Proposta de Classificação Semântica de Unidades Lexicais
Multipalavra Nominais
Silvana Abalada1, Vera Cabarrão1, Aida Cardoso1
1Faculdade

de Letras da Universidade de Lisboa

silvanaabalada@gmail.com, veracabarrao@gmail.com, aidacard@gmail.com

Introdução
As Unidades Lexicais Multipalavra (ULM) são estruturas linguísticas cristalizadas
que têm um peso considerável no conteúdo informativo de qualquer tipo de texto
(Ranchhod & Carvalho, 2003). Estas têm vindo, assim, a merecer destaque em
aplicações automáticas na área do Processamento de Língua Natural (PLN). Face a
extensas bases de dados e a perguntas selectivas de um utilizador, identificar e
classificar estas estruturas é, desta forma, essencial para a recuperação de
informação (Bick, 2006).
Embora existam já recursos disponíveis, as questões de terminologia e anotação
de colecções douradas são dois dos principais problemas nesta área.
Salientem-se de entre os diversos estudos, a nível internacional, por um lado, o
léxico semântico de Lancaster e, por outro, o WordNet e o EuroWordNet,
constituindo os citados léxicos dois tipos de abordagens possíveis. Já a nível
nacional, evidenciem-se o léxico TemaNet e o etiquetador EELO.

Objectivo
Propor uma classificação semântica de ULM nominais para Português Europeu,
cujo objectivo é a criação de uma tipologia classificativa adequada a textos
pertencentes a domínios gerais e adaptável a diferentes corpora.

Metodologia

Gráfico 1: Distribuição Absoluta das ULM por Classe

A análise do corpus conduziu a uma etiquetagem não única das ULM, como
ilustra o gráfico da distribuição de ULM por número de etiquetas (cf. Gráfico 2).
Ainda assim, verifica-se que, na maioria dos casos, a classificação única revelou-se
a mais produtiva, o que comprova a eficácia da classificação semântica .

Corpus CETEMPúblico: extractos de artigos do jornal Público recolhidos entre
1991 e 1998 (Rocha & Santos, 2000).
1.º Processamento automático do corpus, realizado pelo sistema Unitex, de
modo a extrair uma lista de ULM;
2.º Tratamento manual da lista para excluir Entidades Mencionadas (EM) e as
ULM não nominais;
3.º Lematização manual das formas flexionadas de ULM nominais e
uniformização de ocorrências de palavras com dupla grafia;
4.º Etiquetagem da colecção dourada de ULM nominais (constituída por 5068
itens) com a classificação semântica proposta, sendo que uma amostra aleatória de
507 ULM (10% do corpus) foi etiquetada separadamente por três anotadoras com
experiência linguística, de modo a validar a aplicação da classificação.

Classificação Semântica Proposta
A classificação semântica proposta, alicerçada no trabalho de Piao et alii (2005),
foi estruturada como um thesaurus e hierarquizada em classes e subclasses (cf.
Tabela 1), de forma a garantir uma forte relação semântica (Jurafsky & Martin,
2008).

Gráfico 2: Distribuição de ULM por Número de Etiquetas

Conclusões
Este estudo, ainda que preliminar e exploratório, pretendeu aproximar-se da
dimensão da colecção dourada proposta pelo HAREM (cerca de 5270 EM). Apesar
de o nosso trabalho tratar estruturas linguísticas distintas, esta aproximação
revela-se pertinente na medida em que se colocam o mesmo tipo de problemas e
a possibilidade de usar a colecção dourada aqui proposta em futuras avaliações na
área do PLN.
Aqui apresentou-se uma proposta de classificação semântica de ULM nominais
para PE que se pretende que seja um ponto de partida para futuros estudos nesta
área. A necessidade latente de desenvolver léxicos mais completos, ou seja,
tratados não só a nível morfossintáctico, mas igualmente semântico, justifica tal
expectativa.
Finalmente, considera-se que, com este estudo, não só se estabeleceu uma
linha de continuidade com trabalhos realizados para outras línguas, que fazem
igualmente uso da proposta do léxico semântico de Lancaster, como se trouxe
para a discussão uma proposta diferente das existentes a nível nacional e, por
conseguinte, algo inovador em PE, no âmbito do PLN.
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