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1. Introdução 

A intrincada relação entre as práticas tradicionais de registro do conhecimento e as 

novas tecnologias é a marca indelével do movimento das Humanidades Digitais (HD). As HD 

incorporam os métodos e as questões legadas pelas ciências humanas e sociais, ao mesmo 

tempo em que mobilizam as ferramentas e perspectivas singulares abertas pela tecnologia 

digital (DH Manifesto, p. 6). O trabalho de exploração com corpus, embora tenha sua origem 

vinculada à exploração de fenômenos linguísticos, vem sendo cada vez mais apropriado por 

outros campos das humanas, permitindo novas experimentações e insights. Freitas (2015) e 

O’Keeffe & McCarthy (2010) destacam iniciativas de pesquisa que utilizam corpora para a 

descoberta de conhecimento implícito e para a análise de discursos, apoiando-se tanto em 

técnicas quantitativas quanto qualitativas. Da mesma forma, Santos aponta que muitas das 

atividades realizadas com corpus não necessariamente se atêm a estudar a língua, mas visam 

algo mais aplicado, no sentido de construir dicionários, ontologias, materiais de ensino de 

línguas, etc (Santos, 2008).  

Para mediar a exploração de recursos textuais disponíveis em formato digital, a 

Linguística Computacional, ou Processamento (automático) de Linguagem Natural (PLN), 

nasce no desafio de fornecer aos computadores capacidade para extrair “sentidos” de textos 

escritos em linguagem humana para uma série de aplicações automatizadas. O campo acena 

com um conjunto de técnicas e ferramentas capazes de realizar tarefas que vão da identificação 

de estruturas morfossintáticas até a atribuição de informação semântica a porções de texto, 
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como o reconhecimento de entidades nomeadas. Ao se apoiar tanto no uso de dados digitais 

quanto de métodos computacionais de análise, a linguística de corpus indiscutivelmente tem 

um lugar nas humanidades digitais. Essa relação fica ainda mais evidente quando tomamos o 

próprio corpus como um acervo a ser curado e explorado, fazendo surgir novas questões de 

pesquisa, ou mesmo novas respostas para questões antigas, que agora tomam forma através da 

visualização explícita dos fenômenos linguísticos nele contidos. 

Neste trabalho, apresentamos os desafios iniciais no processo de exploração de um 

dicionário do domínio da História contemporânea do Brasil. Tal exploração faz parte de um 

projeto mais amplo de extração automática de informações neste material, utilizando técnicas 

do PLN. O dicionário (visto, para nós, como um grande corpus), é originalmente um compêndio 

de quase 8 mil verbetes de um dicionário biográfico e temático sobre a história recente, e contém 

informações que vão desde a trajetória de vida, formação e carreira dos indivíduos, até as 

relações construídas entre os personagens e eventos que o país abrigou. A ideia de explorar este 

dicionário através de ferramentas da linguística computacional surgiu após inúmeros 

pesquisadores questionarem a possibilidade de extrair certas informações sem a necessidade de 

consultar os verbetes individualmente, o que demandaria um trabalho quase infindável. Afinal, 

se, por um lado, dicionários não são construídos tendo em vista uma leitura linear, convencional 

(dicionários existem para serem consultados, e não para serem lidos), por outro lado, sabemos 

que a leitura linear, convencional, é a forma mais segura de obter informações de um texto, que 

nos permitiriam, por exemplo, responder a necessidades de informação tais como as 

apresentadas em (a) e (b): 

a) “Quais os políticos que nasceram antes da década de 1960, tiveram formação 

militar e ocuparam algum cargo no Executivo?”  

b) “Quais eventos precederam ou sucederam certo acontecimento, como por 

exemplo, o assassinato de um político ou a deposição de um governo?” 

Sabemos que estas informações encontram-se espalhadas nos milhares de verbetes, mas 

elas não estão indexadas em campos de metadados capazes de agilizar o trabalho de 

recuperação. Cada vez mais, é premente a necessidade de ferramentas/tecnologias que nos 

permitam fazer além do que conseguimos fazer normalmente, em especial porque lidar com 

grandes volumes de texto, para fins de extração de informação, não é uma tarefa simples quando 
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o único recurso disponível é a leitura convencional. Nesse contexto, o foco deste trabalho é 

apresentar os desafios iniciais envolvidos no processo de exploração do dicionário: em especial, 

relatamos as discussões e decisões envolvidas no estabelecimento das entidades relevantes no 

domínio de História. O restante do artigo está estruturado da seguinte maneira: na seção 2, 

abordamos superficialmente a subárea da Extração de Informação, área do PLN cujo objetivo 

pode ser entendido como uma mineração profunda de textos; na  seção 3, apresentamos uma 

revisão da literatura sobre o conceito de entidade mencionada e o reconhecimento de entidades 

mencionadas; na seção 4, discutimos a tarefa de reconhecimento de entidades no DHBB; e na 

seção 5, tecemos algumas considerações finais.  

 

2. Extração de Informação e Mineração de Texto 

Textos são usualmente apontados como sendo dados não-estruturados, no sentido de 

que eles não possuem o tipo de estrutura que normalmente esperamos para "dados", como por 

exemplo, tabelas de registros com campos fixos e relacionamentos explícitos. Mas de certa 

forma textos possuem estrutura sim, só que estrutura linguística voltada para ‘consumo’ 

humano. Palavras podem ter tamanhos variados e textos podem variar na quantidade de 

palavras. Algumas vezes a ordem das palavras importam, outras não. Como dado, texto é mais 

passível de ser "mal-comportado": pessoas escrevem errado, abreviam palavras, desrespeitam 

a gramática. E mesmo quando o texto é correto, pode conter sinônimos (múltiplas palavras com 

o mesmo significado) e homônimos (a mesma palavra podendo ter vários significados). Lidar 

com textos requer etapas de pré-processamento dedicados de tal forma que o computador possa 

mais facilmente encontrar determinados padrões com os quais tratar, e hoje, com a evolução da 

linguística de corpus e o crescimento de métodos estatísticos, várias abordagens são bem-

sucedidas na tarefa de minerar e extrair a informação desejada.  

Não é absolutamente um assunto novo. Há quase vinte anos, Hearst já apontava a 

mineração de textos como sendo o processo de descoberta de conhecimento em documentos de 

textos não estruturados. Através de recursos computacionais e por meio da identificação de 

regularidades, tendências e padrões, deriva-se ou extrai-se informações desconhecidas ou 

novas, e potencialmente úteis (Hearst, 1999).  
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A estrutura da linguagem humana e as características da língua dão forma às técnicas 

usadas no processo. Por um lado, cada texto pode ser analisado em suas várias componentes 

linguísticas (morfológica, sintática, semântica), em que camadas independentes de 

representação podem ser criadas para cada uma. Por outro lado, é possível se ater mais à 

superfície do texto, buscando frequências de distribuição de palavras e as correlações entre elas, 

de forma estatística (Manning e Schutze, 1999). De todo modo, o objetivo maior é transformar 

o texto em dados para análise, por meio da aplicação do processamento de linguagem natural 

(PLN) e de métodos analíticos. 

 

3. Entidades Mencionadas e a tarefa de Reconhecimento de Entidades 

Mencionadas 

Na área de mineração de textos, o reconhecimento de entidades é uma etapa crucial, já 

que o tempo todo estamos interessados em instâncias específicas (de pessoas, de locais, de 

organizações), que por sua vez também podem ser agrupadas nos rótulos mais genéricos 

“quem”, “onde” e “quando”.  

Para a língua portuguesa, o termo entidade mencionada - ou nomeada - é a adaptação 

do conceito inglês named entity, ou NE,  (Santos e Cardoso, 2007, p. 3), cunhado originalmente 

durante a sexta edição do MUC (Message Understanding Conference). Esta série de 

conferências, que ocorreu durante os anos de 1987 e 1997, tinha por foco encorajar os 

participantes a desenvolverem novos e melhores métodos para tarefas de extração de 

informações a partir de textos. Percebeu-se, para tanto, que era essencial identificar certas 

unidades de informação como nomes, incluindo pessoas, organizações e lugares, e esta 

referenciação passou a ser chamada de reconhecimento de entidades mencionadas (NER, do 

inglês Named Entity Recognition) tornando-se uma importante sub-tarefa da extração de 

informações (Marrero et al, 2012, p. 1; Santos e Cardoso, 2007, p. 3).   

Assim, em termos gerais o objetivo de um sistema NER é identificar e classificar certos 

elementos em categorias de interesse pré-definidas. O que constituirá um esquema de 

classificação certamente será determinado pela aplicação, podendo variar conforme o interesse 

da pesquisa - daí a importância, em nosso caso, de determinar as entidades relevantes para o 
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domínio de História. Por outro lado, a noção de entidade, idealmente, deverá ser razoavelmente 

compartilhada. A identificação automática de NE pode ser feita, de maneira geral, segundo duas 

abordagens. Para a abordagem de aprendizado automático (machine learning), prescinde-se de 

regras, mas é necessário um corpus (grande) anotado com as informações que se deseja 

aprender - neste caso, um corpus com entidades anotadas, o que é algo custoso. Seguindo uma 

outra abordagem, sistemas costumam se valer de regras construídas a partir de pistas 

linguísticas (que podem ser morfossintáticas, ortográficas, de contexto, etc) para a descoberta 

de padrões de ocorrência, combinadas a um recurso simples que são as listas lexicais. Listas 

são atalhos rápidos para a marcação de entidades mencionadas: simplesmente ao encontrar no 

texto uma palavra de uma lista, digamos de Pessoas, inclui-se, para a referida cadeia de 

caracteres, a etiqueta da classe. Na prática, porém, a tarefa é mais complexa do que parece, pois, 

apenas de posse de uma lista, não somos capazes de saber se Mariana é uma pessoa ou um 

lugar, por exemplo.  

Diversos fóruns internacionais de avaliação de sistemas de NER tiveram lugar desde os 

anos noventa, reunindo metodologias, técnicas, estratégias, diretrizes e modelos semânticos, 

resultando em material valioso de estudos para a área. Dentre estes fóruns, alguns dos mais 

importantes são: o já citado MUC (Message Understanding Conference), o CoNLL 

(Computational Natural Language Learning), voltado apenas para sistemas de aprendizado 

automático, o ACE (Automatic Content Extraction) e o HAREM (Avaliação de 

Reconhecimento de Entidades Mencionadas), específico para a língua portuguesa. A 

importância de conhecer os trabalhos desenvolvidos no âmbito destes fóruns é que eles 

fornecem paradigmas para pensar o nosso próprio modelo de representação do domínio: o que 

significa exatamente ser uma entidade mencionada? Embora aparentemente trivial, a pergunta 

não tem uma resposta única, como atestam as diferentes definições usadas nos diferentes fóruns. 

Sobre a definição de entidade. Em primeiro lugar, é preciso ter claro aquilo que 

consideraremos uma entidade, ou seja, precisamos definir diretrizes que nos permitam 

identificar (e, sem seguida, classificar apropriadamente) as instâncias de cada entidade. Para 

tanto, não podemos fugir à análise dos aspectos formais e semânticos das palavras. 

Aprendemos desde criança que nomes comuns são aqueles que denotam coisas de uma 

forma geral e que os nomes próprios distinguem algo de forma específica, como uma pessoa, 
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um país, uma organização, etc, e a diferença mais visível entre os primeiros e os segundos está 

no emprego de letras maiúsculas no início da palavra, no caso da língua portuguesa.  

No que refere especificamente às entidades concernentes às organizações, pessoas e 

locais, o MUC deixa bastante claro que limita a seleção aos nomes próprios e acrônimos, 

independente do contexto em uso: por exemplo, no caso de “the Clinton government”, apenas 

“Clinton” será selecionado (e receberá a atribuição person); em “U.S. exporters”, a palavra 

“exporters” será descartada (e “U.S.” identificada como location). No caso de expressão 

conjunta ou coordenada, os organizadores concebem uma única entidade: por exemplo “North 

and South America” são considerados um único “objeto”. (Chinchor, 1997).  

Já no ACE, são consideradas todas as menções de cada entidade no texto, sejam elas 

indicadas por um nome próprio, por um sintagma ou um pronome. Assim, são aceitos como 

entidades do tipo person: “Joe Smith”, “the guy wearing a blue shirt”, “he, him”. E, 

diferentemente do MUC, no ACE a opção é por não adotar a classificação estrita, e entende-se 

que em casos como o trecho “The US navy now says that...”, toda a expressão “The US navy” 

deve ser considerada uma entidade (do tipo organização-governo) (LDC, 2008).  

O HAREM determina em suas diretrizes a existência do critério formal de maiúscula na 

identificação das NEs (“médio oriente”, por exemplo, não deve ser considerado), mas ressalta: 

expressões onde minúsculas claramente fazem parte de uma NE devem ser incluídas, como em 

“ministro da Administração Interna” (pessoa/cargo) ou “relógio de Sol” (coisa/classe). É 

preciso ter cuidado nos casos de sintagmas nominais, como “a casa do João”, onde apenas João 

deve ser marcado (Santos et al, 2008a). Uma estratégia adotada pelo HAREM foi elaborar e 

fornecer aos competidores uma lista de palavras ou expressões em minúsculas que deveriam 

ser consideradas parte de uma NE para os tipos pessoa/individual, pessoa/grupoind, 

abstraccao/estado e coisa/substancia. Assim, por exemplo, “conde”, “duque”, “governador”, 

“presidente”, “rei”, etc, deveriam ser capturados junto ao nome da pessoa; “doença”, 

“síndrome”, “mal”, etc, deveriam se associar ao nome de doenças, e assim por diante (Santos 

et al, 2008a, p. 285-286). No entanto, é importante notar que tal lista foi criada após o processo 

de anotação manual das entidades em um conjunto de textos, não sendo, portanto, exaustiva.  
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Nossa definição de entidade segue as propostas acenadas pelo ACE. Refletindo sobre o 

que estamos de fato a buscar ao longo do processo de mineração, em uma perspectiva macro, 

nada poderia estar mais próximo do que aquilo que o acrônimo de ACE traduz: extração 

automática de conteúdo. E quando falamos em conteúdo, nos referimos a todo tipo de 

informação que possa remeter às nossas entidades: são os nomes próprios, os substantivos 

comuns, os pronomes, etc. Porque entendemos que se os ignorarmos, perdemos informação 

importante no contexto do corpus e a semântica do todo fica prejudicada. De maneira concreta: 

em um verbete sobre a Revolução de 1930, nos interessa recuperar informações sobre este 

evento mesmo quando ele é referido de uma outra maneira (por exemplo, por meio da palavra 

“revolução”), como ilustra a passagem abaixo extraída do DHBB: 

Essa carta pode ajudar no esclarecimento de um ponto importante das 

articulações da revolução, pois a bibliografia sobre o período refere-se a dois 

encontros entre Vargas e Prestes. (Abreu et al, 2010) 

Sobre as categorias. Uma vez definido o nosso conceito de entidade, o passo seguinte 

é definir as classes semânticas em que tais entidades serão distribuídas. Usualmente, as tarefas 

de NER têm como alvo textos de conteúdos genéricos, na maior parte das vezes textos de 

jornais. Em consequência, os tipos semânticos normalmente considerados são tipos genéricos, 

como lugar, pessoa, organização, tempo. Em nosso caso, o objetivo é a mineração de textos de 

um domínio específico, e por isso a necessidade de dar conta de tipos de informação específicos 

do domínio de História - mas sem perder de vista a possibilidade de utilização dessas mesmas 

classes em outros corpus do campo das Humanidades. Para tanto, podíamos partir de uma lista 

pré-definida de termos/categorias, ou poderíamos partir de um processo de exploração 

empírico, baseado na exploração dos próprios verbetes. Preferimos a segunda opção, 

priorizando a demanda dos profissionais da área.  

“...delimitar o conceito de entidade mencionada, como conceito semântico, 

tem a ver com a relação entre a língua e o mundo exterior à língua, mundo 

esse que é mediado/representado por um conjunto de símbolos que 

representam esse mundo. A tarefa de REM, como qualquer tarefa semântica, 

passa por um conjunto de categorias, sobre as quais se tenta chegar a um 

entendimento partilhado.” (Santos, 2007) 

Assim, as categorias foram surgindo a partir da leitura dos verbetes e de acordo com as 

questões consideradas relevantes. Por exemplo: quem é a pessoa P?, onde e quando a pessoa P 
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nasceu?, em que instituições a pessoa P estudou?, com quais organizações a pessoa P se 

vinculou? em qual(is) evento(s) a pessoa P esteve envolvida?  

Como resultado dessa análise preliminar, obtivemos um modelo de categorias que inclui 

pessoa, organização, formulação política, evento, tempo, local e documento, com algumas 

subcategorias. Cumpre destacar que o modelo foi direcionado pela aplicação, isto é, ele é 

específico do domínio de História, ainda que muitas dessas categorias coincidam com as 

existentes nos modelos fornecidos pelos fóruns de avaliação.   

Alguns desafios mais imediatos: a indeterminação semântica e a relevância do 

contexto. A indeterminação semântica é um fenômeno natural e presente na linguagem natural, 

e um desafio da qual não podemos nos abster, uma vez que impactará diretamente na qualidade 

da informação extraída do corpus. Vagueza e ambiguidade são alguns dos conceitos desse 

fenômeno muito presentes no DHBB, mesmo sendo ele considerado um texto 'bem 

comportado'.  

A vagueza ocorre quando o uso de uma palavra gera casos duvidosos de aplicação a 

certas entidades, ou seja, quando nos deparamos com uma situação na qual não sabemos 

exatamente que interpretação atribuir a um certo item. A ambiguidade é a qualidade de uma 

expressão ter mais de um significado, ou melhor dizendo, de uma entidade poder ser 

classificada em mais de uma categoria.  

A metonímia - quando um nome originalmente usado para denotar certa entidade é 

usado como substituto para outras entidades – é um caso de ambiguidade recorrente em NER. 

Para Bick (2007), esta é de longe a questão mais crucial tanto linguisticamente falando (para a 

descrição de significado) quanto em termos de aplicação (para as gramáticas sintáticas): “para 

muitos tipos de nomes, metonímia é um fenômeno sistemático, produtivo e frequente – dessa 

forma, nomes de autores podem ser usados para representar seus trabalhos, nomes de cidades 

podem denotar clubes de futebol e um nome de país pode ser substituído por seu governo” 

(Bick, 2007). De fato, é um fenômeno que Markert e Nissim (2002, apud Santos, 2007) 

consideram comum em textos jornalísticos, e listam, por exemplo, um número considerável de 

padrões metonímicos associados a lugar (place-for-organization, place-for-people, place-for-

product, etc). No DHBB, certamente, não poderia ser diferente: “Brasil” pode ser utilizado para 
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denotar lugar, instituição ou povo; “Ato Institucional nº 5” pode ser tanto o documento como 

também o processo; “Palácio da Guanabara” pode ser o lugar, monumento ou governo.  

Acreditamos, aqui, que a vagueza não deve ser considerada uma fraqueza na língua, mas 

sim uma das qualidades mais positivas da linguagem natural.  

O MUC decidiu por adotar uma abordagem simplista em relação aos usos metonímicos 

das palavras, considerando apenas a sua categoria original (Santos, 2007, p. 48-49). Assim, 

“Itália” será sempre uma entidade do tipo local, ainda que ela possa exercer no contexto a 

função de governo, povo, produto ou time de futebol. Já o HAREM, que considera a vagueza 

uma propriedade fundamental da língua, as entidades podem ter mais de uma interpretação 

associada. Seus organizadores adotaram a solução de marcar a entidade de acordo com o objeto 

denotado (contexto). A sintaxe de anotação do HAREM prevê e permite atribuições múltiplas 

às palavras ou expressões. O ACE já havia introduzido anteriormente a categoria “locais 

geopolíticos” para lidar com o caso específico dos padrões metonímicos de lugar, permitindo a 

marcação da vertente local (GPE.LOC), pessoa (GPE.PER) ou organização (GPE.ORG) para 

entidades geopolíticas, dependendo do contexto (LDC, p. 17, 2008). No processo de anotação 

do DHBB (isto é, de preparação do material para posterior mineração), também consideramos 

que a anotação é sempre feita segundo o contexto, e quando pertinente, aceitando múltiplas 

categorizações. Entendemos que esta é a forma mais adequada para lidar com a riqueza 

semântica (ou vagueza) que a língua nos proporciona, minimizando assim possíveis perdas de 

informação. 

 

4. Reconhecimento de entidades mencionadas no DHBB 

Após a especificação dos tipos de classes das entidades, decidimos criar léxicos (listas) 

para agilizar o processo de anotação das classes. As listas são atalhos rápidos para a 

classificação da NE: simplesmente, ao encontrar no texto uma palavra da lista, inclui-se a 

etiqueta da classe. Apesar da praticidade, uma das desvantagens no uso de listas é que elas não 

lidam com variantes de nomes e nem resolvem ambiguidade: “Getúlio Vargas” e “Getúlio 

Dornelles Vargas”, nosso ex-presidente, seriam consideradas duas pessoas diferentes; já 
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“Washington” poderia ser lugar, pessoa ou até uma organização, mas só saberíamos com 

certeza lendo o contexto da palavra.  

Listas têm sido usadas com sucesso para iniciar o processo de anotação de entidades, ou 

mesmo como elemento capaz de melhorar o resultado de sistemas.  No ConLL de 2003, Florian 

e seus colegas (2003) apresentaram um modelo que combinava diferentes abordagens para a 

tarefa de NER. Nele, um conjunto de pistas é acessado ao se examinar uma palavra em contexto, 

podendo ser, por exemplo, os lemas das cinco palavras à sua esquerda e à direita; as marcações 

gramaticais das palavras próximas; prefixos e sufixos; morfologia (primeira letra em maiúscula, 

todas as letras em maiúsculas, número de dígitos, etc); além de listas contendo cerca de 50 mil 

cidades, 80 mil nomes próprios e 3,5 mil organizações. Segundo os autores, o uso destes 

pequenos dicionários de termos garantiu uma redução de erro (F-measure) nos testes de cerca 

de 15 a 21%. 

Listas, ou léxicos, podem ser obtidas por meio da depreensão de padrões léxico-

sintáticos presentes no próprio material de análise, ou podem ter como fonte recursos externos. 

Para a obtenção de listas no contexto de mineração do dicionário, fizemos uso de ambas as 

estratégias.  

Na sétima edição do MUC, em 1997, o trabalho de um grupo da Universidade de 

Edinburgh (Mikheev et al, 1998), obteve bons resultados em seu sistema de NER para a língua 

inglesa através do uso de algumas regras de contexto. Após as etapas de tokenização e anotação 

de classes de palavras (POS), uma série de construções lexicais foi testada a fim de localizar as 

candidatas a entidades em potencial. A tabela abaixo traz alguns exemplos destas regras:  

 Context rule Assign Example 

Xxxx+ is a? JJ* PROF PERS Yuri Gromov is a former director 

PERSON-NAME is a? JJ* REL PERS John White is beloved brother 

Xxxx+, a JJ* PROF, PERS White, a retired director, 

Xxxx+, whose REL PERS Nunberg, whose stepfather 

Xxxx+, DD+,  PERS White, 33,  

PROF of/at/with Xxxx+ ORG Director of Trinity Motors 

In/at Xxxx+ LOC In Washington 

Xxxx+ area LOC Beribidjan area 

Tabela 1 - Xxxx+ é uma sequência de palavra iniciada em maiúscula; DD é um dígito; PROF é uma profissão; REL é um 
parentesco; JJ* é uma sequência de zero ou mais adjetivos; LOC é um local; PERSON-NAME é um nome próprio de pessoa 
(Mikheev et al, 1998). 
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Em nosso caso, os padrões não tiveram como objetivo proceder à anotação 

propriamente. Sabemos que, embora forneça resultados bastante precisos, a identificação de 

padrões tem pouquíssima abrangência. Por isso preferimos utilizar a identificação de padrões 

como processo na obtenção de léxicos específicos, que serão posteriormente utilizados para 

anotar as variadas ocorrências das entidades identificadas.  

Começamos a estudar a possibilidade de construir nosso próprio léxico fazendo uso de 

técnicas simples de extração, como a que consiste na utilização de padrões lexicais ou pistas 

capazes de recuperar instâncias das entidades. Assim, a construção “presidiu [o|a] [termo em 

letra maiúscula]” muito provavelmente identificará instâncias de empresas e instituições, ou 

seja entidades do tipo organização. Intuitivamente, aplicamos alguns padrões para a busca, 

como por exemplo: i) palavras-chave comuns: palavras que são tipicamente o início de uma 

entidade composta, como “Colégio”, “Universidade” e “Associação” e que recuperam 

instâncias do tipo “Colégio Pedro II”, “Universidade Federal Fluminense”, “Associação 

Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão”. ii) combinações do tipo “localizado em [termo 

em letra maiúscula]” e “nasceu em [termo em letra maiúscula]”, sugerem que esse termo tem 

grandes possibilidades de ser um candidato do tipo lugar. iii) presença de palavras preditivas 

adjacentes às entidades, como “S.A.” ou “Ltda” para empresas, ou “doutor”, “excelentíssimo” 

para pessoas. 

É importante ressaltar que, ao se considerar exclusivamente o DHBB como corpus, 

pudemos tirar proveito de um prévio conhecimento acerca dos padrões de escrita adotados pelos 

autores dos verbetes, facilitando bastante as escolhas e os usos das regras. Nesta etapa, a 

mineração apoiou-se na ferramenta AntConc3. Os resultados se mostraram satisfatórios para 

recuperar instâncias de organizações, documentos e profissões (ou cargos). Com algumas 

poucas construções lexicais básicas foi possível recuperar um razoável número de ocorrências, 

cerca de 7 mil. 

No caso das entidades do tipo evento percebeu-se que a eficácia ficou um pouco 

comprometida pela falta de padrão nos contextos em que suas instâncias costumam aparecer, 

tornando mais difícil a identificação através de pistas das construções lexicais. Neste caso, 

                                                           
3  http://www.laurenceanthony.net/software.html 
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recorremos à Wikipédia, tirando proveito de que o domínio em questão - História do Brasil - é 

um campo tipicamente enciclopédico. Para tanto, não procuramos por verbetes específicos, mas 

fomos diretamente a páginas do tipo “categorias”, que funcionam como índices de uma certa 

categoria de eventos. Em nosso caso específico, criamos nossas listas a partir dos eventos 

listados nas categorias “Revoltas no Brasil”, “Movimentos emancipacionistas do Brasil”, 

“Movimentos separatistas no Brasil”, “Rebeliões prisionais no Brasil”, “Movimentos 

Emancipacionistas”, “Lutas e Revoluções no Brasil”, “Manifestações e protestos no Brasil”, 

“Movimentos do Brasil”. Este procedimento nos permitiu coletar cerca de 250 entidades únicas. 

No entanto, sabemos que nem todas as entidades listadas integram nosso dicionário, como é o 

caso da "Conspiração dos Suassunas”, que se deu em 1801, no período colonial. Por outro lado, 

não vemos isso como um problema. 

Neste processo simples e relativamente rápido, foram colhidas até o momento cerca de 

18.000 entidades, dentre eventos, pessoas, documentos e organizações.  

Estamos cientes de que o uso indiscriminado de léxicos pode se tornar um complicador 

quando pensamos que a atribuição de classes às entidades deve ser feita levando em conta o 

contexto - a anotação é dinâmica e fruto de interpretação, léxicos são objetos estáticos, e 

atribuição das etiquetas é automática e desconsidera o contexto da palavra ou expressão.  Por 

outro lado, justamente por isso apenas algumas categorias - que consideramos mais estáveis - 

entraram em jogo na criação dos léxicos. Ainda assim, esperamos que algum trabalho de 

correção precise ser feito nesses casos.   

5. Considerações Finais 

Este pequeno estudo buscou investigar algumas das bases metodológicas praticadas 

sobre um processo considerado como parte importante da extração automática de informações 

em texto - o reconhecimento de entidades mencionadas -, identificando as principais 

abordagens existentes para esta atividade. Não se trata de um objeto de estudo absolutamente 

novo. Mas renova-se pela disponibilidade de técnicas e metodologias desenvolvidas ao longo 

dos anos.  

Muitas foram as dúvidas e inúmeras as dificuldades no processo de construção de um 

modelo de representação adequado para a exploração do corpus. Algo que ficou bastante 
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evidente na prática foi a percepção de que a língua não é de modo algum matemática, isto é, ela 

não funciona segundo regras estritas ou padrões convencionados. Não raro, quando estávamos 

quase certos de que uma dada construção lexical funcionaria para todos os casos existentes (e 

assim poderíamos adotar como padrão), deparávamos com uma ou outra exceção, obrigando-

nos a ponderar sobre a validade do modelo e decidir por privilegiar ou não o sentido sobre a 

forma.  

É importante ter em registro todo esse movimento de vai e vem do percurso, todas as 

decisões tomadas ou abandonadas e as justificativas para cada uma. Desse modo evitamos 

voltar ao mesmo ponto já discutido, ou assimilar casos semelhantes e já resolvidos. Ainda que 

demande bastante tempo e seja trabalhoso, a manutenção de relatórios técnicos contendo 

diretrizes, orientações, exemplos, critérios e definições são fundamentais no processo. 

A proposta é investir mais na pesquisa a fim de descobrir recursos em potencial para a 

exploração do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro sem perder de vista, é claro, que no 

mesmo horizonte duas perspectivas devem estar integradas: a reflexão teórica sobre as questões 

colocadas pelos estudos da linguagem e a experimentação em torno de técnicas de  

processamento de linguagem natural. Porque fazer PLN pressupõe também a existência de um 

centro de gravidade, um lastro no qual se ancorar nas tarefas que envolvem definições 

conceituais, representação do conhecimento e atribuições de sentidos aos textos.  

A ampliação dos experimentos poderá resultar em novas metodologias e produtos no 

campo da linguística computacional, e um cotejamento de ordem acadêmico-científico com os 

estudos da linguagem (léxico e gramática) e da semântica (forma e significado). As dificuldades 

existem e os desafios são muitos, mas as possibilidades abertas por este cenário levam a um 

contínuo e merecido esforço para tentar superá-los. 
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