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Introdução 
 

Apresenta-se neste relatório o manual de anotação morfossintática para tweets 

do mercado financeiro desenvolvido no âmbito do projeto POeTiSA (POrtuguese 

Processing - Towards Syntactic Analysis and Parsing), que faz parte da iniciativa 

de Processamento de Línguas Naturais (NLP2 - Natural Language Processing 

for Potuguese) do Centro de Inteligência Artificial (C4AI - Center for Artificial 

Intelligence) da Universidade de São Paulo, patrocinado pela IBM e FAPESP 

(projeto nro. 2019/07665-4). O centro faz parte do Programa de Centros de 

Pesquisa em Engenharia da FAPESP e está comprometido com o que há de 

mais moderno em pesquisa em Inteligência Artificial, explorando questões 

fundacionais e aplicadas. 
 

O POeTiSA é um projeto de longo prazo que visa aumentar os recursos 

baseados em sintaxe e desenvolver ferramentas e aplicativos relacionados para 

a língua portuguesa do Brasil, visando alcançar resultados de ponta nesta área, 

incluindo a produção de um corpus multigênero grande e abrangente anotado 

segundo o modelo Universal Dependencies (UD) (NIVRE, 2015; NIVRE et al., 

2020). Dessa forma, visa-se avançar nas pesquisas nesta frente, dando 

continuidade a esforços anteriores, como os de construção da Floresta 

Sintá(c)tica (AFONSO et al., 2002), do MAC-MORPHO (ALUÍSIO et al., 2003) e 

do Bosque-UD (RADEMAKER et al., 2017). O corpus multigênero em questão, 

chamado Porttinari (de PORtuguese Treebank) (PARDO et al., 2021), deve 

incluir textos de diferentes genêros (p.ex.: jornalístico e user-generated content) 

e, por conseguinte, deve subsidiar tanto estudos linguísticos como iniciativas de 

pesquisa e desenvolvimento de softwares de análise textual automática, como 

taggers e parsers para o português. Mais detalhes sobre o Porttinari, assim como 

os recursos e ferramentas associados, podem ser encontrados no portal web do 

projeto POeTiSA (https://sites.google.com/icmc.usp.br/poetisa). 
 

Este manual visa a instruir anotadores humanos no processo de anotação de 

tweets do mercado financeiro com as PoS tags da UD. Aqui estão reunidas 

diretrizes advindas de Sanguinetti et al. (2020a,b), as quais recobrem fenômenos 

gerais dos tweets, e diretrizes específicas para a anotação de tweets do mercado 

financeiro. Para a anotação de PoS tags dos aspectos gerais da língua 

portuguesa presentes nos tweets, tem-se o manual de Duran (2021). 
 

Os exemplos foram extraídos do corpus de tweets do mercado financeiro 

descrito em Silva et al. (2020) e disponível no Kaggle². Esse corpus contém 

tweets que mencionam um dos 73 papéis (ações) que compõem o Ibovespa 

(principal indicador da B3, que é a bolsa de valores oficial do Brasil). Uma vez 

que esse corpus integra o projeto DANTE (Dependency-ANalised corpora of 

TwEets)1, a ele foi dada a denominação DANTEStocks.  

 
1 https://sites.google.com/icmc.usp.br/poetisa 
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Diretrizes 
 

A anotação de PoS tags de tweets requer inicialmente que a unidade relevante 

para a análise sintática seja definida. No caso do DANTEStocks, definiu-se o tweet 

como unidade de análise, sem nenhum tipo de segmentação interna, a não ser 

a tokenização. Essa decisão baseou-se nos seguintes fatores: grafia 

assistemática do corpus, economia em pós-processar uma segmentação 

sentencial (ou sintagmática) automática, preservação dos dados originais e 

relevância do tweet como unidade para outras pesquisas (KONG et al., 2014, 

LIU et al, 2018, SANGUINETTI et al., 2018). 

 

Ademais, por se basear em uma visão lexicalista da sintaxe, a anotação UD 

necessita que as palavras sintáticas (em inglês, syntactic word) sejam 

identificadas (tokenizadas). Por palavra sintática, entende-se a unidade mínima 

a que corresponde uma função sintática. Essas unidades mínimas, na UD, 

também são denominadas tokens. As diretrizes de tokenização automática do 

corpus DANTEStocks estão descritas em Di-Felippo et al. (2021). 

 

Diferentemente do manual de Duran (2021), este apêndice se organiza em 

função dos fenômenos característicos do DANTEStocks e não das etiquetas 

morfossintáticas do modelo UD. 

 

Embora alguns fenômenos sejam gerais à língua portuguesa, estes foram aqui 

listados porque sua anotação PoS em corpus do mercado financeiro requer 

diretrizes diferentes daquelas previstas por Duran et al (2021) para a sua 

ocorrência em corpus de língua geral. Esse é o caso, por exemplo, dos nomes 

próprios (PROPN). 

 

Os fenômenos são apresentados em ordem alfabética. Cada um desses 

fenômenos é definido e exemplificado com casos advindos do DANTEStocks. 

Ademais, para cada um deles, indica-se a adequada etiqueta de PoS do modelo 

UD. A tabela a seguir apresenta os fenômenos do DANTEStocks e suas 

respectivas PoS tags.  
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Abreviação e Simplificação 

 

 

Abreviações e simplificações de código no geral devem receber POS tag de sua 

forma estendida. 

 

• Outros destaques de o BTC : #PETR3 #CMIG4 #SUZB5 R$ em tx : #BBDC4 

#RENT3 

(DET, NOUN, ADP, DET, PROPN, PUNCT, PROPN, PROPN, PROPN, SYM, ADP, 

NOUN, PUNCT, PROPN 

 

• Acho q ele ñ virá por isso 

(VERB, SCONJ, PRON, ADV, VERB, ADP, PRON) 

 

• RT @ppaulovagner : #Petrobrás anuncia dscberta d nova jazida d #propina n 

pré _ sal e aumento d exploraç d fisiologismo n bacia d almas . #PETR4 

(X, PROPN, PUNCT, E_DIGIT, VERB, NOUN, ADP, ADJ, NOUN, ADP, NOUN, 

ADP, E_PPROC, E_PPROC, E_PPROC, CCONJ, NOUN, ADP, NOUN, ADP, NOUN, 

ADP, NOUN, ADP, NOUN, PUNCT, X) 
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At-mention (@) 

 

 

Quando uma menção é referência a um perfil do Twitter, esta é composta pelo 

símbolo “@” e pela designação do perfil sem espaço entre eles. Tais menções 

devem ser anotados com a etiqueta PROPN, independentemente da grafia do 

ID do perfil ser iniciado com maiúscula. Exemplos: 

 

● RT @DenysonAnderson : Petrobras confirma precificação de títulos de US$ 

8,5 bilhões : SÃO PAULO , 10 Mar 

(X, PROPN, PUNCT, PROPN, VERB, NOUN, ADP, NOUN, ADP, SYM, NUM, NOUN, 

PUNCT, PROPN, PROPN, PUNCT, NUM, NOUN) 

 

● @CaciqueInvest Goll4 deu tempo de sobra para pegar rsrsr 

(PROPN, PROPN, VERB, NOUN, ADP, NOUN, SCONJ, VERB, X) 

 

● RT @SouCalmo #EuApoioCPIdaPetrobras 

(X, PROPN, X) 

 

● RT @ojappadonodo6 : @garimpodeacoes JBSS3 13Q4 

          (X, PROPN, PUNCT, PROPN, PROPN, PROPN) 

 

● Dilma ñ permitirá q se utilizem ações p/ tentar destruir imagem de a 

@petrobras 

(PROPN, ADV, VERB, SCONJ, PRON, VERB, NOUN, ADP, VERB, VERB, 

NOUN, ADP, DET, PROPN) 

 

As menções nem sempre se referem a um perfil. No exemplo abaixo, o artigo 

indeterminado (ou DET na UD) “um” anteposto a @vinho parece indicar que não 

se trata de uma menção típica, posto que um perfil do Twitter tem referente único 

(específico). Nesses casos, a menção é anotada com a etiqueta que indica a 

função que a mesma exerce no tweet. 

 

● Elet3 minha linda ! ! ! Hoje vou beber um @vinho pra comemorar ! ! ! 

(PROPN, DET, NOUN, PUNCT, PUNCT, PUNCT, ADV, AUX, VERB, DET, NOUN, 

SCONJ, VERB, PUNCT, PUNCT, PUNCT) 
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Cashtag ($) 

 

 

Uma cashtag, que é o símbolo do registro de uma empresa precedido pelo cifrão 

“$”, deve ser anotada com a etiqueta PROPN quando ocorre em contexto 

sintático. 

 

• #SortedoDia : ter perdido a alta de mais de 8 % em um único dia de a $PETR4 

(X, PUNCT, AUX, VERB, DET, NOUN, ADP, ADV, ADP, NUM, SYM, ADP, DET, 

ADJ, NOUN, ADP, DET, PROPN) 

 

As cashtags nem sempre precedem palavras integradas à estrutura sintática do 

tweet. Por vezes, elas funcionam como meros indexadores e, nesses casos, 

devem ser anotadas com a etiqueta X. 

 

• $LREN3 - Lojas Renner ( lren-nm ) - Declaracao E Pagamento De Juros Sobre 

O Capital Proprio http://t.co/flXNxtpbT 

(X, PUNCT, PROPN, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, PUNCT, E _DIGIT, 

CCONJ, NOUN, ADP, NOUN, ADP, DET, NOUN, E_DIGIT, SYM) 
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Emoticon/Emoji 

 

 

Os emoticons e emojis são símbolos frequentes nos conteúdos gerados pelos 

usuários da rede Twitter. Quando não possuem função ou quando a identificação 

da função não for possível, deve-se anotá-los com a etiqueta SYM. 

 

Dada a incorporação desses elementos no vocabulário da rede social em 

questão, os emoticons e emojis comumente substituem palavras, exercendo, 

assim, função sintática. Nesses casos, opta-se por anotar o emoticon ou emoji 

com a etiqueta que indica a PoS tag correspondente à palavra que substitui 

(como ♥ que indica o verbo “amar”). 

 

● Eu ♥ café ☕ 

(PRON, VERB, NOUN, SYM) 

 

● Algo me diz que vou ver a #PETR4 em a casa de os 12 hoje ainda . vamos 

aguardar :) 

(PRON, PRON, VERB, SCONJ, AUX, VERB, DET, PROPN, ADP, DET, NOUN, 

ADP, DET, NUM, ADV, ADV, PUNCT, AUX, VERB, SYM) 
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Endereço web (URL) 

 

 

Os endereços de páginas da web ou URLs também recebem a etiqueta SYM, 

independentemente de exercerem ou não função sintática. 

 

● #BOVES #VALE5 Vale vai anunciar em junho financiamento para projeto em 

Moçambique : http://t.co/ZwwJyMviB2 

(X, X, PROPN, AUX, VERB, ADP, NOUN, NOUN, ADP, NOUN, ADP, PROPN, 

PUNCT, SYM) 

 

● Confira a nova indicação agora em http://t.co/kgt1YiTbF7 

(VERB, DET, ADJ, NOUN, ADV, ADP, SYM) 
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Forma híbrida 

 

 

Nos tweets do mercado financeiro, há formas híbridas que unem numerais e 

unidades de medidas (isto é, tokens constituídos de duas categorias 

morfossintáticas). Essas formas devem ser anotadas com a PoS tag NOUN. 

Exemplos:  

 

• disputa judicial bilionária ( R$ 50bi ) entre a Petrobras e ANP 

(NOUN, ADJ, ADJ, PUNCT, SYM, NOUN, PUNCT, ADP, DET, PROPN, CCONJ, 

PROPN) 

 

• ITUB4 ja negociou + de 300M ? 

(PROPN, E_DIGIT, VERB, ADV, ADP, NOUN, PUNCT) 

 

• PETR4 tem 107M de ações alugadas . 

(PROPN, VERB, NOUN, ADP, NOUN, VERB, PUNCT) 

  



9 
 

Hashtag (#) 

 

 

Uma hashtag é qualquer palavra, expressão ou frase imediatamente precedida 

pelo símbolo “#”, servindo como indexador de tópicos de busca do Twitter. 

Quando uma palavra for precedida por uma hashtag, esta deve ser anotada com 

a etiqueta correspondente à função que exerce. Exemplos: 

 

● O tamanho de o iceberg que atingiu a #Petrobras é muito maior, esta refinaria é 

um cubo de gelo. #PETR4 

(DET, NOUN, ADP, DET, NOUN, PRON, VERB, DET, PROPN, AUX, ADV, ADJ, 

PUNCT, DET, NOUN, AUX, DET, NOUN, ADP, NOUN, PUNCT, X) 

 
● #DEAL ! #DEAL ! #DEAL ! 

(NOUN, PUNCT, NOUN, PUNCT, NOUN, PUNCT) 

 

• #ibovespa #OIBR4 que isso ? ! (= quando função de vocativo, então PROPN) 

(PROPN, PROPN, PRON, PRON, PUNCT, PUNCT) 

 
 

As hashtags nem sempre precedem palavras integradas à estrutura sintática do 

tweet. Por vezes, elas funcionam como meros indexadores e, nesses casos, 

devem ser anotadas com a etiqueta X. 

 

● O tamanho de o iceberg que atingiu a #Petrobras é muito maior, esta refinaria é 

um cubo de gelo. #PETR4 

(DET, NOUN, ADP, DET, NOUN, PRON, VERB, DET, PROPN, AUX, ADV, ADJ, 

PUNCT, DET, NOUN, AUX, DET, NOUN, ADP, NOUN, PUNCT, X) 

 

● Estratégia de Análise Técnica para o pregão de hoje. #analisetecnica #CIEL3 

http://t.co/TgcPz0VU27 

(NOUN, ADP, NOUN, ADJ, ADP, DET, NOUN, ADP, ADV, PUNCT, X, X, SYM) 

 

 

NOTA: Nos casos em que a ocorrência de uma hashtag (no início ou final do 

tweet) é essencial para a compressão do conteúdo do tweet, esta deve ser 

anotada como PROPN. 

 

• #lame4 entrando já já 

(PROPN, VERB, ADV, ADV) 
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• #pdgr3 fez PB 1,51 se não perder fundo , já começo a monitorar possível 

entrada ... 

(PROPN, VERB, PROPN, NUM, SCONJ, ADV, VERB, NOUN, PUNCT, ADV, 

VERB, ADP, VERB, ADJ, NOUN, PUNCT) 

 

Quando uma expressão ou frase for precedida por uma hashtag, opta-se 

também por empregar a etiqueta X devido à impossibilidade de associar a esse 

tipo de hashtag uma PoS tag específica. 

 

● Estratégia de Análise Técnica para o pregão de hoje. #analisetecnica #CIEL3 

http://t.co/TgcPz0VU27 

(NOUN, ADP, NOUN, ADJ, ADP, DET, NOUN, ADP, ADV, PUNCT, X, X, SYM) 

 

• #SortedoDia : ter perdido a alta de mais de 8 % em um único dia de a $PETR4 

(X, PUNCT, AUX, VERB, DET, NOUN, ADP, ADV, ADP, NUM, SYM, ADP, DET, ADJ, 

NOUN, ADP, DET, PROPN) 

 
● RT @SouCalmo #EuApoioCPIdaPetrobras 

(X, PROPN, X) 
 

• #Whoknows ? http://t.co/llxxH56oBs 

(X, PUNCT, SYM) 
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Nome próprio 

 

 

No manual de anotação de PoS de Duran (2021), a tag PROPN é usada somente 

para uma subclasse dos substantivos (incluindo acrônimos) que são nomes de 

entidades e que sempre exibem propriedades sintáticas especiais, como escrita 

em letra maiúscula. As palavras de um PROPN que estão grafadas em 

minúsculas são anotadas com a tag relativa à classe de origem: 
 

• Banco Central (BACEN) 

(PROPN, PROPN, PROPN) 
 

• Estados Unidos de a América 

(PROPN, PROPN, ADP, DET, PROPN) 

Nos tweets do mercado financeiro, empregam-se as mesmas diretrizes, sem, no 

entanto, considerar a capitalização como pista para a identificação dos PROPNs, 

pois ela é usada de forma assistemática, muitas vezes, aliás, como simples 

estratégia de ênfase (como em Declaracao E Pagamento De Juros Sobre O 

Capital Proprio). Nesses casos, a capitalização não indica ocorrência de PROPN 

e as palavras são anotadas com a tag correspondente à classe gramatical em 

contexto. No tweets, os PROPNs correspondem a entidades específicas, 

independentemente de sua grafia. Como exemplo, tem-se (i) “PETR4” e “lren-

nm”, que são nomes de ações do Ibovespa, (ii) “Lula” (pessoa), (iii) “Lojas 

Renner” (empresa), e (iv) “Bolsa” e “bolsa”, que se referem à entidade B3. A 

especificidade da referência dos nomes em (iv) pode ser confirmada pelo fato de 

ambos serem precedidos por um DET do tipo “artigo definido” (sublinhado). 
 

• PETR4 gosta de Lula e de a oposição. 

(PROPN, VERB, ADP, PROPN, CCONJ, ADP, DET, NOUN) 
 

• $LREN3 - Lojas Renner ( lren-nm ) - Declaracao E Pagamento De Juros Sobre 

O Capital Proprio http://t.co/flXNxtpbT 

(X, PUNCT, PROPN, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, PUNCT, E _DIGIT, 

CCONJ, NOUN, ADP, NOUN, ADP, DET, NOUN, E _DIGIT, SYM) 
 

• As 15 empresas de a Bolsa que mais faturaram em 2013 

(DET, NUM, NOUN, ADP, DET, PROPN, PRON, ADV, VERB, ADP, NUM) 

• E a bolsa não para de cair ! 

(CCONJ, DET, PROPN, ADV, VERB, SCONJ, VERB, PUNCT) 
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Operador matemático 

 

 

Os índices de valorização (ou desvalorização) das ações são compostos por 3 

tokens (como -1,37%, que foi segmentado em “-”, “1,37” e “%”), sendo que o 

operador matemático (+ ou -) deve ser anotado como SYM. 

 

• A LIGHT S.A. fechou o dia de hoje a o preço de R$ 18,65 (- 1,37 %) 

(DET, PROPN, PROPN, VERB, DET, NOUN, ADP, NOUN, ADP, DET, NOUN, 

ADP, SYM, NUM, PUNCT, SYM, NUM, SYM, PUNCT) 

 

Quando os símbolos de + ou - tiverem função sintática, em substituição a uma 

palavra comum, anotar com a tag correspondente. 

 

• ITUB4 ja negociou + de 300M ? 

(PROPN, E_DIGIT, VERB, ADV, ADP, NOUN, PUNCT) 
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Palavra estrangeira 

 

 

As palavras e expressões estrangeiras devem ser anotadas de acordo com o 

contexto, quando incorporadas ao discurso em língua portuguesa (brasileira ou 

europeia) ou ao domínio do mercado financeiro. 

 

• Metade de os traders de o Brazil trocando figurinhas 

(NOUN, ADP, DET, NOUN, ADP, DET, PROPN, VERB, NOUN) 

 

• Citi recomenda Ambev, Vale, BRF e mais 7 ações, upside bate 50 % 

(PROPN, VERB, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, PROPN, CCONJ, ADV, NUM, 

NOUN, PUNCT, NOUN, VERB, NUM, SYM) 
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Pontuação 

 

 

A barra simples (|) e a dupla (| |), assim como as barras comuns (/) e as invertidas 

(\) devem ser anotadas como um sinal de pontuação, isto é, com a etiqueta 

PUNCT. 

 

• MRVE MRV dividendos | | aprov 30/4/2014 

(PROPN, PROPN, NOUN, PUNCT, PUNCT, X, NUM) 
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Prolongamento grafêmico e Fonetização 

 

 

Os casos de prolongamento grafêmico e de fonetização devem ser anotados 

normalmente com as respectivas PoS tags em contexto. 

 

• Bom ... o volume encolheu bastante depois de a arrancada ... entonssis ... 

vamos ver ... vamos ver ... #PETR4 

(INTJ, PUNCT, DET, NOUN, VERB, ADV, ADV, ADP, DET, NOUN, PUNCT, ADV, 

PUNCT, AUX, VERB, PUNCT, AUX, VERB, PUNCT, X) 

 

• E os alugueis tbm ... hummmmmm ... só gringos em a venda ...  

(CCONJ, DET, E_DIGIT, ADV, PUNCT, INTJ, PUNCT, ADV, NOUN, ADP, DET, 

NOUN, PUNCT) 
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Retweet (RT) 

 

 

A marcação de retweet, o RT, também era bastante comum na rede social em 

questão à época da compilação do corpus (2014). No corpus DANTEStocks, o 

RT sempre aparece antecedendo uma menção (@) no início do tweet. Como 

essa marcação não possui função sintática, pois é meramente uma marcação 

interna para que o sistema interprete o tweet como uma mensagem replicada, 

ela deve ser anotada com a etiqueta X. 

 

● RT @DenysonAnderson : Petrobras confirma precificação de títulos de US$ 

8,5 bilhões : SÃO PAULO , 10 Mar 

(X, PROPN, PUNCT, PROPN, VERB, NOUN, ADP, NOUN, ADP, SYM, NUM, NOUN, 

PUNCT, PROPN, PROPN, PUNCT, NUM, NOUN) 

 

Caso a marcação de RT desempenhe função sintática (como VERB ou NOUN), 

esta deve ser anotada de acordo com a função que exerce em contexto. Seguem 

alguns exemplos compilados do Twitter. 

 

• Vote e RT por favor (“Vote e retweete por favor”) 

(VERB, CCONJ, VERB, ADP, NOUN) 

 

• Se você puder seguir e dar RT eu agradeço (“Se você puder seguir e dar 

retweet eu agradeço”) 

(SCONJ, PRON, AUX, VERB, CCONJ,VERB, NOUN, PRON, VERB) 
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Truncamento 

 

 

Enquadram-se aqui os casos de truncamento lexical (quebra de palavras), os 

quais podem ser propositais (por questão de brevidade) ou ocasionados pela 

limitação de caracteres. Caso seja possível recuperar a forma completa, o 

truncamento de deve ser anotado com a PoS tag corresponde à forma completa 

recuperada. Se isso não for possível, anota-se o truncamento com a etiqueta X. 

 

• Petrobrás Pn ( Petr4 ) , Gráfico Diário . Ação registr ... http://t.co/Zsml5piTaT 

(E_DIGIT, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, PUNCT, NOUN, ADJ, PUNCT, 

NOUN, VERB, PUNCT, SYM) 

→Recuperou-se da web que “registr” é o truncamento de “registrando” 

 

• O melhor de a bolsa : veja as ações mais lembradas por os analistas em essa 

semana : Houve um empat ... http://t.co/f1RsT0lbKF #infomoney #vale5 

(DET, NOUN, ADP, DET, NOUN, PUNCT, VERB, DET, NOUN, ADV, VERB, 

ADP, DET, NOUN, ADP, DET, NOUN, PUNCT, VERB, DET, NOUN, PUNCT, 

SYM, X, PROPN) 

→Recuperou-se da web que “empat” é o truncamento de “empate” 

 

• MRVE MRV dividendos | | aprov 30/4/2014 

(PROPN, PROPN, NOUN, PUNCT, PUNCT, X, NUM) 

→Não foi possível recupera a forma completa de “aprov” 
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Variação de ortografia/concordância 

 

 

Dada a natureza informal dos tweets, não é incomum a ocorrência de tokens 

com grafia diferente da língua padrão, sobretudo no que se refere aos diacríticos 

(acento agudo, acento grave (crase), cedilha e til). Assim como não é incomum 

encontrar problemas referentes à concordância nominal e verbal. A depender do 

objetivo do projeto de anotação, essas variações de grafia e gramática podem 

ou não ser normalizadas (“corrigidas”). Caso o objetivo seja preservar os dados 

originais, como foi feito no DANTEStocks, deve-se empregar a etiqueta de PoS 

corresponde à função do token em contexto, independentemente da variação de 

grafia ou problema de concordância. 

 

• $CTIP3 - Cetip ( ctip-nm ) Ago / e 28/04/2014 10h00 Distribuicao De 

Dividendo http://t.co/8E9tQwMP72 

(X, PUNCT, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, PROPN, PUNCT, CCONJ, NUM, 

NOUN, NOUN, ADP, NOUN, SYM) 
 

• Tenho a olhada de perto desde os R$ 35 (“Tenho a olhado de perto”) 

(VERB, PRON, VERB, ADP, ADV, ADP, DET, SYM, NUM) 
 

• Os #BRACKONSHOWERS Pira ! (“Os #BRACKONSHOWERS Piram”) 

(DET, X, VERB, PUNCT) 
 

NOTA: Quando da ausência de crase, anota-se o token sem acento como DET. 

Quando do emprego equivocado da crase (p.ex.: “à caminho”), o tokenizador 

desmembra o token em dois “a+a”, sendo o primeiro anotado com ADP e o 

segundo com DET. Como somente o ADP deveria ocorrer, associa-se a feature 

TYPO=Yes ao DET, indicando (na coluna 6 do arquivo conllu) que se trata de 

um token resultante de um erro de grafia. O DET poderá ainda ser anotado no 

nível sintático com a deprel reparandum, que pode ser usada para anotar uma 

palavra extra que, por erro, não deveria ocorrer. 

 

• estou desempregada e com nome sujo p dar uma vida digna as minhas filhas  

(AUX, ADJ, CCONJ, ADP, NOUN, ADJ, SCONJ, VERB, DET, NOUN ADJ, DET, 

DET, NOUN) 

 

• “ Salvação ” de a OGX e OSX pode estar a a caminho 

• (PUNCT, NOUN, PUNCT, ADP, DET, PROPN, CCONJ, PROPN, AUX, AUX, 

ADP, DET, NOUN) 

  



19 
 

Agradecimentos 
 

Os autores deste trabalho agradecem ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI - 

USP) e o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(processo FAPESP #2019/07665-4) e da IBM Corporation. 

  



20 
 

Referências 
 

AFONSO, S.; BICK, E.; HABER, R.; SANTOS, D. (2002). Floresta sintá(c)tica: um 

treebank para o português. In Anais do XVII Encontro Nacional da Associação 

Portuguesa de Linguística, pp. 533-545. 

 

ALUÍSIO, S.M.; PELIZZONI, J.; MARCHI, A.R.; OLIVEIRA, L.; MANENTI, R.; 

MARQUIAFÁVEL, V. (2003). An account of the challenge of tagging a reference 

corpus for brazilian portuguese. In the Proceedings of the 6th International 

Conference on Computational Processing of the Portuguese Language (PROPOR), 

pp. 110-117. 

 

DI FELIPPO, A.; POSTALI, C.; CEREGATTO, G.; GAZANA, L.S.; SILVA, E.H.; 

ROMAN, N.T.; PARDO, T.A.S. (2021). Descrição preliminar do corpus 

DANTEStocks: diretrizes de segmentação para anotação segundo Universal 

Dependencies. In: Anais da VII Jornada de Descrição do Português (JDP), pp. 

335-343. 

 

DURAN, M.S. Manual de anotação de PoS tags: Orientações para anotação de 

etiquetas morfossintáticas em língua portuguesa, seguindo as diretrizes da 

abordagem Universal Dependencies (UD). Relatório Técnico, n. 434. ICMC/USP, 

São Carlos, 2021. ISSN 0103-2569 

 

KONG, L., SCHNEIDER, N., SWAYAMDIPTA, S., BHATIA, A., DYER, C., SMITH, 

N.A. (2014). A dependency parser for tweets. In: Anais do EMNLP, p. 1001–12. 

Doha, Qatar. 

 

LIU, Y., ZHU, Y., CHE, W., QIN, B., SCHNEIDER, N., SMITH, N.A. (2018). Parsing 

tweets into Universal Dependencies. In: Anais do NAACL-HLT, p. 965–975. LA, 

EUA, ACL. 

 

NIVRE, J. (2015). Towards a Universal Grammar for Natural Language Processing. 

In: Proceedings of the 16th International Conference on Intelligent Text 

Processing and Computational Linguistics (CICLing). Lecture Notes in Computer 

Science, vol 9041, p. 3-16, Ed. by A. Gelbukh. Springer, Cham. 

 

NIVRE, J. et al. (2020). Universal Dependencies v2: an evergrowing multilingual 

treebank collection. In: Proceedings of the 12nd International Conference on 

Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 4034-4043. 

 

PARDO, T.A.S., DURAN, M.S., LOPES, L., DI FELIPPO, A., ROMAN, N.T., NUNES, 

M.G.V. (2021). Porttinari - a large multi-genre treebank for brazilian portuguese. In: 

Proceedings of the XIV Symposium in Information and Human Language 

(STIL), pp. 1-10. 

 



21 
 

RADEMAKER, A.; CHALUB, F.; REAL, L.; FREITAS, C.; BICK, E.; PAIVA, V. (2017). 

Universal Dependencies for Portuguese. In the Proceedings of the 4th International 

Conference on Dependency Linguistics (Depling), pp. 197-206. 

 

SANGUINETTI, M. et al. (2018). PoSTWITA-UD: An Italian twitter treebank in 

Universal Dependencies. In: Anais do 11º LREC. p. 1768–75. Miyazaki, Japão. 

ELRA 

 

SANGUINETTI, M.; et al. A. (2020a). Treebanking user-generated content: a 

proposal for a unified representation in universal dependencies. In: Proceedings of 

the 12th Language Resources and Evaluation Conference. (LREC 2020), pp. 

5240–5250, 11-16 May, Marseille, France. 

 

SANGUINETTI, M.; et al. A. (2020b). Treebanking user-generated contente: a UD 

based overview of guidelines, corpora and unified recommendations. Available in: 

https://arxiv.org/abs/2011.02063. Access in: 25/09/2021. 

 

SILVA, F.J.V.; ROMAN, N.T.; CARVALHO, A.M.B.R. (2020). Stock market tweets 

annotated with emotions. In Corpora, 15 (3), pages 343-354. Online ISSN: 1755-

1676. 


