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ABSTRACT: The paper presents a description of the recurring semantic structure found at the 
New York Times headlines. It is claimed that such regularity can be useful for machine 
translation purposes and should be considered as a method for defining headlines as a discourse 
genre. 
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0. Introdução 

 

Este artigo tem por objetivo reportar algumas das conclusões parciais retiradas do 
projeto de desenvolvimento de um tradutor automático bilíngüe e unidirecional – do inglês para 
português – especializado nos textos da primeira página da versão digital do diário norte-
americano The New York Times (NYT). O tradutor – POLICARPO – é baseado em interlíngua, a 
UNL (Universal Networking Language), e opera a partir da conjugação de cinco módulos que 
atuam desde extração da página original até geração e rediagramação da página traduzida. Para 
análise sintático-semântica do inglês e para geração sintática do português, desenvolveram-se dois 
dicionários (inglês-UNL e UNL-português) e duas gramáticas (de análise e de geração), com 
módulos (satélites) especializados nas estruturas recorrentes em cada tipo de texto identificado. 
Os resultados preliminares da implementação do sistema confirmam, em geral, as expectativas de 
que o processamento de manchetes é mais eficiente do que o dos demais tipos de textos, em 
função, principalmente, daquilo que referiremos como "estabilidade semântica" dos textos das 
manchetes do NYT, que será o principal foco de atenção deste trabalho. O texto está dividido em 
quatro seções: 1) em que se procura ampliar o escopo da relativa estabilidade que, segundo 
Bakhtin, caracterizaria os gêneros do discurso; 2) em que se apresenta, como procedimento 
descritivo, a UNL, metalinguagem utilizada para representar o conteúdo ideacional dos 
enunciados analisados; 3) em que se reportam os resultados da aplicação da UNL para um 
subconjunto do corpus delimitado; e 4) em que se extraem algumas conclusões gerais sobre as 
formas e usos das manchetes [do NYT]. 
 

1. A manchete como gênero do discurso 
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O conceito de "gênero do discurso" está associado à idéia de que os enunciados 
lingüísticos, em que pese sua variabilidade e sua heterogeneidade aparentes, incorreriam na 
repetição de formas e conteúdos que seria definida nas várias esferas de utilização da língua. 
Embora essas esferas sejam também heterogêneas e muito variadas, diferenciando-se e 
ampliando-se à medida que se desenvolvem, comportariam, cada uma delas, um repertório que, 
em última instância, conformaria o que existiria de "repetível" por sob as manifestações da 
linguagem, identificando os enunciados lingüísticos como ocorrências de um determinado tipo, e 
prescrevendo, em cada caso, estratégias relativamente convencionalizadas de interpretação. 

Para Bakthin (2000[1953]), os elementos dessa repetição, reflexo das condições 
específicas e finalidades de cada esfera de utilização da língua, seriam três: o conteúdo (temático), 
o estilo verbal (os recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais) e a construção composicional. 
Para o autor, todos esses elementos são marcados pela especificidade da esfera de comunicação. 
Considera que “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis  de enunciados, sendo isso que denominados 
gêneros do discurso" (id ibidem, p. 279, grifos do autor). 

Aceita esta definição, não é difícil perceber que as manchetes de jornais poderiam 
integrar, como espécie, a riqueza e variedade infinita de gêneros do discurso. Manchetes 
enfeixam, na língua inglesa como na língua portuguesa, uma relativa estabilidade, que se espalha 
pelo conteúdo temático (associado sempre ao repertório das atualidades, principalmente políticas 
e econômicas), pelo estilo verbal (na medida em que há regras bem definidas de seleção léxico-
gramatical) e pela construção composicional (regulada por protocolos de escrita razoavelmente 
convencionais).    

Definida como o título principal, em destaque na matéria de jornal ou revista, alusivo ao 
tema mais importante dentre as notícias contidas na matéria, a manchete de textos jornalísticos 
possui uma estrutura típica cujo estilo seria bem específico. Como características sintáticas das 
manchetes na língua inglesa, destacam-se1: a) são caracterizadas pela sintaxe simples e frases 
curtas; b) nem sempre são sentenças completas, sendo muitas delas formadas por frases nominais; 
c) costumam apresentar cadeias de três, quatro ou mais substantivos, em que o primeiro modifica 
os seguintes ; d) normalmente não incluem artigos nem o verbo to be ; e) tempos verbais simples, 
como presente, passado e futuro, são preferidos às formas perifrásticas, progressivas ou perfeitas, 
e o presente simples é freqüentemente utilizado para eventos passados; f) o presente progressivo é 
usado especialmente para falar sobre mudanças; g) o infinitivo é freqüentemente usado para 
reportar acontecimentos futuro; h) verbos auxiliares não são incluídos em estruturas passivas; i) 
dois pontos são usados para separar o assunto daquilo que é dito sobre ele; entre outros. 

Inspirados por essa regularidade, e apesar do receio dos problemas de interpretação 
derivados do seu estilo muitas vezes telegráfico, definimos a manchete como principal foco de 
investigação tipológica para a prototipagem de uma ferramenta de tradução automática, cujo 
escopo deveria estar necessariamente restrito a um gênero do discurso o mais delimitado possível. 
Nosso objetivo era verificar a viabilidade e a robustez de uma ferramenta de tradução automática 
que estivesse menos restrita ao repertório lexical do que às possibilidades de estruturação 
sintática. Embora a construção de dicionários seja dispendiosa e sujeita a toda sorte de 
ambigüidade, esta opção pareceu-nos mais interessante do que a inversa, visto que a restrição do 
conjunto de possibilidades combinatórias e do número de palavras co-ocorrentes em um mes mo 
enunciado oferecia um mecanismo de controle razoavelmente eficiente para efetuar os processos 
                                                 
1 cf.  QUIRK, Randolph , 1985 e SWAN, Mich ael, 1995. 
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de desambigüização lexical que seriam i mprescindíveis em u m ambiente computacional, como o 
requerido, de mínima interação com o usuário. As oportunidades de generalização dos 
procedimentos - a partir da definição de uma "core grammar" e de tantas gramáticas satélites 
quantos fossem os gêneros indicados - eram mais auspiciosas do que a fragmentação excessiva 
em diferentes dicionários, cada um dos quais especializado em um do mínio do discurso 
específico, e mobilizados, todos, por uma mes ma gramática. 

Com efeito, a análise de um frag mento do corpus delimitado provou que a manchete, 
como gênero do discurso, a par da recorrência do conteúdo (temático), do estilo e da construção 
composicional, acima salientada, pode oferecer um outro tipo de relativa estabilidade, não 
explicitada por Bakhtin: trata-se da recorrência de um mes mo tipo de estruturação semântica, pelo 
menos da perspectiva do aparelho descritivo por nós utilizado, ou seja, a linguagem de 
representação do conhecimento conhecida como UNL.  
 

2. Universal Networking Language 

 

O Projeto Universal Networking Language, ou simplesmente UNL, tem por objetivo, 
principalmente, o desenvolvimento de um formalismo lógico-computacional capaz de 
representar, para a máquina, o conteúdo ideacional veiculado pelas sentenças das línguas naturais. 
Essa representação, que recebe o nome Universal Networking Language em virtude de seu 
caráter desejavelmente universal e reticulado, compreende, em sua formulação atual (versão 3.0), 
três níveis de representação do conteúdo semântico da sentença: o nível lexical, o nível 
interlexical e o nível sentencial. O nível lexical compreende um repertório de conteúdos 
semânticos atômicos supostamente universais, convencionalizados pelo UNL-Center, e 
etiquetados a partir do vocabulário dos itens lexicais da língua inglesa. A associação desses 
conteúdos lexicais ao vocabulário do inglês fragiliza evidentemente a universalidade da proposta, 
mas a correspondência semântico(universal)-ortográfica(inglês) é tomada, principalmente, como 
incidental, e configura apenas o ponto de partida. O nível interlexical corresponde, de forma 
aproximada, àquilo que se convencionou chamar, a partir de Fillmore (1968), "caso semântico". 
Trata-se de um inventário de 38 casos, que esgotariam as possibilidades de inter-relacionamento 
semântico dos conteúdos lexicais dentro de uma sentença. Por fim, resta o nível sentencial, que 
inclui informações de natureza estilística da sentença, representando informações sobre foco, 
tipologia (interrogativa, declarativa, etc.) e outros. O repertório desses marcadores semânticos, 
nos três níveis, é definido e controlado pelo UNL-Center, que revê periodicamente a 
especificação da linguagem, à luz das contribuições e dos problemas verificados em cada um dos 
muitos grupos lingüísticos associados. Esses três níveis de descrição semântica estão articulados, 
na representação UNL, por uma sintaxe específica, a partir da qual os enunciados lingüísticos são 
representados como (hiper)grafos, cujos (hiper)nós (expoentes do nível lexical) podem ser 
anotados por um repertório de atributos específicos (conformando a informação sentencial) e 
estão ligados, uns aos outros, por arcos semânticos que constituem relações binárias orientadas 
(informação interlexical).2 
                                                 
2 Para maiores informações sobre a abordagem UNL, aqui excessivamente simplificada pelas 
restrições de espaço, o leitor fica remetido para o texto da proposta, Uchida et al. 1999. 
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3. Análise do Corpus 

 

Para a prototipagem da ferramenta de tradução automática, compilou-se um conjunto 
de textos extraídos do NYT. Os textos constituíam as páginas de abertura da versão eletrônica do 
jornal e foram capturados durante quase um mês (de 3 de abril a 8 de maio de 2002). Somam no 
total 1.462 páginas, que foram divididas em dois subconjuntos: o corpus de trabalho, contendo 
150 páginas, utilizado para a construção dos dicionários e das gramáticas de análise e geração; e 
o corpus de teste, contendo o restante das páginas, e que será usado na validação do protótipo. 
Para análise das manchetes, utilizamos uma fração do corpus de trabalho: 17 páginas coletadas, 
com u m intervalo de meia hora, dias 3 e 4 de abril de 2002. 

As sentenças das páginas foram reunidas automaticamente em cinco grupos 
(manchete, menu, lead, propaganda, outros), a partir de critérios distribucionais, que 
correspondiam à diagramação do texto. Nas 17 páginas analisadas, foram encontradas 196 
manchetes, perfazendo um total de 1.272 palavras (765 distintas). Cada manchete trazia número 
médio de 37,5 caracteres (incluídos os espaços em branco) e 6,48 palavras (valor bem próximo 
ao da mediana, igual a 6,0). O desvio padrão foi de 2,26, indicando alguma dispersão dos dados 
(o coeficiente de dispersão foi igual a 34,87%). O tamanho das manchetes analisadas foi, 
portanto, muito variado, oscilando entre 4,22 e 8,74 palavras por sentença. As sentenças foram 
anotadas automaticamente em relação às partes do discurso pelo tagger MXPOST para a língua 
inglesa (Ratnaparkhi, 1996). Obsevou-se um número elevado de ocorrências de substantivos 
(68% de todas as palavras utilizadas), seguido, à distância, pelas preposições (13% do total) e 
pelos verbos (8%). As demais classes gramaticais tiveram presença irrelevante (inferior a 3%). 
Cada sentença foi mapeada para a representação UNL por dois membros do projeto, treinados 
para este fim. Os resultados da representação estão ilustrados nos gráficos abaixo: 
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Gráfico 1. Freqüência de ocorrência de atributos no corpus de análise. 
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Gráfico 2.  Freqüência de ocorrência de relações no corpus de análise. 

 

Os gráficos evidenciam a concentração, nas manchetes analisadas, de um mes mo 
conjunto de relações e atributos, indicando que a estabilidade observada não estaria restrita ao 
repertório lexical ou à dimensão sintática previstas, por exemplo, pelo estilo e pela construção 
composicional do gênero.  

Em relação ao conjunto de relações semânticas (3,9, em média, por manchete), 33% 
do total de ocorrências correspondeu ao caso semântico de modificação (de natureza atributiva) 
entre dois núcleos nominais; 24% corresponderam à relação de objeto (aquele sobre o qual 
incide um determinado evento verbal); 16% à relação de agente (ou aquele que inicia, 
voluntariamente ou não, um determinado evento verbal); e as demais 35 relações (de lugar, de 
tempo, de instrumento, de modo, etc.) alcançaram apenas 27% do total. 

A mesma distribuição bastante desigual foi observada em relação ao uso dos atributos. 
Dos mais de 60 atributos previstos pela especificação, apenas 16 foram encontrados no corpus 
analisado. Isoladas as ocorrências previsíveis dos atributos @entry (utilizado para marcar o nó 
raiz do grafo, e obrigatório em todas as sentenças e escopos internos) e @pl (marca de plural), 
destaca-se a recorrência da utilização a) dos atributos de referência, como @def e @indef, que 
determinam a oposição entre informação nova e informação velha (27% do total), b) das marcas 
de topicalização (@topic), que indicam, por exemplo, a presença da passiva (24% do total), e c) 
dos atributos temporais (principalmente @past, 16% do total). As outras relações totalizaram 
apenas 33% do total (não chegando a 7% cada).  

 

4. Conclusão 
 

Os dados apresentados permitem concluir que a relativa estabilidade dos enunciados 
lingüísticos analisados não se resumiu ao conteúdo (temático), ao estilo e à construção 
composicional, mas avançou também sobre o conjunto de diáteses verbais e nominais observado 
entre os conceitos mobilizados. Embora esses resultados digam respeito a uma amostra bastante 
limitada do corpus, utilizada apenas para efeito de prototipagem do sistema, e embora a validade 
dessa observação esteja evidentemente condicionada a) à estrutura do formalismo de 
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representação utilizado e b) à aplicação do formalismo para o conjunto de dados observados, 
parece promissora a hipótese de perceber que as esferas de utilização da língua determinam (ou 
condicionam) não apenas escolhas lexicais e sintáticas, ou aquelas relativas à macroestrutura 
textual, mas igualmente restringem o conjunto de estruturas semânticas atualizáveis pelos 
enunciados lingüísticos, seja sob a forma de predicados unitários, seja sob a forma de relações 
binárias entre itens lexicais. Esta observação se torna tanto mais válida quanto se percebe que a 
tecnologia para o desenvolvimento de sistemas inteligentes de tradução automática que produzam 
resultados minimamente aceitáveis parece estar refém de u ma série de escolhas metodológicas 
que procure reduzir, ao mínimo, a variabilidade e a heterogeneidade naturais da língua, sem 
produzir, contudo, uma indesejável e excessiva artificialização dos enunciados lingüísticos.  

 

RESUMO: O artigo apresenta a descrição da estrutura semântica recorrente encontrada nas 
manchetes do New York Times digital. É alegado que esta regularidade pode ser útil para os 
propósitos da tradução automática e deve ser considerada como método para definir manchetes e 
gêneros do discurso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tradução automática; processamento de linguagem natural; gêneros do 
discurso. 
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