para

produzir uma solu<;aopara 0 problema. A abordagem de raciocinio baseada em casos,

entretanto, inspirada no reuso de experiencias empregado por seres humanos,

especifica 0 seu conhecimento nao como operadores, mas sim, como urn conjunto de

problemas previamente resolvidos (casos) em urn dado dominio. 0 metodo de

resolu<;ao de problemas neste ultimo caso consiste em recuperar urn caso que resolve

10 As pesquisas sobre os processos envolvidosna compreensao human a mostram que nossa

compreensao (inclusive na leitura de textos) e uma fun<;aode nossas experiencias passadas.
[Carrell-83].

II Lim [Lim-92] apresenta uma excelente revisao de sistemas de planejamento em

Intehgencia Artificial e em gera<;aode textos (planejamento do conteudo e estrutura de
textos), explorando as similaridades entre estas duas areas de pesquisa. Outro born artigo de

revisao sobre as tecnicas de planejamento em Intehgencia Artificial e [Hendler-90].



urn problema similar ao problema atual do usuario e adapta-lo para a nova situa<;ao,

evitando grandes esfor<;osde busca para sua resolu<;ao.0 caso modificado, que atende

agora a nova situa<;ao, pode entao ser guardado para uso futuro. Dessa forma, em urn

sistema baseado somente em casos (puro) , a nao ser na fase de adapta<;ao, nenhum

outro tipo de conhecimento, seja ele representado como operadores ou regras, e
utilizado [Veloso-93].

Entretanto, existem varlOs sistemas que procuram integrar 0 raciocinio

analogico com outras form as de raciocinio. 0 sistema CABARET [Rissland-89] e urn

exemplo da integra<;ao de casos e raciocinio baseado em regras aplicado a
interpreta<;ao de termos em estatutos legais que, por natureza, nao saG definidos

precisamente. 0 sistema FIRST [Daube-89] e outro exemplo de sistema que utiliza a

coopera<;ao de varias fontes de conhecimento para 0 projeto de estruturas metalicas.

FIRST come<;aa resolu<;ao do novo problema utilizando conhecimento simbolico geral

sobre seu dominio. Se alguma restri<;ao a uma regra nao for satisfeita, 0 sistema

busca em sua memoria de casos situa<;5es similares e recupera a solu<;aoassociada.

Existem varios tipos de sistemas base ados em casos sob 0 parametro

intera<;ao com 0 mundo exterior. Em urn extremo estao os sistemas totalmente

automatizados, resolvendo problemas sem a interven<;ao humana a nao ser pelo

feedback que recebem de suas decis6es. No outro, estao os sistemas de recupera<;ao

que trabalham interativamente com 0 usuario, e, entre os extremos existem varios

sistemas requisitando urn maior ou menor grau de interven<;ao humana [Kolodner-

Nesta tese, interessa-nos principalmente 0 tipo mais simples de sistemas que

raciocinam a partir de casos, isto e, os sistemas de recupera<;ao que mantem urn

repositorio de casos, podendo recuperar aqueles que satisfazem total ou parcialmente

uma dada requisi<;ao. Tendo urn ou mais casos disponiveis, tais sistemas podem

trabalhar interativamente com 0 usuario na resolu<;aode urn problema.

Particularmente, nosso problema e a escrita de uma introdu<;ao na lingua

inglesa por nao nativos, e 0 sistema baseado em casos proposto funciona como uma

biblioteca que man tern bons casos de introdu<;6es escritas nessa lingua estrangeira. 0

sistema pode, em principio, suprir as deficiencias relacionadas a escrita deste usuario

particular. Como sugerido por [Kolodner-92], esta biblioteca, acoplada a uma interface

amigavel e apropriada, age como uma extensao da memoria humana - fornece casos



similares a nova situac;ao e sugest6es de adaptac;6es, mas deixa 0 usuario responsavel

pelas decis6es mais dificeis.

Em nossa tarefa, 0 usmlrio e 0 responsavel pela escolha do melhor caso e de

usar ou nao as adaptac;6es disponiveis. Nenhum armazenamento dos casos

modificados/adaptados e realizado (veja Figura 4.21). A razao para isto e que urn caso

compreende a estrutura retorica de urn texto aut€mtico e seu proprio texto. A

adaptac;ao de urn texto e feita com a inserc;ao de material linguistico pelo usuario.

Desta forma, para evitar a inserc;ao de erros, optamos por nao permitir 0

armazemamento. A base de casos permanece integra, isto e, sem possiveis inserc;6es

de textos com problemas linguisticos.

o raciocinio analogico tern como premissa basica a reutilizac;ao de

experi€mcias passadas em novas circunsti'mcias. Carbonell [Carbonell-861 sugere duas

abordagens para a utilizac;ao de analogias: a analogia transformacional e a analogia

derivacional. Estas duas abordagens san utilizadas na fase de adaptac;ao dos casos e

recebem 0 nome de adaptac;ao estrutural e adaptac;ao derivacional, respectivamente

[Riesbeck-891·

A primeira abordagem gradualmente transforma a soluc;ao de urn problema

anterior na soluc;ao do novo problema - as solucoesl2 mais proximas ao novo

problema saG recuperadas e modificadas. A analogia transform acion al recna 0

processo de decisao/derivacao de situac;6es passadas relevantes e aplica este processo

de decisao para a situac;ao do novo problema - 0 processo de decisao dos casos

similares san ativados e san modificados na construc;ao da soluc;ao do problema

similar.

A diferenc;a relevante entre as duas abordagens e que 0 caso nesta segunda

abordagem nao se constitui somente da estrutura de dados rigida da soluc;ao, mas

tambem da sequencia do plano/derivac;ao que construiu a soluc;ao. Com esta rede de

justificativasl3, como e chamada esta sequencia, 0 sistema resolvedor de problemas

12 Vma soluc;ao e compreendida como a sequencia de ac;6es que se aplicada ao est ado inicial

de urn problema faz com que ele chegue ao seu estado final [Carbonell-86].

13 Vm exemplo da informac;ao anexada Ii soluc;ao e a gerac;ao e subsequente rejeic;ao de

alternativas com as justificativas da escolha pela melhor.



pode dirigir 0 seu processo de decisao na resolu<;ao de situa<;6es similares [Veloso-93].

Em urn sistema real de raciocinio baseado em casos, as duas abordagens podem estar

presentes. 0 planejador baseado em casos de Hammond (Hammond·90] e urn exemplo

de sistema que utiliza a abordagem transformacional para adapta<;6es, enquanto que

o sistema LetterGen [Pautler-93a; Pautler-93b; Pautler-94], urn exemplo interessante

e proximo a nossa aplica<;ao,embora trate da escrita de outro genero de textos (cartas

formais) , utiliza a derivacional.

4.3.2 A Arquitetura Basica de Sistemas Baseados em Casos

A arquitetura apresentada abaixo e a de urn sistema de planejamento

baseado em casas no dominio da culimlria. Neste tipo de tarefa, urn objeto (urn receita

de culinaria, neste caso) deve ser construido de forma a satisfazer varias metas

simultaneamente. 0 sistema e chamado CHEF [Hammond-90] e e urn dos varios

sistemas bastante comentados na literatura. Embora especifico para a tarefa de

planejamento, a arquitetura e generica e pode ser utilizada para varias outras

tarefas: explica<;6es, sistemas de diagnose, intepreta<;ao, e gera<;ao de linguagem

natural [Kolodner-92].

Existem tres processos basicos compartilhados pel a maioria dos sistemas

baseados em casos: (1) a recupera<;ao de casos que melhor satisfazem uma dada

requisi<;ao; (2) a modifica<;aode urn caso para safisfazer uma nova especifica<;ao;e (3)

o armazenamento do caso modificado na base de casos, isto e, a indexa<;ao deste caso

modificado atraves das metas que ele satisfaz e das condi<;6es sob as quais estas

metas sao satisfeitas. Os tres processos sao mostrados na Figura 4.21.
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IEntratla:
IMetas

i 1
I RECUPERADOR I

o processo RECUPERADOR funciona como urn sistema de indexa<;ao que

busca na sua Memoria de Casas os pIanos indexados pelas metas de eles satisfazem,

usando uma Metrica de Similaridade que e capaz de julgar quao bem 0 plano

armazenado satisfaz as metas atuais. Uma Hierarquia de Valores pode ser utilizada

para julgar a utilidade dos pIanos relativa ao conjunto de metas. Por exemplo, metas

que sao faceis de serem incorporadas aos pIanos sao menos importantes do que as

mais dificeis de serem satisfeitas.

o processo MODIFICADOR toma urn plano da base e as metas atuais que ele

nao resolve, e modifica 0 plano para satisfazer todas as metas requeridas. Utiliza para

isto: (a) urn conjunto de Regras de Modifica<;ao; (b) Critic as com conhecimento dos

requisitos especificos a uma dada meta; e (c) especifica<;oesdas a<;oesgerais de plano.

Este ultimo item e necessario para que 0 MODIFICADOR nao viole as metas do plano

geral quando ele 0 modifica para satisfazer uma meta especifica.

Urn exemplo esclarecedor do processo MODIFICADOR e encontrado em

[Riesbeck-89] para 0 dominio de projetos de arquitetura. Por exemplo, para adicionar

uma janela a urn projeto, 0 MODIFICADOR deve ter conhecimento:



2. do tipo de projeto/plano (escritorio, apartamento ou caso, por exemplo); e

3. das caracteristicas da janela a ser adicionada (tipo de vidro, tamanho, forma).

A razao para isto e que as mudan<;as necessarias para se adicionar uma

janela a urn projeto de urn apartamento saD diferentes daquelas que tern que ser

feitas para 0 plano de uma casa. Assim, se as modifica<;oessaD armazenadas levando-

se em considera<;ao a meta a ser adicionada e 0 tipo de plano a ser alterado, 0 processo

MODIFICADOR pode ser sensivel a estas diferen<;as. Se ele tambem armazenar os

passos particulares que tratam das caracteristicas de urn dado objetolitem no dominio,

o processo pode tratar com estes itens no contexto de urn processo mais geral de

altera<;ao de urn plano.

Finalmente, 0 processo ARMAZENADOR indexa na memoria os novos pIanos

gerados com as mesmas caracteristicas que 0 processo RECUPERADOR usa para

busca-Ios, fechando assim 0 ciclo basico de funcionamento de urn sistema baseado em

casos, que aprende com as intera<;oes que reaIiza. Ele aumenta, aSSlm, seu

conhecimento e se torna melhor a cada nova intera<;ao.

Entretanto, pode ocorrer de pIanos modificados falharem para alguma

situa<;ao. A arquitetura mais completa de urn sistema baseado em casos deve possuir

urn processo REPARADOR (nao mostrado na Figura 4.21) que toma 0 plano que

falhou, a descri<;aoda falha e a analise das causas da falha e ative regras de reparo

para gerar urn plano/caso reparado. Este plano e novamente testado e se nao houver

nenhuma falha ele pode ser armazenado na Memoria de Casos. Quando as falhas saD

muitos severas, a melhor atitude a ser tomada pelo sistema e requisitar ajuda de urn

especialista no dominio para que ele possa resolver 0 problema e salvar a resposta na

Memoria de Casos para uso futuro.

Neste capitulo foram apresentados e discutidos os tres principios que devem

ser incorporados no modelo de ferramentas de escrita destinadas a diminuir 0

problema de falta de coesao em textos escritos por nao nativos de uma lingua. No

proximo capitulo e apresentada uma arquitetura generica para ferramentas de

suporte baseada nestes principios.



Capitulo 5

Uma Arquitetura Generica para Suporte a
Escrita



os capitulos anteriores, revisamos as pesquisas sobre 0 processo de

escrita e as ferramentas de software relacionadas a cada grande fase

do processo; os formalismos para representa<;ao da estrutura do

discurso e das partes que 0 compoem; os formalismos para a

representa<;ao das entradas de diciomlrios de padroes (ou lexicos frasais) em geradores

de textos; e 0 Raciocinio Baseado em Casos (RBC) que se constitui numa das

abordagens de aprendizado de maquina. A inten<;ao desta longa revisao foi a de

fundamentar uma abordagem de constru<;ao de ferramentas de suporte a escrita que

tratasse, ou levasse em considera<;ao pelo menos, os problemas da falta de coesao em

textos cientificos escritos por nao nativos do ingles.

A implementa<;ao desta abordagem requer a defini<;ao de uma arquitetura

para modelar as ferramentas a serem construidas. A arquitetura apresentada na

Se<;ao 5.1, entretanto, e generica e serve para modelar qualquer ferramenta de

suporte a escrita em uma lingua nao nativa. Ela e apresentada independentemente de

qualquer implementa<;ao especifica. A ferramenta prot6tipo que foi construida tendo

como base a arquitetura proposta e apresentada no Capitulo 6. A Se<;ao5.2 apresenta

urn metodo para a constru<;ao de ferramentas de suporte a escrita cujos projetos saD

baseados na arquitetura proposta, sendo que a Se<;ao5.3 apresenta as justificativas

das escolhas e explora algumas limita<;6es que esta arquitetura apresenta quanta ao

auxilio a escrita em uma lingua estrangeira.

5.1 A Arquitetura para Ferramentas de Auxilio a
Organiza~aoTextual

A Figura 5.1 mostra a fase de aquisi<;aoe representa<;ao dos recursos a serem

utilizados na ferramenta, e a fase de composi<;ao,ou seja, a fase de uso dos recursos.

o unico processo da fase de aquisi<;ao e a Analise de Corpus, que deve ser

realizado por urn engenheiro do conhecimento, para a cria<;ao da Base de Casos e

Base de Regras de Revisao. A fase de utiliza<;ao destes recursos e destinada aos

usuarios e possui os outros cinco processos: Coleta de Features, Recupera~ao de

Casos, Sele~ao Dirigida pelo Usuario, Adapta~oes Interativas e Composi~ao.

Alem das duas fontes de conhecimento citadas acima, a Base de Casos e a Base de

Regras de Revisao, existem tambem as Regras e Medidas de Similaridade.
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A Base de Casos contern instfmcias de introdu<;6es autenticas, sendo que

cada caso e representado em urn formalismo computacional e tern associado 0 texto da



introducao correspondente. A Base de Regras de Revisao e respons{lVel por manter

a Estrutura Esquemiltica para Introducoes, 0 Dicionilrio de Padroes e os

quatro tipos de Regras de Adaptacoes de Casos (insercao, remocao, e alteracao de

mensagens, e mudanca de materiallinguistico).

A interacao com 0 usuario e realizada pelos processos: Coleta de Features,

Selecao Dirigida pelo Usuilrio e Adaptacoes Interativas. A entrada inicial de

dados (ou requisicao) fornecida pelo usuario alimenta 0 processo de Recuperacao de

Casos. Este processo toma: as Features Retoricas fornecidas para a introducao a

ser escrita, as Estruturas Retoricas de cada caso da base e as Regras e Medidas

de Similaridade, e devolve ao usuario os casos mais proximos a sua requisicao.

Dentre estes casos, 0 usuario escolhe 0 melhor, e atraves do processo de Adaptacoes

Interativas e da entrada de material lingu.istico relativo a sua pesquisa/trabalho

compoe 0 Texto da Introducao. Entretanto, e possivel tambem que 0 usuario

escreva seu texto a partir dos varios casos recuperados, isto e, sem a ajuda do processo

de adaptacoes interativas, produzindo assim 0 Texto da Introducao a partir dos

casas. Finalmente, 0 usuario pode iterar dois processos: a Selecao Dirigida pelo

Usuilrio e as Adaptacoes Interativas durante 0 processo de composicao de seu

texto da introducao.

5.2 Um Metodo para a Implementac;ao de Ferramentas de

Suporte a Escrita

Esta secao mostra como os principios da abordagem baseada em casos com

adaptacoes interativas ditam os passos para a construcao de ferramentas de suporte a

escrita. As tarefas a serem realizadas na construcao das ferramentas sao listadas

abaixo. Fornecemos alguma independencia com relacao as solucoes dadas para a

implementacao do prototipo desta tese, que e apresentado no Capitulo 6. Nenhum

esforco maior de generalizacao foi tentado, entretanto.

A tarefa inicial e generica e consta do levantamento de pad roes de
I

organizacao retorica caracteristicos de urn dado genero. Para 0 genero artigos

cientificos, os padroes mais utilizados sao: organizacao temporal de topicos, analise de

causa-e-efeito, contrastes, listas enumerativas, adicoes de informacao (apresentando

reforcos ao que foi dito ou informacoes similares), organizacao de topicos do geral-



para-particular, ilustrac;oes, argumentac;ao indutiva ou persuasiva, reformulac;oes, e

familiarizac;oes (descric;oes, definic;oes e classificac;oes). Livros para a escrita de

determinados generos fornecem subsidios para esta tarefa, que e colocada como urn

passo extra do metodo, mesmo porque muitos dos padroes citados acima vao aparecer

em varios generos. Estorias, por exemplo, apresentam a organizac;ao temporal como

uma linha mestra para 0 arranjo dos acontecimentos.

A primeira tarefa e a analise de urn corpus de textos para 0 qual se dara

suporte a escrita. Esta analise deve a principio fornecer os tipos de informac;oes

caracteristicos de cada grande parte do texto. Estas grandes partes sao reconhecidas

como componentes. 0 final desta primeira tarefa e urn esquema formal dos

componentes e seus tipos de informac;oes. Neste trabalho chamamos estes tipos de

informac;oes de mensagens retoricas.

A segunda tare fa consta da definic;ao das estrategias retoricas utilizadas

em cada componente do esquema formal. Ela e feita do reconhecimento dos padroes de

organizac;ao retorica em cada componente e posterior especializac;ao. Isto significa que

as estrategias retoricas sao padroes instanciados com 0 tipo de informac;ao especifica

do componente. Por exemplo, uma lista e urn padrao de organizac;ao retorica

encontrado em textos cientificos. Ela e especializada em cada componente onde

aparece: lista para 0 componente 1, componente 2, etc. A razao para a especializac;ao e

que cada componente possui seu proprio material linguistico para expressar 0 padrao

de organizac;ao. 0 resultado desta tarefa e urn esquema detalhado composto de

componentes e suas estrategias associadas. Embora os componentes sejam arranjados

em sua ordem mais convencional, este esquema nao restringe a organizac;ao dos

textos a esta ordem {mica. 0 esquema detalhado pode ser representado como uma

rede taxonomic a de estrategias (as generic as e suas especializac;oes). As estrategias

podem ser definidas como expressoes regulares da mesma forma que faz McKeown

[McKeown-85].

A terceira tarefa e trabalhosa e deve ser feita para cada texto que fara parte

da base de casos. Ela vai levantar a estrutura retorica de cada texto. Os passos

desta tare fa sao colocados abaixo:

Primeiro passo: pre-processamento.

Pode-se utilizar urn scanner otico de alta resoluc;ao para a obtenc;ao dos textos

ASCII se estes nao estiverem digitalizados. Cada periodo (simples ou composto) do



texto deve ser enumerado pois a unidade basica para a representac;ao no lexico

frasal san os periodos. Quando uma mensagem e realizada em urn unico periodo, a

entrada ganha somente 0 nome da mensagem e 0 numero do periodo e unico. Quando

uma mensagem e realizada atraves de varios periodos, todos os periodos devem fazer

parte da mesma entrada, assim a entrada mantem a lista dos numeros dos periodos

envolvidos. Quando varias mensagens fazem parte de urn periodo, a entrada do lexico

frasal contem a lista delas.

Segundo passo: obtenc;ao da estrutura ret6rica de cada texto em nivel de

componentes, estrategias e mensagens.

Para cada texto: as suas mensagem devem ser associadas ao seu material

linguistico. Pode ser urn periodo, ou parte dele, ou varios periodos, como comentado no

primeiro passo. 0 resultado e uma classificac;ao fina do texto, em termos de

mensa gens. Nomeia-se tambem as estrate gias. Elas correspondem a uma ou mais

mensagens. Cada estrategia e associada ao seu componente, sendo que urn

componente pode ter mais de uma estrategia. 0 texto ganha urn nome e se torna urn

caso da base indexado pela sua estrutura ret6rica em nivel de componentes,

estrategias e mensagens.

A quarta tare fa vai popular a base de casos. A base de casas mantem

informac;5es sobre os componentes, suas estrategias associadas e as listas de

mensagens de cada estratE~gia.A ordem cujos componentes apareceram e preservada.

Como esta informac;ao ja foi editada no segundo passo da terceira tarefa, os casos

podem ser representados como estruturas estaticas de uma linguagem de

programac;ao.

No nosso caso particular, os casas foram representados como estruturas

Sicstus Prolog. Urn filtro transform a os arquivos texto anotados com as estrategias e

com as indicac;5es do materiallinguistico que pode ser reutilizado em arquivos HTML.

HTML e a linguagem de edic;ao de documentos hipertexto usada pelo browser

Netscape ou qualquer outro browser utilizado para navegac;ao na World Wide Web. A

utilizac;ao do browser, em nosso caso, esteve restrita a vizualizac;ao dos textos

associados aos casos selecionados pela ferramenta. Nenhuma outra funcionalidade do

Netscape (de hipertexto, por exemplo) foi utilizada.

A quinta tarefa fornece subsidios para a montagem do lexico frasal. Ela

retorna as mensagens de cada caso para levantar os seus atributos U~xicos,sintaticos,



semanticos e retoricos. Algumas mensagens saD realizadas como urn periodo simples,

outras aparecem em urn periodo composto por coordenacao ou subordinacao. Algumas

aparecem nestas duas versOes. Quanto menor 0 espaco disponivel para a introducao,

maior 0 usa de periodos compostos que possuem alta densidade de informacao. Alem

de apresentarem variacoes linguisticas, as mensagens realizam seus elementos

semanticos de formas variadas. Esta variacao retorica (organizacional) e determinada

pela estrategia em que a mensagem esta embutida. Vma estrategia temporal, por

exemplo, geralmente tematiza urn frame de tempo. Dessa forma, 0 tema da sentenca e

urn atributo importante e deve fazer parte da lista de atributos da mensagem.

Esta sexta tarefa vai popular 0 lexico frasal. Com as informacoes obtidas da

quinta tarefa, 0 lexico frasal pode ser codificado. No nosso caso particular,

apresentamos somente uma proposta do projeto de urn Iexico frasal apropriado as

regras de revisao. Somente as mensagens Declarar;do de Proeminencia do T6pico

tiveram as entradas codificadas no lexica frasal proposto. Cada entrada do lexica

frasal possui: (a) os atributos caracteristicos do(s) tipo(s) de mensagem(ns), podendo

ser codificados como pares atributo-valor, e (b) 0 material linguistico que sera

utilizado nas revisoes.

A setima tarefa implementa as quatro regras de adaptacoes. As regras saD

geraIs, pois tratam de operacoes padroes como insercao, remocao e alteracao. A

insercao de material em uma estrategia e possivel sempre que existirem partes da

estrategia que saD opcionais, realizadas uma ou mais vezes, ou zero ou mais vezes. Se

a lista atual de mensagens possui menos material que a lista potencial do esquema

detalhado, a insercao e possivel. A remocao e a operacao contraria. A sugestao de uma

mensagem similar "caminha" no mesmo nivel da hierarquia do esquema detalhado e

sugere as similares. A sugestao de material linguistico similar pode ser feita

apresentando-se 0 material linguistico do mesmo tipo de mensagem que se encontra

em urn outro caso. 0 materiallinguistico similar pode ser fatorado dos varios casos da

base e alocado em uma {mica entrada do lexico frasal.

Na oitava tarefa as restricoes de aplicacoes as quatro regras gerais devem ser

codificadas em regras. Cada estrategia de cada componente tern suas idiossincrasias

particulares que ditam estas restricoes. Por exemplo, embora 0 suporte a afirmacao

possa aparecer zero ou mais vezes, ele nao passa de dois nas estrategias de

argumentacao sobre a proeminencia de urn topico/area.



Anona tarefa consiste na implementa<;ao das regras e medidas de

similaridade entre casas da base e requisi<;6es de introdu<;6es. Elas san genericas ja

que os casos san formados por listas de componentes, e existem tres formas de

"casamento de padr6es" aplicadas a listas: casamento perfeito, uma lista

propriamente contida em outra e a intersec<;ao nao-vazia de listas. Deve-se obter uma

medida que forne<;a urn valor numerico indicativo da similaridade entre caso e

requisi<;ao. Aqui, a medida utilizada foi 0 calculo do nearest-neighbors mathching para

listas.

A decima e ultima tarefa consiste na implementa<;ao da interface que torna

disponivel ao usuario todos os recursas da ferramenta. Ela e uma parte primordial e

grande responsavel pelo sucesso da ferramenta.

5.3 Justificativas e Limitacoes do Modelo Proposto

E importante salientar que nao e a proposta desta tese apresentar urn modelo

do processo de escrita como urn todo. Nao ha preocupa<;ao em investigar aspectos

cognitivos, mas sim de identificar 0 conhecimento linguistico necessario para auxiliar

a escrita e as estrategias de escrita passiveis de implementa<;ao computacional.

Os tres principios adotados para a constru<;ao de ferramentas de suporte if

escrita (apresentados no Capitulo 4) que estao representados no modelo visto acima

sao justificados por considera<;6es de ordem pratica e teorica, enumeradas abaixo.

2. A pre-compila<;ao do conhecimento do genero em estrategias retoricas serve a dois

propositos: como fonte de conhecimento para 0 levantamento da estrutura retorica dos

casos, e para as adapta<;6es interativas.

3. A motiva<;ao de ordem pratica para a ado<;ao de adapta<;6es interativas nas

estrategias e devida ao custo proibitivo da analise retorica detalhada exigida para

cada casa na base. As adapta<;6es monitoradas pelo usuario diminuem a necessidade

de se ter uma base com urn numero de casos muito grande para se conseguir uma boa

precisao e revocac;ao na recuperac;ao de casas. Entretanto, a avaliac;ao da precisao e

revocac;ao da recuperac;ao pode indicar certas deficiencias e exigir que novos casos

sejam adicionados a base.



4. Finalmente, os casos codificam as instancias das estrategias retoricas, e as

adaptacoes (insercoes, remo<;oes e tambem a alterac;ao de mensa gens e de material

linguistico por material similar) criam uma dinarnica que permite ao usuario

memorizar qual material linguistico e necessario para se realizar em ingles cada

mensagem utilizada pelas estrategias.

Entretanto, 0 modelo apresentado nao e capaz de gerar ferramentas que

avaliem as escolhas para 0 texto sendo escrito e fornec;am criticas a elas. Existem na

literatura varios sistemas baseados em conhecimento que incluem esta capacidade, e

pelo menos tres bons artigos que apresentam coletaneas de expert critiquing systems
ou critics, como saD chamados: [Fischer-91; Silverman-92; Rankin-93;]. A

implementacao efetiva de ferramentas construidas nestas bases requer uma pesquisa

especifica em psicologia cognitiva ou psicolinguistica, com acompanhamento do tipo

think-aloud protocol, por exemplo. Uma abordagem nao trivial, que certamente

requereria urn doutorado inteiro neste topico como 0 realizado por Walker em

[Walker-91].

o maior problema com este modelo e 0 da ciclicidade, isto e, urn modelo para

a construcao de ferramentas destinadas a resolver problemas de coesao textual

requerer que 0 usuario reconheca os dispositivos de coesao. Na Ferramenta de

Referencia, apresentada no Capitulo 2, 0 usuario era 0 responsavel por selecionar

expressoes e oracoes de uma base de expressoes sem nenhuma ajuda de como realizar

a concatenacao de ideias. Ja neste modelo para a construcao de ferramentas de auxilio

a organizacao textual, ao usuario e fornecida a estrutura esquematica instanciada

com urn texto particular, sendo que os dispositivos coesivos podem ser salientados nos

textos para facilitar a sua identificacao. A despeito disso, as ferramentas construidas

com base neste modelo nao serao uteis a todos os usuarios-alvo. Se eles nao forem

capazes de abstrair as relacoes retoricas (e como saDrealizadas linguisticamente), este

tipo de ferramenta nao lhes sera uti!.

Finalmente, este modelo tambem nao propoe a utilizac;ao de modelos de

usuario, sendo que este topico deve ser abordado na construcao de ferramentas

tutoriais, como comentado no Capitulo 7.



Neste capitulo foi apresentada uma arquitetura para a construcao de

ferramentas de suporte a escrita. Com esta arquitetura, 0 processo de escrita se divide

em tres passos. 0 primeiro coleta as caracteristicas ret6ricas para 0 texto a ser escrito;

o segundo recupera casos de textos que apresentam estrutura ret6rica similar a
requisitada. Os casos sao recuperados de uma base que deve ser previamente

construida em urn processo de aquisicao por urn engenheiro de conhecimento.

Finalmente, 0 terceiro passo adapta interativamente as estrah~gias ret6ricas

utilizadas em urn caso escolhido para que elas atendam as necessidades do texto atual

do escritor. Tambem e apresentado urn metodo detalhado, composto de dez tarefas,

para a construcao de ferramentas de suporte. A contribuicao maior deste trabalho de

tese talvez seja a utilizacao de Raciocinio Baseado em Casas (RBC) em ambientes

para escrita. A forma de se utilizar juntamente as tecnicas de duas areas da

Intelig€mcia Artificial - RBC e Linguistica Computacional - traz beneficios e novos

desafios para cada uma delas em particular.



Capitulo 6

o Modelo Computacional: A Ferramenta para
a Escrita de Introducoes



este capitulo, apresentamos as decis5es de projeto para a constru<;ao

de uma ferramenta de suporte a escrita para nao nativos que ainda

possuem conhecimento deficitario da lingua inglesa e/ou da escrita

cientifica. Esta ferramenta e destinada a escrita da se<;ao

Introdut6ria de artigos curtos (Letters) da area de pesquisa experimental.

Em algumas decisoes de projeto, nao houve preocupa<;ao com a

implementa<;ao computacional mais eficiente, uma vez que a implementa<;ao desta

ferramenta prot6tipo teve a inten<;ao de avaliar a aplica<;aodo raciocinio baseado em

casos e de tecnicas utilizadas em linguistica computacional1 para ferramentas de

suporte a escrita. Em urn futuro pr6ximo, esperamos que as tecnicas utilizadas aqui

se tornem geradoras de aplica<;oesreais, que auxiliem muitos nao nativos nas suas

tarefas diarias de escrita academica. Para esta meta, uma implementa<;ao mais

eficiente da ferramenta deve ser considerada.

Este capitulo inicia com a descri<;aosucinta dos recursos e processos utilizados

na arquitetura da ferramenta (8e<;ao6.1). Cada urn dos cinco recursos2 sao detalhados

na 8e<;ao 6.2. Exemplos de intera<;ao com 0 usuario (8e<;ao 6.3) explicam a

funcionalidade dos processos envolvidos na escrita de introdu<;oes com a ajuda da

ferramenta, indicando as respectivas entradas e saidas. As intera<;oes sao ilustradas

com screendumps da interface da ferramenta para mostrar os recursos graficos

utilizados.

6.1 A Ferramenta de Suporte

A Ferramenta de 8uporte e uma implementa<;ao prot6tipo da abordagem

baseada em casos com adapta<;oes interativas aplicada a ferramentas de escrita, e e

uma instancia da arquitetura generica apresentada no Capitulo 5. Ela foi

implementada em 8icstus Prolog [8icstus-93] e a sua interface em XView Toolkit

1 Principalmente a analise de corpus para a aquisic;ao da estrutura esquematica e

estrategias ret6ricas das introduc;oes.

2 Incluimos a interface com 0 usuario como urn dos recursos, dado seu papel fundamental

de integradora das varias fases do processo de escrita atraves da abordagem utilizada.



[Heller-90] e Netscape browser, e esta integrada no ambiente AMADEUS juntamente

com a Ferramenta de Referencia.

Como mostrado na Figura 6.1, existem tres grandes fontes de conhecimento

na Ferramenta de Suporte:

• a Base de Casos,

• a Base de Regras de Revisao, e

• as Regras e Medidas de Similaridade.

A Base de Casos contem cinquenta e quatro instfmcias de introdUl;oes

autenticas, sendo que cada caso e representado em urn formalismo computacional e

tern associado 0 texto da introdUl;ao correspondente.

A Base de Regras de Revisao e responsavel por manter a Estrutura

Esquematica para Introducoes, 0 Dicionario de Padroes e os quatro tipos de
Regras de Adaptacoes de Casos. No propotipo implementado, esta base esta

apenas projetada, razao pela qual este modulo aparece tracejado na arquitetuta.

A Base de Casos e parte da Base de Regras (a Estrutura Esquematica) foram

obtidas da analise de urn corpus de introducoes de artigos da area de fisica

experimental. as textos das introducoes foram obtidos atraves da digitalizacao das

introducoes, pois na epoca em que foi realizada a analise de corpus nao tinhamos

disponiveis os textos eletronicamente. As quatro Regras de Adaptacao sao genericas

pois servem para adaptar qualquer uma das trinta estrategias e suas quarenta e

cinco mensagens associadas. Entretanto, nao estao ainda operacionais.

As Regras e Medidas de Similaridade tambem saD genericas, pois saD

baseadas em regras de similaridade entre listas e na medida de similaridade

conceitual chamada nearest neighbours matching, bastante conhecida na area de

RBC.

A ferramenta interage com 0 usuario em tres estagios:

• para a coleta de informacoes sobre a estrutura retorica de introducoes,

• para a selecao do melhor caso dentre os varios recuperados, e

• durante fase de adaptacoes do melhor caso.



A interacao com 0 usuario e realizada pelos processos: Coleta de Features,

Selecao Dirigida pelo Usuilrio e Adaptacoes Interativas. A entrada inicial de

dados (ou requisicao) fornecida pel0 usuario alimenta 0 processo de Recuperacao de
Casos. Este processo toma: as Features Retoricas fornecidas para a introducao a

ser escrita, as Estruturas Retoricas de cada caso da base e as Regras e Medidas

de Similaridade, e devolve ao usuario os casos mais pr6ximos it sua requisicao.

Dentre estes casos, 0 usuario escolhe 0 melhor, e atraves do processo de

Adaptacoes Interativas e da entrada de material hngiiistico relativo a sua

pesquisa/trabalho compoe 0 Texto da Introducao. E possivel tambem que 0 usuario

escreva seu texto a partir dos varios casos recuperados, isto e, sem a ajuda do processo

de adaptacoes interativas, produzindo assim 0 Texto da Introducao a partir dos

casos. Finalmente, 0 usuario pode iterar dois processos: a Selecao Dirigida pelo

Usuilrio e as Adaptacoes Interativas durante 0 processo de composicao de seu

texto da introducao.

Dos tres estagios de interacao da ferramenta com 0 usuario citados acima,

apenas os dois primeiros estao completamente implementados. A fase de adaptacoes

esta com sua interface implementada porem ainda nao esta funcional.
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Textoda
Introduyao

Regras e
Medidas de
Similaridade

Features
RetOricas

Coleta de
Features

Legenda

I I Recurso

c:===:> Processoo EntradaiSaida

A implementacao atual da ferramenta possui uma base com cinquenta e

quatro casos. Cada caso representa a estrutura ret6rica da introducao de um artigo da

area de fisica experimental, e tem associado urn arquivo com 0 texto da introducao



anotado com suas caracteristicas ret6ricas. A Figura 6.2 mostra 0 arquivo que esta

associado a uma das introduc;6es da base.

SETTING: FAMILIARIZING TERMS OR OBJECTS OR PROCESSES
1) Conductive LB films of charge transfer complexes based on TCNQ, TTF and related
donors [1], are characterized by strong one-dimensional interactions and are therefore
susceptible to stacking defects and the Peierls instability.

REVIEW: REQUIREMENTS FOR THE PROGRESS IN THE AREA
2) It should be possible to overcome such defects and thus produce films of higher
conductivity if a complex of higher dimensionality is chosen.

3) Indeed, Nakamura et al, [2] have shown that monovalent salts of a range of long-chain
alkylammonium salts of M(dmit)2, where M = Au, Ni, Pd, or Pt may be deposited as LB
films and oxidised with bromine or iodine to yield molecular films with conductivities in the
range O.OOI-30S/cm.

4) However, owing to their instability at the air-water interface, it was necessary in most
cases to deposit the complexes as 1: 1 mixtures with icosanoic acid.

PURPOSE: PRESENTING AN EXTENSION OF A PREVIOUS AUTHOR'S

WORK + INTRODUCING MORE PURPOSES
5) § In a preliminary report [31.we have shown that it is possible to deposit LB films of the
pure didodecyldimethylammonium salts of the divalent metal complexes [M(dmit)2]2- and
[M(mnt)2]2-.

G) In this report we describe further investigations into the behavior of these compounds
(complexes 1 and 2, respectively) at the air-water interface and extend our studies to the
monovalent salt (complex 3) for comparison.

Os fragmentos de texto sublinhados correspondem as partes reutilizaveis do

texto. as periodos (simples ou compostos) san enumerados pois san a unidade basica

de analise3
• 0 materiallinguistico factual aparece em texto normal. A representac;ao

Prolog correspondente e ilustrada na Figura 6.3.

3 Entretanto. reconhecemos as ora<;6es subordinadas e coordenadas separadamente. ainda

que estejam indexadas por uma (mica entrada, sempre que elas estiverem representando



case( tsf4,

[c(setting, s(familiarizing_ terms_or _objects_ocprocesses,

[m(definicao_semi30rmal, tsf4,1)])),

c(review, s(requiremen ts30r _the _progress_in_ the _area,

[m(complexidade_topico, tsf4,1),

m(requisitos-para_progresso, tsf4, 2),

m(evidencia, tsf4,3)])),

c(gap, s(unre solved_conflict_or_problem_among_previous_stu dies,

[m(conflito_ou_problema, tsf4, 4),m(causa, tsf4, 4)]),

c(purpose, s(presen ting_an_extension_oLa_previous_a uthors_ work,

[m(autor_proeminente, tsf4,5), m(extensao, tsf4 ,6)]),

c )U u oses, m adicao,tsf4,6

Figura 6.3: Estrutura retorica representada em Prolog

No exemplo mostrado na Figura 6.3, 0 nome do caso e tsf44 e a lista de

componentes e formada por: contextualizac;iio (setting), revisiio da literatura (review),

necessidade de mais investigac;iio (gap), e dois tipos de propositos (purpose). 0 ultimo

componente da estrutura de urn caso, Lista_de_Features_Pragmaticas, niio foi

utilizado como indice para recuperac;ao de casos no desenvolvimento da ferramenta

para introduc;oes e e representado como uma vari{lVel anonima do Prolog ( _ ). As

caracteristicas pragmaticas niio foram utilizadas nesta implementac;ao pois os artigos

do corpus possuem varias caracteristicas em comurn: 0 tamanho da introduc;ao, estilo

das revistas e audiencia alvo. Este componente sera importante, entretanto, quando a

abordagem estiver sendo utilizada para outros subgeneros de artigos cientificos

(teorico, artigo de revisao, position paper, aplicac;ao, por exemplo) ou para uma classe

mais ampla de trabalhos cientificos (como por exemplo teses). Vma introduc;ao de urn

artigo de revisao (review article), de uma tese, ou de urn capitulo de urn livro tecnico,

mensagens realizadas em uma mesma ora<;ao.Tambem agrupamos varios periodos em uma

(mica entrada. sempre que estiverem representando uma unica mensagem.

4 0 prefixo tsf e usado para as introdu<;6es da revista Thin Solid Films, enquanto que prl

para as da p,ysical Review Letters.
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por exemplo, e bem maior, possui outros propositos e e destinada a outros tipos de

audiencia, e dessa forma, pode apresentar outros componentes e/ou diferentes

arranjos para eles.

Cada urn dos componentes na Lista_de_Componentes e representado pela

estrutura c(Nome_Componente, Estrategia). Para cada componente, somente uma

estrategia, das trinta disponiveis, e escolhida por vez e elas tern a estrutura

s(Nome_Estrategia, Lista_de_Mensagens). As estrategias incluem geralmente

duas a tres mensagens das quarenta e cinco encontradas em introdu<;6es de nosso

corpus. A estrutura das mensagens e m(Nome_mensagem, Nome_do_Caso,

Numero_do_Periodo) e elas apontam para as entradas de urn lexico frasal que sera

descrito na proxima subse<;ao.

6.2.2 Uma Rede Conceitual de Estrategias e Mensagens

A representa<;ao da estrutura esquematica foi baseada nos trabalhos de

[McKeown-85] e [Hovy-92], apresentados no Capitulo 4. Estes dois trabalhos tratam

de gera<;ao de texto, enquanto a representa<;ao utilizada nesta tese possui

caracteristiscas proprias a tarefa a que serve (suporte a escrita) e a abordagem

utilizada (raciocinio baseado em casos). :It, portanto, atraves desta rede de conceitos

que as quatro regras de adapta<;6es interativas podem ser realizadas durante a ultima

fase do processo de escrita5 de urn trecho de texto: 0 processo de revisao.

A estrutura esquematica de introdu<;6es e representada na forma de uma

rede de conceitos6 que contern dois tipos de rela<;6es:

• categoriza~ao (is_a) que e utilizada para: (1) relacionar as estrategias generic as as

especificas de urn dado componente (rela<;aosubclasse-classe), e (2) para relacionar os

5 A revisao pode ahmentar as fases de gera~aoe organiza~aode novas ideias e escrita de
novos trechos de texto, pois a escrita e urn processocichco,comodiscutido no Capitulo 2.

6 Urn conceitopode ser urn dos oito componentesda estrutura esquematica, uma das trinta
estrategias definidas ou urn dos quarenta e cinco tipos de mensagens. As estrategias
intermediarias tambem sao consideradas como conceitos. Algumas das estrategias sao
genericas por serem utilizadas total ou parcialmente por outras estrategias. Assim,

estrategias mais especificasherdam estas partes. refinando suas outras partes para refletir 0

material hnguistico especificoao componentea que servem.



varios tipos de mensagens as suas estrategias e as varias estrategias aos seus

componentes da estrutura esquematica (relac;ao membro-classe); e

Estas duas relac;5es sao usadas da mesma forma como em [Alterman-88], urn

sistema de planejamento baseado em casos que adapta urn plano antigo para uma

nova situac;ao, procurando situac;5es similares em uma rede semfmtica de conceitos.

Entretanto, a rede semantica apresentada em [Alterman-88] e mais rica em relac;5es,

isto e, possui urn conjunto maior de relac;5es para representar 0 conhecimento de

situac;5es anteriores/conhecidas.

As relac;5es de categorizac;ao e agregac;ao sao exemplificadas nas Subsec;5es

6.2.2.1 e 6.2.2.2. Os conceitos do tipo estrategia ou mensagem podem ainda ter urn

dos quatro tipos de caracteristicas/papeis: ser obrigatorio, opcional, aparecer uma ou

mais vezes, ou aparecer zero ou mais vezes. Estas caracteristicas sao exemplificadas

na Subsec;ao 6.2.2.3. As mensa gens apontam para as entradas de urn dicionario de

padr5es (ou lexico frasal) cuja proposta de implementac;ao e apresentada na Subsec;ao
6.2.2.4.

A relac;ao is_a e utilizada para indicar as relac;5es subclasse-classe e membro-

classe. A Figura 6.4a mostra como a relac;ao is_a e utilizada para relacionar a

estrategia Argumentar sobre a Proeminencia do Topico (subclasse), que aparece no

componente Contextualizac;ao, a sua classe (a estrategia generica Argumentac;ao). A

Figura 6Ab mostra os cinco membros da estrategia Definic;ao(classe).

Figura 6.4a: Rela~aois_a entre subclasse (estratt!gia especifica a um componente)
e classe (estratt!gia generica)
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Figura 6.4b: Rela~oesis_a entre membros (mensagens) e classe (estrategia
Defini~io)

A rela<;ao de categoriza<;ao entre classe e membros e usada na regra de

adapta<;ao Trocar uma lvlensagem por Similar pois os membros de urn conceito

compartilham propriedades comuns e podem ser, geralmente, substituidos entre si.

Tambem e utilizada nas regras de lnserriio e Remoriio de mensagens para a obten<;ao

do nome das mensagens pertencentes as estrategias definadas pela rela<;aopart-of. A"

regras de adapta<;ao SaDdetalhadas na Se<;ao6.2.4.

Geralmente, a rela<;ao part-of e usada na rela<;ao parte-todo entre objetos,

cujo exemplo mais tradicional e: uma cadeira tern quatro pernas, assento e encosto.

Nesta tese, esta rela<;ao e utilizada para representar os componentes de uma dada

estrategia. Cada estrategia (todo) e representada como uma sequencia de outras

estrategias ou mensagens (partes). Por exemplo, a estrategia Argumentar sobre a

Proeminencia do Topico e compost a pelas estrategias Declarar Proeminencia Topico,

Familiarizar termos ou objetos ou processos e Suporte (Figura 6.5).

As opera<;5es de inser<;ao e remo<;ao de mensagens em uma estrategia

utilizam a rela<;aode agrega<;aopara ter acesso aos elementos/partes das estrategias e

assim checar as suas caracteristicas. Dessa forma, remover urn conceito opcional ou

urn conceito que pode estar presente zero ou mais vezes em uma estrategia e

permitido; adicionar urn conceito que pode estar presente zero, ou, uma ou mais vezes

tambem. Remover urn conceito obrigatorio nao sera permitido, assim como remover

urn conceito que pode estar presente uma ou mais vezes se ele e 0 unico representante

de uma estrategia de urn caso. As caracteristicas dos conceitos saD comentadas na

proxima subse<;ao.



Figura 6.5: Partes de uma estrategia

6.2.2.3 Caracteristicas das Estrategias e Mensagens

Como comentado anteriormente, cada estrategia possui uma relacao de

agregacao com seus elementos (outras estrategias ou mensagens), sendo que estes

conceitos apresentam quatro tipos de caracteristicas. A Tabela 6.1 mostra a

representacao Prolog para estas caracteristicas e tambem a representacao das

relac;5es is_a e part_of.

Tabela 6.1: Representa~aoProlog para as rela~oese caracteristicas de conceitos

Rela oes

relacao is_a

rela<:;ao art_of

Caracteristicas dos Conceitos

obrigatorio

opcional

aparece uma ou mais vezes

a arece zero ou mais vezes

is_a(membro,classe) ou is_a(subclasse,classe)

art_of(conceito,

(obrigatorio, conceito)

(opcional, conceito)

(uma_ou_mais, conceito)

zero_ou_mais, conceito

part-of( argumentacsobre _a_proeminencia_ do_topico,

[(obrigatorio, declarar _proeminencia_ do_topico),

(opcional,familiarizar) ,

(uma_ou_mais, suporte)])



Como ilustrado na Figura 6.4a, a estrategia Argumentar sobre a

Proeminencia do T6pico e uma subclasse da estrategia Argumenta<;ao, sendo a

estrategia Declarar Proeminencia do T6pico uma subclasse de Declara<;ao. Estas

rela<;6essao representadas em Prolog por:

is_a(declaracproeminencia_ do_topico, declaracao)

Na Figura 6.4b, a estrategia Defini<;aopossui cinco membros. As rela<;6es sao

representadas por:

is_a( deCestipulacao, definicao)

is_a(deCsubstituicao, definicao)

Na Figura 6.6, mostramos parte da rede conceitual que enfatiza as rela<;6es

de categoriza<;ao entre as estrategias genericas e as especificas de urn dado

componente. Dentre todas as estrategias definidas nesta tese, escolhemos a estrategia

generica Argumenta<;ao e as suas subclasses. Esta estrategia generica foi escolhida

por envolver outras duas estrategias genericas (Familiarizar e Suporte), cobrindo

assim uma parte razoavel dos conceitos encontrados em uma introdu<;ao. As

subclasses da Argumenta<;ao que sao utilizadas nas introdu<;ao de nosso corpus sao:

• Argumentar sabre a Proeminencia do T6pico (componente Contextualiza<;ao),

• Progresso na Area (componente Revisao da Literatura),

• Requisitos para 0 Progresso na Area (componente Revisao da Literatura), e

• Justificar Escolhas por Materiais e Metodos (componente Metodologia).



Proposito
Motivar;iio

Evidencia
Exemplificar;iio

Parti cularizar;iio
Causa

Resultado

clara~ao Suporte
Familiariza~ao

issj . \'s a- IS a -
Classifica~ao

ini~iio Descri~iio

part _of( argumenta sobre __ proeminencia _do _topico,
[(obrigatorio, decmrar -'proe inencia _do_topico).

(opcional. familiarizar),
(uma_ou_mai", suporte)))

part _of(requisitos -'para_ 0-'progresso _na _ area,
(opcional complexidade _topico),

brigatorio, requisito -'para -'progresso),
(z 0_ou _mais, suporte)))

part _of(progresso _na _ area,
[(obrigatorio, dec1arar -.pro esso _na_ area),
(uma_ ou_mais, suporte_progresso _na_ area)])

part _of (just . ar_escollias -'por _mat _e_met,
[(opcional dec rar_mat_met),
(uma_ ou_mais, suportejustificar_ escollias)])

Esta subsecao apresenta urn estudo de caso que sugere alguns atributos a

serem considerados nas entradas do dicionario de padroes para tres tipos de

mensagens. A representacao proposta e similar ao sistema ANA [Kukick-83],

apresentado nos Capitulos 2 e 4. A escolha dos atributos leva ern consideracao duas

das quatro regras de adaptacoes interativas a regra "Trocar uma

mensagem/estrat{~gia por similar" e a regra "Mudanca do material linguistico das

mensa gens" -, ja que elas trabalham fortemente sabre os atributos das entradas do

dicionario de padroes. Esta representacao pode ser generalizada para as mensagens

restantes. As regras de adaptacao san discutidas na Subsecao 6.2.4.



Um Estudo de Caso: As Mensagens da Estrategia Dec1arar Proeminencia do

T6pico/Area

Declarar Relevancia Declarar Atllalidade Declarar Bem Estabelecida

onde 0 itillico significa a presenc;a de uma mensagem e "I" opcionalidade.

A~ caracteristicas que diferenciam cada membro desta estrab~gia e que acabam por

nomear as mensagens estao descritas no Apendice A. Entretanto, como mostram os

exemplos abaixo, as mensagens da estrategia "Declarar Proeminencia do Topico/Area"

apresentam similaridades. Poderiamos definir urn atributo especial para receber 0

valor da similaridade mais marcante: 0 subtipo das mensagens. 0 subtipo nos tres

exemplos abaixo eo nivel de atividade da pesquisa no topicohirea (niveCatividade).

o exemplo (a) e de uma mensagem Declarar Relevancia; 0 (b) de Declarar Atllalidade;

e (c) de Declarar Bem Estabelecida:

(a) The effects of the Kerr nonlinearity have been well studied through a
variety of nonlinear optical processes.

(b) Recently there has been considerable activity in the study of coarsening
processes in systems possessing nonconserved order parameters and stringlike
or pointlike topological defects, both theoretical [2-6] and experimental [7-9].

(c) Since the theoretical prediction [1] and the experimental verification [2,3] of
their occurrence in the stimulated Raman scattering (SRS) process, Raman
solitons have been the subject of intense study.

A Tabela 6.2 mostra os varios subtipos das mensagens que foram encontrados

na nossa analise de corpus, juntamente com seus elementos semanticos. Os

subtipos estao agrupados pelos tres tipos de mensagens da estrategia

"Declarac;ao da Proeminencia do Topico".



Tabela 6.2 Subtipos das Mensagens de "Declarar Proeminencia do T6pico/Area"

importincia_topico_area(topico, area, atributos)

importincia _topico( topico/area, atributos, finalidade)

interesse_em _topico( nivel, "interesse" , topicol area)

aten~io_em_topico(nivel," aten~io", topico/area)

nivel_atividade(nivel, atividade, topico/area)

to ico c1assico ou central to ico/area, atributos

Declarar Atualidade

nivel_atividade(nivel, atividade, topico/area, tempo)

aten~io_em_topico(nivel," aten~io", topico/area,tempo)

interesse em to ico nivel,"interesse", to ico/area,tem 0

Declarar Bem Estabelecida

topico _c1assico_ou_centraletopico/area, atributos,tempo)

importincia _topico(topico/area, atributos, finalidade,tempo)

importincia _topico _area(topico, area, atributos,tempo)

nivel_ atividade(nivel, atividade, topicol area,tempo)

aten~io_em_topico(nivel," aten~io", topico/area,tempo)

interesse_em _topico( nivel, "interesse", topicol area,tempo )

progresso _area(nivel," progresso", topico/area,tempo)

es uisa varios autores to ico, atributos, varios autores,tem 0

A representac;ao proposta para as entradas do l{~xicofrasal e uma estrutura

de pares atributo-valor, representada em Prolog como:

lex( [Lista_ de_Mensa gens_ da_ Oracao],

Numero_do_ Caso,

Lista_de_Numeros_das_Oracoes,

Lista_das_Listas_de_Pares_Atributo_ Valor_para_ Cada_ Oracao)



lex( [declarar_relevancia], prlG, [I),

[ [% atributos semanticos

(subtipo, nivel_atividade),

% atributo lexico

(padrao, ' The effects of the Kerr nonlinearity «have been well studied
through a variety of» nonlinear optical processes.'),

% atributo sintatico

(forma_sintatica, oracao),

% estrutura tematica

(tema, topico)] ])

sendo que a entrada se constitui de uma {mica orac:;ao,portanto a lista de

mensagens so possui urn elemento. Esta entrada pertence a urn casu da revista PRL

(pr16); e e a primeira orac:;ao da introduc:;ao, e portanto, 0 terceiro parametro

apresenta uma lista com 0 numero 1. 0 proximo parametro contem somente uma lista

com os pares atributo-valor pois, a entrada apresenta uma unica orac:;ao,e alguns

deles foram listados: atributos semanticos, lexicos e sintaticos. 0 atributo lexico

contem 0 padrao que pode ser sugerido ao usuario em uma regra de adaptac:;ao. 0

material lexico entre colchetes angulares indica 0 material que pode ser reutilizado.

Abaixo, mostramos urn outro exemplo de entrada que contem duas orac:;6es

coordenadas, sendo que a primeira e denominada de orac:;ao pois nao carrega a

conjunc:;ao, e a segunda recebe 0 nome de orac:;aocoordenada por carre gar em seu

padrao a conjunc:;ao.Essa entrada tern, portanto, duas listas de pares atributo-valor.

lex( [fato_particular,evidencia], tsfJ, [3],

[ [% atributo lexico

(padrao, '«There has been recent speculation that»' the role of lipids is
unlikely to be purely passive [1]'),

% atributo sintatico

(forma_sintatica, oracao)

% estrutura tematica

(tema, vazio»),

[% atributo lexico

(padrao, '«and indeed recently there has been evidence that» the
interactions between glycolipids form an inicial role in cell recognition processes [2].'),

% atributo sintatico

(forma_sintatica, oracao_coord)] ])



6.2.3 Regras e Medidas de Similaridade

Urn mecanismo essencial de urn sistema baseado em casos e 0 procedimento

de recuperacao dos casos que apresentam caracteristicas similares aquelas fornecidas

por uma requisicao. Este mecanismo e ativado sempre que uma busca na base nao

resultar em casos que possuam urn "casamento" perfeito com a requisicao. Nesta

secao, apresentamos urn metodo simples, porem eficaz para identificar os casos

similares a requisicao do usuario. Utilizamos, tambem, uma medida para caracterizar

a similaridade conceitual entre caso e requisicao. Esta medida, conhecida pelo nome

de nearest neighbors matching [Kriegsman-93], fornece urn valor que mede 0 quanto

urn caso recuperado e similar a uma requisicao. Embora esta medida avalie a

similaridade somente em termos conceituais, a busca garante a recuperacao de casos

que respeitam a ordem dos componentes de uma requisicao. Depois que 0 valor da

similaridade foi computado, podemos aplicar algumas heuristic as para descartar os

casos que possuam valor de similaridade abaixo de urn limite. Entretanto, nesta

implementacao estamos somente limitando 0 numero de casos retornados para urn

conjunto de, no maximo, quatro casos. Estes aspectos estrategicos dos algoritmos

serao comentados e justificados abaixo.

Como visto na Secao 6.2.1, os casos sao armazenados como estruturas Prolog

da forma: casp(Case_Name, ListofComponentes, ListofPragmaticFeatures).

o procedimento de busca de casos iguais ou similares utiliza somente a lista

ListofComponents. Esta lista representa os componentes de uma introducao e suas

estrategias ret6ricas associadas e tern a seguinte forma:

Para a busca de casos similares nao utilizamos a lista ListofMessages, pois

o usuario fornece somente 0 nome das estrategias associadas aos componentes e uma

ordem assumida para elas. Alocamos, entao, as requisic6es na forma de uma lista

para que a ordem dos componentes na requisicao seja preservada durante a aplicacao

dos procedimentos de busca. 0 usuario pode, entretanto, desejar urn preview dos casos

da base para ter uma nocao da ordem dos componentes. Pode ainda desejar ver

exemplos das estrategias antes de se decidir por uma. Sugest6es para a



implementa<;ao desta facilidade de navega<;ao na base de casos serao apresentadas

mais adiante. Veremos agora as regras para a busca de casos.

Existem tres formas de "casamento" entre duas listas: urn "casamento

perfeito", uma lista completamente contida, ou uma lista parcialmente contida

em outra. Utilizamos estas tres formas para recuperar os casos da base. Na

nomenclatura de listas, elas saD respectivamente: listas iguais, sublistas e interse<;cao

nao-nula aplicada a listas. Sublistas e intersec<;6es podem ocorrer tanto do ponto de

vista da requisi<;ao quanto do caso. Para nossa tarefa, recuperar urn caso que esta

completamente contido em uma requisi<;ao nao tera tanto valor quanta recuperar urn

caso que contem completamente a requisi<;ao. Para a recupera<;ao de casos tratamos

estas duas rela<;6es (contido e contern) de forma diferente e damos prioridades

diferentes a elas.

A descri<;aodas regras de similaridade e do calculo do valor da similaridade e

fornecida atraves de seu c6digo Prolog, pois ele e curto e simples 0 bastante para ser

listado juntamente com os exemplos. E import ante dizer que toda a implementa<;ao

sugerida nesta tese nao teve preocupa<;ao com 0 aspecto de eficiencia. A justificativa

para esta posi<;aoe que 0 sistema implementado e apenas urn prot6tipo utilizado para

mostrar a aplicabilidade do raciocinio baseado em casos para ambientes de escrita.

Quando caso e requisi<;ao apresentam mesmos componentes e mesma ordem

temos urn casamento perfeito. Este procedimento e sempre ativado antes das regras

de similaridade.

Implementa<;ao Prolog

% listas_iguais(Ll,L2): verifica se Ll e' igual a L2

listas_iguais(O, m.
listas_i

o caso contern a requisi<;ao e mais componentes. Dizemos que a requisi<;ao

esta propriamente contida no caso ou que 0 caso contern a requisi<;ao.



lmplementacao Prolog

% sub_Iistas(L,S): verifica se S e' uma sub_Iista de L

sub_Iistas(L,S) :- \+ Iistas_iguais(Ll,L2), subIista(L,S), ~.

subIista(L,S) :- prefix(S,L).

subIista([E I R],S) :- sublista(R,S).

prefixo(O,->.
Jrefixo E IR , E IR1

A Figura 6.7 ilustra a ocorrencia de uma requisicao completamente contida

em urn caso recuperado.

Requisi~iio
Setting: Argumenting about the topic prominence
Review: Historical review
Purpose: Presenting an improvement of

a research topic

Caso e requisicao saG diferentes, mas existe uma interseccao nao-vazia entre

eles. Nesta regra, a requisicao deve ter tamanho (numero de componentes) menor ou

igual ao caso. Esta restricao e feita pois existe tambem a ocorrencia de urn caso

parcialmente conti do na requisicao.

lmplementacao Prolog:

% interseccao_listas(Ll,L2): verifica se existe uma interseccao nao-vazia entre Ll e
L2.

interseccao_listas(Ll,L2) :- \+ subIista(Ll,L2), \+ Iistas_iguais(Ll,L2),

tamanho(Ll,Tl),tamanho(L2,T2), Tl =< T2,

inteclistas(Ll,L2,L), L \== D, !.
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A Figura 6.8 mostra uma requisiGao parcialmente contida em urn caso. A

restri<;ao requisirdo menor ou igual ao caso e valida pois a requisi<;ao apresenta

cardinalidade igual a 4 (setting, review, gap e purpose), e 0 caso cardinalidade 5

(review, gap, purpose, results, e layout).

Setf : Ar entin about the to ic romlllence
Review: Progress in the area
Gap: Restrictions in previous approaches
Purpose: Presenting a novel approach or
methodology or technique

Results: Presenting results
Layout: Outlining the parts of the article

as predicados abaixo refinam os anteriores para que retornem tambem 0

valor da similaridade. Mostramos tambem 0 calculo para as situaGoes nas quais 0 caso

esta totalmente e parcialmente conti do em uma requisiGao. Teremos, assim, quatro

conjuntos de resultados para a busca de casos similares. Aqui, nao estamos tratando

da busca pelo "casamento perfeito".

Requisi~ao totalmente contida no caso e Caso totalmente contido na

requisi~ao

o valor de similaridade Valor_Sim mede quanto a requisiGao se aproxima

conceitualmente do caso. Ele permite fazer compara<;oes quantitativas entre os casos

recuperados da base. Quanto maior for Valor _Sim mais similares sac as listas. 0

predicado similarl trata da situa<;ao na qual temos uma requisi<;ao totalmente

contida no caso. similar3 trata de casos totalmente contidos na requisiGao. A {mica

diferen<;aentre eles e que chamam 0 predicado sublista com parametros invertidos.



similar 1(Ll,(X,ValocSim»:- case(X,L2,-J,

\+ listas_iguais(Ll,L2), sublista(L2,Ll),

tamanho(Ll,Tl), tamanho(L2,T2),

Valor_Sim is 100 * (Tltr2).

prefixo(O,-J.

prefixo([c(X,s(Xl,-J) IRestoSL],[c(X,s(Xl,-J) IRestoL]) :-

prefixo(RestoSL, RestoL).

sublista(Lista,Sublista) :- prefixo(Sublista,Lista).

sublista(L IR],SL) :- sublista(R,SL).

similar3(L 1,(X,ValocSim»: - case(X,L2,-J,

\+ listas_iguais(Ll,L2), sublista(Ll,L2),

tamanho(Ll,Tl), tamanho(L2,T2),

Valor Sim is 100 * <T2trl).

Requisi~ao parcialmente contida no caso e Caso parcialmente contido na

requisi~ao

Para estes dois casos calculamos a medida de similaridade da mesma forma

que os casos anteriores, isto e, atraves do calculo do nearest neighbors matching para

listas7
. similar2 trata da situacao na qual a requisicao esta parcialmente contida no

caso e similar4 de casos parcialmentes contidos na requisicao.

7 0 calculo do valor de similaridade para hstas e feito da mesma forma como 0 utilizado por

ReMind, urn software comercial para a constru<;ao de sistemas que utilizam raciocinio

baseado em casos. ReMind foi desenvolvido pela empresa Cognitive Systems e para cada tipo



similar2(Ll,(X,ValocSim» :- case(X,L2,-.>,

\+ listas_iguais(Ll,L2), \+ sublista(L2,Ll),

inter_listas(Ll,L2,L), L\== D, tamanho(L,TL),

tamanho(Ll,Tl),tamanho(L2,T2), Tl =< T2,

ValocSim is 100 * (TL/(Tl + T2 - TL».

inter_listas(Ll,L2,ML) :- findall(L,(sublista(Ll,L), sublista(L2,L»,M),

maior _lista(M,ML).

maior_lista([], []).

maior_lista([L],L).

maioclista(fLll Cauda],L) :- maior_lista(Cauda,MLC), !,

tamanho(Ll, TLl), tamanho(MLC, TMLC),

if(TLl > TMLC,L = Ll,L = MLC).

similar4(Ll,(X,Valor_Sim» :- case(X,L2,.J,

\+ listas_iguais(Ll,L2), \+ sublista(Ll,L2),

inter_listas(Ll,L2,L), L \== D, tamanho(L,TL),

tamanho(Ll,Tl),tamanho(L2,T2), T2 < Tl,

Valor Sim is 100 * (TL/(Tl + T2 - TL».

o valor de similaridade e calculado para cada caso recuperado. 0 predicado

busca_casos_similares, mostrado abaixo, tern como entrada a requisi<;ao do usuario

e devolve quatro listas de casos ordenadas em ordem decrescente do valor de

similaridade. As listas L_l, L_3, L_2 e L_4 apresentam a requisi<;ao totalmente

diferente de feature (valores booleanos, valores numericos, simbolos e listas) ele fornece urn

calculo diferente para computar similaridade. 0 valor final da similaridade de urn caso com

diferentes features e calculado como a soma cumulativa do valor de similaridade de cada

feature multiplicado pelo seu peso [Kriegsman-93].



contida no caso, 0 caso totalmente contido na requisicao, a requisicao parcialmente

contida no caso e 0 caso parcialmente conti do na requisicao, respectivamente. A secao

abaixo fornece exemplos das quatro populacoes de casos recuperados e seus valores de

similaridade.

busca_casos_similares(Ll,L_l,L_2,L_3, L_4) :-

findall«X,Valor_Sim),similar 1(Ll, (X,ValocSim»,Lll),

findall«X, Valor _Sim),similar2(L 1,(X,Valor_Sim», L22),

findall«X, Valor_Sim), similar3(L 1,(X,ValocSim», L33),

findall«X, Valor_Sim),similar4(L 1,(X,ValocSim»,L44),
ordena Lll,L_l ,ordena L22,L_2 ,ordena L33,L_3 .ordena L44,L_4 .

6.2.3.3 Integra~aoda Busca de Casos na Ferramenta de Suporte

Na Ferramenta de Suporte, quando 0 uswlrio escolhe os componentes e suas

estrategias associadas, ele deve fornecer tambem 0 grau de certeza com relacao a
ordem das estrategias. Existem tres graus de certeza: Certeza sobre a Ordem

Escolhida, Algumas Duvidas e Muitas Duvidas. Cada escolha dita,

respectivamente, as listas das quais se tomam os casos fornecidos ao usuario:

Portanto, quanto menor a certeza com relecao a ordem dos componentes e

estrategias mais flexivel se torna a busca. Esta decisao de projeto se baseia na crenca

de que urn sistema para auxilio a escrita deve ser flexivel e fornecer boas respostas

(casos com estruturas ret6ricas validas) mesmo em situa<;oes nao favoraveis.

Flexibilizar a busca e uma das estrategias de ensino utilizadas pela ferramenta.

Vamos supor uma requisicao hipotetica composta por review, gap e

purpose. Mostramos na Tabela 6.3 alguns possiveis casos recuperados e seus

respectivos valores de similaridade. Consideramos nesta tabela as quatro diferentes

populacoes de onde os casos similares podem ser recuperados. Consideramos, tambem,

que na base nao havia casos iguais a requisicao.
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Requish;ao totalmente contida no caso Caso totalmente contido

setting, review,gap,purpose: 75% na requisi~ao

setting, review, gap, purpose ,results: 60% gap,purpose:66%

setting,review, gap, purpose, results,layou t:50% purpose: 33%

review,gap: 66%

Requisicao parcialmente contida no caso Caso parcialmente contido

setting,review,purpose: 50% na requisi~ao

setting,gap,purpose,results: 40% setting,purpose: 25%

setting,purpose,results,methodology: 17%

setting, purpose,results: 20%

Como comentado acima, as listas san ordenadas em ordem decrescente do seu

valor de similaridade, porem, a ferramenta fornece casos ao uSUllrio respeitando a sua

origem. Considerando-se as quatro popula<;oes de casos similares, a preferencia pelos

casos recuperados e: (1) a requisi<;ao totalmente contida no caso, (2) a requisi<;ao

parcialmente contida no caso, (3) 0 caso totalmente contido na requisi<;ao e (4) 0 caso

parcialmente conti do na requisi<;ao. As duas primeiras situa<;oes san preferiveis pois

fornecem casos com maior ou igual numero de componentes e que san representativos

de bons arranjos retoricos pois vieram de introdu<;oes de artigos publicados com

processo de revisao por referees. Estes casos fornecem urn contexto maior. A terceira

situa<;ao e preferivel a quarta pois a requisi<;ao vai conter toda uma parte valida com

rela<;ao a ordem de componentes, isto e, 0 caso recuperado. Quando considerada, a

busca de listas iguais esta na primeira posi<;aoda escala de buscas.

Poderiamos limitar 0 numero de casos retornados de duas form as: aceitando-

se somente os casos que tivessem seu valor de similaridade acima de urn determinado

valor ou limitando a quantidade de casas retornados. Nesta implementa<;ao so

consideramos a segunda op<;ao e limitamos 0 numero de casas retornados a, no

maximo, dois de cada lista. Porem, a ferramenta sempre fornece ao usuario no

maximo quatro casos independentemente do tipo de requisi<;ao. A ordem das listas de
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onde os casos sao tornados e dependente do tipo de requisi<;ao e sera exemplificada

abaixo. Vamos considerar os tres tipos de requisi<;5es:

Como nao ha a situa<;ao de caso e lista iguais, a ferramenta seleciona os dois

primeiros casos com valor de similaridade maior da lista requisi<;ao totalmente

contida no caso. Neste caso, 0 usuario tera somente dois casos.

Para este caso, seria tentador escolher da tabela acima primeiro os casos que

apresentam urn valor de similaridade maior entre as popula<;5es da primeira linha da

tabela acima: 75%, 66%, 66% e 60%. Entretanto, nao e esta a ordem fornecida pela

ferramenta. 0 caso com 60% de valor de similaridade vem de uma lista onde a

requisi<;ao esta totalmente dentro do caso e este caso e preferido aos dois de 66%. E
melhor fornecer primeiro ao usuario urn caso no qual sua requisi<;ao esta representada

pois se ele desejar aumentar 0 numero de componentes vai poder ver urn arranjo

valido. Com os dois casos com valor de similaridade 66% 0 usuario fica sem algumas

partes de sua requisi<;ao. A ferramenta fornece os casos com valor de similaridade

75%,60%,66% e 66%.

Esta requisi<;ao tern acesso as quatro listas de casos similares. Para 0 nosso

exemplo, esta requisi<;ao toma quatro casos de duas popula<;5es de casos similares,

respeitando a ordem definida acima: (1) requisi<;ao totalmente contida no caso (75% e

60%), (2) requisi<;ao parcialmente contida no caso (50% e 40%).

Como as estrategias sao definidas em urn alto nivel de abstra<;ao, 0 usuario

pode desejar ver exemplos delas antes de formar sua requisi<;ao. A ferramenta pode

implementar esta facilidade atraves do predicado similar2 definido acima. Este

predicado recupera casos que possuem intersec<;ao com a requisi<;ao quando a

requisi<;ao e menor que 0 caso sendo comparado. Assim, este predicado seria ativado

para ilustrar casos que contenham uma estrategia em particular selecionada das

trinta estrategias disponiveis. A versao atual da ferramenta, entre tanto, nao possui

esta facilidade.



Resumindo, traduzimos 0 problema de encontrar a melhor aproxima<;ao de

uma estrutura retorica para introdu<;5es, sendo dados os seus componentes e

estrategias, na tare fa computacional de busca do melhor "casamento de padr5es"

representados como listas. A medida do valor de similaridade avalia urn padrao em

termos conceituais e a busca preserva a ordem dos componentes.

Como os casos ilustram tanto as situa<;5esmais simples das estrategias como

as mais completas, uma fase de adapta~ao para estrategias e suas mensagens foi

proposta. Como veremos na proxima subse<;ao, as adapta<;5es nao atuam nos

componentes da estrutura retorica do caso recuperado. Elas atuam em urn nivel

micro, isto e, nas mensagens das estrategias do caso recuperado, sugerindo

modifica<;5esem urn processo interativo no qual 0 sistema utiliza 0 conhecimento das

estrategias que geraram a instancia particular (caso) na execu<;aodas adapta<;5es, e 0

usuario escolhe quais e quando ele deseja executar tais adapta<;5es. Com opera<;5es

para reduzir, aumentar, alterar 0 tipo de mensagem e modificar 0 materiallinguistico

das mensagens, a adapta<;ao e uma poderosa ferramenta contra a necessidade de se

ter urn numero muito grande de casos na base. As regras de adapta<;ao sao

comentadas na proxima subse<;ao.

6.2.4 Revisoes: Adaptacoes para as Estrategias Ret6ricas

Foram propostos quatro tipos de adapta<;5es que atuam nas mensagens das

estrategias retoricas. A razao de adaptar urn caso em nivel de microcomponentes e

devida ao fato do sistema somente manter conhecimento das regras de deriva<;ao das

estrategias (as defini<;5es das trinta estrategias encontram-se no Apendice B).

Poderiam, entretanto, ser sugeridas inser<;5es/remo<;5esde componentes se 0 sistema

mantivesse as organiza<;5es mais utilizadas para as estruturas retoricas, isto e, as

estruturas canonicas. Urn estudo das frequencias de estruturas retoricas do texto

inteiro de uma introdu<;ao em gran des corpora forneceria conhecimento para este tipo

de adapta<;5es. Porem, como os casos recuperados sao bons exemplos de estruturas

retoricas, pois foram submetidas a urn processo de triagem por referees e publicados

em fontes renomadas, 0 usuario pode utilizar este conhecimento para adequar sua

requisi<;ao a estrutura de urn caso recuperado.



o tipo de adaptacao proposto para a Ferramenta de Suporte e do tipo

estrutural, isto e, a analogia utilizada e transformacional, pois os casos nao guardam

informac6es/justificativas das escolhas retoricas utilizadas. Da mesma forma que os

esquemas retoricos para gerac;ao de textos utilizados por McKeown [McKeown-85], os

casos nao capturam os efeitos que as opc;6esda estrutura retorica de uma introduc;ao

tern sobre as crencas e conhecimento dos leitores. Somente utiliza 0 conhecimento

"sintatico/formal" das estrategias para propor modificac;6es nos trechos das

introduc;6es.

As proximas quatro subsec;6es apresentam as propostas para as regras de

adaptac;6es. A Subsec;ao 6.3.2 ilustra estes quatro casos com similac;6es executadas

nos caSOs recuperados para as requisic;6es feitas atraves do uso da propria

Ferramenta de Suporte.

Os processos de adaptac;6es atuam sobre urn caso que 0 usuiuio escolheu como

aquele que melhor satisfaz a estrutura retorica desejada, mas que possui, entretanto,

material linguistico nao tao adequado para suas finalidades atuais. 0 processo de

insercao sera ilustrado com 0 caso apresentado na Figura 6.3. 0 trecho da introducao

e correspondente parte do codigo do caso que sofrera acrescimo de mensagens sao

repetidos abaixo.

SETTING: FAMILIARIZING TERMS OR OBJECTS OR PROCESSES

1) Conductive LB films of charge transfer complexes based on TCNQ, TTF and
related donors [1], are characterized by strong one-dimensional interactions and are
therefore susceptible to stacking defects and the Peierls instability.

case( tsf4,

[c(setting, s(familiarizing_ terms_or _objects_or_processes,

[m(definicao_semi30rmal, tsf4,1)])),

Este caso e interessante pois embora a oracao numero 1 no trecho da introducao

acima possua duas mensagens, cada uma pertence a urn componente diferente. A

oracao coordenada "and are therefore susceptible to stacking defects and the Peierls

instability." pertence ao componente revisao pois e uma realizac;ao linguistica da

mensagem "complexidade do topico". Estes casos podem confundir 0 usuario e uma

saida poderia ser dividir as orac6es coordenadas para efeito de visualizac;ao pois na



estrutura do caso elas ja estao corretamente separadas. Esta op<;aoseria visualizada

da seguinte forma:

SETTING: FAMILIARIZING TERMS OR OBJECTS OR PROCESSES

1) Conductive LB films of charge transfer complexes based on TCNQ, TTF and
related donors [1], are characterized by strong one-dimensional interactions

REVIEW: REQUIREMENTS FOR THE PROGRESS IN THE AREA

1) and are therefore susceptible to stacking defects and the Peierls instability.

2) It should be possible to overcome such defects and thus produce films of higher
conductivity if a complex of higher dimensionality is chosen.

3) Indeed, Nakamura et a1, [2] have shown that monovalent salts of a range of long-
chain alkylammonium salts of M(dmit)2, where M = Au, Ni, Pd, or Pt may be
deposited as LB films and oxidised with bromine or iodine to yield molecular films
with conductivities in the range O.OOl-30S/cm.

Talvez esta seja uma melhor op<;ao,inclusive para as outras tres regras de

adapta<;ao.

Tendo 0 usuario escolhido msenr uma mensa gem na estrategia

"FAMILIARIZING TERMS OR OBJECTS OR PROCESSES", a regra de inser<;ao

acessa a defini<;ao da estrategia para checar a possibilidade desta opera<;ao. Sendo

possivel inserir mensagens (pois a estrategia e definida como: Familiarizar + ), a regra

utiliza a rede conceitual para descobrir as mensagens possiveis de serem inseridas.

Descobre que as possibidades saG das mensagens das estrategias de "Defini<;6es",

"Descri<;6es" e "Classifica<;6es" e vai ao lexico frasal em busca das instfmcias das

mensagens destas estrategias para apresentar ao usuario.

A regra para remo<;ao e similar a regra de inser<;ao. Se 0 usuario deseja

remover uma mensagem, por exemplo da estrategia "REQUIREMENTS FOR THE

PROGRESS IN THE AREA", mostrada no quadro da subse<;ao acima, a regra de

remo<;aodeve ter acesso a sua defini<;aopara verificar quais mensagens saG opcionais,

podem estar presentes uma ou mais vezes ou zero ou mais vezes. Descobre que no

exemplo do quadro acima referido e cuja parte do caso e mostrada abaixo, as

mensagens "complexidade_topico" e "evid€mcia"podem ser removidas.



c(review, s(requirementsjor _the_progress_in_the _area,

[m(complexidade_topico, tsf4,1),

m(requisitos_para_progresso, tsf 4,2),

m(evidencla, tsf4,3)]»,

Acreditamos que a melhor forma de mostrar a aGao desta operaGao seJa

buscar na base de casos, aqueles que nao possuem os tipos de mensagens a serem

removidas e fornecer 0 caso ao usu<lrio. Uma forma mais simples, entretanto, seria

aplicar a regra de similaridade "similar3" (definida na SubseGao 6.2.3.2) aplicada

Esta regra de adaptaGao toma uma mensagem especifica a uma estrategia e

Val ao lexico frasal em busca do mesmo tipo de mensagem, mas que apresenta

materiallinguistico diferente. A busca deve preservar ao maximo as caracteristicas da

mensagem atual para que 0 usuario possa reconhecer qual material linguistico da

mensagem e das instancias saDsimilares.

Esta regra percorre a rede conceitual no nivel acima da mensagem e busca

por estrategias/ mensagens similares. Tendo encontrado 0 nome da mensagem, faz

uma busca no lexico frasal e apresenta as instancias encontradas para a mensa gem

similar.

6.2.5 Interface: )(View toolkit e Netscape browser

A interface de uma ferramenta para escrita e urn elemento chave para seu sucesso.

As interaG6es da ferramenta com 0 usuario nao podem sobrecarrega-Io, pois a escrita

ja se constitui uma tare fa cognitiva intensa. A" interfaces grilficas apresentam

elementos capazes de tornar mais amigavel a interaGao: 0 usuario geralmente nao

tern que memorizar comandos pois eles ficam graficamente disponiveis. Uma

discussao sobre aspectos da interface para ferramentas de auxilio a escrita encontra-

se em [De Oliveira-92].

o pacote XView permite a construGao de interfaces graficas que seguem 0 look-and-

feel do ambiente OpenWindows, sob 0 qual as ferramentas saD utilizadas. A Figura

6.9 apresenta a tela inicial do ambiente AMADEUS de onde se ativa as duas

ferramentas implementadas atualmente.



o Netscape foi escolhido por ser uma ferramenta de dominio publico para

"navegac;ao" no World Wide Web. Estamos utilizando, entretanto, somente a

funcionalidade que ele possui com relac;ao a formatac;ao de estilos. Com ele pudemos

enfatizar as anotac:;6es de uma introduc;ao (indicac:;ao das estrat<~gias e material

reutilizavel) mais facilmente do que conseguiriamos com 0 pacote grMico XView. A

Figura 6.10 apresenta uma tela com as instruc;6es para seu usa, isto e, para ativar a

lista de casos recuperados. Desabilitamos os boWes geralmente presentes na sua

interface para que 0 usuario nao desviasse sua atenc:;aoda funcionalidade principal a

que ele serve na Ferramenta de Suporte.

Figura 6.9: Tela inicial do Ambiente Amadeus para acesso as duas ferramentas de
escrita



Capitulo 6 - 0 Modelo Computacional

.':1 ••etsulp~: I IlI5TIUCTlI)NS fOR VIEWING THE SELECTED CASES

_ IdIl IIlIlW c-. _.... tl"""" .-..ry ....... _ ..... _ .._.-.-.- ..._ ...._.

HoI'I

INSTRUCTIONS FOR VIEWING THE
SELECTED CASES

Sdectllll the.Hk lIlell.U

ClIcking .he Dilt.0pt1811

6.3 Processos e Exemplos de Interacoes

As pr6ximas figuras deste capitulo se constituem de screendumps da interface

da Ferramenta de Suporte que sao utilizadas para ilustrar 0 seu funcionamento.

Como dito no Capitulo 4, a abordagem baseada em casos modela as fases de escrita de

urn texto. Reconhecemos tres grandes fases que sao representadas pelas tres telas

diferentes da interface, pelas quais urn uSUllriopassa ao escrever uma introduc;ao (ou

seu primeiro rascunho) com ajuda da ferramenta. as nomes das tres fases podem ser

vistos na Figura 6.9: Gathering (fase de Coleta de Informac;oes sobre a Estrutura de

uma Introduc;ao), Cases Recovery (Recuperac;ao de Casos e Escolha do Mais Promissor)

e Revisions (Fase de Adaptac;oes Interativas).

Vamos mostrar duas interac;oes com a Ferramenta de Suporte. A primeira,

apresentada na Subsec;ao 6.3.1, enfatiza as fases de Coleta de lnformcu;oes sobre a

Estrutura de uma lntrodu~iio e Recupercu;iiode Casos. A segunda (Subse<;ao 6.3.2)
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apresenta simula<;6es a partir de urn caso real recuperado, para os quatro tipos de

Adaptaroes lnterativas propostas.

6.3.1 Coleta de Informacoes e Recuperacao de Casos

Tendo 0 usuario passado pela tela inicial de apresenta<;ao do ambiente

AMADEUS (Figura 6.9) e selecionado a op<;aoGathering do menu da Ferramenta de

Suporte (Support Tool), a tela apresentada e a ilustrada na Figura 6.11.
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o usuario escolhe as estrategias de oito menus que representam os

componentes da estrutura esquematica de introdu<;6es de artigos experimentais. 0

usuario deve tambem informar ao sistema 0 grau de certeza para a ordem dos

componentes e suas estrategias associadas. Na Figura 6.11 0 grau de certeza e "Sure

about the chosen order" e os componentes e estrategias sao os mostrados na janela

intitulada "Features for the Introduction".

Apertando 0 botao "Cases Recovery" faz com que 0 sistema ative 0 processo de

recupera<;ao de casos e acione 0 carregamento de uma nova tela de interface, isto e,



urn novo estagio no processo de escrita atraves da ferramenta. Para 0 exemplo da

requisi<;ao particular, 0 sistema recupera tres casos, mostrados em uma lista que

mantem a ordem decrescente de prioridade da busca: os primeiros casos sao os mais

promissores que foram obtidos do processo de busca na configura<;ao atual da base de

casos. A proxima tela e a da Figura 6.10, mostrada na Se<;ao6.2.6, com as instru<;5es

de uso do Netscape. Seguindo as intrU<;5es,0 usuario pode ver a tela do Netscape com

os nomes dos tres casos recuperados: CasoA, CasoB e CasoC (Figura 6.12). 0 CasoA

contem a estrutura retorica desejada na requisi<;ao (caso e requisi<;ao sao iguais) e os

casos CasoB e CasoC contem a requisi<;ao como sua sublista. As Figuras 6.13, 6.14, e

6.15 mostram 0 processo de "Sele<;aoDirigida pelo Usuario" .
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PURPOSE: PRESENTING AN EXTENSION OF A
PREVIOUS AUrHOR'S WORK

1) Uur_l\mIIlIlw br:ll:Iulll~ the bchaYior of some 2- alk)'!
anilina alld t!lei.r polymerl at the I1r···aqueous interface 011 a
Lanpnuir- BlodtleU (LB) 1l0Uji,h [1-4J.
2) Theoe m"nCllner. ean be dlanically 1.llym""i"",1lln the tro"@h.
3) Fgrtltanllxcthe UOUghem bey •••• IS a Lwo-dimmsional
dilatomcter tQ~re the mean molewlar area.chu.qellDd its
rate as the pol)merintion progresses.
4) from thj. we h ••." deYetQj!E:dthe meI1todolllp¥ to use the LB
t.Tllllr,h •• In ,"a1ytw.lllJOl III .Indy theeli.",. <If r••• ,tion
conditiol1l on this polymerization.

S) Alm.ll\epoiymcrir.lltion proc.c:&1 of Z- pentlKicx:yl. aniline ontbe
LB trough is_dilCll&'ll:d.



.:J cases ltecDverv

Main Menu) Revlsio,lls)

:J Net5cape: Case tsf4 :J Warkin9 Area

•••• - - Gt> _ .•.. ~ D..-y tto"l I::
~II

SETTING: FAMILIARIZING TERMS OR OBJECfS OR :i: ('PROCESSES

1) Conductive LB film. of charge lJ'anfer compleces based on
TCNQ, TTF and related donon (1], arechan£!erized by strong
one-dimensional inleS'actions and are l:beretore ru.rcqUjble to
stacking defecb and the Peierl. illJtability.

REVIEW: REQmREMENTS FOR THE PROGRESS IN THE
AREA

2) It should be _ble tp gycrrome such detects and thus pro"l1••••
films of higher conductivity ita complet of higher dimensionality ~
rhmm.
3) In.d!:l:!LNakamun et.1. [2] have shown that monov.lentJalb of
a nnge of long-chain alkyl ammonium salb of M(dmit)2, where M
- Au, Ni, Pd, or Pt may be deposited as LB films and ooridised with
bromine or iodine tp yield molecul II films with conductivities in
the range O.
001-305/=.

G~ UNRESOLVED CONFLICf OR PROBLEM AMONG
PREVIOUS STUDIES

4) H!!WI!!fCl' owlltll to their instability al the air-waleS' interface, it
WII"CaSliN in most casfS to deposit the complexes II 1:I mixtures
with iCOlanoic acid~

PURPOSE: PRESEN1'ING A!'1EXfENSION OF A
PREVIOUS AUTHOR'S + INTRODUCING MORE
PURPOSES

5) In a prelimj"aO'report (31 we have shown that it is pcnible tp
deposit LB films of the pice didodecy1dimethylammonium salb of
the divalent metal complexes (M(dmit)2]2- and (M(mnt)2]2-.
6) In this report"", dsz;rjbe funMc inyestil'lions into the beItaviOl
of these compounds (complexes 1 and 2, respectively) at the
air-water inleS'faee and.e<tend O!lllllldiCS to themonovalenl salt

I ~, :L1:JJj Docunoent Done I ,
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-
~ cases RecDvery

Main Menu) Revisions)

~ Netscape: case t5120 -~ Wurking Area

••• - "'"' Go _rtos ClplOnl D_ay He~1 i4
I !~

REVIEW: HISTORICAL REVIEW

1) Deposition of phthalocyanine derivatives II thin films by the
Langmuir - Blodgett technique waS fial described by Roberts el a/.
who demonstrated that tetra-I-butyl Rlbrtitution of the ring ljlltem
facilitated deposition [lJ.
2) Subseq)lently a number of groups worldwide havederivalised thc
ring system with a variety of IIIbstiwenlJ and IIIbstitution patterns
in effOrtlto obtain improved LB films containing a hiih degree of
molecular order [2J.
3) RCJ!;altlY we drgribed the film forming properties of the
amphiphilic phthalocyanine (1) (3,4J.
4) Depoaition of the compressed monolayen onto hydrophobic
silica &I'll: films by Y -1;)'pe transfer.
S) Polarised electronic absorption spectrolCOpy and X-ray
diffraction from the films siwwl:d !hu the molecular assembly has
a high degree of molecular ordering [4J.

PURPOSE: PRESENTING AN EXTENSION OF A
PREVIOUSAUfHORS WORK

6) In the praent papeute probe !he orientation of the molecules
wilhin LB films of 1using a combination of transmission FT - IR
and retJection absorption infrared spectroscopy (RAIRS).

PURPOSE: INTRODUCING MORE PURPOSES

7) For comparative purposes we allllly the methodolo&y to films of •
related amphiphilic phthalocyanine (2).

'J, -':,zj.>!Jj j

o usuario visualiza caso a caso ate escolher 0 que melhor satisfaz, em

estrutura e material linguistico, as suas necessidades. Pode ser que neste processo, 0

uSUllrioescolha urn caso com estrutura diferente de sua requisic;ao inicial, mesmo que

a busca tenha sido feita com a opc;aode "Certeza sabre a ordem". Tendo chance de ver

o material linguistico de casos reais ele pode optar por outras estruturas. Pode

acontecer tambem dos casas recuperados servirem todos como material de base para a

escrita da introduc;ao, este e 0 caso do usuario escolher 0 processo de "Composic;ao"

(mostrado na Figura 6.1) para escrever a sua introduc;ao. Tendo escolhido urn caso, 0

usuario pode desejar ativar 0 processo de adaptac;5es interativas. As telas deste

processo sao mostradas na proxima subsec;ao.

6.3.2 Simula~oesdas Adapta~oesInterativas

Esta subsec;ao mostra simulac;5es para as quatro regras de adaptac;5es

projetadas. As tres primeiras regras de adaptac;ao sao ilustradas para a seguinte

requisic;ao:



Argumenting about the Topic Prominence

Purpose

Presenting an Improvement of a Research Topic

Purpose

Specifying the Purpose

Methodology

.Justifying Choices for Materials and Methods

com a op<;ao"Many doubts about the chosen order". Quatro casos foram recuperados.

A regra de adapta<;ao "Inser<;ao de Mensagens", entretanto, e exemplificada com urn

caso a parte. As pr6ximas telas da interface focalizam, entao, 0 processo de adapta<;ao,

considerando que 0 caso escoIhido para ser revisado e aquele sendo mostrado na

janela do Netscape.

1. Adaptacao: Mudanca de Material Linguistico

Esta regra de adapta<;ao requisita 0 numero da estrategia e 0 numero da

ora<;ao, alvo da adapta<;ao. 0 usuario fornece estas informa<;6es atraves do menu

mostrado na Figura 6.16 (Changing Linguistic lvlaterial). A mensa gem alvo foi a de

"Declarar Atualidade" e 0 sistema percorre 0 lexico frasal em busca deste tipo de

mensa gem para apresentar ao usuario. 0 sistema apresenta, entao, as varias op<;6es

de material linguistico na janela intitulada "Options". 0 usuario pode escolher a que

melhor lhe convem, e apertando 0 botao "Selections" a escolha e transportada para a

janela de trabalho intitulada "Working Area".
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~ ReYisions

Insti'rtlng Me~5age5) Removing Messages) Cfulnging Linl}uistic Material) Chilngin9 to Similar Messages) MalrJ Menu)

rl Working Area.,; Changing linllui~tic Material {<In re(er: t years a cons' o~rab e aIIount ot e ort as Eleen aevoted to the -.
Strategy Number: Ie / ~:...i study ot!) 96 decs;,- ot various nuch~l.

Sentence "'umber: 1 .:.L:...I I- ~
..£0

-=.J Netscape: Case t5fl

••••• !!III - Go
_ ..•. 0pI••••• DftOlDry ""1,

SE'ITING: INTRODUCING THE RESEARCH TOPIC FROM
THE RESEARCH AREA

1) There is rurrentlY consid••••ble interest in the production of
electric allyconducting films of organic charge-transfer materials
by the Langmuir-Blodgett (LB) technique.

~
REVIEW: CURRENT TRENDS , ,
2) Much of the work to datch •• bem concerned witb moleroles

I~
Options

IW:h.iLtetrazalene ( TTF) [1,2]or tetracyano-p- quinodimethane
~)(TCNQ) [3-5] which have been modified to make them

amphiphilic. i ~~~)g~e~~d~e~~n~: ~~t~~~o~~r~~e~~~~~,~~:r~o~~a~;:~1~~~~~~~~t~t(~B~ stud)'
~.

3) Thin films of these materials, in some caleS after chemical I de,os; t; 0'.doping, are semiconducting. ~
4) Ils:!:l:J.l.tlYNakamuraet aI, [6.71 haveRJlOrted thetormation of (<.Tn n!l(lIlnt y9ar~ e cOI'Is1deratl18 aaount of effort has b8en devotee to the

'\tudy of» SB dfl{a~ of various nuc1e'.thin fill1lJlof a complec of tridecyimethylammonium cations with i «Recentl~ tnere has Deen (ons,derable activit')l in the stIJdy of>:Au (dmit)2 (H2dmit -4,5 - dimercapro - 1,3 - dilhiolc - 2- coarsening proceSSE:S 1rJ 5)1St~IllSpossesslng nOMCOl1served order pararneter~lhione) by a horizontaIlitting technique. I anti 5~r1n911K8 or po,ntl1k.e upolo91cal cfetectsl Mth theoretical [2-fd at1d
5) Film. of this material were found to have room temperalllre I (!.:per,.enta1 [7-9].

conductivities in the range 10-25 Sem-land exhibited metallic iI «DlJring the last oac<lde, t"'IH9 have b~um.an., 9)(P8r1I1I1lr'1t<l1 ~tUd'85 of"
temperalllre dependence of conductivity at temperaturelabove 200 ttle optical propHt1e; of lO\l'-di.enslonal se,!iconductors.

K. II The far-fro.-equil' or' uodYMm;cs of "t"face growth «has attracted >U(r
attentlor, 10 recent ~eE!lrs.)'

PURPOSE: PRESENTING A1Iol IMPROVEMENT OF A «A great deal Of , nterest has recent')o' been st"'lulated b,,» the use o~
RESEARCH TOPIC I orga,;c mat.rlals '" .lectroluoin.,cent <Ell d.",e, [1].

6) In tbis work we report on the lateral (in-plane) electrical
properties and stability wi~ .time of LBfilms ~f the charge transfer i

I ~
,1l-"ll i ro-

"

Similarmente a regra de adapta<;ao mostrada acima, 0 sistema requisita 0

numero da estrategia e 0 numero da mensagem que safrera adapta<;ao. A Figura 6.17

mostra 0 menu que requisita estas informa<;5es (Changing to Similar Jl;lessages). Esta

regra caminha na rede conceitual para buscar os membros da estrategia a ser

adaptada e para cada urn deles percorre 0 lexico frasal em busca de entradas

similares. Como mostrado na Subse<;ao6.2.2.4, esta regra deve levar em considera<;ao

as pares atributo-valor que sao mais pr6ximos a mensagem sob foco de adapta<;ao

para assim fornecer materiais linguisticos mais adequados. No casa particular da

Figura 6.17, a estrategia alvo e "Declarar Proeminencia do T6pico" com a mensagem

"Declarar Atualidade". 0 sistema percorre 0 lexico frasal em busca das mensagens de

mesmo tipo, e de mesmo subtipo se houver este par atributo-valor para 0 tipo de

mensagem. Como no casa particular existe este ultimo tipo de par atributo-valor, 0

sistema consegue fornecer exemplos de material linguistico bastante similares. Eles

SaD apresentados na janela "Options" como no casa de adapta<;ao anterior.
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~ Revisions

Imertmg Mt'SSa.I3~)) Rimoving Messages) Cnalig;nCj Linguistic Material) Cnanging to Similar Messilges) Main Menl,;) ~
r I Working Area

,0/ ChanRing to Similar ~e55a.e§
<<1 ere has been a onq historJ" of lnterest 11"1» the l113) surtace of 51- .

Strategv Number: 1. , . ,
~I

Sentence Number: 1 :..U ~
~I

..
~I Net5it;::8.pe: Case ts fl
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SITfII\;G: INTRODUCING THE RESEARCH TOPIC FROM
THE RESEARCH AREA

1) There isCIIrrentlyconsiderable in!.erl:ltin the production of
electrically conducting films of organic charge-lraJUfer malerials
by the Langmuir-Blodgett (LB) technique. II
REVIEW: CURRENT TRENDS , I

2) Much of the work to date has beat concerned with molecules ~ Options
IlIl:lu1.tetrazalene (TTF) [1, 2)or tetracyano-p- quinodimethane

~!~!~!~~~~.)(TCNQ) [3-5J which have been modified to make them
amphiphilic.

«A gre.at deal of. 1nterll'it h.,<;: rllcllntly been st'''IlJhted by.>.' th~ l.Js:e1f- .
3) Thin films of these mlterials, in some caleS after chemicil organic fIIaterials 1n electrolu"inescent (EL) de .•.,ces [1~.doping, are semiconducting. ~
4) ~Nakamura et al. [6.7J have RJ!OI!edthe formation of lC side group polymers «are a,ttrao::tir,g ~rolil1nq 1nterest due to the'r

thin films of a complex of tridecylmethylammonium cations with potential USE'in» e1E'ctro-opt1cal aflO lnforl1aticm storage devl<:es [1.21.

Au (dmil)2 (H2dmit -4,5 - dimercapto -1, 3 - dilhiolc - 2- ~heaths aenerated by rf liIa•••es around the raraoal' Shield oars «I'Hwe Ileen
ttle subject of rent-wed interest. becalJse of their uportance dunr:g') ior:lhionc) by I horizontal lifting technique. (l'cloton pia,su hMting CIon.

5) Film. of this material were foond!D have room temperalllre
1 •. ~<There has OlJtm a long history ot inhrest if, » th8 (113) ~urh.<e of Si.conductivities in the range 10-25 Sem-1 and exhibited metallic

temperalllre dependence of conductivity at temperatures above 200
K.

PURPOSE: PRESENTING AN IMPROVEMENT OF A
RESEARCH TOPIC

6) In this work we report on the lateral (in-plane) electrical
properties and stabilitywi~.~eof LB films of the charge trlU1Sfer

I
.1l~ I r~,

Para ativar esta regra 0 uswlrio fornece 0 numero da estrategia que ele

deseja verificar a possibilidade de remol;ao de mensagens. A Figura 6.18 mostra 0

menu "Removing Messages" atraves do qual 0 sistema recebe esta informal;ao. Nesta

Figura, a estrategia alvo e "Requirements for the progress in the area" e conta nesta

instancia de introdul;ao corn tres mensagens: requisitos para 0 progresso na area, fato

particular e resultado. Esta estrategia ilustra bem os casos da base que nao se

conformam totalmente corn a definil;ao mais geral da estrategia. Assim, embora fato

particular nao pertenl;a a definil;ao da estrategia, este trecho e nomeado como sendo

urn exemplo da estrategia acima, pois contem duas outras mensagens que

caracterizam a definil;ao da estrategia.
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5) The magnitllde of parameters of the [OS can be related to the .l.

dominance of repulsive or attractive collective motions in heavy
ion reactions.
6) Sud! collective motions have been tmned "flow".
7) In fact. there is poeal value in the detennination of the incidert t
energy EBai which corresponds to a balance between attractive
and repulsive flow.
S) Another type of collective motion often found in heavy ion
reactions rcsults from the rotation of an emitting source.

REVIEW: REQUIREMENTS FOR THE PROGRESS IN ~
THE AREA , I

~ 0.,tlon5
9) An understandjni of reaction dynamics ~ distinction and

Selections 1ch aract«ization of the strength of there two types of collective
motion. --0

10) Measured azimuthal distributions have been shown to be .
lertlIitive to each ofthClle types of collective motion [4,5,9,10) md .
hence can pill)' an important role in the rI!!<lyof reaction
dynamic. and the [as.
GAP: UNRESOLVED CONFLICT OR PROBLEM AMONG
PREVIOUS STUDIES

11) De!pite the many e<perimental efforlJ and current th~
~ nuclear transport models (11), no consensus has been
reached on l!Ven a coarse charact«i2:ation of the EOS.
12) Without doo bL an important contributor to this Iack of

1-

CORIQlSU. is the need for large corrections to ecperimental JSIlts
that are due to the dispersion of the e<perimentally inferred
reaction plane about the true reaction plane.

J>~VII:"W. I
,-"1.>11I i r ,

o sistema pode realizar a remoc;ao de duas farm as, como comentado na

Subsec;ao 6.2.4.2. As duas formas fazem com que 0 sistema volte it base de casos para

buscar os casos atraves do predicado listas_iguais ou similar3. A Figura 6.19 mostra 0

resultado de uma busca na qual 0 caso apresenta, para a estrat{~gia alvo de remoc;ao,

urn numero menor de mensagens.
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Imerting Messages) Removing Message» Chan\Jing Linguistic Material) Chilnging to Similar Meisiges) Main Men!.;)

~I .•••. R.emovlng M!I'li5qe5

Strategy Number: 4.• .c.LI
..£I<)

Netscape: Case "13
-~

"* - V•• ClIo
_ ..

lIpI'" D_•••.•. Ho~1
SE'ITING: FAMILIARIZING TEIlMS OIl OBJECIS OR
PROCESSES

1) Receptor -baed proteins are wed by the human body M!
~~ru~. .
2) A chemicahtimulanl (ligand)will bind to a receptor protem
~ a cellular response.
3) For ecample interaction of carbamylcholine or acetylcholine
with the acclylcholinc receptor (ACllR) protein.lllirta an ion
current to flow thrwgh a high impedance phospholipid bilayer
l:I.!!Iin& a muscle or nerve to depolarize.

REVIEW: REQUIREMEI'\iTS FOR THE PROGRESS IN
THE AREA

4) 1f.Jw:h...I protein lJlIIld..b!:.ltabilized in a lipid bilayer on an
electrode, I seneor for I variety of neurotransmitters ~
mllilll·

GAP: UNRESOLVED CONI'L1Cf OR PROBLEM
AMONG PREVIOUS STUDIES

5) Sing: these proteins are to be deposited on an electrode for
sensor development, there are problems with polarization due to
DC charging.

REVIEW: STATE OF ART

6) Ill.mlid these charginsefieeu, an ACvolta"eilllll:!lto
monitor the membrane aJrrenl; this minimizes electrode
polarization and yields higher noise immunity using lock-in

. . ,~, I
,~.>!lJ i 'r

Esta adapta<;ao tambem requer a informa<;aoda estrategia alvo que deve ser

fornecida ao sistema (menu "Inserting Messages" da Figura 6.20). A estrategia

escolhida e "Familiarizing terms or objects or processes". Esta estrategia permite que

a opera<;ao de inser<;ao seja realizada, e 0 sistema descobre esta possibilidade atraves

da checagem, na rede conceitual, das caracteristicas das estrategias e mensagens

presentes na sua defini<;ao. Atraves das rela<;5es de categoriza<;ao, 0 sistema pode

descobrir os nomes das mensagens das tres sub-estrategias da estrategia alvo e

buscar no lexico frasal 0 material linguistico que representa cada uma das

mensa gens. A Figura 6.20 ilustra uma entrada do lexico frasal pertencente ao tipo de

mensagem "classifica<;ao completa", uma das possibilidades da sub-estrategia

Classifica<;ao. Talvez uma decisao acertada de projeto fosse trazer 0 contexto da

entrada do lexico frasal para que 0 uSUllrio tivesse mais dados para avaliar se a

resposta fornecida pelo sistema e uma boa escolha para a escrita de sua introdu<;ao

atual. Desta forma, uma mensa gem antes e uma depois da entrada escolhida pode ser
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urn born contexto para a decisao. Urn mew malS simples de realizar a regra de

adapta<;ao e, depois da checagem de sua possibilidade, buscar na base os casos atraves

do predicado "similarl", aplicado a mensagens.
'J Revisions

Ini-Ertlng Messagei) Removlnlj Mesrolllges ) Changing linguistic Material) Chef19ing to 5imillllr Mesnges) Main Men •.•)

working Area -..:I Inserting Mess.Res ~1
...;

Strategy Number: ,. -'C'I .
~ ~

C' Netscape: Cao;ehf4 -
P. - y- Qo _Ills ClFI- D_1llry .•~I,

.1

SETTING: FAMILIARJZING TERMS OR OBjECfS OR
PROCESSES

1) Conductive L.B films of chug.e tranter compleces bated on
TCNQ, TTF and related donon [11,are char.c!erized I1y Itrong
one-dimemiona\ interactions and are therefore IlIlCQ1tible to
stacking defeeu and the Peia-ls instability.

REVIEW: REQUIREMENTS FOR THE PROGRESS IN ! ~THE AREA ,
1

2) It Ihould be poaible to overcome IIlch ddecto and thUI produce ~ Option5-film. of higher conductivity iLa complex of higher dimemionality
Sele<tions)il.dIl!Im,

3) ~NakalDllra et al. (2) bllYe shown that monovalent salto « The c assi~icatlon of » 5ellliconductor transport behavior «into~~ ---lof a ran,.eot Iong-cllain alkylammonium saito of M(dmit)2, ~~~=~~t~~~r~~dy~~~:t~~~(~i~~~;T~;wi~f~~~:;~~~~::t~~1~~d;fr~~dR~~~r~~~~~where M - Au, Ni, Pd, or Pt may be deposited II L.B films and
reg;Jle w~ere the liIxcess-<:a.rner re<:Oaiblnat;ve l,feti.e 15 greater than that ~oxidiaed with bromine or iodine to yield molemlar film. with of the d1elertdc r&1aKat1011 t'.8 (rd < ro). 111&rala)Cat10n r8CJ1II8

conductivities in the range O.OOl-30S/cm. ((i_plies the COn\lerie situatlOn)~ (rd > ro).

GAP: UNRESOLVED CONFLlCf OR PROBLEM
AMONG PREVIOUS STUDIES

4) However owil\& to their instability at the air -water intert ace,
itwII necepary in most Clles to depolit the complmes •• 1:1
mixtureswith icosanoic acid.

PURPOSE: PRESENTING AN EXTENSION OF A
PREVJOUSAUIHOR'S + INTRODUCING MORE
PURPOSES

~"M ,nl f ~,"""'" I r , ,

Neste capitulo apresentamos a arquitetura da Ferramenta de Suporte com

uma descri<;ao detalhada de seus recursos e processos. A intera<;ao com 0 usuario foi

ilustrada com screendumps da interface da ferramenta. Somente a fase de adapta<;oes

nao esta operacional, embora ja esteja projetada. Como as duas ferramentas fazem

parte do mesmo ambiente, e interessante que elas compartilhem dos mesmos recursos

linguisticos sempre que isto for possivel. Urn desses recursos eo dicionario de padroes.

Sua implementa<;ao requer aten<;ao do projetista para que ele satisfa<;a os requisitos

de ambas as ferramentas sem afetar 0 desempenho de uma em particular. 0 proximo

capitulo discute as limitac;oes da Ferramenta Suporte e do trabalho como um todo, e



indica as possibilidades de melhoria na Ferramenta antes de ela ser submetida para

uso real.



Capitulo 7

Conclusao



este trabalho apresentamos e discutimos topicos relacionados a

ferramentas para as tres grandes fases do processo de escrita: pre-

processamento, composiGao,e pos-processamento de textos. Foram tambem

considerados: a analise de corpus como uma metodologia para identificar a

estrutura esquematica de introduGoes de artigos cientificos; formalismos para a

representaGao da estrutura e das partes de urn texto/discurso; e a abordagem de

raciocinio baseado em casos.

o foco deste trabalho e a construGao e avaliaGao de ferramentas para auxilio a
escrita em uma lingua estrangeira. As suas contribuiGoes principais enfatizam tres

aspectos da construGao de tais ferramentas: 0 levantamento, aquisiGao e representaGao

dos recursos de conhecimento necessarios; 0 seu metodo de constru<;ao; e aspectos da

intera<;ao com 0 usuario, ja que a interface e a intera<;ao sao elementos chaves na

constru<;ao destas ferramentas, por ser a escrita urn processo cognitivo intenso. Se a

interface conseguir tornar os recursos acessiveis sem que isto implique em sobrecarga

cognitiva, a ferramenta consegue cumprir seu papel de extensao da memoria humana.

Esta foi uma meta constante durante todo 0 projeto, tanto da Ferramenta de Referencia

quanta da Ferramenta de Suporte.

Para a constru<;ao dessas ferramentas, utilizamos tecnicas de duas areas

recentes de pesquisa: analise linguistica baseada em corpus (ALBC) e raciocinio baseado

em casos (RBC). As nossas conclusoes sao: a integraGao dessas subareas da Inteligencia

Artificial trouxe beneficios para a tarefa proposta por esta tese, pois tornou factivel a

construGao de ferramentas de auxilio a escrita; e, para cada subarea em particular. No

caso da abordagem de RBC, a aplica<;ao e a representa<;ao dos casos e nova, e para a

ALBC, 0 esquema detalhado para introdu<;oes de artigos experimentais tambem e urn

resultado novo.

Neste capitulo, primeiro discutimos e focalizamos as contribui<;oes desta tese

(SeGao 7.1). Apontamos, entao, algumas de suas limitaGoes (Se<;ao7.2), e finalmente os

trabalhos futuros (Se<;ao7.3).



7.1 Contribui~oes

A pesqmsa realizada nesta tese abrangeu diferentes topicos, e portanto as

contribuic;5es sao tratadas separadamente nas subsec;5es seguintes.

7.1.1 Contribuicoes para Ferramentas de Auxilio a Escrita

Este trabalho foi pioneiro na explorac;ao de ferramentas para a escrita de artigos

cientificos por nao nativos do ingles. Foi proposto urn modulo dentro do projeto

AMADEUS com ferramentas baseadas em conhecimento linguistico. As ferramentas

podem auxiliar escritores com diferentes graus de dificuldade na lingua inglesa e na

escrita cientifica. A primeira ferramenta implementada, denominada Ferramenta de

Referencia, forneceu bons resultados num curso de escrita cientifica no Instituto de Fisica

e Quimica de Sao Carlos (IFQSC)-USP. Utilizando esta ferramenta, que apresenta uma

interface amigavel, usuarios foram capazes de sobrepor a barreira inicial de produzir urn

primeiro rascunho e, em muitos casos, geraram textos coesos e de boa qualidade.

Entretanto, esta ferramenta so foi eficaz para usuarios com boa recepc;ao da

lingua inglesa e alguma experiencia em escrita cientifica. Ficou clara, entao, a

necessidade do desenvolvimento de ferramentas mais elaboradas, que embutissem

aspectos cognitivos da escrita e tratamento linguistico mais sofisticado. A Ferramenta de

Suporte ja foi implementada dentro deste espirito, e para tal foi necessaria uma analise

de corpus bastante detalhada. Por isso, essa ferramenta se restringiu a Sec;ao

Introdutoria de artigos cientificos. Optou-se, tambem, por utilizar a abordagem de

raciocinio baseada em casos, uma vez que ao usuario e retornada uma Introduc;ao

completa, com as caracteristicas solicitadas na requisic;ao, ilustrando os dispositivos

coesivos necessarios. Embora esta ferramenta ainda nao tenha sido testada com

usuarios, sua interface obedece a mesma filosofia da Ferramenta de Referencia e tambem

deve, muito provavelmente, ser considerada amigavel pelo tipo de usuario-alvo. Uma

ultima ferramenta, prevista para 0 modulo de ajuda linguistica do ambiente AMADEUS,

e chamada Ferramenta Tutorial. Sua implementac;ao ainda nao foi iniciada. Sera a

versao mais sofisticada, pois alem de incluir 0 conhecimento ja contido na Ferramenta de
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Suporte, ela tera caracteristicas de ferramentas para 0 ensino da escrita tecnica, 0 que

pressupoe uma modelagem do conhecimento do usuario.

7.1.2 Contribuicoes para a Estrutura Esquematica de Introducoes

A principal contribui<;ao no que tange a analise de corpus foi a identifica<;ao de 30

estrategias retoricas e 45 tipos de mensagens que constituem uma Introdu<;ao de um

artigo cientifico curtolLetter. Trata-se de uma analise mais detalhada do que se pode

encontrar na literatura neste genero. Como subproduto, mostrou-se tambem que os

modelos de macrocomponentes sugeridos por Weissberg [Weissberg-90] e Swales [Swales-

90] sao aplicaveis as introdu<;oes de artigos de fisica, confirmando a natureza

convencionalizada da escrita cientifica.

7.1.3 Contribuicoes para a Abordagem Baseada em Casos

A Ferramenta de Suporte consistiu numa aplica<;ao pioneira da abordagem

baseada em casos para ferramentas de auxilio a escrita em lingua estrangeira. A

experi€mcia acumulada durante a sua implementa<;ao forneceu subsidios para a

elabora<;ao de um metodo para constru<;ao de tais ferramentas.

7.2 Limita~oes

A principal limita<;ao esta na integra<;ao das duas Ferramentas de Auxilio a

Escrita do Modulo de Ajuda Linguistica do Ambiente AMADEUS. As Ferramentas de

Referencia e de Suporte nao utilizam a mesma representa<;ao para as express5es padroes.

Enquanto a de Referencia utiliza raw text, a representa<;ao proposta na Ferramenta de

Suporte e uma estrutura de pares atributo-valor tratando de conhecimento lexico,

sintatico, gramatical, semantico e retorico. Este ultimo formalismo pode ser

compartilhado perfeitamente pelas duas ferramentas e, antes que elas possam ser

avaliadas em larga escala como ferramentas de auxilio a escrita, 0 dicionario deve ser

codificado como um conhecimento unico. Isto evitara a duplica<;ao de inform a<;ao, mesmo

por que as duas ferramentas estao integradas em um mesmo modulo/ambiente.



A Ferramenta de Suporte nao esta com a fase de adaptacoes operacional, embora

as quatro regras de revisao ja estejam projetadas. Dada a riqueza de detalhes da

estrutura esquematica proposta, este sera urn trabalho bastante demorado. 0 problema

em si nao e a implementacao das regras, pois elas sao genericas, mas sim a

representacao da rede conceitual de estrategias e mensagens, 0 que inclui 0 dicionario de

padroes.

Quanto ao auxilio ao usuario, a malOr limitacao esta na necessidade de

personalizacao das ferramentas para suas areas de interesse especificas, pois cada

dominio, e em particular cada topico de pesquisa, possui as suas proprias colocacoes, alem

das colocacoes caracteristicas do genero. A possibilidade de ampliar estes limites esta

contemplada nas arquiteturas das duas ferramentas, como indicado nas sugestoes de

trabalhos futuros.

Quanto ao raciocinio baseado em casos, a limitacao da implementacao atual da

Ferramenta de Suporte esta no tamanho da base de casos - 0 funcionamento da

ferramenta com desempenho proximo do ideal requer urn numero maior de casos na base.

o escopo inicial deste trabalho era 0 modulo de Ajuda Linguistica dentro do

projeto AMADEUS. Entretanto, logo apos 0 projeto das funcionalidades de carla

ferramenta do modulo [Caldeira-92], reduzimos 0 escopo para a implementacao de duas

ferramentas. Assim, das tres ferramentas propostas, a de Referencia encontra-se

totalmente operacional, a de Suporte parcialmente, e a Tutorial esta colocada totalmente

como trabalhos futuros. 0 projeto desta ultima ferramenta envolve pesquisas em areas

diferentes da escrita tecnica e linguistica computacional.

Listamos abaixo cada parte do modulo que deve ser estendida/realizada para sua

totaloperacionalidade.



7.3.1 Cria~aode urn Nucleo Basico de Conhecimento Linguistico

o diciomirio de padroes e urn conhecimento basico que deve ser compartilhado

pelas tres ferramentas. Para sua representacao, algumas diretrizes ja foram fornecidas

nos Capitulos 4 e 6 desta tese.

7.3.2 Amplia~aodo Escopo da Ferramenta de Suporte

Esta ferramenta pode ser estendida de varias formas, para usuarios de outras

areas da ciencia e outras secoes de urn artigo, por exemplo. Considere as seguintes

definicoes por exemplificacao dadas para os termos de a) a e).

b) Generos relacionados a pesquisa (teses, artigos cientificos, letters/artigos cientificos curtos,

relat6rio tecnico).

e) Se<;ao (resumo, introdu<;ao, revisao da literatura, material e metodos ou metodologia,

resultados, discussao ou conclusao).

Para se conseguir a transportabilidade (portability) para outros dominios de urn

mesmo subgenero, e mantendo-se fixos os itens b) e e), pode-se utilizar a estrutura

esquematica da Ferramenta de Suporte pois ela e independente de dominio, embora cada

dominio tenha as suas idiossincrasias e colocacoes proprias. Generos proximos, como os

ilustrados no item b), pedem revisao da estrutura esquematica pois novas estrategias e

mensagens podem ser necessarias, uma vez que a Ferramenta de Suporte trata da

estrutura esquematica de artigos cientificos curtos.

A personalizacao/adequacao da base de casos e dicionario para urn assunto/topico

particular pode ser feita atraves de ferramentas semi-automaticas para a edicao, tanto

da base de casos como do dicionario de padroes. Em [Santos-95] temos a descricao de uma

ferramenta para aquisicao de casos bastante flexivel; em [Smadja-91] temos urn toolkit

chamado XTRACT para auxilio a construcao de dicionarios frasais utilizando gran des

corpora. Se mantivermos fixos a), b), c), e e), a estrutura esquematica da Ferramenta de

Suporte pode ser reaproveitada para a edicao de novos casos e dicionarios.



Para a extensibilidade a outras sec6es de urn artigo, mesmo mantendo-se fixos os

itens a), b), c) e d) nao se aproveita totalmente a estrutura esquematica, uma vez que

cada secao possui sua propria funcao. Entretanto, algumas de suas estrategias e

mensa gens sao claramente reutilizaveis dada a natureza retorica da estrutura

esquematica. Os passos para obtencao dos recursos devem ser repetidos, e dessa forma

aproveita-se 0 metodo de construcao das ferramentas. A extensibilidade de mensagens,

estrategias e componentes para outros generos exige nova analise de corpus e adequacao

dos recursos.

7.3.3 AvaliacAo da Ferramenta de Suporte

Como ja mencionado, esta ferramenta ainda nao foi testada por usuarios. Antes

de realizar testes de usabilidade, porem, a recuperacao de casos da base deve ser

avaliada. Usualmente, esta avaliacao e feita com a ajuda de dois parametros: precisao e

revocacao. 0 parametro revocacao e definido como a razao entre 0 numero de casos

relevantes recuperados e 0 nu.mero de casos relevantes na base. Ele mede a eficacia do

processo de recuperacao. A precisao, por sua vez, e definida como a razao entre 0 numero

de casos relevantes recuperados e 0 numero total de casos recuperados. Ela mede a

qualidade dos casos recuperados. Avaliac6es preliminares, usando urn conjunto de casos

da propria base, indicam que a revocacao e muito baixa em duas formas de busca: certeza

ou poucas duvidas sobre a ordem dos componentes em uma introducao. Por outro lado, a

precisao e baixa na terceira forma de busca: muitas duvidas sobre a ordem dos

componentes em uma introducao. Vma ressalva deve ser feita neste ultimo caso, pois a

forma de busca cumpre bem seu papel. Ha que se obter altos valores de precisao e

revocacao para a recuperacao de casos quando 0 usuario tern certeza da ordem escolhida

- esta e uma meta urgente. Para atingir esta meta, quando a base for aumentada

consideravelmente, a divisao em tres formas de buscas diferentes deve ser

reconsiderada. Talvez uma possibilidade seja utilizar somente urn tipo de busca: aquele

que recupera todas as form as de similaridades e 0 caso identidade e permitir que casos

com valores de similaridade pequenos sejam devolvidos a medida que 0 usuario tern

menor certeza da ordem escolhida.



Novas areas de pesquisa devem ser consideradas para a constru<;ao desta

ferramenta, por exemplo a area de Tutores lnteligentes. Esta e uma area desafiadora e

interessante, particularmente no ambiente academico em que a autora desta tese esta

inserida.O ICMSC-USP conta com urn grupo de professores pesquisando estes aspectos e

tambem com 0 Laborat6rio Intermidia como suporte tecnico. Assim, 0 desenvolvimento

desta ferramenta pode ser feito a partir da intera<;ao com este grupo, e certamente trara

bons frutos.



Apendice A

As Mensagens Ret6ricas, seus Elementos
Semanticos e sua Expressio Linguistica



presentamos neste apendice as 45 mensagens retoricas

encontradas nas estrategias de cada urn dos oito componentes de

nosso esquema detalhado. Elas estao indexadas pelos componentes

a que pertencem. Mostramos seus elementos semanticos; alguns

exemplos ilustrativos de sua realizacao linguistica; e os dispositivos lexicos ou

sintaticos que permitem seu reconhecimento. As estrategias e mensagens foram

baseadas, principalmente, nos trabalhos de [Maybury-91; Huckin-91; Trimble-85;

Weissberg-90; Swales-90; Flowerdew-92; Shaw-92; Branki-84] e foram adaptadas

para introduc6es de artigos experimentais sempre que necessario.

Fornecemos, abaixo, urn exemplo ilustrativo de urn trecho de uma introducao

mostrando duas estrategias e as varias mensagens de que saG compostas. Neste

trecho, ilustrativo dos componentes contextualizacao e revisao (Figura AI), podemos

reconhecer na sua primeira oracao duas mensagens: uma definicao e uma mensagem

de complexidade do topico. Neste exemplo de introducao, estas mensagens saG

realizadas por urn periodo composto por coordenacao onde a primeira oracao

apresenta a mensagem definicao semi-formal indican do a razao/causa do topico

apresentar problemas e a segunda urn resultado/consequencia de uma caracteristica

do topico, trazendo uma mensagem de complexidade do topico.

CONTEXTUALIZACAO: FAMILIARIZACAO DE TERMOS OU OBJETOS OU
PROCESSOS

1) Conductive LB films of charge tranfer complexes based on TCNQ, TTF and
related donors [1], are characterized by strong one-dimensional interactions and are
therefore susceptible to stacking defects and the Peierls instability.

REVISAO: REQUISITOS PARA 0 PROGRESSO NA AREA

2) It should be possible to overcome such defects and thus produce films of higher
conductivity if a complex of higher dimensionality is chosen.

3) Indeed, Nakamura et al. [2] have shown that monovalent salts of a range oflong-
chain alkyl ammonium salts of M(dmit) 2, where M = Au, Ni, Pd, or Pt may be
deposited as LB films and oxidised with bromine or iodine to yield molecular films
with conductivities in the range 0.001-30 S/cm.

Geralmente, a mensagem complexidade do topico traz dois elementos semanticos:

o(s) problema(s) e 0 seu nivel de complexidade, como em: "It is the unfavorable

ratio of dela.yed resonant signal to prompt background which makes the experiment so



difficult." Por outro lado, uma definicao semi-formal apresenta 0 termo sendo definido

e as caracteristicas que 0 distingue de outros elementos de sua classe. Neste

exemplo, 0 termo e Conductive LB films of charge tranfer complexes based on TCNQ,

TTF and related donors Il} e ele e caracterizado por strong one-dimensional

interactions. Definic5es semi-formais saD reconhecidas pelos sinais lexicos is/are
related to, describers), is/are characterized by, is/are called e outros. Outros tipos de

definic5es utilizados neste trabalho saD a formal, substituicao, estipulacao, e

definic5es por ilustrac5es. A nossa classificacao para definic5es sera vista logo a

seguir. Urn resultado/consequencia tern como elemento semantico urn resultado e no

exemplo acima e reconhecido pelo conectivo logico therefore. Outros exemplos desta

classe de conectivos sao: accordingly, consequently, hence, now, so, therefore, thus, as a

consequence, in consequence, as a result.

Assim, certas mensagens podem ser compostas por outras, como 0 caso do resultado

trazendo a mensagem de complexidade do topico, e varias estrategias podem tambem

utilizar as mesmas mensagens mas com diferentes realizac5es linguisticas. Uma

definicao, por exemplo, pode ter a funcao de manter a compreensao do texto

(chamadas de definic5es embutidas) ou de definir os principais topicos de discussao.

Geralmente, a diferenca entre os dois tipos se da sintaticamente pois as primeiras

aparecem em periodos compostos por subordinacao (como orac5es apositivas)

enquanto que as ultimas aparecem na forma de uma ou mais orac5es independentes.

As definic5es embutidas saD empregadas por estrategias argumentativas para

explicar os termos introduzidos, por exemplo. Por outro lado, quando os principais

tOpicos de discussao devem ser definidos, utilizam-se, geralmente, definic5es nao

embutidas.

A.1 Contextual izacao

Os autores, geralmente, introduzem os topicos a serem abordados no artigo atraves de

definicoes, classificacoes e descricoes. Estas tres estrategias estao agrupadas sob

o titulo de Familiariza{:Qo de termos, objetos ou processos. Duas outras estrategias

utilizadas para se introduzir os topicos de discussao sao: a Argumenta{:Qo sobre a

proeminencia da area ou t6pico e a colocacao do tOpico como fazendo parte de uma

subarea, que por sua vez faz parte da grande area de pesquisa. Esta ultima estrategia

e denominada de Introdw;ifu do topico de pesquisa a partir da area geral e e formada
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de Familiarizac6es e Possiveis Argumentac6es organizadas sob 0 padrao retorico

Geral-Particular. Vma Possivel Argumentacao e similar a uma Argumentacao com a

{mica diferenca de tornar opcional 0 suporte a declaracao realizada. Dessa forma ela

nao sera ilustrada neste ap€mdice.

Cada uma das tres estrategias de FamiliarizCl{:Uo podem ser refinadas em mensagens

que possuem determinados elementos semanticos. Elas saDcomentadas abaixo.

Apresentamos aqui uma sintese de alguns trabalhos para uma melhor caracterizacao

das definic6es de nosso corpus [Flowedew-92], rrrimble-85] e [Bramki-84]. Obtivemos,

assim, cinco tipos/categorias de definic6es. A principal caracteristica que as diferencia

e a precisao ou quantidade de informacao. Enquanto a formal apresenta os elementos

semanticos termo, classe e caracteristica(s), a semi-formal nao apresenta a classe e a

substitui~ao introduz uma nova informacao com urn significado similar ao termo que

foi introduzido, isto e, apresenta uma reformulacao do termo. Uma defini~ao por

ilustra~ao pode ser subclassificada em exemplificacao ou particularizacao. Quirk em

[Quirk-72], agrupa a substituicao e as duas formas de ilustrac6es sob a denominacao

de apposition (aposi~ao), sendo tres as relac6es entre orac6es ou partes dela que

saD subsumidas: reformulacao, exemplificacao e particularizacao, respectivamente. E,

por ultimo, temos a categoria estipula~ao que e encontrada unida aos outros tipos de

definic6es e seu proposito e colocar limites de tempo, lugar, area de pesquisa ou de

significado, para a definicao que a acompanha. Assim, ela sera tao precisa quanto for

a definicao principal.

Os tipos formal e semi-formal saD ainda sub-classificados de acordo com 0 conteudo

semantico das caracteristicas da definicao: funcao/processo/comportamento;

estrutura/composicao; localizaca%correncia; propriedade/atributo e 0 tipo

substituic,:ao e sub-classificado em sinonimo ou parafrase. 0 tipo formal tambem pode



ser classificado como (+1-) vazia se houver uma repetic:;ao do termo sendo definido ou

nao, respectivamente. E import ante notar aqui que uma definic:;aoformal do tipo +

vazia equivale em precisao a uma nao formal.

Os varios tipos podem ser tambem classificados em (+/.) nominal, respectivamente, se

o termo e a nova informac:;ao e aparece por ultimo, ou entao se 0 termo aparece

primeiro, ou seja, 0 leitor ja conhece 0 termo, embora nao sua definic:;ao. A escolha

entre (+/-) nominal e determinada pela estrutura da informac:;aodo texto. As definic:;5es

podem ainda ser (+/-) embutidas. Uma embutida aparece em qualquer ponto do

discurso quando 0 termo introduzido necessita ser esclarecido, e tern a forma de urn

aposto. Uma definic:;ao nao-embutida geralmente segue a estrutura de sec:;ao e

subsec:;aodo artigo, definindo os principais topicos de discussao, e aparece na forma de

Os trechos abaixo, tornados de introduc:;5es de nosso corpus, exemplificam a definic:;ao

formal, a substituic:;ao, a estipulac:;ao, e a ilustrac:;ao. Urn exemplo de uma definic:;ao

semi-formal foi dado acima. As definic:;5esaparecem sublinhadas e os termos sendo

definidos em negrito.

1: (29 PRL)

Since the pioneering work of Propst and Piper [1], inelastic electron scattering
from surfaces, also known as electron energy loss spectroscopy (EELS), has become

1. Features de Classifica~ao

• Precisao: imprecisa

• Elementos Semimticos: termo similar

• Categoria/subcategoria: substituic:;ao/sinonimo

2. Sinais Lexicos

, also known as ..., namely ..., often referred to as ..., usually referred to as ...

3. Features Retoricas

(+) embutida

4. Fun~ao

• Manter a compreensao do texto.



2: (17 PRL)
The classic Madelung problem, i.e .. the divergence associated with the r-1term in
the Coulomb potential of condensed systems [1], and its consequences for the physics
of ionic crystals and liquids have received considerable attention throughout this
century.

1. Features de Classificacao

• Precisao: imprecisa

• Elementos Semanticos: termo similar

• Categoria/subcategoria: substitui<;ao/parafrase

2. Sinais Lexicos

,i.e., ...,that is, ..., that is to say, ..., in other words, ...

3. Features Ret6ricas

(+) embutida

4. Funcao

• Manter a compreensao do texto.

3: (31 PRL)

Heavy-electron materials are a class of compounds whose chemical formula
includes a rare earth or actinite element (typically CeoTh. or U) with a partially filled
f shell.

1. Features de Classificacao

• Precisao: precisa

• Elementos Semanticos: termo, classe, e caracteristicas

• Categoria/subcategoria: formal/composi<;ao

2. Sinais Lexicos

arelis ... whose/which

3. Features Retoricas

(-) vazia (-) embutida (-) nominal

4. Funcao

• Estruturar 0 discurso definindo os principais ropicos



4: (33 PRL)
In classical electrodynamics. potentials are merely a convenient mathematical tool
for calculating electromagnetic fields of force. In quantum mechanics. however,
potentials have a primary physical significance and are an essential ingredient
which cannot be readily eliminated from the Schrodinger equation.

1. Features de Classifica~ao

• Precisiio: (1) e (2) precisa

• Elementos Semfmticos: (1) e (2) limite, termo, dasse, e caracteristicas

• Categoria/subcategoria: (1) e (2) estipula<;iio/formal/fun<;iio

2. Sinais Lexicos

In ....
3. Features Retoricas

(-) embutida (-) nominal

4. Fun~ao

• Estruturar 0 discurso definindo os principais topicos

This coarsening process has been extensively studied for systems possessing a
conserved scalar order parameter, such as systems exhibiting spinodal
decomposition ll] .

1. Features de Classifica~ao

• Precisiio: imprecisa

• Elementos Semanticos: exemplos

• Categoria/subcategoria: explica<;iio/exemplifica<;iio

2. Sinais Lexicos

such as, for example, for instance, e.g., including, included

3. Features Retoricas

(+) embutida

4. Fun~ao

• Manter a compreensiio do texto.

iClassifica~oes completa e parcial !
De acordo com [Trimble-85], dassifica<;oes aparecem em tres formas: e implicita. Da

mesma forma que ocorre com as defini<;oes, 0 que diferencia uma classifica<;iio

completa de uma parcial e a quantidade de informacao fornecida. Na classificacao
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completa, temos tres tipos de elementos semanticos: 0 nome da classe, os membros da

classe (ou somente o(s) membro(s) importantes para a discussao) e a base para a

classifica<;ao (geralmente, as diferen<;as entre os membros san apresentadas). Nas

classifica<;oes parciais, entre tanto, a base para a classifica<;ao nao e fornecida por ser

obvia ou nao ser importante. Uma classifica<;ao implicita, embora forne<;a a mesma

quantidade de informa<;ao que as completas, a traz dissipada no texto. Isto se deve ao

fato do texto no qual se encontra a classifica<;ao ter outra fun<;ao retorica. Utilizamos

aqui somente as duas primeiras formas de classifica<;oes, pois a classifica<;ao implicita

aparece em urn texto cuja fun<;ao retorica e outra, por exemplo, uma descri<;ao ou

defini<;ao.Assim, deixamos que a fun<;aoretorica principal prevalecesse.

Abaixo mostramos alguns exemplos de classifica<;oes. Como podemos ver no exemplo

da PRL 4, e isto geralmente ocorre, as defini<;oes de cada membro da classe fazem

parte de uma classifica<;ao. Alem disso, classifica<;oes podem fornecer a base para uma

estrategia argumentativa sobre a relevancia do topico por introduzir 0 topico de

discussao (cf. no exemplo da TSF 22). as sinais lexicos que facilitam 0 reconhecimento

de uma classifica<;ao sao: classified, groups, classes, classification, members, classify, e

varios outros.

3) Chemical sensors may be themselves classified in several groups. among which

biochemical sensors play a particular role because of the importance of their potential

applications, but also for biomimetic implications [4,5].

2) This bilayer consists of a wide variety of different classes of lipids (phospholipids.

glycolipids. sterols. etc.) and provides the basic structure of the membrane, serving as

a relatively impermeable barrier to the flow of most water soluble molecules.

2) The classification of semiconductor transport behavior into relaxation and lifetime

regimes was first suggested by van Roosbroek over thirty years ago [1].

3) The lifetime regime is defined as the regime where the excess-carrier recombinative

lifetime is greater than that of the dielectric relaxation time (rd < ro).



Utilizamos em nossa analise a classificac;ao de Trimble em Trimble-85], para

descric;oes: de urn objeto, descri~ao de urn objeto e descri~ao de urn processo

(tambem chamada de descric;ao cronologica). Os elementos semanticos de uma

descri~ao fisica de urn objeto san seus atributos como urn todo e os atributos de

suas partes. Dentre estes atributos podemos citar a dimensao, forma, peso, cor,

textura, volume. Uma descri~ao funcional, por outro lado, expoe 0 prop6sito do

objeto e suas partes, enquanto que a descri~ao trata dos passos de urn procedimento

apresentando uma sequencia de causa-consequencia, da ordem em que eles ocorrem e

do prop6sito deste procedimento.

Varios trabalhos em linguistic a computacional formalizaram descric;oes. Como

exemplos, apresentamos os trabalhos [Mckeown-85] e [Maybury-91]. McKeown utiliza

dois esquemas de predicados retoricos para responder a pedidos de descric;oes de

objetos representados em uma base de dados navais. as esquemas san mostrados na

Figura A2 1. Para pedidos por definic;oes de objetos 0 sistema utiliza urn outro

esquema denominado Identificac;ao mas pode utilizar tambem 0 esquema constituic;ao;

para fornecer as diferenc;as entre dois objetos 0 sistema utiliza 0 esquema Comparac;ao

e Contraste.

Consti tuic;ao Atributivo

constituic;ao atributivo
causa-efeito* / atributivo* {amplificac;ao ;restric;ao}
{iden tifica c;ao-partes/ atrib u tivo- ilustrac;ao- particular *
partes

{representativo}
{ilustra c;ao-particul ar/evi dencia}

{questoes;problema; resposta}
{compara<;ao/ analogia}}+

{comparac;ao; contraste; adversativo}
{amplificac;ao/explicac;ao/ atributivo/

am plificac;ao/explicac;aolinferencia/comparac;ao
analogia}

Figura A2: Esquemas utilizados para descricoes de objetos ou eventos
[McKeown-85].



o esquema constitui<;ao descreve urn objeto ou evento em termos de suas sub-partes

ou sub-tipos. Depois de identificar os sub-tipos, 0 esquema permite a descri<;aode cada

sub-tipo ou continuar a descri<;ao da propria entidade descrevendo seus atributos

(atributivo) ou fun<;oes(causa-efeito). 0 esquema pode terminar com uma discussao do

objeto atraves de uma amplifica<;ao, explica<;ao, indica<;ao de atributos ou uma

analogia. Por outro lado, 0 esquema atributivo pode ser utilizado para ilustrar urn

ponto particular sobre urn conceito ou objeto. McKeowm usa a fun<;ao retorica da

classifica<;ao (sub-tipos) e as descri<;oesfisica e funcional, como descritas por Trimble.

Entretanto, ela nao distingue estes dois tipos de fun<;oesretoricas. Maybury, por outro

lado, inclui as defini<;oes e classifica<;oes nas suas estrategias de descri<;oes. Porem,

caracteriza uma classifica<;ao (sub-classes ou sub-tipos) de forma mais precisa que

McKeown pois a distingue das parti<;oes (sub-partes de urn objeto). Assim, as suas

estrategias de descri<;oes incluem defini~oes, divisao (parti~oes ou

classifica~oes), detalhes (atributos, prop6sitos ou ilustra~oes), cornpara~oes

ou analogias. Permite, ainda, descri<;oes estendidas que utilizam todas as

estrategias acima.

Os trechos sublinhados abaixo exemplificam as descri<;oesde nosso corpus sendo que 0

tipo da descri<;aodiferencia as entradas do lexico frasal. Descri<;oespossuem os sinais

lexicos ou sintaticos utilizados para mostrar atributos (verbo to be, to have, to

possess); prop6sitos, causa e con sequencia (estes tres ultimos serao comentados

abaixo).

2) descricao funcional

1) All living cells are surrounded by a lipid bilayer membrane in which a

variety of proteins are embedded.

2) This bilayer consists of a wide variety of different classes of lipids

(phospholipids, glycolipids, sterols, etc.) and provides the basic structure of

the membrane, serving as a relatively impermeable barrier to the flow of

most water soluble molecules.

1)2) descri~ao funcional e de urnprocesso

1) Receptor-based proteins are used by the human body to regulate

physiology.



2) A chemical stimulant (ligand) will bind to a receptor protein to activate a

cellular response.

3) For example. interaction of carbamylcholine or acetylcholine with the

acetylcholine receptor (AChR) protein allows an ion current to flow through a

high impedance phospholipid bilayer causing a muscle or nerve to

depolarize.

TSF 13:

5) 6) descri~ao fisica

5) Individual phycoerythrin phycobiliproteins are highly and

characteristically fluorescent. being twenty-fold more fluorescent than the

chromophore fluorescein on a molar basis.

6) These proteins also possess an unusually large Stokes' shift. 81 nm (495

nm excitation and 576 nm emission), which is approximately 2.7 times that of

fluorescein f3. 4].

A", conclusoes sobre as tres funcoes retoricas comentadas acima sao de que elas

compartilham muitos elementos comuns. Linguisticamente e impossivel distinguir

uma definicao semi-formal, por exemplo, de uma descricao fisica pois elas utilizam os

mesmos sinais lexicos. Ainda. as classificacoes completas utilizam definicoes dos

membros da classe. Dada a sua similaridade de propositos, isto e, serem todas elas

utilizadas em textos descritivos, Maybury e McKeown as colocam sob este mesmo

denominador.

Neste trabalho, apesar de as colocarmos sobre 0 denominador Familiarizacoes,

procuramos manter a identidade das funcoes. Como a analise foi manual pudemos

contar com mais conhecimento do que teria urn sistema automatizado de

reconhecimento de padroes. Concluimos, dessa forma, que a aquisicao de

conhecimento automatica de mensagens e inviavel pois nao conseguiria uma

classificacao mais detalhada. ou seja, de granularidade mais fina. Num processo semi-

automatico, entretanto. 0 engenheiro de conhecimento pode dar 0 aval final

permitindo uma classificacao melhor para as tres funcoes acima. Entretanto, nao

podemos esquecer que toda a classificacao tern urn grau de subjetividade envolvido e

nenhum engenheiro de conhecimento estara imune a ele.
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Urn argumento indutivo e formado por uma declaracao seguida de urn suporte

utilizado para convencer 0 leitor do que foi declarado. Fornecer evidencias ou a causa

sao taticas utilizadas para se convencer. Outras taticas incluem exemplifica<;oes e

analogias. Por outro lado, urn argumento persuasivo apresenta as motiva<;oesde uma

a<;aorealizada, as causas, resultados e propositos.

Em nosso corpus, as declaracoes das argumenta<;oes sobre a proeminencia do

topico/area utilizam os seguintes dispositivos para chamar a aten<;ao do topico: (a)

palavras de opiniao, de atitude, impressOes ou atributos positivos do topico ou area de

pesquisa indicando a do tOpico; (b) adjuntos adverbiais de tempo que indicam a da

pesquisa; ou (c) urn marco/evento historico para indicar que 0 topico vem sendo

estudado desde tal marco, ou adjunto de tempo para indicar a constancia no estudo do

topico e, portanto, indicar que a pesquisa ou area e. As ora<;oesabaixo apresentam

em negrito os dispositivos utilizados.

(c) Over the years [1-5] considerable attention has been devoted to theoretical and

experimental studies in bulk (liquids, solids, or gases) media

Os tres grupos de dispositivos para mostrar a proeminencia do topico se agregam

constantemente a mensagens caracteristicas do genero de artigos cientificos gerando

algumas vezes ora<;oescompostas. As mensagens fazem referencia:

(7 PRL) Recently there has been considerable activity in the study of

coarsening processes in systems possessing nonconserved order parameters and
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stringlike or pointlike topological defects , both theoretical [2-6] and experimental

[7-9].

(5 PRL) The field of x-ray laser research has been characterized by rapid

progress since the first successful proof of principle demonstrations [1-3].

(12 PRL) The far-from-equilibrium dynamics of interface growth has attracted

much attention in recent years.

(1 TSF) There is currently considerable interest in the production of

electrically conducting films of organic charge-transfer materials by the Langmuir-

Blodgett (LB) technique.

(16 PRL) Metal oxides have a wide-ranging importance in many areas of

physics, geophysics, chemistry, and technology.

(14 PRL) The study of phase separation in binary systems is important for

understanding the formation of polymer blends [1] and polymer-dispersed liquid

crystal (PDLC) films (of interest for their electro-optic properties) [2-4].

(11 TSF) The study of model biological membranes using Langmuir-Blodgett

bilayers has been a long-term objective of a number of research groups world

wide [1-3].

Os tres tipos de declaraG6es/afirmaG6es sendo feitas podem ser agrupados em: a

pesquisa ou a area e relevante, atualmente ativa, ou bem-estabelecida. Nesta

nossa classificaGao, 0 que as diferencia e a circunstfmcia temporal: nenhuma

referencia a tempo, referencia ao tempo atual, ou referencia ao tempo/marco historico,

respectivamente. Estas tres declaraG6es dao origem a tres tipos de mensagens. As

varias formas diferentes de expressa-las podem ser distinguidas no lexico frasal.
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proposito, causa, exemplificacao, particularizacao,

Em nosso corpus, 0 suporte as declarac:;oes acima e feito atraves de uma das

seguintes mensagens: finalidade/proposito; razao/causa; ilustracao; resultado;

motivacao e evidencia. Cada uma das mensagens carrega exatamente 0 proposito,

a causa, exemplificac:;ao(6es) ou particularizac:;ao(oes), 0 resultado, a motivac:;ao ou a

evidencia do que se foi afirmado. As evidencias aparecem com frequencia em outras

estrategias argumentativas, como por exemplo, na estrategia de revisao Requisitos

para 0 progresso na area (ilustrada na terceira orac:;aoda Figura AI) e na estrategia

Justificar escolhas por metodos e materiais como uma forma de introduzir as

vantagens da utilizac:;ao do metodo ou do material. Nesta ultima estrategia, evidencias

negativas (contra-evidencias) podem tambem estar presentes para indicar alguma

restric:;aoou desvantagem conhecida.

As mensagens retoricas de suporte aparecem agregadas as declarac:;oes ou tambem

como uma orac:;aoindependente que segue imediatamente a declarac:;ao.As mensagens

de suporte ilustradas abaixo aparecem sublinhadas e apresentam uma lista de

conectivos indicativos de sua presenc:;a.

Proposito: orac:;oesna forma infinitiva e no gerundio, introduzidas ou nao por in order

to e for; as conjunc:;oesin order that; so (that)

The study of phase separation in binary systems is important for understanding

the formation of polymer blends ll] and polymer-dispersed liquid crystal (PDLC)

films (of interest for their electro-optic properties) [2-4J.

Ilustracao

Exemplificac:;oes:such as, for example, for instance, e.g., including, included

Particularizac:;oes: in particular, especially, particularly, notably, mainly, mostly
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Since the early part of the century, surface potential measurements have proved to be

useful for characterizing monolayers at the air-water interface. For example, the

Gouy-Chapman double-layer which forms at the interface between ionized

monolayers and the subphase has been the subject of intensive investigation and good

quantitative agreement between theory and experiment has been obtained [1].

During the last decade, there have been many experimental studies of the optical

properties of low-dimensional semiconductors. In particular a large body of

experimental work describes absorption and luminescence spectra of samples in which

excitons are confined in thin sheets of one material which form two-dimensional

quantum wells (QW) when embedded within another material of larger band gap.

A relac;ao resultado e a inversa da relac;ao causa e 0 mesmo significado pode ser obtido

invertendo-se a orac;ao subordinada com a independente e utilizando-se uma

conjunc;ao como because. Os conectivos utilizados sao: so, as a result, hence, therefore,

accordingly. A indicac;ao de resultado pode estar embutida na orac;ao: The result is ...;
The consequence was....

However, homogeneous monolayers of polymers are required for many purposes,

especially for the fabrication and application of LB films, so technigues for improving

the homogeneity of polymer monolayers are of interest.

Collisional-excitation amplified-spontaneous emission (ASE) x-ray lasers, which rely

on collisional excitation of highly stripped ions in high-temperature laser-produced

plasmas, have generated much interest due to their brightness and wavelength

versatility [4] .



Ap€mmce A - As Mensagens Ret6ricas

Motiva~ao

lvlotivation, motivated e todas as formas de expressar causas que geraram incentivo

(In recent years a considerable amount of effort has been devoted to the study of ~~

decay of various nuclei.)

The motivation has been provided by the implication of such studies for the Majorana

mass of the neutrino. the possibility of right-handed currents in weak interactions

and violations of lepton number conservation. and more generally for the physics

beyond the standard model of electroweak interactions.

(A great deal of interest has recently been stimulated by the use of organic materials

in electroluminescent (EL) devices [1].)

Organic molecules can be engineered to possess specific functional properties. offering

the possibility of obtaining intense fluorescence which can be tuned to a particular

wavelength.

There has been recent speculation that the role of lipids is unlikely to be purely

passive [1], and indeed recently there has been evidence that the interactions

between glycolipids form an initial role in cell recognition processes [21.



Ap€indice A - As Mensagens Ret6ricas

Existem varios trabalhos que analisam 0 componente revisao da literatura [Swales-

86; Myers-89]. Alguns trabalhos tratam de topicos especificos, como a classificacao dos

verbos utilizados para relatar as pesquisas na area [Thompson-91], ou a correlaeao

destes verbos com a voz, tempo e funeao da sentenea [Shaw-92]. Este trabalho de

Shaw e interessante e sera apresentado e contrastado com 0 trabalho de Swales

apresentado em[Swales-90].

Diferentemente de [Swales-90], que define as oraeoes de revisao como sendo aquelas

que apresentam citaeoes, Shaw as define como aquelas que utilizam na oraeao

principal verbos que relatam pesquisas (reporting verbs), sendo que nao e necessaria a

presenea de citaeoes (isto se deve ao fato de Shaw considerar tambem as oraeoes

seguintes as citaeoes e que ainda se referem a pesquisa sendo relatada). Shaw utiliza

a classificaeao de [Thompson-91] para os verbos utilizados para relatar pesquisa. Esta

classificaeao considera tres grupos de verbos: textual, mental e de pesquisa. Eles

saDexemplificados abaixo.

Textual: verbos que se referem a processos relacionados a expressao verbal, por

exemplo. state, write, term, challenge, underline, point out, name, deny, describe.

Mental: verbos que se referem a processos mentais como, por exemplo, believe, thinh,

focus on, consider, prefer, study.

De Pesquisa: verbos que se referem a processos mentais ou fisicos que saD parte do

trabalho de pesquisa, por exemplo, measure, calculate, quantify, obtain, find, use.

Embora esta classificaeao nao seja mutuamente exclusiva, 0 importante para Shaw e
que a oraeao apresente urn destes tipos de verbo. Assim, os tipos de oraeoes de uma

revisao SaDclassificados em dois grupos com subtipos para voz ativa e passiva:

1. As oraeoes ativas da forma integral de cita~ao saD aquelas que apresentam

como sujeitos os nomes dos autores, urn pronome demonstrativo seguido de urn

classificador de autores (authors, worhers, researchers, etc.), urn pronome do caso reto

ou ainda urn pronome demonstrativo seguido de substantivo relacionado a urn verbo

que relata pesquisas (this evidence, their results, these findings).



2. As orac;oes passivas da forma integral de cita~ao sao aquelas que apresentam os

nomes dos autores como agente da passiva.

3. As orac;oes ativas da forma nao-integral de cita~ao sao aquelas com sujeitos

indefinidos (previous research, many investigators, etc.).

4. As orac;oes passivas da forma nao-integral de cita~ao sao aquelas sem agente

definido (it has been shown as an emitter layer, ou que utilizam nominalizac;6es, por

exemplo).

A nossa classificac;ao para as mensagens presentes na revisao da literatura e

composta de quatro classes: mensagens para mostrar a proeminencia do topico,

mensagem sobre 0 estado da arte, mensagens sobre 0 nivel de complexidade da

pesquisa, e citac;oes de trabalhos individuais. Elas sao comentadas e ilustradas

abaixo. Utilizamos parte da classificac;ao de Shaw para nomear as citac;oes de

trabalhos individuais. Dessa forma, simplificamos bastante a sua classificac;ao: as

duas formas de citac;oes na forma integral ganham urn unico nome, Autor

Proeminente; nao utilizamos os padroes da forma nao-integral ativa nesta classe,

pois sao utilizados na classe Mensagens para mostrar a proeminencia do t6pico;

a forma nao-integral passiva de citac;ao ganha urn novo nome, Fato Particular.

relevancia, atualidade e

estabelecida

Sao os tres tipos de declaracoes discutidos na Sec;ao A.I. Como eles ja foram

ilustrados, somente comentaremos os seus elementos semanticos equal deles aparece

tematizado em uma ou outra estrategia de revisao.

o que caraeteriza as orac;oes deste grupo e a presenc;a de adverbios de tempo

indicando atualidade. A." orac;oes que foram encontradas no corpus realizam as

mensagens sobre (a) 0 nivel de atividade na area e sobre (b) os t6picos que estao

recebendo aten~ao ou interesse. Assim, os elementos semanticos presentes em (a)

e (b) sao:



Exemplos do nivel de atividade SaD: great deal, considerable amount, etc.; de

atividades SaD:effort, study(ies), attention, interest, etc., e, de frames temporais SaD:

recent years, currently, recently, etc. 0 aspecto verbal (V) mais encontrado neste grupo

e 0 perfective e 0 tempo (time) e 0 present; a voz e a passiva e as sentencas geralmente

aparecem sem 0 agente da passiva.

Neste grupo, os adverbios de tempo aparecem geralmente tematizados. Esta enfase

na circunst€mcia temporal gera padr5es adequados para uma revisio historica da

area; ou para uma estrat{~gia de estado da arte; ou ainda para se iniciar urn

paragrafo sobre as tendencias atuais na area. Ainda outra oPCao comum para se

iniciar a oraCao e 0 tema ser 0 nivel de atividade de pesquisa na area. Assim, temos

varios padr5es: N A FT V T; FT N A V T; FT V N A T, por exemplo. Mais raro SaDas

orac5es aparecerem com tema2 vazio (construc5es there to be ou it) ou com 0 topico ou

area de pesquisa aparecendo como tema. Nas construc5es iniciando com there to be, 0

frame temporal aparece como proximo elemento. Por outro lado, a oPCaode tematizar

2 De acordo com [Halliday-76], tema e 0 sujeito psicol6gico, aquele que e ponto central de

atenc;ao da estrutura da sentenc;a como uma mensagem. 0 tema e reahzado formalmente

como 0 elemento que serve de ponto de partida da mensagem. 0 segundo elemento da

estrutura tematica de uma senten<;a e 0 rema, que em termORda estrutura sujeito·pre(hcado

funciona como 0 predicado. Geralmente, 0 sujeito gramatical funciona como urn tema nao

marcado. Mas, frequentemente, os autores tern bons motivos para marcar 0 tema, pois

utilizando adjuntos circunstanciais de tempo ou local, por exemplo, conseguem enfatizar 0 que

segue 0 terna e dar uma boa mca para a interpretac;ao do resto da sentenc;a [Gosden-93].

Poupam, assim, 0 leitor do trabalho extra de inferir a mensagem sendo passada. Outros

mspositivoR utilizados para marcar urn tema san os conectivos de coordenac;ao ou

subordinac;ao. Por exemplo, However, Although, Since, etc .. fornecem indicac;oes claras das

relac;oes de concessao, causa e muitas outras que podem ajudar 0 leitor na interpretac;ao do

texto. Existem autores, por exemplo [Quirk-72], que nao consideram os adjuntos

circunstanciais de tempo ou local parte do tema da orac;ao. A razao para isto e que consideram

o tema como uma entidade (mica e varios destes adjuntos podendo aparecer no inicio da

orac;ao designariam uma orac;ao com varios temas. Seguimos aqui a definic;ao de [Gosden-93]

para tema marcado: os adjuntos circunstanciais funcionam como urn frame anexo ao tema. e

todo 0 conjunto passa a ser 0 tema da orac;ao.



o topico ou area de pesquisa val ser predominante no proximo grupo de ora<;oes:

pesquisa ou area e relevante.

2) Pesquisa ou area e relevante

As orac;oes deste grupo san caracterizadas pela presenc;a de palavras de opiniao, de

atitude, impressoes ou atributos positivos do topico ou area de pesquisa. Indicam,

assim, a relevancia do topico. As orac;oes que foram encontradas no corpus realizam

as mensagens sobre (a) 0 nivel de atividade na area, (b) os topicos que estao

recebendo atencao ou interesse, (c) a importancia do topico, (d) a

importancia do topico para a area, ou (e) sobre 0 assunto classico, favorito ou

central. Assim, os elementos semfmticos presentes sao:

em (c): topico (1'), area(s) (A), atributo(s) (At); em

em (d): topico/area (1'), atributo(s) (At), finalidade/proposito (P)

em (e): topico/area (1'), atributo(s) (At)

o tema da orac;ao corresponde ao topico de pesquisa, na grande maioria dos exemplos

de nosso corpus, e este nao vem precedido de adjuntos cirscunstanciais como no grupo

anterior. Tematizar 0 topico/area de pesquisa e uma escolha natural para se iniciar

urn paragrafo de revisao pois 0 topico ja e conhecido do leitor. Ele foi introduzido no

componente anterior de contextualiza<;ao ou aparece no titulo do artigo, muito

provavelmente. Assim, este padrao pode tambem iniciar uma introduc;ao pois 0 leitor,

apos ler 0 titulo, ja tern os dados iniciais para continuar a leitura. As caracteristicas

quanto a verbos sao 0 usa do present perfect e present. As mensagens sobre a

relevancia da area geralmente fazem parte das estrategias de progresso na area,

requisitos para 0 progresso na area, citacoes organizadas da area geral para

o topico e citacoes agrupadas por abordagens.

o que caracteriza as orac;oes deste grupo e a presenc;a de adverbios de tempo ou marco

historico, por exemplo, a long history ou Ever since the pioneering work of Kramers [1],

respectivamente. 0 adjunto ou marco aparece frequentemente tematizado, e, da

mesma forma que as orac;oes do primeiro grupo - pesquisa ou area atualmente

ativa- estas senten<;as sao apropriadas para estrategias de revisao historica da

area. As caracteristicas verbais sao 0 usa do present perfect e tanto a voz passiva

como a ativa san utilizadas. As ora<;oesque foram encontradas no corpus realizam as



mensa gens sobre (a) 0 nivel de atividade na area, (b) os t6picos que estao

recebendo aten~ao ou interesse, (c) a importancia do t6pico, (d) a

importancia do t6pico para a area, (e) progresso na area, (f) pesquisa de

varios autores, ou (g) sobre 0 assunto classico, favorito ou central. Os

elementos semanticos da mensa gem (e) sao: nivel atividade (N), atividade (A),

topicohlrea (1'); e da mensa gem (f) sao: topico (1'), atributo(s) (At), agentes (Ag).

Como comentado acima, a tematiza<;ao de adjuntos temporais indicando atualidade

(cf. os exemplos PRL 32 e TSF 9) gera padr6es propicios para a estrategia de estado

da arte em conhecimento. as sinais lexicos que auxiliam no reconhecimento desta

mensagem sao tambem referencias a conhecimento: recognized, know, known,

understood, believed. As caracteristicas verbais sao 0 uso do present perfect ou a

utiliza<;ao do present tense para indicar que a informa<;ao citada e aceita como urn fato

cientifico.

PRL 2: The advantages that the system of Te isotopes provides in the geochemical

determination of the lifetimes and for the interpretation of the data in terms of

neutrino mass, etc., have been well recognized [1,2].

PRL 32: In recent years, however, it has been recognized that a class of stochastic

nonlinear, nonequilibrium systems exhibit nontrivial, universal lIfa fluctuations as a

consequence of either conservation law or special symmetry that generates slowly

(algebraically) decaying spatial and temporal correlations under generic conditions

[3].

TSF 9: Today. we know that the major lipids in biological membranes share a

common feature: they are all amphiphilic.

TSF 13: In addition, the time resolved fluorescence properties and molecular

environment of the chromophores in these proteins are reasonably well understood [5,
6].

PRL 31: It is widely believed [2] that the quenching of the local moments into a heavy

Fermi liquid has something to do with the Kondo effect [3].



Mensagens sobre 0 nivel de requisitos para 0 progresso e complexidade

complexidade da pesquisa do topico

Sao duas as mensagens deste grupo: os requisitos para 0 progresso e a complexidade

do topico.

Nesta classe de mensagens temos constrw;oes condicionais e 0 uso dos modais

auxiliares sendo utilizados para preyer eventos futuros. Weissberg em Weissberg-gO],

fornece urn diagrama que associa a utilizacao dos modais com os graus de tentativa

em preyer eventos futuros. Neste diagram a, 0 usa de will se associ a com nenhuma

duvida sobre 0 futuro, como no exemplo da TSF 10, mas confira 0 exemplo da PRL 10

para ver como 0 uso do will pode estar condicionado a algum evento; would e utilizado

quando nao ha duvidas pressupondo-se certas condicoes (oracoes condicionais); should

indica razoavel expectativa sobre 0 futuro; may indica alguma duvida e, finalmente,

could e utilizado quando existem muitas duvidas sobre 0 futuro.

(TSF 3) If such a protein could be stabilized in a lipid bilayer on an electrod(~, a

sensor for a variety of neurotransmitters could be made [1].

(PRL 10) Full utilization of the next generation of SR sources, already being

commissioned, will be conditional on the solution of the suppression problem.

(TSF 10) The realisation of this goal will be the result of the systematic

characterisation of LB film molecules which have been iteratively engineered to

have optimum physical and electrical properties.

(TSF 13)A methodology which can be employed to rationally orient and couple

biological molecules into well-defined, two-dimensional arrays would be extremely

valuable for potential bioelectronic, optical, biomedical and protein research

applications.

(PRL 13)A calculation for more complicated geometries could lay a foundation

for the application of electron energy loss spectroscopy to a new range of

challenging and important microstructural problems.



Geralmente, a mensagem complexidade do topico traz dois elementos semfmticos:

o(s) problema(s) e 0 seu nivel de complexidade. Quando 0 elemento nivel de

complexidade e utilizado, ele geralmente e bastante enfatizado (cf. 0 exemplo da PRL

10). Geralmente, quando urn problema e apresentado, ele aparece com urn resultado

de uma caracteristica do topico (cf. 0 exemplo da TSF 4).

(PRL 10) It is the unfavorable ratio of delayed resonant signal to prompt background

which makes the experiment so difficult.

(TSF 4) Conductive LB films of charge tranfer complexes based on TCNQ, TTF and

related donors [1], are characterized by strong one-dimensional interactions and are

therefore susceptible to stacking defects and the Peierls instability.

A;scitacoes de trabalhos inclividuais sao geralmente feitas para relatar os resultados

mais proximos ao trabalho do autor. Sao duas as mensagens deste grupo: autor

proeminente e fato particular.

(14 PRL)

Barnum et al. [5] used an indirect technique to determine ACmix, the excess
specific heat due to mixing of a binary polymer blend.

Ahn et al. [6] have studied blends of a low-molecular-weight liquid crystal (LC)
with a polymer, using optical techniques and differential scanning calorimetry (DSC).

They stated that the changes in heat quantities due to phase separation in such
systems are too small to be detected using DSC.

(10 TSF) Primeira oracao do periodo composto abaixo

Details of the synthesis of specific materials in this class have been described by
Davies [2] and previous studies of the pyroelectric effect of LB film multilayers
have also been reported [3-7].



(PRL 7)

Bray and Humayun [21] argue that the two-time correlation function c(t,t') should
scale asymptotically as ...

(10 TSF) Periodo composto apresentando tambem ora<.;5esde resultado e causa

It was anticipated that by making modifications to the ruthenium headgroups,
thus increasing the packing density of molecules, there would be an increase in the
pyroelectric coefficients (dP / dT), of LB film multilayers due to the increased
polarisation, P, of the structures [3].

(8 TSF)

Observation of splitting of the first reduction peak in the cyclic voltammogram of LB
monolayers of C16MV on glassy carbon (in this case the viologen is irreversibly
bound) was independently reported [2].

A.3 Necessidade de mais Investigacao/Gaps

Swales em [Swales-90], apresenta uma classifica<.;ao detalhada da expressao

linguistica das mensagens de gap, ou de acordo com seu modelo para introdu<.;5es, das

varias formas de se estabelecer urn nicho. Apresenta juntamente 0 numero de

ocorrencias de cada classe de urn total de 100 instfmcias de gaps. A sua classifica<.;aoe
mostrada na Tabela Al e contrastada com a analise de 44 ora<.;5esindicativas de gap

tomadas de nosso corpus.



Expressao linguistic a do tipo de gap Corpus de Swales Nosso Corpus

Quantificadores negativos ou quase 28 4

(no. little. none (of).(very)few. neither ...
nor)

Nega~ao Lexica 26 11

(fail. lack. overlook,inconclusive, complex.
scarce. elusive, limited, misleading.
questionable. failure. limitation, without
regard for)

Nega~ao no sintagma verbal 16 5

..(~.<}.~:..~.~!.~~y..:..~~-D.................................................................................... -............................................. .........................................................

Questions 8 3

(direta. indireta: "Aquestion remains
.~Q.~~Q.~~.::.:J.................................................................................u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .........................................................

Necessidades, desejos, interesses 8 2

("The differences need to be analyzed...": "It
is desirable to perform test calculations...",
"It is of interest to compare...")

Conc1usoes logicas 6 1

(must. seem/appear. "One would intuitively
'expect ...")

Comentario Contrastivo G 13

("The research has tended to focuson ....
rather than ...": "Althoughconsiderable
research has been done on .... much less is
known as to ...")

Indica~ao de problemas 2 5
("The application presents a problem..."; "A
key problem in many ... is .....)

Dentre os 54 artigos analisados, alguns nao apresentarn nenhurna indicacao de gap

pois 0 tipo de pesquisa sendo relatado e urna extensao ou rnelhoria de urn topico da

literatura ou de urn trabalho anterior do proprio autor. Alguns artigos apresentarn

duas ou tres indicacoes de gaps: cornecando com gaps gerais ate chegar no especifico.

Em nosso corpus, as duas forrnas preferidas de indicar urn gap na literatura saD

atraves de negacoes U~xicase cornentarios contrastivos.



Agrupamos as varias express6es linguisticas mostradas acima em tres classes

semanticas de mensagens de gaps. Elas sao apresentadas abaixo e tambem ilustradas

com exemplos do de nosso corpus.

Esta classe agrupa as quatro liltimas formas de express6es linguisticas ilustradas na

Tabela 1: (a) necessidades, desejos, interesses; (b) conclus6es logicas; (c) indicac;ao de

problemas, e principalmente, (d) comentarios contrastivos. Estas express6es se

constituem formas mais suaves de criticar os trabalhos da literatura e, geralmente,

indicam problemas gerais nao resolvidos, isto e, problemas da grande area. Os

exemplos destas quatro formas de express6es sao dados, respectivamente, abaixo.

There is a clear need for a first principles calculation of the surface energy of Si(113)

in order to determine whether or not it does have a low energy in comparison with the

low-index surfaces.

However, owing to their instability at the air-water interface, it was necessary in

most cases to deposit the complexes as 1:1 mixtures with icosanoic acid.

It is expected that for such very shallow wells, the band structure will be almost

bulklike, and it has been recently shown that transport in shallow quantum wells

(SHQWs) is essentially three dimensional (3D) [2].

(c) indicacio de problemas:

Understanding the interplay between these two possibilities is the central unsolved

problem in the theory of heavy fermion materials [4,5].



However, in spite of this rapid progress, many of the basic physics issues of x-ray

lasers remain poorly understood.

In contrast to electron clouds in linear traps, toroidal electron plasmas-although chronologically

first [2]-do not seem to have been studied in depth.

As formas de realizar linguisticamente a mensagem restriroes em trabalhos da

literatura sao atraves de (a) quantificadores negativos ou quase-negativos; (b)

nega<;ao lexica, e (c) nega<;ao no sintagma verbal. Estas formas sao dirigidas a

trabalhos mais especificos, e sao ilustradas, respectivamente, abaixo.

To our knowledge there have been no experimental measurements of A reported in

the literature.

There have been few reported experiments which have measured the amplifier length

dependence of ASE (mirrorless) laser linewidths through saturation, and these have

generally used the high-gain 3.51-11mxenon laser transition [17,19,20].

(b) negacao lexica:

However, the fabrication of EL devices with bright blue emission has proved difficult

owing to the bathochromic shifts in emission wavelength which often occur between

solution and film spectra.



The effects of the specific anion species associated with the MV monolayer on the

electrode surface have not yet been studied in detail.

Esta classe compreende os tres unicos exemplos de quest6es encontrados no nosso

corpus, e eles sao mostradas abaixo. Os dois primeiros exemplos sao de quest6es

indiretas, enquanto que 0 terceiro utiliza 0 padrao ret6rico de listas enumerativas e

introduz as quest6es atraves de urn cabe<;alhoseguido da lista de cada uma delas.

Many fundamental questions remain concernmg nonequilibrium transport in

large-band-gap semiconductors, amorphous and trap-dominated semiconductors, and

high-purity semiconductors at low temperatures.

Motivated by these recent theoretical developments, we ask wheter there are

circumstances in nonequilibrium electrical transport in which 1/f a fluctuations do

arise from a universal source of long-Ienght-scale fluctuations, and, if so, with what

consequences. To attempt to answer this question ...

However, there are still two important questions about this surface which remain

unanswered.

First, even though the existence of the high temperature 1x 1 phase has been known

for years, the exact nature of the phase is far from clear [10-13].

The second question is related to the formation of reconstructions other than 7x7 on

Si (111).



A.4 Prop6sito da Pesquisa

o componente proposito apresenta tres classes de mensagens: Indicar 0 proposito

principal, Especificar 0 proposito e Introduzir mais propositos. A primeira

classe apresenta seis mensagens que sao reconhecidas por palavras indicativas do

proposito especifico que possui 0 artigo, alem do uso da palavra purpose, do pronome

demonstrativo this seguido de uma referencia ao texto escrito (Letter, thesis, report,
paper) ou a pesquisa (study, work, investigation, research, experiment), e ainda a

palavra here. A segunda classe compreende as particulariza<;oes, ja apresentadas no

componente Contextualiza<;ao, e as reformula<;oes, que serao ilustradas abaixo. A

ultima classe contem urn unico tipo de mensagem: reforGo (urn tipo particular de

adi<;oes),que tambem sera ilustrado abaixo.

Indicar 0 proposito principal resolver conflito; nova abordagem; indicar proposito;

extensao; abordagem alternativa e trabalho comparativo

Com somente urn exemplo no nosso corpus, embora muito interessante, esta

mensagem indica que 0 estudo sendo relatado tenta resolver urn conflito entre

trabalhos da liteartura. Em artigos da area experimental este conflito e quase sempre

de ordem pratica. 0 exemplo e bastante ilustrativo desta situa<;ao:

The present study used both methods to produce monolayers of C16MV on silver

electrode surfaces. This study sought to clarify literature reports regarding the

observation of splitting of the first reduction peak in the CV of C16MV during one-

electron reductions; this has been reported in some studies but not in others.

A realiza<;ao linguistic a das mensa gens desta classe (13 do total de 54 artigos do

corpus) e marcada por adjetivos que enfatizam a originalidade do trabalho. Exemplos

destes adjetivos e expressOes sao: novel yet simple ... method, first study, novel ..,

analysis, first direct evidence, novel methodology, new experiment, new technique, first



successful measuments of .... Quando 0 proposito e apresentar urn trabalho inovador

pode-se conseguir urn efeito em nivel da estrutura global atraves da movimentac;ao da

indicac;ao de proposito para a primeira posic;ao na introduc;ao. Dois exemplos saD

fornecidos:

In this paper we report a novel resonant-like behavior in the latter case of diffusion

over a fluctuating barrier.

In this Letter we investigate both the linear and nonlinear regimes of the unstable

system from a nontraditional point of view.

Esta classe geralmente nao apresenta smalS lexicos especiais. Utiliza a expressao

padrao para se indicar 0 proposito do artigo como mostrado nos exemplos abaixo. A

ideia subjacente e que os trabalhos desenvolvidos avanc;am sempre 0 estado da arte,

por menor que seja a colaborac;ao sendo somente necessario uma indicac;ao neutra do

proposito do artigo.

Esta mensagem e utilizada principalmente em uma estrategia de contraste que

primeiro introduz urn trabalho anterior do autor e depois apresenta 0 trabalho atual

como uma extensao do anterior. Na maioria das vezes a segunda mensagem e

marcada com indicac;oes de extensao (atraves do verbo ou de adjetivos) como e

mostrado nos exemplos abaixo.



In this report we describe further investigations into the behavior of these

compounds ....

Abordagem Alternativa

A estrategia da qual esta mensagem advem e similar a anterior, isto e, utiliza-se urn

padrao de comparac;ao. A primeira mensagem do padrao de comparac;ao introduz a

abordagem da literatura, e a segunda a abordagem alternativa sendo relatada:

One successful approach, recently described [3], is to ...

Another, discussed in this paper, relies on ...

Trabalho Comparativo

Esta mensagem apresenta sinais lexicos indicativos de comparac;ao. 0 exemplo abaixo

de nosso corpus ilustra este tipo de mensagem.

Para especificar, ou seja, refinar 0 proposito para torna-Io mais claro para 0 leitor,

autores utilizam particularizac;oes, ja apresentadas, ou ainda as reformulac;Oes,

mostradas abaixo.

(PRL 16)

Specifically, we have studied ...

(PRL 8)

The aim is to confirm ...

(PRL 10)

The central idea is to ...
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!Introduzir mais propositos

Para introduzir mais informa<;oes, e no caso particular mms propositos, autores

utilizam urn tipo especial de rela<;ao logica adi<;ao, denominado refor<;o.Os conectivos

deste tipo de mensa gem saD: in addition, moreover, also, furthermore, e outros.

Quando a adi<;ao de mais propositos se realiza em urn periodo por coordena<;ao a

conjun<;ao utilizada e and. Alguns exemplos saD dados abaixo.

A.5 Metodologia

cabe~alho da lista de criterios ou condi~oes; criterios ou

condi~oes; descri~ao de materiais e metod os; declarar

escolha por materiais e metod os e causa da escolha

o componente metodologia apresenta cinco tipos de mensagens especiais: Cabe<;alho

da Lista de Criterios ou Condi<;oes; Criterios ou Condi<;oes;Descri<;ao de Materiais e

Metodos; Declarar Escolha por Materiais e Metodos; e Razao/Causa da Escolha.

Destas cinco, as mensagens de descri<;ao e razoes ja foram ilustradas. Aqui,

apresentaremos as outras tres mensagens.

Esta mensagem indica que as ora<;oes seguintes se constituem em uma lista. Neste

caso especial de criterios a serem seguidos ou condi<;oesnecessarias. 0 exemplo abaixo

ilustra 0 cabe<;alho. Este cabe<;alho e diferente daquele do componente estrutura, visto

mais adiante, pois utiliza 0 auxiliar modal must, para enfatizar que os criterios devem

ser seguidos.
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2) Criterios ou condi~oes

Aqui, novamente 0 que caracteriza 0 corpo da lista de criterios ou condic;5es e a

utilizac;ao dos modais:

3) Declarar escolha por materiais e metodos

Esta mensa gem faz parte de uma estrategia argumentativa para justificar a

utilizac;ao de materiais ou metodos nao convencionais. Urn exemplo de nosso corpus e
fornecido abaixo.

We choose to ignore the detailed statistics of the microstructure of QW samples in

favor of a general theory: the justification of this approach is as follows.

A.6 Principais Resultados

As varias mensagen geralmente presentes no componente resultado ja foram

ilustradas: Adic;ao, Razao/Causa, Resultado/Consequ€mcia, Fato Particular; Autor

Proeminente. A {mica mensagem restante e a de indicac;ao dos resultados. Os sinais

lexicos caracteristicos san a presenc;a da palavra results e de express5es como: We

show ..., Wepresent ..., ... our data show..., Wefind ..., It is shown, ... The result is ...



A.7 Valor da Pesquisa

!valor da Pesquisa

A mensagem de valor do trabalho utiliza, principalmente, modais auxiliares

vislumbrando a importfmcia do trabalho. Alguns exemplos sao colocados abaixo.

Although we concentrate in this Letter on STEM, our method is general and, as we

discuss in the conclusions, can be applied to other situations involving interaction of

electrons with specimens of various geometries.

This approach yields unexpected interesting predictions about the nature of the

bunching dynamics, which we hope will stimulate detailed experimental analysis of

spatial and temporal behaviors of step bunching processes

A.8 Estrutura do artigo

cabecalho da lista de estrutura; parte do

artigo e t6pico da secao

As tres mensagens presentes no componente estrutura sao: Cabec;alho da Lista de

Estrutura; Parte do Artigo; e Topico da Sec;ao. Sendo artigos curtos, Letters

geralmente nao apresentam este componente. Os unicos dois exemplos sao fornecidos

a seguir. No primeiro exemplo, temos uma orac;ao independente como Cabec;alho da

Lista de Estrutura, 0 que nao ocorre no segundo que possui a indicac;ao inerente a
estrutura da lista. Os dois exemplos descrevem os topicos a serem discutidos no

artigo. Nao temos exemplos do componente estrutura tematizando as partes do artigo.

The rest of this paper is organized as follows. We next describe our model of

activation over a fluctuating barrier and indicate the modes of analysis that are



brought to bear in its study. Exact and Monte Carlo results are then presented to

both illustrate the resonant activation and provide an understanding of the

mechanism responsible for this behavior. We conclude with a brief discussion of our

results, pointing out some open questions.

In the following we show that based on some simple but plausible assumptions, the

model developed for the surface potential of condensed phase monolayers can also

reproduce the main features observed in the surface potential isotherm (AV·A curve)

of stearic acid.
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baixo, apresentamos as trinta estrategias ret6ricas presentes no

esquema detalhado para introdu<;6es. Considerando x e y como

estrategias ou mensagens ret6ricas, utilizamos a notac;ao [x] para

{ indicar opcionalidade da ocorrencia de x; x* para indicar a

ocorrencia de x zero ou mais vezes; x+ para indicar a ocorrencia de x uma ou mais

vezes e (x Iy) para indicar alternativas. 0 uso do negrito indica uma estrategia que

pode ser refinada em outras estrategias ou em mensagens ret6ricas; 0 usa do itaJico

indica uma mensagem ret6rica. Todas as mensa gens ret6ricas san ilustradas no

Apendice A. A ordem das mensa gens nas estrategias e a mais convencional.

Entretanto, dada a riqueza expressiva da lingua, podemos ter as mensagens dispostas

em varias ordens.

B. 1 Contextualizac;ao

Estrategia 1: Argumentar sobre a Proeminencia do T6pico/Area

Declarar Proeminencia do Topico/Area

Familiarizar *

Esta e uma das estrategias mais utilizadas para se iniciar as introduc;6es de

nosso corpus. Embora 0 modelo de [Swales-90] indique 0 tipo de informac;ao para 0

inicio de introduc;6es como Mostrando Proeminencia, existe na maioria das vezes

outras mensa gens acompanhando as declarac;6es de proeminencia: os varios tipos de

suporte mostrados abaixo e algumas vezes familiarizac;6es de termos introduzidos. 0

r6tulo mais adequado para esta estrategia e Argumentando sobre a Proeminencia da
Area/T6pico. As estrategias de Familiarizac;ao san vistas abaixo, embora nem todos os

tipos de familiarizac;6es san encontrados nestas estrategias de argumentac;ao. Os mais

utilizados san as definic;6es embutidas. Exemplos do nosso corpus para as tres classes

de mensagens de Declarar Proeminencia do T6pico/ Area e para todas as outras

mensagens citadas abaixo san dados no Apendice A.

(Declarar Relevancia I Declarar Atualidade I Declarar Bem Estabelecida)
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Algumas formas de definic;oes (definic;ao por substituic;ao e semi·formal) e as

descric;oes saD encontradas em varias partes de uma introduc;ao, mas, a estrategia de

familiarizac;ao aparece, principalmente, no componente de contextualizac;ao quando

termos devem se tornar conhecidos. Dependendo do publico alvo do artigo uma

quantidade maior ou menor de conceitos e familiarizada.

Estrategia: DefiniGao

(Definir;ao Formal I Definir;ao Semi-Formal I Definir;a,()por Substituir;ao I
Definir;ao por Exemplificar;ao Oll Particlllarizar;aD I Definir;ao por Estipular;aD)

Estrategia: Descric;ao

(Descrir;ao Fisica I Descrir;ao Funcionall Descrir;ao de um Processo)

[Fatos da Area Geral)

[Fatos da Subarea)

(Possivel Ar ao sobre a Proeminencia do To



As estrategias Fatos da Area Geral e Fatos da Subarea sao feitas de duas

estrategias: Familiariza<;oes e Possiveis Argumenta<;oes sabre a Proeminencia do

Topico. Uma Possivel Argumenta<;ao sobre a Proeminencia do Topico e uma estrategia

que traz uma Declara<;ao da Proeminencia possivelmente seguida de Familiariza<;oes

e/ou Suportes. Para introduzir 0 topico de pesquisa, autores utilizam geralmente uma

ora<;aoindicando 0 proposito do artigo em termos gerais.

o padrao subjacente a esta estrategia e Geral-Particular, entretanto, como

comentado na se<;ao 3.1, introdu<;oes menores, ou para urn publico alvo mais

especializado no topico, utilizam apenas a estrategia Possivel Argumenta<;ao sobre a

Proeminencia do Topico em vez de introduzir 0 topico a partir da grande area, e esta e

a razao de tornar as duas primeiras estrategias opcionais.

Declarar Proeminencia do Topico/Area

Familiarizar *

SUDorte*

(Declarar Atllalidade I Declarar Bem Estabelecidal Alltor Proeminente I Fato
Particular I Estado da Arte em Conhecimento)+

Esta estrategia segue 0 padrao temporal como linha mestra para organizar

fatos gerais e cita<;oesespecificas da area.

Fato do Passado +
Fato da Atualidade +

No nosso corpus, esta estrategia apresenta muitas vezes urn logical connecter

indicando a rela<;ao de contrastre entre 0 Fato do Passado e 0 Fato da Atualidade.

Outras vezes 0 contraste e indicado pelo paralelismo estrutural. A estrategia Fato do

Passado utiliza as estrategias Possiveis Argumenta<;oes sobre a Proeminencia do

T6pico/Area e Familiarizacoes, enquanto que Fato da Atualidade compreende, alem
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das Possiveis Argumenta<;5es sobre a Proeminencia do Topico/Area, as mensagens

Autor Proeminente e Fato Particular.

Estrategia 6: Cita<;5esOrganizadas da Area Geral para 0 Topico

(Dec1arar Proeminencia do Topico/Area

Estado do, Arte em Conhecimento) +
(Autor Proeminente I Fato Particular) +

Esta estrategia utiliza tres das quatro classes de mensagens do componente

revisao e se constitui uma forma padrao de apresentar a revisao da literatura:

primeiro os fatos mais gerais (area de pesquisa) e depois os mais especificos

(relacionados ao topico de pesquisa).

Estrategia 7: Progresso na Area

Declarar Progresso no, Area

(Autor Proeminente I Fato Particular I Declarar Relevancia) +

Esta e uma estrategia argumentativa que utiliza uma mensagem especifica

referente ao progresso na area dentre as muitas outras utilizadas em Declarar

Proeminencia do T6pico/Area. Exemplos desta mensa gem podem ser vistos no

Apendice A. As evidencias de progresso compreendem as mensagens Autor

Proeminente, Fato Particular e Declarar Relevancia corroborando, isto e, fornecendo

suporte a declara<;ao de progresso.

Estrategia 8: Requisitos para 0 Progresso na Area

[Complexidade do Topicol

Requisitos para 0 Progresso

Suporte*

Tambem podendo ser argumentativa, esta estrategia emprega,

opcionalmente, uma das seis formas de suporte ao que foi afirmado/declarado. Utiliza,

assim, uma Possivel Argumenta<;ao sobre os Requisitos para 0 Progresso com urn

cabe<;alho opcional formado pela mensagem Complexidade do Topico. Na sua forma

minima, compreende somente uma declara<;ao dos requisitos necessarios ao progresso

da area.
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(Estado do, Arte em Conhecimento I FatoJJarticular

Declarar Proeminencia do Topico/Area) +

Evidencia*

Contendo principalmente referencia a fatos conhecidos pela comunidade e que

muitas vezes aparecem sem citac;5es, esta estrategia tambem e utilizada para se

iniciar uma introduc;ao pois fornece uma boa contextualizac;ao da area de pesquisa.

Ela utiliza, geralmente, uma mensagem especifica referente it Pesquisa de Varios

Autores dentre as muitas outros utilizadas para Declarar Proeminencia do

Topico/Area. Opcionalmente, evidencias das declarac;5es podem estar presentes.

( (Declarar Proeminencia do Topico/Area I
Estado do, Arte em Conhecimento I Autor Proeminente I Fato Particular) +
Existencia de conflitos ou problemas nao resolvidos I Restri~oes em

trabalhos anteriores I Questoes ainda nao consideradas)+

Esta estrategia utiliza 0 padrao de contrastes varias vezes, intercalando a

revisao da literatura com uma das tres estrategias de Gap.

(Caberalho do, Lista de Citaroes)

(Declarar Proeminencia do Topico/Area

(Autor Proeminente I Fato Particular )+ )+

Esta estrategia segue 0 padrao de listas enumerativas que pode ou nao

incluir uma mensagem inicial indicando a intenc;ao em se listar (Cabec;alho da Lista)

seguida da lista de abordagens ou topicos de discussao.

B.3 Necessidade de mais Investiga~ao/Gap

Conflitos ou problemas +

(Causa Resultado Evidencia



Restrit;oes +
(Causa Resultado

As duas estratE~gias de Gap: Existencia de conflitos ou problemas niio

resolvidos e Restrit;oes em trabalhos anteriores utilizam a sua mensagem indicativa de

Gap (padrao contraste com a revisao da literatura) seguida de possiveis mensagens de

causa; de resultado; e de evidencia e exemplififica<;ao que introduzem fatos

particulares. Estes quatro tipos de mensagens podem aparecer zero ou mais vezes.

QuestOes +

Esta estrat€~gia aparece somente tres vezes no nosso corpus, entretanto como

[Swales-901 e [Weissberg-90] a encontraram em suas analises de corpus, resolvemos

deixa-Ia como uma das possiveis formas de se introduzir 0 Gap da literatura.

8.4 Prop6sito da Pesquisa

Resoll!er Conflito

Esta estrategia utiliza uma mensa gem indican do ser 0 proposito do trabalho

resolver 0 conflito, na teoria ou pratica, explicitado no componente gap.

NUlla AbordQJ!em

Esta estrategia se utiliza de uma mensagem bem marcante, que e realizada

por adjetivos indicando que 0 proposito e apresentar urn trabalho inovador.

Estrategia 17: Apresentar Melhorias/Avan<;os em urn Topico da Literatura

(lndicar Provosito I Extensao)

Depois de ser apresentada a revisao da literatura, esta estrategia utiliza uma

mensagem indicando que 0 trabalho traz avan<;ospara 0 topico discutido. lsto pode ser
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realizado basicamente de duas formas: atraves de uma oracao neutra indicando 0

proposito do artigo (Indicar Proposito) ou atraves de verbos ou adjetivos

explicitamente indicando que 0 trabalho e uma extensao de urn topico da literatura

(extended, further).

f(Autor Proeminente I ji'ato Particular I Suporte * I
Descrever Materiais e Metodos *) ]

(ExtensQ{) I Indica,. Provosito )

Esta estrategia utiliza 0 padrao de contrastes para introduzir 0 proposito da

pesquisa. k;" mensagens Autor Proeminente, Fato Particular ou as varias da

estrategia Suporte, podendo ser seguidas de descric6es de materiais ou metodos

utilizados, saGutilizadas para introduzir 0 trabalho anterior do autor e as mensagens

Extensao ou lndicar Proosito para introduzir 0 trabalho atual. Existem casos no nosso

corpus, cujo trabalho anterior do autor e introduzido por uma das estrategias

completas de revisao da literatura, como por exemplo, uma revisao historica ou

revisao e gaps ciclicos. Dessa forma, tornamos opcional a introducao do trabalho

anterior do autor para comtemplar estas situac6es.

f(Al/tor Proeminente I Fato Particular I Suporte * I
Descrever Materiais e Metodos *) ]

Abord~em Alternativa

Da mesma forma que a anterior, est.a estrat.egia primeiro introduz urn

t.rabalho da lit.erat.ura para 0 qual esta se propondo uma abordagem alt.ernativa e a

seguir apresenta a abordagem alternativa.

Trabalho Comvarativo

Est.a estrategia se utiliza de uma mensa gem que introduz 0 proposit.o de

pesquisa como urn trabalho comparativo de dois ou mais trabalhos da literatura.



Particulariza iio +

Apos introducao do proposito da pesquisa, os autores podem sentir

necessidade de tormi-lo mais claro para 0 publico alvo. Utilizam assim as mensagens

de reformulacao da indicacao do proposito ou particularizacoes. Estes dois tipos de

mensagens podem vir opcionalmente encabecados por declaracoes do estado da arte

em conhecimento que ajudam a explicar 0 proposito do trabalho.

As mensagens utilizadas para inserir outros propositos, que saD de natureza

diferente do proposito principal, saD as adi<;oes (do tipo reforco), com seus

caracteristicos conectivos: in addition, moreover, also, furthermore, e outros. Quando a

adicao de mais propositos se realiza como uma ora<;aocoordenada usa·se a conjun<;ao

and.

B. 5 Metodologia

[Caber;alho da Lista de Criterios ou Condir;oes ]

(Criterios ou Condicoes) +

Esta estrategia segue 0 padrao de listas enumerativas que pode ou nao

incluir uma mensagem inicial indicando a inten<;ao em se listar (Cabe<;alho da Lista)

seguida da lista de criterios ou condi<;5es.



Esta e uma estrategia descritiva que usa os varios tipos de mensagens de

uma descriGao, e tambem definiG6es, uma ou mais vezes.

[Declarar Escolha por lvlateriais e Metodos]

(Causa I Resultado I Proposito I Euidencia I
Estado do. Arte em Conhecimento I Adicao) +

A estrategia acima e argumentativa e fornece principalmente a razao/causa

da escolha pelos materiais ou metodologias nao tradicionais utilizados. Ela pode ser

iniciada por uma declaraGao explicita do metodo ou material utilizado ou somente

apresentar as causas; 0 proposito ou resultados da utilizaGao; e evidencias positivas

das vantagens na escolha por urn determinado material ou metodo. As evidencias

negativas (contra-evidencias) podem tambem estar presentes, sinalizando alguma

desvantagem. A mensagem Estooo do. Arte em Conhecimento e utilizada tambem

como evidencia das vantagens do metodo ou material escolhido. Novas escolhas por

materiais e metodos podem aprecer sob a forma de adiG6es.

8.6 Principais Resultados

lndicar resultado

Adicao *
Para indicar o(s) principal(ais) resultados, autores utilizam uma oraGao

indicativa de resultado e opcionalmente seguida dos varios outros resultados atraves

de adiG6es.

Resultado Fato Particular Autor Proeminente +

Os comentarios se constituem de explicaG6es das raz6es ou consequencias dos

resultados obtidos, e comparaG6es com trabalhos da literatura.
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8.7 Valor da Pesquisa

Valor +

Para indicar 0 valor da pesquisa, autores utilizam os modais auxiliares como

should, ma,)', could na mensagem de valor. Estes modais fornecem os meios para, com

diferentes graus de tentativa, expor os beneficios advindos dos resultados do trabalho.

8.8 Estrutura do Artigo

[Caberalho da Lista de Estrutura ]

(Parte do ArtiRo ) +

[Caberalho da Lista de Estrutura ]

(Tonico do ArtiRo) +

Esta estrategia utiliza 0 padrao de listas enumerativas para indicar as partes

do artigo ou os topicos a serem abordados. Podemos ter, de fato, tres tipos de

Estruturas do Artigo: aquelas que indicam a estrutura tematizando somente as

partes (Estrategia 29); aquelas que so tematizam a serie de adjuntos temporais

seguidos do Topico do Artigo (Estrategia 30); e, finalmente aquelas que permitem

uma mescla das duas formas anteriores. Entretanto, em nosso corpus, por se tratar de

Letters, so tenhamos encontrado dois exemplos da Estrategia 30.
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