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0. Aspectos gerais do processamento automático 

0.1 Apresentação  

Nas últimas duas décadas, assisitmos à  retomada do interesse pelo olhar diacrônico sobre a língua portuguesa, frente à renovação da relevância teórica dos 
estudos da mudança lingüística em diferentes quadros teóricos (por exemplo, com Mattos e Silva 1988, Galves & Galves 1995, Kato & Roberts 1996, 
Castilho 1998).  
 
Essa renovação trouxe como conseqüência  a intensificação do trabalho com textos antigos no Brasil. H. Megale e C. Cambraia dão notícia de terem 
ocorrido 26 encontros científicos no Brasil em torno da questão do trabalho filológico, com a atuação de 19 grupos de pesquisa em todas as regiões do país, 
no final da década de 1990 (Megale & Cambraia, 1999) – um volume de trabalho que, certamente, cresceu ainda mais nos últimos 10 anos.   
 
Boa parte desse trabalho com o texto antigo, a partir da década de 1990, tem se dado centralmente no meio digital, com o objetivo de se formarem 
“Corpora eletrônicos”. De fato, a década de 1990 marca o período inaugural da construção de corpora eletrônico em geral no universo da língua 
portuguesa; desde então, temos visto um crescimento exponencial do campo da Linguística de Corpus no Brasil e em Portugal, com diversos grupos de 
pesquisa em diferentes instituições (cf. por exemplo Sardinha, 2004). Fruto desse trabalho são os corpora atualmente disponíveis para o português, tais como 
os exemplificados a seguir: 

 
Lacioweb 

 
CorDialSin 

 
Corpus Informatizado do Português Medieval 

 
Corpus Tycho Brahe 

 
Os corpora eletrônicos formados por textos mais antigos precisam enfrentar o desafio do processamento automático desse tipo de textos.  
 
Surge assim uma inesperada junção entre campos aparentemente distintos: a Filologia e a Crítica Textual, de um lado, e a Lingüística Computacional e de 
Corpus, de outro.  
 
Nesta apresentação iremos resumir algumas oportunidades e desafios de pesquisa que se abrem a partir dessa junção de campos, e discutiremos nossa 
experiência no enfrentamento desses desafios, e as perspectivas que vemos para o desenvolvimento de novas pesquisas. 
 
Para isso, de partida, vamos observar alguns desafios técnicos que envolvem o trabalho com o texto antigo na construção de corpora eletrônicos.  
 

http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb/
http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_descricao.php
http://cipm.fcsh.unl.pt/
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/
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Mas afinal... 

O que é um Corpus Eletrônico? 
 

 Podemos definir um Corpus Eletrônico como um conjunto de documentos sistematizados para a análise lingüística, 
preparados para reconhecimento e extração automática informação (informações relativas ao conteúdo e às estruturas 
linguísticas presentes nos textos). 
 

 O funcionamento de um acervo de textos em meio eletrônico como “Corpus” depende de dois fatores fundamentais: 
 

 o primeiro, comum a todos os corpora, é a unidade metodológica do conjunto de textos 
 

 o segundo, específico dos corpora eletrônico, é a possibilidade de processamento complexo da informação 
armazenada sob a forma de “texto digital” 

 
 

 

E como se faz um Corpus Eletrônico? 
 

 Um corpus eletrônico pode ser composto a partir da reunião de de textos  
originalmente produzidos no meio digital. 

 
 Nesses (raros) casos, o trabalho de construção do corpus consiste  

na seleção dos textos e  
sua preparação para extração de informações 

  
 Um corpus eletrônico pode ser composto a partir da reunião de textos  

originalmente produzidos em outros meios (corpus de re-edição) 
 
 Nesses casos, o trabalho de construção do corpus inclui  

a seleção dos textos originais,  
sua transformação em textos digitais, e  
sua preparação para extração de informações 
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0.2 As Etapas na construção de um corpus de re-edição 

I. Seleção num acervo 

  

 
 

 

II. “Digitalização” 
(A) Captura de dados 
 

 
 

 

(B) Geração de Arquivos de Imagens 
 

jpeg, png, tiff... 
 

   

(C) Geração de Documentos de Texto 
 

 
 
(i) Por digitação manual 

 
(ii)  Por programas de  
       reconhecimento automático  
       (OCR) 

(D) Tratamento para extração de 
informação 

 
 
 

(i) Tratamento para a extração de 
    conteúdos 
 

 Catalogação 

 Revisão 

 Preparação do texto 
 

(i) Tratamento para a extração de  
     estruturas 
 

 Anotação de estruturas 
(léxico, morfologia, sintaxe,...) 

 

 
III. Construção de Interface de Busca por Informações 

 

 

(ii) Busca por conteúdos  
 

Portal Web com documentos PDF, Html... 

 

(i) Busca por estruturas 
 

- Portal Web com documentos PDF, Html... 
- Bancos de Dados 
- Aplicativos de busca especializada 
    Corpus Search,  
    Concordances,  
   Expressões Regulares, 
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0.2 As Etapas na construção de um corpus 

I. Seleção num acervo 

  

Campos para o trabalho especficamente filológico 
 

 

II. “Digitalização” 

(A) Captura de dados 
 

 
 

 

(B) Geração de Arquivos de Imagens 
 

jpeg, png, tiff... 
 

   

(C) Geração de Documentos de Texto 
 

 
 
(i) Por digitação manual 

 
(ii)  Por programas de  
       reconhecimento automático  
       (OCR) 

(D) Tratamento para  
                    extração de informação 

 
 
 

(i) Tratamento para a extração de       
      conteúdos 
 

 Catalogação 

 Revisão 

 Preparação do texto 
 

(i)  Tratamento para a extração de         
      estruturas 
 

 Anotação de estruturas 
(léxico, morfologia, sintaxe,...) 

 

 
III. Construção de Interface de Busca por Informações 

 

 

(ii) Busca por conteúdos  

 
Portal Web com documentos PDF, Html... 

 

(i) Busca por estruturas 
 

- Portal Web com documentos PDF, Html... 
- Bancos de Dados 
- Aplicativos de busca especializada 
    Corpus Search,  
    Concordances,  
   Expressões Regulares, 
    ... 
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0.2 As Etapas na construção de um corpus  

I. Seleção num acervo 

  

 
Campos para o trabalho especificamente computacional 

 
 

II. “Digitalização” 

(A) Captura de dados 
 

 
 

 

(B) Geração de Arquivos de Imagens 
 

jpeg, png, tiff... 
 

   

(C) Geração de Documentos de Texto 
 

 
 
(i) Por digitação manual 

 
(ii)  Por programas de  
       reconhecimento automático  
       (OCR) 

(D) Tratamento para  
                    extração de informação 

 
 
 

(i) Tratamento para a extração de       
      conteúdos 
 

 Catalogação 

 Revisão 

 Preparação do texto 
 

(i)  Tratamento para a extração de         
      estruturas 
 

 Anotação de estruturas 
(léxico, morfologia, sintaxe,...) 

 

 
III. Construção de Interface de Busca por Informações 

 

 

(ii) Busca por conteúdos  

 
Portal Web com documentos PDF, Html... 

 

(i) Busca por estruturas 
 

- Portal Web com documentos PDF, Html... 
- Bancos de Dados 
- Aplicativos de busca especializada 
    Corpus Search,  
    Concordances,  
   Expressões Regulares, 
    ... 
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0.2 As Etapas na construção de um corpus  

I. Seleção num acervo 

  

Campos para o trabalho especficamente filológico 
Campos para o trabalho especificamente computacional 

 
 

II. “Digitalização” 

(A) Captura de dados 
 

 
 

 

(B) Geração de Arquivos de Imagens 
 

jpeg, png, tiff... 
 

   

(C) Geração de Documentos de Texto 
 

 
 
(i) Por digitação manual 

 
(ii)  Por programas de  
       reconhecimento automático  
       (OCR) 

(D) Tratamento para  
                    extração de informação 

 
 
 

(i) Tratamento para a extração de       
      conteúdos 
 

 Catalogação 

 Revisão 

 Preparação do texto 
 

(i)  Tratamento para a extração de         
      estruturas 
 

 Anotação de estruturas 
(léxico, morfologia, sintaxe,...) 

 

 
III. Construção de Interface de Busca por Informações 

 

 

(ii) Busca por conteúdos  

 
Portal Web com documentos PDF, Html... 

 

(i) Busca por estruturas 
 

- Portal Web com documentos PDF, Html... 
- Bancos de Dados 
- Aplicativos de busca especializada 
    Corpus Search,  
    Concordances,  
   Expressões Regulares, 
    ... 
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0.3 Os desafios colocados pelos textos antigos  

 O primeiro desafio no processamento automático dos textos antigos incide na etapa da  
transformação da imagem (ou do texto não-digital) em texto digital. 

 O segundo desafio envolve a etapa de extração de informações do texto. 
 
Os dois desafios estão ligados à natureza do processamento computacional dos textos – na realidade,  à própria natureza do texto digital: 
 

“O funcionamento da mediação artificial da informação na construção (e na difusão) do texto digital é contingência de um fato simples e primordial: 
os processamentos digitais se dão com base em códigos binários, mas os produtores e receptores humanos não lidam diretamente com códigos 
binários. Assim, a operação de base do processamento digital é a transformação da informação gerada pela lógica humana em informação binária (e 
depois, reversamente, a transformação da informação binária em informação legível pela lógica humana)”. 
 

Correspondências ASCII (@ - D) 

Binário Decimal Hexa Glifo 

0100 0000 64 40 @ 

0100 0001 65 41 A 

0100 0010 66 42 B 

0100 0011 67 43 C 

0100 0100 68 44 D 

 
 

“Na base de todo texto digitalmente processado está um sistema de equivalências a que se denomina 
“codificação de caracteres” – e que consiste, fundamentalmente, em correspondências entre símbolos e 
sequências numéricas. Há atualmente dois sistemas de correspondências principais: o American Standard 
Code for Information Interchange, ASCII (desenvolvido desde a década de 1960) e o Unicode Transformation 
Format, UTF (desenvolvido desde a década de 1990) (...). Todo e qualquer arquivo digital de texto que 
circula hoje no mundo estará codificado por um desses sistemas de correspondência de caracteres. 
Naturalmente, a informação é efetivamente transmitida no meio digital (de um computador a outro, de 
um arquivo de computador a outro arquivo no mesmo computador, ou de um computador para uma 
impressora) sob forma de sequências de códigos como os da primeira coluna da tabela acima, sendo a 
correspondência entre os códigos na primeira coluna e os glifos na última coluna estabelecida já em uma 
etapa de pós-processamento”. (...) 

 
  

 “Definiremos o texto “digital” como o texto cujo processo de difusão envolve a codificação de informação por linguagens artificiais, e que se 
constitui materialmente como informação linguística codificada matematicamente e apresentada com a forma de escrita humanamente legível”. 
(Paixão de Sousa, 2009) 

 
Em resumo:  
 
 Os métodos de processamento automático de textos são fundados (basicamente) na computação de padrões de sequências matemáticas 

codificadas como caracteres, sucessivamente compilados até se tornarem textos humanamente legíveis.  

 Esses métodos foram desenvolvidos a partir das características materiais e linguísticas dos textos escritos modernos.   

 Os textos mais antigos, que encerram características materiais e linguísticas particulares, representam um desafio para todos os planos do 
processamento, da codificação dos caracteres à extração de informações estruturadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/@
http://pt.wikipedia.org/wiki/A
http://pt.wikipedia.org/wiki/B
http://pt.wikipedia.org/wiki/C
http://pt.wikipedia.org/wiki/D
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicode
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1. Primeiro desafio: A tradução da informação visual em informação digital 

1.1 O funcionamento dos sistemas de reconhecimento de caracteres automáticos 

A tradução da informação visual representada nos textos não-digitais em em informação matemática pode ser realizada automaticamente, pelo processo 
conhecido como Reconhecimento Óptico de Caracteres, ou “Optical Character Recognition” – OCR. 
 
Informação Visual >        Informação Matemática >  Informação Visual 

     , ,      ... 

 0061  a,a, a, a, a ... 
 
Os processos de OCR vêm sendo desenvolvidos desde a década de 1950 com diferentes metodologias.  
 
(a) Featurure Matchinng, Template Matching (Figuras de Mori, 1992) 

 

 

 
 

 

 
 

(b) Processo algorítmico com auxilio de dicionários 
 

 
 

 006C 0065 0074 0061 0073  “letras” 
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1.2 O Reconhecimento automático e os textos antigos 

A aplicação de programas automáticos de reconhecimento de caracteres em textos antigos apresenta duas dificuldades centrais: 
 

 

 A primeira dificuldade remete à correspondência entre o conjunto de glifos presente 
nos textos mais antigos e o conjunto de caracteres atuais. 

 
Os programas de reconhecimento automático não estão preparados para 
reconhecer elementos tipográficos obsoletos – sejam desenhos de tipos em 
desuso, sejam glifos em desuso (como as ligaduras , o ſ, o ũ, etc). 

 

 
Caracteres da Escrita Gótica Rotunda -  Séculos XV e XVI [1] 

 

 

 
Exemplos de ligaduras da escrita humanística [2] 

 

 
 O segundo ponto de dificuldade remete às dificuldades criadas pelas  

  características da grafia dos documentos antigos. 
 

Os itens lexicais que o programa infere a partir da combinação entre os caracteres e 
os espaços em branco não correspondem ao dicionário embutido em nenhum 
programa comercial atual. Esses programas, além disso, não estão preparados para o 
grau de variação de grafias tipicamente encontradas nos documentos antigos. 

 

 
“... ealem diſſo carregandoos injuſtamete de 
intoleraueis moleſtias eoutras diuerſas eſpecias de 
tirannia,juntas aexceſsiuos tributos, os quaes os 
Reys de Castella juntamente como patrimonio da 
Coroa Real de Portugal conſomiraó edeftruiraó 
comguerras eſcuſadas...”                                  

 

 Combinando-se esses dois fatores, a taxa de acerto de um programa atual para um texto seiscentista ou setecentista português (por exemplo) pode 
variar entre 76%  a 56%, uma taxa mutio baixa se comparada aos cerca de 95%-99% de acerto obtidos para um texto moderno em português.  
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Exemplo: Textos impressos portugueses dos séculos XVII e XVIII  

 
Rosado, Luiz Antonio da Cunha. “Relação da Entrada que fez o excelentíssimo e 
reverendíssimo senhor D.F. Antonio do Desterro Malheiro....”, 1747. (página 4) 

 

 
(Autor Desconhecido). “Trattado das tregoas e suspensao de todo o acto de hostilidade e 
bem assi de navegaçao, commercio e juntamente socorro, feito começado e accabado em 
Haya de Hollande a Xij de iunha 1641 (…)”. (página 11). 
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Rosado, 1747, página 4: Resultado do reconhecimento automático de caracteres (OCR - Abbyy Finereader 9.0), (a) 

 

 

Loanda, eílava com o mefmo emprego ,  
fe alvoraçaraõ os ânimos deftes povos, na  
efperança de coufeguirem hum Prelado,  
cheyo de tantas prendas, quantas fe com 
tem em taõ qualificado fugeito , e recebi 
da na dica Cidade de Loanda , a mef- 
ma noticia , e Bulla de permutaçaõ no anno  

antecedente , determinou fua Excellencia  
Reverendifíima o feu tranfporte para efta  
Cidade , com fentimento univerfal da- 
quelle Reyno , e viageando para efte pó 
rto , chegou a elle em o primeiro de De 
zembro de 1746'. com a felicidade , que  
appetecia a noífa expectativa , fazendo-fe  
efta mais dezejada pela antecedência de  
huns triftes augurios , caufados de alguns  
dias de demora com que fua Excellencia  
Reverendiffima, excedeo o commum defta  
viagem , e por fe dizer que fua Excellen 
cia Reverendifíima , naõ podia tomar efte  
porto , o grande afTeâo do Ilíuftriftimo,  
e ExcellendíTirno Capitão General, deftas  
Capitanias , Gomes Freyre de Andrade,  
cuydou em livrar de mayor cuidado a ef- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 
Padrão sem treino, Idioma: Português Brasileiro - Contagem de Erros 
 
Por caracter:  55/801 (0,068) 
Por palavras:  40/168 (0,238) 
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Desconhecido, 1641, página 11: Resultado do reconhecimento automático de caracteres (OCR - Abbyy Finereader 9.0), (a)  

 

 

Ofirm aexperknctt tptedom Phdippe I U  
Rey de Caííella por força epodeir de armas- àc- 
cupou antigamente a Coroa de Portugal3 e polo  
covftgmte prittou ao. Serenifjma ep^étQ po~ 
 dercfo-Rey Dotn loao* (4ntesl)iiqú^de  
l$aroanç4)do indubitauel dereito desfiafie 
-ceffào ejuííiça para aditpa Coroa de "Portugal com) legitimo e pro- 
ximo berdeko da Serenifsima Senhora,, dona Catharina: fmuitos  
annos continuas per/èuerarap os fifeefmes.de ditto Rey^Ca$fL  
(a em auiolentà occupaçaó da ditta Coroade Portugal quebramando  
os concertos epafâos d'amiffade , de confiança edo Comercio que os  
Senhora Reysda Coroa de Portugglcomos outros P/mcepes Ena- 
çots d'Europaftntamente fempre refpeitaraó prmando.aosbopsfub- 
ditos euaffkllos da, mefma coroa defeu dereito de fias leys ecoftumes:  
talem dijjò carngandoos injufíamete de intoleraueis mokjlias eoutras  
diuerfis efpecias de tirannia3juntas aexcefstuos tr'èutos3os quaes os  
Reys de Caííella juntamente como patrimônio da Coroa Real de  
poKtugalconfomiraôedeftmiraó comguerras efcufadas-.coni as quaes  
coufasfendo os dittos boòs Subditos euaffkllos daquella Coroa eííi- 
mulados epromcados dejuíío furor ^vencido o fofrimento 3 com  
grande animo3 oufaâa eadvertenàa facodiraò aquelle intolerauel  
e injuflo lugo d El Rey de Caííella reftituindofe afsimefmos a fia  
liberdade} efinalmente por applaufo comun eUegraô eacclamaraó *  
deraòomenagem, ejuramentode fidelidade ao ãtto Rey Dom Io- 
ao* IV , Ofmmtopoderofos Senhores Qrdeés Geraes fenúndo  
juxtamente por fua parte 3 etendo be' conhecido aintolerauel tiranya  
edurifsimos encargos do ditto Rey de Caííella efia deteflauel deter 
minação para alcançar a Monanhia detanto tempo emtoda Europa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

 
Padrão sem treino, Idioma: Português Brasileiro - Contagem de Erros 
 
Por caracter:  207/1446 (0,143) 
Por palavras:  100/228   (0,438)   
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Os Resultados Ideais... 

 
1747, página 4 – Correção manual do resultado de OCR 
 

Loanda , eſtava com o meſmo emprego ,  
ſe alvoraçaraõ os ânimos deſtes povos, na  
eſperança de conſeguirem hum Prelado,  
cheyo de tantas prendas, quantas ſe com  
tem em taõ qualificado ſugeito , e recebi 
da na dita Cidade de Loanda , a meſ- 
ma noticia , e Bulla de permutaçaõ no anno  
antecedente , determinou ſua Excellencĩa  
Reverendiſſima o ſeu tranſporte para eſta  
Cidade , com ſentimento univerſal da- 
quelle Reyno , e viageando para eſte por 
to , chegou a elle era o primeiro de De 
zembro de 1746'. com a felicidade , que  
appetecia a noíſa expectativa , fazendo-ſe  
eſta mais dezejada pela antecedência de  
huns triſtes augurios , cauſados de alguns  
dias de demora com que ſua Excellencia  
Reverendiſſima , excedeo o commum deſta  
viagem , e por ſe dizer que ſua Excellen  
cia Reverendiſſima , naõ podia tomar eſte  
porto , o grande affecto do Illuſtriſſimo,  
e Excellentiſſimo Capitão General, deſtas  
Capitanias , Gomes Freyre de Andrade,  
cuydou em livrar de mayor cuidado a eſ  

1641, página 11 – Correção manual do resultado de OCR 
 

                            MOſtrou aexperiencia quedom Phelippe I I,  
                            Rey de Castella por força epoder de armas oc- 
                            cupou antigamente a Coroa de Portugal, e polo  
                            conſeguinte priuou ao Sereniſsimo emuito po- 
                            deroſo Rey Dom Ioaõ (antes Duque de  
                            Bargança)doindubitaueldereito de ſua fuc- 
aſſaó  ejustiça para aditta Coroa de Portugal como legitimo e pro  
ximo herdeiro da Sereniſsima Senhora dona Catharina: emuitos  
annos continuos perſeueraraó os fucceſsoresde ditto Rey de Castel-  
la em auiolenta occupaçaõ da ditta Coroade Portugal quebrantando  
os concertos epactos d’amiſſade, de confiança edo Comercio que os  
Senhores Reys da Coroa de Portugal com os outros Princepes Ena- 
çoés d’Europa ſantamenteſempre reſpeitaraó priuando aos boósſub-  
ditos euaſſallos da meſma coroa deſeu dereito de ſuas leys ecoftumes:  
ealem diſſo carregandoos injuſtamete de intoleraueis moleſtias eoutras  
diuerſas eſpecias de tirannia,juntas aexceſsiuos tributos, os quaes os  
Reys de Castella juntamente como patrimonio da Coroa Real de  
Portugal conſomiraó edeftruiraó comguerras eſcuſadas:com as quaes  
couſas ſendo os dittos boós Subditos euaſſallos daquella Coroa esti -- 
mulados eprouocados dejusto furor vencido o ſofrimento , com  
grande animo, ouſadia eadvertencia ſacodiraó aquelle intolerauel  
e injuſto Iugo d’ El Rey de Castella reftituindoſe afsimeſmos a fua  
liberdade, efinalmente por applauſo comun ellegeraó eacclamaraó ,  
deraó omenagem, ejuramentó defidelidade ao ditto Rey Dom Io 
aó IV , Oſmnitopoderoſos Senhores Ordeés Geraes ſentindo  
juxtamente por ſua parte, etendo be' conhecido aintolerauel tiranya  
eduriſsimos encargos do ditto Rey de Castella efua deteſlauel deter  
minaçaó para alcançar a Monarchia detanto tempo emtoda Europa  
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2. Segundo Desafio: o tratamento para extração de informação 

2.1 Funcionamento da extração de informação nos textos digitais 

A extração da informação contida nos arquivos de textos digitais se dá de duas formas. Os programas de busca podem percorrer os documento a procura de 
padrões de sequência de caracteres (chamemos a isso as “buscas simples”), ou a procura de meta-informações (“buscas estruturadas”). 

2.1.1 Buscas simples 

 

 A busca por padrões de sequência de caracteres é o sistema mais comum; é o que corresponde à função “localizar...” nos aplicativos de texto 
comerciais, e às ferramentas de busca mais comuns em navegadores web. A tecnologia por trás deste tipo de busca é bastante simples: consiste 
apenas na identificação de uma sequência de caracteres idêntica à sequência de entrada de busca. Nos sistemas de busca mais simples, a coincidência 
entre a forma de entrada e a forma buscada precisa ser total.  
 

Num sistema assim, o termo de entrada “Brasil” só trará como resultado o termo idêntico, “Brasil”. Há sistemas um pouco menos simples 
que suportam uma variação mínima (brasil), e outros mais sofisticados que suportam uma variação maior (Brasil, brasil, Brazil, brazil).  

 

2.1.2 Buscas estruturadas 

 A busca por meta-informações é um sistema menos usado, e corresponde a uma tecnologia mais complexa. Sua principal aplicação é a busca em 
bancos de dados de todo tipo; nesse caso, o programa percorre um arquivo não em busca de sequências de caracteres, mas sim de peças de 
informação previamente programadas e marcadas como categorias de um banco de dados. 

 
Exemplo: 

Entrada de busca: 
 

“data de nascimento” 
“preposição” 

Resultado: 
 

“16/01/1971” 
“de”, “com” 

 
A extração de informação sobre estrutura linguística de um texto se encaixa nesta categoria geral, uma vez que a informação sobre a estrutura é uma 
meta-informação – ou seja, não está no texto em si (i.e., na sequência de caracteres originais): são informações acrescentadas ao texto (ou: anotadas no 
texto). 

Isso significa que, para que possamos extrair informações sobre a estrutura linguística de um texto, em algum momento essa informação precisa 
ser adicionada ao texto. A adição dessa meta-informação pode ser feita manualmente ou de modo automático. Em ambos os casos, a adição da 
informação deve seguir padrões formais, para poder ser encontrada pelas buscas.  



 

 

Oficina de Linguística Computacional do PHPB - SP  

 Um exemplo hipotético de um sistema de metainformação linguística simples seria o seguinte: 
 

 
Texto                 com                           análise                 de                            classe                de                           palavras 
Texto=NOME  com=PREPOSIÇÃO  análise=NOME  de=PREPOSIÇÃO  classe=NOME  de=PREPOSIÇÃO  palavras=NOME 
 

 

 As meta-informações “NOME” e “PREPOSIÇÃO” podem ser simplesmente inseridas manualmente num texto. Em seguida, podemos programar 
uma busca simples em um editor de texto qualquer, instruíndo-o a buscar qualquer palavra seguida do símbolo “=PREPOSIÇÃO”. Teremos, então, 
a lista das preposições do texto (no caso: “com”, “de”). Os sistemas atuais seguem esta lógica básica. 

 

 Convencionou-se, na literatura de linguística computacional, denominarem-se os pedaços de metainformações acrescentadas aos textos de 
“etiquetas” e aos programas de aplicação automática, “etiquetadores”. No exemplo, “PREPOSIÇÃO” e “NOME” seriam as etiquetas. 
 

 O objetivo dos etiquetadores modernos é construir programações matemáticas que identifiquem automaticamente as classes de palavras (por 
exemplo), sem a interferência de um analista humano.  

 

 Essa identificação pode ser feita por dois métodos básicos:    (i)  com base em regras pré-programadas;  
                                                                                               (ii) com base em cálculos de probabilidades.  
 
 

 Em qualquer método de etiquetagem automática, em algum plano do funcionamento dos etiquetadores encontra-se uma etapa de reconhecimento 
de sequências de caracteres. Ou seja, para etiquetar a palavra “análise” como um “NOME”, antes de qualquer coisa o etiquetador precisa reconhecer 
a sequência “a-n-á-l-i-s-e” como a palavra “análise”.  
 
Assim, sempre há um certo grau de dependência da consistência das formas possíveis para cada palavra. Isso significa que um etiquetador que encontre 
sempre a forma “análise” funcionará muito melhor do que um etiquetador que encontre, aleatoriamente... 
 

análise, análize, analise, analize, analisi, analizi, ... 

 
 Portanto, a consistência das grafias é um fator importante tanto para os programas de buscas simples como para os programas de buscas 

estruturadas.   
 

 Podemos agora imaginar a sofisticação necessária para que um sistema de buscas, simples ou estruturado, suporte  
a variação de grafias encontrada em textos mais antigos ...  
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2.2 Aspectos da grafia em textos portugueses antigos – alguns exemplos 

1747, página 4 (Aspectos de grafia) 
 

Loanda , eſtava com o meſmo emprego ,  
ſe alvoraçaraõ os animos deſtes povos, na  
eſperança de conſeguirem hum Prelado,  
cheyo de tantas prendas, quantas ſe com 
tem em taõ qualificado ſugeito , e recebi 
da na dita Cidade de Loanda , a meſ- 
ma noticia , e Bulla de permutaçaõ no anno  
antecedente , determinou ſua Excellencia  
Reverendiſſima o ſeu tranſporte para eſta  
Cidade , com ſentimento univerſal da- 
quelle Reyno , e viageando para eſte por 
to , chegou a elle era o primeiro de De 
zembro de 1746'. com a felicidade , que  
appetecia a noſſa expectativa , fazendo-ſe  
eſta mais dezejada pela antecedencia de  
huns triſtes augurios , cauſados de alguns  
dias de demora com que ſua Excellencia  
Reverendiſſima , excedeo o commum deſta  
viagem , e por ſe dizer que ſua Excellen 
cia Reverendiſſima , naõ podia tomar eſte  
porto , o grande affecto do Illuſtriſſimo,  
e Excellentiſſimo Capitaõ General, deſtas  
Capitanias , Gomes Freyre de Andrade,  
cuydou em livrar de mayor cuidado a eſ 
  

1641, página 11 (Aspectos de grafia) 
 

MOſtrou aexperiencia quedom Phelippe II,  

Rey de Castella por força epoder de armas oc- 
cupou antigamente a Coroa de Portugal, e polo  

conſeguinte priuou ao Sereniſsimo emuito po- 
deroſo Rey Dom Ioaõ (antes Duque de  

Bargança) do indubitauel  dereito de ſua fuc- 
aſſaó  ejustiça para aditta Coroa de Portugal como legitimo e pro 
ximo herdeiro da Sereniſsima Senhora dona Catharina: emuitos  

annos continuos perſeueraraó os fucceſsores de ditto Rey de Castel-  
la em auiolenta occupaçaõ da ditta Coroade Portugal quebrantando  

os concertos epactos d’amiſſade, de confiança edo Comercio que os  

Senhores Reys da Coroa de Portugal com os outros Princepes Ena- 
çoés d’Europa ſantamente ſempre reſpeitaraó priuando aos boós ſub-  
ditos euaſſallos da meſma coroa de ſeu dereito de ſuas leys ecoftumes:  

ealem diſſo carregandoos injuſtamete de intoleraueis moleſtias eoutras  

diuerſas eſpecias de tirannia,juntas aexceſsiuos tributos, os quaes os  

Reys de Castella juntamente como patrimonio da Coroa Real de  

Portugal conſomiraó edeftruiraó comguerras eſcuſadas:com as quaes  

couſas ſendo os dittos boós Subditos euaſſallos daquella Coroa esti-- 

mulados eprouocados dejusto furor vencido o ſofrimento , com  

grande animo, ouſadia eadvertencia ſacodiraó aquelle intolerauel  
e injuſto Iugo d’ El Rey de Castella re ſtituindoſe aſsimeſmos a fua  

liberdade, efinalmente por applauſo comun ellegeraó eacclamaraó ,  

deraó omenagem, ejuramentó defidelidade ao ditto Rey Dom Io 
aó  IV , Oſmnitopoderoſos Senhores Ordeés Geraes ſentindo  

juxtamente por ſua parte, etendo be' conhecido aintolerauel tiranya  

eduriſsimos encargos do ditto Rey de Castella efua deteſlauel deter 
minaçaó para alcançar a Monarchia detanto tempo emtoda Europa 

 
 
Itens com grafia diferente da moderna, que não seriam encontrados por programas de buscas simples, e que tornariam complexa a tarefa de etiquetagem automática 
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3. Em suma... 
 
O que vimos até este ponto é que o processamento automático de textos antigos apresenta desafios técnicos consideráveis. 
 
De um ponto de vista simplificado, podemos dizer que esses desafios se devem a um conflito entre a natureza do processamento digital e as características 
materiais e linguísticas dos  textos mais antigos, que são diferentes das características materiais e linguísticas dos textos atuais, com base nas quais os sistemas 
de processamento automático foram desenvolvidos. 
 
Assim, e diante do objetivo da construção de corpora eletrônicos compostos de textos antigos, surgem duas saídas principais: 
 
 
 

Desenvolver sistemas de processamento automático  
que suportem as diferenças materiais e linguísticas  

do texto antigo 
 
 
 

o Programas de OCR preparados para textos antigos em diferentes línguas; 
o Sistemas de Busca que suportem ampla variação de grafias; 

o Programas de Etiquetagem que suportem ampla variação de grafias; 
o ... 

 
 

Adaptar os textos antigos  
aos padrões materiais e linguísticos dos textos atuais  

por meio da intervenção humana 
 
 
 
 

o Trabalho de edição filológica visando edições semi-diplomáticas; 
o Trabalho de edição filológica visando edições modernizadas 

 
 
 
Nas experiências que iremos relatar na segunda parte da apresentação,  estivemos buscando uma abordagem do tratamento eletrônico do texto antigo que 
contemple as duas esferas acima apontadas. Em primeiro lugar, acreditamos que os dois caminhos são interdependentes – de modo que o desenvolvimento 
de sistemas de processamento específicos para os textos antigos depende, num primeiro momento, do trabalho de adaptação destes textos aos padrões 
atuais.  
 
Em segundo lugar, não acreditamos que a intervenção humana chegará a ser dispensável no que tange o tratamento computacional do texto antigo. 
Pensamos no ambiente digital como uma esfera privilegiada de difusão e democratização de obras raras como fonte de pesquisa (e deleite); e tomamos as 
ferramentas de processamento automático como elementos auxiliares essenciais para essa difusão e democratização. Entretanto, não enxergamos um futuro 
no qual o conhecimento clássico sobre a construção, a difusão e o processamento de textos escritos em diferentes épocas possa vir a ser substituído pela 
atuação de algoritmos e máquinas de leitura.  
 
O esforço que empreendemos na construção de ferramentas computacionais dedicadas ao auxílio do trabalho filológico é um reflexo desta filosofia. 
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II. Duas Experiências 
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1. Quanto ao reconhecimento automático  

1.1 Histórico de pesquisas recentes no campo do reconhecimento de caracteres antigos 

 
Documentos Impressos 

1. The Metadata Engine Project (METAe) e Abbyy Frakturschrift 
http://meta-e.aib.uni-linz.ac.at/ocr/ocr.html 
http://www.frakturschrift.com/  

2. Nupill (Núcleo de Estudos em Infomática, Literatura e Linguística) e LEETHI (Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipertexto) 
http://www.nupill.org 
http://www.ucm.es/info/leethi/ 

 

Documentos Manuscritos 

1. Revista “The Digital Medievalist” 
( http://www.digitalmedievalist.org/) 
 

 Stokes (2007): Palaeography and Image-Processing: Some Solutions and Problems  

(http://www.digitalmedievalist.org/journal/3/stokes/) 

 Ciula (2005): Digital palaeography: using the digital representation of medieval script to support palaeographic analysis 

(http://www.digitalmedievalist.org/journal/1.1/ciula/) 
 

2. Recursos sobre reconhecimento de textos manuscritos em geral 
 

 Wu (2007): Handwritten Character Recognition.  
(http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2003/exhibits/s804636/thesis.pdf) 

 Conferências DAS – Document Analysis Systems (1994-2006)  
Gatos et al (2004): A segmentation-free recognition technique to assist old Greek handwritten manuscript OCR 

(http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16176549) 

 The Image Group: http://tcts.fpms.ac.be/rdf/hcrinuk.htm 
 IBM -HCR: http://www.eng.tau.ac.il/~nk/computer-vision/applications/OCR-handwritten.htm 

 

  

http://meta-e.aib.uni-linz.ac.at/ocr/ocr.html
http://www.frakturschrift.com/
http://www.nupill.org/index.php?Itemid=68&catid=8&func=view&id=109&option=com_fireboard
http://www.ucm.es/info/leethi/
http://www.digitalmedievalist.org/
http://www.digitalmedievalist.org/journal/3/stokes/
http://www.digitalmedievalist.org/journal/1.1/ciula/
http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2003/exhibits/s804636/thesis.pdf
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16176549
http://tcts.fpms.ac.be/rdf/hcrinuk.htm
http://www.eng.tau.ac.il/~nk/computer-vision/applications/OCR-handwritten.htm


 

 

Oficina de Linguística Computacional do PHPB - SP  

1.2 A experiência na Brasiliana Digital 

1.2.1 Contexto 

 
A Brasiliana Digital Versão 1.0 (lançada em junho, 2009) 

 

 
 

www.brasiliana.usp.br 

file:///C:/Users/mc/Documents/2009/congressos/workshop_LC_USP/www.brasiliana.usp.br
http://www.brasiliana.usp.br
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1.2.2 O Projeto Edições Filológicas na Brasiliana Digital 

Equipe  

 Bruna Baldini de Miranda (IC – PIBIC) 
 Fabiana Ferraz (IC – PRG/USP) 
 Fabio Kepler (IME-USP) 
 Gilcelia de Menezes (PG) 
 Jáderson Porto (IC – PRG/USP) 
 Leila Oliveira (IC – PRG/USP) 
 Márcia Mendes (IC – PRG/USP) 
 Maria Clara Paixão de Sousa (DLCV/FFLCH/USP – coordenação) 
 Mariane Cristine de Almeida (IC) 
 Pablo Picasso Faria (PG – IEL/Unicamp) 
 Thelma Tavares Dias (IC – PRG/USP) 

 
Experimento inicial 

 
Treinamento do software  
Abbyy Finereader 9.0  
para o português quinhentista/seiscentista 
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1.2.3 Resultados preliminares do experimentos com o reconhecimento automático de caracteres 

Módulo “Treinamento do padrão de usuário” 
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Rosado, 1747, página 4: Resultado do reconhecimento automático de caracteres (OCR - Abbyy Finereader 9.0), (b): Padrão Extendido, Idioma Português Extendido 

 

 

Loanda , eſtava com o meſmo emprego ,  
ſe alvoraçaraõ os ânimos deſtes povos, na  
eſperança de conſeguirem hum Prelado,  
cheyo de tantas prendas, quantas ſe com 
tem em taõ qualificado ſugeito , e recebi  
da na dita Cidade de Loanda , a meſ- 
ma noticia , e Bulla de permutaçaõ no anno  

antecedente , determinou ſua Excellencĩa  
Reverendiſſima o ſeu tranſporte para eſta  
Cidade , com ſentimento univerſal da- 
quelle Reyno , e viageando para eſte por 
to , chegou a elle era o primeiro de De 
zembro de 1746'. com a felicidade , que  
appetecia a noíſa expectativa , fazendo-ſe  
eſta mais dezejada pela antecedência de  
huns triſtes augurios , cauſados de alguns  
dias de demora com que ſua Excellencia  
Reverendiſſima , excedeo o commum deſta  
viagem , e por ſe dizer que ſua Excellen  
cia Reverendiſſima , naõ podia tomar eſte  
porto , o grande affecto do Illuſtriſſimo,  
e Excellentiſſimo Capitão General, deſtas  
Capitanias , Gomes Freyre de Andrade,  
cuydou em livrar de mayor cuidado a eſ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 
 

Taxa de Erros após 4 horas de treinos: 
 

Por caracter:  6/801 (0,007)         (versus 0,068 sem treino) 
Por palavras:  5/168 (0,029)         (versus 0,238 sem treino)  
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Desconhecido, 1641, página 11: Resultado do reconhecimento automático de caracteres (OCR - Abbyy Finereader 9.0), (b): Padrão Extendido Itálico, Português Extendido 
  

 

Oſtrou aexperiencia quedom Phelippe I I,  
Rey de Castella por força epodeir de armas■ oc- 
cupou antigamente a Coroa de Portugal, e polo  
conſoguinte priuou ao. Sereniſsimo emuito po- 
deroſo;Rey Dom Ioaõ (antes Duque de  
Bargança)doindubitaueldereito de*ſuafuc- 
aſſao ejuBiça para aditpa Coroa de Portugal com) legitimo e pró 
ximo herdeiro da Sereniſsima Senhora,, dona Catharina: emuitos  
annos continuos per/èueraraó os fucceſsoresde ditto Rey afa£a$tb  
(a em auiolenta occupaçaõ da ditta Coroade Portugal quebrantando  
os concertos epafâos d"amijjade, de confiança edo Comercio que os  
Senhores Reys da Coroa de Portugal com os outros princepes Ena- 
çoeV d[Europaſantamenteſempre reſpeitaraó prmando. aos bopsſub~  
ditos euajfaüos da meſma coroa deſeu dereito defuás leys ecoftumes:  
calem difjb carngandoos injufiamete de intoleraueis mole fias eoutras  
eſmerſas eſpecias de tirannia3juntas aexcefsiuos trêutos, os quaes os  
Reys de CaBeüa juntamente como patrimônio da Coroa Real de 
pontugaleonſomiraôedeftruiraó comguerras eſcuſadas:coni as quaes  
couſasſendo os dittos boós Subditos euaſſaüos daqueüa Coroa eBi- 
mulados eprottocados dejuBo furor ^vencido o ſoſrimento , com  
grande animo, ot*ſaâa eadvertencia ſacodiraó aquelle intolerauel  
e injufio lugo d El Rey de CaBeüa reftituindoſe afsimeſmos a fua  
liberdade} efinalmente por applaufo comun eüegraó eacclamaraó ,  
deraõomenagem, ejuramento'defidelidade ao ditto Rey Dom Io 
aõ IV , Ofmmtopoderoſos Senhores Ordeés Geraes ſentindo  
juxtamente por ſua parte, etendo be' conhecido aintolerauel tiranya  
eduriſsimos encargos do ditto Rey de CaBeüa efua deteflauel deter 
minação para alcançar a Monarchia detanto tempo emtoda Europa  
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Taxa de Erros após 5 horas de treinos: 

Por caracter:  96/1446  (0,066)        (versus 0,143 sem treino) 
Por palavras:  52/228   (0,228)        (versus 0,438 sem treino)  
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2. Quanto ao problema da variação de grafia versus extração de informações 

2.1 Histórico  

Conforme já foi sugerido na seção I, reconhecemos duas abordagens básicas para o problema da variação de grafia nos textos mais antigos; 
apresentamos aqui exemplos de duas pesquisas realizadas no Brasil em cada abordagem.  

Quanto ao desenvolvimento de programas automáticos, lembramos a experiência do grupo do Nupil junto ao desenvolvimento do Corpus do projeto 
Dicionário Histórico do Português no Brasil; e quanto à intervenção editorial visando a adaptação do texto antigo aos padrões modernos, a experiência do 
projeto Memórias do Texto junto ao Corpus Tycho Brahe. 

2.1.1 Aplicação de programas automáticos de reconhecimento de variação  

 No campo dos programas automáticos de reconhecimento, destacam-se, para os textos antigos em português, as propostas de Aluísio (2007),  
aplicadas segundo a técnica de Candido Jr (2008) ao Corpus fundamental do Dicionário Histórico do Português do Brasil, DHPB (Biderman, 2005). 

 

(a) Entrada de busca no mecanismo avançado do DHPB (b) Resultado de busca no mecanismo avançado do DHPB 

 

 

  

 Vantagens dessa abordagem: Representa uma grande economia de tempo e recursos humanos.  

 Desvantagens dessa abordagem: No atual estágio,  esses sistemas apresentam  baixa precisão em textos mais 
complexos com variações mais idiossincráticas (como, por exemplo, as que caracterizam os textos manuscritos ou 
os textos quinhentistas impressos).  
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2.1.2 Intervenção editorial 

 A  intervenção editorial consiste, fundamentalmente, na estratégia tradicional da edição filológica.  

 Um grande número de grupos de pesquisa ligados à construção de corpora eletrônicos de língua portuguesa vem adotando a opção de intervir 
editorialmente nos textos a serem processados automaticamente, diante da incipiência de alternativas automáticas atualmente disponíveis. Aqui 
relataremos a nossa experiência desde 2004 nesta área, uma vez que a partir dela construimos a ferramenta que apresentamos em seguida.   

 Em 2004, no contexto da reestruturação do Corpus Tycho Brahe, demos início ao projeto Memórias do Texto, no qual nos propúnhamos o seguinte: 

“O objetivo do projeto "Memórias do Texto" é desenvolver tecnologias de processamento de texto com aplicação na Lingüística de Corpus. (...) 
O projeto se concretiza no desenvolvimento de um corpus diacrônico do português, o Corpus Histórico do Português Anotado Tycho Brahe . O Corpus será reestruturado com 
base no desenvolvimento de processamentos XSLT de anotações XML, que conferem controle e flexibilidade ao tratamento computacional dos textos. A combinação de 
controle e flexibilidade no processamento dos textos visa garantir o rigor da descrição lingüística, ao mesmo tempo em que possibilita a multiplicação do alcance do 

Corpus para diferentes usuários finais”. (Paixão de Sousa, 2004) 

 Até então, os esforços na construção do CTB estavam voltados centralmente para o desenvolvimento de programas de análise linguística automática, nos planos 
morfológico e sintático, ambos com  imensos avanços desde então. O projeto Memórias do Texto propunha uma aliança entre esse objetivo central e os desafios da 
inclusão de textos originais de época no Corpus (até então formado, em sua maior parte, por edições modernas de textos dos séculos XVI a XIX): 

“Uma questão central se coloca para este trabalho com textos antigos como fundamentos para estudos lingüísticos no meio eletrônico: a busca por uma abordagem 
global do texto, em termos conceituais e tecnológicos, que se reflita numa integração entre diferentes planos de análise. De fato, os estudos históricos realizados com base 
em textos antigos dependem, antes de tudo, da garantia da fidelidade às formas originais dos textos – sendo este o pilar de sustentação que qualquer estudo lingüístico, 
em qualquer quadro teórico, deve pressupor. Entretanto, no caso dos corpora eletrônicos, esse pressuposto fundamental precisa ser integrado com requerimentos 
impostos pela vertente computacional e lingüística dos estudos – tais sejam: a necessidade de quantidade, agilidade e automação no trabalho estatístico de seleção de 
dados. Temos defendido que a conjunção dessas vertentes configura o principal desafio do trabalho de edição especializada e análise lingüística de textos antigos no meio 

eletrônico”. (Paixão de Sousa, 2007) 

 Para enfrentar este desafio de integrar os requerimentos computacionais aos pressupostos da edição filológica, desenvolvemos uma técnica de 

anotação em XML  (Paixão de Sousa 2005, 2006[b], 2006[c], 2007[b]; Trippel & Paixão de Sousa 2006) que foi aplicada a 40 textos do Corpus entre 
2004 e 2006, com mais de 2.400.000 palavras processadas. A técnica, até então, implicava a anotação manual em XML, com bons resultados, mas 
com grande dispêndio de tempo – mostrando de fato as vantagens e desvantagens dos sistemas de intervenção editorial de um modo geral:  

 

 Vantagens dessa abordagem:  Gera formatos adequados para a leitura geral, formatos passíveis de leitura automática com finalidade de busca por 
conteúdo, e formatos apropriados para a análise lingüística automática. 

 Desvantagens dessa abordagem:  Demanda um enorme investimento de tempo e recursos humanos especializados. 

 
 Em 2007, com o encerramento do projeto Memórias do Texto, desenvolvemos uma ferramenta de interface para auxiliar o trabalho de edição e 

processamento automático, buscando sobretudo  enfrentar a desvantagem do dispêndio de tempo necessário para o sistema anterior.   

 Assim surgiu o E-Dictor, uma ferramenta para a anotação de intervenções editoriais e integração de planos de anotação. 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/
http://www.ime.usp.br/~tycho/participants/psousa/memorias/index.html
http://www.ime.usp.br/~tycho/participants/psousa/memorias/critical_hyper/ece_Frameset.
http://www.ime.usp.br/~tycho/participants/psousa/memorias/critical_hyper/ece_Frameset.
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2.2 A Experiência com o E-Dictor 

2.2.1 Visão Geral: uma ferramenta auxiliar ao trabalho de edição filológica em meio eletrônico  

 

 
 

Equipe de Desenvolvimento: 

Fabio Kepler 
Maria Clara Paixão de Sousa 

Pablo Faria 

 
Aplicação desde 2007: 

Corpus Tycho Brahe 
Brasiliana USP 

 

Materiais: 

 http://purl.org/edictor 

 Pacote de Instalação 

 Manual 

 Paixão de Sousa, M.C. & Kepler, F. N. (2007). E-Dictor: Uma ferramenta para a anotação de edição especializada em XML. VII 
Encontro de Lingüística de Corpus (São Paulo, USP).  

 Paixão de Sousa, Kepler eFaria (2009): E-Dictor: novas perspectivas na codificação e edição de corpora de textos 
históricos. Em Shepherd, T., Berber Sardinha, T. e Veirano Pinto, M. (Orgs.): Linguística de Corpus: Sínteses e Avanços. 
Anais do VIII Encontro de Linguística de Corpus, UERJ, Rio de Janeiro, RJ.  

http://purl.org/edictor
http://www.ime.usp.br/~pfaria/apps
file:///C:/Users/mc/Documents/2010/oficina_PHPB_SP/manual_edictor_2010_0.pdf
•%09http:/www.ime.usp.br/~tycho/participants/psousa/edictor/presentation/edictor_2007.html
psousa_kepler_faria_2009_elc.pdf
psousa_kepler_faria_2009_elc.pdf
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2.2.2 Função básica da ferramenta: o módulo de anotação de intervenções editoriais 

 No plano da anotação de edição, o E-Dictor funciona como um editor de texto controlável, voltado especificamente para o trabalho filológico.  

 Sua funcionalidade básica é a de possibilitar a formação de listas infinitas de intervenções editoriais identificadas com cada palavra original do texto.  

 As categorias de anotação são inteiramente personalizáveis; o usuário pode configurá-lo para anotar qualquer tipo de alteração que desejar. 
 
Exemplo de um arquivo editado  - Código-fonte 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <document> 
+ <head id="isidoro_pag_11">…- <body> 
- <text t="full" words="170" id="text_1"> 
- <sc id="sc_1"> 
- <p id="p_1"> 
- <s id="s_1"> 

- <w id="s_1#0"> <o>Loanda   </o> <e t="mod">Luanda    </e>      </w> 
- <w id="s_1#1"> <o>,    </o>          </w> 
- <w id="s_1#2"> <o>eſtava   </o> <e t="graf">estava    </e>      </w> 
- <w id="s_1#3"> <o>com   </o>          </w> 
- <w id="s_1#4"> <o>o    </o>          </w> 
- <w id="s_1#5"> <o>meſmo   </o> <e t="graf">mesmo    </e>      </w> 
- <w id="s_1#6"> <o>emprego   </o>          </w> 
- <w id="s_1#7"> <o>,    </o>          </w> 
- <w id="s_1#8"> <o>ſe    </o> <e t="graf">se     </e>      </w> 
- <w id="s_1#9"> <o>alvoraçaraõ </o> <e t="mod">alvoroçaram</e>      </w> 
- <w id="s_1#10"> <o>os    </o>          </w> 
- <w id="s_1#11"> <o>ânimos   </o>          </w> 
- <w id="s_1#12"> <o>deſtes   </o> <e t="graf">destes     </e>      </w> 
- <w id="s_1#13"> <o>povos   </o>          </w> 
- <w id="s_1#14"> <o>,    </o>          </w> 
- <w id="s_1#15"> <o>na    </o>          </w> 
- <w id="s_1#16"> <o>eſperança   </o> <e t="graf">esperança     </e>      </w> 
- <w id="s_1#17"> <o>de    </o>          </w> 
- <w id="s_1#18"> <o>conſeguirem</o> <e t="graf">conseguirem</e>      </w> 
- <w id="s_1#19"> <o>hum   </o> <e t="mod">um     </e>      </w> 
- <w id="s_1#20"> <o>Prelado   </o>          </w> 
- <w id="s_1#21"> <o>,    </o>          </w> 
- <w id="s_1#22"> <o>cheyo   </o> <e t="mod">cheio    </e>      </w> 
- <w id="s_1#23"> <o>de    </o>          </w> 
- <w id="s_1#24"> <o>tantas   </o>          </w> 
- <w id="s_1#25"> <o>prendas   </o>          </w> 
- <w id="s_1#26"> <o>,    </o>          </w> 

- <w id="s_1#27"> <o>quantas   </o>          </w> 
- <w id="s_1#28"> <o>ſe    </o> <e t="mod">se    </e>      </w> 
- <w id="s_1#29"> <o>com tem   </o> <e t="jun">comtem   </e> <e t="mod">contém</e>  </w> 
... 

    (abrir arquivo completo)  
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Produtos possíveis a partir dos documentos editados na ferramenta 

 
 O E-Dictor funciona também como um compilador de versões para leitura. 

 
 As versões que podem ser compiladas dependem das opções de anotação configuradas por cada usuário, como mosrtam os exemplos abaixo. 

 
1. Edição Modernizada (compilada a partir do código apresentado em 2.2.2) 

 
Exemplo de uma edição modernizada – Excerto: 
 
Loanda , eſtava com o meſmo emprego ,  
ſe alvoraçaraõ os animos deſtes povos, na  
eſperança de conſeguirem hum Prelado,  
cheyo de tantas prendas, quantas ſe com 
tem em taõ qualificado ſugeito , e recebi 
da na dita Cidade de Loanda , a meſ- 
ma noticia , e Bulla de permutaçaõ no anno  
antecedente , determinou ſua Excellencia  
Reverendiſſima o ſeu tranſporte para eſta  
Cidade , com ſentimento univerſal da- 
quelle Reyno , e viageando para eſte por 
to , chegou a elle era o primeiro de De 
zembro de 1746'. com a felicidade , que  
appetecia a noſſa expectativa , fazendo-ſe  
eſta mais dezejada pela antecedencia de  
huns triſtes augurios , cauſados de alguns  
dias de demora com que ſua Excellencia  
Reverendiſſima , excedeo o commum deſta  
viagem , e por ſe dizer que ſua Excellen 
cia Reverendiſſima , naõ podia tomar eſte  
porto , o grande affecto do Illuſtriſſimo,  
e Excellentiſſimo Capitaõ General, deſtas  
Capitanias , Gomes Freyre de Andrade,  
cuydou em livrar de mayor cuidado a eſ 

Luanda , estava com o mesmo emprego,  
se alvoroçaram os ânimos destes povos, na 
esperança de conseguirem um Prelado,  
cheio de tantas prendas, quantas se contém 
em tão qualificado sujeito, e recebida  
na dita Cidade de Luanda, a mesma  
notícia, e Bula de permutação no ano 
antecedente, determinou sua Excelência 
Reverendíssima o seu transporte para esta 
Cidade, com sentimento universal daquele 
Reino, e viajando para este porto,  
chegou a ele era o primeiro de Dezembro  
de 1746 com a felicidade, que  
apetecia a nossa expectativa, fazendo-se  
esta mais desejada pela antecedência de  
uns tristes augúrios, causados de alguns  
dias de demora com que sua Excelência 
Reverendíssima, excedeu o comum desta 
viagem, e por se dizer que sua Excelência 
Reverendíssima, não podia tomar este  
porto, o grande afeto do Ilustríssimo,  
e Excelentíssimo Capitão General, destas 
Capitanias, Gomes Freyre de Andrade, 
cuidou em livrar de maior cuidado a esta 
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2. Glossários Diversos (compilados a partir do código apresentado em 2.2.2) 
 

(a) Glossário de alterações grafemáticas 
 

1.  s_1#2 eſtava estava 
2.  s_1#5 meſmo mesmo 
3.  s_1#8 ſe se 
4.  s_1#12 deſtes destes 
5.  s_1#16 eſperança esperança 
6.  s_1#18 conſeguirem conseguirem 
7.  s_1#33 ſugeito sugeito 
8.  s_1#45 (meſ-ma)          meſma mesma 
9.  s_1#57 ſua sua 

10.  s_1#59 Reverendiſſima Reverendissima 
11.  s_1#61 ſeu seu 
12.  s_1#62 tranſporte transporte 
13.  s_1#64 eſta esta 
14.  s_1#68 ſentimento sentimento 
15.  s_1#69 univerſal universal 
16.  s_1#76 eſte este 
17.  s_1#100 noíſa nossa 
18.  s_1#103 fazendo-ſe fazendo-se 
19.  s_1#104 eſta esta 
20.  s_1#111 triſtes tristes 
21.  s_1#114 cauſados causados 
22.  s_1#122 ſua sua 
23.  s_1#124 Reverendiſſima Reverendissima 
24.  s_1#129 deſta desta 
25.  s_1#134 ſe se 
26.  s_1#137 ſua sua 
27.  s_1#140 Reverendiſſima Reverendissima 
28.  s_1#145 eſte este 
29.  s_1#152 Illuſtriſſimo Illustrissimo 
30.  s_1#155 Excellentiſſimo Excellentissimo 
31.  s_1#159 deſtas destas 
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(b) Glossário de Modernizações de grafia 
 

1.  s_1#0 Loanda Luanda 
2.  s_1#9 alvoraçaraõ alvoroçaram 
3.  s_1#19 hum um 
4.  s_1#22 cheyo cheio 
5.  s_1#28 ſe se 
6.  s_1#29 (com tem)          comtem contém 
7.  s_1#31 taõ tão 
8.  s_1#33 (ſugeito)             sugeito sujeito 
9.  s_1#42 Loanda Luanda 

10.  s_1#46 noticia notícia 
11.  s_1#49 Bulla Bula 
12.  s_1#51 permutaçaõ permutação 
13.  s_1#53 anno ano 
14.  s_1#58 Excellencĩa Excelência 
15.  s_1#59 (Reverendiſſima) Reverendissima Reverendíssima 
16.  s_1#70 (da- quelle)        daquelle  daquele 
17.  s_1#71 Reyno Reino 
18.  s_1#74 viageando viajando 
19.  s_1#82 elle ele 
20.  s_1#98 appetecia apetecia 
21.  s_1#100 (noíſa) noſſa nossa  
22.  s_1#106 dezejada desejada 
23.  s_1#110 huns uns 
24.  s_1#112 augúrios augúrios 
25.  s_1#123 Excellencia excelência 
26.  s_1#124 (Reverendiſſima) Reverendissima Reverendíssima 
27.  s_1#126 Excedeo excedeu 
28.  s_1#128 commum comum 
29.  s_1#138 (Excellen cia)     Excellencia  Excelência 
30.  s_1#140 (Reverendiſſima) Reverendissima  Reverendíssima 
31.  s_1#142 não não 
32.  s_1#150 affecto afeto 
33.  s_1#152 (Illuſtriſſimo)       Illustrissimo Ilustríssimo 
34.  s_1#155 (Excellentiſſimo)  Excellentissimo Excelentíssimo 
35.  s_1#167 cuydou cuidou 
36.  s_1#171 Mayor Maior 

 

1.       (c) Glossário de Ressegmentações 
 

1.  s_1#29 com tem comtem 
2.  s_1#45 meſ- ma meſma 
3.  s_1#70 da- quelle daquelle 
4.  s_1#77 por to porto 
5.  s_1#87 De zembro Dezembro 
6.  s_1#138 Excellen cia Excellencia 

 
 
 

         (d) ... 
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2.2.3 Funções avançadas da ferramenta: O Módulo de etiquetagem morfossintática 
 

 Em sua versão mais recente, o E-Dictor comporta a funcionalidade de gerar a etiquetagem morfológica automática dos textos 

 A etiquetagem funciona  graças à integração com o etiquetador desenvolvido em Kepler & Finger (2006), baseado no método probabilístico, como 
resultado de uma década de pesquisas junto ao Corpus Tycho Brahe (Finger, 1998; Britto e Finger, 1998; .Galves e Britto, 1999; Finger, 2000). 

 
Visão Geral 

 
 A etiquetagem pode ser aplicada a qualquer tipo de texto; entretanto, seus resultados nos textos não-editados são menos interessantes do que para os 

textos modernizados (pelas razões já apontadas na seção I).  
 
(a) Exemplo de arquivo etiquetado – formato “Texto simples” 

Luanda/NPR ,/, estava/ET-D com/P o/D mesmo/ADJ emprego/N ,/, se/SE alvoraçaram/VB-D os/D-P ânimos/N-P destes/P+D povos/N-P ,/, na/P+D-F esperança/N de/P 

conseguirem/VB-F um/D-UM Prelado/NPR ,/, cheio/ADJ de/P tantas/ADJ prendas/N-P ,/, quantas/ADJ se/SE contém/VB-P em/P tão/ADV qualificado/ADJ sujeito/N ,/, 

e/CONJ recebida/VB-AN-F na/P+D-F dita/ADV Cidade/NPR de/P Luanda/NPR ,/, a/D-F mesma/ADJ notícia/N ,/, e/CONJ Bula/NPR de/P permutação/N no/P+D ano/N 

antecedente/ADJ ,/, determinou/VB-D sua/PRO$ Excelência/NPR Reverendíssima/NPR o/D seu/PRO$ transporte/N para/P esta/D-F Cidade/NPR ,/, com/P sentimento/N 

universal/ADJ daquele/P+D Reino/NPR ,/, e/CONJ viajando/VB para/P este/D porto/N ,/, chegou/VB-D a/P ele/PRO era/N o/D primeiro/ADJ de/P Dezembro/NPR de/P 

1746/NUM com/P a/D-F felicidade/N ,/, que/WPRO apetecia/VB-D a/D-F nossa/PRO$ expectativa/N ,/, ... 

 

(b) Exemplo de arquivo etiquetado – formato “XML” –E-Dictor 
  

- <w id="s_1#0">  <o>Loanda </o> <e t="mod">Luanda </e>    <m v="NPR" /> </w> 
- <w id="s_1#1">  <o>,  </o>        <m v=","  /> </w> 
- <w id="s_1#2">  <o>eſtava </o> <e t="graf">estava </e>    <m v="ET-D"  /> </w> 
- <w id="s_1#3">  <o>com </o>        <m v="P"  /> </w> 
- <w id="s_1#4">  <o>o </o>        <m v="D"  /> </w> 
- <w id="s_1#5">  <o>meſmo </o> <e t="graf">mesmo </e> <m v="ADJ"  /> </w> 
- <w id="s_1#6">  <o>emprego</o>        <m v="N"  /> </w> 
- <w id="s_1#7">  <o>,  </o>        <m v=","  /> </w> 
- <w id="s_1#8">  <o>ſe </o> <e t="graf">se  </e> <m v="SE"  /> </w> 
- <w id="s_1#9">  <o>alvoraçaraõ</o> <e t="mod">alvoraçarão</e> <m v="VB-P"  /> </w> 
- <w id="s_1#10"> <o>os </o>     <m v="D-P"  /> </w> 
- <w id="s_1#11"> <o>ânimos </o>        <m v="N-P"  /> </w> 
- <w id="s_1#12"> <o>deſtes </o>    <e t="graf">destes </e> <m v="P+D-P"  /> </w> 
- <w id="s_1#13"> <o>povos </o>     <m v="N-P"  /> </w> 
... 

(abrir arquivo completo) 
 

 O E-Dictor contém ainda um módulo de correção das etiquetas morfológicas. 
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Possibilidades a partir dos arquivos etiquetados 

 
 As funcionalidades da ferramenta E-Dictor param neste ponto da correção das etiquetas morfológicas.  

 Entretanto, os arquivos etiquetados se oferecem para duas possibilidades de pesquisas:    
 
Buscas por categorias morfossintáticas com expressões regulares 

 
Resultado de uma busca pela sequência de etiquetas “VB” >> “CL” em um arquivo do Corpus Tycho Brahe: 

Cartas Brasileiras (Vários) 

VA-004 

 

Versão do CorpusSearch 2.002.65 

Manual do CorpusSearch 

/* 

PREFACE:   

CorpusSearch copyright Beth Randall 2005.Date:  Mon Mar 22 20:14:28 BRT 2010 

 

input file:       ../texts/pos/txt/va_004_pos.txt.cs search domain:   $ROOT query:  ((VB|VB-* iPrecedes  CL|SE|CL+*|SE+*))   

*/ 

/* 

HEADER: source file:  va_004_pos.txt.cs 

*/ 

 

/~* 

Esta serve de me ir recomendar a lembrança de Vossa Senhoria, e dar lhe osparabéns do seu despacho que leva o Senhor Inspetor geral das 

Tropas, quetambém muito abonou a Vossa Senhoria para o serviço militar. 

(VA-004-2009,0.1). 

*~/ 

/* 

0 :  27 VB, 29 CL 

*/ 

( (D-F Esta) (VB-P serve) (P de) (CL me) (VB ir) (VB recomendar) (D-F a) (N lembrança) (P de) (PRO$-F Vossa) (NPR Senhoria) (, ,) (CONJ e) 

(VB dar) (CL lhe) (D-P os) (N-P parabéns) (P+D do) (PRO$ seu) (N despacho) (WPRO que) (VB-P leva) (D o) (NPR Senhor) (NPR Inspetor) (ADJ-

G geral) (P+D-F-P das) (NPR-P Tropas) (, ,) (WPRO que) (ADV também) (Q muito) (VB-D abonou) (D-F a) (PRO$-F Vossa) (NPR Senhoria) (P para) 

(D o) (N serviço) (ADJ-G militar) (. .) (ID VA-004-2009,0.1) (PONFP .)) 

 

/~* 

hoje me participa a chegada da mesma charrua, que deve demorar se seis dias, ea você envio os mesmos bilhetes para tudo ver, e se deliberar: 

(VA-004-2009,0.45). 

*~/ 

/* 

0 :  23 VB, 25 SE 

*/ 

 

( (ADV hoje) (CL me) (VB-P participa) (D-F a) (N chegada) (P+D-F da) (ADJ-F mesma) (N charrua) (, ,) (WPRO que) (VB-P deve) (VB demorar) 

(SE se) (NUM seis) (N-P dias) (, ,) (CONJ e) (P a) (PRO você) (VB-P envio) (D-P os) (ADJ-P mesmos) (N-P bilhetes) (P para) (Q tudo) (VB ver) 

(, ,) (CONJ e) (SE se) (VB deliberar) (. :) (ID VA-004-2009,0.45) (PONFP .)) 
 

Abrir a página de buscas do Corpus Tycho Brahe 

http://corpussearch.sourceforge.net/CS-manual/Contents.html
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/
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Anotação Sintática   >  Busca estrutural  

 
 No Corpus Tycho Brahe, a etiquetagem morfossintáica representa, desde o início das pesquisas, uma etapa intermediária de anotação linguística.  

 
 O grande objetivo das pesquisas ali é a construção de um sistema de anotação sintática, para o qual a etiquetação morfológica é uma etapa de base.  

 
 Em seguida vemos o exemplo de um trecho do texto de André de Barros ( 1675 ), a “Vida do apostólico padre Antonio Vieira”,  anotado para estrutura 

sintática no Corpus Tycho Brahe (que no momento contabiliza oito textos assim tratados): 
 

(CP-ADV (C porque) 

    (IP-SUB (NP-SBJ-2 *exp*) 

     (PP (P sem) 

         (NP (N dúvida))) 

     (SR-R seria) 

     (NP-2 (D o) 

    (N instrumento) 

    (ADJ glorioso) 

    (PP (PP (P de) 

     (IP-INF (NP-SBJ *pro*) 

      (VB-F restaurarmos) 

      (NP-ACC (D-F a) (NPR Índia)))) 

 (ID B_001,26.246)) 
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3. Panorama das primeiras experiências 

3.1 Um balanço do treinamento de reconhecimento de caracteres 

 Pontos positivos: 
 

 O treinamento mostrou-se relativamente eficiente; 

 O treinamento é relativamente rápido e amigável, e pode ser implementado imediatamente 

 O treinamento pode servir como fundamento para o desenvolvimento de programas baseados na universidade 
 
Pontos negativos: 
 

 O software em treinamento é proprietário e fechado 

 Até o momento, o processo por trás do treinamento é para nós uma “caixa-preta” 

 O treinamento não poderá ser aproveitado para outros grupos de pesquisa, a não ser que comprem o software 

3.2 Um balanço do tratamento da variação de grafias 

Pontos positivos: 
 

 A ferramenta E-dictor em sua versão atual (Kepler, Faria e Paixão de Sousa 2009 - beta) está amigável e eficiente 

 Os resultados das edições realizadas com o apoio da ferramenta podem ser transferidos para outros programas e projetos 
 
Pontos negativos: 
 

 A ferramenta ainda precisa passar por aperfeiçoamentos diversos, em especial no módulo de transcrição e na geração de versões 

 Ainda, o tempo ... 

 



 

 

Oficina de Linguística Computacional do PHPB - SP  

 
 
 
 
 
 
 

II. Perspectivas 
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1. Do Ponto de Vista Prático 

Reconhecimento Automático em Documentos Manuscritos 
 Nossos primeiros experimentos em torno do reconhecimento automático de caracteres estiveram voltados para os textos impressos. 

 
 Deixamos a questão do processamento dos manuscritos para uma segunda etapa, tendo em vista que eles guardam complexidades ainda maiores.  

 
 Nossa avaliação é a de que, a despeito de algumas investigações extremamente interessantes já em andamento (cf. Stokes, 2007; Ciula, 2005), o 

reconhecimento automático da escrita manuscrita em geral é um cenário ainda distante (mais ainda, para a escrita antiga). Neste momento, as 
ferramentas de processamento automático podem apenas auxiliar a edição humana nas etapas posteriores ao reconhecimento. 

 

 
Século XIV (Fernão Lopes) 

 
Século XIX (Antero de Quental) 
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2. Do Ponto de Vista Teórico 

A Filologia, a Crítica Textual, e o Texto Digital  
 A intensificação do trabalho com textos antigos em meio digital, em especial na formação de corpora de re-edição, provoca a aproximação de três 

campos aparentemente distintos: Filologia e Crítica Textual, Linguística de Corpus & Lingüística Computacional 
 

 Dessa aproximação podem surgir perguntas e linhas de investigação interessantes ...  
 

 Seria a digitalização uma etapa de edição, no sentido forte (filológico) do termo edição?  

 Que tipo de texto é o “texto digital”, e quais as condições específicas da sua cadeia de difusão ? 

 ... 
 

 “At this point we have to face the somewhat staggering task of defining what, after all, a digital text actually is. We could start by 
vaguely determining that they are texts in which the use of digital technologies (mathematic representation) is, at some level, involved. 
At the process level, we have seen a little of what mathematic representation does – it intermediates the correspondence between 
symbols that humans may produce and receive via visual contact. But a text is not only a process; it is also an artifact – what kind of an 
artifact is a digital text? As artifacts, digital texts are nothing but mathematically encoded information. This encoded information is 
presented in the form of humanly readable “writing”; but it is not actually writing, only sets of codes programmed to appear as writing”.  
(Digital Texts – Conceptual and Methodological Frontiers, Paixão de Sousa, 2007) 

 
 São poucas as vertentes abertas para a exploração de perguntas como essas na comunidade de pesquisa brasileira,  seja no campo da filologia, seja no 

campo das tecnologias de texto. Menos freqüente ainda  é a abordagem do texto digital como objeto de reflexão da crítica textual. No plano 
internacional, este é um campo pujante, por exemplo sob o sugestivo rótulo de ePhilology (Crane, Bamman,  Jones, 2008). Em universidades 
européias com tradição na vertente filológica, o processamento digital vem sendo abordado recentemente como a “fronteira avançada” da filologia.  

 
 Entre os diversos experimentos nesta fronteira, podemos destacar: 

 
 Desenvolvimento de tecnologias de processamento específicas para textos antigos (ex. Projeto Notator, Emiliano 2007) 
 Desenvolvimento de tecnologias para a construção de edições críticas e edições genéticas em meio digital  (Lancashire 2008).   
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Obrigada ! 

 
mariaclara@usp.br 

http://lampiao.brasiliana.usp.br/lingua 
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Detalhamentos  

 
1. O que é “caractere”?  
 
“A character is the smallest atomic component of a script that has a semantic value. If used to distinguish from "glyph," it refers to an abstract character, whereas glyph refers to 
the specific shapes that are used as a visual representation of a character. In the English alphabet, there are 26 letters that can be written with uppercase or lowercase characters. 
There is, however, a virtually unlimited form of glyph shapes that can be used to represent these characters. These shapes can vary considerably, but they have to maintain their 
ability to be distinguished from other characters”. (Character Encoding, Wittern, 2008). 

 
2. As tecnologias de reconhecimento 
 
De início, o reconhecimento era essencialmente baseado em reconhecimento de padrões gráficos por análise de estruturas , “template matching” ou “feature matching” (Mori, 
1992; Lui & Fijisawa, 2008).  
 
A partir dos anos 1990, foram desenvolvidas tecnologias inteligentes, que incluem algoritmos de reconhecimento por probabilidade, em especial com o recurso a sistemas de 
reconhecimento por aprendizado (como as redes neurais). Isso gerou uma aproximação entre as comunidades de pesquisa em reconhecimento de padrões e em aprendizado 
automático, formando o campo complexo hoje dedicado ao reconhecimento automático. Uma primeira característica importante dos modelos de reconhecimento atuais é a 
ampliação da janela de abordagem: ao contrário dos primeros sistemas, que trabalhavam “caractere por caractere”, os sistemas atuais abordam unidades maiores, usando o 
entorno de cada caractere para aprimorar seu reconhecimento (chegando em muitos casos a apoiarem-se na própria organização lógica do documento). Desta forma, o esquema 
descritivo da figura 1 deveria ser ajustado para algo como o seguinte:   
 
Um segundo fator importante no desenvolvimento tecnológico do reconhecimento de caracteres nas últimas décadas é sua relação com a Linguística Computacional. Os programas 
de reconhecimento atuais incluem dicionários que auxiliam imensamente o reconhecimento de padrões. De fato, podemos dizer que, em comparação com os sistemas antigos (de 
reconhecimento simples por padrões estruturais) , os sistemas atuais por aprendizado são linguisticamente contingenciados. Existem programas comerciais altamente eficientes 
neste aspecto, que conseguem reconhecer documentos em diversas línguas (os mais abrangentes deles, da empresa Abbyy, incluem suporte para 179 idiomas). Notemos, 
entretanto, que este volume não representa nada mais que a inclusão de 179 dicionários na programação – isto é: o programa não é “multilíngue”, apenas inclui muitos dicionários, 
um para cada língua). O recurso às tecnologias de aprendizado possibilitou enormes avanços ao campo do reconhecimento de textos, de modo que os programas de 
reconhecimento hoje disponíveis comercialmente apresentam taxas de acerto bastante elevadas – chegando a 99%.  
A taxa de acerto depende de dois fatores fundamentais: a qualidade e clareza das imagens de base, e a intensidade do treinamento realizado. Isso significa, naturalmente, que os 
tipos de texto com maior potencial de bons processamentos são aqueles que se originam de informações visuais iniciais mais claras, e cujos padrões tenham sido mais 
intensivamente alimentados aos programas de treinamento (nisso se inclui: cuja língua seja mais facilmente reconhecida).  
 
Em resumo: os textos com a menor probabilidade de serem bem processados pelos programas de reconhecimento disponíveis hoje são os textos com menor qualidade/clareza da 
imagem inicial, e/ou os textos escritos em línguas menos exploradas. 
 
Exemplo de textos que combinam os dois fatores de dificuldade seriam os textos mais antigos escritos em Português... 
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3. Resultados de etiquetagem com textos no original 
 

 
1747, página 4  
– Resultado de etiquetagem automática sobre o texto não-editado 

 

 
 
 

 
1641, página 11  
– Resultado de etiquetagem automática sobre o texto não-editado 
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