
EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE
SUBCATEGORIZATION FRAMES A PARTIR

DE CORPORA EM PORTUGUÊS

1 Introdução
A tarefa de identificar automaticamente subcategorization frames (SCFs), que se
enquadra como um tipo de aquisição lexical, a partir de corpora é um desafio no
Processamento de Linguagem Natural (PLN) que tem sido trabalhado em diversas
lı́nguas. Tal tarefa, além de servir para a classificação de elementos linguı́sticos
(como, por exemplo, de verbos e substantivos), também pode ser utilizada para
várias tarefas de descrição de linguagem, podendo inclusive auxiliar a melho-
rar o desempenho de um parser [1]. Além disso, a aquisição lexical automática
pode ser útil para classificação automática de verbos ([2], [3], [4]) e extração de
informação [5], entre outros.

Tendo essa perspectiva em mente, este trabalho apresenta um sistema para a
identificação, extração e avaliação de SCFs para o português (omitido devido a
revisão cega), o qual iniciou como uma adaptação para o português do sistema de
Messiant [6], e mostra a aplicação desse sistema em dois trabalhos de descrição
do português baseados em corpora. Assim, os objetivos aqui propostos são:

1. Descrever a ferramenta de extração de SCFs

2. Relatar a sua aplicação prática em dois estudos

3. Apresentar brevemente os resultados desses estudos

Na seção a seguir, apresentamos uma definição de subcategorization frames e
indicamos alguns trabalhos que abordam o tema. Na Seção 3, discorremos breve-
mente sobre o funcionamento do sistema desenvolvido. A Seção 4 é dedicada à
apresentação de dois estudos que utilizaram a ferramenta para diferentes fins, e a
Seção 5 é reservada para as considerações finais.
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2 Subcategorization Frames
Um subcategorization frame (SCF) é uma representação sintática da estrutura de
uma sentença ou sintagma que, observada em grandes extensões de texto, per-
mitem a classificação de determinados elementos linguı́sticos. Neste trabalho, os
elementos linguı́sticos relevantes são os verbos, sendo que os SCFs representam a
estrutura argumental dos verbos presentes em sentenças de diferentes corpora. Na
Figura 1, apresentamos alguns exemplos de frames do verbo “encontrar” extraı́dos
de um corpus de textos de Cardiologia.

Figura 1: Visualização de frames do verbo “encontrar” em um corpus de Cardio-
logia

Os sistemas de SCFs foram desenvolvidos para várias lı́nguas, como inglês
([7] e [1]), alemão ([8], francês ([6]) e italiano ([9]). Tais trabalhos foram de-
senvolvidos principalmente para o reconhecimento de SCFs verbais. No inglês,
os trabalhos de SCFs já foram utilizados, por exemplo, para expandir a VerbNet
([10] e [11]), um repositório de verbos com anotação de papéis semânticos. Para
o português, o trabalho com SCFs está ainda em seus primeiros passos. Pode-
mos citar o sistema de Augustini [12], que procura abranger também os frames de
preposições, substantivos e adjetivos. A grande restrição desse estudo, porém, é
que os SCFs tem de ser determinados antes da extração.

3 Extrator de Subcategorization Frames
O sistema que apresentamos se ocupa exclusivamente de SCFs verbais. A en-
trada utilizada são corpora anotados pelo parser PALAVRAS [13], de modo que
o sistema extrai uma lista de SCFs para cada verbo, contendo informações de
frequência para todas as sentenças no corpus, como pôde ser visto na Figura 1.
Após a extração, o sistema armazena as informações em um banco de dados.

No momento do armazenamento, o sistema apresenta duas opções: um arma-
zenamento dos dados da forma como foram extraı́dos, sem qualquer alteração em

2



sua forma (por exemplo, uma topicalização de objeto direto não seria colocada
na forma direta); ou uma avaliação do tipo de estrutura sintática, de modo que
as estruturas sejam classificadas em uma ordem direta predeterminada, a qual é
apresentada a seguir:

• arg1 - sujeito

• arg2 - objeto direto

• arg3 - objeto indireto

• arg4 - adjetivo (separado de um substantivo)

• arg5 - adjunto adverbial

O processo de funcionamento do sistema é o seguinte:

• Passo 1 - Para cada sentença, o sistema extrai todos os verbos;

• Passo 2 - Para cada verbo na sentença, o sistema busca as suas dependências
(ou seja, os elementos que se ligam, de acordo com a anotação do parser,
ao verbo);

• Passo 3 - As demais informações (morfossintáticas e sintáticas) anotadas
pelo parser são avaliadas e os constituintes relevantes são utilizados para
construir os SCFs.

O sistema desenvolvido mostrou-se adaptável conforme as necessidades. Esse
fato é comprovado pelas diferentes aplicações às quais o sistema se destina, sendo
que, na seção a seguir, apresentamos dois trabalhos distintos que fazem uso do
sistema.

4 Estudos Desenvolvidos com o Sistema

4.1 Léxico de Verbos
Um dos estudos nos quais o sistema de extração de SCFs vem sendo utilizado
envolve a construção de um léxico de verbos para o português brasileiro (omitido
devido a revisão cega), baseado na VerbNet [10]. Para essa tarefa, o sistema foi
adaptado de modo a apresentar a posição do verbo e do sujeito no frame. Portanto,
em comparação com a coluna 1 da Figura 1 os padrões são um pouco diferentes,
como por exemplo, SUBJ[NP] V NP PP[em].

O objetivo do trabalho é identificar automaticamente padrões sintáticos para
verbos com vistas a agrupá-los em classes que compartilhem os mesmos SCFs.
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Os frames identificados são usados para dois propósitos. Primeiro, para a escolha
dos verbos que farão parte das classes do léxico como parte de um método semi-
automático. Segundo, para agrupamento automático de verbos, utilizando apren-
dizado de máquina. O resultado das duas abordagens serão comparados com um
gold standard das classes da VerbNet para o português do Brasil, criado com o
apoio da doutora Karin Kipper (desenvolvedora da VerbNet).

Inicialmente, utilizou-se o corpus Lacio-Ref [14] como entrada para o sistema.
Esse corpus foi automaticamente anotado pelo parser PALAVRAS e possui apro-
ximadamente 9 milhões de palavras. Ele é dividido em 4 gêneros: cientı́fico, infor-
mativo, judiciário e literário. Usando o extrator de SCFs, identificaram-se 5.131
verbos (considerando apenas verbos com frequência superior a 1) e 4.792 fra-
mes parametrizados por preposições(considerando apenas frames com frequência
superior a 1).

Como a quantidade de verbos identificados e a frequência dos mesmos não
era suficiente para a tarefa de aprendizado de máquina, foi necessário processar
mais textos. Para isso, escolheu-se o corpus PLN-BR-FULL [15] do gênero jor-
nalı́stico, com aproximadamente 26 milhões de palavras, e o corpus da Revista
FAPESP (http://revistapesquisa.fapesp.br) [16] do gênero de divulgação
cientı́fica, com aproximadamente 6 milhões de palavras. Somando os três corpora
(Lácio-Ref, PLN-BR-FULL e Revista FAPESP) foram identificados 7.252 verbos
(com frequência superior a 1) e 17.448 frames parametrizados por preposições
(considerando apenas frames com frequência superior a 1).

A próxima etapa do projeto é usar aprendizado de máquina para realizar o
agrupamento automático de verbos.

4.2 Anotação de Papéis Semânticos
Outro trabalho que está sendo desenvolvido com o uso da ferramenta de extração
de SCFs envolve a anotação manual de papéis semânticos em corpora escritos
em português brasileiro. O objetivo é gerar uma lista de verbos com seus res-
pectivos SCFs, identificados como a estrutura argumental desses verbos, e papéis
semânticos, além de dois corpora com orações semanticamente anotadas.

De modo sucinto, os papéis semânticos identificam um significado mais abs-
trato e esquemático dos argumentos de um elemento linguı́stico (em nosso caso,
um verbo). Um exemplo bastante simples, somente a tı́tulo de ilustração, seria
indicar que na oração:

João viu Maria.

Existe um verbo que é “ver” (em sua forma canônica) e dois argumentos. A
anotação de papéis semânticos indica que o argumento “João” é experienciador e
o argumento “Maria” é experienciado.

4



Esse estudo utiliza dois corpora devidamente anotados pelo PALAVRAS, sendo
um de linguagem especializada composto por artigos cientı́ficos da área de Car-
diologia (omitido devido a revisão cega) e outro de linguagem não especializada
contendo textos jornalı́sticos do Diário Gaúcho (compilado pelo projeto PorPopu-
lar http://www6.ufrgs.br/textecc/porlexbras/porpopular/).

A ferramenta de extração de SCFs que descrevemos neste trabalho auxilia
na anotação manual dos papéis semânticos na parte de extração e organização
dos dados presentes nos dois corpora e também na interface de anotação, que é
gerada automaticamente a partir do banco de dados. Essa interface pode ser vista
na Figura 2.

Figura 2: Interface para anotação dos papéis semânticos.

Como podemos ver na Figura 2, cada sentença que contém o verbo “levar” é
organizada em exemplos e os argumentos desse verbo em cada um dos exemplos
já se apresentam classificados na ordem descrita na Seção 3. Para cada argumento,
é apresentada a anotação sintática (que pode ser manualmente alterada, caso o PA-
LAVRAS tenha anotado errado) e uma caixa de rolagem que permite a seleção de
um papel semântico a partir de uma lista. Essa lista de papéis semânticos se en-
contra em um arquivo separado, que pode ser modificado conforme a necessidade
do linguista que faz a anotação manual.

Atualmente, foram anotadas sentenças de quatro verbos em cada um dos dois
corpora como parte de um estudo-piloto que visou a testar se a lista de papéis
semânticos selecionada seria aplicável em grande escala. Tal lista contém 46
papéis semânticos e foi proposta por [17] e [18].

Até então, o trabalho resultou, para os quatro verbos, na anotação manual
de 482 sentenças, com um total de 138 configurações de papéis semânticos. Tal
estudo permitiu observar que alguns papéis semânticos da lista podem ser unifi-
cados. Um exemplo disso são os papéis de posse e benefı́cio, que se apresentam
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nas mesmas estruturas argumentais e com os mesmos verbos, diferindo apenas na
semântica da palavra utilizada.

5 Considerações Finais
A ferramenta aqui apresentada, um extrator e avaliador de subcategorization fra-
mes, se mostrou bastante útil para a descrição do português brasileiro. Isso é
visı́vel a partir da aplicação que demonstramos em dois estudos de cunho dife-
rente, que visam a aumentar a capacidade que temos de processar a linguagem
natural. Além disso, a ferramenta pode ser aplicada a outros corpora para desen-
volver outros tipos de trabalho, sendo bastante flexı́vel, uma possibilidade seria a
anotação de frames no estilo da FrameNet [19].

Um limitador claro da ferramenta apresentada é o uso do parser PALAVRAS
como base, pois ele é, infelizmente, um recurso pago ao qual o acesso é bastante
restrito. A opção por esse parser se deu por ele ser atualmente o mais preciso,
porém, seria interessante ter como alternativa a possibilidade de se usar um parser
gratuito na anotação das dependências. Esse é um dos passos que deve ser levado
adiante nos trabalhos futuros relacionados à ferramenta.
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