Anotação
• Tipo de enunciado
– QUE (?); STA (.); EXC (!); CMD (.)

Alguns caminhos da Floresta

• Tipo de oração
– Finita (fcl); não-finita (icl); averbal (acl)

• Estrutura de constituintes (F:f)
– Função: SUBJ, MV, AUX, ACC, DAT, SC, OC, Complementos
adverbiais, APP, PASS …

M. Cláudia de Freitas
www.linguateca.pt/Coimbra

– forma: SNs, SAdj, SVs, SPreps, Advs …

• Etiquetas secundárias < >
– lema, inf. morfossintáctica, inf. semântica

CP550-2 O portal da Quinta do Castro, o único que resta dos dois que já
existiram, está acentuadamente inclinado e pode cair a qualquer momento.
A1
STA:fcl
STA:fcl
SUBJ:np
=>N:art('o' <artd> M S)
O
=H:n('portal' M S)
portal
=N<:pp
==H:prp('de' <sam->)
de
==P<:np
===>N:art('o' <-sam> <artd> F S) a
===H:prop('Quinta_do_Castro' F S) Quinta_do_Castro
=,
=APP:
APP:np
np(<
(<Eg
Eg>)
>)
==>N:art('o' <artd> M S) o
==H:adj('único' <Eg> M S)
único
==N<:
N<:fcl
fcl
===SUBJ:np
====H:pron-indp('que' <rel> M S) que
===P:vp
====MV:v-fin('restar' PR 3S IND) resta

CP362-1 A criaç
criação da comissão de inquérito da AMS foi motivada por
uma denúncia de moradores de São Marcos,...
A1
STA:fcl
STA:fcl
SUBJ:np
=>N:art('o' <artd> F S) A
=H:n
H:n('criação' F S)
criação
=N<:pp
==H:prp('de' <sam->) de
==P<:np
===>N:art('o' <-sam> <artd> F S) a
===H:n('comissão' F S)
comissão
===N<:pp
====H:prp('de')
de
====P<:np
=====H:n('inquérito' M S)
inquérito
===N<:pp
====H:prp('de' <sam->)
de
====P<:np
=====>N:art('o' <-sam> <artd> F S)
a
=====H:prop('AMS' F S)
AMS
P:vp
=AUX:
AUX:v
v-fin('ser'
PS 3S IND)
foi
fin
=MV:
MV:v
v-pcp('motivar'
MVF S)
motivada
pcp
PASS:pp
=H:prp('por')
por
=P<:np

Bastidores
• Revisão manual / intelectual
• Discussão teórica

Bastidores
• Consistência

– …de questões “conhecidamente complexas”
• Flutuação N / ADJ: (o) velho , (o) jovem, (o)
doente…
– (?) As multinacionais surgiram no final do século XIX,
mas conseguiram
– (?) A indicação de um tranquilizante só é feita quando...
– (?) A direção do novo semanal será assinada
– (?) ... , salientou outro responsá
responsável.
vel

• Documentação
– Bíblia hipertextual
– Guia rapidíssimo da Floresta
– Documentação completa da Floresta
http://acdc.linguateca.pt/treebank/DocumentacaoFloresta.html

– …a questões “periféricas”
• cinqüenta e três X 500 mil X “entre 300 e 500 mil euros”
• “isto é”; “ou seja”…
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Caminhos futuros

Caminhos futuros

• Papéis semânticos
– Agente, paciente, beneficiário, possuidor, identidade, parte de,
destino, causa…
O banco não informou porque o sigilo não foi mantido para os grupos estrangeiros.
agente

paciente

beneficiário

•FOC:
É essa expectativa que poderá esboroar-se totalmente se Jerónimo...
A1
UTT:acl
FOC:adv('é')
É
FOC
SUBJ:np
=>N:pron-det('esse' <dem> F S)
essa
=H:n('expectativa' F S)
expectativa
FOC:adv('que')
que
FOC
P:vp
=AUX:v-fin('poder' FUT 3S IND)
poderá

Caminhos futuros
• Expansão de limites (I): da sintaxe para outros
domínios (semântica, discurso…)

• Anáforas: referência a um termo já constante
do contexto
– Pronominal (ele/o/-se)
– Lexical:
• sinonímia (Saramago / autor / escritor)
• hiperonímia (gato-animal)

• Elipse <Eg> é uma anáfora não realizada
lexicalmente
• N<ARG / N<MOD

Visitem-nos
• http://www.linguateca.pt
• http://www.linguateca.pt/Floresta/

• Expansão de limites (II): relações entre frases
(?)
• Expansão de limites (III): tamanho
– Fala
– Registro não-jornalístico

• Expansão de limites (IV): usuários
– … + melhoria da interface do sistema de busca…
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