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O futebol precisa seguir o exemplo da CPI do
orçamento e apresentar todos os podres.
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O futebol precisa seguir o exemplo da CPI do
orçamento e apresentar todos os podres.
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Conteúdo da Floresta
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Floresta Virgem

– PÚBLICO

(Público e Folha S. Paulo)

– Corpora publicamente disponíveis
» www.linguateca.pt/Floresta

não revista
1.700.000 palavras

– do PORTUGUÊS
– europeu e brasileiro

Bosque
revisto
185.000 p.

Selva

Parcialmente revisto
300.000 p.
oral, lit, cient.

Floresta – hierarquia - AC/DC
• Adjectivos que co-ocorrem com “dinheiro” (AC/DC)
– “volume de dinheiro compatível” OK!
– “manter o dinheiro disponível” OK!

Fl. Virgem

Selva

Bosque

• INTERFACE
O assessor de imprensa do Ministério da Fazenda disse ontem
que..

• Adjectivos que modificam “dinheiro” (Floresta)
Floresta Sintáctica

Como trabalhar com a Floresta

AC/DC
Chave (90 milhões de palavras)

=SUBJ:np
==>N:art('o' M S) O
==H:n('assessor' M S)
assessor
==N<:pp
===H:prp('de')
de
===P<:np
====H:n('imprensa' F S) imprensa
==N<:pp
===H:prp('de' <sam->)
de
===P<:np
====>N:art('o' <-sam> M S)
o
====H:prop('Ministério_da_Fazenda' M S)
Ministério_da_Fazenda
=P:vp
==MV:v-fin('dizer' PS 3S IND)
disse
=ADVL:advp
==H:adv('ontem') ontem
=ACC:fcl
==SUB:conj-s('que')
que

(tentativa de)Compatibilização
• Usuário Linguista
– Diferentes modelos
teóricos
– Diferentes graus de
conhecimento
linguístico
– Pouca familiaridade
com sintaxes /
formalizações mais
utilizadas em
informática (expressoes
regulares etc)

• Projecto Floresta

Nossa solução
– Modelo teórico: documentação das escolhas,
das categorias
• Granularidade

– Único modelo de
anotação subjacente ao
parser (CG)
– Modelo freqüentemente
pouco conhecido do
lado “linguístico nãoPLN”

– SA / OA / ADVL
– N<ARG / N<ARGS / N<ARGO
– n-adj
» um integrante da campanha; em favor dos
evangélicos; os responsáveis pelos menores; abuso
sexual em bulímicas...

– Recurso
• terminologia baseada em “gramática tradicional”
(quando possível)
• operações em linguagem natural

– Recurso/interface capaz
de lidar com um objeto
altamente complexo
como a língua

Floresta para Linguistas
• Pesquisa

Aula

• Observação de fenômenos da língua em
ambiente real
– Seleção de estruturas

• Contraste / comparação com gramáticas e dicionários
• Buscas por generalização

elaboração de material didáctico
gramática/linguística “experimental”
aluno

pesquisador

Seleção / Reflexão / Generalização
• Sintagmas

Que classes de palavras podem ser núcleo do SN?
SN

– SNs e seus núcleos

Núcleo do SN
Apenas extracto
(SN)

Quais as funções exercidas pelos SN?

Reflexão sobre a língua
• Correlação entre forma e função

(seleção e)

• A hierarquia

– Mesma função, formas diferentes

– Spreps no mesmo nível de um núcleo N

• Adjunto adnominal
anterior ao núcleo

Reflexão sobre a língua

posterior ao núcleo

– SPreps em níveis distintos

(seleção e)

Reflexão sobre a língua

• Ausência de concordância gramatical
entre sujeito e predicado
• Consulta a gramáticas
• Hipóteses sobre processos de prod & compr. da lgem

Reflexão sobre dados do corpus...
Verbos que antecedem sujeito
–

Por lema

–

Por função da frase

Reflexão sobre dados do corpus...
verbo + sujeito verifica-se em geral:
nas orações interrogativas
nas orações que contêm imperativo
em que o verbo está na passiva pronominal
...
nas orações construídas com verbos do tipo dizer, sugerir
(...)que arrematam enunciados em discurso direto...
(Cunha e Cintra, 1984, 5ª ed., p. 163-165)

• ...e discurso
–
–

Por que os verbos dicendi são freqüentes no
corpus?
Qual o efeito da inversão?

(seleção e)

Compreensão e produção de
texto

• Orações passivas sem agente

• ...e gramática
“ inversão
a)
b)
c)
d)
e)

(seleção e)

Compreensão e produção de
texto

• Orações reduzidas de gerúndio
• (or. finita que contém uma or. não finita, que contém gerúndio)

CF4-3: O modelo Lx 810, da Epson, é vendido em Miami
por US$ 178.
CF36-2: Caio entra no lugar de Catê, caso ele seja
suspenso hoje pela manhã
CP587-6: Agora os dois títulos quebraram um jejum de
sete e oito anos e foram conquistados, para mais,
quando o Benfica era dado como favorito ».
CF5-2: Parte dos recursos para a formação do FSE foi
deslocado do orçamento da saúde e educação.
CP594-3: Ontem foram assassinados cinco militantes
do partido Bharatiya Janata, da direita hindú.

• O efeito no discurso da omissão do agente /
generalizações possíveis
• A reescritura para ativa

(seleção e)

Compreensão e produção de
texto

• Paralelismo sintáctico

– (coordenação de elementos sintaticamente diferentes)

CF346-3: No PPR, a discussão será sobre a política de alianças e se
ela inclui o PSDB, além dos novos candidatos do partido a
presidente.

• Tentativa de reescritura com conectivos
• Ambiguidade vs concisão
• Tranformar desenvolvidas..
CP706-1: No dia dedicado a debater as questões do emprego, o antigo
presidente da Comissão Europeia brindou-os com as suas quatro
condições para o êxito da moeda única (uma questão que divide
profundamente os alemães), entre as quais estão um « pacto de
confiança » entre os países que ambicionam participar na
terceira fase da UEM e um « novo sistema monetário europeu » que
crie o quadro das relações entre os que aderem em uma primeira
vaga e os que ficam de fora.

CF584-2: Por dois motivos; primeiro, a indisponibilidade do
escritor, que simplesmente não estavaestava interessado em
percorrer os Estados Unidos ou debater suas idéias; segundo,
seus comentários sobre a « decadência moral » do Ocidente logo o
tornaram inconveniente

CP274-4: Na altura, Manuel António alegou sede e que queria beber
água, justificando desta forma a sua entrada na esquadra através
do muro.
CP812-6: Não lhe diz nada Ernest Hemingway, Prémio Nobel da
Literatura, um homem cativado pela festa e que escolheu a terra
de Espanha para sua última morada?
CP866-3: Entre os primeiros, conta-se o advogado Bernard Nussbaum,
amigo de Clinton e que se demitiu na semana passada, em relação
com o caso.

(seleção e)

Produção de texto

• Regência
CP220-4: Mais tarde ou mais cedo, quando nos encontrarmos, usufruirei,
eu também, das experiências de que ele agora desfruta.
desfruta
CP224-4: Segundo o comandante da GNR do Cacém, entidade a quem primeiro
foi comunicada a ocorrência,
ocorrência não foi consumado…
CP470-7: Levaram-me ao Ministério da Defesa para encontrar alguém a quem
me entregar,
entregar mas o edifício estava vazio.
CP521-2: Neste último caso, o destaque vai para um filme de guerra, «
Jornada Trágica », que terá menos a ver com o conflito a que se
referia do que …
CP549-3: Segundo o estudo publicado ontem pelo Expresso, a CDU perderia
em Setúbal quatro dos sete deputados de que dispõe,
dispõe passando o PS…
CP613-2: « A pobreza e a solidariedade » é assim o tema de um colóquio a
que Soares assiste em Setúbal,
Setúbal no dia 6, onde intrevêm o presidente…
CP775-7: Outro jornalista lançou a questão de que todos falavam na sala
de imprensa;
imprensa

(seleção e) Fluência

–

uso de tempos

verbais
• Pres. do Subjuntivo vs Fut. do Subjuntivo em or.
relativas

Oraçao Relativa que contém um SPREP que está no mesmo nó e é
anterior VP

(seleção e) Fluência

–

uso de tempos

verbais
• Pres. do Subjuntivo vs Fut. do Subjuntivo em or.
relativas

(seleção e) Fluência

–

uso de tempos

verbais
• Pres. do Subjuntivo vs Fut. do Subjuntivo em or. relativas
CF919-5: Pepe ainda tem esperança que o centroavante
Guga ______ o seu contrato, vencido em 31 de
dezembro.
CF927-3: Durante esta semana, o agora dirigente
esteve no Japão, em busca de uma empresa que, no
futuro, _______ no Santos.
CF950-6: Nossa preocupação é um projeto que ________
no jovem uma vida sem drogas, promovendo-se um
comportamento construtivo.

CF348-4: « Não podemos aceitar medidas que __________
o combate à inflação », disse FHC, ao responder
sobre o assunto.

(listas e)

(listas e)

Transitividade dos nomes

Transitividade dos nomes /
verbos
• Complementos de CRIAR

SUJEITO

OBJECTO

N<ARGO

N<ARGS

• Complementos de CRIAÇÃO

(listas e)

(listas e)

Transitividade dos nomes

Reflexão sobre a transitividade em
contexto

• Verbos com OD

• Verbos com OI

• Verbos só com O

(listas e)

transitividade e fluência

• OI com prep. “de”

(listas e)

• OI com prep. “a”

transitividade e fluência

• OI com prep. “de”

• OI com prep. “a”

passe desde já a usar a
expressão « blues rap ».
espaços antes urbanos passaram
a zonas industriais.
Munhoz não passou dos 12 %.
passou de 577 para 700 mil.

a tra
nsiça
o de

Fluência – Reflexão

(listas e)

Reflexão

LEVANTAR: Bosque

DAR: Fl. Virgem

Quantos “tipos” de “LEVANTAR”?
DAR: Bosque

LEVANTAR: Fl. Virgem

LEVANTAR: Bosque

DAR: Fl. Virgem

DAR: Bosque

(listas e)

que
eles
falam
será
tão..
.

Quantas acepções no dicionário?

(listas e)

Reflexão

(listas e)

Semântica

“INFORMAÇÃO” é sujeito de...

por

“INFORMAÇÃO” é sujeito de...

Bo
sq
ue

Onde está o significado do verbo?

“INFORMAÇÃO” é modificad

Floresta Virgem

O que é o item lexical ?

Bosque

LEVANTAR: Fl. Virgem

LEVANTAR: Bosque

DAR: Fl. Virgem

DAR: Bosque

“INFORMAÇÃO” é objecto de:

Flo
res
ta V
irge
m

(listas, seleção e)

Fluência

• CF9970-2: As operadoras não ________ a
informação, já que o assunto é para elas
sigilo comercial.
• CF6059-5: O PT, que _______ informações
sobre os adversários de Lula, tem
dificuldades com Flávio Rocha (PL).
• CF2812-3: Os agentes de saúde _______ para
a poulação informações sobre aleitamento
materno, soro caseiro e vacinação.
• CF8647-3: Os bombeiros _______ a
informação do desastre às 10h20.

O que é preciso saber para usar a Floresta /
Milhafre?
• Ferramenta:
– escolher elementos
– escolher relação
– procurar expressão

• Floresta:
– Função : Forma
SUBJ : np
– Forma VP (função P(redicado)), contém apenas
informação verbal
• complementos de um Predicado estão todos no
mesmo nível
– “mesmo nível” = “mesmo nó”

– buscas por exclusão (SUBJ que não é um NP)
• ACC que não é o mesmo nó que np

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

