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Os pAdrões de heArst cOmO recursOs 
AuxiliAres semiAutOmáticOs pArA A eficáciA nA 

leiturA dOcumentáriA

Walter Moreira
José Carlos Francisco dos Santos

Érica Fernanda Vitorini

1 intrOduçãO

Como ponto de partida para a discussão que se faz neste capítulo, 
considera-se como imperativo a aplicação de metodologias de tratamento 
temático no amplo e variado conjunto da produção científica. A confluên-
cia das variáveis tempo destinado à análise dos documentos em sistemas de 
informação documentária e quantidade/qualidade destes documentos re-
quer que o processo de tratamento temático seja realizado de modo eficaz, 
com o aproveitamento máximo dos recursos aplicados. 

O tratamento temático da informação e, mais especificamente, 
a análise documentária é, por sua própria natureza intelectual, dispendio-
so. Desse modo, é fundamental que a análise documentária seja realizada 
com a observação atenta de princípios metodológicos e com o recurso de 
ferramentas que possam torná-la mais eficaz e racional. Entretanto, como 
adverte Kobashi (1994, p. 22), a análise documentária 



Mariângela Spotti Lopes Fujita; Dulce Amélia de Brito Neves
Paula Regina Dal’Evedove (Org)

158

não se reduz a um conjunto de regras perenes, utilizáveis em todas as 
circunstâncias. Ela é, antes de tudo, uma disciplina de natureza meto-
dológica que, para avançarteórica e praticamente, deve criticar conti-
nuamente seus pressupostos, procedimentos e instrumentos; deve, ao 
mesmo tempo, com base na reflexão permanente, elaborar novas hipó-
teses de trabalho que contribuam para aperfeiçoar os processos que lhe 
dizem respeito.

A análise documentária diz respeito ao exame do documento vi-
sando a sua representação para fins de recuperação da informação. Desse 
modo, a análise documentária configura-se como metodologia por meio 
da qual o conteúdo de um determinado texto é interpretado, condensado 
e lhe são atribuídos descritores, tendo em vista sua representação para fins 
de indexação. 

A representação é um produto diferente do texto original, mas 
que guarda com ele relações de equivalência e de contiguidade. A constru-
ção da representação documentária é marcada por um processo de redução 
crescente, assim caminha-se 

do texto para o resumo, do resumo para o enunciado, do enunciado 
para a unidade de tradução via códigodocumentário. A atividade de 
AD caracteriza-se, portanto, como uma sucessão de processos de trans-
formação do texto original, observando-se, a cada etapa, graus crescen-
tes de generalização” (LARA, 1993, p. 41). 

Nos modelos mais tradicionais dos sistemas documentários, esta 
representação documentária ocorre na forma de classificação, de indexação 
ou de resumo e tais representações visam a qualificar o processo de recupe-
ração da informação pelo usuário. 

Conforme Lara (2009, p. 28), o termo “análise documentária” 
foi criado por Jean-Claude Gardin para “designar as operaçõessemânticas 
que transformam um texto original em uma ou várias palavras-chave, ou 
ainda, paráfrases, visando facilitar a representação [...] de ‘conteúdos’ e a 
recuperação da informação”. 

No Brasil, as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo Temma, que 
passa a existir formalmente com a publicação do livro “Análise documen-
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tária: a análise da síntese”, em 1987 (Lara, 2009), formam grande parte do 
estofo teórico e metodológico das pesquisas sobre análise documentária. 

Para que se efetue a análise documentária, requer-se a realiza-
ção de leitura documentária, uma modalidade de leitura profissional que 
consiste na análise do conteúdo do documento visando a identificação e 
a distinção das informações essenciais e acessórias, sendo que tal distinção 
ocorre conforme os interesses relativos ao contexto em que se produz a 
análise. Utilizando-se de técnicas de condensação documentária adequa-
das à modalidade de representação que se deseja construir, as informações 
essenciais são reelaboradas como representações documentárias e passam a 
compor, nessa condição, sistemas de informação documentária. 

A leitura documentária, como qualquer atividade de leitura, é um 
processo de produção de sentido que tem como ponto de partida o texto. 
Neste caso há, contudo, uma variável que não está presente na leitura que 
se realiza para fins de lazer, por exemplo: o leitor profissional, o que realiza 
a leitura documentária, não é, normalmente, previsto como leitor pelo 
autor. Nas palavras de Lara (2009, p. 34): “frente ao documento, o leitor-
documentalista não se caracteriza como um leitor-modelo, uma vez que 
não dispõe, necessariamente, de condições para estabelecer com o texto 
uma negociação”. Além do mais, acrescenta-se o fator urgência (ou tempo 
reduzido), que obriga à realização de leitura mais rápida e seletiva do se 
poderia esperar a partir de um modelo convencional. Ainda citando Lara 
(2009, p. 34): “o leitor-documentalista realiza uma leitura que se enquadra 
num processo de produção industrial de textos (parafraseando Gardin), 
não podendo dedicar mais tempo à leitura do que aquele previsto na 
atividade de indexação de um grande volume de publicações”.

Em busca de uma metodologia para a leitura documentária, Gil 
Leiva e Fujita (2012), estabelecem alguns procedimentos orientadores.
Rubi, Fujita e Boccato (2012, p. 224) também caracterizam a leitura 
documentária e apresentam uma metodologia para a sua realização que 
envolve a análise mais cuidadosa dos seguintes elementos: a) introdução: 
com foco nos objetivos; b) “leitura das frases introdutórias de parágrafos 
e capítulos”; c) procedimentos metodológicos, contemplando “técnicas, 
instrumentos, procedimentos adotados na realização da pesquisa, bem 
como o  e ambiência em que esta se passa”; d) conclusão em sua relação 
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com os objetivos propostos; e) “gráficos, tabelas, diferenciação tipográ-
fica etc.”; f ) título, subtítulo, resumo e palavras-chave. Estes elementos 
devem ser verificados ao final da leitura, segundo as autoras, para que não 
a direcione de algum modo. 

A leitura documentária é uma modalidade de leitura profissio-
nal, mais especificamente é a leitura realizada pelo indexador em contexto 
profissional. Trata-se de uma modalidade de leitura que visa a um fim es-
pecífico que é construir a representação documentária. Não soa correto, 
portanto, do ponto de vista da organização lógica dos conceitos, tomar os 
termos “leitura documentária” e “leitura profissional” como sinônimos, 
em relação de equivalência. Desse modo, a expressão “leitura profissio-
nal”, quando se refere à atividade realizada pelo indexador, deve apare-
cer adjetivada, como ocorre em Silveira e Moura (2007), com a expressão 
“bibliotecário-indexador” ou em Redígolo e Fujita (2015), que utilizam 
a expressão “leitura profissional do catalogador”, cuja leitura profissional 
viabiliza a “consecução de seus objetivos de síntese e seleção de conceitos” 
(REDÍGOLO; FUJITA, 2015, p. 367)

Observado como leitor “comum”, o indexador utiliza-se de recur-
sos também “comuns” a qualquer outro leitor, acionando 

o processamento humano de informações, realizado com a memória 
de curto prazo (input visual), a memória de longo prazo (esquemas 
e conhecimento prévio) e as habilidades operatórias de pensamento 
(análise e síntese). [Observado como] leitor profissional é considerado 
a partir da perspectiva de seu contexto, atuação e formação profissio-
nal” (FUJITA; RUBI, 2006, p. 1). 

Deste modo, são as técnicas empregadas na leitura que vão dife-
renciar o leitor “comum” do leitor profissional. De outro lado, é a tipologia 
de recursos empregados que irá diferenciar a leitura documentária no con-
junto das leituras profissionais. 

No trabalho em que sistematiza e apresenta uma abordagem te-
órico-metodológica para a construção de informações documentárias (es-
pecialmente o resumo), Kobashi (1994), quando discute a relação entre a 
prática documentária e o seu processamento automatizado, aponta que, 
naquele contexto, sem o conhecimento profundo das operações relativas 
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ao tratamento da informação documentária, os recursos da computação 
eram subutilizados. Citando-a textualmente, pode-se ler: 

Os fracassos [da incorporação da informática às tarefas da bibliote-
conomia/documentação] não se deveram unicamente à limitação das 
máquinas. As experiências revelaram que, muitas vezes, as dificuldades 
provinham de lacunas da própriaárea: especificamente, da ausência de 
conhecimentos suficientemente sistematizados sobre operações por ve-
zes básicas e elementares do cotidiano profissional. Apoiada fortemente 
no conhecimento empírico, na intuição e no habito, a área, por um 
longo período, rejeitou a teoria, considerando-a supérflua.

O quadro não é mais o mesmo e houve evolução, naturalmente. 
Alguns autores, dentre eles Kobashi, no mesmo trabalho citado (1994) 
e Gil Leiva e Fujita (2012), forneceram importantes subsídios teóricos e 
metodológicos relativos aos processos inerentes à análise documentária. 
Sobre este aspecto, apontam-se apenas alguns outros trabalhos seminais: 
Smit (1989), Guimarães (1994), Lara (1999), Lucas (2000), Pinto Molina 
(2001), Fujita (2003), Montesi (2006) e Dias e Naves (2013). 

A análise documentária, visa, como se disse anteriormente, a 
construção de representações documentárias que possam ser utilizadas tan-
to pelo indexador quanto pelo usuário pesquisador para fins de diálogos 
com o sistema. Neste caso, como se trata de uma linguagem construída 
para fins de comunicação entre usuários (leia-se indexador e pesquisador) e 
sistema, ou seja, uma linguagem documentária, é preciso que seja aplicado 
ao conjunto das representações documentárias metodologias de controle 
de vocabulário. 

Para Lancaster (2002) o controle do vocabulário tem os obje-
tivos de facilitar a representação dos assuntos tanto para os profissionais 
como para os usuários; agrupando os sinônimos e os quase sinônimos, 
diferenciando os homógrafos e relacionando os termos com significados 
próximos, sendo assim tem como fundamento diminuir essas diferenças e 
padronizar o seu uso facilitando, consequentemente, o acesso.

Deste modo, acredita-se que uma representação de qualidade 
pode proporcionar uma recuperação eficaz da informação. Problemas no 
processo de representação, como a ausência de um vocabulário controlado, 
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sua falta de atualização ou até mesmo um vocabulário que não represente a 
linguagem da comunidade usuária, geram falhas nessa comunicação e con-
correm para a insatisfação na recuperação da informação. Além de com-
prometer a qualidade das buscas e do processo de recuperação da informa-
ção como um todo, a incompatibilidade entre a linguagem documentária 
e a linguagem do usuário, adverte Boccato (2009, p 21), compromete “a 
atuação do bibliotecário na representação dos conteúdos documentários 
no processo de indexação, o usuário na realização das buscas satisfatórias 
desses conteúdos no processo de recuperação da informação e, consequen-
temente, a credibilidade dos sistemas”.

Embora se trate de um tema que não será explorado neste capí-
tulo, é preciso reforçar o argumento de que não será possível estabelecer 
um diálogo eficaz entre usuários, linguagens documentárias, sistemas de 
informação documentária e indexadores (bibliotecários) sem a adoção de 
políticas de indexação coerentes e consistentes. A este respeito, pode-se 
consultar o já clássico artigo de Carneiro (1985) e os trabalhos de Rubi 
(2004; 2008), Gil Leiva e Fujita (2012) e Fujita (2016).

A política de indexação funciona como eixo orientador para o 
profissional indexador no momento da análise documentária, pois por 
meio dela é possível estabelecer o perfil da instituição e da comunidade 
usuária, entre outros critérios, e assim definir os parâmetros orientado-
res para a leitura e seleção dos descritores mais adequados à representação 
documentária.

A construção eficaz da representação como resultado da análise 
documentária requer, portanto, como condição sine qua non, um leitor 
orientado por uma política de indexação que: a) seja consciente a respeito 
da complexidade do ato de ler e que esteja munido de estratégias metacog-
nitivas de leitura (um leitor profissional proficiente); b) conheça o perfil 
de interesse da comunidade usuária a que atende e c) conheça os diver-
sos modelos de organização textual e saiba aplicar recursos adequados à 
identificação e seleção de informação essencial observando-se as diferentes 
tipologias de estrutura textual.
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2 OrgAnizAçãO dA infOrmAçãO textuAl

O ponto de partida para a realização da análise documentária, con-
forme a compreensão do Grupo Temma relatada por Lara (2009, p. 30), é o 
texto, e não o discurso. A opção justifica-se pelo fato de se encontrarem no 
texto “as estruturas informacionais, elementos que respondem pela coesão e 
progressão textual, bem como pelo seu fechamento e autonomia”.

Desse modo, é no texto que se verifica a condição de registro, o 
que lhe dá características de permanência no tempo e de portabilidade no 
espaço. Essas mesmas condições são apontadas como requisito para que o 
que vai ser definido como informação por Smit e Barreto (2002). 

A análise documentária é constituída por três atividades espe-
cíficas: análise, síntese e representação (Kobashi, 1994). As duas pri-
meiras fases dizem respeito à desestruturação do texto e a última à sua 
reestruturação. 

Na etapa de análise propriamente dita é que ocorre a leitura docu-
mentária, momento em que o leitor profissional (indexador) realiza a leitura 
do texto e identifica o seu assunto. Neste momento, a concepção clara do 
que representa a ideia de texto, de suas tipologias e de como se configuram 
suas estruturas são recursos essenciais ao pleno êxito da operação. 

Um texto, na definição funcional apresentada por Dias e Naves 
(2013, p. 27), é tomado como meio, na condição de 

veículo que permite a comunicação de ideias entre o sujeito que cria e 
dissemina informação (emissor, no caso autor) e o sujeito que necessita 
e adquire informação(receptor, no caso o leitor). É o objeto que per-
mite a transmissão das informações contidas em documentos, sendo 
também visto como uma coleção de símbolos, os quais são intencio-
nalmente estruturados pelo emissor para mudar a estrutura de imagem 
do receptor.

Na fase de análise, o leitor profissional precisa lançar mão de 
estratégias de leitura que possibilitem a compreensão do texto de modo 
completo, preciso e rápido. Para isso, utiliza-se, essencialmente, “de repre-
sentações mentais, que estão ligadas ao conhecimento linguístico, social 
e de representação” (REDÍGOLO; FUJITA, 2015, p. 357). Um texto é 
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composto por uma rede interna e externa de relações. É essa rede que, 
entre outros elementos, irá viabilizar a construção de sentido pelo leitor. 

A compreensão do texto condiciona-se às melhores condições de 
interação entre o texto, o leitor e o contexto de ocorrência da atividade de 
leitura. Desse modo, é preciso reafirmar o papel ativo do leitor durante o 
processo, mormente no processo de leitura profissional. 

Cintra (1989, p. 34) distingue dois tipos de estratégias relativas 
ao processo de leitura: estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas. 
As primeiras “compreendem comportamentos automáticos e inconscien-
tes”, as últimas “supõem comportamentos desautomatizados, na medida 
em que o leitor tem consciência de como está lendo”. O acionamento 
dos conhecimentos prévios como estratégia metacognitiva de leitura, por 
exemplo, dá ao leitor profissional uma perspectiva ampliada de análise, 
compreensão e representação do texto nas tarefas de leitura documentária. 

O conhecimento prévio, também chamado algumas vezes de “co-
nhecimento de mundo”, refere-se a todo o conhecimento que o indivíduo 
possui, isto é, o conhecimento que o indivíduo armazenou na mente como 
resultado da capacidade inata de organização das suas experiências com o 
mundo (MEURER, 1985), diz respeito à “memória semântica” e à “me-
mória episódica” do indivíduo, ou seja, a todo o conhecimento generaliza-
do e particularizado armazenado na mente. 

O acionamento do conhecimento prévio, bem entendido, não 
se configura como um mecanismo de acionamento “liga-e-desliga”. Está 
presente em qualquer atividade de leitura. O modo como isso ocorre, de 
forma consciente ou não é que irá determinar a natureza das estratégias 
metacognitivas ou cognitivas de leitura. A considerar-se (hipoteticamente) 
um nível zero de conhecimento prévio, a interpretação de um objeto de 
natureza complexa como o texto escrito torna-se, mais do que difícil, lite-
ralmente desprovida de sentido e impraticável.

A eficácia da leitura depende também, como se disse anterior-
mente, da qualidade do texto, naturalmente. Neste caso, há variáveis inter-
venientes que independem do leitor (como o estilo de redação e os recursos 
argumentativos do autor) e há as que são perfeitamente apreensíveis, como 
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ocorre com a percepção consciente da estrutura textual e dos recursos lin-
guísticos utilizados.

O sentido geral que se procura alcançar com o texto é baseado 
na sua estrutura, a qual compreende suas micro, macro e superestrutura. 
Dias e Naves (2013, p. 29) apresentam as seguintes definições para estes 
termos: microestrutura: “estrutura superficial, que corresponde a realidade 
física do texto e seus símbolos de significação, as palavras”; macroestrutu-
ra: “concebida como um tópico representativo hierárquico e coerente da 
unidade textual, envolvendo mínima estrutura da representação textual, 
sintático-semântica” e superestrutura. “estrutura retórico-esquemática, um 
tipo de esquema de produção convencional para o qual o texto é adaptado, 
podendo ser considerado como transição entre estruturas de superfície e 
de profundidade”.

Nesta perspectiva, quanto mais conhecimento a respeitos dos gê-
neros e das estruturas textuais o leitor profissional tiver, maiores serão suas 
chances de identificar com clareza a ização das informações consideradas 
essenciais no texto, ou seja, maiores as possibilidades de análise e compre-
ensão do texto visando a sua representação para fins documentários.

Considerando-se uma abordagem top-down, compreende-se o 
documento, objeto da leitura documentária, como uma complexa rede de 
relações conceituais. Em sentido inverso, em abordagem bottom-up, obser-
va-se o conceito como unidade mínima de significação na comunicação de 
conhecimento que tem o texto como veículo. Trata-se de um “jogo” por 
meio do qual autor codifica as relações entre os conceitos que pretende tra-
tar no texto (percurso onomasiológico, do enunciador) e estabelece comu-
nicação com o leitor, cuja tarefa é decodificá-las (percurso semasiológico, 
do interpretante). 

Não se pode ler profissionalmente e de modo proficiente, por-
tanto, sem o recurso de estratégias metacognitivas de leitura. A leitura é 
um processo de interação entre texto, leitor e contexto e requer, para sua 
plena efetivação, a presença de um leitor ativo, consciente da sua função na 
construção de sentidos, na reconexão entre os conceitos. 
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3 Os pAdrões de heArst

Marti A. Hearst, professora e pesquisadora na School of 
Information, University of California, Berkeley e que tem dentre seus te-
mas de pesquisa interesses na linguística computacional, propõe em alguns 
textos (HEARST, 1992; 1998) métodos para a identificação automática e 
a utilização de padrões léxico-sintáticos como recursos para a expressão de 
relações léxico-semânticas. 

As pesquisas de Hearst tomam como base grandes corpora de 
textos que estão disponíveis na internet para extração das informações lexi-
cais, sintáticas e semânticas. O método de “extração de padrões léxico-sin-
táticos” (Lexico-Syntactic Pattern Extraction - LSPE), conforme apresenta-
do em Hearst (1998, p. 1, tradução livre), “pretende ser útil como uma 
ajuda automatizada ou semiautomatizada para lexicógrafos e construtores 
de bases de conhecimento dependentes de domínio”.

Os padrões de Hearst, respeitando-se a terminologia que a pes-
quisadora prefere utilizar, possibilitam a identificação de relações conceitu-
ais de hiperonímia e de hiponímia que ocorrem por meio das posições que 
tais conceitos assumem relativamente uns aos outros. 

Uma análise etimológica breve dos termos deixa ver claramente 
seus significados. O prefixo “hiper” diz respeito a algo que está em posição 
superior (ou em excesso), como ocorre, por exemplo, em “hipertensão” 
(def.: “Med. Pressão excessiva exercida pelo sangue nas paredes dos vasos 
sanguíneos”); o prefixo “hipo”, por sua vez, relaciona-se a algo que está em 
posição inferior (ou em escassez), como ocorre, por exemplo, em “hipo-
tensão” (def.: “Med. Pressão do sangue nas paredes dos vasos sanguíneos 
inferior à normal; pressão baixa”). 

Assim, hiperonímia é a palavra que transmite o sentido do todo e 
hiponímia remete à ideia de parte, tipo ou item do todo. Um hiperônimo 
é um termo que está superordenado em relação a um hipônimo; este, por 
sua vez, está subordinado em relação ao hipônimo. Trata-se, como se vê, 
de uma relação assimétrica. O termo “árvores frutíferas” é hiperônimo de 
“macieiras”, “abacateiros” e “mangueiras”. Tomando-se a relação em sen-
tido oposto, “macieiras”, “abacateiros” e “mangueiras” são hipônimos de 
“árvores frutíferas”. Trata-se também de um tipo de relação estrutural, ao 
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mesmo tempo em que “árvores frutíferas” é hiperônimo de “macieiras” 
pode ser também hipônimo de “árvores”.

Para que se possa compreender com mais clareza a natureza dos 
padrões utilizados por Hearst, pode-se observar um dos exemplos que a 
autora apresenta (HEARST, 1998, p. 3, tradução livre): “Agar é uma subs-
tância preparada a partir de uma mistura de algas vermelhas, tais como 
Gelidium, para uso laboratorial ou industrial”.

A maioria dos leitores desta frase (considerando-se o domínio es-
pecífico em que se inserem este texto que ora se desenvolve e seus leitores 
potenciais), desconhece o significado do termo “gelidium”. O modo como 
estão estruturadas as informações na frase, entretanto, permite inferir que 
“gelidium”’ é uma espécie de “algas vermelhas”. Neste caso, não ocorre 
uma definição clássica, não se está deliberadamente definindo o termo. O 
que possibilita a construção semântica é a presença de um padrão léxico-
-sintático, nomeadamente o padrão “tais como” que conecta os conceitos 
“algas vermelhas” e “gelidium”.

Observe-se outro exemplo com a aplicação do mesmo padrão: 
“A arquivística é tratada como a disciplina que agrupa todos os princípios, 
normas e técnicas que regem as funções de gestão dos arquivos, tais como a 
criação, a avaliação, a aquisição, a classificação, a descrição, a comunicação e 
a conservação” (GARCIA; SCHUCH JÚNIOR, 2002, p. 46, grifos acres-
centados). Neste caso, a organização léxico-sintática das informações possi-
bilita a identificação de relações hierárquicas entre os conceitos envolvidos 
que estão mediados pelo padrão “tais como”. Estas relações, utilizando-se o 
modelo de visualização normalmente adotado nos tesauros, pode ser apre-
sentada da seguinte forma:

-----

funções de gestão de arquivos

TE criação

avaliação

aquisição

classificação
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descrição

comunicação

conservação

-----

Os padrões de Hearst, acredita-se, possuem potencial de aplica-
ção na organização da leitura documentária. Tal potencial pode ser detec-
tado nas características que Hearst (1998, p. 4, tradução livre) aponta re-
lativamente ao conjunto de padrões léxico-sintáticos que indicam relações 
hierárquicas:

a) “eles ocorrem frequentemente em muitos gêneros textuais;

b) “eles (quase) sempre indicam a relação de interesse;

c) “eles podem ser reconhecidos com pouco ou nenhum 
conhecimento pré-codificado”.

Os padrões identificados por Hearst (1998) em seu estudo relati-
vo à língua inglesa, são descritos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Os padrões de Hearst

Padrão Exemplo

NP0 such as NP1{,NP2 ... , (and 
| or) NPi}

Obs.: NP = noun phrase ⇔ 
sintagma nomimal

Agar is a substance prepared from a mixture of red algae, such as 
Gelidium, for laboratory or industrial use.

-- agar
---- gelidum

such NP0 as {NP1,}* {(and | or)} 
NP2

... works by such authors as Herrick, Goldsmith, and Shakespeare.

-- author
---- Herrick
---- Goldsmith
---- Shakespeare

NP1 {, NP1}* {,} or other NP0

Bruises, ..., broken bones or other injuries ...

-- injury
---- broken bones
---- bruises
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NP1 {, NP2}* {,} and other NP0

... temples, treasuries, and other important civic buildings.

-- civic buildings
---- temples
---- treasuries

NP0 {,} including { NP1 ,}* {or 
| and} NP2

All common-law countries, including Canada and England ...

-- comom-law countries
---- Canada
---- England

NP0 {,} especially { NP1 ,}* {or 
| and} NP2

... most European countries, especially France, England, and 
Spain.

--  european countries
---- France
---- England
---- Spain

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Hearst (1992; 1998)

Os padrões de Hearst foram identificados para aquisição automá-
tica de relações lexicais hiponímicas em língua inglesa. Considerando-se, 
contudo, seu potencial de aplicação também em outros idiomas, alguns 
estudos têm sido desenvolvidos para a identificação de padrões léxico-
-sintáticos que evidenciam relações léxico-semânticas também em língua 
portuguesa. 

Machado e Lima (2015) descrevem em sua pesquisa alguns 
trabalhos correlatos, tanto com aplicação em língua estrangeira, princi-
palmente o inglês, quanto em língua portuguesa. Os autores fazem re-
ferências enfáticas aos trabalhos de Hearst (1992, 1998) e apontam de 
modo mais genérico os autores que utilizaram os padrões de Hearst como 
base para aplicações em línguas estrangeiras, entre eles estão Maedche e 
Staab (2002), Cederberg e Widdows (2003) e Degeratu e Hatzivassiloglou 
(2004). Machado e Lima (2015) também indicam trabalhos em que apa-
recem traduções dos padrões de Hearst visando a sua aplicação em língua 
portuguesa, tais como Freitas (2007), Freitas e Quental (2007), Baségio 
(2007), Taba (2013), Taba e Caseli (2014) e Machado (2015).

Não foram identificados trabalhos relativos aos padrões de Hearst 
com aplicações no domínio da ciência da informação. Os trabalhos citados 
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anteriormente que discutem a aplicação dos padrões de Hearst em língua 
portuguesa são academicamente relacionados às áreas da linguística ou da 
ciência da computação. A pesquisa de Freitas (2007), e.g., está vinculada 
ao Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro; Freitas e Quental (2007) publicaram seu trabalho no Workshop de 
Tecnologias da Informação e da Linguagem Humana; Taba e Caseli (2014) 
publicaram sua pesquisa no International Conference on Language Resources 
and Evaluatione o trabalho de Machado e Lima (2015) foi publicado na 
Revista Estudos da Linguagem. Os trabalhos mais próximos da ciência da 
computação são: Taba (2013), que desenvolveu sua pesquisa no Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal 
de São Carlos, Baségio (2007) e Machado (2015), cujas pesquisas vin-
culam-se ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da 
Pontifícia Universidade Católica - RS. 

Freitas (2007) optou por utilizar três padrões de Hearst e identi-
ficou adicionalmente três outros padrões com observações do corpus utili-
zado em sua pesquisa, como pode ser observado na Quadro 2.

Baségio (2007) trabalhou com os padrões de Hearst (1992) e fez 
uma adaptação na expressão “sintagma nominal” (noun phrase – NP) para 
substantivo (SU). Isto foi necessário, justifica o autor, porque a composi-
ção do corpus não permitia dispor da informação que era necessária, des-
te modo simplificou-se o sintagma nominal. O autor supracitado utiliza 
outros padrões além dos que foram propostos por Hearst (1992) e outros 
autores citados, porém não compõem o interesse deste estudo por se refe-
rirem de modo específico à língua francesa.

Taba (2013) trabalhou com dois dos padrões de Hearst, a partir 
das adequações realizadas por Freitas (2007) e Freitas e Quental (2007), 
como pode ser observado no Quadro 2. Taba (2013) utilizou de modo 
manual em seu estudo dois padrões criados por Freitas (2007) e Freitas e 
Quental (2007) e identificou, para os fins de sua análise e de seu corpus, 
a necessidade de criar mais três padrões. Estes padrões estão relacionados 
com a extração de hiponímia, considerada pelos autores como resultante 
da relação semântica “is-a”. 
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Machado (2015) refere-se aos padrões como “regras”, e, como 
pode ser observado no Quadro 2, fez uso de cinco padrões de Hearst, ob-
servando as adaptações de Freitas (2007), Baségio (2007) e Taba (2013). A 
partir destes estudos Machado (2015) desenvolveu quatro “regras”.

Quadro 2 – Os padrões de Hearst e suas adaptações

Padrão Hearst 
(1992, 1998)

Freitas (2007)
Freitas e 
Quental (2007)

Baségio (2007)
Taba (2013)
Taba e Caseli 
(2014)

Machado 
(2015)
Machado e 
Lima (2015)

NP0 such as 
NP1{,NP2 ... , 
(and | or) NPi}

SN HHiper 
(tais como | 
como_PDEN) 
SN1 { , SN2 … 
, } (e | ou) SNi

SN Hiper, (tais 
como | como_
PDEN) SN1 { 
, SN2 ... ,}(e | 
ou) SNi

SUB como 
{(SUB,)*(ou|e)} 
SUB

SUB tal(is) 
como 
{(SUB,)*(ou|e)} 
SUB

SN_Hiper (tais 
como | como) 
SN {, SN} 
*(e|ou) SN

SN( ,)? como 
(SN , )*(SN 
(e|ou) )*SN

such NP0 as 
{NP1,}* {(and | 
or)} NP2

não utilizado

tal(is) 
SUB como 
{(SUB,)*(ou|e)} 
SUB

não utilizado

SN( ,)? ta(is|l) 
como (SN , 
)*(SN (e|ou) 
)*SN

NP1 {, NP1}* 
{,} or other NP0 SN HHipo { 

,SN Hipoi } * { 
, } e|ou outros 
SN Hiper

SUB {, SUB}* 
{,} ou outro(s) 
SUB SN {, SN}* , ? 

(e|ou) outros 
SN_Hiper

SN (ou|e|,) 
)*<outr(a|o)(s)? 
sn>NP1 {, NP2}* 

{,} and other 
NP0

SUB {, SUB}* 
{,} e outro(s) 
SUB

NP0 {,} 
including { NP1 
,}* {or | and} 
NP2

não utilizado

SUB {,} 
incluindo 
{SUB,}*{ou|e} 
SUB

não utilizado

SN( ,)? 
incluindo (SN 
, )*(SN (e|ou) 
)*SN
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NP0 {,} 
especially { NP1 
,}* {or | and} 
NP2

não utilizado

SUB {,} 
especialmente 
{SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} 
principalmente 
{SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} 
particularmente 
{SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} em 
especial { 
SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} em 
particular { 
SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} de 
maneira especial 
{ SUB,}*{ou|e} 
SUB

SUB {,} 
sobretudo { 
SUB,}*{ou|e} 
SUB

não utilizado

SN( ,)? 
especialmente 
(SN , )*(SN 
(e|ou) )*SN

-

tipos de SN 
Hiper: SN1{ 
, SN2... ,} (e | 
ou) SNi

-
tipos de SN_
Hiper: SN {, 
SN}* (e|ou) SN

<... tipo(s)? 
de sn> : (SN 
, )*(SN (e|ou) 
)*SN

-
SN HHiper 
chamado/s/a/as( 
de ) SN Hipo

-
SN_Hiper 
chamad(o|a|os|as)
de? SN

SN( ,| é| são| 
foram)? chamad 
(o|a|os|as)( de)? 
(SN , )* (SN 
(e|ou) )*SN
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-
*SN Hiper 
conhecido/s/a/as 
como SN Hipo.

- -

SN(( ,)? 
também)? 
(,|é|são|foram)? 
conhecid 
(o|a|os|as) como 
(SN , )*SN 
(e|ou) )*SN”

- - -

SN {,SN} * ,? 
(e|ou) (qualquer| 
quaisquer) 
outro{s}? SN_
Hiper

(SN (ou|e|,) )* 
< (qualquer| 
quaisquer) 
outr(a|o)(s)? sn>

- - -
SN é 
(o|a|um|uma) 
SN_Hiper

SN é < (o|a) sn>

SN é < 
(um|uma) sn>

- - - SN são SN_
Hiper SN são SN

Fonte: Elaborado pelos autores

Cabe salientar que as pesquisas desenvolvidas levaram em con-
sideração, como era de se esperar, os trabalhos previamente publicados. 
Desse modo, Machado (2015) utilizou o artigo da Taba e Caseli (2014) e 
Taba (2013) utilizou o artigo de Freitas e Quental (2007). Tendo-se isto 
em mente, neste estudo que se apresenta foram observados mais proxima-
mente os trabalhos dos autores tomados como “seminais”: Freitas (2007), 
Baségio (2007), Taba (2013) e Machado (2015). Foram estes trabalhos 
que serviram de base para o desenvolvimento da fase experimental desta 
pesquisa e que subsidiaram as adaptações necessárias à análise.

A literatura atesta a potencialidade dos padrões de Hearst para 
a identificação de relações hierárquicas no texto. Esta literatura forma, 
contudo, um grande mosaico a respeito das questões particulares a cada 
contexto de análise. Os trabalhos realizados por Freitas (2007), Baségio 
(2007), Taba (2013) e Machado (2015), foram desenvolvidos a partir de 
corpus já analisados e etiquetados sintaticamente. Baségio (2007), Taba 
(2013) e Machado (2015) desenvolveram em suas pesquisas um protótipo 
de software. Em Taba (2013) este software é denominado “Anotador de 
Relações Semânticas (ARS)”.



Mariângela Spotti Lopes Fujita; Dulce Amélia de Brito Neves
Paula Regina Dal’Evedove (Org)

174

Para fins de verificação de aplicabilidade dos padrões de Hearst 
no contexto da leitura documentária, observando-se de modo específico a 
identificação de termos e suas relações hierárquicas de modo semiautomá-
tico, foi realizado um experimento cujos procedimentos estão descritos na 
seção subsequente. 

4 prOcedimentOs metOdOlógicOs

O experimento realizado neste estudo foi desenvolvido a partir 
de um corpus selecionado da Revista Latino-Americana de Enfermagem 
(RLAE) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo. Utilizou-se o seu volume mais recente (v. 25), contendo 26 artigos 
e um editorial. A escolha do referido periódico deu-se de modo aleatório, 
mas considerou-se sua qualificação no estrato “Qualis/Capes A1” da área 
de saúde, mais especificamente em enfermagem. Conforme informações 
disponíveis na página da RLAE, trata-se de um periódico bimestral que 
circula desde janeiro de 1993. 

Para a realização da análise, foram executados os procedimentos 
de download dos textos em formato PDF e em língua portuguesa (a revista 
disponibiliza também versões em língua espanhola e inglesa dos artigos). A 
ferramenta escolhida para análise do corpus foi o softwareWordSmith Tools 
versão 4.0, com a licença free. Executou-se o procedimento de conversão 
para arquivos no formato TXT, legível pelo WordSmith, e realizou-se o 
tratamento manual dos textos para evitar a separação de parágrafos, já que 
acontece, muitas vezes, que na conversão de arquivos alguns parágrafos 
fiquem separados por quebras de páginas, figuras, tabelas, entre outros.

O WordSmith Tools é um conjunto integrado de funções para 
análise do comportamento das palavras nos textos; as principais funções 
são: WordList, Concord e KeyWords. O WordList possibilita visualizar uma 
lista de palavras ou um agrupamento. A função Concord, permite a iza-
ção de termos em textos e apresenta o contexto que aquele termo apa-
rece, ou seja,possibilita listar as ocorrências e consultá-las na íntegra. O 
KeyWordspossibilita a ização de um conjunto de palavras-chave nos textos. 
Além destas funções principais é possível obter outras informações estatís-
ticas dos textos, como padrões, frequências, entre outras. 
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O WordSmith Tools foi desenvolvido por Mike Scott na Oxford 
University Press para o desenvolvimento de seu próprio trabalho lexicográ-
fico e atende a diversos idiomas, inclusive o português.

Nesta pesquisa, trabalhou-se com duas modalidades de análise: 
a) semiautomática, a partir do uso da ferramenta WordSmith e b) manual. 
Na análise semiautomática foi utilizado o corpus em sua totalidade. Esta 
opção foi possível por conta do retorno rápido e preciso que a ferramenta 
tecnológica proporciona. Já na análise manual, foram utilizados os três 
primeiros artigos da revista.

A opção pela aplicação dos padrões de Hearst (1992, 1998) nes-
te estudo foi fundamentada, como já se disse anteriormente, nos resulta-
dos dos trabalhos desenvolvidos por Freitas (2007), Baségio (2007), Taba 
(2013) e Machado (2015). Assim, foram utilizados os padrões descritos 
no Quadro 3, já com as devidas adaptações para efeitos de simplificação 
quanto ao seu entendimento e aplicação, mas mantendo-se, de qualquer 
modo, sua relação com os padrões de Hearst (1992, 1998). Como ocorre 
em quase toda simplificação, há, neste caso, alguma redução em relação ao 
algoritmo apresentado nos padrões originais.

Quadro 3 – Os padrões léxico-sintáticos aplicados na pesquisa

PADRÕES DE HEARST (1992, 1998) PADRÕES APLICADOS

NP0 such as NP1{,NP2 ... , (and | or) NPi} (1) SN (tais como | como) SN { , SN … , } (e | ou) SN 

such NP0 as {NP1,}* {(and | or)} NP2 (2) tal(is) SN como {(SN,)*(ou|e)}  SN

NP1 {, NP1}* {,} or other NP0 (3) SN {, SN}* {,} ou outro(s)  SN

NP1 {, NP2}* {,} and other NP0 (4) SN {, SN}* {,} e outro(s) SN

NP0 {,} including { NP1 ,}* {or | and} NP2 (5) SN {,} incluindo {SN,}*{ou|e}  SN

NP0 {,} especially { NP1 ,}* {or | and} NP2

(6a) SN {,} especialmente {SN,}*{ou|e} SN 
(6b) SN {,} principalmente {SN,}*{ou|e} SN
(6c) SN {,} particularmente {SN,}*{ou|e} SN
(6d) SN {,} em especial { SN,}*{ou|e} SN
(6e) SN {,} em particular { SN,}*{ou|e} SN
(6f ) SN {,} de maneira especial { SN,}*{ou|e} SN
(6g) SN {,} sobretudo { SN,}*{ou|e} SN

Fonte: Elaborado pelos autores
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Em relação aos procedimentos de aplicação, o algoritmo de 
Hearst (1992), é orientado pelos seguintes passos: 1) escolher a relação 
semântica; 2) obter uma lista de termos para validar as relações; 3) izar no 
corpus onde essas relações ocorrem sintaticamente próximas e registrar as 
ocorrências; 4) izar similaridades entre esses registros e a possível indicação 
da relação de interesse; 5) identificando-se positivamente um novo padrão, 
utilizá-lo para coletar mais instâncias da relação alvo e retornar à etapa 2.

Em relação ao passo 1, foram definidas as relações semânticas 
de hiperonímia e de hiponímia. Para a consecução do passo 2, utilizou-
-se a ferramenta parserWordSmith, anteriormente descrita, para izar no 
próprio corpus as relações que foram tomadas como relações positivas. 
Considerando-se que a lista de relações e seus termos foram extraídos do 
próprio corpus por meio da ização do termo-chave de cada padrão, os pas-
sos 3 e 4 foram executados juntamente com o passo 2. 

Foram esgotadas as buscas por meio do termo-chave de cada um 
dos padrões e as ocorrências foram analisadas de maneira manual, homo-
logando-se as hierarquias encontradas. A partir das identificações das rela-
ções, foram realizadas as análises visando ao atendimento do passo 5, isto 
é, avaliar positivamente as relações hierárquicas. 

5 identificAçãO de estruturAs hierárquicAs cOm recursO dOs pAdrões 
de heArst

Os resultados estão estruturados tomando-se os padrões como 
categorias de análise. Apresentam-se, para cada padrão, excertos do cor-
puscom a finalidade de ilustrar a sua aplicação. Apresentam-se adicional-
mente, para os casos possíveis, a estrutura hierárquica conforme poderia 
ocorrer sua configuração em um tesauro.  

Os exemplos apresentados variam em conformidade com o inte-
resse da exposição dos resultados. Assim, tanto são apontados e discutidos 
casos em que os padrões permitiram a identificação de relações hierárqui-
cas como casos em que isso não foi possível.

Na categorização das relações extraídas, verificou-se também al-
gumas situações de atendimento parcial dos padrões, ou seja, casos em que 
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as ocorrências apresentavam algum conectivo não previsto entremeando os 
sintagmas nominais e os padrões.

Houve também casos em que não foi possível identificar a quali-
dade e a identidade lógica da relação hierárquica pela ausência de sentido 
geral no contexto do corpus analisado. Estes casos demandavam pesquisas 
como forma de homologar a relação hierárquica que não estão entre os 
objetivos deste trabalho.

Os resultados estatísticos gerais relativos às aplicações dos 
padrões de Hearst e seus índices de ocorrência no corpus podem ser 
verificados na Tabela 1, apresentada após as subseções que apresentam e 
discutem os padrões.

5.1 pAdrãO “tAis cOmO” / “cOmO”

O padrão originalmente proposto por Hearst, adaptado e utili-
zado por Freitas (2007), Baségio (2007), Taba (2013) e Machado (2015), 
foi utilizado neste estudo. Este padrão é representado da seguinte forma: 

•	 SN (tais como | como) SN { , SN … , } (e | ou) SN.

Aplicou-se parte do padrão “tais como” para recuperar os regis-
tros de ocorrência por meio da ferramenta WordSmith, obtendo-se como 
resultado 23 ocorrências no corpus. Posteriormente aplicou-se a consulta 
utilizando-se “como”. Considerando-se que a relação lógica entre os com-
ponentes “tais como” e “como” neste padrão se dão pela presença de um 
“ou” exclusivo e observando-se que os resultados alcançados com o uso 
do “como” foram praticamente todos contemplados com o uso de “tais 
como”, procedeu-se a exclusão dos registros recuperados em duplicidade, 
resultando, no total, 494 ocorrências.

Apresentam-se, na sequência, exemplos de aplicação do padrão 
“tais como | como”, os quais podem ser visualizados por meio dos ex-
certos 1 e 2 e de suas estruturas hierárquicas correspondentes. Estes dois 
exemplos, são considerados como positivos pelo sucesso na sua aplicação, 
isto é, pela extração de relação hierárquica pode meio da identificação dos 
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padrões léxico-sintáticos. O hiperônimo está izado no primeiro sintagma 
nominal antes da identificação do padrão (destacado em negrito) e os hi-
pônimos logo depois.

Excerto 1 - “Mas alguns trabalhos rotineiros têm duplicações 
com os cuidados hospitalares, tais como infusões intravenosas, injeções e 
curativos”.

-----

cuidados hospitalares

 curativos

infusões intravenosas

injeções

-----

Excerto 2 - “[...] Na atenção primária e em centros de atendimen-
to ambulatorial, a atenção com a NP para pacientes com doenças crônicas, 
como doenças cardíacas, hipertensão e diabetes, resultou em melhores in-
dicadores de controle das doenças [...]”.

-----

doenças crônicas

 diabetes

doenças cardíacas

hipertensão

-----

O excerto 3 é uma amostra de caso em que o padrão não se aplica 
por não se verificar a ocorrência de sintagmas nominais, mas sim a presen-
ça de sintagma verbal antes do “como” previsto no padrão. Na verdade, a 
ocorrência “como”, neste caso, tem aplicação completamente diversa do 
que prevê o padrão “como”.

Excerto 3 - “[...] Seria mais apropriado empregar como denomi-
nador uma estimativa da exposição à gravidez de meninas de 10 a 14 anos 
de idade, no entanto estes dados não estavam disponíveis. [...]”.
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Vale observar que, em relação ao padrão “tais como”, não foi veri-
ficada nenhuma ocorrência que impossibilitasse um enquadramento posi-
tivo, ainda que os aspectos semânticos das relações hierárquicas não sejam 
facilmente visíveis de modo automático. O excerto 4 ilustra este caso.

Excerto 4 - “[...] Na Parceria de Apoio, os profissionais de saúde 
apoiam os membros da comunidade conforme necessário de acordo com 
suas situações, tais como doenças ou condições de envelhecimento”.

-----

situações de apoio da Parceria de Apoio

 condições de envelhecimento

doenças

-----

5.2 pAdrãO “tAl(is)”

O padrão de Hearst denominado “tal(is)” não foi utilizado por 
Freitas (2007) e Taba (2013), mas aparece em Baségio (2007) e Machado 
(2015). Este padrão está representado como segue: 

•	 tal(is) SN como {(SN,)*(ou|e)} SN.

O padrão “tal(is)” foi izado em apenas duas ocorrências. Em am-
bas não foi possível a extração positiva das relações hierárquicas, por suas 
inadequações em relação ao padrão. No excerto 5 é possível observar a 
satisfação parcial do que contempla o padrão.

Excerto 5 - “[...] Em tal contexto, o enfermeiro, como profissio-
nal de saúde, tem papel fundamental na elaboração e prática de interven-
ções que modifiquem essa realidade”.

No excerto 6 há uma distância considerável entre “tal” e “como”, 
o que inviabiliza o estabelecimento seguro de aplicação do padrão.
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Excerto 6 - “[...] Tal categoria apreendeu conteúdo para cinco 
subcategorias que, no referido programa de computador, são traduzidas 
como codes”.

5.3 pAdrãO “Ou OutrO(s)”

Este padrão foi utilizado por Freitas (2007), que incorporou a 
este padrão o padrão “e outro(s)” (objeto da próxima subseção, de número 
5.4). Do mesmo modo fizeram Taba (2013) e Machado (2015). Baségio 
(2007) tratou separadamente os dois padrões, do mesmo modo como 
ocorreu em relação a este trabalho de pesquisa. Este padrão apresenta-se 
do seguinte modo: 

•	 SN {, SN}* {,} ou outro(s) SN.

Para o padrão “ou outro(s)”, foram obtidas cinco ocorrências no 
texto, destas somente uma não compreende de modo positivo o padrão, 
demonstrada no excerto 7. Este exemplo reforça o argumento de que não 
se pretende, a partir do que é traçado nesta pesquisa, eleger abordagens 
completamente automáticas de leitura. 

Excerto 7 - “[...] ou seleção aleatória, para os grupos, todas as partici-
pantes tiveram uma chance igual de serem incluídos em um ou outro grupo”.

As demais ocorrências todas atendem ao padrão. No excerto 
8, que ilustra um caso positivo, é possível observar que o hiperônimo 
está logo após o “ou outro(s)” e o hipônimo antes. Este exemplo ilustra 
também que não se pode dispensar, em qualquer caso, o recurso aos ins-
trumentos de controle de vocabulário, como os tesauros. Neste caso, o 
próprio texto faz menção à substituição da expressão “líquidos corporais” 
por “fluidos corporais”.

Excerto 8 - “[...] Eu limpo imediatamente com desinfetante (álcool) 
superfícies após derramamento de sangue ou outros líquidos corporais. 
-----

fluidos corporais
sangue

-----
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5.4 pAdrãO “e OutrO(s)”

Este padrão é representado como segue: 

•	 SN {, SN}* {,} e outro(s) SN.

No total, foram izadas no corpus, 22 ocorrências relativas a este 
padrão. Destas, duas não atenderam, três atenderam parcialmente e 17 
atenderam de modo positivo a aplicação do padrão em destaque.  

Apresenta-se no excerto 9 um dos casos em que a aplicação do 
padrão ocorreu de modo positivo. 

Excerto 9 - “[...] É impossível planejar a APS sem ter claros os 
papéis para os médicos, enfermeiras, parteiras e outros profissionais de saúde. 

-----

profissionais da saúde

enfermeiros

médicos

parteiros

-----

Pode-se observar que hiperônimo fica izado após a ocorrência do 
padrão “e outro(s)” e os hipônimos antes dele, de modo semelhante ao que 
ocorreu com o padrão “ou outro(s)”. 

O excerto 10 demonstra o não atendimento ao padrão. A expres-
são “e outro”, neste caso, é recurso estilístico para diferenciar os dois tipos 
de agentes envolvidos no que se relata, sem que apresentem relações de 
hierarquia entre si.

Excerto 10 - “[...] Além delas, foram escolhidos dois profissionais 
– um que realizou as intervenções comportamentais e outro que realizou 
as intervenções educativas por telefone”.
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5.5 pAdrãO “incluindO”

Este padrão não foi utilizado por Freitas (2007) e Taba (2013). 
Baségio (2007) e Machado (2015), entretanto, aplicaram-no em suas 
pesquisas. Eis sua representação: 

•	 SN {,} incluindo {SN,}*{ou|e} SN.

Foram identificadas 57 ocorrências deste padrão no corpus. Em 
trinta delas, houve total compatibilidade com o que se esperava da apli-
cação do padrão, isto é, permitiram a identificação de hiperônimos e hi-
pônimos. Em dezenove ocorrências houve resposta parcial e em oito casos 
a expressão identificada guardava apenas relação de similaridade com o 
padrão, ou seja, não havia relações hierárquicas entre os termos que a ex-
pressão tomada como padrão mediava. 

No excerto 11 é possível observar a relação hierárquica identifi-
cada com a aplicação do padrão “incluindo”. Identificam-se o hiperônimo 
como seu antecessor e os hipônimos como sucessores.

Excerto 11 - “[...] Resultados: participaram do estudo 573 pro-
fissionais, incluindo técnicos e auxiliares de enfermagem 292 (51%), en-
fermeiros 105 (18,3%), médicos 59 (10,3%), e outros profissionais 117 
(20,4%)”.

-----

profissionais

auxiliares de enfermagem

enfermeiros

médicos

técnicos de enfermagem 

-----

Cabe mais uma vez a advertência: os casos são apresentados como 
exemplos e procurou-se manter o máximo possível de fidelidade em re-
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lação ao contexto de ocorrência para que fosse possível compreender a 
aplicação dos padrões de Hearst. O termo “profissionais” no excerto 11, 
por exemplo, mantido na estrutura hierárquica apresentada, é vago. Além 
do próprio contexto de ocorrência do padrão (uma revista de enferma-
gem) informar, há menção explícita no texto aos “profissionais da saúde”. 
Independentemente disto, contudo, a utilização de um tesauro como re-
curso para a tradução no processo de indexação resolveria, pela sugestão de 
termos mais precisos, a questão. 

O exemplo apresentado no excerto 12 é um dos casos em que a 
relação hierárquica não pôde ser identificada plenamente e de modo for-
mal pela aplicação automática do padrão “incluindo”. Um leitor profis-
sional, ou mesmo um outro tipo de leitor proficiente, percebe facilmente 
que as expressões que aparecem depois da palavra “incluindo” (“utiliza-
ção de EPI”, “uso de sistemas de exaustão ” e “ventilação eficaz nas salas 
operatórias”) são relativas às “medidas preventivas nos CC para a mini-
mização dos riscos químicos devido à exposição à inalação da fumaça 
cirúrgica”, funcionando com seus hipônimos. Ocorre que a expressão é 
muito longa para funcionar de modo adequado como descritor e nem 
mesmo a utilização pura e simples de um vocabulário controlado pode 
resolver prontamente a questão. 

Excerto 12 - “[...] Portanto, tem-se como prioridade a adoção 
de medidas preventivas nos CC para a minimização dos riscos químicos 
devido à exposição à inalação da fumaça cirúrgica, incluindo a utilização 
de EPI e o uso de sistemas de exaustão  e de ventilação eficaz nas salas 
operatórias”.

O que se busca identificar nesta pesquisa, rememora-se, é a iden-
tificação de relações semânticas hierárquicas de modo semiautomático 
com o recurso de padrões léxico-sintáticos. Neste caso específico em análi-
se, a resposta não é completamente satisfatória, justamente porque a tarefa 
maior de identificação dos sentidos atribuídos aos termos fica por conta 
do leitor, o que torna a utilização do padrão com recurso de leitura no 
mínimo discutível.
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5.6 pAdrãO “especiAlmente” e semelhAntes

Este padrão foi utilizado por Baségio (2007) e Machado 
(2015). Freitas (2007) e Taba (2013) não o aplicaram em suas pesqui-
sas. Machado (2015) fez uso apenas do padrão “especialmente”, Baségio 
(2007) ramificou este padrão para “principalmente”, “particularmente”, 
“em especial”, “em particular”, “de maneira especial” e “sobretudo”. Para 
os efeitos desta investigação, optou-se pela aplicação e análise de todos 
estes padrões. 

Como resultado geral da análise, verificou-se que os padrões “es-
pecialmente”, “principalmente”, “particularmente”, “em especial”, “em 
particular”, “de maneira especial” e “sobretudo” são menos precisos, de 
modo geral, que os demais. No interior deste grupo, apenas o padrão “es-
pecialmente” destaca-se dos demais. 

O índice de ocorrências positivas para este grupo de padrões foi 
de 29 acertos. Destes, o padrão “especialmente” responde por vinte acertos 
(em 39 ocorrências) e o padrão “principalmente” por quatro acertos (em 
22 ocorrências). Considerando-se isto, optou-se por descrever apenas os 
resultados destes últimos padrões. 

O padrão “especialmente” (e suas variações), pode ser representa-
do do seguinte modo:

•	 SN {,} especialmente {SN,}*{ou|e} SN.

Como resultado da aplicação do padrão “especialmente”, foram 
identificadas 39 ocorrências, sendo que vinte satisfazem totalmente ao que 
se espera do padrão, onze atendem parcialmente e oito não atendem, isto 
é, não possibilitam a extração de relações hierárquicas.

No excerto 13 é possível observar o hiperônimo, que antecede ao 
padrão “especialmente”, e seus respectivos hipônimos.

Excerto 13 - “[...] São necessários mais serviços de promoção da 
saúde, prevenção e gestão para reduzir a carga de doença e a mortalidade 
associada a doenças crônicas, especialmente a saúde mental, câncer, doen-
ças cardiovasculares e diabetes”.
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-----

doenças crônicas

câncer

diabetes

doenças cardiovasculares

saúde mental

-----

Neste caso, embora a aplicação e o resultado obtido com o padrão 
estejam qualificados como positivos, percebe-se claramente um erro lógico 
causado pela ambiguidade da redação do texto original: “saúde mental” 
não é, evidentemente, hipônimo de “doenças crônicas”, talvez a ausência 
desta o seja. Conforme já dito anteriormente, procurou-se ater de modo 
específico ao corpus justamente para que se pudesse observar o compor-
tamento na aplicação dos padrões de Hearst. Além disso, é importante 
lembrar que a qualidade da relação lógica não pode ser depreendida de 
um ou outro excerto, de um ou outro corpus, mas sim de uma verificação 
sistemática deles.

O excerto 14, reproduzido na sequência, ilustra um caso em que 
não há resposta satisfatória com a aplicação do padrão. A presença de sin-
tagmas verbais antecedendo o padrão “especialmente” dificulta, neste caso, 
a extração confiável das relações hierárquicas. 

Excerto 14 - “[...] Para suprimir as restrições financeiras de cui-
dados com a saúde, é importante melhorar o estilo de vida para prevenir 
as DNT e promover saúde, reforçando especialmente o conhecimento e 
alfabetização em saúde para todas as idades.

Em relação ao padrão “principalmente”, uma derivação ou varia-
ção do padrão “especialmente”, foram identificadas 22 ocorrências no cor-
pus: quatro positivas, dez parciais e oito em que a identificação do padrão 
não apresentou resposta satisfatória.
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No excerto 15 reproduz-se um caso positivo em que se verifica 
uma relação meronímica.

Excerto 15 - “[...] Desse modo, torna-se necessário o desenvol-
vimento de pesquisas para que se possam obter melhores conhecimentos 
sobre o ambiente de trabalho, principalmente nos serviços de emergência 
e como o mesmo interfere na prática profissional. 

-----

ambientes de trabalho

serviços de emergência

-----

Na Tabela 1, que apresenta os resultados estatísticos gerais 
relativos às aplicações dos padrões de Hearst e seus índices de ocorrência 
no corpus, foramconsideradas ocorrências todas as instâncias das expressões 
indicativas do padrão. 

Tabela 1–Distribuição geral dos padrões no corpus

Nº PADRÃO OCORRÊNCIAS RELAÇÕES % ACERTOS %

1
SN (tais como | como 
) SN { , SN … , } (e | 
ou) SN

518 228 44,02 130 25,1

2 tal(is) SN como 
{(SN,)*(ou|e)} SN 2 1 50 - -

3 SN {, SN}* {,} ou 
outro(s) SN 5 4 80 4 80

4 SN {, SN}* {,} e 
outro(s) SN 22 20 90,91 17 77,27

5 SN {,} incluindo 
{SN,}*{ou|e} SN 57 49 85,96 30 52,63

6a SN {,} especialmente 
{SN,}*{ou|e} SN 39 31 79,49 20 51,28

6b SN {,} principalmente 
{SN,}*{ou|e} SN 22 14 63,64 4 18,18
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6c SN {,} particularmente 
{SN,}*{ou|e} SN 2 2 100 1 50

6d SN {,} em especial { 
SN,}*{ou|e} SN 1 1 100 1 100

6e SN {,} em particular { 
SN,}*{ou|e} SN 6 2 33,33 - -

6f
SN {,} de maneira 
especial { SN,}*{ou|e} 
SN

0 - - - -

6g SN {,} sobretudo { 
SN,}*{ou|e} SN 10 7 70 3 30

TOTAL 684 359 52,49 210 30,7

Fonte: Elaborada pelos autores

A coluna “relações” refere-se às quantidades de relações positivas ex-
traídas, incluindo-se as que atenderam parcialmente ao padrão. Considerou-se 
“acertos” todas as relações positivas, isto é, casos em que foi possível identificar 
relações semânticas a partir da identificação de relações lexicais.

cOnsiderAções finAis

Pode-se considerar que há dois macro-processos orientados ao 
tratamento da informação encontrada em conjuntos textuais: a extração e 
a abstração. O primeiro relaciona-se aos padrões léxico-sintáticos, refere-se 
ao que está presente no texto, o segundo diz respeito ao que não está for-
malizado no texto. Os computadores, sabe-se, são mais eficientes na pri-
meira tarefa, isto é, produzem resultados mais confiáveis quando aplicados 
em atividades de extração do que em atividades de abstração. 

A atividade de leitura documentária para fins de indexação é, 
pelo conjunto de variáveis que envolve (já apresentadas anteriormente), 
extremamente complexa. Trata-se de uma atividade que demanda algum 
nível de extração, mas cuja natureza configura-se como essencialmente 
abstrata. Indexa-se não o que está no texto, ou pelo menos não neces-
sariamente o que está no texto, mas sim o que não está nele. O que se 
quer identificar e representar com processo de leitura documentária são 
os conceitos; o acesso aos conceitos (o que está ausente), entretanto, é de 
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natureza representacional, intermediado pelos termos (o que está presen-
te) nos textos científicos. 

Os aspectos teóricos e os resultados apontados neste trabalho 
apontam para dois aspectos distintos e inter-relacionados referentes à leitu-
ra documentária: os quase insondáveis e complexos aspectos sociocogniti-
vos que a envolvem, e formam o seu núcleo, e alguns aspectos formais que, 
a partir do conhecimento da estrutura textual do documento que se analisa 
e do recurso a algumas ferramentas adequadas, podem ser identificados a 
partir de determinados padrões léxico-sintáticos que correspondem a de-
terminados “padrões” léxico-semânticos. 

É preciso reafirmar que, conforme aponta este estudo e também 
os que foram apontados ao longo do trabalho, não existem, a rigor, pa-
drões universais (nem se pretendia encontrá-los, aliás). Para cada cultura, 
para cada domínio, para cada corpus estabelece-se um padrão próprio 
que pode, como é próprio dos artefatos culturais, alterar-se. A noção de 
padrão, portanto, deve ser formada a partir de análises periódicas siste-
máticas, originadas de corpus representativos dos domínios que se pre-
tende representar.

Dada esta complexidade, nem sempre os padrões funcionam, ou 
melhor, nem sempre as expressões tomadas como padrão são empregadas 
da mesma forma. A língua, mesmo nas terminologias, não é apenas códi-
go. Por este motivo, não se insinua, em nenhum momento, o recurso aos 
padrões léxico-sintáticos como substituto ao leitor profissional, o que seria, 
nestas condições, ingenuidade, para dizer o mínimo. Compreendeu-se apli-
cação de tais recursos como relativos a uma forma de abordagem semiau-
tomática, que visa a instrumentalizar o processo de leitura documentária. 

Os usos dos padrões léxico-sintáticos indicados no estudo não 
estão livres das ambiguidades e das alterações de sentido que podem sofrer 
em função dos recursos estilísticos de quem os emprega. O padrão “tais 
como”, por exemplo, foi identificado nos resultados como um dos que 
mais positivamente responderam à identificação de relações hierárquicas 
às quais entremeava. A expressão “tais como”, entretanto pode ser perfei-
tamente empregada para indicar relações de outra natureza, como – para 
empregar um último exemplo – a que se pode observar na citação extraída 
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de Assumpção (2011, p. 95, grifos acrescentados): “Na literatura é possível 
encontrar algumas variaçõesterminológicas para denominar um arquivo 
de autoridade, tais como ‘catálogo de autoridades’, ‘lista de cabeçalhos au-
torizados’, ‘lista de autoridades’, ‘catálogo de identidade’, ‘catálogo de for-
mas autorizadas’, entre outros”. O leitor profissional, atento e com algum 
conhecimento acerca do domínio, percebe que não são de natureza hie-
rárquica as relações entre os termos envolvidos. Essas relações referem-se 
a relações de equivalência: “catálogos de autoridade”, “lista de cabeçalhos 
autorizados” etc. não são tipos-de ou parte-de “arquivos de autoridade”, 
são antes variações terminológicas (ou sinonímicas), como está, aliás, ex-
plicitamente indicado no texto.

Acredita-se, por fim, que o acréscimo contínuo de textos em for-
mato eletrônico e o incremento do volume de hipertextos não apenas reque-
rem como possibilitam, em função de seus formatos, estruturas e suportes, 
o tratamento semiautomático da identificação de informações textualmente 
e contextualmente importantes. Às habilidades tradicionalmente requeridas 
ao bibliotecário relativas às operações da análise documentária devem ser 
acrescentados conhecimentos oriundos das ciências cognitivas, da linguística 
textual e da análise do discurso, entre outras. 

Este estudo limitou-se à análise da aplicação dos padrões de 
Hearst a um corpus relativamente pequeno, visando testar a viabilidade 
de aplicação dos padrões léxico-sintáticos para identificação de relações 
léxico-semânticas. O volume do corpus não lhe dá caráter de representati-
vidade em relação á área da enfermagem.

 Conclui-se que a aplicação de dos padrões léxico-sintáticos sele-
cionados para o estudo é potencialmente útil como recurso semiautomáti-
co para a realização da leitura documentária. Em estudos futuros, preten-
de-se ampliar o corpusincluindo outros domínios e o conjunto de padrões 
para que possam incluir, além das relações de hiperonímia e hiponímia, 
outras relações lexicais, como a meronímia e a holonímia, as relações de 
equivalência e as sempre mais complexas relações associativas.
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