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O córpus b5 de textos e inventários de
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Resumo. Este relatório descreve o experimento de coleta de dados e o conteúdo que
constitui a versão 1.0. do córpus b5 de textos e inventários de personalidade de seus
autores.

1. Introdução
O córpus b5 é um conjunto de dados paralelo contendo textos e os inventários de per-

sonalidade de seus respectivos autores. O objetivo do córpus é oferecer suporte a diversos
tipos de estudo de tratamento computacional da personalidade humana a partir de textos,
tanto para reconhecimento de traços de personalidade a partir destes (uma tarefa tı́pica
de Processamento de Lı́ngua Natural - PLN) como para geração de texto com base em
um conjunto de traços de personalidade de interesse (uma tarefa de Geração de Lı́ngua
Natural - GLN). Todos os dados foram coletados com consentimento explı́cito dos parti-
cipantes, e mediante aprovação da comissão da ética em pesquisa desta instituição.

Os inventários de personalidade considerados são baseados no modelo dos Cinco
Grandes Fatores ou CGF [John et al. 2008], fazendo uso de um inventário validado para
o Português Brasileiro [de Andrade 2008]. Os inventários foram respondidos de forma
autônoma pelos próprios participantes, em um experimento presencial ou, majoritaria-
mente, por meio de um aplicativo Facebook. O conjunto de inventários é representado
por uma tabela b5-subject descrita na seção 4.

Os textos produzidos pelos participantes são divididos em duas categorias: texto li-
vre, obtidos a partir das atualizações de status na rede social Facebook do participante,
e texto controlado, obtido a partir de um experimento presencial a partir de estı́mulos
pré-definidos extraı́dos das bases Face Place [Righi et al. 2012] e GAPED [Dan-Glauser
e Scherer 2011]. Uma visão geral desta organização é ilustrada na Fig. 1.



Figura 1. As cinco bases de dados do córpus b5.

Os textos livres constituem o subcórpus b5-post descrito na seção 5. Além deste, o ex-
perimento controlado foi dividido em três subtarefas, resultando assim em três subcórpus
de texto controlado: o subcórpus b5-ref de expressões de referência detalhado na seção 6,
e os subcórpus b5-text b5-caption de descrições multisentenciais e descrições sentenciais,
ambos discutidos na seção 7. Diferentes participantes completaram tarefas distintas, de
modo que cada subcórpus pode contemplar um subconjunto de sujeitos que não necessa-
riamente aparecem nos outros conjuntos.

2. Coleta de dados
O córpus b5 foi coletado de forma descentralizada, em uma série de iniciativas para-

lelas de experimentos presenciais e divulgação do aplicativo Facebook para obtenção de
um conjunto de inventários de personalidade com base no modelo CGF [John et al. 1991,
2008], e de textos produzidos em formato livre e controlado. Esta etapa contemplou qua-
tro atividades principais: (1a) o desenvolvimento de ferramentas de coleta de dados; (1b)
a aplicação do inventário de personalidade a um grupo de participantes; (1c) a coleta de
textos produzidos por estes mesmos participantes de forma livre (i.e., a partir da rede so-
cial Facebook); (1d) a coleta de textos de forma controlada (como resposta a estı́mulos de
um experimento presencial).

As ferramentas relacionadas à atividade (1a) consistem de um aplicativo para a rede
social Facebook e uma interface de experimento presencial. O aplicativo Facebook per-
mite a resposta ao inventário de personalidade e faz a coleta simultânea das publicações
de cada sujeito (mediante autorização prévia). Este aplicativo, que segue uma metodo-
logia semelhante à discutida em Schwartz et al. [2013], foi utilizado tanto na aplicação
do inventário de personalidade (1b) como na coleta de textos de produção livre (atividade
1c). Para participantes que não eram usuários Facebook, foi disponibilizada também uma
versão off-line do inventário, embora obviamente neste caso não houve coleta de textos
provenientes da rede social. Ao invés disso, o inventário era seguido do experimento de
coleta de textos de modo controlado (atividade 1d).



O inventário de personalidade utilizado foi o IGFP-5, que foi validado para o Por-
tuguês brasileiro em de Andrade [2008]. Assim como em vários dos trabalhos mais
influentes desta área como Argamon et al. [2005], Oberlander e Nowson [2006], Mai-
resse et al. [2007], foi utilizado o método de autoavaliação da personalidade, ou seja,
utilizando-se questionários respondidos pelo próprio sujeito avaliado. Embora estudos
como Mairesse et al. [2007] indiquem que resultados mais precisos podem ser obtidos
com o emprego direto de especialistas humanos (i.e., psicólogos) na tarefa, o custo de
uma abordagem deste tipo seria excessivo e possivelmente não justificável face ao caráter
exploratório deste projeto. Além disso, se resultados satisfatórios puderem ser obtidos a
partir de dados de autoavaliação, é razoável supor que estes resultados sejam ainda me-
lhores se/quando os modelos propostos puderem ser recriados com dados de avaliações
produzidas por especialistas.

Assim como em Schwartz et al. [2013], considera-se o uso de texto livre proveniente
da rede social Facebook. No entanto, observamos que no caso especı́fico da pesquisa em
GLN é necessário conhecer não apenas exemplos de produção da lı́ngua, mas também
os estı́mulo iniciais que os motivaram. Por este motivo, a base textual construı́da con-
templou também três tipos de texto produzido sob condições controladas. Estes textos
foram produzidos por participantes de um experimento presencial em resposta a determi-
nados estı́mulos visuais de interesse, e estão relacionados a três tarefas de produção de
lı́ngua natural: a identificação de entidades visuais, a descrição livre e multi-sentencial
de imagens; e a produção de legendas descritivas na forma mono-sentencial das mesmas
imagens. Estas tarefas são descritas com mais detalhes nas respectivas seções que tratam
de cada subcórpus.

O tempo estimado para resposta ao inventário de personalidade e coleta simultânea
de publicações Facebook foi de cerca de 10 minutos. O experimento presencial tomou
cerca de 40-60 minutos para ser completado, descontando-se o tempo do inventário. As
permissões necessárias para realização dos dois tipos de coleta de dados foram concedidas
pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, e são acompanhadas de um termo de
concordância aceito pelos sujeitos antes da participação, tanto em modo off-line como
via Facebook. Os textos coletados - tanto em modo livre como controlado - passaram por
correção ortográfica e diversos outros tipos de pré-processamento. Este procedimento é
discutido em Paraboni [2016].

3. Visão geral
O córpus b5 contém 1082 inventários de personalidade do tipo IGFP-5 [de Andrade

2008] preenchidos via Facebook ou de forma presencial. Para cada uma das bases textuais
coletadas - post, text, caption e ref - a Tabela 1 ilustra o número de sujeitos, sentenças (ou
atualizações de status, no caso de post), itens (palavras, sı́mbolos de pontuação), tokens
e tokens após normalização (e.g., tratamento de nomes próprios, gı́rias, estrangeirismos,
palavras desconhecidas etc., com transformação em sı́mbolos especiais como $name$
etc., cf. Paraboni [2016]). A diferença entre tokens e tokens normalizados só é expres-
siva no caso de texto livre proveniente da rede social Facebook (post) uma vez que nas
modalidades de texto controlado a variação entre a forma original e normalizada tende a
ser mı́nima, já que nesta modalidade praticamente não há ocorrências de palavras fora do
vocabulário.



Tabela 1. Textos coletados

Base Sujeitos Sentenças Itens Tokens Tokens(n)
post 1039 194400 2219622 866274 714158
text 151 1510 84463 37210 37005
caption 151 1510 4896 4121 4116
ref (strings) 152 4558 64518 18700 18666

Quanto à base ref, cabe ressaltar que os dados apresentados na Tabela 1 são baseados
no conjunto de strings coletados, e não na semântica destas expressões, que é o verdadeiro
foco da coleta destes dados especı́ficos (cf. Seção 6). Assim, os dados são apresentados
para fins meramente ilustrativos, e incluem não apenas os strings produzidos na tarefa
de identificação em si, mas também os strings coletados na fase de prática da tarefa e os
strings produzidos em resposta aos estı́mulos do tipo filler, que no presente caso eram
formados a partir de Greebles [Gauthier e Tarr 1997].

4. A base de inventários de personalidade b5-subject
A base b5-subject contém os inventários de personalidade e informações adicionais

sobre os sujeitos do córpus. Esta base é disponibilizada na forma de um arquivo único
subject.csv em formato anonimizado, em que cada sujeito é representado por um identifi-
cador numérico. A Figura 2 ilustra a distribuição de personalidade do conjunto completo
dos 1082 sujeitos do córpus.

Figura 2. Distribuição de personalidade (1082 sujeitos).

É importante observar que os valores escalares das dimensões de personalidade não
devem ser interpretados de forma absoluta, mas sim relativos ao grupo (ou subgrupo) de
sujeitos analisados. Por exemplo, não é correto afirmar que um indivı́duo com valor de
Extroversão abaixo de x é necessariamente introvertido. O correto seria afirmar que, dado
dois graus de Extroversão x1 e x2 tais que x1 < x2, um indivı́duo de grau de Extroversão
x1 é menos extrovertido do que um indivı́duo de grau x2.

Além das informações de personalidade, a tabela subject.csv contém informações so-
bre o formato do inventário realizado (presencial ou via Facebook), e um identificador
do experimento exp para uso interno da equipe de desenvolvimento. Estas informações



são ainda acrescidas de anotações parciais de informações de gênero, idade, um indicador
binário representando se o sujeito tinha formação na área de TI, o grau de religiosidade
(1-5) do sujeito e um indicador numérico do seu curso de formação (com códigos de 1 a
11 para os cursos mais frequentes, e zero para todos os demais).

A informação de gênero é conhecida para 1081 (99,9%) sujeitos. Destes, 597 (55,2%)
são do sexo feminino. A informação de idade é conhecida para 810 (74,9%) sujeitos
conforme distribuição da Figura 3.

Figura 3. Distribuição de sujeitos por idade.

A informação sobre relação com a área de TI - aqui entendida tanto como formação
básica como no sentido de atuação profissional, independente da formação - é conhecida
para 871 (80,5%) sujeitos. Destes, 513 (58,9%) não são da área.

O grau de religiosidade dos sujeitos foi obtido apresentando-se a pergunta ilustrada
na Figura 4.

Figura 4. Questão sobre o grau de religiosidade

No total, 481 sujeitos (44,5%) responderam à questão sobre religiosidade. A distribuição
das respostas é ilustrada na Tabela 2.



Tabela 2. Grau de religiosidade (481 sujeitos)

Grau Sujeitos %
1 118 24,6%
2 119 24,7%
3 107 22,2%
4 115 23,9%
5 22 4,6%

Assim como no caso dos valores escalares de personalidade, cabe destacar que os
graus de religiosidade também devem ser interpretados de forma relativa ao grupo (ou
subgrupo) de indivı́duos analisados. Além disso, um indivı́duo de grau de religiosidade 4
não deve ser entendido como sendo “duas vezes mais religioso” do que um indivı́duo de
grau 2, mas simplesmente como sendo mais religioso. Dada a natureza subjetiva deste tipo
de autoavaliação, sugere-se inclusive que a modelagem da informação de religiosidade
para fins de aprendizagem de máquina seja feita de forma limitada, possivelmente na
forma de uma classe binária.

A informação do tipo de curso de graduação é conhecida para 479 (44,3%) sujeitos,
divididos em 11 cursos conforme distribuição da Figura 5.

Figura 5. Distribuição de sujeitos por curso de graduação.

Finalmente, cabe destacar que os números apresentados referem-se ao conjunto com-
pleto do córpus, incluı́dos aqui tanto os sujeitos que eram usuários Facebook, os que
realizaram apenas o experimento presencial, e os que atendem ambas condições. Assim,
para aplicações de caracterização autoral (de gênero, idade, etc.) a partir de dados do Fa-
cebook, por exemplo, é preciso considerar que o número de instâncias real em cada classe
será necessariamente menor do que o apresentado acima.



5. A base de atualizações de status Facebook b5-post
A base b5-post foi construı́da por meio da coleta de textos provenientes das atualizações

de status na rede social Facebook após autorização concedida pelos sujeitos que preen-
cheram o inventário de personalidade utilizando um aplicativo especı́fico. Estes dados
são destinados à pesquisa de modelos computacionais de reconhecimento automático de
personalidade e caracterização autoral (e.g., de gênero, faixa etária etc.) a partir de textos
não controlados provenientes de redes sociais.

Para cada sujeito que preenchia o inventário de personalidade, eram coletadas até
1.000 atualizações de status. No total, 1039 sujeitos realizaram este procedimento, mas 11
destes não possuı́am atualizações na rede social, ou utilizavam algum tipo de configuração
que impediu a captura dos dados. A Tabela 3 apresenta um resumo da coleta realizada.

Tabela 3. Atualizações de status (posts) Facebook

Medida Posts Itens Tokens Tokens(n)
Mı́nimo 0 0 0 0
Máximo 901 22905 4710 3985
Média 187 2136 834 687

Por razões de confidencialidade, os dados da base b5-post não são disponibilizados
em formato textual, mas apenas na forma de ı́ndices numéricos em uma pasta [indexed]
(que pode ser o suficiente para aplicações de classificação de documentos, por exemplo), e
resumidos na forma de uma tabela de estatı́sticas lexicais [lexical-features.csv] computada
conforme descrito em Paraboni [2016].

6. A base de expressões de referência b5-ref
Para estudo do fenômeno de produção de expressões de referência, tanto do ponto

de vista da seleção de conteúdo como da realização superficial destas expressões1, uma
porção presencial do experimento b5 contemplou uma subtarefa de identificação de enti-
dades visuais. Diferentemente de trabalhos prévios baseados em domı́nios simplificados
(e.g., objetos geométricos), entretanto, o domı́nio considerado neste caso faz uso de ima-
gens de estı́mulo com maior potencial de explicitar diferenças entre traços de personali-
dade. De forma mais especı́fica, os contextos de referência a serem considerados fazem
uso de imagens extraı́das da base Face Place [Righi et al. 2012] de fotografias huma-
nas validadas para diversos tipos de emoções e caracterı́sticas fı́sicas. Um exemplo de
imagem de estı́mulo a ser utilizada nesta atividade é ilustrado na Fig. 6.

1Aqui entendido como sendo do ponto de vista de GLN - para questões de interpretação de expressões
de referência, ver por exemplo Paraboni e de Lima [1998], Cuevas e Paraboni [2008].



Figura 6. Imagem de estı́mulo com objeto-alvo em destaque, criada a partir da
base Face Place [Righi et al. 2012].

Nesta tarefa, o participante é instruı́do a referenciar de forma única (i.e., sem ambi-
guidade) a pessoa ou entidade destacada de tal modo que outra pessoa possa identificá-la.
No caso do presente exemplo, isso poderia ser feito, por exemplo, com uso de descrições
como ‘o rapaz loiro’ ou ‘o homem que está sorrindo, no centro superior da imagem’. O
objetivo deste tipo de coleta de dados é modelar as decisões sobre o conteúdo - ou ‘o que
dizer’, cf. Krahmer e van Deemter [2012] - de expressões produzidas por indivı́duos com
diferentes traços de personalidade.

Esta tarefa levou à construção do subcórpus b5-ref de expressões de referência ano-
tadas com suas propriedades semânticas, e acompanhadas das informações de persona-
lidade de seus autores (obtidas a partir dos inventários discutidos na Seção 4. Em sua
versão atual, o córpus b5-ref possui 1810 descrições produzidas por 152 sujeitos. Destes,
86 (56,6%) são do sexo feminino. A faixa etária média era de 25,8 anos (mı́nimo 18 e
máximo 59).

As expressões coletadas foram submetidas à correção ortográfica, e anotadas segundo
um esquema composto de 27 atributos propostos com base nos tipos de informação mais
frequentes observados nos dados. Estes atributos incluem caracterı́sticas de aparência
fı́sica dos objetos-alvo (rostos humanos) presentes em cada imagem de estı́mulo, como
cor da pele ou comprimento do cabelo, e também caracterı́sticas de teor mais subjetivo,
como emoções. Diversos tipos de atributos que fugiam ao propósito de identificação
(como em ‘a pessoa que parece ter bom gosto para se vestir’) não fizeram parte deste
esquema, e estas informações não foram anotadas (embora ainda permaneçam na cadeia
de caracteres original disponı́vel no córpus).

Como forma de evitar a anotação de um número excessivo de atributos esparsos, di-
versos atributos foram combinados em classes mais gerais por afinidade. Por exemplo,
toda e qualquer referência a pelos faciais como barba, bigode, cavanhaque e afins é repre-
sentada por um único atributo facial.hair com valores possı́veis yes/no indicando apenas
que houve uma referência deste tipo na expressão, mas sem detalhar qual exatamente foi
esta referência.

Além disso, atributos cujo valor não era passı́vel de estimativa objetiva, como o for-
mato mais arredondado de um determinado rosto, foram modelados como possuindo ape-
nas o valor others. Isso indica que estes atributos, embora ocorram nas expressões do
córpus, não possuem valor discriminatório (e.g., porque, dependendo do ponto de vista,
qualquer das pessoas apresentadas como estı́mulo pode ter, de certa forma, um rosto ar-
redondado etc.).

A subjetividade dos valores de certos atributos foi tratada de forma uniforme quando



possı́vel considerando-se as informações fornecidas pela própria base Face Place. Isso in-
clui, por exemplo, propriedades relativas ao tipo étnico (negro, caucasiano etc.) e também
à representação de emoções (alegre, triste etc.) já que as imagens provenientes da base
Face Place são disponibilizadas com este tipo de informação. Todos atributos foram ano-
tados com seu valor padrão quando possı́vel ou, na falta deste, segundo o julgamento da
maioria dos sujeitos para aquela situação independentemente do valor exato empregado
na expressão de referência. Por exemplo, todas as descrições de uma mesma imagem que
comprovadamente exibe uma pessoa de cabelo curto (segundo a anotação Face Place)
são anotadas como hair.length-short mesmo que alguns sujeitos tenham descrito o cabelo
como sendo longo. Em outras palavras, o valor anotado é indicativo apenas de que houve
referência ao atributo hair.length, mas não necessariamente que houve referência ao valor
(short ou long) especı́fico.

A lista completa dos 27 atributos e seus valores possı́veis é apresentada na Tabela 4.
Cabe destacar ainda que alguns tipos de informação infrequente não fazem parte deste
esquema, e portanto não foram anotados. Dentre estes, destacamos referências à ‘único’
(e.g., ‘a única moça sorridente’), quantificadores (e.g., muito, pouco, ligeiramente, bas-
tante), comparativos (e.g., maior / menor do que) e referências a uma segunda pessoa
(e.g., ‘perto do moço de óculos’).

O córpus b5-ref consiste de dois componentes principais: uma pasta [descriptions-
xml] contendo um conjunto de arquivos XML (aqui denominados TRIALS) represen-
tando as expressões produzidas pelos participantes, e um arquivo b5-ref-contexts.xml con-
tendo a especificação completa de cada uma das 12 cenas de estı́mulo.

A notação XML utilizada no córpus é semelhante à utilizada em diversos outros proje-
tos da área como em de Lucena et al. [2010], Teixeira et al. [2014], Paraboni et al. [2016].
Além da anotação semântica das expressões coletadas e das cenas de estı́mulo, o córpus
contém ainda o conjunto completo de descrições em uma única planilha descriptions.xlsx.
Nesta planilha as descrições são relacionadas uma abaixo da outra, e as colunas identi-
ficam o participante subject que as produziu (referente ao arquivo subject.csv da pasta
principal do córpus, cf. Seção 4), a cena id, e a expressão original produzida string (em
Português). As demais 27 colunas contêm a anotação semântica de cada descrição.

O córpus b5-ref objetiva propiciar estudos em geração de expressões de referência
(GER) baseada em córpus [Ferreira e Paraboni 2014a]. Considerando-se a informação de
personalidade disponı́vel na tabela subject.csv do córpus principal (cf. Seção 4), torna-se
possı́vel projetar algoritmos de GER baseados em personalidade, que podem ser vistos
como uma extensão de modelos de variação humana para esta tarefa [Ferreira e Paraboni
2014b, 2017]. Além disso, e embora não seja o foco original deste projeto, ambas as
versões do córpus (na representação XML e na versão em planilha) incluem os strings
produzidos em Português em formato próximo do original, salvo correções ortográficas
mı́nimas. Estes strings podem ser aproveitados em futuros projetos de realização superfi-
cial [Pereira e Paraboni 2007, 2008] com uso de informações de personalidade.

7. As bases de textos e legendas b5-text e b5-caption
Para estudo de questões mais gerais de produção de texto, como o planejamento de do-

cumentos, geração texto-para-texto e sumarização, o experimento b5 contempla também
duas subtarefas de descrição de imagens: em versão detalhada (em texto livre e multi-



Tabela 4. Esquema de anotação do córpus b5-ref

Atributo Valores Descrição
mf {male, female} gênero explı́cito (homem, rapaz) ou implı́cito (japonesa, loira, o/a)
isyoung {yes} jovem, rapaz, moça, garota
race {asian, black,

caucasian}
asian: oriental, asiático, japonês, chinês; black: raça negra, afrodescendente
(sem menção à pele) como em ‘mulher negra’; caucasian: branco, ocidental,
homem branco. Convenções: ‘alemão’ é anotado como cor de cabelo, não como
raça) mas sem menção à pele; ‘mestiço’ é anotado como race-asian e skin-dark

skin {fair,dark} menção explı́cita à cor da pele: clara, escura, negra - sempre com menção à
pele. Convenção: ‘mestiço’ é anotado como race-asian e skin-dark.

emotion {positive, nega-
tive, neutral}

emoção positiva / negativa / neutra: semblante / expressão alegre, feliz, extro-
vertida (sem menção explı́cita ao sorriso). Ou triste, cansado, impaciente, ran-
coroso, com raiva, chateado, entediado, emburrado, fechado; ou normal, cara
de paisagem, ‘pokerface’, calmo, tranquilo, sem fazer bico. Olhar distante.

smile {yes, no} com ou sem sorriso (sério)
mouth {shut, open} boca fechada, aberta; mostrando ou não mostrando os dentes
facial.hair {yes} toda referência à barba, barbicha, cavanhaque, pelos ou penugem no queixo ou

face (independentemente de cor)
shape {other} referência ao formato do rosto (arredondado, fino) mas não bochecha. Obesi-

dade só é marcada quando menciona face, caso contrário é face-others.
spots {yes} toda referência a espinhas/marcas/sinais/sardas no rosto, testa ou pescoço
lips {other} toda referência a lábios, exceto quando cerrado/aberto, que é marcado como

mouth-shut ou mouth-open.
nose {other} toda referência a nariz (tamanho, formato, aparência etc.)
eyebrows {other} toda referência a sobrancelhas (grossa, fina, formato, curvatura, cor)
face {other} qualquer outro aspecto da face (e.g., magro, obeso, com sobrepeso) ou pele

(macia - mas não quando referente a cor), queixo ou bochechas (e.g., grandes),
covinhas tamanho da boca (grande, pequena); pescoço.

hair.colour {dark, blonde} dark: cabelo escuro / preto / castanho / castanho escuro; blonde: cabelo claro
/ loiro / castanho / castanho claro. Convenção: ‘moreno’ geralmente é anotado
como hair.colour-dark, a menos que haja referência explı́cita à pele morena.
No entanto, para as imagens 9 e 11 (mostrando pessoas negras), ‘moreno’ foi
entendido como race-black.

hair.length {short, long} cabelo curto / raspado / na altura do pescoço ou ombros / do queixo para cima,
ou cabelo longo / comprido

hair.style {straight, curly} liso ou crespo / ondulado / encaracolado
unkempt {yes} cabelo desarrumado, despenteado, assanhado
ponytail {yes, no} rabo-de-cavalo, cabelo preso
fringe {yes} toda referência à franja, cabelos cobrindo a face, caindo sobre a testa, mecha de

cabelo na testa, cabelos presos
hair {other} qualquer outro aspecto especial do cabelo (grande, volumoso, espesso)
narrow.eyed {yes, no} para orientais: olhos fechados, quase fechados, estreitos, profundos, ‘como os

de um japonês’, olhos orientais / asiáticos. Para outras raças, ‘olhos fechados’
é marcado como eyes-other.

eye.colour {light, dark} olhos claros / azuis / verdes ou escuros / pretos
glasses {yes, no} com ou sem óculos
eyes {other} qualquer outro aspecto especial dos olhos (e.g., pequenos, grandes, estrábicos,

com olheiras, desenhados com lápis); olhar para a frente;
ears {other} toda referência a orelhas (e.g., pequenas, grandes, visı́veis ou não - mas não

quando falando do comprimento do cabelo, anotado em hair.length)
earring {yes, no} com ou sem brincos, com ou sem furo na orelha (mas orelhas furadas são mar-

cadas como ears-other)



sentencial) e em versão resumida (na forma de uma sentença única). Os estı́mulos visuais
neste caso serão provenientes da base GAPED [Dan-Glauser e Scherer 2011] de imagens
classificadas por valência e significância normativa designadas de modo a despertar di-
ferentes graus de emoção. Um exemplo de imagem disponibilizada pela base GAPED e
ilustrado na Fig. 7.

Figura 7. Imagem de estı́mulo da base GAPED [Dan-Glauser e Scherer 2011].

Diferentemente da tarefa de identificação discutida na seção anterior, o objetivo neste
caso não é observar a estratégia referencial do sujeito do experimento, mas sim a es-
tratégia utilizada para determinar os elementos mais importantes da imagem, a ordem e
estruturação da descrição, e suas escolhas lexicais e sintáticas. Esta coleta de dados foi
realizada em duas versões - detalhada e resumida - como forma de exercer um maior grau
de controle sobre o texto produzido, sem no entanto influenciá-lo.

Estas duas versões do texto permitirão o estudo de questões ligadas à geração do
tipo texto-para-texto tanto em nı́vel sentencial quanto discursivo, contemplando diversas
subtarefas relacionadas ao planejamento sentencial [Paraboni e van Deemter 2002, Stent
e Molina 2009] como questões de ordenação sentencial, agregação e inserção de mar-
cadores de discurso e relacionadas ao próprio planejamento discursivo, além da própria
realização da forma superficial [de Novais e Paraboni 2012].

Os textos b5-text e b5-caption são disponibilizados em três formatos: original, em 10
arquivos representando os conjuntos de descrições de cada imagem de estı́mulo e con-
tendo o identificador de cada participante (conforme a tabela b5-subject descrita na Seção
4); per-speaker, de arquivos individuais contendo todo texto produzido por cada um dos
participantes, e parsed, representando os mesmos 10 arquivos originais com informação
de análise sintática fornecida pela versão online da ferramenta PALAVRAS [Bick 2000].
De modo geral, os formatos original e parsed são mais úteis para pesquisa de geração de
lı́ngua natural, pois indicam o que cada participante escreveu em resposta a cada estı́mulo,
enquanto que per-speaker é mais útil para pesquisa de interpretação de lı́ngua natural (por
exemplo, para caracterização autoral ou classificação de documentos).

As 10 imagens de estı́mulo constantes desta base foram parcialmente anotadas de
forma semi-automática com rótulos representando os principais (i.e., mais frequentes)
conceitos que cada imagem representa. Estes conceitos foram extraı́dos a partir dos
substantivos identificados na análise sintática, removendo-se repetições e agregados em
sinônimos mediante anotação manual realizada por dois anotadores e revisadas por um
terceiro. Observa-se entretanto que não foi realizada a correspondência entre elementos
(ou regiões) da imagem e seus conceitos, ou seja, não se trata de um córpus de imagens
do tipo utilizado em geração de texto a partir de imagens Gilbert et al. [2015].



8. Disponibilização
A versão 1.0. do córpus está disponı́vel para fins de pesquisa mediante solicitação aos

seus autores.
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