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Resumo. Estudos em Geração de Expressões de Referência (GER) frequentemente re-
alizam a coleta de córpus de descrições definidas produzidas por sujeitos humanos em
experimentos controlados. Recursos deste tipo, que são essenciais para o estudo de
fenômenos de referência e outras questões de pesquisa da área, acarretam um consi-
derável esforço de anotação de grandes massas de dados. Como forma de simplificar
esta tarefa, o presente trabalho apresenta um método para anotação semiautomática
destas descrições baseado em regras heurı́sticas. O método é avaliado com base em
córpus publicamente disponı́veis, e suas vantagens são discutidas.

1. Introdução

Na pesquisa em Geração de Lı́ngua Natural (GLN), é frequente a necessidade de
coleta de formas linguı́sticas a partir de experimentos controlados envolvendo sujeitos
humanos. Esta necessidade se explica pelo interesse em conhecer não apenas o texto
produzido pelos participantes do experimento, mas também de exercer controle sobre o
estı́mulo (ou contexto) que o motivou.

De especial interesse para o presente trabalho, estudos da subárea de Geração de Ex-
pressões de Referência (GER), que trata do problema computacional de determinar o
conteúdo semântico de expressões deste tipo [Krahmer e van Deemter 2012], frequente-
mente fazem uso de experimentos psicolinguı́sticos para coleta de córpus de descrições
definidas. Em experimentos deste tipo, estı́mulos de interesse (e.g., imagens) são exibi-
das aos participantes que têm a tarefa de descrever um determinado objeto de interesse
de forma única. Exemplos de córpus desenvolvidos para a pesquisa em GER incluem o
córpus TUNA [Gatt et al. 2007], GRE3D3/7 [Dale e Viethen 2009, Viethen e Dale 2011],
Craft [Mitchell et al. 2010], GenX [FitzGerald et al. 2013], ReferItGame [Kazemzadeh
et al. 2014], Wally [Clarke et al. 2013], Stars [Teixeira et al. 2014], Stars2 [Paraboni et al.
2017a], b5-ref [Paraboni et al. 2017c, dos Santos et al. 2017] e outros.

Um exemplo de estı́mulo utilizado na construção de recursos deste tipo é ilustrado
pela figura 1, do córpus TUNA [Gatt et al. 2007], no qual a tarefa do participante humano
é descrever (ou referenciar) o objeto em destaque (no exemplo, uma cadeira) utilizando
expressões como ‘a cadeira verde’, ‘a cadeira no canto inferior esquerdo’ etc.

Córpus para GER são essenciais para o estudo de fenômenos de referência e outras
questões de pesquisa da área, mas possuem um elevado custo de desenvolvimento. Em
especial, o estudo de questões de seleção de conteúdo em GER - que é um fenômeno
de natureza altamente semântica - depende da anotação de grandes conjuntos de dados
coletados, e acarreta assim um esforço considerável a cada nova investigação. Como
forma de simplificar esta tarefa, o presente trabalho apresenta um método para anotação
semiautomática de descrições definidas coletadas a partir de experimentos envolvendo



Figura 1. Um contexto do córpus TUNA-Furniture, adaptado de Gatt et al. [2007].

sujeitos humanos. O método é baseado em regras heurı́sticas simples, e foi avaliado com
base em quatro córpus de GER publicamente disponı́veis para o idioma inglês. O objetivo
de longo prazo desta iniciativa é o de incorporar este método a um ambiente online de
implementação de experimentos de GER capaz de validar as descrições produzidas pelos
participantes, e fornecer uma anotação semântica preliminar (e sujeita à validação manual
posterior) dos dados coletados.

2. Conceitos básicos

Córpus de descrições definidas são recursos necessários para o estudo de estratégias
humanas de referência, e para o desenvolvimento de algoritmos de GER. De modo resu-
mido, a tarefa computacional de GER consiste em, dado um contexto de comunicação que
inclui o objeto-alvo a ser descrito, decidir quais informações (ou propriedades semânticas)
devem ser selecionadas para compor uma expressão deste tipo [Krahmer e van Deemter
2012]. As propriedades semânticas manipuladas por um algoritmo de GER são tipica-
mente representadas na forma de pares atributo-valor, como gender-male.

A saı́da do algoritmo de GER é assim um conjunto de propriedades semânticas capaz
de distinguir o alvo de todos os distraidores no contexto. Por exemplo, em um contexto C
envolvendo um grupo de pessoas e suas propriedades, no qual há uma pessoa em especial
(o objeto-alvo t) que se deseja distinguir das demais (os distraidores), um algoritmo de
GER pode computar uma lista de propriedades de t como L = {gender-male, shirtco-
lour=black}, que poderia ser posteriormente realizada - como uma tarefa à parte, e que
não faz parte do problema de seleção de conteúdo - na forma superficial ‘o homem de
preto’ [Pereira e Paraboni 2007, 2008, de Novais e Paraboni 2012].

Cabe destacar, entretanto, que a tarefa de GER não se limita há produzir descrições
‘corretas’ ou livres de ambiguidade. Da mesma forma que na área de GLN como um
todo, grande ênfase é dada à questão da plausibilidade (do ponto de vista psicológico)
da expressão gerada. Assim, um algoritmo de GER deve idealmente produzir não ape-
nas descrições que sejam identificáveis, mas que sejam tão próximas quanto possı́vel das
descrições que um locutor humano produziria em circunstâncias idênticas (i.e., dado o
mesmo contexto). Isso inclui, por exemplo, decisões sobre como combinar propriedades
atômicas e relacionais [Dale e Viethen 2009, Barclay 2010, dos Santos Silva e Paraboni
2015], como controlar o grau de superespecificação da expressão gerada [Arts et al. 2011,
Engelhardt et al. 2006, 2011, Paraboni et al. 2006, 2017b], a questão da variação humana



na produção destas expressões [Gupta e Stent 2005, Fabbrizio et al. 2008, Bohnet 2007,
2008, Viethen e Dale 2010, Ferreira e Paraboni 2014b] e muitas outras. Uma visão de-
talhada do problema computacional de GER e seus principais desafios são discutidos em
van Deemter [2016].

Sendo entretanto um problema de natureza altamente semântica, o desenvolvimento
de modelos computacionais de GER normalmente exigem a disponibilização de dados
linguı́sticos acompanhados de anotação semântica, constituindo o que costuma-se deno-
minar um córpus para GER. A partir de um córpus deste tipo é possı́vel, por exemplo, pro-
duzir modelos baseados em métodos de aprendizagem de máquina [Viethen et al. 2013,
Ferreira e Paraboni 2014a, 2017] ou soluções puramente procedurais [Dale 2002, Dale e
Reiter 1995, Paraboni 2000, de Lucena et al. 2010].

À primeira vista, um córpus para GER parece guardar forte semelhança com córpus
textuais comumente utilizados em diversas linhas de pesquisa da grande área de Processa-
mento de Lı́nguas Naturas (PLN). Córpus para GER são no entanto recursos linguı́stico-
computacionais altamente especializados, e a analogia com córpus textuais de uso geral
é sob vários aspectos limitada. Ao contrário de tarefas de interpretação de lı́ngua natural
que exploram a ampla gama de córpus textuais existentes (ou facilmente obtidos a partir
da WEB, por exemplo), poucas tarefas de GLN podem de fato ser implementadas com
base apenas no texto resultante do processo de produção da lı́ngua. Para muitos estudos
de GLN - incluindo o caso da tarefa de GER - faz-se necessário conhecer não apenas
os tipos de texto que se pretende gerar, mas as condições iniciais ou contextos que os
motivaram (e.g., o discurso subjacente, o contexto visual etc.).

A construção de córpus para GER é assim normalmente implementada na forma de
experimentos controlados envolvendo participantes humanos, estabelecendo ligações en-
tre o texto produzido e os fatores (ou contexto) que o motivaram. Experimentos deste tipo
fornecem estı́mulo textual ou visual aos participantes, e registram suas reações manifes-
tas na forma oral, escrita, ou por ações de interação com o ambiente de experimentação.
Após a coleta, processamento e anotação dos dados, o resultado final é assim formado pela
representação semântica dos contextos de referência e das descrições neles produzidas.

Um exemplo proeminente de córpus para GER é o resultado do projeto TUNA [Gatt
et al. 2007], desenvolvido especificamente para o estudo de fenômenos de referência e al-
goritmos deste tipo. O córpus TUNA contempla situações de referência em dois domı́nios
distintos: peças de Mobı́lia (Furniture), e fotos de Pessoas (People). A figura 1 ante-
rior apresenta um exemplo de contexto empregado para coleta de descrições definidas no
domı́nios Furniture. Um exemplo do domı́nio People é ilustrado pela figura 2. Em am-
bos os casos, a tarefa dos participantes do experimento era descrever de forma única (i.e.,
livre de ambiguidade) o objeto-alvo em destaque. Nestes exemplos, isso poderia levar
à produção de descrições definidas como, e.g., ‘a cadeira verde’ e ‘o homem de barba
branca, olhando para o lado’, respectivamente.

As descrições TUNA foram geradas a partir de experimentos controlados realizados
com 60 participantes que usavam o Inglês como idioma nativo, ou possuı́am fluência
no mesmo. no total, o córpus TUNA contém 2280 expressões (780 singulares e 1500
plurais) e seus respectivos contextos. Assim como em outros recursos deste tipo, tanto
as descrições como seus contextos são acompanhados de anotação semântica. Sendo



Figura 2. Um contexto do córpus TUNA-People, adaptado de Gatt et al. [2007].

o primeiro recurso de maior escala deste tipo a ser disponibilizado publicamente para
pesquisa, o córpus TUNA foi utilizado para treinamento e teste de algoritmos de GER em
uma grande variedade de projetos, incluindo três competições (ou shared tasks) da área
[Gatt e Belz 2007, Gatt et al. 2008, 2009].

Outro recurso amplamente utilizado na área é o córpus GRE3D3 [Dale e Viethen
2009] e sua extensão GRE3D7 [Viethen e Dale 2011], em ambos os casos tratando da
questão do uso de relações espaciais em contextos visuais tridimensionais simplificados.
Nestes dois experimentos, participantes foram instruı́dos a descrever objetos geométricos
do tipo esfera e cubo, produzindo descrições como ‘a bola ao lado do cubo vermelho’
etc. Um exemplo deste tipo de domı́nio é ilustrado na figura 3. Novamente, a tarefa do
participante recrutado para a construção do córpus era descrever de forma única o objeto-
alvo em destaque (neste caso apontado por uma seta). No exemplo, isso poderia levar à
produção de descrições como ‘a bolinha verde’, ‘a esfera verde, mais para a esquerda’ e
muitas outras.

Figura 3. Um contexto do córpus GRE3D7, adaptado de Viethen e Dale [2011].

Juntos, os córpus GRE3D3 e GRE3D7 somam cerca de 5110 descrições produzidas
por 350 participantes, e são possivelmente o maior conjunto de dados do gênero dis-
ponı́vel para fins de pesquisa, e também um dos poucos a contemplar o fenômeno de
referência espacial.

2.1. Anotação de córpus para GER

A anotação de um córpus de GER implica, em um primeiro momento, a tarefa de ro-
tular os objetos de cada contexto (e.g., imagem) com propriedades semânticas na forma
atributo-valor. Para este fim, é utilizado um esquema pré-definido de acordo com os obje-
tivos do estudo que motivou a coleta de dados. Segue-se então a anotação das descrições



obtidas segundo o mesmo esquema empregado na anotação das imagens. Um exemplo de
esquema de anotação utilizado nos córpus GRE3D37 é ilustrado na tabela 1.

Tabela 1. esquema de anotação do córpus GRE3D7 [Viethen e Dale 2011]

atributo valores possı́veis
type {cube, ball}
colour {green, red, blue, yellow}
size {large, small}
near(x), above(x), right(x),
left(x), below(x) identificador do objeto x

Ambos os conjuntos de anotações - de imagens e descrições - costuma seguir a notação
XML originalmente adotado em Gatt et al. [2007], e que é amplamente difundido na área.
Por exemplo, supondo-se que os objetos próximos à seta na cena de exemplo do córpus
GRE3D7 da figura 3 anterior são identificados como b3 (bola) e c4 (cubo), a anotação
semântica de uma descrição como ‘green ball next to blue cube’ poderia ser representada
em formato XML como ilustrado pela figura 4.

Figura 4. Descrição GRE3D7 em notação XML.

3. Trabalho realizado
A tarefa de anotação de grandes massas de descrições definidas é um dos pontos

crı́ticos da construção de um córpus de GER, e uma das suas etapas de maior demanda
de recursos humanos especializados. Uma vez que os resultados dos futuros estudos
baseados nestes dados depende fundamentalmente da acurácia da anotação, não seria re-
alista supor que este processo possa (ou deva) ser totalmente automatizado. No entanto,
assim como em inúmeras tarefas de anotação de córpus tı́picas da pesquisa em PLN, a
anotação semântica de descrições definidas pode em princı́pio beneficiar-se de métodos
semiautomáticos para facilitar sua execução. Dentre diversas maneiras possı́veis de au-
xiliar nesta tarefa, destacamos neste trabalho a anotação semiautomática baseada em um
pequeno conjunto de exemplos anotados, e que podem prover uma anotação inicial (e pos-
sivelmente incompleta) sujeita à revisão manual posterior. Além disso, observamos que
as descrições definidas do tipo normalmente coletado em experimentos psicolinguı́sticos
como TUNA [Gatt et al. 2007] e GRE3D3/7 [Dale e Viethen 2009, Viethen e Dale 2011]
possuem estrutura sintática relativamente simples, o que sugere a viabilidade de métodos
mais superficiais aplicados a esta tarefa.



O método de anotação semiautomática a ser considerado neste trabalho faz uso de
regras heurı́sticas simples para estabelecer associações entre as palavras do string a ser
anotado e as propriedades semânticas que as representam. Para este fim, o método faz
uso de uma base de conhecimento na forma de propriedades mapeadas para as palavras
que as representam, e seus sinônimos mais comuns. Esta base, a ser construı́da de forma
manual para cada domı́nio de interesse (e.g., a partir de um conjunto de exemplos de
descrições definidas), representa o aspecto ‘semiautomático’ do método. Além desta base
de conhecimento dependente da aplicação, o único outro recurso externo utilizado é o
dicionário DELAF-Pt [Muniz 2004] para identificação de classes gramaticais.

O método proposto funciona da seguinte forma. Seja um domı́nio D composto de
todos objetos (alvos e distraidores) do córpus a ser anotado, e suas propriedades possı́veis
na forma de pares atributo-valor. A definição do domı́nio D é tipicamente parte do pro-
jeto de construção do córpus de GER, e contempla os objetos e propriedades de interesse
para o estudo ao qual o córpus se destina. Dado um string S representando uma descrição
definida como uma lista de palavras, e um conjunto de mapeamentos M de propriedades-
palavras no domı́nioD, objetiva-se produzir um conjunto L de propriedades anotadas que
corresponda ao subconjunto de palavras de S que puderam ser identificadas nos mapea-
mentos em M . O algoritmo a seguir ilustra este procedimento.

1 Heuristic(S, M , D, lang)
2 if lang == English then
3 Reverse(S)
4 end
5 L← ∅
6 Z ← Split(S,D)
7 for zi ∈ Z do
8 for wj ∈ zi do
9 np← NearestNoun(wj , zi)

10 p←M [wj + np]
11 if p 6= null then
12 L← L ∪ p
13 end
14 else
15 p←M [wj ]
16 if p 6= null then
17 L← L ∪ p
18 end
19 end
20 end
21 return L

22 end
Algoritmo 1: Anotação Heurı́stica

O método inicia verificando se o idioma lang da descrição é o Inglês (linha 2). Em
caso afirmativo, o string de entrada S é invertido (linha 3) de modo que suas palavras
sejam posteriormente examinadas considerando-se primeiramente o núcleo (que é tipica-
mente um substantivo) como seria o caso em Português. Assim, descrições como ‘dark
guy’ são transformadas em ‘guy dark’ e tratadas da mesma forma que ‘rapaz moreno’. A
seguir, é criado um conjunto vazio de propriedades L a ser retornado como resultado (li-
nha 5), e a função auxiliar Split (não detalhada) é invocada para dividir o string de entrada



S em k subcomponentes z1..k separados por propriedades relacionais (6). O objetivo deste
procedimento é o de tratar individualmente cada objeto referenciado na expressão. Por
exemplo, em ‘green ball near blue cube’ a propriedade relacional ‘near’ separa a porção
esquerda do string, que se refere ao objeto-alvo (bola) da porção da direita, que se refere
ao objeto landmark (cubo).

A tarefa de decidir se uma determinada propriedade é do tipo relacional (como near)
ou atômica (i.e., intrı́nseca ao objeto, como colour) a partir da definição do domı́nio D
é implementada de forma trivial pela função Split em virtude de que os valores destas
propriedades denotam outros objetos do contexto, e não caracterı́sticas do objeto em si.
Por exemplo, a propriedade near-c4 é reconhecida como sendo relacional porque o valor
c4 representa o identificador de um objeto em D, e não uma caracterı́stica intrı́nseca do
objeto-alvo, como seria o caso de uma propriedade atômica como colour-green.

Uma vez delimitado, cada substring zi é tratado individualmente (linha 7) e suas pala-
vras são consideradas em associação ao substantivo mais próximo (9-13) e, se necessário,
de forma isolada (14-20). Em um primeiro momento, o substantivo mais próximo np
(que é o provável núcleo do sintagma ao qual wj é subordinada) é localizado pela função
auxiliar NearestNoun (não detalhada no pseudocódigo) na direção do idioma inglês ou
português conforme definido no inı́cio do algoritmo (9). A seguir, a combinação da pa-
lavra atual wj e núcleo np é consultada na base de mapeamentos M para verificar se
esta corresponde a alguma propriedade p (10). Em caso afirmativo (11), a propriedade p
correspondente é acrescentada ao conjunto de propriedades anotadas L (12).

Apesar da simplicidade, este procedimento permite a identificação correta da maioria
dos casos de dependência sem necessidade de análise sintática, e pode assim ser consi-
derado suficiente para a aplicação em discussão. Por exemplo, é possı́vel determinar o
sentido correto de ‘dark’ em expressões como ‘dark man’ e ‘man with dark beard’ como
sendo haircolour-dark ou beardcolour-dark, respectivamente. Cabe destacar entretanto
que, nos córpus de teste considerados na avaliação deste trabalho (cf. próxima seção),
este tipo de dependência é relativamente raro, e limitado quase que exclusivamente ao
domı́nio TUNA-People. Para a grande maioria dos casos encontrados, a associação direta
entre palavras individuais e propriedades é a mais comum.

Caso não haja um mapeamento da combinação wj + np para nenhuma propriedade
do domı́nio, a palavra wj é então consultada individualmente, ou seja, sem considerar
possı́veis associações a nenhum núcleo especı́fico (15). Caso haja um mapeamento entre
a palavra e uma propriedade p (16), p é acrescentada ao conjunto de propriedades anotadas
L (17). O processo é repetido até que todas as palavras de todos os substrings tenham sido
consideradas, e então o conjunto de anotações L identificadas é retornado (21). Ao longo
deste processo, palavras não identificadas são desconsideradas, e portanto a anotação L
resultante pode permanecer incompleta ou mesmo vazia.

4. Avaliação

Esta seção descreve a avaliação do método proposto com base em quatro córpus de
descrições definidas em inglês já disponibilizados com anotação semântica. O objetivo da
avaliação foi o de medir o grau de proximidade entre a anotação existente em cada córpus
e aquela que seria obtida de forma semiautomática pelo uso do método Heurı́stico.



Métodos avaliados Para fins de avaliação do método Heurı́stico proposto, consideramos
como sistema de baseline uma alternativa de anotação semiautomática implementada com
uso da ferramenta nlpnet [Fonseca e Rosa 2013]. Esta ferramenta, que originalmente
oferece resultados que representam o estado da arte em POS-tagging para o Português
brasileiro, foi neste caso adaptada a uma aplicação menos tı́pica, ou seja, à anotação de
propriedades semânticas de cada palavra de uma descrição definida fornecida.

O uso da ferramenta nlpnet com este propósito será aqui denominado o método de
baseline POS. A ferramenta é inicialmente treinada a partir de um conjunto de exemplos
rotulados manualmente (e que representa o aspecto ‘semiautomático’ do método) e, em
uma segunda etapa, o modelo resultante é aplicado a um conjunto de teste a ser anotado.

Um exemplo de preparação de dados de treinamento da descrição ‘green ball near
blue cube’ é ilustrado a seguir. Nesta representação, palavras que não correspondem a
nenhuma propriedade do domı́nio D (incluindo o uso de artigos, preposições etc.) são
anotadas como OOV (out of vocabulary).

green TARGET COLOUR
ball TARGET TYPE
near NEAR
blue LANDMARK COLOUR
cube LANDMARK TYPE

Do ponto de vista lógico, ambos os métodos são equivalentes, já que utilizam o mesmo
conhecimento de entrada, e diferenciam-se apenas pela forma de representação deste co-
nhecimento, e pela forma como cada método é utilizado. O método Heurı́stico tende
entretanto a ser mais conveniente para uso em tempo de execução, como no caso de
desejar-se a anotação (e eventual tratamento de inconsistências etc.) da descrição já du-
rante o experimento de coleta de dados. O método POS, por outro lado, é mais adequado
ao processamento em lote de conjuntos de descrições previamente coletadas.

Conjuntos de dados Para avaliação dos métodos de anotação Heurı́stico e POS, conside-
ramos a anotação semântica disponibilizada nos quatro conjuntos de descrições definidas
de objetos em cenas visuais já discutidos, e amplamente difundidos na pesquisa em GLN:
os córpus TUNA-Furniture e TUNA-People [Gatt et al. 2007], e os córpus GRE3D3 [Dale
e Viethen 2009] e GRE3D7 [Viethen e Dale 2011]. Para cada um dos quatro córpus, uma
pequena porção de dados (de 14 a 18%) foi utilizada para treinamento de cada modelo,
e o restante foi reservado para teste. A tabela 2 apresenta o número de instâncias (i.e.,
descrições) de treinamento e teste, e exemplos linguı́sticos observados em cada domı́nio.

Tabela 2. Córpus de teste.

Domı́nio Treinamento Teste Exemplo
TUNA-Furniture 63 288 the large red couch
TUNA-People 54 303 the man with gray beard and glasses
GRE3D3 90 540 the small green cube
GRE3D7 624 3856 the red ball next to a large cube

Procedimento No caso do método Heurı́stico, o conjunto de treinamento foi utilizado
para extração de mapeamentos entre palavras e suas propriedades, conforme discutido na



seção anterior. No caso do método POS, o conjunto de treinamento foi rotulado manu-
almente com etiquetas representando as propriedades de interesse e utilizado no treina-
mento de um etiquetador conforme discutido. A avaliação propriamente dita consistiu
em aplicar os dois modelos previamente treinados ao conjunto de teste de cada domı́nio,
comparando-se seus resultados com a anotação de referência disponibilizada em cada
córpus por meio de coeficiente Dice [Dice 1945] e Acurácia. Coeficientes Dice variam de
0 até 1, sendo que o valor 1 representa coincidência total entre a anotação semiautomática
e a do córpus. A Acurácia representa a proporção de casos em que as duas anotações
eram idênticas.

Resultados A tabela 3 apresenta os valores médio de coeficientes Dice e Acurácia obtidos
pelos dois métodos avaliados para cada um dos córpus de teste. As diferenças estatı́sticas
significativas entre os dois métodos são destacadas.

Tabela 3. Resultados

Heurı́stico POS
Córpus de teste Dice Acc. Dice Acc.
TUNA-Furniture 0,83 0,47 0,63 0,09
TUNA-People 0,38 0,01 0,50 0,12
GRE3D3 0,99 0,96 0,76 0,74
GRE3D7 0,97 0,86 0,95 0,92

O método Heurı́stico apresenta resultados de modo geral superiores ao baseline ba-
seado em POS-tagging com exceção do domı́nio TUNA-People. Observa-se resultados
altamente positivos - e próximos de 100% nos domı́nios GRE3D3 e GRE3D7, e resulta-
dos mais modestos no caso dos domı́nios TUNA-Furniture e, de modo especial, TUNA
-People. Os domı́nios TUNA são assim mais indicativos da complexidade da tarefa,
diferença esta que pode ser em grande parte explicada pela maior variedade lexical (es-
pecialmente no caso de TUNA-People), a qual não é suficientemente representada pelo
pequeno conjunto de treinamento utilizado na avaliação.

A comparação entre coeficientes Dice médios dos dois métodos foi realizada com
o uso do teste de Wilcoxon. O método Heurı́stico apresentou acurácia média signifi-
cativamente superior à acurácia média do método POS nos domı́nios TUNA-Furniture
(W=23027, Z=1,85, p <0.001), GRE3D3 (W=10072, Z=10.15, p <0.001) e GRE3D7
(W=17180, Z=3.03, p =0.0024). No domı́nio TUNA-People, um efeito contrário foi
observado (W=-14630, Z=-6.13, p <0.001).

Finalmente, a comparação entre valores de acurácia média dos dois métodos foi re-
alizada com o uso do teste de Qui-quadrado. O método Heurı́stico apresentou acurácia
média significativamente superior à acurácia média do método POS nos domı́nios TUNA-
Furniture (χ2 = 35.81, df =1, p<0.01), e GRE3D3 (χ2 = 18.98, df =1, p=0.00013). No
caso do domı́nio TUNA-People, um efeito contrário foi observado (χ2 = 9.95, df =1,
p=0.001604), e no caso do domı́nio GRE3D7, a acurácia média dos dois métodos não
apresenta diferença significativa.



5. Considerações finais
Este trabalho apresentou um método de anotação semiautomática de descrições defini-

das baseado em heurı́sticas de associação de palavras às propriedades semânticas que elas
representam. O método objetiva simplificar a tarefa de anotação de grandes massas de
dados que são a saı́da tı́pica de experimentos de coleta de dados para a pesquisa em GER,
e pode ser especialmente adequado para processamento de descrições individuais durante
a execução do experimento de coleta de dados (por exemplo, para fins de validação em
tempo real), já que este método não depende de treinamento prévio.

O método apresentado evidentemente não faz uso de recursos ou técnicas avançadas
de PLN, mas é uma ferramenta potencialmente útil para a pesquisa em GER/GLN, e
pode em princı́pio ser adaptado para outras tarefas de anotação semântica desta natureza.
Como trabalho, futuro, espera-se aprimorar o método proposto e incorporá-lo a um ambi-
ente online para realização de experimentos de GER no qual participantes do experimento
de coleta de dados receberiam feedback a respeito das respostas fornecidas. Isto permitiria
corrigir erros comuns (e.g., como os causados pela falta de atenção por parte do partici-
pante etc.) e, consequentemente, coletar dados de maior qualidade e já acompanhados de
uma anotação inicial a ser revisada posteriormente.
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