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Distinction of linguistic groups through linguistic performance

ABSTRACT

Language acquisition and language performance is a process by which all the people experi-

ence. However, this process is not completely understood, which creates room for research in

this area. Moreover, even after the acquisition process by a child is completed, there is still no

guarantee of language proficiency in different modalities, specially reading and writing. Re-

cently, in 2016, OECD/PIAAC released that 49,3% of Brazilian students do not have written

and read proficiency in Portuguese. This is more important when we take into account the large

number of available text, but they are not accessible by people with different types of language

proficiency issues. In computational point of view, there are some studies which aim to model

the language acquisition process and measure the speaker level. For that, we propose an com-

putational approach independent of language to model language development level of different

types of language users, children and adults. In that sense our proposal is highly based on lin-

guistics features. Those features dependents of transcript oral corpora from children and adults.

To achieve this model, we considered aim to identify attributes and values able to differenti-

ate between leves of development by an individual, as well the desenvolvimento of a model

able to indicate them. The attribute identification are based on statistical methods such as hy-

pothesis testing and divergence distribution. Aiming to validate our approach, we performed

experiments with the corpora that reflect at different stages of development of human language:

(1) oral language acquisition by a child and (2) post-acquisition stage, through the perception of

difficulty of written language. With this work, we obtained a large corpus of annotated language

acquisition data that can contribute to the acquisition of other studies. We also build an attribute

profile of the development levels. From all of our results we highlight the computer models that

identify texts and language development level. In particular, the complex word identification

model that exceeded the state of the art for the studied corpus, and the children age identifier

model, who exceeded the baselines, including a classic measure of language development.

Keywords: natural language processing. CHILDES-DB. machine learning. feature selection.

development level classification. complex word identification.



RESUMO

Distinção de grupos linguísticos através de desempenho da linguagem

A aquisição e o desempenho de linguagem humana é um processo pelo qual todas as pessoas

passam. No entanto, esse processo não é completamente entendido, o que gera amplo espaço

para pesquisa nessa área. Além disso, mesmo após o processo de aquisição da linguagem pela

criança estar completo, ainda não há garantia de domínio da língua em suas diferentes modali-

dades, especialmente de leitura e escrita. Recentemente, em 2016, divulgou-se que 49,3% dos

estudantes brasileiros não possuem proficiência de compreensão de leitura plena em português.

Isso é particularmente importante ao considerarmos a quantidade de textos disponíveis, mas

não acessíveis a pessoas com diferentes tipos de problemas de proficiência na língua. Sob o

ponto de vista computacional, há estudos que visam modelar os processos de aquisição da lin-

guagem e medir o nível do falante, leitor ou redator. Em vista disso, neste trabalho propomos

uma abordagem computacional independente de idioma para modelar o nível de desenvolvi-

mento linguístico de diferentes tipos de usuários da língua, de crianças e adultos, sendo a nossa

proposta fortemente baseada em características linguísticas. Essas características são dependen-

tes de corpora orais transcritos, no segmento de crianças, e de corpora escritos, no segmento de

adultos. Para alcançar esse modelo abrangente, são considerados como objetivos a identificação

de atributos e valores que diferenciam os níveis de desenvolvimento da linguagem do indivíduo,

assim como o desenvolvimento de um modelo capaz de indicá-los. Para a identificação dos atri-

butos, utilizamos métodos baseados em estatística, como o teste de hipóteses e divergência de

distribuição. A fim de comprovar a abrangência da abordagem, realizamos experimentos com

os corpora que espelham diferentes etapas do desenvolvimento da linguagem humana: (1) etapa

de aquisição da linguagem oral de pela criança e (2) etapa pós aquisição, através da percepção

de complexidade da linguagem escrita. Como resultados, obtivemos um grande conjunto ano-

tado de dados sobre aquisição e desempenho de linguagem que podem contribuir para outros

estudos. Assim como um perfil de atributos para os vários níveis de desenvolvimento. Também

destacamos como resultados, os modelos computacionais que identificam textos quanto ao nível

de desenvolvimento de linguagem. Em especial, o são resultados do trabalho o modelo de iden-

tificação de palavras complexas, que ultrapassou o estado da arte para o corpus estudado, e o

modelo de identificação de idade de crianças que ultrapassou os baselines utilizados, incluindo

uma medida clássica de desenvolvimento linguístico.

Palavras-chave: Processamento de linguagem natural. aquisição computacional de lingua-

gem. CHILDES-DB. aprendizado de máquina. seleção de atributos. classificação de nível de



desenvolvimento. identificação de palavras complexas.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa busca apresentar uma abordagem computacional, independente de língua

para modelar a identificação do nível de aquisição de linguagem de crianças e do nível de com-

plexidade de textos. Esse tipo de pesquisa se justifica porque durante a aquisição de sua língua

materna, uma criança passa por diversas etapas de desenvolvimento de linguagem: produção de

palavras isoladas, combinação de palavras, generalização de regras morfológicas etc. Contudo,

mesmo após completar a aquisição da sua linguagem oral, muitas vezes podem ocorrer proble-

mas com a aquisição das modalidades textuais, especialmente quando pensamos em fluidez de

relatos orais e leitura escrita. Um problema bem pontual quanto à capacidade de compreensão

de leitura de textos escritos pode ser observado pelas taxas de estudantes, jovens e adultos, com

problemas. No Brasil, isso pode ser observado pelas taxas de estudantes sem proficiência na

língua, que, no Brasil, é de 49,2%, mas que também se encontra em países desenvolvidos, como

Espanha (27,7%) e França (27,5%).1

No Processamento de Linguagem Natural (PLN), a área de complexidade textual e legi-

bilidade objetiva distinguir grupos de falantes ou de redatores através da percepção de padrões

através do seu domínio da linguagem. Um foco dessas pesquisa em PLN é, por exemplo, iden-

tificar quais textos seriam mais adequados à capacidade linguística de um determinado leitor.

Para tal, são utilizadas medidas de legibilidade, centradas em letramento ou escolaridade (por

exemplo, índice Gunning FOG (GUNNING, 1952) e Flesch Kincaid Grade Level (SENTER;

SMITH, 1967; FARR; JENKINS; PATERSON, 1951)). Além disso, informações linguísticas,

tais como o uso de determinadas classes gramaticais podem ser usadas como pista da comple-

xidade do texto2, identificando passagens que não seriam adequadas ao nível de conhecimento

linguístico do leitor.

Nos estudos de aquisição da linguagem, alguns dos focos centrais estão ligados aos

mecanismos e teorias do processo de aquisição, e à avaliação do grau de desenvolvimento de

linguagem em uma criança. Uma medida de desenvolvimento da aquisição da linguagem infan-

til pode ser obtida através da comparação de uma criança com um grupo de crianças, sendo que

são conhecidas duas formas de realizar essa comparação (HOFF, 2013):

1. Coleta de amostra de fala e codificação desta utilizando um sistema para o qual os padrões

de comparação foram recolhidos e analisados em diversas idades, refletindo a capacidade

esperada para cada idade. Por exemplo, o tamanho médio das frases (Mean Length of

1<http://www.oecd.org/site/piaac>
2Destacamos que a complexidade textual se dedica à capacidade de entendimento do texto e não da complexi-

dade da informação que o texto objetiva passar.

http://www.oecd.org/site/piaac
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Utterance – MLU) de uma criança é um índice de seu desenvolvimento sintático.

2. Utilização de instrumentos padronizados que estimam o grau de desenvolvimento da lín-

gua pela criança, podendo ser na forma de relato dos pais da criança (ou dos responsáveis)

sobre a sua compreensão da linguagem ou pela avaliação direta da produção da fala da

criança através de testes.

Sob o ponto de vista de análises computacionais, amostras de dados de aquisição muitas

vezes são anotadas com informações linguísticas (por exemplo, presença de uma dada classe

gramatical, informação sintática ou mesmo algum tipo de informação semântica) (WINTNER,

2010).

As informações linguísticas anotadas normalmente são baseadas em teorias do desen-

volvimento, mas também podem ser baseadas em características capazes de avaliar, especifi-

camente, o desenvolvimento da linguagem. Abordagens automáticas tendem a destacar apenas

algumas partes da configuração da linguagem (por exemplo, o MLU é baseado apenas no desen-

volvimento gramatical) e necessitam de grande coleta de dados para gerar tabelas de referência.

A identificação computacional de estágios de desenvolvimento da linguagem pode sofrer ainda

pela falta de acordo na definição do termo desenvolvimento. Por exemplo, desenvolvimento

pode ser considerado como idade, MLU ou mesmo tamanho do vocabulário (BATES et al.,

1994). Mesmo considerando uma medida amplamente aceita, como o MLU, há diversas tabe-

las de referência diferentes que indicam o grau de desenvolvimento linguístico infantil. Dessa

forma, consideramos que a identificação do desenvolvimento durante a aquisição de linguagem

infantil ainda é uma tarefa em aberto. Assim, segundo Berman (2014), um dos desafios é a

definição e identificação de informações e medidas psicológicas e linguísticas relevantes à ava-

liação de possíveis interações entre várias medidas, tais como as linguísticas (por exemplo, voz

passiva) e as de desenvolvimento (por exemplo, compreensão de sentenças).

A identificação de características linguísticas relevantes é uma tarefa complexa dado o

grande número de possíveis características. Por isso, é necessário ter uma metodologia capaz

de realizar tal identificação. Nesse sentido, trabalhos de identificação de autoria de textos,

identificação de estilo de escrita e criação de perfil, embora se ocupem de dados linguísticos

adultos, podem ser utilizados como base para identificar características linguísticas relevantes à

aquisição de linguagem por parte de crianças.

Neste trabalho, apresentamos uma abordagem computacional para modelar a identifica-

ção do nível de desenvolvimento linguístico, no contexto de aquisição da linguagem infantil e

da capacidade de letramento de adultos de diferentes perfis. Para tanto, propomos um modelo

computacional capaz de identificar diferenças quanto ao nível de desenvolvimento linguístico, e
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classificar textos com base nessas diferenças. Consideramos que o modelo deve ter como infor-

mações apenas sentenças3, e informações disponíveis a partir dessas por meio de ferramentas

computacionais e bases de recursos linguísticos.

Para alcançarmos um modelo de identificação do nível de desenvolvimento linguístico,

este trabalho tem como hipótese que diferentes níveis de desenvolvimento de linguagem afe-

tam preferências linguísticas. Essas preferências podem ser observadas em nível ortográficos,

semânticos, psicolinguísticos, distribucionais e sintático. Neste trabalho consideramos que esta

hipótese do impacto do desenvolvimento de linguagem nas preferências dos falantes pode ocor-

rer em nível de atributo linguístico ou em nível de valores de um determinado atributo linguís-

tico. Consideramos assim que a maioria ou todos os valores do atributo refletem esta prefe-

rencia, o atributo como um todo é considerado. Por outro lado, se apenas alguns dos valores

dos atributos refletem esta preferencia, esses devem ser identificados. Assim, consideramos

também que valores específicos destes atributos podem ser utilizados como marcadores para

identificar o nível de desenvolvimento de uma pessoa. Dessa forma, este trabalho avalia as

seguintes hipóteses sobre o desenvolvimento de linguagem:

H1 O nível de desenvolvimento afeta a preferência de uso de atributos linguísticos:

H1.1 O nível de desenvolvimento afeta o uso geral do atributo

H1.2 O nível de desenvolvimento afeta apenas alguns valores do atributo

H2 O nível de desenvolvimento afeta a preferência de uso de atributos linguísticos em diferen-

tes níveis:

H2.1 O nível de desenvolvimento afeta a preferência ortográfica

H2.2 O nível de desenvolvimento afeta a preferência semântica

H2.3 O nível de desenvolvimento afeta a preferência psicolinguística

H2.4 O nível de desenvolvimento afeta a preferência distribucional

H2.5 O nível de desenvolvimento afeta a preferência sintática

H3 Dado um texto, algoritmos de classificação são capazes de indicar o nível de desenvolvi-

mento

A fim de verificar as hipóteses deste trabalho, adotamos três objetivos principais:

1. Identificar atributos capazes de distinguir níveis de desenvolvimento linguístico de grupos

em diferentes etapas do desenvolvimento da linguagem.

2. Identificar valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos em
3Informações de teste de desenvolvimento cognitivo não são utilizadas.



15

diferentes etapas de desenvolvimento, criando um perfil dos diferentes grupos.

3. Desenvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento,

dado um conjunto de atributos linguísticos, considerando-se como entrada uma amostra

de linguagem de um sujeito e como a saída a indicação do nível de desenvolvimento desse

sujeito.

Assim consideramos que a realização do objetivo 1 permite verificar a hipótese H1.1 e objetivo

2 permite verificar a hipótese H1.2. A hipótese dos níveis linguisticos afetados pelo desenvol-

vimento, neste trabalho, é avaliado pelos uso de atributos que representam os diferentes níveis

linguisticos previstos na hipótese H2. Por fim, objetivo 3 permite verificar a hipótese H3.

Este trabalho está organizado nas seguintes seções:

Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura, na qual são discutidos os trabalhos relacionados

à diferenciação de corpora com base em características linguísticas.

Capítulo 3 apresenta os corpora e recursos utilizados neste trabalho, assim como o processo

de anotação realizado. Neste capítulo, também descrevemos a metodologia utilizada para

alcançar cada um dos objetivos do trabalho.

Capítulo 4 apresenta estudos ligados à diferenciação de características linguísticas com foco

na aquisição e domínio da linguagem, em especial à identificação de estruturas gramati-

cais complexas e à identificação de palavras complexas.

Capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho realizado, assim com os próximos passos a

serem realizados.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

A identificação de diferenças de linguagem é tratada em diversas áreas do Processa-

mento de Linguagem Natural (PLN) com perspectivas complementares de análise. Assim, neste

capítulo, apresentamos trabalhos com foco em desenvolvimento da linguagem (Seção 2.1), em

diferenciar características do autor do texto (Seção 2.2) e em medir a complexidade da lingua-

gem (Seção 2.3). Por fim, na Seção 2.4 apresentamos um resumo do capítulo, indicando como

os conceitos apresentados se relacionam com o trabalho. Assim, apresentamos diversas pers-

pectivas de comparação de grupos como base para a proposta de metodologia nesse trabalho

(apresentada no Capítulo 3).

2.1 Desenvolvimento da linguagem

As diferenças do desenvolvimento de linguagem podem ser consideradas através do es-

tudo da aquisição e perda de linguagem e das formas usadas para medir o seu desenvolvimento.

Assim apresentamos uma revisão de aquisição de linguagem com foco nas diferenças ao longo

do processo de aquisição (Seção 2.1.1), das medidas utilizadas para avaliar o desenvolvimento

(Seção 2.1.2) e das abordagens utilizadas para caracterizar a perda de linguagem (Seção 2.1.3).

Com isso, apresentamos abordagens utilizadas para caracterização e avaliação do desenvolvi-

mento de linguagem com foco em modelos computacionais que representam o processo de

aquisição da linguagem e medidas de desenvolvimento baseadas em corpus e testes específi-

cos. Assim, mostramos abordagens utilizadas para identificar diferenças de desenvolvimento

linguístico. Em especial a avaliação de desenvolvimento linguístico que será utilizada como

baseline no Capítulo 4.

2.1.1 Aquisição linguagem

O termo aquisição de linguagem infantil é utilizado para determinar o aprendizado da

língua materna1. Durante esse, as crianças passam por diversos estágios de desenvolvimento.

Para Hoff (2013), os componentes do desenvolvimento da linguagem oral são:2 comunicação

1A tarefa de aquisição de linguagem pode ser definida como a apresentação de uma sequência de exemplos
gerados para um aprendiz que deve aprender uma representação da língua após ver apenas um número finito de
exemplos (YANG, 2011).

2Pela definição de aquisição de linguagem de Hoff (2013), a aquisição semântica não é parte do processo de
aquisição de linguagem.
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(transmissão de informação de forma apropriada); fonologia (sistema de sons da linguagem);

léxico (vocabulário, processo de flexão, significado das palavras e como formar novas palavras);

e morfologia e sintaxe (sistema que governa a flexão e combinação de palavras). Existem di-

versas teorias que explicam a aquisição, dentre essas, segundo Tomasello (2006), destacam-se

a inatista e a explicação emergente. A teoria inatista, originária de Chomsky (CHOMSKY,

1965; CHOMSKY, 1980) e popularizada por Pinker (PINKER, 1995), afirma que a capaci-

dade linguística é inata, expressa por “órgãos de linguagem” dedicados em nossos cérebros.

Dessa forma, certos universais linguísticos são inatos e comuns a todos os aprendizes da língua,

sendo necessário apenas o ajuste de um conjunto de parâmetros para uma língua ser totalmente

adquirida. A explicação emergente (também conhecida como tabula rasa) (MACWHINNEY,

1999; MACWHINNEY, 2004; MACWHINNEY, 2008; TOMASELLO, 2006; TOMASELLO,

1995), afirma que a linguagem surge como resultado de várias restrições concorrentes, todas

consistentes com habilidades cognitivas gerais.

Para Yang (2011), modelos computacionais de aquisição da linguagem devem articular

um mecanismo responsável pelas mudanças no sistema linguístico durante o desenvolvimento.

Em outras palavras, embora seja útil para demonstrar que “a criança sabe X na idade A, mas

na idade B sabe X +Y ”, uma explicação mais completa exige uma especificação do tipo de

modelo de aprendizagem que atua sobre os dados linguísticos facilitando a aquisição de Y entre

as idades A e B. Nesse sentido, modelos computacionais de aprendizagem podem contribuir

como forma de validação de hipóteses por exigirem um algoritmo concreto que interage com os

dados de entrada de maneiras específicas e não ambíguas.

Uma das etapas iniciais do desenvolvimento da linguagem é o aprendizado de como

sequências de sons devem ser segmentadas em partes que correspondem a palavras. Nessa

etapa, McInnes e Goldwater (2011) identificaram padrões acústicos recorrentes que são can-

didatos a palavras ou frases, e são agrupados por semelhança de padrões. Os padrões são

encontrados em uma única passada no corpus, utilizando-se um método incremental, no qual

apenas um pequeno número de sentenças é considerado de uma só vez, para manter, dentro do

possível, uma compatibilidade com o processo da a aquisição humana da linguagem.

Quanto ao desenvolvimento gramatical, alguns modelos, tais como o proposto por Yang

(2004), combinam conceitos como o da Gramática Universal com mecanismos de aprendizagem

probabilísticos. Outros modelos propõem que as restrições gramaticais podem ser aprendidas

através de inferência probabilística usando a Teoria de Informação de Descrição de Compri-

mento Mínimo (minimum description length – MDL). MDL tem sido usada para gerar uma

metodologia simples para estimar a quantidade de dados linguísticos necessários para se apren-
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der uma determinada restrição linguística (HSU; CHATER, 2010). MDL também tem sido

usada para ordenar possíveis modelos probabilísticos em termos de simplicidade em tarefas

como a segmentação morfológica e fonológica (BRENT, 1999; GOLDSMITH, 2001; MARC-

KEN, 1996). Essa ordenação assume que gramáticas mais simples são genéricas e mais fáceis

de aprender, no entanto menos precisas, resultando, assim, na descrição ineficiente da língua,

enquanto gramáticas mais complexas são mais difíceis de aprender, mas descrevem melhor a

língua. Hsu e Chater (2010) identificam conformidade entre resultados do aprendizado esti-

mado pelo método MDL com dados experimentais de fala produzida por crianças.

Outra etapa de desenvolvimento da linguagem que pode ser depreendida é a associação

entre partes da sentença e seu significado. Goldberg, Casenhiser e Sethuraman (2004), nesse

sentido, abordam como é possível que crianças progridam do conhecimento específico de uso de

um verbo ao conhecimento dos padrões mais gerais (por exemplo, gramática). Nos resultados

obtidos, as crianças quase sempre reproduziram o mesmo padrão ouvido, o que é coerente com

Tomasello (1992), Siskind (1996), Alishahi e Stevenson (2008).

No desenvolvimento sintático, além da criança precisar aprender quais complementos

são possíveis, é necessário que ela possa distinguir quais são obrigatórios e quais opcionais.

Algumas línguas permitem a não utilização explícita de algum constituinte, como o caso do su-

jeito, que pode estar oculto. Há dois tipos básicos de explicações comumente usadas para a falta

de constituintes: competência e desempenho. A explicação da competência afirma que as pri-

meiras gramáticas das crianças não contêm regras ou estruturas com os elementos necessários.

Já a explicação do desempenho diz que as crianças operam com limitações de processamento

que restringem os comprimentos de sentenças que elas podem produzir. No primeiro caso, as

crianças não sabem que o sujeito é obrigatório. No segundo, as crianças sabem que eles são

necessários, mas não utilizam com sucesso o seu conhecimento em cada enunciado. A fim de

analisar a diferença de percepção da necessidade do uso do sujeito em línguas que permitem

sujeito oculto e nas que não permitem a não explicitação, Valian (1991) analisou a omissão do

sujeito em algumas sentenças produzidas por crianças falantes de inglês e italiano. Para tanto,

foram medidas diversas características sintáticas das sentenças, então identificando-se que o

grupo americano usou sujeito duas vezes mais que as crianças italianas. Assim, indicando que

crianças falantes do inglês parecem compreender que a língua inglesa requer o uso do sujeito.

O’Grady, Peters e Masterson (1989) propõem que crianças inicialmente não conhecem os tem-

pos verbais, não conseguindo distinguir entre as situações em que o verbo é obrigatório daquelas

em que é opcional (antes de infinitivo) no inglês, visto que o sujeito começa a ser usado con-

sistentemente com o uso do verbo no passado de forma produtiva. Na Seção 4.4 é apresentada
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uma análise do uso do sujeito oculto em inglês e português.

Além das etapas de aquisição, há diferenças individuais entre as crianças, muitas vezes

decorrentes dos estilos de linguagem aos quais as crianças são expostas. As variações no estilo

de desenvolvimento levantam questões sobre a ordem em que as estruturas são adquiridas, assim

como sobre os mecanismos usados para adquirir essas estruturas. Nesse sentido, Bates et al.

(1994) apresentam um estudo de diferenças individuais no desenvolvimento do vocabulário

em 1.803 crianças falantes do inglês, através do estudo de diários do bebê. Nesse estudo,

foi encontrada evidência de diferenças individuais da composição lexical, além de variações

sistemáticas associadas a alterações no tamanho do vocabulário. Entre as variações sistemáticas,

foi encontrada variação estilística no uso de substantivo, embora seja difícil diferenciar entre

variações estilísticas e variações de desenvolvimento.

2.1.2 Medidas de desenvolvimento linguístico

Durante o período de aquisição da linguagem, as crianças passam por diversas fases,

como, por exemplo, uso de palavras isoladas, uso de combinação de palavras e produção de

sentenças completas. Essas fases, de forma geral, marcam o desenvolvimento linguístico típico

de cada idade durante a aquisição. Visando determinar elementos desse desenvolvimento, foram

propostas uma série de medidas psicolinguísticas. As medidas mais utilizadas são o tamanho

médio das frases (mean length of utterance – MLU) e índice de produtividade sintática (Index

of Productive Syntax – IPSyn) (SCARBOROUGH, 1990).

O tamanho médio das frases (mean length of utterance – MLU) é uma medida de pro-

dutividade linguística tradicionalmente calculada com base em 100 sentenças faladas por uma

criança e no número de morfemas utilizados, sendo que um valor alto indica proficiência na

língua. Para o cálculo do MLU, são considerados, por exemplo, morfemas de plural, passado

e possessivo, e há uma correlação alta entre os valores de MLU e a idade (MILLER; CHAP-

MAN, 1981). Por exemplo, para as sentenças “I live in Billingham. I like your dogs.” o valor de

MLU é 4,53, sendo esse valor equivalente a uma criança de 48 meses de vida (MILLER, 1981).

Também foi identificado uma forte relação dos valores de MLU quando utilizado morfemas e

apenas as palavras (RICE; REDMOND; HOFFMAN, 2006).

O índice de produtividade sintática (IPSyn do inglês Index of Productive Syntax) (SCAR-

3O Cálculo de MLU para as sentenças I live in Billingham. I like your dogs. é a soma do número de palavras (4
em cada sentença) e um morfema no plural (dogs), resultando no valor 9, que é dividido pelo número de sentenças
para gerar o valor final de 4,5 do MLU.
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BOROUGH, 1990) é uma medida de desenvolvimento gramatical. O IPSyn foi originalmente

concebido para investigar diferenças individuais entre crianças. Sua aceitação se deve à comple-

mentação ao MLU no que diz respeito à avaliação do desenvolvimento de sintaxe em crianças.

O cálculo do IPSyn requer um corpus de sentenças transcritas e anotadas com informações

sintáticas de quatro categorias: sintagmas nominais, sintagmas verbais, perguntas e negações,

e estruturas da sentença. Para um dado corpus, essas estruturas são contadas e pontuadas de

acordo com uma tabela de pontuação fixa, que pode ser zero (estrutura não foi encontrado no

corpus), um (ocorre uma vez no corpus) ou dois (ocorre duas ou mais vezes). As pontuações

são somadas, assim obtendo a pontuação final, que varia de zero a 112. A fim de automati-

zar essa medida, Sagae, Lavie e MacWhinney (2005) avaliam a concordância entre a anotação

manual e uma realizada automaticamente usando dois conjuntos de transcrições com valores

correspondentes de IPSyn. No estudo de Sagae, Lavie e MacWhinney (2005), foram utilizadas

transcrições de fala de 25 crianças (idades entre oito e nove anos) que foram anotadas automa-

ticamente. Os resultados obtidos foram próximos ao resultado do IPSyn tradicional.

A medida D-Level foi proposta por Rosenberg e Abbeduto (1987), e foi posteriormente

estendida por Covington et al. (2006). Ela consiste em oito níveis de desenvolvimento sintático,

sendo que, por exemplo, o nível 0 representa frases simples, que incluem perguntas, orações

com auxiliares e semiauxiliares e frases com elipses simples. Um sistema baseado em heu-

rística foi proposto para calcular automaticamente essa medida analisando árvores sintáticas e

atribuindo um nível de desenvolvimento para a frase (LU, 2008). Para isso, primeiramente,

decompõe-se a árvore em seus componentes e subárvores. Em seguida, cada subárvore é mar-

cada com base no(s) tipo(s) de construção sintática detectado(s) usando um conjunto de heurís-

ticas. Por fim, é atribuído um nível de desenvolvimento com base nas marcações das subárvo-

res. Em uma avaliação com 500 sentenças aleatórias do corpus CHILDES (MACWHINNEY,

1992), o sistema consegue uma precisão de 93,2% para o cálculo do D-Level. Analisando as

atribuições erradas do sistema, verificou-se que as heurísticas desenvolvidas são eficazes e que

os erros foram causados principalmente por erros de análise sintática.

Além de seu uso individual, a combinação de várias dessas medidas foi feita com téc-

nicas de aprendizado de máquina para avaliação de desenvolvimento linguístico. Por exemplo,

Sahakian e Snyder (2012) calculam automaticamente indicadores (D-level, contagem de ar-

tigo, contagem do verbo “to be”, contagem de palavras funcionais, contagem de preposições,

frequência das palavras, profundidade da árvore sintática e MLU). A influência de cada medida

foi avaliada usando-se uma regressão para tentar predizer a idade de cada criança, e a utili-

zação de pesos para combinação dessas métricas teve um resultado em média superior ao uso
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das métricas individualmente. A sua aplicação para informações extraídas a partir de corpora

de diversas crianças confirma que medidas tradicionais (D-level e MLU) apresentam um bom

desempenho, o qual é melhorado através da sua combinação.

2.1.3 Casos clínicos de problemas de linguagem

Os estudos de aquisição de linguagem por parte de crianças tentam explicar o funcio-

namento da linguagem com foco no processo de desenvolvimento dela. De forma análoga, os

estudos da perda da linguagem objetivam analisar o funcionamento da linguagem, mas com

foco na perda da capacidade (LEONARD, 2014). Essa perda pode ocorrer de forma natu-

ral (envelhecimento) ou por doenças que afetam a linguagem (por exemplo, Alzheimer (AD),

comprometimento cognitivo leve (CCL) e Huntington). Estudos centrados na perda e modifi-

cações da linguagem por efeito de doenças podem fornecer informações importantes também

sobre o processo de aquisição.

Comparando grupos clínicos utilizando atributos linguísticos extraídos das transcrições

de AD e aprendizado de máquina, Orimaye, Wong e Golden (2014) construíram modelos de

diagnóstico baseados em 23 atributos (9 sintáticos, 11 lexicais e 3 atributos explorados em Lira

et al. (2011)), obtendo uma medida F de 0,74 utilizando máquina de vetores de suporte. Também

utilizando aprendizado de máquina, Fraser et al. (2014) classificam, de forma binária, textos

de fala de participantes-controle, de pacientes com afasia não fluente progressiva (progressive

non-fluent aphasia - PNFA) e textos de pacientes com demência semântica (semantic dementia

- SD) com acurácia superior ao baseline aleatório. Avaliando os resultados, Fraser et al. (2014)

identificam que os grupos clínicos tenderam a utilizar palavras de frequência alta (especialmente

substantivos para SD, e verbos para PNFA), os pacientes de SD também tenderam a utilizar

palavras (principalmente substantivos) com maior familiaridade, enquanto que o grupo PNFA

tendeu a ter fala mais lenta e utilizou palavras menores que o grupo controle.

Trabalhando com AD, Fraser, Meltzer e Rudzicz (2015) exploram a acurácia da clas-

sificação automática baseada em aprendizado de máquina e amostras de transcrições. São uti-

lizados 370 atributos, a fim de explorar a heterogeneidade da deficiência linguística entre os

participantes, e assim identificar o grau em que as habilidades linguísticas declinam na demên-

cia. Utilizando abordagem de aprendizado de máquina, Fraser e Hirst (2016) apresentam uma

técnica para capturar mudanças em pacientes com Alzheimer através da comparação de repre-

sentação de palavras construídas a partir de dados de transcrições provenientes do corpus Pitt

da base DementiaBank (MACWHINNEY, 2007). Foram investigados diferentes conjunto de
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atributos no espaço gerado por pacientes com Alzheimer e um grupo de controle, e as diferenças

semânticas e contextuais identificadas foram relacionadas com diversos trabalhos da literatura

sobre a doença.

Objetivando classificar sujeitos com esquizofrenia de forma automática a partir de twe-

ets, Mitchell, Hollingshead e Coppersmith (2015) exploram diferentes métodos de atração de

palavra-chave, obtendo 0,823 de acurácia. Os atributos utilizados basearam-se na ocorrência

de palavras, escolhidas de diferentes formas: LIWC4, Latent Dirichlet Allocation, Brown Clus-

tering, Character 5-grams, Perplexity. Foi identificada também a ocorrência significativamente

maior de palavras pertencentes a determinadas categorias.

Abordagens mais tradicionais para diagnosticar essas doenças são o uso de avaliações

e questionários como MMSE5, Clinical Dementia Ratings6, Dementia Rating System7 (GAL-

VIN, 2015), e tarefas como word-picture matching8, triadic comparison9 e fluência verbal10,

que podem ser divididos em semânticos (FVS), estimulado por palavras semanticamente rela-

cionadas a um determinado tópico, ou ortográficos (FVO), estimulado por palavras que iniciam

ou terminam com determinada letra ou som.

Donovan et al. (1999) identificaram que em geral os pacientes com Parkison produ-

zem menos palavras e realizam menos trocas de campo semântico, também chamadas de swit-

ches11, que grupos de controle. Objetivando analisar o desempenho de pessoas saudáveis em

FVS, Chan e Poon (1999) administraram a tarefa a 316 pessoas com idade variando de 7 a 95.

Observou-se que o número de palavras emitidas aumenta com a idade desde a infância até a

idade adulta, com um desempenho maior em adultos com idades de 19 a 30; o nível de escola-

ridade, mas não o gênero, foi um fator importante no desempenho. Usando o teste de fluência

4LIWC (Linguistic Inquiry Contagem Word) é um mapeamento léxico para conceitos psicológicos que tem
sido amplamente utilizado para examinar a linguagem com fins a entender a saúde mental.

5O Mini Exame do Estado Mental (Mini Mental State Examination - MMSE) fornece uma pontuação em uma
escala de 0 (maior declínio cognitivo) a 30 (sem declínio cognitivo), com base em uma série de perguntas em cinco
áreas (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975).

6Clinical Dementia Ratings é um protocolo de entrevista onde um profissional de saúde avalia o desempenho
cognitivo e funcional do paciente em seis áreas: memória, orientação, julgamento e resolução de problemas,
assuntos da comunidade, casa e passatempos, e cuidados pessoais. As pontuações em cada uma dessas áreas são
combinadas para se obter uma pontuação composta que varia de 0 a 3.

7Dementia Rating System é uma ferramenta de avaliação de demência apresentada em Galvin (2015) que
foi testada em 267 cuidadores de paciente em comparação com Classificações Clínicos de Demência (Clinical
Dementia Ratings), testes neuropsicológicos e medidas gold standard de função, humor e comportamento.

8Associar um conjunto de nomes de animais a suas respectivas representações gráficas.
9O participante deve escolher pares de animais relacionados entre trios de animais apresentados, todos os

animais possuem alta frequência.
10Testes de fluência verbal (FV) são os sistemas de triagem mais comuns utilizados em ambientes clínicos e

de pesquisa. A tarefa requer a inicialização de um comportamento verbal específico estimulado pelo pesquisador
na forma de uma instrução, a busca por informação verbal específica, e automonitoramento para evitar erros e
repetições (BERTOLA et al., 2014).

11Palavras emitidas em sequencia que não compartilham relação semântica.
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verbal semântica e ortográfica, Mathuranath et al. (2003) estudaram os efeitos de idade, edu-

cação e gênero na fluência verbal em indivíduos idosos (55-84 anos) sem comprometimento

cognitivo, e identificaram que o tempo de educação, mas não idade ou gênero, influenciaram

significativamente no teste ortográfico, enquanto que a FVS é afetada pela educação e idade

(resultado similar ao encontrado em sujeitos, também saudáveis, por (CHAN; POON, 1999)).

Explorando a capacidade de diferenciar grupos clínicos através da tarefa de FVS, Rada-

novic et al. (2009) compara diferentes tipos de demência, amostrando 70 de controle, 70 com

comprometimento cognitivo leve (CCL) e 38 com Alzheimer (AD) divididos em dois grupos

de escolaridade: 4 a 8 anos de educação, e 9 ou mais anos. FVS foi capaz de diferenciar ade-

quadamente entre GC e AD na amostra total e em ambos os grupos de educação, assim como

distinguir CCL e AD com alta educação. Ambas as tarefas foram moderadamente precisas em

discriminar GC da CCL, independentemente do nível de escolaridade, e CCL de AD na amostra

total. Nenhuma das duas tarefas diferenciaram MCI de AD com baixa educação.

Focando em cluster12 (grupos de palavras semanticamente relacionadas) e switch em

FVS, Bertola et al. (2014) comparam sujeitos saudáveis, sujeitos com transtorno cognitivo leve,

transtorno cognitivo de vários domínios e doença de Alzheimer (25 sujeitos de cada grupo),

sendo realizadas duas comparações: (1) três grupos (unificando os grupos de transtorno cog-

nitivo) e (2) quatro grupos (sem unificação). A comparação, baseada em teste estatístico, de-

monstrou que os grupos diferiram no total de palavras corretas produzidas, número de clusters

e de switches, mas a medida de novos subcluster13 foi a única com diferença significativa entre

o grupo controle e todos os grupos clínicos.

Avaliando a generalidade do teste de FVS, Pekkala et al. (2009) investigaram o desem-

penho de sujeitos de nacionalidade e cultura diferentes (30 americanos e 30 finlandeses idosos

saudáveis). As poucas diferenças encontradas entre os grupos ocorreram na frequências das 10

palavras mais comuns geradas. Nota-se que as diferenças de cultura e de idioma não contri-

buem significativamente para a variabilidade no desempenho em FVS em idosos saudáveis, e

que FVS pode servir como uma ferramenta relativamente livre de cultura, ainda que as diferen-

ças culturais não possam ser desconsideradas em estudos neuropsicológicos.

Outra forma de comparar grupos em estudos psicolinguísticos é o uso de redes semânti-

cas criadas a partir de frases emitidas pelos pacientes. Para criar essas redes, podem-se utilizar

a ordem de ocorrência das palavras em textos (STEYVERS; TENENBAUM, 2005) ou tarefas

psicolinguísticas que indiquem a relação entre palavras. Nesse sentido, Chan et al. (1995) uti-

12Palavras sequenciais que compartilham relação semântica.
13Subcluster, para Bertola et al. (2014), são cluster, mas considerando relações semânticas mais específicas. Por

exemplo, em um cluster de animais, possíveis subclusters são animais domésticos e animais selvagens.
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liza a tarefa triadic comparison para indicar a relação entre as palavras, sendo comparadas redes

de AD, Huntington (HD), amnésia AM (AM) e controles. Observou-se que as redes semânticas

de HD e AM foram essencialmente normais, enquanto que as redes AD desviaram de diferentes

maneiras. As redes AD foram dominadas por menos links comuns e força de associação atípica.

Ainda usando redes semânticas, Barceló-Coblijn, Corominas-Murtra e Gomila (2012) compa-

ram crianças (através de sentenças produzidas por elas no CHILDES) de três línguas diferentes:

holandês, alemão e espanhol. Os resultados mostram que redes criadas a partir da relação sin-

tática das crianças mudam a topologia de forma semelhante nas três línguas aproximadamente

aos 750 dias de vida (modificando a estrutura topologia do grafo). Também mostram que os os

nós mais ligados nessas redes são sempre palavras funcionais.

Objetivando classificar o grupo quanto a severidade do declínio cognitivo associado com

demência, obtidos do MMSE, Yancheva, Fraser e Rudzicz (2015) utilizam algoritmo Bayesiano

para representar a progressão de 477 atributos (medidas léxico-sintáticas, medidas acústicas,

medidas semânticas baseadas na tarefa “Cookie Theft picture”) extraídos de 393 transcrições

longitudinais de AD do DementiaBank. Dois métodos de seleção de atributos foram utilizados

para identificar as características mais informativas para distinguir o grupo clínico do controle.

O primeiro método de seleção de atributos foi o uso do teste T, enquanto que o segundo método é

o Mínimo de Redundância de Máxima Relevância (minimum-redundancy-maximum-relevance,

mRMR) que minimiza a informação mútua média entre as características e maximiza a infor-

mação mútua entre cada recurso e a classe. Nesse, foi observado um erro médio absoluto menor

quando utilizados dados que consideram a mesma criança ao longo do tempo (MOLLOY; ALE-

MAYEHU; ROBERTS, 1991), possivelmente devido a compensar diferenças individuais.

2.2 Estilo de linguagem do autor

A caracterização do estilo de linguagem de um indivíduo ou grupo linguístico que se

expressa oralmente ou por escrito ou por ser feita pela avaliação do comportamento de variáveis

linguísticas manifestadas em corpora. Ainda não há consenso sobre a melhor forma de se

caracterizar um corpus, de modo que são usadas diversas técnicas e medidas para identificar o

perfil de um grupo (NANAS; ROECK, 2008). A criação de um perfil está associada a diversas

tarefas, as quais utilizam técnicas como verificação de autoria (verificar se a autoria pode ser

atribuída a certo autor), detecção de plágio (encontrar similaridade entre textos), caracterização

de perfil do autor (extrair informações sobre a idade, educação, gênero do autor de um texto) e

detecção de inconsistências de estilo (STAMATATOS, 2009). Stamatatos et al. (2014) agrupam
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essas tarefas em:

Detecção de autoria: atribuir a autoria de um texto dado um conjunto de autores candidatos;

Caracterização de perfil dos autores: extrair informações demográficas sobre os autores de

um conjunto de textos; e

Agrupamento de autores: segmentar textos com base em estilometria a fim de relacionar e

agrupar autores semelhantes.

A caracterização de textos normalmente utiliza marcadores de estilo que, no seu sen-

tido mais básico, são indicações de escolhas feitas pelo autor de uma forma reconhecível. Há

iniciativas para a publicação de uma lista abrangente de tais marcadores (KHOSMOOD; LE-

VINSON, 2008). Por exemplo, Heidorn (2000) discute a implementação de estilo usado pelo

Microsoft Word 97, que utiliza um conjunto de 21 regras que verificam a existência de fenôme-

nos estilísticos específicos (por exemplo capitalização correta e palavras mal utilizadas), e as

22 regras do Microsoft Word 2002, que incluem uso de clichês, contrações, palavras específi-

cas de gênero, uso de primeira pessoa, números, frases começando por determinadas palavras,

tamanho da sentença, uso de compostos hifenizados e sucessivos NP/PP. Para Luyckx e Da-

elemans (2005) os marcadores de estilo podem ser classificados em quatro tipos os atributos

utilizados para representar estilos:

1. Nível de palavra (por exemplo, comprimento de palavras e sílabas),

2. Sintáticos (por exemplo, classes gramaticais e regras de rescrita),

3. Riqueza de vocabulário (por exemplo, type-token ratio, hapax legomena) e

4. Frequências de palavras comuns.

As abordagens clássicas da área utilizam medidas de estilometria14 (ARGAMON et

al., 2009) para identificar as diferenças entre autores15. Essas medidas incluem o tamanho das

palavras (KRUH, 1988), tamanho das sentenças (SOMERS, 1998), número de sílabas (FUCKS,

1952), distribuição das classes gramaticais (SOMERS, 1966), relação entre types e tokens,

índice D de Simpson (SIMPSON, 1949). Contudo, nenhuma dessas medidas individualmente,

apresentou um resultado acurado para distinguir entre autores Juola (2006)16.

Estes métodos utilizam atributos linguísticos a fim de caracterizar tipos de linguagem,

e estão assim relacionados ao objetivo de identificar atributos e valores desses capazes de dis-

14Estilometria são medidas utilizadas para analisar o estilo de um texto. Um exemplo dessas medidas é a
contagem de determinadas palavras, como pronomes, como indicador de preferência lexical, ou mesmo tipo de
discurso.

15Holmes (1994), Holmes (1998) apresentam uma revisão histórica dos métodos de estilometria.
16Uma discussão mais profunda sobre a falta de resultados confiáveis e acurados é feita por (HOOVER, 2003).
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tinguir níveis de desenvolvimento linguístico de grupos, e criar um perfil dos diferentes grupos.

Esses métodos também apresentam um foco na criação de modelos que distinguem entre dife-

rentes grupos, assim relacionado ao objetivo de desenvolver um modelo computacional capaz

de indicar o nível de desenvolvimento, dado um conjunto de atributos linguísticos. Portanto,

apresentamos na Subseção 2.2.1 uma revisão das abordagens para caracterização do perfil de

linguagem e, na Subseção 2.2.2 uma revisão dos métodos de detecção de autoria.

2.2.1 Caracterização de linguagem

Métodos para a caracterização do perfil de linguagem usam como base a observação

sociolinguística de diferentes grupos de pessoas que usam a linguagem de forma distinta, apre-

sentando singularidades quando comparados com outros grupos de falantes da mesma língua. O

conjunto dessas singularidades pode ser chamado de perfil da linguagem de um grupo e inclui

características como, por exemplo, gênero, idade, língua e traços de personalidade (ARGA-

MON et al., 2009).

A metodologia empregada geralmente consiste na utilização de um corpus de treina-

mento contendo documentos anotados com as informações do autor, a transformação dos docu-

mentos em vetores de atributos e a aplicação de métodos de classificação baseados em apren-

dizado de máquina. A criação dos vetores normalmente utiliza medidas de estilometria, tais

como contagem de pronomes. Por exemplo, Argamon et al. (2009) utilizam uma taxonomia de

classes gramaticais para a identificação de perfil do autor, além de diversas medidas usadas para

treinar um algoritmo de classificação.

Já para a identificação de gênero e idade, comumente são utilizadas além de medidas

de estilo, outras informações como marcações dos posts (por exemplo, URLs e links), medi-

das de legibilidade (discutidas na Seção 2.3.3), presença de emoticons, entidades nomeadas,

palavras que expressam emoção e sentimentos, gírias e contrações. Combinando estes atribu-

tos com um algoritmo de aprendizado de máquina, a melhor acurácia média obtida foi 0,289

(LÓPEZ-MONROY et al., 2014) para um conjunto de dados da campanha de avaliação PAN

(STAMATATOS et al., 2014) (conteúdo de blogs em inglês e espanhol).

Além da identificação de gênero e idade, em 2015 foi introduzida a tarefa de reconheci-

mento da personalidade na campanha de avaliação PAN, e foram adicionadas amostras de mais

línguas (inglês, espanhol, italiano e holandês) (RANGEL et al., 2015). Semelhante às edições

anteriores, em 2015, os participantes abordaram a tarefa com combinações de recursos baseados

em estilo e com base em conteúdo, bem como a sua combinação em modelos de linguagem (KI-
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PROV et al., 2015; POULSTON; STEVENSON; BONTCHEVA, 2015). Os participantes tam-

bém combinaram uma variedade de diferentes recursos estilísticos, tais como sinais de pontua-

ção (RANGEL et al., 2015; PALOMINO-GARIBAY et al., 2015; PERVAZ et al., 2015), emo-

ticons (NOWSON et al., 2015; PALOMINO-GARIBAY et al., 2015; POSADAS-DURÁN et

al., 2015; PRZYBYŁA; TEISSEYRE, 2015), comprimento de palavra (GRIVAS; KRITHARA;

GIANNAKOPOULOS, 2015), comprimento de frase (PERVAZ et al., 2015), entre outras. Ou-

tros participantes aproveitaram elementos específicos do Twitter, como links, hashtags, ou men-

ções (GIMÉNEZ; HERNÁNDEZ; PLA, 2015; GRIVAS; KRITHARA; GIANNAKOPOULOS,

2015; KIPROV et al., 2015; RANGEL et al., 2015; NOWSON et al., 2015; PALOMINO-

GARIBAY et al., 2015; POSADAS-DURÁN et al., 2015). Em relação aos atributos baseados

em conteúdo, os autores usaram modelagem baseada em tópico com análise semântica latente

(LDA) (MAHARJAN; SOLORIO, 2015; MCCOLLISTER; HUANG; LUO, 2015; RANGEL

et al., 2015; POULSTON; STEVENSON; BONTCHEVA, 2015; IQBAL; ASHRAF; NAWAB,

2015). Recursos baseados em dicionário foram utilizados para avaliar propriedades do con-

teúdo (GIMÉNEZ; HERNÁNDEZ; PLA, 2015; KIPROV et al., 2015; NOWSON et al., 2015;

PALOMINO-GARIBAY et al., 2015; PRZYBYŁA; TEISSEYRE, 2015). Nessa campanha de

avaliação, as tarefas foram tratadas como um problema de classificação para predizer a idade e

o gênero, e uma classificação ou regressão para prever os traços de personalidade. Para tanto,

foram utilizados algoritmos de aprendizado de máquina, como máquina de vetores de suporte

(SVM) (ÁLVAREZ-CARMONA et al., 2015; GONZÁLEZ-GALLARDO et al., 2015; NAJIB;

CHEEMA; NAWAB, 2015; POSADAS-DURÁN et al., 2015; GRIVAS; KRITHARA; GIAN-

NAKOPOULOS, 2015; KIPROV et al., 2015; NOWSON et al., 2015; POULSTON; STEVEN-

SON; BONTCHEVA, 2015), mas outros algoritmos também foram levados em consideração:

Palomino-Garibay et al. (2015) utilizaram árvores de decisão; Rangel et al. (2015) utilizaram

Análise Discriminativa Linear; Giménez, Hernández e Pla (2015) utilizaram regressão Linear;

e Rangel et al. (2015), Pervaz et al. (2015), Przybyła e Teisseyre (2015) utilizaram aborda-

gens baseadas em distância. Dessas abordagens, o melhor resultado médio nas tarefas (acurácia

de 0,840) foi obtido por Álvarez-Carmona et al. (2015), que combinaram a Representação de

Segunda Ordem com Análise de Semântica Latente, que teve mesmo desempenho nos anos an-

teriores (LÓPEZ-MONROY et al., 2013; LÓPEZ-MONROY et al., 2014). González-Gallardo

et al. (2015) e Grivas, Krithara e Giannakopoulos (2015) obtiveram resultados muito próxi-

mos utilizando, respectivamente, modelos de n-gramas de combinações de caracteres e classes

gramaticais, e n-gramas e TF-IDF com recursos baseados em estilo.
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2.2.2 Detecção de Autoria

Detecção de autoria envolve uma amostra de textos produzidos por autores conheci-

dos (corpus de treino) e tenta-se determinar um conjunto de textos com autoria desconhecida

(corpus de teste) (STAMATATOS, 2009). As abordagens de detecção de autoria podem ser

classificadas de formas diferentes. Por exemplo, Koppel, Schler e Argamon (2009) dividem as

abordagens sob um ponto de vista histórico. Existem, assim, as abordagens baseadas em um

atributo17 (primeiras abordagens), múltiplos atributos18 e de aprendizado de máquina, sendo

que as abordagens de aprendizado de máquina utilizam textos de treinamento que são repre-

sentados como vetores rotulados e usados para o treinamento de algoritmos que classificam os

textos por autor. Stamatatos (2009) propõe uma divisão das abordagens de acordo com a forma

como os textos de treinamento são separados (perfil ou instâncias). As abordagens baseadas em

perfil consideram todos os documentos de cada autor como um único texto, e a identificação

de autoria de um novo texto corresponde à identificação do documento mais similar dentre os

textos com autoria conhecida. Nas abordagens baseadas em instâncias, cada documento é uma

instância de treinamento separada, suavizando assim o impacto de gênero literário. Os modelos

empregados, incluem modelos de espaço vetorial em que o texto é representado como um vetor;

modelos baseados em similaridade entre o texto com autoria desconhecida e cada texto (instân-

cia) com autoria conhecida (BURROWS, 2002); modelos baseados em meta-aprendizado, que

combinam modelos de espaço vetorial e algoritmos aprendizado de máquina como ferramenta

em um meta-aprendizado. Stamatatos (2009) ainda aponta as abordagens híbridas que utilizam

elementos tanto de abordagens baseada em instância quanto das baseadas em perfil. Nesse caso,

os documentos são representados separadamente, seguindo as abordagens baseadas em instân-

cias; porém, na representação dos vetores, os textos de cada autor são ponderados e produzem

um único vetor por autor, seguindo as abordagens baseadas em perfil.

Em termos de agrupamento de autores de um texto, Jarvis et al. (2003) apontam 21

atributos que têm sido usados e que podem ser divididos nos seguintes grupos:

Características textuais: tamanho do texto, número médio de palavras por frase e diversidade

do vocabulário (razão entre types e tokens).

Atributos lexicais: conjunções, conetivos lógicos, marcadores de ênfase e pronomes demons-

17As abordagens de invariantes unitárias foram baseadas no princípio de caracterização da escrita de cada autor
através de uma curva que expressa o relacionamento entre uma medida linguística (normalmente tamanho da
palavra) e sua frequência relativa para cada autor, e com a busca de propriedades estatísticas em textos.

18As abordagens de análise multivariada baseiam-se na observação de documentos e em diversas medidas lin-
guísticas. Desse modo, a detecção da autoria é baseada em uma medida de distância contínua que considera
diferentes medidas simultaneamente.
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trativos.

Atributos baseados em classes gramaticais: substantivos, nominalizações, preposições, pro-

nomes (primeira e segunda pessoa como marcador de formalidade), pronomes impes-

soais, adjetivos, advérbios, artigos, verbos (por exemplo, tempo e forma modal), voz

passiva, subordinação, cláusulas relativas e complementação.

Esses grupos foram usados para a análise de múltiplos perfis19 em alunos aprendizes de se-

gunda língua e do quanto eles são comparáveis em termos de atributos lexicais, gramaticais e

de características textuais.

Essas medidas têm sido usadas para estudar as diferenças entre o inglês dos Estados

Unidos e da Inglaterra (HOFLAND; JOHANSSON, 1982), e o vocabulário da diferenciação

social, comparando o discurso de homens e mulheres, jovens e idosos (RAYSON; LEECH;

HODGES, 1997). Segundo (OAKES, 2008), a chave para examinar as diferenças dos corpora

é a identificação de características linguísticas inequivocamente contáveis. Alguns autores têm

utilizado com sucesso fragmentos de palavras. Por exemplo, Kjell (1994) utilizou sequências

de 2 caracteres para distinguir os textos de Shakespeare e Marlowe. Biber (1991) usou recursos

linguísticos, tais como perguntas ou particípios passados, em vez de palavras individuais, para

discriminar diferentes registros de inglês.

Na campanha de avaliação PAN em 2011 (ARGAMON; JUOLA, 2011), foram utiliza-

das informações lexicais e de frequência (por exemplo, informações de frequência de palavras

funcionais, pronomes, gírias, polissemia e verbos modais), n-gramas, formatação (por exemplo,

tamanho das linhas, palavras, sentenças e informações ortográficas como letras maiúsculas e ca-

racteres não alfabéticos) e medidas de complexidade. A melhor performance média foi atingida

usando o maior e mais diverso conjunto de atributos (TANGUY et al., 2011). Na campanha

de PAN de 2014 (STAMATATOS et al., 2014), o melhor sistema usou informações de diversos

atributos linguísticos (KHONJI; IRAQI, 2014), tais como número de palavras por sentença e

por parágrafo, relação entre types e tokens e contagem das pontuações utilizadas.

O PAN de 2015 (STAMATATOS et al., 2015) utilizou como baseline os sistemas com

melhores resultados dos anos anteriores. Contudo, Bagnall (2015) e Moreau et al. (2015) su-

peraram os baselines e demais participantes. A abordagem de melhor desempenho global, de

Bagnall (2015), introduz o uso de uma rede neural recorrente em nível de caractere. O sucesso

desse modelo demonstra que a informação de caractere pode ser usada em modelos elaborados

para melhorar o desempenho em relação à abordagem de frequências de n-gramas. A abor-

19Jarvis et al. (2003) definem múltiplos perfis como sendo agrupamentos de textos em que cada grupo apresenta
características semelhantes, tais como, por exemplo, texto longo com tamanho de palavras abaixo da média.
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dagem de segundo melhor desempenho, de Moreau et al. (2015), é baseada em um conjunto

heterogêneo de atributos combinado com generalização sucessivas. Em ambos os casos foram

utilizadas medidas rasas e independentes de língua, seguindo a tendência das melhores equipes

das edições anteriores do PAN.

2.3 Entendimento de leitura de um texto

A linguagem humana muitas vezes pode apresentar desafios para o seu entendimento,

por ser um sistema complexo muito rico e dinâmico. Para se chegar a esse entendimento,

são necessários conhecimento e domínio do vocabulário empregado, que pode conter palavras

complexas ou raras, termos técnicos e de uso bem específico. Na tentativa de facilitar o enten-

dimento de textos, as técnicas para simplificação textual tem sido muito utilizadas para rees-

crever um texto de forma a minimizar sua complexidade, mas mantendo o significado original

(SIDDHARTHAN, 2002).

Essa simplificação pode ser realizada de diferentes formas, tais como identificar pala-

vras difíceis e as substituir por outras (por exemplo, sinônimos) consideradas mais simples; ou

transformar estruturas gramaticais complexas (por exemplo, voz passiva) em equivalentes mais

acessíveis. Essas duas formas são conhecidas respectivamente como simplificação lexical e sim-

plificação sintática, e são exemplificadas nas sentenças abaixo retiradas da English Wikipedia20

(EW) e de sua versão simplificada, a Simple English Wikipedia21 (SEW). Na sentença original,

foram aplicadas três simplificações (marcadas com números em sobrescrito): uma substituição

pela explicação do termo em 1, uma substituição por um sinônimo em 2 e um resumo do trecho

em 3.

EW By the Greco-Roman era, many of them were healers, and were said to have many other

special powers, including dream interpretation1 and the ability2 to control the weather,

which they did by braiding or combing their hair3.

SEW By the Greco-Roman era, many of them were healers, and were said to have many other

special powers, including explaining dreams1 and the power2 to control the weather by

braiding or combing their hair3.

A simplificação textual pode ser realizada através de uma ferramenta automática, modi-

20https://en.wikipedia.org/
21https://simple.wikipedia.org/
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ficando o texto, com base em ferramentas de suporte a autoria que indicam elementos que não

são adequados (ALUÍSIO; GASPERIN, 2010). Medidas da área de avaliação de legibilidade

são amplamente utilizada como um parâmetro do grau de letramento necessário para interpretar

um texto, e consequentemente do grau de simplificação a ser executado.

Existem diversas diretrizes para a escrita de textos simplificados para várias línguas,

como por exemplo, as adotadas na Simple English Wikipedia, recomendam o uso de um vo-

cabulário controlado e limitado, e o uso de construções sintáticas diretas como a voz ativa.

Porém, a geração manual de textos utilizando essas diretrizes é demorada e não pode ser apli-

cada em larga escala de forma rápida e dinâmica. Além dessas dificuldades, regras manuais de

simplificação geralmente abordam apenas parte dos fenômenos gerais encontrados em textos

convencionais (PAETZOLD; SPECIA, 2009).

Uma alternativa que tem atraído muita atenção é a simplificação automática que em-

prega avanços recentes em técnicas de PLN e se beneficia da maior disponibilização de recursos

lexicais e ontológicos, como dicionários e tesauros. São utilizadas técnicas baseadas em infor-

mações linguísticas e distribucionais das palavras, tais como frequência, tamanho das palavras

e número de palavras por sentença.

Shardlow (2014) apresentou uma revisão clara e profunda do estado da arte da área de

simplificação, contextualizando as sub-áreas e os principais trabalhos como:

Simplificação Lexical: centrada no nível das palavras, normalmente substituindo uma palavra

por um sinônimo mais simples. Envolve também a simplificação de expressões numéricas

(BAUTISTA et al., 2013), substituição de palavras complexas por paráfrases (DELÉGER;

ZWEIGENBAUM, 2009) e simplificação de palavras e de palavras compostas (AMOIA;

ROMANELLI, 2012), mas também há trabalhos que tratam especificamente das formas

de avaliação (SPECIA; JAUHAR; MIHALCEA, 2012; BELDER; MOENS, 2012).

Geração de Explicação: focada na inserção de informação, normalmente acrescentando uma

explicação ou paráfrase após uma palavra complexa. Exemplos dessa geração incluem

definições de dicionários (ONG et al., 2007) e referências da Wikipedia (WATANABE et

al., 2009).

Simplificação Sintática: considera a estrutura gramatical, comumente baseada na ideia de tro-

car uma estrutura por outra equivalente e mais simples. Para tal, são utilizadas regras

de rescrita (SERETAN, 2012), manipulação de árvores sintáticas (FEBLOWITZ; KAU-

CHAK, 2013) e remoção de elementos desnecessários (KLERKE; SØGAARD, 2013).

Simplificação como Tradução Automática: usa corpora paralelos (nos quais há um texto e

uma versão simplificada do mesmo, por exemplo, a Wikipedia e a Simple Wikipedia) e
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ferramentas genéricas de tradução automática para, automaticamente, encontrar alinha-

mentos que possibilitam uma “tradução intralinguistica” de estruturas complexas para

estruturas simples.

Consideramos que a subárea de simplificação lexical é relevante a este trabalho por tra-

tar da identificação de elementos linguísticos complexos produzidos por um determinado grupo

autores. Nessa subárea, as técnicas são fortemente baseadas na frequência, e realizam a sim-

plificação do texto com base na ocorrência de palavras ou estruturas sintáticas em corpora.

As técnicas podem utilizar contexto, assim associando uma palavra ou estrutura a um con-

texto simples. A subárea de simplificação sintática pode se basear em medidas de legibilidade

linguísticas e de frequência como tamanho médio de um sintagma preposicional, número de pa-

lavras, número de sintagmas verbais e tamanho médio das palavras para classificar frases como

complexas. Uma vez identificada a complexidade, são aplicadas operações que modificam a

sintaxe da sentença, como quebra da sentença em duas, mudança da voz passiva para ativa, e

reordenação dos sintagmas para a ordem canônica (GASPERIN et al., 2009).

Para a simplificação sintática, normalmente é necessário um pré-processamento deta-

lhado do texto para obtenção de informações morfossintáticas e semânticas usadas para a rees-

crita de uma sentença em uma ou mais sentenças sintaticamente mais simples. Para obter essas

informações, geralmente são utilizadas ferramentas como anotador de classe gramatical e anali-

sador sintático, e então são aplicadas regras que decompõem uma sentença em partes menores.

Essas partes são então ordenadas e relacionadas entre si e, se necessário, para manter a clareza

e coesão, são inseridos pronomes (evitando a repetição de sintagmas) e expressões referenciais

(por exemplo, this, that, those, etc.).

Diferente da simplificação sintática, que se concentra na estrutura da frase e necessita

de ferramentas precisas, a simplificação lexical tem foco nas palavras. Essa simplificação pode

ser definida como substituir palavras por alternativas mais fáceis, de modo a tornar o texto mais

acessível (BELDER; MOENS, 2012). Um ponto importante é que o significado deve ser mo-

dificado o mínimo possível e a frase deve continuar fluída. Algumas das principais alternativas

para realizar essa simplificação são: substituir palavras consideradas complexas (por exemplo,

palavras de baixa frequência) por palavras mais simples (por exemplo, um sinônimo mais fre-

quente) (LAL; RUGER, 2002); ou utilizar padrões de substituição (por exemplo, X found a

solution to Y pode ser simplificado para X solved Y) (LIN; PANTEL, 2001; IBRAHIM; KATZ;

LIN, 2003; SHINYAMA; SEKINE; SUDO, 2002). A identificação de associações entre estru-

turas simples e complexas também podem ser realizadas com auxílio de tradução automática

(LIN; PANTEL, 2001; BARZILAY; MCKEOWN, 2001; SHINYAMA; SEKINE; SUDO, 2002;
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BARZILAY; LEE, 2003; PANG; KNIGHT; MARCU, 2003). A fim de automatizar o processo,

Leroy, Kauchak e Mouradi (2013) propõe uma arquitetura com três etapas:

1. Identificar palavras complexas;

2. Identificar palavras que podem ser usadas como alternativa; e

3. Escolher a melhor alternativa.

Para o processo de simplificação é importante determinar o público-alvo, pois diferentes

grupos necessitam de estratégias diferentes, como apontado em Devlin e Unthank (2006) a res-

peito de textos para afásicos, que necessitam apenas de alguns tipos de simplificação sintática.

Outra variável importante para a simplificação é a granularidade, ou seja, se o alvo da simpli-

ficação consiste em apenas uma classe de palavras ou mais de uma classe. Por exemplo, os

trabalhos de simplificação de expressões numéricas se concentram em uma classe (números),

enquanto que a maioria dos trabalhos de simplificação não distingue as classes (BAUTISTA et

al., 2013).

Neste trabalho, um segundo estudo de caso para a aplicação de medidas gradação de

desenvolvimento de linguagem é a simplificação textual, em especial a simplificação lexical.

Como o grau de simplificação a ser adotado depende de características individuais, neste tra-

balho um dos objetivos é verificar a acurácia de combinações dessas medidas na criação de

perfis de linguagem para uso com a simplificação textual. Em termos de simplificação lexical,

apresentamos uma revisão das etapas propostas por Leroy, Kauchak e Mouradi (2013): iden-

tificação de palavras complexas (Seção 2.3.1) e ordenação de palavras (Seção 2.3.2). Como

forma alternativa de identificar a complexidade textual também apresentamos uma revisão de

identificação automática de legibilidade textual (Seção 2.3.3).

2.3.1 Identificação de complexidade lexical

Há poucos trabalhos que se dedicam profundamente à identificação de palavras com-

plexas, o que normalmente é apresentado dentro de um pipeline, e sem avaliação específica.

A fim de explorar as diferentes abordagens nessa tarefa, Shardlow (2013) avaliou três aborda-

gens: simplificar tudo (considera todas as palavras como complexas, esperando que as outras

etapas do pipeline de simplificação considerem a palavra original como simples), limiar (ponto

de corte de uma medida que identifica como complexos valores acima do ponto) e aprendizado

de máquina (combinação de medidas por meio de técnicas de aprendizado de máquina). Para

a abordagem baseada em limiar, foi utilizada a frequência, enquanto que, para a abordagem
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baseada em aprendizado de máquina os seguintes atributos: frequência, número de documentos

em que a palavra ocorre, número de letras da palavra, número de sílabas, número de sentidos

e número de sinônimos da palavra. Os resultados mostraram que a abordagem de aprendi-

zado de máquina teve resultado superior, mas não estatisticamente diferente do uso de limiar

baseado em frequência. Focando na abordagem de aprendizado de máquina e utilizando um

conjunto diferente de atributos, em Wilkens et al. (2014)22 identificamos que atributos basea-

dos em frequência possuem mais poder de predição da complexidade das palavras que atributos

como o tamanho da palavra ou polissemia.

2.3.2 Ordenação de palavras

Após o processo de identificação das palavras ou expressões que devem ser simplificadas

e da identificação das palavras candidatas a substitutas23 da palavra-alvo, é necessário ordenar

as alternativas quanto ao grau de adequação ao público-alvo, e, de preferência, escolher apenas

uma das possíveis substitutas (PAETZOLD; SPECIA, 2015). As abordagens para a ordenação

das candidatas podem ser divididas em três categorias: com heurísticas, com vetores de contexto

e com modelo de linguagem.

Abordagens heurísticas utilizam variáveis que aproximam a complexidade para definir

a ordenação das palavras. Por exemplo, Amoia e Romanelli (2012) anotam as palavras com o

número de significados da WordNet usando a polissemia como aproximação de simplicidade,

assumindo como palavras simples as que possuem maior polissemia. Em caso de igual polisse-

mia, o empate é quebrado a favor da palavra mais frequente segundo a WordNet.

Usando vetores de contexto, a sentença da palavra a ser simplificada é transformada

em vetor para o cálculo de similaridade com vetores que representam as palavra alternativas

que foram obtidos corpus (BIRAN; BRODY; ELHADAD, 2011). Para minimizar a mudança

de significado, não é aplicada a substituição se a similaridade for muito alta, ou se a palavra

selecionada para substituição já ocorrer na sentença.

Modelos de linguagem utilizam a frequência de sequências de palavras (n-gramas) ex-

traídos de corpus para identificar qual palavra candidata é mais provável na sentença. A para-

metrização do modelo e o tipo de corpus usado para gerá-lo influenciam nos resultados obtidos,

como mostrado por Kauchak (2013) que identificou que o uso de corpus simplificado, mesmo

22Wilkens et al. (2014) é discutido em maior profundidade na Seção 4.2
23As palavras candidatas a substitutas normalmente são obtidas de dicionários (LEROY; KAUCHAK; MOU-

RADI, 2013; AMOIA; ROMANELLI, 2012; DELÉGER; ZWEIGENBAUM, 2009).
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que com tamanho menor, tem uma performance melhor.

2.3.3 Identificação de legibilidade textual

A legibilidade (readability) é uma medida de complexidade e de acessibilidade de um

texto que tem sido utilizada para calcular o grau de letramento, ou seja, quantos anos de estudo

escolar são necessários para uma pessoas conseguir interpretar um texto que leia. Assim, essa

medida pode ser combinada com desempenho de alfabetização, em complemento às medidas

de desenvolvimento apresentadas na Seção 2.1.2. Tradicionalmente, há uma grande associação

entre legibilidade e nível escolar de leitura, havendo muitos trabalhos focados em predizer qual

o nível escolaridade requerido para uma compreensão de um texto.

Atualmente a área de legibilidade pode ser dividida quanto a abordagens clássicas e não

clássicas (DUBAY, 2004). As clássicas centram-se no uso e criação de fórmulas capazes de

identificar a facilidade de leitura de textos a partir de indicadores rasos, tais como número de

palavras, sentenças e sílabas das palavras no texto. As fórmulas clássicas de legibilidade in-

cluem o Automated Readability Index (SENTER; SMITH, 1967), o Coleman-Liau Index (CO-

LEMAN; LIAU, 1975), a Dale-Chall Readability Formula (DALE; CHALL, 1948), o Flesch-

Kincaid Grade Level e o Flesch Reading Ease (KINCAID et al., 1975; SENTER; SMITH,

1967; FARR; JENKINS; PATERSON, 1951), o Gunning Fog Index (GUNNING, 1952), e o

Smog Grade (LAUGHLIN, 1969). Por exemplo, o Flesch Kincaid Grade Level (FKGL) é defi-

nido por:

FKGL = 0,39× ( total de palavras
total de sentencas)+11,8× ( total de silabas

total de palavras)−15,59

Em contraste com as abordagens clássicas, as não clássicas focam no uso de técnicas

automáticas que aproximam a legibilidade de um texto, tais como técnicas de aprendizado de

máquina para combinar essas várias medidas, incluindo modelos de linguagem, preditores ba-

seados em análise sintática, probabilidade de relações discursivas, estimativas de coerência etc.

Uma comparação entre as abordagens clássicas e não clássicas é apresentada por Fran-

çois e Miltsakaki (2012) que contrastam o resultado de predição de fórmulas com as abordagens

automáticas de aprendizado de máquina, e estas são ligeiramente, mas não significativamente,

melhores do que as fórmulas. Em particular, entre as técnicas de aprendizado de máquina, os

modelos de máquina de vetores de suporte (support vector machines – SVM) apresentam um

resultado melhor do que a regressão linear quando a avaliação é feita por precisão.

Uma ampla gama de atributos é explorada por Tonelli, Manh e Pianta (2012) que ob-

jetivam desenvolver uma ferramenta para auxílio à seleção de textos por parte de professores
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escolares. Para tanto, os autores utilizam o sistema Coh-Metrix (GRAESSER et al., 2004) que

possui índices que incluem informações de documentos, tais como lexicais (por exemplo, con-

tagens e relações de hiperonímia) e sintáticas (por exemplo, uso de constituintes e pronomes

conetivos). Objetivando comparar diferentes atributos, Petersen e Ostendorf (2009) usam SVM

para combinar características de modelos de linguagem baseados em n-grama, analisador sin-

tático, e as medidas tradicionais de nível de leitura para produzir um método capaz de avaliar

o nível de leitura. Os resultados indicam que características sintáticas têm apenas um pequeno

efeito sobre o desempenho global dos classificadores.

As abordagens de classificação de legibilidade baseadas em aprendizado de máquina

necessitam de um corpus de treino, o qual, muitas vezes, representa um gargalo para a tarefa.

Assim, Vajjala e Meurers (2014) exploram o uso de legendas de programas de televisão para de

criar um classificador de textos capaz de identificar se o texto é adequado a um grupo etário de

forma fácil e rápida, obtendo 0,95 de acurácia para predizer o grupo etário-alvo do programa.

A fim de criar grande volume de dados classificados por legibilidade, em Wagner Filho et al.

(2015), exploramos a criação automática de corpora de textos simples. Os resultados indicam

que a utilização de atributos simples permitem criar grandes corpora classificados.

2.4 Resumo do capítulo

Neste capítulo, apresentamos uma revisão de trabalhos com foco em identificar dife-

renças de textos com base na linguagem utilizada. Para tanto, foram discutidas medidas de

avaliação de desenvolvimento usadas em estudos de aquisição e perda de linguagem, medidas

que caracterizam a autoria (criação de perfil e detecção de autoria), e medidas de complexidade

textual (identificação da complexidade, complexidade lexical, ordenação de complexidade e

identificação de legibilidade). Essas medidas formam a base da abordagem computacional para

modelar a identificação do nível de desenvolvimento linguístico proposta nesse trabalho.

Destacamos que, segundo Yang (2011), modelos computacionais devem ser baseados

em mecanismos capazes de explicar as mudanças na linguagem. Contudo, em muitas áreas,

ainda não há estudos suficientes para que se indique quais são as diferenças de desenvolvimento

de linguagem, que é um passo inicial para o desenvolvimento dos mecanismos requeridos por

Yang. Assim, mesmo em aquisição de linguagem por crianças, foco de Yang, ainda se consi-

dera como um desafio a definição e a identificação de informações e medidas psicológicas e

linguísticas relevantes à avaliação de possíveis interações entre várias medidas, tais como as

linguísticas (por exemplo, voz passiva) e as de desenvolvimento da linguagem de adultos (por
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exemplo, compreensão de sentenças) (BERMAN, 2014). Segundo Oakes (2008), os atribu-

tos linguísticos capazes de diferenciar perfis de linguagem podem ser identificados diretamente

através da comparação de textos. Assim, os atributos utilizados neste trabalho são baseados

nas diferentes áreas apresentadas, a fim de cobrir diferentes formas de analisar o texto, seja por

meio de ferramentas ou dicionários.

Os trabalhos de aquisição de linguagem, apresentados na Seção 2.1, discutem alterna-

tivas para modelar computacionalmente o desenvolvimento linguístico durante o processo de

aquisição. Esses trabalhos também servem como revisão do estado da arte para os experimen-

tos apresentados no Capítulo 4.

Os trabalhos de caracterização de linguagem (Seção 2.2) estão fortemente relacionados

com os objetivos deste trabalho de identificar atributos e valores desses que possam distinguir

o desenvolvimento linguístico, a fim de desenvolver um modelo computacional capaz de classi-

ficar texto quanto ao desenvolvimento expresso. Destacamos esses trabalhos por apresentarem

uma metodologia independente de língua, tarefa, domínio e fortemente baseada em aprendizado

de máquina para classificação de textos. Os atributos apresentados também contribuem a este

trabalho no sentido de propiciar a criação de um perfil que caracterize grupos de falantes. Esse

destaque dá-se porque pretendemos chegar a uma proposta metodológica que seja independente

de língua. Os trabalhos de entendimento de textos em leitura e de verificação de complexidade

textual para fins de simplificação, apresentados na Seção 2.3, abordam diferentes formas de

identificação de elementos que são percebidos como complexos pelo leitor do texto. Esta per-

cepção de complexidade está ligada ao domínio da linguagem – em suas diferentes modalidades

– por parte do leitor. Assim, consideramos que esses trabalhos são relevantes por apresentarem

atributos e abordagens ligadas à identificação de percepção de complexidade da linguagem na

área de simplificação textual.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho, conforme já mencionado, temos por objetivo identificar atributos e va-

lores capazes de distinguir o uso da linguagem em relação aos níveis de desenvolvimento lin-

guístico, e desenvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento

com base em um conjunto de atributos linguísticos como discutido no Capítulo 1.

Neste capítulo apresentamos os materiais e metodologia utilizados neste trabalho. Os

materiais são atributos linguísticos utilizados para representar o desenvolvimento, e corpora

com textos representativos de diferentes níveis de desenvolvimento. Na Seção 3.1, descrevemos

os 68 atributos linguísticos selecionados e os recursos utilizados para a anotação. Na Seção

3.2, apresentamos os corpora utilizados neste trabalho. Na Seção 3.3, apresentamos os passos

realizados para alcançar os objetivos deste trabalho. Por fim, na Seção 3.4, apresentamos um

resumo do capítulo.

3.1 Atributos e Anotações

Os atributos utilizados neste trabalho para a caracterização do desenvolvimento (aqui-

sição da linguagem pela criança e legibilidade/complexidade de textos) são baseados nos tra-

balhos apresentados no capítulo anterior, e em parâmetros de estilometria para representar a

linguagem. Com a hipótese que o nível de desenvolvimento afeta a preferência de uso de

atributos linguísticos, nesse trabalho consideramos o efeito na preferência lexical, através de

atributos ortográficos (Seção 3.1.1), semânticos (Seção 3.1.2), psicolinguísticos (Seção 3.1.3) e

distribucionais (Seção 3.1.4), e sintática (Seção 3.1.5).

3.1.1 Atributos ortográficos

A categoria de atributos ortográficos representa informações ao nível de palavras iso-

ladas que podem ser obtidas utilizando-se dicionários ou derivações morfológicas da própria

palavra (utilizando o mínimo de informação de contexto). Esses atributos permitem avaliar

possíveis diferenças no uso de palavras entre os grupos de falantes.

Nesse trabalho, consideramos a hipótese de Bates et al. (1994), a qual afirma que o

nível de desenvolvimento afeta o tamanho do vocabulário em crianças. Para avaliarmos essa

hipótese consideramos três atributos: ocorrência da forma de superfície da palavra no corpus
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(atributo 1); ocorrência da forma lematizada (atributo 2) que agrupa formas flexionadas da

palavra (BUTTERY; KORHONEN, 2007; KEŠELJ et al., 2003; LUYCKX; DAELEMANS,

2005; KHOSMOOD; LEVINSON, 2008; BAHARUDIN; LEE; KHAN, 2010); e ocorrência do

radical da palavra (atributo 3) por agrupar também formas derivadas da palavra (KHOSMOOD;

LEVINSON, 2008; BAHARUDIN; LEE; KHAN, 2010).

Outro fator ortográfico amplamente associado ao desenvolvimento de linguagem é o ta-

manho da palavra (KITSON, 1921; KINCAID et al., 1975; SENTER; SMITH, 1967; FARR;

JENKINS; PATERSON, 1951). Representamos essa hipótese através de quatro atributos (dois

ligados a escrita e dois ligados a fala): número de letras da forma de superfície (atributo 4)

(AMOIA; ROMANELLI, 2012; BIRAN; BRODY; ELHADAD, 2011; LUYCKX; DAELE-

MANS, 2005; VAJJALA; MEURERS, 2013; FRANÇOIS; MILTSAKAKI, 2012; COLEMAN;

LIAU, 1975; KRUH, 1988; KITSON, 1921); número de letras do radical (atributo 5) (KHOS-

MOOD; LEVINSON, 2008); número de fonemas da palavra (atributo 6); e número de sílabas

(atributo 7), também indicativo de estilo de escrita (FUCKS, 1952; KINCAID et al., 1975).

Os atributos 1 e 2 foram anotados utilizando-se os analisadores sintáticos PALAVRAS

(BICK, 2000), para o português, e RASP (BRISCOE; CARROLL; WATSON, 2006), para o

inglês; o atributo 3, com o ptStemmer1 para ambas as línguas.2 Os atributos 6 e 7 foram obtidos

do banco MRC (COLTHEART, 1981). A Tabela 3.1 mostra exemplos dos atributos ortográficos

anotados pelo analisador sintático RASP e das informações verbais provenientes da base MRC

(COLTHEART, 1981) para a frase He got money. Pode-se observar que o analisador sintático

modifica a forma de superfície explicitando o tempo verbal, e que as informações da VerbNet

cobrem apenas verbos.

Tabela 3.1: Exemplo dos atributos lexicais para a frase He got money.

Atributo #atributo He got money
Forma de superfície 1 he get+ed money
Forma lematizada 2 he get money
Radical da palavra 3 he get money
Tamanho da forma de superfície 4 2 6 5
Tamanho do radical 5 2 3 5
Número de fonemas 6 1 1 4
Número de sílabas 7 1 1 2

1https://code.google.com/p/ptstemmer (sistema com modulo para português e inglês.)
2Os atributos 4 e 5 são apenas baseados em contagem de letras, e não precisam de ferramenta específica.
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3.1.2 Atributos semânticos

Os atributos semânticos permitem uma discussão que compara os grupos linguísticos

quanto ao uso de palavras que se aplicam a diferentes contextos através dos seus múltiplos

significados, generalidade da palavra e abrangência do conceito.

A organização semântica das palavras está associada às organizações do léxico quanto

ao seu significado (ROUX, 2013). A relação de hiperonímia (por exemplo, cenoura estabelece

relação de hiperonímia com legume) é associada ao desenvolvimento, visto que sujeitos com

menor nível de desenvolvimento tendem a utilizar palavras com maior grau de hiperonímia,

ou seja, com significado mais geral e abstrato (SNOW, 1990). Segundo Fraser e Hirst (2016),

a similaridade semântica, sem considerar o tipo da relação (por exemplo, hiperonímia), pode

indicar distinções entre grupos de falantes com diferentes níveis de linguagem. Assim, a fim

de explorar a hipótese de Fraser e Hirst (2016) consideramos dois atributos: associação de uma

palavra com as demais palavras da sentença (atributo 8); e associação de uma palavra e todas

as associadas a essa com as demais palavras da sentença (atributo 9), essa sendo uma variação

da relação estuda por Fraser e Hirst (2016). A hipótese de diferença quanto a palavras com

significado mais geral e abstrato, neste trabalho, é representada pelos atributos: número de pa-

lavras com relação hierarquia de generalização do conceito da palavra, relação de hiperonímia

(atributo 10); e número de palavras com relação hierarquia de especialização do conceito da

palavra, relação de hiponímia (atributo 11). Neste trabalho, seguindo Graesser, McNamara e

Kulikowich (2011) e Ke e Yao (2008), exploramos cinco medidas de organização semântica

das palavras que, além da hiponímia e hiperonímia, também representam a organização do lé-

xico mental dos falantes: número de conceitos envolvidos para significar a palavra (atributo

12), dado pela relação de holonímia, por exemplo, carro estabelece uma relação de holonímia

com volante, ou seja, um carro possui um volante; número de palavras que denotam parte do

significado da palavra (atributo 13), dado pela relação de meronímia, inversa a relação de holo-

nímia, por exemplo, volante faz parte de um carro; número de palavras que expressam o mesmo

significado (atributo 14), dado pela relação de sinonímia; dados os diferentes sentidos que uma

palavra pode ter, consideramos também número de sinônimos dado pela relação de sinonímia,

mas considerando apenas o sentido mais comumente utilizado da palavra (atributo 15); e nú-

mero de palavras relacionadas ao verbo por relação de implicação e associação (atributo 16),

dado pelas relações de grupo verbal e implicação, por exemplo, a palavra go possui como grupo,

entre outras, as palavras move, displace e run, e como implicação a palavra play. (FELLBAUM,

1998).
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Amoia e Romanelli (2012) e Shardlow (2013) apontam para uma preferência por pala-

vras mais polissêmicas em sujeitos com menor nível de desenvolvimento. Consideramos como

atributos que representam essa hipótese: número de sentidos da palavra (atributo 17); e número

de possíveis sentidos do verbo, mas considerando a subcategorização como parte do sentido

(atributo 18) (PARISIEN; STEVENSON, 2011). Amoia e Romanelli (2012) e Shardlow (2013)

também relacionam o nível de desenvolvimento com a preferência pelo uso do sinônimo mais

frequente. Assim, a fim de representar essa hipótese, consideramos o atributo, binário, “sinô-

nimo de maior frequência” (atributo 19) que indica para cada palavra da sentença, se esta é a

com maior frequência em corpus entre seus sinônimos (PAETZOLD; SPECIA, 2015).

Com foco em verbos, Tomasello (1992) tem como hipótese que crianças nos primeiros

níveis de desenvolvimento não possuem a classe gramatical de verbo, e essa é aprendida com

o desenvolvimento da linguagem. Dessa forma, neste trabalho, consideramos quatro atributos

como forma de representar a preferência de uso de verbos com ponto de vista semântico3 (PA-

RISIEN; STEVENSON, 2011; BUTTERY; KORHONEN, 2007): número médio de possíveis

estruturas sintáticas (subcategorização) do verbo em relação ao número de classes (atributo 20);

número médio de possíveis subclasses do verbo em relação ao número de classes (atributo 21);

número médio de possíveis papéis semânticos do verbo em relação ao número de classes em

que ele ocorre (atributo 22); e tamanho médio em palavras da classe na qual o verbo ocorre

(atributo 23). Como forma alternativa de representar a semântica verbal, neste trabalho tam-

bém consideramos o agrupamento de verbos segundo a taxonomia de classes de Levin (1993).

Com essa taxonomia, Buttery e Korhonen (2007) observam diferenças nas preferências lexicais

entre adultos e crianças. Dessa forma, neste trabalho, consideramos como atributos sintático-

semânticos o número de classes específicas a que o verbo pertence (atributo 24), o número de

classes mais gerais (atributo 25), a profundidade média da subclasse mais específica (atributo

26), a subclasse de nível mais profundo (atributo 27) e a subclasse de nível menos profundo

(atributo 28).

Palavras compostas, em complemento às não compostas, possuem também o grau de

composicionalidade, ou seja, o quanto do significado de um composto é formado apenas pela

combinação dos significados das palavras que o compõem. Por exemplo, um carro de policia

é um carro, enquanto que um bode expiatório não é sinônimo com nenhuma das palavras que

o compõem. Segundo Clark (1993), a composicionalidade é um dos recursos utilizados para

expandir o vocabulário. Assim, devendo haver diferença no número de compostos diferentes ou

3Neste trabalho adotamos a representação utilizada pela VerbNet (SCHULER, 2006) para representar a semân-
tica dos do uso de verbos. Assim, os verbos são agrupados em uma hierarquia de classes baseadas em significado
e estrutura sintática.
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na ocorrência deles em sentenças produzidas por crianças e nas sentenças dirigidas a crianças

com diferentes níveis de desenvolvimento. Neste trabalho, a fim de representar essa hipótese,

consideramos a composicionalidade como um atributo (29) que aponta para a percepção da

combinação de palavras a formar significados diferentes.

Os atributos descritos nesta seção foram anotados apenas para a língua inglesa. Utiliza-

mos a WordNet (FELLBAUM, 1998) para os atributos 12, 13, 10, 11, 14, 15, 17 e 16 (exem-

plificados na Tabela 3.2a). Assim, por exemplo, como mostrado no Figura 3.1, para a palavra

“apple” o atributo número de conceitos envolvidos (12) possui valor 1, o atributo relação de hi-

peronímia (10) possui valor 1 no exemplo simplificado, na versão completa da WordNet possui

valor 2, o atributo relação de hiponímia (11) possui valor 3, o atributo número de sinônimos

(14) possui valor 2, o atributo número de sinônimos dado pela relação de sinonímia (15) possui

valor 1 e o atributo número de sentidos (17) possui valor 2 (a WordNet não define valores para

os atributos 16 e 13 para a palavra “apple”).

A relação de significado automática foi obtida através da distância entre cossenos das

palavras com a ferramenta GloVe (PENNINGTON; SOCHER; MANNING, 2014) a partir de

um corpus de 840 bilhões de palavras4 para os atributos 9, 8 e 19. A hierarquia de classes de

verbos (LEVIN, 1993) foi usada para os atributos 24, 25, 26, 27 e 28 (exemplificados na Tabela

3.2c). Os atributos 18, 20, 21, 22 e 23, com a VerbNet (SCHULER, 2006), apenas para o

inglês (exemplificados na Tabela 3.2b). Assim, por exemplo, para a palavra “get” (ilustrada na

Figura 3.3), o atributo número de possíveis sentidos do verbo (18) possui o valor 18 (3 da classe

“become-109.1”, 7 da “convert-26.6.2” e 8 da “get-13.5.1-1”), o atributo número médio de

possíveis estruturas sintáticas (20) possui o valor 6, pois há 3 classes, o atributo número médio

de possíveis subclasses do verbo (21) possui o valor 1 o atributo número médio de possíveis

papéis semânticos (22) possui o valor 0,66 e o atributo tamanho médio em palavras da classe na

qual o verbo ocorre (23) possui o valor 18,3 (11 palavras da classe “become-109.1”, 19 da classe

“convert-26.6.2” e 25 da classe “get-13.5.1-1”). A representação desses valores de atributos são

ilustrados nas Figuras 3.2, 3.4 e 3.5.

A lista de expressões compostas, usada para anotar o atributo 29, foi gerada a partir da

combinação das listas geradas em Fellbaum (1998), Trawinski et al. (2008), Kim e Baldwin

(2008), Nakov (2008), Nicholson e Baldwin (2008), Tu e Roth (2011), Baldwin (2008), onde

consideramos como composicional os compostos que possuem como sinônimo ou hiperônimo

uma das palavras que o compõe.

4http://nlp.stanford.edu/data/glove.840B.300d.zip
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Figura 3.1: Exemplo simplificado das informações da WordNet para a palavra “apple”

Figura 3.2: Classes na VerbNet para o verbo “get”
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Figura 3.3: Exemplo de informações da VerbNet para a classe de verbos “become-109.1” na
qual encontra-se o verbo “get”
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Figura 3.4: Exemplo de informações da VerbNet para a classe de verbos “convert-26.6.2” na
qual encontra-se o verbo “get”
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Figura 3.5: Exemplo de informações da VerbNet para a classe de verbos “get-13.5.1” na qual
encontra-se o verbo “get”
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Tabela 3.2: Exemplo da anotação semântica

(a) Exemplo da anotação semântica baseada na WordNet para as palavras dog,
apple e eat

Atributo #atributo dog apple eat
Hiperonímia 10 2 2 2
Hiponímia 11 18 3 17
Holonímia 12 2 1 -
Meronímia 13 1 - -
Sinonímia 14 7 2 6
Sinonímia (sentido principal) 15 1 1 1
Grupo do verbo 16 - - 4
Polissemia 17 3 2 1

(b) Exemplo da anotação semântica baseada na VerbNet para o verbo
got

Atributo #atributo got
#Classes do verbo 18 2
Sinônimo de maior frequência 19 sim
Média de classes do verbo 20 3
Média de subclasses do verbo 21 0
Média de papéis semânticos do verbo 22 2
Média de verbos da mesma classe 23 16

(c) Exemplo das anotação semântica baseada na hierarquia de classes de Levin para
a palavra go

Atributo #atributo go
Classes específicas do verbo 24 6
Classes mais gerais do verbo 25 5
Profundidade média da subclasse mais específica 26 2,1
Subclasse de nível mais profundo 27 3
Subclasse de nível menos profundo 28 2

3.1.3 Atributos psicolinguísticos

A categoria de atributos psicolinguísticos engloba características de percepção das pala-

vras, como, por exemplo, quanto um conceito (por exemplo, cellar) é considerado, em média,

menos abstrato às pessoas que outro conceito (por exemplo, bloom). Essas são utilizadas com

diversos propósitos, como por exemplo, descritores de palavras (GRAESSER; MCNAMARA;

KULIKOWICH, 2011) e indicativos de traços de personalidade (CELLI et al., 2013). Com essa

categoria, pode-se realizar discussões relativas, por exemplo, às diferenças de concretude das

palavras em diferentes grupos.
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Medidas psicolinguísticas são utilizadas em diversos trabalhos, pois objetivam medir

o nível médio de desenvolvimento de linguagem necessário às pessoas para utilizar as pala-

vras. A fim de estudar essa hipótese, consideramos cinco atributos psicolinguísticos: grau de

familiaridade médio (atributo 30); grau de concretude (atributo 31); grau de abstração (atributo

32); nível de significado5 (atributo 33); e idade média em que as pessoas aprendem a palavra

(atributo 34).

Os atributos descritos nesta seção foram anotados por meio do banco psicolinguístico

MRC (COLTHEART, 1981), que possui valores em uma escala entre 100 e 700. O MRC

está disponível apenas para a língua inglesa.6 A Tabela 3.3 mostra exemplos dos atributos

psicolinguísticos disponíveis no banco MRC para as palavras cellar, iron e bloom.

Tabela 3.3: Exemplo das anotação psicolinguísticas para as palavras cellar, iron e bloom

Anotação #atributo cellar iron bloom
Grau de familiaridade 30 467 555 426
Gau de concretude 31 572 584 520
Grau de abstração 32 572 561 524
Nível de significado 33 438 388 512
Idade média de aquisição 34 361 281 403

3.1.4 Atributos distribucionais

A categoria de atributos distribucionais é baseada na frequência das palavras no corpus

de referência da linguagem. Esses atributos visam a refletir o uso das palavras pelos diferentes

grupos, e o uso em corpus de referência, para que se possa examinar se há uma preferência por

palavras de uma determinada taxa de frequência.

Os efeitos de frequência estão presentes na aquisição de primeira língua não só na aqui-

sição do vocabulário, mas também no aprendizado morfológico e de construções sintáticas mais

abstratas (AMBRIDGE et al., 2015; ARNON, 2015). Neste trabalho, consideramos diferentes

fontes de frequência, a fim de representar diferentes tipos de linguagem.

Representando a linguagem adulta típica, utilizamos a contagem de ocorrência em cor-

pus de domínio geral (atributo 35) (inglês (FERRARESI et al., 2008) e português (BOOS et

5O nível de significado (meaningfulness) indica o grau de associação de significado da palavra com outras.
Essa medida normalmente é obtida através de coleta, na qual é pedido o maior número de palavras relacionadas a
um estimulo.

6Apesar de haver trabalhos com medidas psicolinguísticas para o português, tais como (CAMEIRAO; VI-
CENTE, 2010) , esses possuem baixa cobertura.
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al., 2014; Wagner Filho, 2016)), na English Wikipedia (atributo 36) (BIRAN; BRODY; ELHA-

DAD, 2011) e a contagem no corpus Google books7, considerando os livros publicados entre

1930 e 2000 (atributo 37) e entre 1980 e 2000 (atributo 38). Com foco na linguagem simpli-

ficada, consideramos a ocorrência das palavras na versão simplificada de texto (atributo 39),

para inglês a Simple English Wikipedia (BIRAN; BRODY; ELHADAD, 2011) e para portu-

guês a combinação dos corpora de Finatto et al. (2011), Pereira et al. (2009) e livros infantis8.

Também considerando linguagem simplificada, mas com classificação automática de comple-

xidade, utilizamos o corpus de propósito geral de Wagner Filho (2016), no qual consideramos a

frequência de palavras no fragmento de corpus simples (atributo 40) e a frequência de palavras

no fragmento de corpus complexo (atributo 41), e a relação da ocorrência das palavras na versão

simplificada e original (atributo 42), como proposta por Biran, Brody e Elhadad (2011). Tam-

bém utilizamos frequência no corpus CHILDES (atributo 43) como indicativo da frequência em

linguagem infantil (ALUÍSIO et al., 2008).

A fim de medir a diferença do uso na palavra ao longo do tempo (atributo 44), conside-

ramos a frequência no corpus Google books anterior ao ano de 1900 e a frequência posterior ao

ano de 1980 (em ambos os casos normalizamos a ocorrência da palavra pelo número de livros

onde ela ocorre). Esse atributo indica se a palavra é mais usada recentemente ou se ela está

em desuso. Também considerando o uso ao longo do tempo, calculamos o desvio-padrão da

frequência da palavra9 por ano (atributo 45), para refletir a flutuação do seu uso.

No contexto da distribuição das palavras em corpus, o SUBTLEX (BRYSBAERT; NEW,

2009) é usado como um indicativo de linguagem comum (LUYCKX; DAELEMANS, 2005) e

de complexidade lexical (DEVLIN; UNTHANK, 2006; BIRAN; BRODY; ELHADAD, 2011).

Neste trabalho, utilizamos os seguintes atributos disponíveis no SUBTLEX: frequência no cor-

pus (atributo 46), número de documentos em que a palavra ocorre (atributo 47), frequência no

corpus da palavra iniciada em minúsculo (atributo 48), número de documentos em que a pala-

vra ocorre iniciada em minúsculo (atributo 49), frequência no corpus por milhão (atributo 50),

logaritmo da frequência (atributo 51), logaritmo do número de documentos em que a palavra

ocorre (atributo 52) e percentual de documentos em que a palavra ocorre (atributo 53).

Os atributos distribucionais objetivam medir o impacto dos níveis de desenvolvimento

na preferência lexical através de fatores distribucionais. Assim consideramos duas hipóteses

quanto à forma de representação desses fatores: a ocorrência das palavras em corpora é refle-

7Neste trabalho, representamos a frequência no corpus Google books com o logaritmo (log2), resultando em 35
categorias de valores.

8Livros infantis disponíveis no portal Domínio Público <http://www.dominiopublico.gov.br>
9Neste trabalho, representamos o desvio-padrão da frequência pelo logaritmo, gerando 8 categorias.

http://www.dominiopublico.gov.br
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tida pelo nível de desenvolvimento (AMOIA; ROMANELLI, 2012; SHARDLOW, 2013); e a

ocorrência das palavras em corpora pura não reflete adequadamente o nível de desenvolvimento,

assim é necessário a combinação com outras medidas (BIRAN; BRODY; ELHADAD, 2011)

3.1.5 Atributos sintáticos

A categoria de atributos sintáticos é formada por atributos baseados no contexto da sen-

tença e ligados à análise sintática, ou seja, são atributos dependentes de analisador sintático,

como etiquetas morfossintáticas, árvores sintáticas e marcadores de coesão textual. Essa cate-

goria permite uma discussão do comportamento gramatical dos diferentes grupos, através da

observação de elementos como a profundidade das árvores de constituintes, relações de depen-

dência e uso de sintagmas.

Bates et al. (1994) apontam para diferenças quanto ao uso de classes gramaticais em

diferentes níveis de desenvolvimento. A fim de explorar essa hipótese, consideramos três atri-

butos: classes morfossintáticas específicas, tais como substantivo singular e substantivo pró-

prio (atributo 54), a fim de representar com maior granularidade essas informações (TARDIF;

SHATZ; NAIGLES, 1997; FRANÇOIS; MILTSAKAKI, 2012); etiquetas morfossintáticas, tais

como substantivo e verbo (atributo 55) a fim de indicar as classes morfossintáticas10 das pala-

vras (LUYCKX; DAELEMANS, 2005; JARVIS et al., 2003); e função morfossintática (atributo

56) que agrupa as etiquetas quanto à classe (funcional ou conteúdo), a fim de distinguir a função

da palavra no texto (TARDIF; SHATZ; NAIGLES, 1997). Assim, por exemplo, para a palavra

“money” na frase “He got money”, como mostrado na Tabela 3.4, o atributo classes morfossin-

táticas específicas possui o valor substantivo singular (NN), o atributo etiquetas morfossintáticas

possui o valor substantivo (N) e o atributo função morfossintática possui o valor classe aberta

(open).

Nenkova et al. (2010) consideram que a organização dos marcadores de coesão textual e

dos constituintes na sentença são indicativos de fluência, assim podendo indicar o nível de de-

senvolvimento linguístico. Para tanto, consideramos quatro atributos para representar os cons-

tituintes na sentença: sintagma da palavra (atributo 57), que conta a ocorrência do sintagma no

qual a palavra está contida (VAJJALA; MEURERS, 2013); posição no sintagma (atributo 58),

que considera a ocorrência de cada sintagma e seu tamanho através da posição da palavra no

sintagma (início, dentro e fora) (VAJJALA; MEURERS, 2013); ocorrência de transições de sin-

10Em contraste com este trabalho, trabalhos como Somers (1966), Jarvis et al. (2003) utilizam cada etiqueta
morfossintática como um atributo independente, assim, por exemplo, existem os atributos verbo e substantivo.
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tagmas (atributo 59), que considera apenas as posições das palavras no sintagma, e seu tamanho;

e caminho entre a raiz da árvore de constituintes e o sintagma (atributo 60), considerados como

uma marca de complexidade sintática, segundo Yngve (1960), Frazier (1985) que apontam para

a maior necessidade do uso de elementos sofisticados conforme a profundidade de uma palavra

na árvore sintática. Assim, por exemplo, a palavra money na frase “He got money” (com análise

sintática mostrada na Figura 3.6) possui valor NP para o atributo 57, valor NP-B para o atributo

58, valor B para o atributo 59 e valor T;S;NP para o atributo 60.

Figura 3.6: Resultado da análise de constituintes para a frase “He got money”

Dell’Orletta, Montemagni e Venturi (2011) estenderam a hipótese de Nenkova et al.

(2010) do uso da análise de constituintes para a análise de dependências como indicativo de

fluência. Assim, neste trabalho, também consideramos os seguintes atributos: o atributo tipo

de relação entre palavras (atributo 61); o atributo contagem de relações que indica o número

de relações de dependência que a palavra está envolvida (atributo 62), que são considerados

como indicativos do domínio da língua (YANNAKOUDAKIS; BRISCOE; MEDLOCK, 2011;

DELL’ORLETTA; MONTEMAGNI; VENTURI, 2011); e observamos também o atributo rela-

ção principal (atributo 63), por ser um indicativo da estrutura básica da frase (HANCKE; MEU-

RERS, 2013). Assim, por exemplo, a palavra money na frase “He got money” possui valor 1

para o atributo 62 e 63 usando a análise sintática mostrada na Figura 3.7. A fim de representar

marcadores de coesão textual, neste trabalho, consideramos cinco atributos: ocorrência de cone-

tivos (atributo 64) (JARVIS et al., 2003; GRAESSER; MCNAMARA; KULIKOWICH, 2011);

ordem como objetos (direto e indireto) e complementos verbais são utilizados (atributo 65);

classe gramatical da primeira palavra na sentença (atributo 66) (GRAESSER et al., 2004); nú-

mero de palavras antes do verbo (atributo 67) (GRAESSER; MCNAMARA; KULIKOWICH,

2011); e número de palavras depois do verbo (atributo 68). Assim, por exemplo, a frase “He got

money” contribui com os seguintes valores: NP_VP_NP para o atributo 65; pronome pessoal

para o atributo 66; 1 para o atributo 67; e 1 para o atributo 68 (visto que não há ocorrência de

conetivos na frase de exemplo, o atributo 64 não é considerado).
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Figura 3.7: Resultado da análise de dependências para a frase “He got money”

Sherman (1893) e Kitson (1921) propuseram que o nível de desenvolvimento pode ser

medido através do tamanho da sentença. Neste trabalho, utilizamos dois atributos para medir

essa hipótese: profundidade da palavra na árvore de dependências (atributo 69); e ocorrência

média de cada classe gramatical por sentença (atributos 70) (VAJJALA; MEURERS, 2013).

Assim, por exemplo, para a palavra “money” na frase “He got money”, como mostrado na

Figura 3.7, o atributo 69 possui o valor 2. o atributo ocorrência média de cada classe gramatical

por sentença possui o valor 70 .

Os atributos descritos nesta seção foram anotados por meio de analisadores sintáticos.

Para o inglês, todos os atributos foram anotados com a ferramenta RASP (BRISCOE; CAR-

ROLL; WATSON, 2006), e, para o português, utilizamos a ferramenta PALAVRAS (BICK,

2000) para anotar os atributos 55, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, e a ferramenta LX

parser (SILVA et al., 2010) para os atributos 57 e 60.11 A Tabela 3.4 mostra exemplos dos

atributos sintáticos identificados pelo analisador sintático RASP para a frase He got money.12

Tabela 3.4: Exemplo dos atributos sintáticos para a frase He got money.

Atributo #atributo He got money
Etiquetas morfossintáticas simplificadas 55 P V N
Etiquetas morfossintáticas específicas 54 PPHS1 VVD NN
Função morfossintáticas 56 close open open
Relação de dependência entre palavras 61 ncsubj de got - dobj de got
Relação de dependência principal 62 ncsubj - dobj
Contagem das relações de dependência 63 1 0 dobj
Caminho na árvore 60 T;S;NP T;S;VP T;S;NP
Posição no sintagma 58 NP-B VP-B NP-B
Ocorrência de transições de sintagmas 59 B B B
Profundidade na árvore 69 3 3 3
Sintagma da palavra 57 NP VP VP

11Os atributos 69, 70, 58 e 59 foram anotados apenas para inglês com o uso da ferramenta RASP.
12Na Figura 3.4 é utilizado P para representas preposição, PPHS1 para pronome pessoal, V para verbo, VVD

para verbo conjugado no passado, N para substantivo, NN para substantivo neutro para número (por exemplo,
sheep, cod), ncsubj para sujeito da frase, dobj para objeto direto, T para texto, S para sentença, VP para verbal,
B-VP para início de sintagma verbal, I-VP para palavra dentro de um sintagma verbal, B para início de sintagma e
I para palavra dentro de sintagma.
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3.2 Corpora

Os corpora representativos dos grupos-alvo deste trabalho são apresentados quanto ao

grupo-alvo de complexidade textual (Seção 3.2.1), e de linguagem infantil e adulta típica (Seção

3.2.2) em inglês e português. Por fim, na Seção 3.2.3, apresentamos os corpora utilizados para

descrever o uso na linguagem pelos atributos distribucionais apresentados na seção anterior.

3.2.1 Corpora de grupos-alvo de complexidade lexical

O corpus SE12 (tarefa 1 do SemEval 201213) (SPECIA; JAUHAR; MIHALCEA, 2012)

contém 2.010 sentenças na língua inglesa onde uma palavra alvo é anotada com sinônimos

(em média 3,79 sinônimos por palavra alvo) que foram ordenados quanto à complexidade por

pelo menos 4 anotadores. O objetivo principal desse corpus foi servir de base para a tarefa de

ordenação de palavras quanto à complexidade.

Com foco na identificação de palavras complexas para o inglês, o corpus CW14 (SHAR-

DLOW, 2013) contém 731 sentenças em inglês da Simple English Wikipedia anotadas com

palavras complexas15. Essas palavras foram identificadas como complexas através do histórico

de edição e filtro de ocorrência em lista de palavras simples16. Também focando na identifi-

cação de palavras complexas, o corpus SE16 (tarefa 11 do SemEval de 201617) contém 9.200

sentenças anotadas com 90.459 palavras complexas. Dessas, 200 sentenças foram anotadas com

a combinação das informações de 20 anotadores distintos, enquanto que as demais sentenças

foram anotadas por apenas um.

Para o português, o corpus Simple Literature (Simplit)18 contém anotação de sinônimos

mais simples para 8.057 substantivos e 607 locuções substantivas realizadas por um linguista

tendo como público-alvo alunos que estejam cursando o ensino médio. O corpus é composto

por obras de 4 autores consagrados da literatura brasileira (Aluísio Azevedo19, Joaquim Ma-

13http://www.cs.york.ac.uk/semeval-2012/task1
14http://metashare.elda.org/repository/browse/cw-corpus/ca81fa08d36211e2a2aa782bcb074135b21158a773424

785864b1242809f912b/
15A fim de avaliar a concordância dos anotadores, 20 sentenças foram anotadas por todos, resultando em uma

alta concordância (kappa de 97,5%).
16Shardlow (2013) utilizou apenas palavras que ocorrem no SUBTLEX, e nos casos em que a palavra original

possui frequência menor que a alternativa.
17http://alt.qcri.org/semeval2016/task11/
18O corpus Simple Literature (Simplit) foi desenvolvido pelo linguista Dr. Leonardo Zilio no âmbito do projeto

Text Simplification of Complex Expressions patrocinado pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., no contexto
da lei n.8.248/91.

19Aproximadamente 21% da obra de Aluísio Azevedo no corpus foi anotada com todas as palavras consideradas
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nuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis), sendo anotada uma obra por autor das

disponíveis no site Domínio Público20. Para cada uma das 4.332 sentenças o Simplit apresenta

como instâncias a palavra alvo marcada como complexa e a alternativa simples.

Também para o português, o corpus “Coleção é Só o Começo”21 (CéSC) é composto de

textos de clássicos da literatura brasileira, entre os quais: O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; A

Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães; O Guarani, de José de Alencar; Triste Fim de Policarpo

Quaresma e O Alienista, de Machado de Assis. A simplificação desses textos foi feita por

linguistas tem sido alvo de estudos da área de acessibilidade e complexidade (PASQUALINI,

2012).22

A Tabela 3.5 descreve estes corpora em número de instâncias a serem classificadas, da

classe de palavras simples e da classe de palavras originais (consideradas como complexas), e

o percentual de instâncias da classe complexa.

Tabela 3.5: Descrição dos corpora direcionados a classificação de palavras complexas e profi-
ciência

Corpora Instâncias Classe dominante #classes %classe dominante
SE16 90.459 complexa 2 95%
CW 1.462 - 2 50%
Simplit 8.664 - 2 50%
CéSC 10 - 2 50%
Celpe-Bras 170 intermediária 6 28%

3.2.2 Corpora de níveis de aquisição de linguagem infantil e de níveis de proficiência de

leitura de adultos

A aquisição de linguagem pode ser dividida em aquisição de linguagem infantil, ou lín-

gua materna, e aquisição de segunda linguagem, ou língua estrangeira. Nos estudos de aquisição

de linguagem infantil, o corpus CHILDES (MACWHINNEY, 1992) é amplamente utilizado.

Ele possui transcrições de fala dirigida a crianças e produzida por crianças em mais de 25 lín-

complexas, ou seja, sem a restrição de substantivos e locuções substantivas.
20www.dominiopublico.gov.br/
21O corpus “Coleção é Só o Começo” é composto por uma série de textos desenvolvida pela colaboração de

editoras com o Ministério da Educação e Cultura, com foco no público de pouca desenvoltura literária.
22O corpus “Coleção é Só o Começo” foi disponibilizado pela editora L&PM através da linguista Bianca Pas-

qualini. Esse corpus passou por uma etapa de pré-processamento composta de três passos: (1) converter os arquivos
originais em formato PDF e DOCX para texto puro e com a mesma codificação; (2) quebrar o texto em senten-
ças utilizando o RegEx Sentence Splitter23, disponível no GATE (CUNNINGHAM et al., 2002); e (3) anotar as
sentenças com o analisador sintático LX parser (COSTA; BRANCO, 2010).
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guas que podem ser divididas em longitudinais (observações da criança ao longo do tempo) e

latitudinais (apenas uma observação da criança). Neste trabalho estamos utilizando as anota-

ções disponibilizadas pelo CHILDES-DB (VILLAVICENCIO et al., 2012b; VILLAVICENCIO

et al., 2012c; WILKENS, 2012; WILKENS; VILLAVICENCIO, 2012), no qual foram reuni-

das diversas informações em nível de sentença e palavras para os corpora das línguas inglesa e

portuguesa. Na Tabela 3.6, apresentamos algumas medidas de tamanho dos corpora em inglês

e português do CHILDES.

Tabela 3.6: Corpora CHILDES em números

Inglês Português
Sentenças 2.463.090 23.078
Sentenças de crianças 915.683 8.967
Sentenças anotadas 1.423.708 23.078
Sentenças de crianças anotadas 402.525 8.967
Número de corpora 44 3
Idade (anos) < 8 < 9

Um outro corpus que contém níveis de desenvolvimento da linguagem é o Celp-Bras

com amostras de aprendizado de português como língua estrangeira (SCHOFFEN, 2009; EVERS,

2011). Ele contém textos utilizados pela comissão avaliadora do exame de proficiência Celpe-

Bras24. No total, há 177 produções textuais classificadas em seis níveis (de menor proficiência a

maior proficiência: Iniciante, Básico, Intermediário, Intermediário Superior, Avançado e Avan-

çado Superior). De acordo com a classificação dos avaliadores, dos 177 textos 4 são textos

de nível iniciante, 30 básico, 49 intermediário, 43 intermediário superior, 29 avançado e 22

avançado superior. Apresentamos, na Tabela 3.5 uma descrição do corpus, onde mostramos o

número total de instâncias de textos a serem classificadas, número de classes, a classe com mais

instâncias de exemplo e o tamanho percentual dessa.

Esse corpus foi anotado pela ferramenta Coh-Metrix-Port (SCARTON; ALUÍSIO, 2010),

que possui 48 métricas e faz uso de contagens e médias de incidências de determinados itens,

como, por exemplo, número de palavras, sentenças, parágrafos, constituintes, conetivos, opera-

dores lógicos, correferências e anáforas.

24O corpus Celpe-Bras é referente à edição do primeiro semestre de 2006. Essa amostra foi utilizada para a
realização do ajuste das grades de avaliação e para o treinamento dos corretores do exame. O corpus é composto
por textos ligados a quatro tarefas.
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3.2.3 Corpora utilizados para descrever a distribuição das palavras

Os atributos distribucionais apresentados na Seção 3.1.4 utilizam a distribuição das pa-

lavras para descrever o uso por parte dos falantes. Para tanto utilizamos diferentes tipos de

corpora, esses apresentados na Tabela 3.7.

Com o objetivo de representar o uso da linguagem simplificada utilizamos 4 corpora.

O corpus desenvolvido por Pereira et al. (2009) possui versão original e simplificada manual-

mente comparáveis do jornal brasileiro Zero Hora. Seguindo o mesmo objetivo, também para o

português, em Finatto et al. (2011) é apresentado um corpus de textos jornalísticos comparáveis

dividido entre textos escritos focando leitores com baixo letramento e textos escritos focando

leitores com alto letramento. Com o objetivo utilizar um grande corpus de documentos clas-

sificados quanto a legibilidade para o português utilizamos o corpus brWaC (Wagner Filho,

2016). Pora o inglês, utilizamos o corpus Simple English Wikipedia (SEW) (BIRAN; BRODY;

ELHADAD, 2011) para representar o uso da linguagem simples.

Para representer o uso de linguagem geral utilizamos 5 corpora. O corpus, para inglês,

ukWaC (FERRARESI et al., 2008) contém documentos obtidos da Web tendo como base pa-

lavras de frequência média na língua. Seguindo a mesma metodologia desse corpus, o corpus

brWaC (BOOS et al., 2014; Wagner Filho, 2016) apresenta um grande volume de páginas Web

para o português. Representando o uso geral da linguagem, mas como foco em textos literários

do inglês, utilizamos o corpus Google Books que possui livros publicados entre 1800 e 2000.

Também com foco em linguagem geral do inglês com foco direcionado, utilizamos textos enci-

clopédicos da versão em inglês da Wikipedia (EW). Por fim, utilizamos as contagem de corpus

de legendas de filmes para inglês SUBTLEX (BRYSBAERT; NEW, 2009).

Tabela 3.7: Tamanho dos corpora utilizados para os atributos distribucionais

Corpus Total de Palavras
ukWac +2 bilhões
brWaC +2 bilhões

Google Books +360 bilhões
EW +64 milhões

SEW +7 milhões
SUBTLEX +50 milhões

(FINATTO et al., 2011) 150.977
Pereira et al. (2009) 88.234
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3.3 Metodologia

Neste trabalho, temos por objetivo identificar automaticamente diferenças entre desen-

volvimento linguístico, por meio de atributos relevantes individualmente ou em conjunto. Para

tanto, além de análise do texto, que exige um grande conhecimento linguístico, é possível ana-

lisar a distribuição de variáveis linguísticas. Assim, apresentamos os métodos empregados por

nós para: (1) identificar atributos com comportamento diferente em corpora de diferentes níveis

de desenvolvimento (Seção 3.3.1); para os atributos que não são indicativos de desenvolvimento

linguístico, (2) identificar se há valores específicos com comportamento diferente nos corpora

(Seção 3.3.2); (3) desenvolver classificador para o desenvolvimento linguístico (Seção 3.3.3)

dado um conjunto de atributos, considerando-se como entrada uma amostra de linguagem de

um sujeito e como a saída a indicação do nível de desenvolvimento desse sujeito.

3.3.1 Identificação de atributos relevantes

Para identificar atributos que permitam distinguir diferentes níveis de desenvolvimento

de linguagem, os atributos são analisados em termos de diferença estatística. Por isso, é im-

portante considerarmos o tamanho dos corpora utilizados e o tipo de distribuição dos dados.

Para minimizar o impacto do tamanho do corpus, as análises utilizarão valores percentuais de

ocorrência. A distribuição dos dados define quais tipos de testes estatísticos são apropriados.

Por exemplo, utilizar um teste estatístico previsto para a distribuição normal, como o teste T,

em uma distribuição de lei de potência pode levar a um resultado incorreto. Assim, a meto-

dologia neste trabalho primeiramente realiza um teste quanto à normalidade da distribuição de

cada atributo. Para o teste de normalização, aplicamos Kolmogorov-Smirnov com confiança de

95%; em seguida, usamos o teste T (confiança de 95%) quando a distribuição é normal, e o teste

Mann-Whitney U (confiança de 95%), quando não normal.25

Para verificar a generalidade dos resultados, utilizamos uma abordagem similar à vali-

dação cruzada26, ou seja, dividimos nosso corpus em N partes, cada uma com um conjunto de

dados de cada nível de desenvolvimento, e aplicamos os testes estatísticos em cada parte do

25Consideramos que idealmente deveria ser aplicado um teste estatístico para cada tipo de distribuição, e não
apenas um teste específico para distribuições normais e outro para as demais. Este é um dos pontos previstos para
a extensão desta metodologia.

26A validação cruzada tem por objetivo melhorar a qualidade da avaliação em métodos de aprendizado de má-
quina, dividindo o conjunto de treinamento em diversos conjuntos e realizando treinamento e avaliação do modelo
diversas vezes (cada uma com um conjunto diferente de dados), de modo a diminuir o impacto de uma amostra
sobre o treinamento.
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corpus. Assim, obtemos N resultados de aceitação ou rejeição dos teste estatísticos que apenas

serão adotados quando o resultado de diferença na distribuição for unânime em todas as partes.

A divisão do corpus é realizada em N partes de tamanho similar, e normalizadas pelo número

de sentenças e níveis de desenvolvimento.

3.3.2 Identificação de valores de atributos relevantes

A identificação de valores de atributos que, em conjunto, podem apontar diferenças

entre grupos é uma tarefa não trivial, pois exige identificar um subconjunto de valores que

apresentam diferença mesmo que esta não seja perceptível no conjunto completo de valores

analisados. Por exemplo, ao identificarmos que um atributo possui diferença no uso de um

valor (mesmo que não possua diferença estatística na distribuição de todos os valores), podemos

combinar o valor com outros em um algoritmo de classificação de aprendizado de máquina. Para

avaliar a diferença no comportamento de distribuições, utilizamos medidas baseadas em teoria

da informação capazes de indicar diferenças de distribuição.

3.3.3 Modelo computacional de identificação nível de desenvolvimento

Os modelos computacionais de identificação do nível de desenvolvimento linguístico

apresentados neste trabalho utilizam atributos para representar textos, ou seja, os textos são re-

presentados utilizando os atributos descritos na Seção 3.1. Considerando o grande número de

atributos considerados neste trabalho, utilizamos a análise de atributos (Seção 3.3.1) e valores

de atributos (Seção 3.3.2) como uma etapa prévia de seleção de atributos. Assim, os modelos

computacionais são construídos apenas com atributos previamente identificados como relevan-

tes.

Os modelos computacionais empregados neste trabalho utilizam abordagens de apren-

dizado de máquina para classificação. Assim cada documento, representado como um conjunto

de atributos e o nível de desenvolvimento, será processado a fim de gerar um modelo capaz de

identificar o respectivo desenvolvimento. A fim de evitar problemas de generalidade dos mode-

los, utilizamos validação cruzada com 10 iterações. Portanto, os resultados serão apresentados

em termos de precisão, revocação e medida F calculadas com base na média das iterações.
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3.4 Resumo do capítulo

Neste trabalho, temos como objetivo principal identificar automaticamente diferenças

de desenvolvimento de linguagens por meio de atributos linguísticos. Para tanto, neste capítulo,

apresentamos a metodologia proposta para identificar atributos relevantes por meio de testes

estatísticos, para identificar valores de atributos que possuam comportamento diferente por meio

de medidas baseadas em teoria da informação, e para criar um modelo de classificação por meio

do uso de técnicas de aprendizado de máquina.

Utilizamos corpora com amostras de diferentes níveis de desenvolvimento de lingua-

gem.27 Para representar as características linguísticas desses corpora, utilizamos 65 atributos,

os quais distinguimos quanto ao tipo de informação linguística representada, resultando em 7

atributos lexicais, 17 sintáticos, 17 semânticos, 5 psicolinguísticos e 19 distribucionais. Ao

compararmos o número de atributos utilizados neste trabalho com os trabalhos apresentados

no Capítulo 2, é importante considerarmos que, neste trabalho, consideramos como valor do

atributo o que alguns autores consideram como atributo. Por exemplo, o atributo etiquetas mor-

fossintáticas detalhadas considerado neste trabalho poderia ser considerado como 137 atributos

(um para cada etiqueta morfossintáticas do analisador sintático RASP).

27O processo de anotação dos corpora CHILDES, tanto em inglês quanto em português, exigiu a tomada de
diversas decisões, um processo que apresentamos no Apêndice A.
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4 DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM

A identificação do nível de desenvolvimento de um falante da língua pode ser consi-

derada em diversos momentos. Neste trabalho, consideramos a identificação em crianças que

ainda estão adquirindo a linguagem e em pessoas que já passaram pelo processo de aquisição.

Neste capítulo, primeiramente, estudamos diversos atributos linguísticos a fim de iden-

tificar os atributos capazes de discernir a percepção de complexidade da linguagem que são

subsequentemente usados para construir classificadores. Desta forma, apresentamos um estudo

focado em complexidade sintática e identificação de valores dos atributos relevantes à diferen-

ciação de complexidade por meio de medidas baseadas em teoria da informação (Seção 4.1).

Em seguida, olhando para a complexidade lexical, comparamos diferentes algoritmos de apren-

dizado de máquina para a sua representação (Seção 4.2). Por fim, na Seção 4.3, destacamos

a tarefa de identificação de palavras complexas, comparando uma grande gama de atributos

em diferentes corpora. Após essas análise sobre a percepção de complexidade da linguagem,

apresentamos a identificação do nível de desenvolvimento linguístico usando medidas de iden-

tificação de desenvolvimento e comparações entre linguagem adulta e infantil (apresentados na

Seção 2.1). Para tanto, consideramos a idade e o nível de proficiência como uma aproximação

do desenvolvimento. Assim, apresentamos estudos de caracterização da língua através de atri-

butos: um perfil do desenvolvimento de complementos verbais para inglês e português (Seção

4.4); uma classificação de proficiência quanto à aquisição de língua estrangeira (Seção 4.5); e

uma exploração da aquisição de palavras compostas e sua composicionalidade (Seção 4.6). Por

fim, exploramos a seleção de atributos e apresentamos um modelo de identificação do nível de

desenvolvimento infantil com base em atributos linguísticos (Seção 4.7).

4.1 Análise do perfil de entropia das estruturas sintáticas do português

Há diversas formas de medir a complexidade sintática de um texto, como por exem-

plo, examinando a ocorrência de voz passiva e orações subordinadas que são consideradas mais

complexas que a voz ativa (ALUÍSIO; GASPERIN, 2010). Em um nível mais amplo, Oakes

(2008), Dagan, Lee e Pereira (1997) e Oakes e Farrow (2007) identificam diferenças de pre-

ferencias sintáticas entre corpora utilizando informação de entropia. Neste estudo, realizamos

uma análise sobre o impacto da entropia em construções sintáticas em corpora simples e com-

plexo. Dessa forma, pretendemos verificar se há diferença na preferência das regras sintáticas,



61

a relação entre elas e relacionar os documentos quanto à sua complexidade.1

Utilizamos o corpus CéSC (Seção 3.2.1) e o atributo 60, ou seja, as informações de

frequência de cada sub-árvore de nível um (apenas filhos imediatos de uma regra), geradas pelo

analisador sintático LX parser (COSTA; BRANCO, 2010) e do módulo treebank (disponível

na API NLTK (BIRD, 2006)). Assim, por exemplo, a frase “o garoto corre” é dividida em

S→ NP V P, NP→ ART N, ART → o, N → garoto e V P→ corre. Por fim, calculamos a

frequência de uso de cada construção sintática para cada versão do corpus.

A partir das estruturas sintáticas, foi realizado o cálculo de contribuição de cada pro-

dução2, através da divergência das entropias de Kullback–Leibler, e calculada a correlação de

Spearman (nível de significância de 95%) para todas as produções e as palavras.

As frequências de cada sub-árvore do texto simplificado e do texto original foram usadas

para calcular a correlação de Spearman, na qual foi identificado um nível de correlação seme-

lhante e baixo entre as estruturas sintáticas e as palavras (respectivamente -0,343 e -0,426). A

baixa correlação das construções indica que o seu uso é diferente nas duas versões do corpus.

Há uma intersecção entre os dois tipos de textos (versão simplificada e original) de 57,64% das

sub-árvores, estando apenas na versão simplificada 17,03% e apenas na versão original 25,32%.

No caso das palavras, removendo as palavras com contribuição zero3 em um dos cor-

pora, calculando a correlação de Spearman sobre as frequências das palavras nos corpora resulta

em uma correlação inversa média (-0,721)4. As palavras apresentam intersecção de 16,69% nos

dois tipos de textos, estando 70,81% delas presentes apenas no corpus original, e 12,49% apenas

na versão simplificada.

É possível observar na Tabela 4.1 que, desconsiderando casos usuais da língua e estrutu-

rações do analisador sintático (como ROOT → S), as estruturas com grande contribuição para

a construção dos textos originais são menos utilizadas nas versões simplificadas. Por exemplo,

em textos complexos, há um uso significativamente maior (confiança de 95%) de construções

com prime5 nos filhos da sub-árvore. Isso indica um número menor de modificares nos textos

simplificados. Visto que temos uma presença de 128 construções com prime, que representam

em média 20,54% (desvio-padrão de 0,006) das construções do corpus original, enquanto que

1Publicado em Boito et al. (2014).
2Método descrito por Dagan, Lee e Pereira (1997).
3Neste trabalho consideramos contribuição zero quando o valor de Kullback–Leibler é zero.
4Como as palavras de contribuição zero em ambos os corpora representam palavras de uso similar, independente

da complexidade, elas são um bom ponto de partida para a criação de uma lista de termos de complexidade neutra
(termos que não são indicativos de textos simplificados e nem das obras originais), pois são palavras que ocorrem
em qualquer tipo de texto.

5Prime indica que o sintagma recebeu um complemento como modificador. Por exemplo, para a frase “Ele
pegou o dinheiro sujo”, com a estrutura NP(artigo/o N′

(N/dinheiro A/su jo))
, a construção N’ possui prime, pois A/su jo

modifica o N/dinheiro. Na Tabela 4.1 representamos prime pelo símbolo ’.
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Tabela 4.1: 10 casos com maior contribuição de estruturas sintáticas para o corpus “Coleção é
Só o Começo” (CéSC)

(a) 10 casos com maior contribuição para a versão original

Estrutura Ranquesimpli f icado Ranqueoriginal

NP→ N’ 61098 1
NP→ ART N’ 61097 2
PP→ P NP 61088 3
VP→ V NP 8 4
S→ NP VP 3 5
N’→ N A 61090 6
S→ VP 9 7
P→ “de” 61092 8
ROOT→ S 1 9
N’→ N PP 61085 10

(b) 10 casos com maior contribuição para a versão simplificada

Estrutura Ranquesimpli f icado Ranqueoriginal

ROOT→ S 1 9
NP→ N 2 16
S→ NP VP 3 5
VP→ V VP 4 31
P→ “para” 5 213
NP→ PRS 6 99
NP→ ART N 7 18
VP→ V NP 8 4
S→ VP 9 7
VP→ V PP 10 48

elas representam 16,88% (desvio-padrão de 0,007) do corpus simplificado.

Para cada documento, foi calculada a divergência Kullback–Leibler para se obter a si-

milaridade em relação às estruturas sintáticas usadas em cada documento. Para cada versão

(original e simplificada), obteve-se uma lista de textos ordenada pela proximidade de acordo

com a divergência Kullback–Leibler. Observou-se que, em geral, textos originais são mais

similares a textos originais, e textos simplificados são mais similares a textos simplificados,

exceto pela versão simplificada de “O Alienista”, que tem maior similaridade com os textos

originais. Pode-se explicar esse fato pela diferença de tamanho entre as versões simplificadas

e originais, pois há uma redução de 500 palavras e 77 sentenças entre as duas versões. Essa

é uma redução pequena se comparada com os demais, que têm uma redução de mais de 3 mil

palavras e 700 sentenças.

O cálculo da correlação entre a contribuição das estruturas sintáticas nos tipos de texto
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mostrou que as estruturas do texto original diferem consideravelmente das utilizadas em seu

equivalente simplificado. Visto que texto originais tem uma maior predominância dos elemen-

tos NP→ N′, NP→ ART N′, PP→ P NP, N′→ N A e N′→ N PP, enquanto que os textos

simplificados utilizam elementos que ocorrem em ambos os tipos de textos. Assim, encontra-

mos evidências de que as estruturas sintáticas mais complexas são modificadas na simplificação

de um texto, de forma a diminuir ou eliminar as suas ocorrências (por exemplo, o uso de prime).

Consequentemente, um texto pode ser classificado quanto à simplicidade por meio da observa-

ção da quantidade e da contribuição das estruturas sintáticas mais complexas utilizadas. Con-

tudo, destacamos que, por exemplo, a ocorrência de estruturas e palavras com maior afinidade

a textos simples não conclui que o texto pertence a essa categoria, mas sim que essa ocorrência

está contribuindo para o texto ser simples.

Usando a divergência de Kullback-Leibler, obtivemos a similaridade (não simétrica)

entre os textos. Encontramos consistência nessa similaridade entre os textos originais e entre

os simplificados. Concluímos que é possível medir a afinidade de textos pelas suas estruturas

sintáticas, mostrando que a entropia pode ser utilizada como forma de relacionar os documentos

quanto à sua complexidade. Contudo, a medida Kullback–Leibler apresentou dificuldade para

análise dos dados, por ser assimétrica, de modo que concluímos também que o uso de medidas

simétricas, como Jensen-Shannon, de cálculo de informação, são importantes.

Os resultados encontrados nesta seção estão relacionados ao segundo objetivo deste tra-

balho: identificação de valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre gru-

pos em diferentes etapas de desenvolvimento, assim criando um perfil dos diferentes grupos.

Este foi alcançado pela identificação de estruturas sintáticas e palavras mais relacionadas a

textos simplificados ou às suas versões originais com a análise do atributo da árvore de consti-

tuintes (atributo 60). Esses resultados indicam que a hipótese do desenvolvimento impactar na

preferência sintática através da fluência é verdadeira. Esse impacto foi identificado através do

uso de constituintes.

4.2 Comparação de atributos para a identificação de palavras complexas

Para a identificação de palavras complexas relevantes para aplicações como simplifi-

cação textual, normalmente são utilizadas heurísticas como frequência da palavra ou tamanho

da palavra, como discutimos na Seção 2.3. Contudo, é importante determinar quão bem os

atributos refletem a complexidade da palavra. Assim, nesta seção, apresentamos uma análise

detalhada da relevância de atributos, por meio do uso da informatividade para algoritmos de
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aprendizado de máquina supervisionado para distinguir palavras como simples ou complexas.6

Para esta análise, criamos uma representação vetorial de cada palavra a ser classifi-

cada, utilizando um conjunto de atributos amplamente utilizados na literatura de simplificação

(BELDER; MOENS, 2012; BELDER; DESCHACHT; MOENS, 2010; ALUÍSIO et al., 2008;

AMOIA; ROMANELLI, 2012). Para a tarefa de classificação, utilizamos os atributos apresen-

tados na Tabela 4.2, a qual indica o atributo e sua categoria:

Tabela 4.2: Atributos amplamente utilizados na literatura de simplificação para identificação de
palavras complexas

Atributo #atributo Categoria
Número de letras da forma de superfície 4 ortográfico
Polissemia 17 semântico
Frequência no corpusWaC 35 distribucional
Frequência das palavras na versão simplificada da Wikipedia 36 distribucional
Frequência na Wikipedia 39 distribucional
Relação da frequência na Wikipedia simplificada e original 42 distribucional
Frequência no corpus CHILDES 43 distribucional

Para a classificação, foram utilizados cinco algoritmos supervisionados de aprendizado

de máquina amplamente empregados, a fim de verificar possíveis diferenças de performance

entre eles7, e utilizamos as configurações-padrão de cada algoritmo, assim como a avaliação

com validação cruzada com 10 iterações de modo que os valores reportados são a média das

iterações. Dentre os algoritmos disponíveis, consideramos os seguintes:

• C4.5 (J48) - algoritmo de árvore de decisão que utiliza entropia para classificação;

• Naive Bayes (NB) - algoritmo baseado na probabilidade condicional;

• Naive Bayes Network (NBN) - algoritmo mais geral que NB que utiliza inferência pro-

babilística;

• Máquina de vetores de suporte (SVM) - algoritmo de mapeamento de atributos para um

espaço de alta dimensionalidade; e

• Adaptive Boosting (AB) - algoritmo de classificação baseado em entropia, projetado para

ser menos suscetível a superajuste.

O treino dos modelos, para que possam ter resultados comparáveis, necessita de gold

standards equivalentes para português e inglês. Para o inglês, utilizamos o corpus SE12 (SPE-

CIA; JAUHAR; MIHALCEA, 2012) (apresentado na Seção 3.2.1). Como esse recurso não
6Publicado em Wilkens et al. (2014).
7A implementação utilizada para os cinco algoritmos foi a disponível no Weka toolkit (disponível em

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) (HALL et al., 2009)
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possui a marcação de palavras complexas diretamente, utilizamos as palavras alternativas orde-

nadas por complexidade a fim de obter as palavras simples e complexas. A fim de garantir a

qualidade dessa lista, descartamos as listas de palavras alternativas pequenas (menos de quatro

itens) e removemos o meio das listas para evitar palavras com distinção não clara entre simples e

complexa. Assim, por exemplo, descartamos a lista film; picture; movie por ser pequena, e para

a lista smart; clever; intelligent; great; brilliant; bright, removemos os elementos intelligent e

great. Dessa forma, obtivemos 489 palavras para cada classe. Para o português induzimos o

gold standard do corpus CéSC (apresentado na Seção 3.2.1). Para transformá-lo em gold stan-

dard, assumimos que palavras que ocorrem com maior frequência nos textos simplificados são

simples, enquanto que aquelas com maior frequência nos textos originais são complexas.8

As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram os valores médios da medida F para o impacto de cada

atributo. Adotamos como baseline o tamanho da palavra e a frequência em grandes corpora,

e obtivemos, respectivamente, 0,67 e 0,52 para o inglês e 0,51 e 0,50 para o português. Trei-

namos os classificadores utilizando os atributos separadamente e a combinação de todos. O

uso de todos os atributos melhorou os resultados para cada língua, sendo que, para o melhor

classificador, a frequência consistentemente supera o tamanho da palavra, e a estimativa de

concordância das predições entre o J48 para o tamanho da palavra e frequência no CHILDES,

por exemplo, foi de 0,748 (inglês) e 0,816 (português). Em termos das duas línguas, o inglês

obteve um resultado melhor (medida F de 0,82 no melhor caso) que o português (medida F de

0,64 no melhor caso), possivelmente devido às diferenças de tamanho e qualidade dos dados

disponíveis no experimento.

Tabela 4.3: Média da medida F para o inglês (melhores valores de cada algoritmo em negrito)
Atributos SVM J48 NB NBN AB
Letras da forma de superficie (4) 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67
Polissemia (17) 0,65 0,65 0,58 0,63 0,63
Frequência no corpus WaC (35) 0,39 0,79 0,60 0,79 0,78
Frequência na versão simplificada da Wikipedia (36) 0,70 0,71 0,48 0,71 0,71
Frequência na Wikipedia (39) 0,66 0,68 0,49 0,68 0,69
Relação da versão simplificada e original (42) 0,70 0,73 0,50 0,70 0,71
Frequência no corpus CHILDES (43) 0,76 0,78 0,59 0,77 0,78
Todos 0,42 0,82 0,62 0,79 0,79

Dos atributos para inglês, observamos que os melhores resultado são semelhantes quando

utilizamos um atributo ou a sua combinação. Assim, a fim de identificar a influência desses atri-

butos, treinamos os algoritmos removendo um atributo por vez. Com essa análise identificamos

8A suposição da frequência como indicativo da classe pode introduzir erros, contudo, consideramos como um
ponto de partida válido para a criação de gold standards.
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Tabela 4.4: Média da medida F para o português (melhores valores em negrito)
Atributos SVM J48 NB NBN AB
Letras da forma de superficie (4) 0,51 0,49 0,53 0,33 0,52
Polissemia (17) 0,55 0,54 0,50 0,53 0,54
Frequência no corpus WaC (35) 0,49 0,60 0,40 0,60 0,60
Frequência corpus simples (36) 0,62 0,62 0,41 0,62 0,62
Frequência na Wikipedia (39) 0,53 0,57 0,38 0,58 0,58
Relação da versão simplificada e original (42) 0,53 0,62 0,40 0,63 0,61
Frequência no corpus CHILDES (43) 0,61 0,62 0,41 0,62 0,62
Todos 0,43 0,63 0,43 0,64 0,62

que o resultado apenas diminui significativamente quando removemos a frequência no corpus

CHILDES ou no WaC. Para o português, como essa análise, observamos que classificadores

treinados somente com um atributo baseado em frequência têm melhor resultado (não identifi-

camos diferença estatística entre frequência no corpus simples, CHILDES ou WaC).

Os resultados mostram que, ao contrário do que é geralmente assumido, o tamanho da

palavra não é uma boa pista da complexidade, e a frequência é mais informativa. Entre as

frequências estudas, destacamos que a frequência em corpus infantil (atributo 43) e em corpus

geral (atributo 35) foram as melhores preditoras. Para o português, o uso de corpus simples não

teve uma boa performance, ao contrário do inglês. Isso pode ser parcialmente explicado pelos

corpora utilizados em cada língua: no inglês, utilizamos a versão simplificada da Wikipedia,

que contém os termos complexos junto com explicações; no português, utilizamos um corpus

que passou por um processo completo de reescrita, privilegiando vocabulário e sintaxe simples,

em vez da inserção de explicação.

Também destacamos que a performance do corpus infantil nas duas línguas corrobora

a hipótese de que palavras com ocorrência em corpus infantil são mais familiares e conse-

quentemente consideradas mais simples. Dessa forma, trabalhos futuros podem ser feitos li-

gando a complexidade à idade com que as pessoas aprendem as palavras. Em contraste com a

frequência, a polissemia foi o atributo menos informativo. Isso pode ser devido à polissemia e

à frequência geralmente coocorrerem no léxico da língua, onde algumas das palavras mais fre-

quentes são, geralmente, polissêmicas. Assim, o papel da polissemia na complexidade lexical

necessita de mais investigações, pois a frequência pode estar transmitindo parte da informação.

Quanto à diferença de performance dos classificadores nas diferentes línguas, identifica-

mos, através de análise manual, que muitos casos foram devido a erros no gold standard. Esses

erros foram introduzidos pela forma automática de construção dos corpora, de modo que havia,

além do erro de classe (palavras simples classificadas como complexas e vice versa), palavras

que não são necessariamente simples ou complexas (semelhante as estruturas sintáticas comuns
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em textos simples e originais do estudo apresentado na Seção 4.1).

Os resultados encontrados nesta seção propiciaram alcançar o objetivo de identificar

atributos capazes de distinguir níveis de desenvolvimento linguístico de grupos em diferentes

etapas da aquisição da linguagem, assim como contribuíram para alcançar o objetivo de de-

senvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento a partir de

um conjunto de atributos linguísticos. Os resultados encontrados indicam que a hipótese do

desenvolvimento impactar na preferência lexical é verdadeira. Identificamos que o nível de

desenvolvimento afeta essa preferência, em nível ortográfico, através do tamanho da palavra,

em nível semântico, através da polissemia das palavras, e, em nível distribucional, através da

ocorrência em corpora e da combinação da ocorrência em corpora com outras medidas. Os re-

sultados também indicam que o impacto ocorre em diferentes graus. Assim, para identificação

de nível de desenvolvimento, a hipótese que a quantia de ocorrência das palavras em corpora

é mais relevante que as demais hipóteses, como mostrado pela performance dos classificadores

utilizando apenas um atributo.

4.3 Identificação de palavras complexas

Nesta seção, apresentamos uma análise mais profunda dos diversos atributos quanto à

identificação de palavras complexas, por meio de análise estatística. Com essa análise, propo-

mos um modelo de classificação de palavras quanto a complexidade, o qual comparamos com

um modelo baseline e com o estado da arte do corpus estudado.

Nesta análise, utilizamos os corpora SE16, CW e Simplit (apresentados na Seção 3.2.1)

com o objetivo de explorar o impacto de diferentes medidas na tarefa de identificação de pa-

lavras complexas. Nesta seção exploramos uma ampla gama de atributos linguísticos a fim de

determinar a capacidade destes de identificar a complexidade lexical, sendo os atributos utili-

zados apresentados na Tabela 4.5. Por fim, utilizamos o corpus SE16 para gerar e avaliar um

modelo de classificação utilizando o algoritmo J48.

Aplicamos testes estatísticos9, seguindo a metodologia apresentada na Seção 3.3.1, a fim

de identificar quais atributos têm comportamento diferente nas palavras simples e complexas.

Dessa forma, identificamos 6 atributos com diferença para o CW, 22 para o SE16 e 4 para o

Simplit. Para evitarmos falsos positivos vindos do número de comparações, consideramos ape-

9Primeiramente aplicamos o teste estatístico Kolmogorov–Smirnov a fim de identificar a normalizada das dis-
tribuições, por fim comparamos as atribuições com o teste T para distribuições paramétricas e com o teste Mann–
Whitney U para distribuições não paramétricas; testes realizados com 95% de confiança.
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Tabela 4.5: Atributos utilizados na análise impacto de diferentes medidas na tarefa de identifi-
cação de palavras complexas

Atributos #atributo Tipo de atributo
Tamanho da palavra 4 ortográfico
Número de fonemas 6 ortográfico
Sinonímia 14 semântico
Polissemia 17 semântico
Similaridade com contexto 9 semântico
Contexto dos sinônimos 8 semântico
Sinônimo de maior ocorrência 19 semântico
Grau de familiaridade 30 psicolinguístico
Concretude 31 psicolinguístico
Grau de abstração 32 psicolinguístico
Nível de significado 33 psicolinguístico
Idade de aquisição 34 psicolinguístico
Frequência no corpus WaC 35 distribucional
Frequência na SEW 36 distribucional
Frequência após 1930 37 distribucional
Frequência após 1980 38 distribucional
Frequência corpus simples 39 distribucional
Frequência brWaC simples 40 distribucional
Frequência brWaC complexo 41 distribucional
Relação SE e SEW 42 distribucional
Frequência no CHILDES 43 distribucional
Uso ao longo do tempo 44 distribucional
Desvio-padrão da frequência 45 distribucional
Frequência SUBTLEX 46 distribucional
Número de documento 47 distribucional
Frequência da palavra iniciada em minúsculo 48 distribucional
Documento com a palavra iniciada em minúsculo 49 distribucional
Frequência no corpus por milhão 50 distribucional
Log da frequência 51 distribucional
Log do número de documento em que a palavra ocorre 52 distribucional
Percentual de documentos com a palavra 53 distribucional
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nas os valores que mostraram diferença quando consideramos 3 fragmentos de cada corpus.10

Dessa forma, identificamos 4 atributos com diferença para o CW, 18 para o SE16 e 3 para o

Simplit, como mostrado na Tabela 4.6. Esses resultados indicam que atributos distribucionais e

psicolinguísticos tendem a diferenciar bem palavras complexas de simples. Em especial, os atri-

butos psicolinguísticos foram considerados relevantes, principalmente no corpus CW, pois 71%

dos atributos utilizados foi considerado relevante (maior taxa de atributos considerada relevan-

tes considerando as categorias de atributos estudadas). Consideramos esse resultado esperado,

pois esses atributos objetivam representar a percepção de linguagem das pessoas, questão for-

temente ligada à complexidade. Os atributos distribucionais também tendem a diferenciar bem

palavras complexas de simples.

Tabela 4.6: Atributos capazes de distinguir palavras simples e complexas
(a) Atributos estatisticamente diferentes para inglês

Atributos (anotação na Seção 3.1) CW SE16 Tipo de atributo
Polissemia (17) x semântico
Grau médio de familiaridade (30) x psicolinguístico
Concretude (31) x x psicolinguístico
Grau de abstração (32) x x psicolinguístico
Nível de significado (33) x x psicolinguístico
Idade de aquisição (34) x psicolinguístico
Frequência após 1930 (37) x distribucional
Frequência após 1980 (38) x distribucional
Frequência corpus simples (39) x distribucional
Desvio padrão da frequência (45) x distribucional
Frequência no corpus (46) x distribucional
Documento com a palavra (47) x distribucional
Frequência por milhão (50) x distribucional
Log do atributo 46 (51) x distribucional
Log do atributo 47 (52) x distribucional
%documentos com a palavra (53) x distribucional

(b) Atributos estatisticamente diferentes para português

Atributos (anotação na Seção 3.1) Simplit Tipo de atributo
Ocorrência brWaC simples (40) x distribucional
Ocorrência brWaC complexo (41) x distribucional
Frequência no corpus (46) x distribucional

Com o objetivo de ordenar os atributos quanto à capacidade de distinguir entre pala-

vras simples e complexas, aplicamos o algoritmo de seleção de atributos ganho de informação

(HALL et al., 2009). Esse algoritmo avalia a entropia de cada atributo por meio da comparação

com e sem o seu uso.
10Metodologia de fragmentação de corpus para testes estatísticos foi apresentada na Seção 3.3.1.
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Os valores médios da ordenação pelo ganho de informação são mostrados na Tabela 4.7

para o corpus CW e SE16, e na Tabela 4.8 para o Simplit. Destacamos que, para o inglês (CW

e SE16), os melhores valores médios são baseados no SUBTLEX (frequência no corpus da

palavra iniciada em minúsculo, frequência, log da frequência, frequência no corpus por milhão,

número de documentos com a palavra iniciada por minúsculo, número de documentos com a

palavra, log do número de documentos em que a palavra ocorre e percentual de documentos com

a palavra) e frequência em corpora (frequência após 1930, frequência na SEW, frequência após

1980 e relação da frequência entre SE e SEW), como mostrado na Tabela 4.7. Esses resultados

apontam para uma relação forte entre complexidade lexical e frequência, como indicado pelos

testes estatísticos. Novamente, os dados indicam que processamentos sobre frequência, em

vez do uso direto, melhoraram sua qualidade como preditor. Os atributos psicolinguísticos

foram relevantes (semelhante a Seção 4.2); contudo, os atributos distribucionais mostraram-

se superiores na distinção entre palavras simples e complexas. Destacamos também que os

baixos valores da associação de uma palavra com as outras da sentença (atributo 9) e grau de

associação da palavra com a sentença em relação aos sinônimos (atributo 8) apontam para um

baixo impacto do contexto para a identificação de palavras complexas; porém, mais estudos são

necessários para identificar o impacto do contexto na complexidade. A frequência em corpus

infantil (atributo 43) teve a menor relevância, diferentemente dos resultados identificados na

Seção 4.2. Isso pode ser parcialmente explicado pelas palavras existentes nos corpora (CW e

SE16 apresentam, por construção, palavras consideradas complexas, enquanto que no SE12 não

há essa preocupação), mas ainda são necessários mais estudos para fins de verificação.

Para o português, os melhores atributos foram estes: frequência brWaC complexo, frequên-

cia brWaC simples, frequência no corpus WaC11, frequência no corpus Diário Gaúcho e frequên-

cia no corpus CHILDES12. Esses atributos são fortemente ligados à frequência da palavra. Os

resultados também indicam que, apesar de listas de palavras simples serem úteis, elas apresen-

tam problemas de cobertura, o que acaba por não compensar seu uso em larga escala. Contudo,

destacamos que os atributos utilizados para o português representam um estudo inicial quando

comparados com os atributos utilizados para o inglês. Por exemplo, no português não estamos

utilizando atributos distribucionais além da frequência pura.

Destacamos que, mesmo com atributos diferentes nas duas línguas, os resultados apon-

tam para preditores baseados na frequência. Dentre eles, os atributos que não utilizam a frequên-

11Optamos por utilizar a versão de Wagner Filho (2016), por ter sido realizado um processo de limpeza de dados
e ser o mesmo corpus utilizado na classificação.

12Optamos por utilizar apenas a verificação da existência da palavra no corpus, a fim de comparar com a ocor-
rência no corpus Diário Gaúcho.
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cia bruta tendem a ser melhores, como mostrado nos experimentos para inglês, onde exploramos

diversos tipos de atributos baseados em frequência. Contudo, os resultados da Tabela 4.7 tam-

bém mostram que a frequência pode apresentar um resultado superior dependendo do tipo de

corpus utilizado.

Tabela 4.7: Média dos ranques por ganho de informação dos atributos para inglês (colunas CW
e SE16 indicam a média e desvio-padrão para o atributo em cada corpus)

Atributo (anotação na Seção 3.1) Tipo CW SE16 Média
Frequênciaminsculo(48) distribucional 0,56 (0,01) 0,13 (0,00) 0,35
Frequência SUBTLEX (46) distribucional 0,55 (0,01) 0,13 (0,00) 0,34
Log do atributo 46 (51) distribucional 0,55 (0,01) 0,13 (0,00) 0,34
Frequência no corpus por milhão (50) distribucional 0,55 (0,01) 0,13 (0,00) 0,34
Número de documentosminsculo(49) distribucional 0,54 (0,00) 0,13 (0,00) 0,34
Número de documento (47) distribucional 0,53 (0,01) 0,13 (0,00) 0,33
Log do atributo 47 (52) distribucional 0,53 (0,01) 0,13 (0,00) 0,33
%documentos com a palavra (53) distribucional 0,53 (0,01) 0,13 (0,00) 0,33
Frequência após 1930 (37) distribucional 0,43 (0,01) 0,23 (0,00) 0,33
Frequência na SEW (36) distribucional 0,40 (0,04) 0,23 (0,00) 0,31
Frequência após 1980 (38) distribucional 0,38 (0,00) 0,24 (0,00) 0,31
Relação SE e SEW (42) distribucional 0,55 (0,01) 0,06 (0,00) 0,31
Frequência corpus simples (39) distribucional 0,32 (0,00) 0,24 (0,00) 0,28
Grau de familiaridade (30) psicolinguístico 0,41 (0,00) 0,12 (0,00) 0,26
Desvio-padrão da frequência (45) distribucional 0,27 (0,02) 0,16 (0,00) 0,22
Concretude (31) psicolinguístico 0,35 (0,01) 0,07 (0,00) 0,21
Grau de abstração (32) psicolinguístico 0,28 (0,00) 0,09 (0,00) 0,19
Polissemia (17) semântico 0,29 (0,01) 0,07 (0,00) 0,18
Nível de significado (33) psicolinguístico 0,30 (0,01) 0,07 (0,00) 0,18
Tamanho da palavra (4) ortográfico 0,31 (0,00) 0,04 (0,00) 0,17
Número de fonemas (6) ortográfico 0,27 (0,00) 0,02 (0,00) 0,15
Sinonímia (14) semântico 0,23 (0,06) 0,05 (0,00) 0,14
Idade de aquisição (34) psicolinguístico 0,14 (0,00) 0,01 (0,00) 0,08
Similaridade com contexto (9) semântico 0,00 (0,00) 0,08 (0,00) 0,04
Sinônimo de maior ocorrência (19) semântico 0,01 (0,00) 0,06 (0,00) 0,04
Contexto dos sinônimos (8) semântico 0,00 (0,00) 0,02 (0,00) 0,01
Uso ao longo do tempo (44) distribucional 0,01 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00
Frequência no CHILDES (43) distribucional 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

Com o objetivo de modelar a percepção de complexidade lexical, nosso foco recaiu sobre

o corpus SE16. Para tanto, utilizamos os atributos com mérito superior a 0,3 segundo o ganho

de informação do corpus CW.13 Dada a grande quantidade de dados baseados na frequência, ex-

ploramos a possibilidade de haver sobreposição dos atributos, ou seja, atributos diferentes com

mesmo grau de representação com a correlação de Spearman. Identificamos correlações muito

fortes entre estes atributos: número de documentos com a palavra (47) e percentual de documen-

13Utilizamos o corpus CW para a seleção de atributos a fim de evitar sobreajuste de dados.
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Tabela 4.8: Média dos ranques por ganho de informação dos atributos para português (colunas
ranque e média indicam, respectivamente, a posição média do ranque e o ganho de informação
médio e desvio-padrão para os atributo)

Ranque médio Atributos (anotação na Seção 3.1) Tipo Média
1,2 Frequência no corpus WaC (35) distribucional 0,22 (0,00)
2,3 Frequência brWaC complexo (41) distribucional 0,22 (0,00)
3,5 Frequência brWaC simples (40) distribucional 0,21 (0,00)

4 Frequência no corpus CHILDES (43) distribucional 0,12 (0,00)
5 Frequência no corpus simples (39) distribucional 0,11 (0,00)

tos com a palavra (53), pho = 0,99, frequência na SEW (36) e número de documentosminsculo

(48), pho = 0,92, frequência após 1980 (38) e número de documentosminsculo (48), pho = 0,99,

e frequência após 1980 (38) e frequência na SEW (36), pho = 0,91.14 Dessa forma, desconsi-

deramos, no restante deste trabalho, os atributos redundantes: número de documentos em que

a palavra ocorre no SUBTLEX (47), número de documentos em que a palavra ocorre iniciada

em minúsculo no SUBTLEX (49) e frequência na SEW (36).

Para a geração do modelo, optamos pelo algoritmo J48 por ter obtido a melhor per-

formance média na Seção 4.2. Com o objetivo de avaliar o modelo gerado, utilizamos como

baseline o algoritmo decision stump em vez do baseline aleatório (0,50 de acerto). Dessa forma,

optamos por um baseline mais realista, no qual se utiliza apenas o melhor atributo para classi-

ficar baseado em uma abordagem de limiar de corte.

O modelo resultante do algoritmo J48, com avaliação cruzada de 10 vezes, teve uma

precisão de 0,7655, contra um baseline de 0,7557. Essa proximidade de valores também é iden-

tificada nas demais medidas de avaliação, como mostrado nas Tabelas 4.9 e 4.10. Destacamos

que a performance semelhante das duas abordagens está de acordo com os resultados de Shar-

dlow (2013), no qual também foi identificado que algoritmos mais sofisticados de aprendizado

de máquina (como o J48 e SVM) têm resultados semelhantes a algoritmos baseados em limiar

(como o decision stump).

Tabela 4.9: Avaliação do modelo resultante do algoritmo J48
Classe Precisão Revogação Medida F
Simples 0,752 0,792 0,772
Complexo 0,780 0,739 0,759
Total 0,766 0,766 0,765

Os resultados indicam que atributos distribucionais e psicolinguísticos são capazes de

distinguir entre palavras simples e complexas. Assim, suportando as hipóteses (1) que a percep-

ção geral dos falantes sobre as palavras são indicativas do desenvolvimento e (2) que elementos

14Valores de correlação de Spearman com confiança > 99,99%.
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Tabela 4.10: Avaliação do modelo resultante do algoritmo decision stump
Classe Precisão Revogação Medida F
Simples 0,732 0,807 0,768
Complexo 0,785 0,705 0,743
Total 0,758 0,756 0,755

menos frequentes na linguagem são usados em textos de maior desenvolvimento. Consideramos

que, para os atributos psicolinguísticos, a sua capacidade de distinção está diretamente ligada

à definição deles, pois são atributos que representam a percepção de linguagem das pessoas.

Atribuímos o resultado dos atributos distribucionais à sua capacidade de aproximarem os atri-

butos psicolinguísticos, como mostrado por Brysbaert e New (2009). Quando consideramos a

dificuldade de obtenção dos valores de atributos psicolinguísticos, destaca-se a importância de

nosso resultado para línguas com poucas informações psicolinguísticas disponíveis. Também

destacamos que a frequência bruta não é a melhor forma de representar a informação, visto

que 59% dos atributos distribucionais que apontam para diferenças estatísticas não são dessa

natureza; contudo, determinados tipos de corpora, como de legenda, tornam a frequência bruta

igualmente confiável.

Os resultados para o inglês mostram uma diferença quanto ao comportamento dos atri-

butos psicolinguísticos nas palavras simples e complexas. Contudo, os atributos distribucionais

diferem melhor as duas classes. Isso é relevante sob o ponto de vista de aprendizado de má-

quina, pois indica que atributos fáceis de se obter têm resultados melhores do que os atributos

psicolinguísticos, que são de difícil obtenção. Isso é ainda mais relevante quando consideramos

o português, no qual atributos psicolinguísticos não estão amplamente disponíveis. Destaca-

mos ainda que a diferença de comportamento nos atributos psicolinguísticos deve ser melhor

estudada, podendo servir inclusive como base para definir melhor o conceito de complexidade

lexical.

Os resultados do português apontam para o uso da frequência em grandes corpora. Isso

é compatível com os resultados obtidos no inglês. Destacamos que precisamos realizar ainda

mais estudos, a fim de identificar se os atributos terão performance semelhante ao inglês quando

aplicados no português.

Realizamos uma análise de erros, na qual os resultados errados foram anotados por um

juiz15 linguista. Nesta análise consideramos apenas os casos em que não há discordância entre

o corpus (simples e complexos) e o juiz humano (52% dos casos de erro), pois muitos dos dados

do corpus original foram anotados por apenas um juiz. A análise de erros apontou como prin-

15Essa anotação foi realizada pelo linguista Dr. Leonardo Zilio.
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cipais problemas: palavras simples classificadas como complexas (86,9%), verbos auxiliares

classificados como complexos (3,5%), palavras complexas anotadas como simples (2,7%), nu-

merais classificados como complexos (1,3%), advérbios simples da língua (por exemplo, not e

very) classificados como complexos (2,5%), casos de direção (por exemplo, north e westward)

classificados como complexos (0,6%), nomes de meses classificados como complexos (0,3%)

e palavras de língua estrangeira (0,3%). Essa análise indica que, para um sistema de iden-

tificação de palavras complexas, devem ser consideradas listas de termos necessários para o

funcionamento da linguagem (por exemplo, advérbios de negação e verbos auxiliares), assim

aumentando a taxa de acerto em aproximadamente 10%. Outro ponto a se destacar é que siste-

mas de identificação de palavras complexas normalmente estão inseridos no início de sistemas

de simplificação lexical ou de apoio à escrita, nos quais é preferível indicar uma palavra como

complexa e depois tratá-la no restante do processamento, em vez de classificá-la como simples,

de forma a dificultar a tarefa para o usuário.

Destacamos que, apesar do resultado obtido pelos modelos apresentados (medida F de

0,765) serem baixos em comparação aos resultados apresentados na SemEval 2016, os modelos

lá publicados utilizaram o corpus completo, não a versão com número de instâncias por classe

balanceado que foi utilizado neste trabalho. Nesse sentido, a fim de comparar nosso resultado

com o estado da arte para esse corpus, aplicamos os mesmos atributos e algoritmo ao corpus

completo, assim obtendo como resultado 0,85 de acurácia e 0,891 de medida F, como mostrado

na Tabela 4.11. Esses resultados situam o modelo gerado acima do estado da arte em termos

de escore G16, medida F e precisão, mas não de acurácia e revocação. Os melhores resultados

no no corpus SemEval 2016 de escore G, medida F, precisão, revocação e acurácia foram,

respectivamente, 0,774, 0,353, 0,300, 0,947 e 0,953.17

Tabela 4.11: Avaliação do modelo resultante do algoritmo J48
Classe Precisão Revogação Medida F
Simples 0,979 0,869 0,921
Complexo 0,188 0,62 0,289
Total 0,942 0,857 0,891

Os resultados apresentados nesta seção alcançaram o primeiro objetivo deste trabalho:

identificar valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos. Também

analisamos os atributos quanto à diferença de contribuição para a identificação de complexi-

16O escore G (G-score), apesar de não ser uma medida-padrão de avaliação de aprendizado de máquina, foi
adotado na campanha de avaliação SemEval 2016, na tarefa de identificação de palavras complexas, com o objetivo
de recompensar os sistemas capazes de identificar mais palavras complexas. O escore G é definido pelo uso da
acurácia no lugar da precisão na equação da medida F.

17Resultados divulgados no site da competição: http://alt.qcri.org/semeval2016/task11/index.php?id=results.
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dade, por meio do uso de medida baseada em entropia. Assim, alcançamos o segundo objetivo

deste trabalho: identificar valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre

grupos em diferentes etapas de desenvolvimento. Por fim, desenvolvemos um modelo capaz

de predizer a complexidade lexical, de modo que alcançamos o terceiro e último objetivo deste

trabalho: desenvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento,

dado um conjunto de atributos linguísticos. Os resultados encontrados indicam que a hipó-

tese do desenvolvimento impactar na preferência lexical através de fatores psicolinguísticos e

distribucionais é verdadeira. Esse resultados apontam para um impacto forte do nível de desen-

volvimento na quantia de ocorrência das palavras, dada tanto pela ocorrência das palavras em

corpora, quanto pela combinação da ocorrência com outras medidas. Esses também apontam

que as medidas psicolinguísticas (grau de familiaridade da palavra, grau de concretude da pala-

vra, grau de abstração da palavra, grau de significado da palavra e idade da aquisição da palavra)

conseguem capturar o nível de desenvolvimento de linguagem necessário para utilizar as pala-

vras. Os resultados também corroboram a hipótese do desenvolvimento impactar na preferência

lexical através de fatores semânticos, de forma mais específica, através da polissemia.

4.4 Caracterização de complementos verbais em inglês e português

Durante a aquisição sintática as crianças devem aprender os complementos necessários

aos diferentes verbos. Em especial, destacamos os casos de complementos opcionais, como,

por exemplo, sujeito oculto. Dessa forma realizamos um estudo em larga escala de padrões

distribucionais e linguísticos de verbos em sentenças produzidas por crianças em inglês e por-

tuguês. Para tanto, estudamos o uso de sujeitos, complementos verbais e a relação destes com a

idade de aquisição.18

O experimento apresentado nesta seção está relacionado ao objetivo de identificar valo-

res de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos em diferentes etapas de

desenvolvimento, criando um perfil dos diferentes grupos.

Nesta análise, utilizamos o corpus CHILDES em português e inglês (descrito na Seção

3.2.2). A fim de caracterizar o uso dos verbos em ambas as línguas, examinamos a distribuição

de verbos através das idades em termos de frequência relativa (atributo 4), número de comple-

mentos (atributo 65) e idade de aquisição (atributo 34).

Na Figura 4.1, mostramos a distribuição relativa de verbos em comparação a outra classe

18Publicado em Wilkens e Villavicencio (2012).
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aberta de palavras (substantivos) e uma classe fechada de palavras (preposições).19 Nela, pode-

se observar que verbos têm uma ocorrência em aproximadamente 20% das sentenças, e sua

proporção é praticamente constante com o aumento da idade (exceção no intervalo de 3 a 5

anos para o português, pela falta de dados). A Tabela 4.12 mostra o número de types e tokens

de verbos nas duas línguas no corpus estudado. Dentre os verbos mais frequentes, observamos

be, get, go, have e say para o inglês; e ir, ser, estar, ter e ver para o português. Esses verbos

são verbos polissêmicos e gerais da língua, e sua proporção nas duas línguas permanece elevada

ao longo do crescimento das crianças (Figura 4.2). Destacamos que as frequências observadas

para o inglês são consistentes com as reportadas por Goldberg (1999), e os dados do português

são compatíveis com as tendências para idiomas relacionados (VALIAN, 1991).

(a) Português

(b) Inglês
Figura 4.1: Relação de verbos com outras classes gramaticais em português (4.1a) e inglês
(4.1b)

19Na Figura 4.1a a ocorrência de preposições é proporcionalmente maior que a ocorrência de verbos e subs-
tantivos em crianças de um ano, assim como a ocorrência de substantivos é muito baixa em relação ao tamanho
do vocabulário para crianças de 5 anos. Esses resultados possivelmente são devidos à problemas de cobertura do
corpus.
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Tabela 4.12: Types e tokens de verbos para o inglês e português no corpus CHILDES

Língua Types Tokens
Inglês 34,693 17,830,777
Português 62,048 888,234

(a) Português

(b) Inglês
Figura 4.2: Cinco verbos mais frequentes em português (4.2a) e inglês (4.2b)

Em termos de caracterização sintática dos verbos em dados produzidos por crianças,

examinamos separadamente a ocorrência de sujeito e outros complementos utilizando a anota-

ção de dependência (atributo 63).

A Figura 4.3 mostra a ocorrência de sujeito explícito e sujeito oculto nas sentenças em

relação ao total de verbos. Esse dado é uma fonte de divergência entre as línguas, pois os dados

do inglês mostram uso consistente do sujeito explícito somente 10-20% das sentenças apresen-

tam de sujeito oculto, e a ocorrência deste reduz com o aumento da idade. Para português,

inicialmente a maioria dos usos de verbos omitem o sujeito, contudo essa tendência é invertida

antes dos três anos, mas é mantida uma alta proporção de sujeito oculto.
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(a) Português

(b) Inglês
Figura 4.3: Percentual de verbos com sujeito explícito e oculto em português (4.3a) e inglês
(4.3b)
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(a) Português

(b) Inglês
Figura 4.4: Percentual de ocorrência de objetos em português (4.4a) e inglês (4.4b)

Em relação aos complementos verbais, comparamos a distribuição de verbos e seus com-

plementos (ou subcategorização) nas diferentes idades. A Figura 4.4 mostra a distribuição por

idade dos verbos com um (1NP), dois (2NP) e três (3NP) complementos em ambas as línguas

(sem complementos é representado por 0NP), na Figura 4.4a são apresentados os dados para

o português, enquanto que a Figura 4.4b apresenta os dados para inglês. Como esperado, em

geral, verbos com menos complementos são mais frequentemente usados, e sua frequência di-

minui conforme aumenta a idade. Conforme a idade aumenta, há um pequeno, mas constante,

aumento na presença de verbos com 2 e 3 complementos no corpus, com uma pequena diminui-

ção dos verbos com 1 complemento. Esse padrão é mais claro no inglês, em que há mais dados

disponíveis.

A fim de aprofundar a análise, estudamos a relação entre idade de aquisição com o

número de complementos verbais. Para tanto utilizamos o número de complementos de cada

verbo (caso haja mais de um tipo de complemento optamos pelo que ocorre mais vezes). Foram

considerados 20 verbos que possuem informação de idade de aquisição e ocorrem em todas as
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idade do corpus20. Desconsideramos essa análise para português, pois ocorrem apenas quatro

verbos das bases disponíveis no corpus. Em termos de complementos por idade, os verbos

estudados podem ser divididos em três grupos21:

0-obj: verbos usados predominantemente sem complementos, mas com sujeito em todas as

idades (por exemplo, think, speak, swim, lie, turn, fly, try);

1-obj: verbos usados consistentemente com 1 complemento e com sujeito em todas as idades

(por exemplo, drive, chop, hate, find, win, tear);

0-to-1: verbos usados inicialmente sem complementos e, posteriormente, com complemento

(por exemplo, hurt, guess, throw, kick, hide).

Os verbos do grupo 0-obj tendem a ocorrer em maior proporção no vocabulário das ida-

des menores que os verbos no segundo grupo. Em termos de idade de aquisição, identificamos

uma correlação de Spearman de 0,72 com os grupos 0-obj e 1-obj, indicando uma alta correla-

ção entre idade de aquisição e número predominante de complementos verbais. Esse resultado

sugere que o número de objetos sintáticos tende a crescer com a idade de aquisição. Isso pode

ser explicado pelo potencial aumento na complexidade da oração com o aumento do número

de argumentos obrigatórios para o verbo (HAUERWAS, 1998). Contudo, mais investigações

precisam ser feitas para confirmar isso.

Tendências comuns, tais como verbos gerais e polissêmicos entre os mais frequente-

mente usados e uma preferência por menor número de complementos foram encontrados ao

longo das idades em ambas as línguas.

Também foi identificada uma divergência entre a proporção do uso de sujeito oculto nas

línguas estudas: menor proporção para inglês, a qual decresce com o aumento da idade; e maior

proporção para português, que mantém um uso relativamente alto. A diferenças entre as duas

línguas pode ser explicada pelo português aceitar construções com sujeito oculto, ao contrário

do inglês na maioria dos casos. Ao compararmos esse resultado com a literatura, observamos

resultados semelhantes em Valian (1991), que comparou inglês e italiano. Além disso, para

inglês, encontramos uma alta correlação entre a idade de aquisição e o número predominante

de complementos do verbo.

Os resultados obtidos neste experimento contribuem para a criação de um perfil do uso

de argumentos verbais em crianças com diferentes níveis de desenvolvimento. Assim alcan-

çando nosso objetivo de identificar valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença

20No inglês descartamos dois verbos que ocorrem no corpus e na base de idade de aquisição por não ocorrerem
em todas as idades.

21Não identificamos um padrão de comportamento no uso de dois ou mais complementos, assim como nos
verbos lock e burn que ocorrem sem complemento e com um complemento.
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entre grupos em diferentes etapas de desenvolvimento, criando um perfil dos diferentes grupos.

Os resultados indicam que a hipótese do desenvolvimento impactar na preferência sintática é

verdadeira. Esse impacto é observado na fluência textual através da coesão. Em nível lexical,

observamos que o atributo psicolinguístico idade de aquisição reflete o nível de desenvolvi-

mento.

4.5 Classificação de proficiência

O aprendizado de língua estrangeira é um processo onde já há conhecimento de uma

língua, de seus elementos e de como utilizá-la. Nesta seção, avaliamos o desenvolvimento de

um aprendiz em língua estrangeira e geramos um perfil dos níveis de desenvolvimento.22

O experimento apresentado nesta seção está relacionado ao nosso objetivo de identificar

valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos em diferentes etapas

de desenvolvimento, criando um perfil dos diferentes grupos, assim como o de desenvolver

um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento, dado um conjunto de

atributos linguísticos, considerando-se, como entrada, uma amostra de linguagem de um sujeito

e, como saída, a indicação do nível de desenvolvimento desse sujeito.

Nesta análise, utilizamos o corpus Celpe-Bras (SCHOFFEN, 2009) (apresentado na Se-

ção 3.2.2), anotado com os atributos Coh-Metrix-Port (SCARTON; ALUÍSIO, 2010), e dividido

em seis níveis. Com esse recurso, investigamos a capacidade de, a partir de textos classifica-

dos por avaliadores humanos, identificar elementos capazes de diferenciar o nível do aprendiz

de segunda língua automaticamente. Com esta base se pode subsequentemente a partir desses

elementos, classificar textos automaticamente.

Analisando a relação entre o número de palavras utilizadas e o nível de desenvolvimento,

observamos comportamentos diferentes entre a frequência total de palavras e a frequência de

palavras distintas, conforme ilustrado na Figura 4.5. O uso total de palavras é marcado por

duas fases (primeiro, há um crescimento, que se estabiliza no Intermediário e Intermediário

Superior; depois, do Intermediário Superior em diante, as produções textuais apresentam um

número maior de palavras). Na Figura 4.5, que mostra esse uso normalizado pelo número de

textos, a linha vermelha mostra o número total de palavras, enquanto a linha azul mostra o uso

de palavras diferentes. Podemos perceber pela distância das linhas na figura que, quanto mais

Básico é o nível do conjunto de textos, maior é a preocupação com o uso de palavras, ou seja, os

textos de nível Básico possuem mais palavras distintas e mais palavras repetidas que os demais

22Publicado em Evers e Wilkens (2013).
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conjuntos de texto, refletindo justamente os grandes picos de aquisição de vocabulário que

ocorrem durante os primeiros contatos com uma nova língua. Já o conjunto de textos do nível

Intermediário mostra um comportamento mais estável. Esse comportamento condiz também

com o comportamento análogo de aprendizes que entram no nível Intermediário em um curso

de línguas e que, por muito tempo, utilizam o mesmo vocabulário já estabelecido.

Ao observarmos o comportamento quanto ao uso de palavras do conjunto de textos

classificado como Avançado, vemos novamente um crescimento no número de palavras, muito

semelhante ao demonstrado pelo conjunto de textos Básico. No entanto, uma grande diferença

marca esses dois níveis: o conjunto de textos do nível Avançado demonstra uma variação de vo-

cabulário menor, ou seja, os candidatos produziram textos com maior número de palavras repe-

tidas, não variando o vocabulário, mas que, justamente por se repetirem, acabam estabelecendo

uma coesão maior no texto e, portanto, aparentemente cumprem com as tarefas propostas no

exame com um desempenho melhor. Almejando identificar a intersecção de vocabulário entre

os conjuntos, utilizamos o índice de Jaccard, apresentado na Tabela 4.13, em pares de avaliação

(a tabela apresentada é simétrica devido à propriedade simétrica de intersecção).

Figura 4.5: Uso de palavras por nível de proficiência

Tabela 4.13: Intersecção de vocabulário entre os conjuntos de texto

Iniciante Básico Intermediário Intermediário Sup. Avançado
Básico 7,5% - - - -
Intermediário 6,3% 5,5% - - -
Intermediário Superior 6,5% 5,8% 6,2% - -
Avançado 7,6% 8,8% 7,1% 8,0% -
Avançado Superior 15,2% 11,3% 14,8% 16,5% 17,6%

Em complemento à análise de frequência, observamos também como esses atributos se-
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riam capazes de descrever os níveis de proficiência propostos pelo exame. Para isso, utilizamos

o algoritmo J48 (QUINLAN, 1993) para obtermos uma árvore de decisão do nível dos candi-

datos. A árvore obtida possui revocação de 0,26, precisão de 0,243 e medida F de 0,243 e o

baseline aleatório 0,1666 para todas as medidas.

Quanto ao léxico, verificamos um uso crescente do número de palavras em relação ao

nível, e essa relação é observada tanto no número total de palavras quanto no número de palavras

distintas. Analisando o índice Jaccard, observamos um padrão na similaridade de uso lexical, o

qual demonstra que, quanto mais avançada é a proficiência do conjunto de textos, maior é a sua

similaridade com os demais grupos. O conjunto de textos classificado como Avançado Superior

apresenta maior similaridade com o conjunto de textos Avançado, seguido pelo conjunto de

textos Intermediário Superior. Esse movimento segue até chegarmos ao conjunto de textos

Iniciante. Isso mostra um crescimento incremental no léxico dos grupos.

Aprofundando a análise consideramos a coesão textual. Através de análise do modelo

resultante do algoritmo J48, em relação às medidas lexicais, sintáticas e de coesão, observamos

que alguns atributos apresentam um comportamento relevante para a classificação dos textos,

havendo quatro classes de comportamento que se mostraram significativas quanto ao valor:

1. Quanto maior o valor, maior é o nível de desenvolvimento (número de palavras, sentenças

por parágrafo, sílabas por palavra, type e token, pronomes por sintagma);

2. Quanto maior o valor, maior é o nível de desenvolvimento para o nível intermediário

(número de palavras funcionais, hiperônimos de verbos, número de operadores lógicos,

ambiguidade de substantivos);

3. Quanto maior o valor, menor é o nível de desenvolvimento para o nível básico (palavras

antes do verbo); e

4. Quanto maior o valor, menor é o nível de desenvolvimento para o nível intermediário (nú-

mero de pronomes, Flesch, pronomes pessoais, conetivos lógicos positivos, ambiguidade

de adjetivos).

O modelo resultante permite indicar a associação dos valores de atributos à classe de

proficiência. Assim, identificamos que textos classificados pelos avaliadores humanos como

Básico tendem a utilizar muitas palavras por sentenças e ter um tamanho menor. Os classifi-

cados como Intermediário tendem a utilizar mais conectivos e utilizar um número menor de

palavras. Os classificados como avançado tendem a utilizar conectivos causais negativos (por

exemplo, contudo) e conectivos temporais positivos (por exemplo, em seguida).

Analisamos os erros de classificação, através da análise da matriz de confusão, e iden-
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tificamos que o problema na classificação estava no fato de as classes não serem claramente

distinguíveis. Isso condiz também com o comportamento dos avaliadores humanos, que têm

dificuldade para diferenciar textos limítrofes entre níveis como Avançado e Avançado Superior

ou Intermediário e Intermediário Superior.

Com as análises apresentadas nesta seção, construímos um perfil do processo de ava-

liação de proficiência, assim como indicamos os valores de atributos linguísticos associados a

cada nível de proficiência. Dessa forma, os resultados apresentados contribuem para alcançar o

segundo objetivo deste trabalho, que é identificar valores de atributos linguísticos capazes de in-

dicar diferença entre grupos em diferentes etapas de desenvolvimento, criando um perfil desses

grupos. Os resultados encontrados nesta seção também contribuem para alcançar nosso objetivo

de desenvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento, dado

um conjunto de atributos linguísticos, considerando-se, como entrada, uma amostra de lingua-

gem de um sujeito e, como a saída, a indicação do nível de desenvolvimento desse sujeito.

Os resultados observados indicam que a hipótese do desenvolvimento impactar na preferência

sintática é verdadeira. Esse impacto foi observado no uso de classes gramaticais, no tamanho

da sentença e na fluência textual, através da coesão. Também observamos que a hipótese do

desenvolvimento impactar na preferência lexical através de fatores semânticos e ortográficos é

verdadeira. O fator ortográfico identificado foi o tamanho da palavra, enquanto que os fato-

res semânticos identificados foram a preferência de generalidade da palavra e a organização do

léxico mental.

4.6 Composicionalidade em linguagem infantil

Na literatura psicolinguística, há considerável interesse em questões sobre como as pes-

soas adquirem, representam e processam expressões multipalavras (EM) (BOD, 2001; DAHL-

MANN; ADOLPHS, 2007), em particular, a composicionalidade é uma das formas de introdu-

zir novas palavras no léxico seja, por exemplo, pela capacidade de criar compostos ou justapor

significados (GAGNÉ; SPALDING, 2006). Existe uma vasta gama de variação quanto à com-

posicionalidade de EMs. EMs com alta composicionalidade permitem derivar seu significado

a partir das suas palavras (por exemplo, access road tem o significado combinado de access e

road), enquanto, no outro lado do espectro, idiomáticas não possuem relação semântica direta

com as palavras que a compõe, não permitindo o acesso ao significado a partir das suas palavras

(por exemplo, eager beaver). Neste experimento, estudamos a composicionalidade de EMs sob

o ponto de vista da aquisição de linguagem. A hipótese é que há diferença no número de com-
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postos diferentes e na ocorrência deles em sentenças produzidas por crianças e nas sentenças

dirigidas a crianças, que refletem o nível de desenvolvimento. Debruçamo-nos sobre compos-

tos nominais (CN) para verificarmos a diferença na sua distribuição e composicionalidade em

sentenças dirigidas e produzidas por crianças em diferentes idades em um corpus longitudinal.

Utilizando dados latitudinais, investigamos possíveis diferenças no uso e preferência lexical de

CN. Nosso foco recai sobre verificar se sentenças produzidas por crianças seguem a mesma

distribuição e composicionalidade de CN de sentenças dirigidas a crianças.23

Neste experimento, utilizamos o CHILDES-DB (apresentado na Seção 3.2.2), anotado

com EM por meio das listas apresentadas na Seção 3.1.2 e da ferramenta jMWE (KULKARNI;

FINLAYSON, 2011), com vistas a estudarmos a composicionalidade (atributo 29). A fim de

priorizar a precisão nesse processo, consideramos apenas EM que ocorrem na mesma ordem

prevista no dicionário, sem intervalos, e, quando houvesse mais de uma alternativa, optamos

pela com mais palavras. Dessa forma, obtivemos 71.888 types de EM caracterizados na Tabela

4.14. Ao todo, tivemos 21.528 sentenças anotadas com EM24, e detalhes sobre um subconjunto

de corpora são mostrados na Tabela 4.15 e na Figura 4.6, considerando crianças entre 1 e 6

anos.

Tamanho # EM Types
2 59.439
3 9.813
4 1.790
5 846
Total 71.888

Tabela 4.14: EM Types por tamanho

Figura 4.6: Distribuição de types de EM por idade (ocorrências ≥ 5 foram somadas)

Iniciamos a análise considerando o corpus longitudinal Brown, que possui sentenças de
23Publicado em Wilkens, Idiart e Villavicencio (2016).
24O processo de anotação com EM do corpus CHILDES-DB gerou 347.391 sentenças com ocorrência de EM,

essas incluindo todas as idades de crianças e os adultos. Consideramos este processo de anotação como uma
extensão do corpus e a denominamos como CHILDES-MWE.
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Tabela 4.15: Sentenças dirigidas (CD) e produzidas (CP) por crianças por idade em meses,
sentenças com EM, types e tokens, e sentenças com compostos nominais (CN), types e tokens
no corpus

(a) Corpus latitudinal

CD Sentenças EM EM EM CN CN
Idade Sentenças Types Tokens Types Tokens
13-24 3043 2822 1629 3038 164 253
25-48 4897 4542 2639 5081 241 350
49-60 3624 3421 2345 3872 159 225
61-72 414 403 276 462 12 16
Total 11978 11188 6889 12453 576 844

(b) Corpus longitudinal (Brown)

CP Sentenças EM EM EM CN CN
Idade Sentenças Types Tokens Types Tokens
13-24 1833 1598 872 1657 143 295
25-48 4079 3790 2027 4040 161 276
49-60 3268 3028 1805 3286 106 164
61-72 370 338 227 362 6 11
Total 9550 8754 4931 9345 416 746

3 crianças: Adam (idade = 27 a 58 meses), Eve (idade = 18 a 27 meses) e Sarah (idade = 27 a

61 meses). A ocorrência de EM e CN nesse corpus é apresentada na Tabela 4.15, enquanto que

a composicionalidade é mostrada na Tabela ??.

Tabela 4.16: CNs nos corpora
CN CN CN Types CN Tokens

Types Tokens Brown Brown
CNs 2342 13828 482 1590

Composicional 1392 8550 317 1053
Não-Composicional 893 5104 154 516

Dada a falta de recursos com informação de composicionalidade, utilizamos a WordNet

como uma heurística que aproxima o conceito de composicionalidade. Para tanto, assumimos

que uma EM é composicional se ela possuir como sinônimo ou hiperônimo um dos elementos

que a compõe. Essa heurística simples é conservadora em relação à composicionalidade, pois a

ausência dos componentes da EM nos sinônimos ou hiperônimos pode ser devida simplesmente

à falta de cobertura da WordNet.

Ao compararmos CNs em sentenças produzidas e dirigidas a crianças, identificamos

uma forte correlação entre elas (Spearman = 0,67, p < 0,01). Ao compararmos a composicio-

nalidade nessas sentenças, observamos uma predominância de tokens composicionais nos dois
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tipos de sentença (Figura 4.7) e, além disso, identificamos uma alta correlação entre o número

de EM composicionais nos dois tipos de sentença (Spearman = 0,63, p < 0,01).

Figura 4.7: Distribuição de CN composicionais em sentenças dirigidas (CD) e produzidas (CP)
por crianças no corpus Brown

Os resultados obtidos nas análises realizadas mostraram que as crianças tendem a seguir

o uso de CN dos adultos. As correlações relativamente altas indicam que eles tendem a produzir

mais CNs se ouvirem mais CNs. No entanto, o presente estudo não permite afirmar se isso

acontece no nível de types, ou se é porque as crianças mais familiarizadas com CNs são mais

propensas a usá-los em diferentes contextos (não necessariamente reproduzindo a distribuição

dos CNs que ouvem). Assim, em termos de atributos para distinguir entre adultos e crianças,

esse atributo não mostrou-se inadequado.

Nossos resultados são compatíveis com Clark (1993), que encontra CNs em corpora

mesmo em crianças muito jovens. Além disso, mesmo crianças mais novas também acom-

panham a entrada que recebem em termos de tokens e composicionalidade de CN, resultados

semelhantes aos obtidos para construções verbo-partícula (VILLAVICENCIO et al., 2012a).

Em relação à hipótese de que há diferença no número de compostos diferentes e na ocorrência

deles em sentenças produzidas e dirigidas à crianças que refletem o nível de desenvolvimento,

os resultados obtidos indicam que não há diferença quanto ao número de compostos diferentes

ou na sua distribuição.

4.7 Modelo de predição de desenvolvimento linguístico

A fim de apresentar uma abordagem computacional para modelar a identificação do ní-

vel de desenvolvimento linguístico, objetivo principal deste trabalho, nesta seção, apresentamos

primeiramente uma comparação estatística de atributos linguísticos com comportamento dife-

rente em adultos e crianças. Contudo, como esta primeira análise não considera crianças em

vários níveis de desenvolvimento, para determinar mais especificamente a relevância dos atri-

butos para cada nível de desenvolvimento consideramos também as crianças agrupadas pelas
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diferentes idades e adultos, assim como uma comparação dos vários grupos de crianças entre si

(por exemplo, diferenças entre as crianças mais novas e as mais velhas). Com isso, perseguimos

o objetivo de identificar atributos capazes de distinguir níveis de desenvolvimento linguístico.

Nesta seção, por fim, apresentamos um modelo computacional baseado em aprendizado

de máquina para predição do nível de desenvolvimento de uma criança com base em atributos

linguísticos. Com isso, investimos no terceiro objetivo deste trabalho, que é desenvolver um

modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento, dado um conjunto de atri-

butos linguísticos que utiliza, como entrada, uma amostra de linguagem de um sujeito e, como

a saída, a indicação do nível de desenvolvimento desse sujeito. Neste experimento, utilizamos

o corpus CHILDES-DB em língua inglesa (apresentado na Seção 3.2.2), e os atributos mos-

trados na Tabela 4.17, que foram selecionados de forma a termos uma ampla representação de

diferentes níveis linguísticos .

Um grande número de atributos linguísticos foi utilizado, e é necessário identificar os

que são relevantes para diferenciar grupos de pessoas que estão em diferentes níveis de de-

senvolvimento (como discutido na Seção 3.3.1). Para isso, utilizamos, como ferramenta, testes

estatísticos e, como recurso, os dados do CHILDES-DB divididos em 10 fragmentos (de mesmo

tamanho) do corpus, cada um com um conjunto de sentenças de adultos e de crianças.

Primeiramente comparamos adultos e crianças, e a aplicação dos testes estatísticos de

normalidade e diferença indicou 10 atributos com diferença estatística. Contudo, ao aplicar-

mos o critério de confiança estatística, a fim de evitar falsos positivos, consideramos apenas os

que mostraram diferença em todos os fragmentos do corpus. Com esse procedimento bastante

conservador, obtivemos 4 atributos com diferença estatística que identificam diferenças entre

adultos e crianças. Desses quatro atributos (mostrados na Tabela 4.18), dois são ortográficos,

um é sintático e um é distribucional.

Os dois atributos lexicais identificados como relevantes apresentam grande relação en-

tre si, pois, no inglês, em muitos casos, não há diferença entre o radical da palavra e a sua

forma canônica (por exemplo, o verbo run na primeira pessoa do singular é igual a sua forma

canônica). O atributo sintático identificado, complementos verbais utilizados (65), mostra uma

diferença na forma como as palavras são organizadas na sentença. Por razões de exemplifica-

ção, apenas as relações de dependência com maior diferença são mostradas na Figura ??25, e

a definição de cada uma das relações de dependência utilizadas é apresentada na Tabela 4.19.

Na Figura ??, observamos que os adultos mostram um uso maior do aux, ccomp e ncsubj, en-

quanto que as crianças demonstram um uso maior de cmod e dobj. Isso pode ser interpretado

25Relações de dependência ordenadas pela diferença de uso nos dois grupos, e as barras de erro na Figura ??
indicam o intervalo de confiança de 95%.
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Tabela 4.17: Atributos explorados para a predição de nível de desenvolvimento linguístico
Atributos #atributo Tipo de atributo

Forma de superfície 1 ortográfico
Forma canônica 2 ortográfico
Radical da palavra 3 ortográfico
Tamanho da forma de superfície 4 ortográfico
Tamanho do radical em letras 5 ortográfico
Classe gramatical simplificada 55 sintático
Classe gramatical específica 54 sintático
Função da palavra 56 sintático
Relação de dependência 61 sintático
Número de relações gramaticais 62 sintático
Etiqueta de dependência 63 sintático
Principal constituinte 57 sintático
Sintagma 58 sintático
Marcação posição no sintagma 59 sintático
Número de constituintes 69 sintático
Constituintes 60 sintático
Presença de conetivos 64 sintático
Ordem como os objetos e complementos verbais são utilizados 65 sintático
Classe gramatical inicial 66 sintático
Número de palavras antes do verbo 67 sintático
Número de palavras depois do verbo 68 sintático
Número de holônimos 12 semântico
Número de merônimos 13 semântico
Número de hiperônimos 10 semântico
Número de hipônimos 11 semântico
Número de sinônimos 14 semântico
Número de sinônimos do sentido principal 15 semântico
Polissemia da palavra 17 semântico
Causa e implicação do verbo 16 semântico
Classes específicas 24 semântico
Classes de alto nível 25 semântico
Profundidade média da subclasse mais específica 26 semântico
Subclasse mais específica 27 semântico
Subclasse menos específica 28 semântico
Possíveis classes do verbo 18 semântico
Número de estruturas sintáticas do verbo 20 semântico
Número de subclasses do verbo 21 semântico
Média de possíveis papéis semânticos 22 semântico
Média de verbos membros da mesma classe 23 semântico
Familiaridade 30 psicolinguístico
Concretude 31 psicolinguístico
Imageabilidade 32 psicolinguístico
Nível de significado 33 psicolinguístico
Idade de aquisição 34 psicolinguístico
Frequência no corpus Google books 37 distribucional
Desvio-padrão da frequência no corpus Google books 45 distribucional
Frequência no SUBTLEX 46 distribucional
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Tabela 4.18: Atributos capazes de distinguir adultos e crianças
Atributos (anotação na Seção 3.1) Tipo de atributo

Forma canônica (2) Ortográfico
Radical da palavra (3) Ortográfico
Complementos verbais utilizados (65) Sintático
Frequência SUBTLEX (46) Distribucional

como que os adultos usam mais cadeias verbais nas sentenças (aux, ccomp) e usam o sujeito

explicitamente (ncsubj), enquanto as crianças se concentram nos objetos verbais e no uso dos

modificadores. Esse tipo de redução objetiva focar apenas nos elementos que apresentam dife-

rença de uso.

Tabela 4.19: Definição das relações de dependência utilizadas
Etiqueta de dependência Definição

aux relação entre verbo auxiliar e verbo principal.
xcomp relação entre complemento e sintagma verbal.
ccomp relação entre verbo e oração complementar.
pcomp relação entre complemento e sintagma preposicional.
ncmod relação entre complemento e sintagma nominal.
pmod relação entre modificador e sintagma preposicional.
xmod relação entre complemento e sintagma verbal, adverbial ou adje-

tival.
cmod relação entre modificador e sintagma.

ncsubj relação de sujeito entre o verbo e um sintagma nominal ou prepo-
sicional.

csubj relação de sujeito entre o verbo e um sintagma.
xsubj relação de sujeito entre o verbo e um sintagma verbal, adverbial

ou adjetival.
dobj relação de objeto direto entre verbo e sintagma nominal.
iobj relação de objeto indireto entre verbo e sintagma preposicional.
obj2 relação entre a preposição na cabeça de um iobj e um sintagma

nominal.
conj relação entre conjunção e lista de elementos.

ta relação entre verbo ou argumento com uma oração com função
adjuntiva.

passive marcador de voz passiva.
det relação entre substantivo e artigos ou quantificadores.

A fim de comparar diferentes etapas da aquisição dividimos o grupo de crianças utili-

zando o intervalo em anos. A Tabela 4.20 mostra a divisão dos grupos, indicando a idade em

meses e o número de sentenças (adultos são considerados como grupo 5). Com essa separação,

dividimos novamente o corpus em dez e aplicamos testes estatísticos. Devemos considerar que

os testes são projetados para a comparação de pares de grupos, de forma que todos os grupos

são comparados com todos os outros grupos. A Tabela 4.21 mostra os atributos com diferença
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Figura 4.8: Uso percentual das relações de dependência das crianças e adultos.

Tabela 4.20: Número de sentenças por grupo etário

Grupo Idade (meses) Sentenças
1 13 – 24 30.786
2 25 – 36 210.959
3 37 – 48 71.936
4 49 – 60 88.844
5 Adulto 1.205.129

nos dez fragmentos do corpus, assim como os pares de grupos (colunas) nos quais eles apresen-

taram a diferença. Podemos observar que, dos atributos capazes de distinguir os grupos etários,

4 são ortográficos, 4 são sintáticos e 1 é distribucional. Além dos 4 atributos que diferem adul-

tos de crianças, outros 5 são relevantes e possuem uma capacidade de diferenciação distinta

para cada grupo. Por exemplo, o uso do atributo frequência no SUBTLEX (atributo 46), capaz

de distinguir adultos de crianças no experimento anterior, agora mostra-se capaz de distinguir

apenas o grupo de adultos (grupo 5) do grupo de crianças mais velhas (grupo 4). Por outro lado,

atributo de complementos verbais utilizados (atributo 65) é capaz de distinguir todos os grupos

(Figura ??). Por exemplo, o uso percentual das relação de modificadores (ncmod) tem um peso

menor conforme as crianças envelhecem. O caminho da palavra até a raiz na árvore (atributo

60) é capaz de distinguir entre adultos e crianças26, com exceção dos grupos 1 e 2, e 3 e 4, que

são consecutivos.

Outros atributos apresentam capacidade de distinguir os grupos apenas em relação a

alguns valores. Assim, para esta análise mais detalhada foram usados valores categóricos, como

baixo, médio e alto para reduzir o número de valores possíveis dos atributos. Assim, foi possível

26O atributo classe gramatical por sintagma apenas não conseguiu distinguir entre adultos e crianças mais velhas
(grupo 4), mas foi capaz de realizar a diferenciação estatística em nove dos dez testes realizados.
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Tabela 4.21: Atributos estatisticamente diferentes na comparação entre pares de grupos (X
indica diferença)

(a) Comparação entre adultos (5) e crianças

Atributos (anotação na Seção 3.1) 5;1 5;2 5;3 5;4
Forma de superfície (1) X - X X
Forma canônica (2) - - - X
Radical da palavra (3) - - - X
Classe gramatical (54) X - - -
Número de constituintes (69) X - - -
Caminho da palavra até a raiz na árvore (60) X X X X
Classe gramatical por sintagma (70) X X X -
Complementos verbais utilizados (65) X X X X
Frequência SUBTLEX (46) - - - X

(b) Comparação entre crianças

Atributos (anotação na Seção 3.1) 1;2 1;3 1;4 2;3 2;4 3;4
Forma de superfície (1) X - - - X -
Forma canônica (2) X - - - X -
Radical da palavra (3) X - - - X -
Classe gramatical (54) - - - - - -
Número de constituintes (69) - - - - - -
Caminho da palavra até a raiz na árvore (60) - X X X X -
Classe gramatical por sintagma (70) - - X - X -
Complementos verbais utilizados (65) X X X X X X
Frequência SUBTLEX (46) - - - - - -

Figura 4.9: Uso percentual das relações de dependência dos adultos e dos 4 grupos de crianças.
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a identificação de comportamentos mais amplos. Nessa análise foram categorizados apenas

18 atributos, uma vez que os 9 atributos apresentados anteriormente na Tabela 4.21 já podem

distinguir entre os grupos, e 13 atributos já são categóricos: relação gramatical (atributo 63);

conetivo (atributo 64); classe gramatical simplificada (atributo 55); função da palavra (atributo

56); classe gramatical inicial (atributo 66); número de palavras em relação ao verbo (atributo

67 e 68); principal constituinte (atributo 57); etiqueta de análise de dependência (atributo 63);

número de relações gramaticais (atributo 62); sintagma (atributo 58); marcação da palavra na

posição do sintagma (atributo 59); e e desvio-padrão da frequência no corpus Google books

(atributo 45).

Para definir a categorizarão específica para cada atributo, foi usado um dos 10 fragmen-

tos do corpus de adultos selecionado aleatoriamente. Foram adotadas três categorias de valores

sempre que possível: baixo, médio e alto. Contudo, em alguns casos, nos quais ocorrem apenas

dois valores, utilizamos apenas as categorias baixo e alto. Mostramos, na Tabela 4.22, os atri-

butos discretizados em três categorias, enquanto que, na Tabela 4.23, mostramos os atributos

com valores divididos em dois, com o valor do intervalo utilizado para cada categoria.

Tabela 4.22: Pontos de corte para a discretização dos atributos em três grupos de valores
Atributo (anotação na Seção 3.1) Baixo Médio Alto

Tamanho da forma de superfície (4) < 3 [3 : 5[ ≥ 5
Tamanho do radical em letras (5) < 3 [3 : 4[ ≥ 4
Hipônimos (11) < 1 [1 : 10] > 10
Sinônimos do sentido principal (15) < 2 [2 : 4[ ≥ 4
Polissemia (17) < 5 [5 : 12] > 12
Possíveis classes do verbo (18) < 2 [2 : 3[ ≥ 3
Média de possíveis papéis semânticos (22) < 2 [2 : 4[ ≥ 4
Média de verbos membros da mesma classe (23) < 3 [3 : 10[ ≥ 10
Concretude (31) < 2 [2 : 3[ ≥ 3
Imageabilidade (32) < 2 [2 : 3[ ≥ 3
Nível de significado (33) < 3 [3 : 4[ ≥ 4
Frequência no corpus Google books (37) < 16 [16 : 21[ ≥ 21

Tabela 4.23: Pontos de corte para a discretização dos atributos em dois grupos de valores
Atributo (anotação na Seção 3.1) Baixo Alto
Holônimos (12) < 2 ≥ 2
Merônimo (13) < 2 ≥ 2
Hiperônimos (10) < 2 ≥ 2
Sinônimos (14) < 2 ≥ 2
Causa e implicação (16) < 2 ≥ 2
Familiaridade (30) < 2 ≥ 2
Idade de aquisição (34) < 2 ≥ 2

A identificação de valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre



94

grupos em distintas etapas de desenvolvimento é importante para a criação de um modelo com-

putacional de identificação de desenvolvimento. Realizamos a comparação de valores dos atri-

butos com base na divergência de Jensen-Shannon (JS), que indica a diferença em distribuição.

Essa diferença também pode ser ordenada indicando-se os atributos mais relevantes.

É importante considerar que a divergência de JS não é capaz de indicar quais valores são

significativamente diferentes de outros. Dessa forma, é necessária uma heurística para identifi-

car quais valores são significativos. Nossa heurística é baseada na comparação dos valores de

divergência com o valor médio da divergência de todos os atributos, e consideramos relevantes

apenas os valores estatisticamente diferentes e superiores à média das divergências. Para ob-

termos um resultado que priorize a qualidade dos valores aceitos pela heurística, utilizamos o

limite superior do intervalo de confiança para o cálculo da média.27 A fim de identificar valores

que diferenciam os grupos em diferentes níveis linguísticos, consideramos a média da divergên-

cia entre atributos de mesmo tipo. Por exemplo, a comparação dos valores de atributos lexicais

considera a média da divergência de todos os valores de atributos lexicais, sem considerar valo-

res de atributos sintáticos, semânticos, psicolinguísticos ou distribucionais. Com a aplicação da

heurística, houve uma redução considerável de valores de atributos por grupo, sendo que, em

alguns casos, não há distinção entre alguns grupos.

Tabela 4.24: Número de valores de atributos com divergência por tipo linguístico do atributo
Tipo de atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Distintos
Ortográfico 2 3 10 5 3 11
Sintático 17 19 22 25 16 34
Semântico 4 4 3 1 2 5
Psicolinguístico 0 1 1 0 1 1
Distribucional 1 1 0 0 0 1
Total 24 28 36 31 22 52

Com o objetivo de modelar computacionalmente a idade da criança em relação aos atri-

butos linguísticos estudados, selecionamos os atributos que apresentaram diferença estatística

entre os grupos, assim como os que apresentaram valores com comportamento diferente. Op-

tamos por utilizar os atributos selecionados pela diferença estatística de forma contínua e os

atributos selecionados pelo uso de JS na forma discretizada.

Para a criação de um modelo, consideramos que devem ser usadas mais que apenas

algumas palavras ou sentenças para representar uma instância, a fim de minimizar o impacto

27Considerando que os valores da divergência de JS utilizados neste trabalho são a média da divergência nos 10
fragmentos, para o cálculo da heurística, utilizamos o limite superior do intervalo de confiança (alpha de 0,05),
assim, a heurística considera o maior valor estatisticamente aceitável dentro da distribuição representada pela
média. Os valores de média, desvio-padrão e máximo de divergência de cada tipo de atributo são apresentadas no
Apêndice B (Tabela B.1).
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das diferenças individuais dos falantes (por exemplo, perfil de linguagem), por isso, agrupamos

sentenças aleatórias de falantes diferentes. Dessa forma, optamos por considerar cada instân-

cia a ser aprendida no aprendizado de máquina como a combinação de 100 sentenças. Assim,

obtivemos 893 instâncias de crianças de 1 ano, 964 instâncias de crianças de 2 anos, 1020

instâncias de crianças de 3 anos, 1024 instâncias de crianças de 4 anos e 1093 instâncias de

adultos. Agrupamos os atributos pela média para os atributos numéricos e pela moda (valor

de maior ocorrência) para os categóricos. Dentre eles, desconsideramos os seguintes atributos

categóricos, por considerarmos que não são adequados ao processo de agrupamento por moda:

forma de superfície (atributo 1), forma lematizada (atributo 2) e elementos do caminho da pa-

lavra até a raiz na árvore (atributo 60). Assim, utilizamos 20 atributos (5 lexicais, 10 sintáticos,

1 semântico, 1 psicolinguístico e 3 distribucionais) e o algoritmo J48 para gerar um modelo de

predição de grupo etário.28

Como baseline, foi utilizado o algoritmo de aprendizado de máquina J48, a fim de iden-

tificar, utilizando apenas um atributo, a melhor divisão dos dados para classificar as instâncias.

Optamos por utilizar duas versões desse baseline: (1) seleciona um atributo dentre todos os 20

utilizados e (2) a medida de desenvolvimento MLU (apresentada na Seção 2.1.1). O primeiro

baseline objetiva mensurar o ganho do uso de todos os atributos em relação a apenas um deles,

assim indicando a complexidade da tarefa. Em contrapartida, o segundo baseline almeja utilizar

uma medida de avaliação de desenvolvimento linguístico para compararmos o modelo proposto

com as medidas normalmente utilizadas. O baseline 1 selecionou como melhor atributo a pro-

fundidade da palavra na árvore (69), obtendo uma acurácia de 0,578, enquanto que o baseline 2

obteve uma acurácia de 0,394 (mais medidas de comparação dos modelos são apresentadas na

Tabela 4.25). Dessa forma, selecionamos o baseline 1 como baseline deste experimento.

O modelo baseline obteve uma acurácia de 0,578, enquanto que o modelo proposto

obteve 0,982. Esses resultados são similares aos resultados das demais medidas de avaliação

mostradas na Tabela 4.25.

A comparação estatística entre adultos e crianças mostrou que há diferença entre esses

grupos. Em especial, destacamos que o uso do atributo distribucional (frequência no SUB-

28Os 20 atributos são a combinação dos 5 atributos com diferença estatística (radical da palavra, 3, classe grama-
tical, 54, número de constituintes, 69, classe gramatical por sintagma, 70, frequência SUBTLEX,46) e 15 atributos
(número de letras da forma de superfície, atributo 4, etiquetas morfossintáticas, atributo 55, número de relações
de dependência, atributo 62, posição no sintagma, atributo 58, grau de concretude, atributo 31, número de letras
do radical, atributo 5, frequência a partir de 1930, atributo 37, desvio-padrão da frequência da palavra, atributo
45, holonímia, atributo 12, número de possíveis sentidos do verbo, atributo 18, tamanho médio em palavras da
classe na qual o verbo ocorre, atributo 23, número de classes específicas do verbo pertence, atributo 24, número de
classes gerais, atributo 25, profundidade média da subclasse mais específica, atributo 26, classes morfossintáticas
específicas, atributo 54, radical da palavra, atributo 3) que possuem valores com alta divergência.
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Tabela 4.25: Avaliação do modelo resultante do algoritmo J48
(a) Proposto

Classe Precisão Revogação Medida F
Grupo 1 0,997 0,994 0,996
Grupo 2 0,976 0,977 0,977
Grupo 3 0,977 0,978 0,978
Grupo 4 0,974 0,980 0,977
Grupo Adulto 0,988 0,982 0,985
Total 0,982 0,982 0,982

(b) Baseline 1 (melhor dos 20 atributos)

Classe Precisão Revogação Medida F
Grupo 1 0,755 0,804 0,779
Grupo 2 0,397 0,389 0,393
Grupo 3 0,457 0,916 0,609
Grupo 4 0,000 0,000 0,000
Grupo Adulto 0,817 0,787 0,801
Total 0,484 0,578 0,515

(c) Baseline 2 (MLU)

Classe Precisão Revogação Medida F
Grupo 1 0,585 0,753 0,659
Grupo 2 0,345 0,269 0,302
Grupo 3 0,389 0,585 0,467
Grupo 4 0,385 0,039 0,071
Grupo Adulto 0,275 0,366 0,314
Total 0,390 0,394 0,355

TLEX) é útil para indicar a diferença, pois pode ser utilizado de forma contínua, em contraste

com os demais atributos identificados (forma canônica, radical da palavra e frame gramatical).

Esse atributo distribucional pode ser considerado como indicativo de familiaridade do falante

com a palavra. A comparação estatística com os adultos e grupos de crianças mostra ainda que

mais atributos podem distinguir esses grupos. Destacamos especialmente o atributo comple-

mentos verbais utilizados (atributo 65), que foi capaz de distinguir todos os grupos, e o atributo

caminho da palavra até a raiz na árvore (atributo 60), que só não foi capaz de distinguir os grupos

em dois casos: crianças do grupo 1 e 2, e crianças do grupo 3 e 4. A capacidade de diferen-

ciar entre os grupos apresentada aqui pode ser considerada sob dois pontos de vista diferentes.

Para a modelagem computacional, a capacidade do atributo de distinguir entre os grupos etários

(classes de desenvolvimento) é extremamente pertinente, pois ele é forte candidato a ser usado

em algum algoritmo. Contudo, sob o ponto de vista teórico da aquisição de linguagem, essa

diferença estatística deve posteriormente ser investigada mais a fundo, pois o atributo pode indi-
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car uma mudança de estilo de linguagem. Com os resultados obtidos, consideramos alcançado

o objetivo de identificar atributos capazes de distinguir níveis de desenvolvimento linguístico.

Neste capítulo, também apresentamos uma análise dos valores de atributos utilizando a

medida Jensen-Shannon (JS), que comparou o comportamento das distribuições dos atributos.

Analisando a quantia de divergências por tipo de atributo (Tabela 4.24), percebemos que os

valores dos atributos sintáticos são os que apresentam maior divergência entre os grupos. A

partir desses dados, podemos observar, por exemplo, que uma distinção das crianças de três e

quatro anos é o uso do infinitivo, e que o número de possíveis classes do verbo (atributo 18)

diverge em diferentes faixas do desenvolvimento, sendo baixo nas crianças mais novas, entre 1 e

2 anos, médio em crianças de 3 anos e alto nos adultos. Também é possível observar divergência

em relação a média dos grupos quanto ao uso da relação de dependência principal (atributo 63).

Nesse atributo, as crianças mais novas diferem quanto ao uso de determinantes, o grupo 3,

quanto ao uso de objeto, assim como os adultos, e o grupo 4 (crianças mais velhas estudadas)

difere quanto ao uso do determinante. Esse resultado mostra que, apesar de conseguirmos

indicar diferenças nos dados, a medida JS não indica o tipo da diferença. Nesse sentido, mais

estudos são necessários a fim de identificar a natureza da diferença observada. Contudo, os

resultados encontrados são suficientes para alcançar o objetivo de identificar valores de atributos

linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos em diferentes etapas de desenvolvimento,

criando um perfil dos diferentes grupos.

Usando aprendizado de máquina, alcançamos o terceiro objetivo deste trabalho: de-

senvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de desenvolvimento, dado um

conjunto de atributos linguísticos, considerando-se, como entrada, uma amostra de linguagem

de um sujeito e, como a saída, a indicação do nível de desenvolvimento desse sujeito. O mo-

delo obtido utilizou os atributos em que identificamos diferenças nos grupos etários (diferença

estatística e diferença de comportamento de valores) e obteve uma medida F de 0,982. Esse

modelo teve um resultado superior ao modelo baseline, que era representado por uma medida

de desenvolvimento baseada na profundidade da árvore da análise sintática.

Os resultados indicam que a hipótese do desenvolvimento impactar na preferência sintá-

tica e lexical é verdadeira. Quanto a preferência sintática, observamos impacto no uso de classes

gramaticais, no tamanho das sentenças, e na fluência textual (observável em nível de constituin-

tes e de coesão textual). Na preferência lexical, observamos impacto do desenvolvimento no

tamanho do vocabulário, em nível ortográfico, e na ocorrência das palavras em corpora, em

nível distribucional.
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4.8 Resumo do capítulo

Apesar da complexidade da língua variar entre indivíduos, neste capítulo, identificamos

estruturas sintáticas comuns a textos simplificados e originais, ordenamos as estruturas sintá-

ticas quanto à complexidade, indicando estruturas que devem ser evitadas em textos simples.

Além disso, comparamos uma grande quantidade de atributos linguísticos quanto à complexi-

dade lexical, dando ênfase especial à identificação de palavras complexas. Com isso, identifi-

camos quais atributos psicolinguísticos e distribucionais podem indicar a complexidade das pa-

lavras. Os atributos distribucionais foram indicativos de complexidade, tanto no inglês, quanto

no português, na comparação baseada em entropia e na performance de algoritmos de aprendi-

zado de máquina. O resultado obtido aponta para a maior utilidade de recursos que representem

a frequência e a distribuição da palavra em relação às bases psicolinguísticas. Com foco em

sistemas de identificação de palavras complexas, observamos que técnicas simples, como, por

exemplo, lista de palavras comuns da língua, podem aumentar a performance do sistema em

palavras que podem não ser tão frequentes em corpora gerais e técnicos. Destacamos também

que o modelo de identificação de palavras complexas proposto teve resultados superiores em

relação ao estado da arte no mesmo corpus em termos de escore G, medida F e precisão.

Quanto ao desenvolvimento de linguagem em crianças, neste capítulo, apresentamos

uma abordagem computacional para modelar a identificação do nível de desenvolvimento lin-

guístico. Com essa abordagem, encontramos tendências comuns ao longo das idades, como por

exemplo, preferência por um menor número de complementos verbais em crianças mais novas.

Também identificamos uma divergência na proporção do uso de sujeito oculto quando com-

paramos inglês e português, esse resultado estando de acordo com a literatura (GOLDBERG,

1999; VALIAN, 1991). Com foco em aquisição de segunda língua, identificamos uma relação

entre o número de palavras e medidas de coesão com o nível de proficiência. Também iden-

tificamos que crianças tendem a seguir o mesmo uso de multipalavras que os adultos.29 Por

fim, estudamos diversos atributos linguísticos e seus valores, a fim de identificar mudanças de

comportamento durante o desenvolvimento das crianças, e desenvolvemos um classificador de

idade baseado apenas nas sentenças emitidas por um falante. As comparações em nível de atri-

buto mostraram que há diferenças significativas entre os grupos de crianças e adultos. Dessas

destacamos o uso de complementos verbais e o caminho da palavra até a raiz na árvore. A

comparação em nível de valores dos atributos permitiu criar um perfil das diferenças entre os

29O estudo de multipalavras não permite afirmar se crianças tendem a seguir o mesmo uso de multipalavras que
os adultos no nível de multipalavras, ou se é um efeito global refletindo o fato que as crianças mais familiarizadas
com multipalavras são mais propensas a usá-las em diferentes contextos.
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grupos, assim como ordenar os valores quanto a diferença em relação a média dos falantes. O

modelo de classificação utilizando os atributos com comportamento diferente, seja estatístico ou

da distribuição dos valores dos atributos, obteve uma medida F de 0,982, assim ultrapassando

consideravelmente o baseline (0,515). Os resultados obtidos também mostraram, que apesar

dos modelos de classificação conseguirem distinguir entre os níveis de desenvolvimento, os

níveis de desenvolvimento próximos têm comportamento similar, assim os algoritmos tiveram

dificuldade de distinguir entre as classes.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento linguístico é fortemente marcado durante a infância, passando por

diversas etapas (por exemplo, aprendizado dos sons, palavras e sintaxe válidos na língua) até ser

considerado completo. Contudo, mesmo após completar o processo de aquisição da linguagem

oral, muitas vezes podem ocorrer problemas com a aquisição das modalidade textuais (por

exemplo, 49,3% dos estudantes brasileiros não possuem proficiência em português).

As diferenças de desenvolvimento linguístico são especialmente importantes quando

consideramos a quantidade de informação disponível, por exemplo, na internet, que não é aces-

sível a grande parte das pessoas por questões de uso da linguagem. Um exemplo também

amplamente discutido no Brasil são os textos governamentais e jurídicos, que possuem uma

complexidade elevada; mas esse problema é extensível a diversos documentos na internet, como

é mostrado por Vajjala e Meurers (2013). No contexto de ensino da língua, essas diferenças de

desenvolvimento linguístico podem ser utilizadas como base para identificação de conteúdo ne-

cessário ao aluno, assim como de avaliação de proficiência. Em termos de diagnóstico de casos

clínicos, as diferenças de desenvolvimento linguístico podem ser utilizadas como indicativo de

doenças, tais como Alzheimer ou comprometimento cognitivo leve (DONOVAN et al., 1999;

BERTOLA et al., 2014). Nesse contexto, apresentamos uma abordagem computacional para

modelar a identificação do nível de desenvolvimento linguístico. Essa abordagem concentrou-

se em grupos de crianças, adultos e aprendizes de segunda língua; porém, ela pode ser aplicada

com outros propósitos, tais como estudos de casos clínicos de perda de linguagem.

Neste trabalho, a abordagem computacional para modelar a identificação do nível de de-

senvolvimento linguístico que propomos considera principalmente os trabalhos de três áreas de

PLN: aquisição computacional de linguagem, avaliação de entendimento textual e identificação

de estilo de linguagem. As áreas de aquisição de linguagem e de entendimento e complexi-

dade textual (apresentadas nas Seções 2.1 e 2.3) contribuíram, respectivamente, com atributos

e alternativas para modelar o desenvolvimento linguístico durante o processo de aquisição e de

percepção de complexidade da linguagem. A área de caracterização de linguagem (apresentada

na Seção 2.2) contribuiu com uma metodologia independente de língua, tarefa e domínio, e for-

temente baseada em aprendizado de máquina para classificação de textos, assim como atributos

que propiciam a criação de um perfil que caracteriza grupos de falantes.

Consideramos que, para a obtenção do modelo computacional proposto, é necessária a

realização de três objetivos: (1) identificar atributos capazes de distinguir níveis de desenvol-

vimento linguístico de grupos em diferentes etapas da aquisição da linguagem; (2) identificar
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valores de atributos linguísticos capazes de indicar diferença entre grupos em diferentes etapas

de desenvolvimento; e (3) desenvolver um modelo computacional capaz de indicar o nível de

desenvolvimento com base em um conjunto de atributos linguísticos. Esses passos estão liga-

dos às hipóteses de que é possível distinguir níveis de desenvolvimento linguístico utilizando

atributos e valores de atributos linguísticos isoladamente, assim como utilizando valores de atri-

butos linguísticos, e que é possível modelar computacionalmente a identificação de níveis de

desenvolvimento linguístico.

Apresentamos uma abordagem computacional abrangente que modela a identificação do

nível de desenvolvimento linguístico. A metodologia proposta consiste na anotação de textos

com atributos linguísticos, baseados na literatura (apresentada no Capítulo 2); na sua análise, a

fim de obter sua relevância à tarefa; e na geração de um modelo de classificação por meio de um

algoritmo de aprendizado de máquina. A análise dos atributos nesta metodologia é composta de

dois passos: teste para identificar diferença estatística entre atributos e uso de medidas baseadas

em teoria da informação para indicar a valores de atributos relevantes. Os resultados do uso

da metodologia proposta foram apresentados no Capítulo 4, no âmbito de complexidade de

linguagem e de aquisição de linguagem.

Primeiramente estudamos neste trabalho a linguagem considerando falantes variando o

nível de desenvolvimento de letramento que já tenham passado pelo processo de aquisição de

linguagem. Nesse grupo de falantes comparamos os atributos mais utilizados no estado da arte

para identificação de palavras complexas (Seção 4.2), assim como exploramos a capacidade

de realizar essa identificação utilizando uma ampla grama de atributos linguísticos (Seção 4.3).

Assim, alcançamos o primeiro objetivo deste trabalho. Nesse grupo também analisamos o perfil

de entropia em duas análises: (1) relevância de diversos atributos linguísticos à identificação de

palavras complexas (Seção 4.3), e (2) afinidade das estruturas sintáticas do português para textos

simples e para textos complexos (Seção 4.1). Assim, alcançando o segundo objetivo deste tra-

balho. Utilizando os resultados desses estudos, desenvolvemos dois grupos de modelos capazes

de classificar palavras como simples ou complexas. No primeiro grupo exploramos atributos

amplamente utilizados pelo estado da arte (Seção 4.2), enquanto que no segundo grupo explora-

mos uma ampla gama de atributos (Seção 4.3). Os resultado de ambos os grupos indicaram que

a combinação de atributos permite uma capacidade de classificação melhor, em contra-ponto

com trabalhos anteriores, como Shardlow (2013). Consideramos que a diferença nos resultados

é devida a quantidade e qualidade dos atributos. Os resultados do segundo grupo indicaram

como atributos relevantes aqueles baseados em informação distribucional, assim, mostrando

uma forte relação entre a frequência de uso de uma palavra a sua percepção de complexidade.
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Além dessa contribuição, o modelo proposto foi capaz de superar o estado da arte para o corpus

utilizado. Com esses modelos alcançando o terceiro objetivo deste trabalho.

Com foco nível de desenvolvimento de aprendizes de uma língua, realizamos um se-

gundo grupo de análises. A fim de identificar quais atributos são relevantes para identificar

as diferenças nesse grupo de falantes consideramos uma ampla gama de atributos linguísticos

contrastando adultos e crianças, assim como crianças com diferentes idades (Seção 4.7). As-

sim, alcançando o primeiro objetivo deste trabalho. Explorando valores de atributos, estudamos

as diferenças de uso de verbos e seus complementos (Seção 4.4). Estendendo essa análise,

na Seção 4.7, exploramos diversos atributos e fomos capazes de apresentar diferenças de cada

nível de desenvolvimento em relação a média dos falantes. Também exploramos nível de de-

senvolvimento de aprendizes de segunda língua (Seção 4.5), onde mostramos o comportamento

de diversos atributos nos diferentes níveis. Com essas análises alcançamos o segundo obje-

tivo deste trabalho. Com foco no terceiro objetivo deste trabalho, desenvolvemos modelos de

aprendizado de máquina para classificar quanto ao nível de desenvolvimento em segunda lín-

gua (Seção 4.5) e em língua materna (Seção 4.7). Em ambos os casos identificamos que classes

próximas são problemáticas para os modelos, provavelmente devido as diferenças individuais

(BATES et al., 1994), assim como a falta de delineamento claro entre as distinções de desen-

volvimento. Neste trabalho o modelo de classificação e nível de desenvolvimento de crianças

foi capaz de alcançar uma medida F de 0,982, ultrapassando os baselines utilizados, inclusive a

medida de desenvolvimento MLU.

Com este trabalho, mostramos que é possível distinguir níveis de desenvolvimento lin-

guístico manifestado em textos orais e escritos utilizando atributos e valores linguísticos, e que é

possível modelar computacionalmente a identificação de níveis de desenvolvimento linguístico.

Assim, consideramos que as hipóteses deste trabalho são válidas, pois mostramos, por meio de

experimentos, que é possível identificar e modelar:

• A diferença de desenvolvimento de aquisição da linguagem oral em crianças, que pos-

suem essas diferenças fortemente marcadas; e

• A identificação de complexidade de textos para adultos de graus diferentes de proficiên-

cia, que já adquiriram a linguagem, mas ainda identificam alguns de seus elementos como

complexos, por ainda não os dominarem.

Os resultados obtidos nas análises deste trabalho permitem considerar como verdadeira

a hipótese que o desenvolvimento linguístico afeta a preferência lexical e sintática. Em nível

sintático, observamos, em ambos os grupos, impacto no tamanho da sentença e na fluência
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textual através da distribuição de uso de constituintes e marcadores de coesão. O impacto do

desenvolvimento na preferência lexical foi identificado em nível ortográfico (tamanho do vo-

cabulário e das palavras), semântico (generalidade das palavras, polissemia e organização do

léxico mental) e distribucional (ocorrência das palavras com corpora). O impacto ortográfico

do tamanho da palavra foi observado em ambos os grupos, contudo, no grupo de crianças, o

tamanho das palavras em sílabas foi relevante, em contraste ao tamanho da palavras em número

de letras. Identificamos também que as medidas psicolinguísticas conseguem refletir o nível

médio de desenvolvimento de linguagem. Contudo, a medida idade de aquisição mostrou-se

relevante apenas quando consideramos o grupo de crianças, em contraste com as outras me-

didas psicolinguísticas que foram relevantes apenas para distinguir grupos que já adquiriram

a linguagem. O impacto do nível de desenvolvimento na polissemia das palavras foi obser-

vado apenas em grupos de sujeitos que já adquiriram a linguagem. Esses resultados podem ser

atribuídos à hipótese que durante o período de aquisição de linguagem as crianças tendem a re-

produzir os padrões observados em adultos (MACWHINNEY, 1999; MACWHINNEY, 2004;

MACWHINNEY, 2008; TOMASELLO, 2006; TOMASELLO, 1995).

Dessa forma, com este trabalho, validamos a hipótese (H1) do nível de desenvolvimento

afetar a preferência de uso de atributos linguísticos através do objetivo 1 (identificar atributos

capazes de distinguir níveis de desenvolvimento linguístico de grupos em diferentes etapas do

desenvolvimento da linguagem) e 2 (identificar valores de atributos linguísticos capazes de in-

dicar diferença entre grupos em diferentes etapas de desenvolvimento, criando um perfil dos

diferentes grupos). Nesse identificamos que o nível de desenvolvimento afeta o uso geral do

atributo como um todo, assim como apenas alguns valores de outros atributos. Também afirma-

mos que a hipótese (H2) do nível de desenvolvimento afetar a preferência de uso de atributos

linguísticos em diferentes níveis é verdadeira, para os seguintes casos:

H2.1 O nível de desenvolvimento afeta a preferência ortográfica no:

• tamanho da palavra, identificado através das análises de:

• comparação de performance de atributos clássicos de identificação de comple-

xidade lexical (Seção 4.2) que identificou impacto do atributo número de letras

da forma de superfície (atributo 4).

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda

língua (Seção 4.5) que identificou o atributo número de sílabas (atributo 7).

• tamanho do vocabulário em crianças, identificado através da análise de:

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-
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ção 4.7) que identificou impacto dos atributos uso da forma de superfície (atri-

buto 1), lema (atributo 2) e radical (atributo 3) da palavra.

H2.2 O nível de desenvolvimento afeta a preferência semântica da:

• polissemia das palavras, identificado através das análises de:

• comparação de performance de atributos clássicos (Seção 4.2) e não clássicos

(Seção 4.3) de identificação de complexidade lexical que identificaram o im-

pacto do atributo número de sentidos da palavra (atributo 17).

• generalidade da palavra, identificada através da análise de:

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda

língua (Seção 4.5) que identificou impacto do atributo relação de hiperonímia

(atributo 10).

• organização do léxico mental, identificada através da análise de:

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda

língua (Seção 4.5) que identificou impacto do atributo palavras relacionadas ao

verbo (atributo 16).

H2.3 O nível de desenvolvimento é refletido em medidas psicolinguística através das análises

de:

• ampla comparação de performance de atributos de identificação de palavras comple-

xas (Seção 4.3) que identificou impacto dos atributos grau de familiaridade (atributo

30), grau de concretude (atributo 31), grau de abstração (atributo 32) e nível de sig-

nificado (atributo 33).

• perfil de complementos verbais de crianças para o inglês e português (Seção 4.4)

que identificou impacto do atributo idade de aquisição (atributo 34).

H2.4 O nível de desenvolvimento afeta a preferência distribucional na:

• ocorrência das palavras em corpora, identificada através das análises de:

• comparação de performance de atributos clássicos de identificação de comple-

xidade lexical (Seção 4.2) que identificou impacto dos atributos ocorrência em

corpus de domínio geral (atributo 35), ocorrência na Wikipedia (atributo 36),

ocorrência em corpus simplificado (atributo 39) e ocorrência em corpus infantil

(atributo 43).
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• ampla comparação de performance de atributos de identificação de palavras

complexas (Seção 4.3) que identificou impacto dos atributos ocorrência em cor-

pus entre 1930 e 2000 (atributo 37), ocorrência em corpus entre 1980 e 2000

(atributo 38), ocorrência em corpus simplificado (atributo 39), frequência de

acordo com SUBTLEX (atributo 46), ocorrência em corpus classificado como

baixo letramento (atributo 41) e ocorrência em corpus classificado como alto

letramento (atributo 40).

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-

ção 4.7) que identificou impacto do atributo frequência de acordo com SUB-

TLEX (atributo 46).

• medidas baseadas na ocorrência das palavras em corpora, identificada através das

análises de:

• comparação de performance de atributos clássicos de identificação de com-

plexidade lexical (Seção 4.2) que identificou impacto do atributo relação da

frequência entre a SEW e a EW (atributo 42).

• ampla comparação de performance de atributos de identificação de palavras

complexas (Seção 4.3) que identificou impacto dos atributos ocorrência em do-

cumentos de acordo com SUBTLEX (atributo 47), frequência no corpus por

milhão de acordo com SUBTLEX (atributo 50), logaritmo da frequência de

acordo com SUBTLEX (atributo 51), logaritmo do número de documentos em

que a palavra ocorre de acordo com SUBTLEX (atributo 52), percentual de do-

cumentos em que a palavra ocorre de acordo com SUBTLEX (atributo 53) e

desvio padrão da frequência no corpus GoogleBooks (atributo 45).

H2.5 O nível de desenvolvimento afeta a preferência sintática na:

• fluência em nível de constituintes, identificada através das análises de:

• perfil de entropia de estruturas sintáticas de textos simples e complexas (Seção

4.1) que identificou impacto do atributo caminho da árvore (atributo 60).

• perfil de complementos verbais de crianças para o inglês e português (Seção

4.4) que identificou impacto do atributo ordem como objetos e complementos

verbais (atributo 65).

• uso de classes gramaticais, identificada através das análises de:

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda
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língua (Seção 4.5) que identificou impacto dos atributos função morfossintática

(atributo 55) e função da palavra (atributo 56).

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-

ção 4.7) que identificou impacto do atributo classes morfossintáticas específicas

(atributo 54).

• tamanho da sentença, identificada através das análises de:

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda

língua (Seção 4.5) que identificou impacto do atributo classe gramatical por

sintagma (atributo 70).

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-

ção 4.7) que identificou impacto dos atributos profundidade da palavra na ár-

vore de dependências (atributo 69) e classe gramatical por sintagma (atributo

70).

• uso de constituintes, identificada através da análise de:

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-

ção 4.7) que identificou impacto do atributo caminho da árvore (atributo 60).

• uso de marcadores de coesão textual, identificados através das análises de:

• classificação automática de proficiência de falantes de português como segunda

língua (Seção 4.5) que identificou impacto dos atributos ocorrência de conetivos

(atributo 64) e número de palavras antes do verbo (atributo 67).

• classificação automática de nível de desenvolvimento de crianças e adultos (Se-

ção 4.7) que identificou impacto do atributo ordem como objetos e complemen-

tos verbais (atributo 65).

Quanto a hipótese (H3) dado um texto, algoritmos de classificação são capazes de indicar o nível

de desenvolvimento foi alcançado através do objetivo 3 (desenvolver um modelo computacio-

nal capaz de indicar o nível de desenvolvimento, dado um conjunto de atributos linguísticos,

considerando-se como entrada uma amostra de linguagem de um sujeito e como a saída a in-

dicação do nível de desenvolvimento desse sujeito). Esse objetivo é apresentado na análise de

comparação de performance de atributos clássicos (Seção 4.2) e não clássicos (Seção 4.3) de

identificação de complexidade lexical, na classificação automática de proficiência de falantes

de português como segunda língua (Seção 4.5) e na classificação automática de nível de desen-

volvimento de crianças e adultos (Seção 4.7).
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Dentre as contribuições deste trabalho, destacamos a metodologia independente de lín-

gua para modelar e identificar diferenças entre grupos com desenvolvimento linguístico dife-

rente. Essa metodologia permite identificar atributos e valores de atributos com comportamento

diferente entre os grupos, o que pode ser utilizado em estudos linguísticos. Essa metodologia

também permite a criação de perfis do uso da linguagem, como o perfil de estruturas sintáticas

complexas do português, apresentado na Seção 4.1, e o perfil de aquisição da linguagem, apre-

sentado na Seção 4.7. Esse tipo de perfil pode ser usado, por exemplo, como forma de descrever

elementos linguísticos conhecidos dos grupos, assim como preferências de uso. O uso dos atri-

butos relevantes para distinguir entre os grupos também pode ser utilizado para gerar modelos

de classificação. Nesse sentido, também destacamos como contribuição deste trabalho o mo-

delo de identificação de palavras complexas apresentado na Seção 4.3, que ultrapassou o estado

da arte para o corpus estudado, e o modelo de identificação de idade de crianças apresentado na

Seção 4.7, que teve uma acurácia de 0,982 (medida F de 0,982), muito superior aos baselines

utilizados.

Outras contribuições deste trabalho foram as publicações realizadas:

• com foco na distinção de grupos:

• EVERS, A.; WILKENS, R. Classificacão de proficiência em língua adicional no

português: um estudo para a determinacao de índices diferenciadores. 2013.

• BOITO, M. Z., Hagemann, L., Wilkens, R., Villavicencio, A. Uma análise do perfil

de entropia das estruturas sintáticas do português. ToRPorEsp workshop, BDB-

Comp (Biblioteca Digital Brasileira de Computacao), 2014.

• Wilkens, R., Dalla Vecchia, A., Boito, M. Z., Padró, M., Villavicencio, A. Size does

not matter. frequency does. a study of features for measuring lexical complexity.

In: Advances in Artificial Intelligence–IBERAMIA 2014. [S.l.]: Springer, 2014. p.

129–140.

• WILKENS, R.; IDIART, M.; VILLAVICENCIO, A. Multiword expressions in child

language. In: Lexical Resources and Evaluation Conference (LREC). [S.l.: s.n.],

2016.

• com foco na criação de corpus anotado por nível de desenvolvimento:

• WILKENS, R.; VILLAVICENCIO, A. I say have you say tem: profiling verbs in

children data in english and portuguese. In: ASSOCIATION FOR COMPUTATI-

ONAL LINGUISTICS. Proceedings of the Workshop on Computational Models of

Language Acquisition and Loss. [S.l.], 2012. p. 38–42.
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• VILLAVICENCIO, A., Yankama, B., Wilkens, R., Idiart, M. A., Berwick, R. An

annotated english child language database. In: ASSOCIATION FOR COMPUTA-

TIONAL LINGUISTICS. Proceedings of the Workshop on Computational Models

of Language Acquisition and Loss. [S.l.], 2012. p. 23–25.

• WILKENS, R. Searching the annotated portuguese childes corpora. In: ASSOCIA-

TION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS. Proceedings of the Workshop on

Computational Models of Language Acquisition and Loss. [S.l.], 2012. p. 26–28.

• com foco na criação de corpus anotado por nível de legibilidade:

• Wagner Filho, J. A., Wilkens, R., Zilio, L., Idiart, M., Villavicencio, A. Crawling

by readability level. In: Computational Processing of the Portuguese Language

(PROPOR). [S.l.]: Springer, 2015.

• com foco na criação de avaliação de tesauros distribucional para o português:

• WILKENS, R., Zilio, L., Ferreira, E., Gonçalves, G., Villavicencio, A. Tesauros

distribucionais para o portugues: avaliação de metodologias. In: 10TH BRAZI-

LIAN SYMPOSIUM IN INFORMATION AND HUMAN LANGUAGE TECH-

NOLOGY. Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology

(STIL). [S.l.], 2015.

• WILKENS, R., Zilio, L., Ferreira, E., Villavicencio, A. The portuguese b2sg: A

semantic test for distributional thesaurus. In: SPRINGER. International Conference

on Computational Processing of the Portuguese Language. [S.l.], 2016. p. 333–339.

• WILKENS, R. et al. b2sg: a toefl-like task for portuguese. In: LANGUAGE RE-

SOURCES AND EVALUATION CONFERENCE. Language Resources and Eva-

luation Conference (LREC). [S.l.], 2016.

• com foco na identificação de expressões multipalavra e composicionalidade:

• ZILIO, L., Wilkens, R., Möllmann, L., Wehrli, E., Cordeiro, S., Villavicencio, A.

Joining forces for multiword expression identification. In: SPRINGER. Internati-

onal Conference on Computational Processing of the Portuguese Language. [S.l.],

2016. p. 233–238.

• CORDEIRO, S., Ramisch, C., Cordeiro, S., Zilio, L., Idiart, M., Villavicencio, A.,

Wilkens, R. How naked is the naked truth? a multilingual lexicon of nominal com-

pound compositionality. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR

COMPUTATIONAL LINGUISTICS (ACL-2016). [S.l.], 2016.
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• com foco em recursos para simplificação lexical no português:

• WILKENS, R. Zilio, L., Idiart, M., Wagner Filho, J., Ferreira, E., Mollmann L., Pas-

qualini, B., Villavicencio, A. Resources for monolingual translation: a case study of

text simplification for Portuguese. In: PROPOR 2016 WORKSHOP ON COR-

PORA AND TOOLS FOR PROCESSING CORPORA. [S.l.], 2016.

Como recursos gerados por este trabalho, destacamos o CHILDES-DB (inglês e portu-

guês) como uma base de dados de aquisição de linguagem ricamente anotados, e sua versão

estendida anotada com expressões multipalavra (EM), o CHILDES-MWE. Destacamos que

apesar de não termos identificado diferenças em termos do uso de EM entre crianças e adultos,

o CHILDES-MWE possui ainda outras aplicações, como, por exemplo, uma base para listas de

EM simples (semelhante ao uso do CHILDES na Seção 4.2).

5.1 Trabalhos Futuros

Este trabalho contribuiu com uma metodologia independente de língua para a criação de

perfil e classificador de desenvolvimento linguístico. Assim, vemos como trabalhos futuros a

aplicação dessa metodologia em outras áreas ligadas ao desenvolvimento de linguagem, como,

por exemplo, doenças que afetam a linguagem, tais como autismo e Alzheimer, a fim de veri-

ficar em mais profundidade a generalidade da metodologia. Dessa forma, consideramos como

possível sequência direta deste trabalho a aplicação da metodologia proposta em perda de lin-

guagem, em especial para Alzheimer, como o estudo de Fraser et al. (2014), que utilizou uma

abordagem semelhante à apresentada na Seção 4.7. Também consideramos explorar possíveis

ganhos de usar essa abordagem em testes psicolinguísticos, como, por exemplo, Fluência Verbal

Semântica, que possuem apenas listas de palavras. Uma outra possibilidade seria aprofundar a

comparação dos modelos gerados com medidas de desenvolvimento linguístico (apresentadas

na Secção 2.1.2), a fim de verificar mais detalhadamente a qualidade do modelo de identificação

de desenvolvimento linguístico obtido em relação a medidas amplamente utilizadas. Também

pretendemos ampliar a comparação com outras medidas de desenvolvimento como o IPSyn e

D-level, visto que neste trabalho compramos apenas com o MLU por ser uma medida de desen-

volvimento amplamente utilizada para crianças.

Em nível mais amplo, consideramos também a identificação de diferenças de linguagem

entre grupos de falantes, por exemplo, médicos e jornalistas, no sentido de obter um perfil de

linguagem desses falantes. Com isso, compararíamos a metodologia proposta com metodolo-
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gias de criação de perfil de linguagem, discutidas na Seção 2.2.

Vislumbramos também, como consequência de nosso trabalho, a automatização de todo

o processo da metodologia que propomos na forma de um sistema único que possua, como

entrada, conjuntos de texto e, como saída, o perfil dos textos e modelos de classificação.

Consideramos também que os resultados de nossa metodologia fornecem características

da linguagem que podem ser modificadas a fim de tornar textos adequados para outros públicos-

alvo. Com isso, adentraríamos no campo da adequação textual.



111

REFERÊNCIAS

ALISHAHI, A.; STEVENSON, S. A computational model of early argument structure
acquisition. Cognitive science, Wiley Online Library, v. 32, n. 5, p. 789–834, 2008.

ALUÍSIO, S. M.; GASPERIN, C. Fostering digital inclusion and accessibility: The porsimples
project for simplification of portuguese texts. In: Proceedings of the NAACL HLT
2010 Young Investigators Workshop on Computational Approaches to Languages of
the Americas. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2010.
(YIWCALA ’10), p. 46–53. Available from Internet: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=
1868701.1868708>.

ALUÍSIO, S. M. et al. Towards brazilian portuguese automatic text simplification systems.
In: Proceedings of the Eighth ACM Symposium on Document Engineering. New York,
NY, USA: ACM, 2008. (DocEng ’08), p. 240–248. ISBN 978-1-60558-081-4. Available from
Internet: <http://doi.acm.org/10.1145/1410140.1410191>.

ÁLVAREZ-CARMONA, M. A. et al. Inaoe’s participation at pan’15: Author profiling task.
2015.

AMBRIDGE, B. et al. The ubiquity of frequency effects in first language acquisition. Journal
of child language, Cambridge Univ Press, v. 42, n. 02, p. 239–273, 2015.

AMOIA, M.; ROMANELLI, M. Sb: Mmsystem - using decompositional semantics for lexical
simplification. In: Proceedings of the First Joint Conference on Lexical and Computational
Semantics - Volume 1: Proceedings of the Main Conference and the Shared Task, and
Volume 2: Proceedings of the Sixth International Workshop on Semantic Evaluation.
Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2012. (SemEval ’12), p.
482–486. Available from Internet: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2387636.2387716>.

ARGAMON, S.; JUOLA, P. Overview of the international authorship identification
competition at pan-2011. In: CLEF (Notebook Papers/Labs/Workshop). [S.l.: s.n.], 2011.

ARGAMON, S. et al. Automatically profiling the author of an anonymous text.
Communications of the ACM, ACM, v. 52, n. 2, p. 119–123, 2009.

ARNON, I. What can frequency effects tell us about the building blocks and mechanisms
of language learning? Journal of child language, Cambridge Univ Press, v. 42, n. 02, p.
274–277, 2015.

BAGNALL, D. Author identification using multi-headed recurrent neural networks. arXiv
preprint arXiv:1506.04891, 2015.

BAHARUDIN, B.; LEE, L. H.; KHAN, K. A review of machine learning algorithms for
text-documents classification. Journal of advances in information technology, v. 1, n. 1, p.
4–20, 2010.

BALDWIN, T. A resource for evaluating the deep lexical acquisition of English verb-particle
constructions. In: CHAIR), N. C. C. et al. (Ed.). Proceedings of the LREC Workshop:
Towards a Shared Task for Multiword Expressions (MWE 2008). Marrakech, Morocco:
European Language Resources Association (ELRA), 2008. p. 1–2.

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1868701.1868708
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1868701.1868708
http://doi.acm.org/10.1145/1410140.1410191
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2387636.2387716


112

BARCELÓ-COBLIJN, L.; COROMINAS-MURTRA, B.; GOMILA, A. Syntactic trees and
small-world networks: syntactic development as a dynamical process. Adaptive Behavior,
SAGE Publications, v. 20, n. 6, p. 427–442, 2012.

BARZILAY, R.; LEE, L. Learning to paraphrase: An unsupervised approach using
multiple-sequence alignment. In: Proceedings of the 2003 Conference of the North
American Chapter of the Association for Computational Linguistics on Human Language
Technology - Volume 1. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics,
2003. (NAACL ’03), p. 16–23. Available from Internet: <http://dx.doi.org/10.3115/1073445.
1073448>.

BARZILAY, R.; MCKEOWN, K. R. Extracting paraphrases from a parallel corpus. In:
Proceedings of the 39th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics.
Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2001. (ACL ’01), p. 50–57.
Available from Internet: <http://dx.doi.org/10.3115/1073012.1073020>.

BATES, E. et al. Developmental and stylistic variation in the composition of early vocabulary.
Journal of child language, Cambridge Univ Press, v. 21, n. 01, p. 85–123, 1994.

BATORÉO, H. J. Expressão do espaço no português europeu: contributo psicolinguístico
para o estudo da linguagem e cognição. [S.l.]: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

BAUTISTA, S. et al. Proceedings of the workshop on natural language processing for improving
textual accessibility. In: . Association for Computational Linguistics, 2013. chp. A System
for the Simplification of Numerical Expressions at Different Levels of Understandability, p.
39–48. Available from Internet: <http://aclweb.org/anthology/W13-1505>.

BELDER, D. J.; MOENS, M.-F. A dataset for the evaluation of lexical simplification. In:
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. [S.l.]: Springer, 2012. p.
426–437.

BELDER, J. D.; DESCHACHT, K.; MOENS, M.-F. Lexical simplification. In: Proc. of
ITEC2010: 1st International conference on interdisciplinary research on technology,
education and communication. [S.l.: s.n.], 2010.

BERMAN, R. A. Cross-linguistic comparisons in child language research. Journal of child
language, Cambridge Univ Press, v. 41, n. S1, p. 26–37, 2014.

BERTOLA, L. et al. Impaired generation of new subcategories and switching in a semantic
verbal fluency test in older adults with mild cognitive impairment. Frontiers in aging
neuroscience, Frontiers Media SA, v. 6, 2014.

BIBER, D. Variation across speech and writing. [S.l.]: Cambridge University Press, 1991.

BICK, E. The parsing system“Palavras”: Automatic grammatical analysis of Portuguese
in a constraint grammar framework. [S.l.]: Aarhus Universitetsforlag, 2000.

BIRAN, O.; BRODY, S.; ELHADAD, N. Putting it simply: A context-aware approach to
lexical simplification. In: Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association
for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Short Papers
- Volume 2. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics,
2011. (HLT ’11), p. 496–501. ISBN 978-1-932432-88-6. Available from Internet:
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2002736.2002835>.

http://dx.doi.org/10.3115/1073445.1073448
http://dx.doi.org/10.3115/1073445.1073448
http://dx.doi.org/10.3115/1073012.1073020
http://aclweb.org/anthology/W13-1505
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2002736.2002835


113

BIRD, S. Nltk: The natural language toolkit. In: Proceedings of the COLING/ACL on
Interactive Presentation Sessions. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational
Linguistics, 2006. (COLING-ACL ’06), p. 69–72. Available from Internet: <http:
//dx.doi.org/10.3115/1225403.1225421>.

BOD, R. Sentence memory: Storage vs. computation of frequent sentences. In:
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. Proceedings of the 14th Annual Meeting of CUNY
Conference on Human Sentence Processing (CUNY-2001). [S.l.], 2001.

BOITO, M. et al. Uma análise do perfil de entropia das estruturas sintáticas do português.
ToRPorEsp workshop, BDBComp (Biblioteca Digital Brasileira de Computação), 2014.

BOOS, R. et al. brwac: a wacky corpus for brazilian portuguese. In: Computational
Processing of the Portuguese Language. [S.l.]: Springer, 2014. p. 201–206.

BRENT, M. R. Speech segmentation and word discovery: A computational perspective.
Trends in cognitive sciences, Elsevier, v. 3, n. 8, p. 294–301, 1999.

BRISCOE, T.; CARROLL, J.; WATSON, R. The second release of the rasp system. In:
Proceedings of the COLING/ACL on Interactive Presentation Sessions. Stroudsburg,
PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2006. (COLING-ACL ’06), p. 77–80.
Available from Internet: <http://dx.doi.org/10.3115/1225403.1225423>.
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APÊNDICE A — ANOTAÇÃO DO CHILDES-DB

O CHILDES-DB da língua inglesa (VILLAVICENCIO et al., 2012b; VILLAVICEN-

CIO et al., 2012c) estende a anotação original do corpora com informações de frequência, re-

lações gramaticais, classes semânticas e outras medidas psicolinguísticas e estatísticas. Esses

corpora estão organizados em uma base cuja interface permite buscas e recuperação de dados

utilizando consultas que combinam diferentes fontes de informação. Em termos de informações

sintáticas, foram usadas da anotação das sentenças com o MEGRASP (SAGAE et al., 2010),

disponível no corpora originalmente, prove informação de classe gramatical, dependência sin-

tática e relações gramaticais, no exemplo da Figura A.1 marcados respectivamente com %mor

e %gra. Adicionalmente análise sintática RASP (BRISCOE; CARROLL; WATSON, 2006)

prose informações complementares de tokenização, e anotação de classe gramatical, forma de

superfície, análise sintática e de dependência e relações gramaticais, no exemplo da Figura A.2

marcados respectivamente com %ST e %GR. A anotação com o analisador sintático Charniak1

revisada automaticamente descrita em (PEARL; SPROUSE, 2013). O uso de anotações de

vários analisadores permite combinar as forças complementares de cada um em termos de co-

bertura e acurácia. Essa combinação também permite otimizar padrões de pesquisa em termos

do analisador sintático usando assim produzindo maior precisão (por exemplo, buscas que con-

sideram apenas nos casos onde os analisadores concordam). Como resultado desses três passos

foram anotadas 4,84 milhões de sentenças, como mostrado na Tabela A.1.

Figura A.1: Exemplo do formato das anotações de classe gramatical, e dependência sintática e
relações gramaticais utilizando a ferramenta MEGRASP para a frase “why don’t you read?”

Além das informações sintáticas e relações gramaticais as sentenças foram anotadas

com as informações sobre propriedades sintáticas e semânticas das classes de verbos de Levin

(LEVIN, 1993), assim como com a base de dados MRC (COLTHEART, 1981) que possui in-

formações psicolinguísticas e distribucionais de palavras.2 Contudo, é importante destacar que

nem todas as sentenças foram analisadas com êxito seja por falha dos analisadores sintáticos,

seja por conterem apenas não-palavras, meta-caracteres ou sinais de pontuação.

1Disponível em ftp://ftp.cs.brown.edu/pub/nlparser/
2 As classes de verbos de Levin (LEVIN, 1993) e a base de dados MRC (COLTHEART, 1981) são apresentadas

na Seção 3.2.
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Figura A.2: Exemplo do formato das anotações de classe gramatical, e dependência sintática e
relações gramaticais utilizando a ferramenta RASP para a frase “I thought we would mail it to
her”

Tabela A.1: Número de sentenças da língua inglesa anotadas no CHILDES-DB

Fonte de informação Número de sentenças
MEGRASP Parsed 109.629
RASP Parsed 2.2 milhões
Charniak Parsed 26.280
MEGRASP & RASP Parsed 2.5 milhões
Total 4.84 milhões

O CHILDES-DB da língua portuguesa (WILKENS, 2012; WILKENS; VILLAVICEN-

CIO, 2012) combina três diferentes corpora: (BATORÉO, 2000) com 60 narrativas de duas

histórias (30 de adultos e 30 de crianças); (GUIMARAES; LAMPRECHT, 1994) com dados

de crianças entre cinco e nove anos coletados de forma longitudinal; e Florianópolís3 com

5.530 sentenças de uma criança coletada de forma longitudinal. Esses corpora foram anota-

dos seguindo a mesma metodologia da versão inglesa do CHILDES-DB, ou seja, utilizando um

analisador sintático e recursos eletrônicos contendo informações psicolinguísticas e semânticas:

(1) remoção das meta-anotações originais do CHILDES, tais como palavras incompletas, ano-

tações fonológicas e notas de transcrição; (2) anotação das classes sintáticas das palavras e das

árvores de dependência das sentenças, com o analisador sintático; (3) anotação das informações

psicolinguísticas das palavras; e (4) anotação das relações semânticas da Wordnet4, incluindo

as palavras relacionadas, e a quantidade dessas.

A anotação sintática utilizou o analisador sintático PALAVRAS (BICK, 2000) que por

ser robusto retorna uma análise, mesmo que a frase seja incompleta ou não gramatical. Esse

processo resultou em um total de 155.390 palavras (8.725 palavras distintas)5. A anotação de

3O corpus demominado Florianópolís foi construído originalmente por Leonor Scliar-Cabral em sua tese de
doutorado em 1974, e posteriormente, em 1993, foi adaptado para o formato CHILDES pela Universidade de
Florianópolis

4As informações semânticas da Wordnet é apresentada na Seção 3.2.
523.078 sentenças e 64 falantes, sendo todas as palavras anotadas com as classes gramaticais, onde 23.211
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informações psicolinguísticas (passo 3) foi baseada no trabalho de Cameirao e Vicente (2010)

que coletaram informações psicolinguísticas para 1.749 palavras, usando 685 pessoas como

anotadores. Das 1.749 palavras contempladas, apenas 1.400 estão presentes no corpus e foram

anotadas com esses dados6. Anotação com dados semânticos utilizou a Wordnet.PT (MAR-

RAFA et al., 2005), uma base do português estruturada como uma rede léxico-conceitual em

torno de um conjunto de relações como sinonímia e hiponímia. Os dados da Wordnet.PT pos-

sibilitaram a anotação de 8.409 palavras sendo 2.416 palavras7.

Os corpora anotados no âmbito do CHILDES-DB foram disponibilizados através de uma

interface Web8 para consulta e recuperação textual e gráfica dos dados permitindo combinações

de diversas anotações, como por exemplo, forma de superfície, classe gramatical, concretude e

relação gramatical.

são substantivos, 2.246 nomes próprios, 31.268 verbos, 2.647 adjetivos e as 96.018 restantes formadas por outras
classes.

6828 verbos e 386 substantivos distintos e as 186 restantes são de outras classes. Essas tem uma a frequência
de ocorrência no corpus de 3.079 sentenças para os verbos e 1.570 para os substantivos e 899 para as restantes.

7Palavras distintas divididas em 4.134 substantivos (1.065 substantivos distintos), 3.560 verbos (1.134 verbos
distintos), 693 adjetivos (210 adjetivos distintos) e 22 advérbios (7 advérbios distintos).

8Disponível em <http://alpha-leonis.lids.mit.edu/~paulo/csdb/>

http://alpha-leonis.lids.mit.edu/~paulo/csdb/
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APÊNDICE B — PERFIL DE VALORES DE ATRIBUTOS DE AQUISIÇÃO DE

LINGUAGEM INFANTIL

A Tabela B.1 mostra a média com seu desvio-padrão e o valor máximo de divergência

de cada tipo de atributo, assim mostrando os pontos de rejeição (média) e o valor da maior

divergência identificada que foram utilizado para a heurística na Seção 4.7.

Tabela B.1: Valor da heurística de corte para cada tipo de atributo
Grupo Descrição Ortográfico Sintático Semântico Psicolinguístico Distribucional

1
Média 0,075 (0,11) 0,066 (0,10) 0,007 (0,01) 0,044 (0,02) 0,019 (0,01)
Máxima 0,31 0,31 0,015 0,015 0,021

2
Média 0,020 (0,02) 0,014 (0,02) 0,020 (0,01) 0,004 (0,00) 0,012 (0,01)
Máxima 0,057 0,057 0,017 0,018 0,012

3
Média 0,005 (0,00) 0,004 (0,00) 0,009 (0,00) 0,0128 (0,00) 0,004 (0,00)
Máxima 0,047 0,047 0,009 0,011 0,003

4
Média 0,009 (0,00) 0,007 (0,00) 0,023 (0,01) 0,015 (0,01) 0,010 (0,00)
Máxima 0,032 0,032 0,021 0,013 0,008

Adulto
Média 0,025 (0,02) 0,019 (0,01) 0,011 (0,00) 0,012 (0,00) 0,014 (0,02)
Máxima 0,075 0,075 0,010 0,015 0,022

Na Tabela B.2 mostramos os 8 valores com maior divergência por grupo; também apre-

sentamos o ranque de cada atributo, seu número, o valor que apresenta divergência e os valores

dos atributos, que, além de baixo, médio e alto, são:

• ||: indica tamanho do sintagma. Por exemplo |NP| representa que o tamanho do sintagma

nominal é divergente.

• CP: conjunção;

• NP: sintagma nominal;

• E: there com sentido existencial (por exemplo, there is);

• P: pronome;

• V: verbo;

• U: interjeição;

• T: marcador de infinitivo;

• det: relação binária entre artigos, quantificadores, caso partitivo e outras formas;

• obj: objeto do verbo (sem haver distinção do tipo de objeto);

• Tac: oração adjuntiva;

• Tap: sintama adjuntivo.
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Tabela B.2: Oito valores que mais divergem para cada grupo
(a) Ranque do grupo de crianças mais novas

Ranque Grupo 1 Grupo 2
1 Posição no sintagma (58): |Tac| Posição no sintagma (58): |Tac|
2 Posição no sintagma (58): Tap Posição no sintagma (58): Tap
3 Posição no sintagma (58): Tac Posição no sintagma (58): Tac
4 Posição no sintagma (58): |CP| Posição no sintagma (58): |CP|
5 Posição no sintagma (58): |Tap| Posição no sintagma (58): |Tap|
6 Sintagma da palavra (57): NP Sintagma da palavra (57): NP
7 Dependência principal (63): det Dependência principal (63): det
8 Número de classes do verbo (18): baixo Número de classes do verbo (18): baixo

(b) Ranque do grupo de crianças mais velhas

Ranque Grupo 3 Grupo 4
1 Primeira classe no sintagma (66): T Primeira classe no sintagma (66): T
2 Primeira classe no sintagma (66): U Posição no sintagma (58): |Tac|
3 Número de dependências (62): médio Posição no sintagma (58): Tap
4 Número de classes do verbo (18): médio Posição no sintagma (58): Tac
5 Número de verbos da classe (23): alto Posição no sintagma (58): |CP|
6 Dependência principal (63): obj Posição no sintagma (58): |Tap|
7 Etiqueta morfossintáticas (55): E Sintagma da palavra (57): NP
8 Letras da forma de superficie (4): baixo Dependência principal (63): det

(c) Ranque do grupo do grupo de adultos

Ranque Grupo adulto (5)
1 Sintagma da palavra (57): Tac
2 Etiquetas morfossintáticas (55): V
3 Primeira classe no sintagma (66): P
4 Primeira classe no sintagma (66): U
5 Número de dependências (62): médio
6 Número de classes do verbo (18): alto
7 Número de verbos da classe (23): alto
8 Dependência principal (63): obj
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