
Edições Filológicas e o processamento 

automático de textos na Brasiliana Digital:  a 

experiência e especificidades  na 

intervenção do Trattado das  Tregoas e 

Sucesso  della  guerra. 



Objetivos 

  Facilitar o acesso à variedade  de documentos  impressos antigos 
(século  XVI  e XVII, principalmente), disponíveis no acervo da  
Biblioteca Brasiliana USP, que apresentam  grafias e grafemas 
incomuns, edições irregulares  ou ainda diagramação  sem os 
padrões  encontrados nos livros atuais. 

   Investigação para o desenvolvimento  de ferramentas 
computacionais que sejam capazes  de gerar o processamento  de 
dados automaticamente. 

  Mostrar algumas das especificidades  de dois textos  editados. 



Primeira Ferramenta: Abbyy® Fine Reader 



Caixa para treinamento de caracteres no Abbyy ® Reader 



Resoluções provisórias 

“Trattado  das 

tregoas e 

suspensao...” 

Taxas de acertos 
do OCR antes 

do treinamento. 

Taxa de acertos  
do OCR depois 

do treinamento. 

57% 67% 



  Desenvolvido por empresa privada; desconhecemos o seu funcionamento interno. 

  Opera com reconhecimento multilíngue, sendo capaz de reconhecer até 179 idiomas. 

  Adição de um dicionário “extendido”,  a fim de alimentar a relação de itens lexicais. 

  Correção e treinamento manual de caracteres não identificados, ou identificados 

equivocadamente. 

  Suspensão das atividades com o programa a partir da hipótese de que para cada texto teríamos 

que aplicar um treinamento específico, o que é completamente inviável. 

Conclusões preliminares a partir do trabalho de edição com o Abbyy 



Segunda ferramenta: Edictor 



  O texto editado no Edictor era primeiramente processado 
pelo Abbyy, considerando a relativa taxa de acertos iniciais. 

  À medida em que o texto é editado, gera-se um arquivo xml, 
que permite um acúmulo de informações sobre o texto 
original, sem com isso perdermos  os dados  sobrepostos ao 
longo  da edição. 



Amostra de arquivo XML 



Antropônimo Etnônimo 

Honorífico Topônimo 

Com o Edictor existe alternativa  de etiquetação de palavras e 
extração de informações conforme o interesse de pesquisa. 
Abaixo, um exemplo de quatro etiquetas adotadas ao longo do 
trabalho edição: 



Amostra de etiquetação 



Lista de Topônimos 



Especificidades 

Trattado  das Tregoas 

  Quantidade significativa de erros por conta da inclinação das letras ( itálico). 

Successo della guerra 

  Mescla de vocabulário do Português com o Espanhol. 
  Atualização do léxico castelhano para o  português, pois certas palavras podem não ter sido modificadas 

no espanhol contemporâneo. 
  Erros mais pontuais que o texto anterior, tais como  T por R, E por C e substituição de traços  que 

dividem palavras,  nas quebras de linha, por asteriscos. 



Problemas 

  Na etiquetação topográfica: Reconhecer, por exemplo, o 

lugar “Santo Antônio  do Cabo”. A identificação é particular, o 

programa não reconhece os três termos como um conjunto. 

  Palavras segmentadas na edição e que passam a ser 

reconhecidas como um todo, por exemplo: 

Holandeses_podiam, o termo foi marcado como etnônimo. 



A edição dos textos em números 
Trattado das Tregoas Successo della Guerra 

Número total de palavras 3.454 2220 

Número de intervenções 1.902 1615 

Totais de erros de OCR 1.098 578 

Quantidade de junções 304 204 

Segmentações 570 133 

Correções 0 14 

Retirada de hífen 64 65 

Mudança grafemática 675 345 

Expansões 4 9 

Modernizações ortográficas 1078 267 



Resultados 

  Documentos modernizados segundo as estratégias 
tradicionais de  edições filológicas. 

  Arquivos em XML onde estão anotadas as variações  
grafemáticas e de grafia, mantendo as alterações e traços que 
revelam o uso da língua ao longo do tempo. 

  Lista de palavras com etiquetação morfológica. 
  Glossário de variações ortográficas baseado nos textos para 

uso em softwares  de reconhecimento de caracteres e em 
programas de busca. 



Muito Obrigado!   

jaderson.porto@usp.br 


