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INTRODUÇÃO 

Reconhecimento de padrões é um sub-tópico de aprendizado de máquina cujo 

objetivo é classificar informações (padrões) baseado em conhecimento 

a priori ou em informações estatísticas extraídas dos padrões. 

 

 



OBJETIVO 

Uma das aplicações para Inteligência Artificial é a programação de máquinas 

que aprendam características estilísticas de autores literários, para serem capaz 

de identificar se outros textos e obras são de autoria deles. 

 

Ideia Inicial: Identificar se um texto é ou não de autoria de Guimarães Rosa. 

 

Testaremos textos dele e possivelmente de outros autores. 



RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

A identificação ocorre por meio de análise estatística da frequência de palavras 

e caracteres (Function n-grams). Usaremos SVM para determinar se um dado 

texto é de autoria de um autor específico. 

 

Atualmente, as alternativas promissoras são Redes Neurais, C.45 (estrutura o 

“estilo” do autor em uma árvore de decisão), Naive Bayes, bem como Function 

words e n-grams. 



O estilo do autor é interpretado 

como a fusão de dois gráficos, um 

cujo eixo horizontal é ordenado 

conforme a frequência das palavras 

(function words) e outro conforme a 

frequência com que elas se 

combinam (n-grams). 

 

Deseja-se obter uma reta que 

expresse a frequência média dos 

termos como o autor os utiliza. 

SVM 



As obras de Guimarães Rosa tem 
personalidade bastante marcante. A 
forte presença de seus neologismos 
- fundindo palavras do português 
para criar novas palavras - e muita 
técnica poética, mesmo escrevendo 
em prosa, marcada por ritmos e 
sons. 

Tal perfil pode favorecer a 
implementação do nosso método, 
que se apoia justamente na escolha 
das palavras, ritmo e sonoridade em 
textos. 

 

JOÃO GUIMARÃES ROSA 



Suas obras, poéticas, são ideais 

para a análise rítmica de textos que 

nosso algoritmo realiza. 

 

Fernando Pessoa também escreveu 

diferentes obras sob a alcunha de 

seus heterônimos. Podemos usar o 

Identificador de Autoria para tentar 

identificar obras de seus 

heterônimos como suas. 

 

FERNANDO PESSOA 



Lexico3: é um software capaz de 

identificar segmentos de textos 

repetidos, pares de formas em co-

ocorrências. 

 

Este programa foi utilizado por 

pesquisadores em literatura para 

determinar quem escreveu 

as Cartas Chilenas. 

 

Hans van Haltere: propôs um 

método de identificação de autores 

de textos baseado na contagem e 

reconhecimento de padrões e 

recursos linguísticos. 

 

Este método atingiu taxas de acerto 

muito elevadas, chegando a 99.2% 

com textos acadêmicos de alunos 

de uma universidade. 

 

TRABALHOS CORRELATOS 



• Confirmar a autoria de obras 

literárias. 

• Livros que ficaram sem autor 

registrado. 

• Falsa autoria. 

 

APLICAÇÕES REAIS 



APLICAÇÕES REAIS - CRIMINALÍSTICA 



APLICAÇÕES REAIS - RASTREAR TERRORISTAS 



APLICAÇÕES REAIS - QUESTÃO HOMÉRICA 



CONCLUSÃO 

Com base nos resultados de trabalhos correlatos, a nossa solução parece 

promissora. 

 

Podemos dizer que há grande chance de a nossa solução conseguir identificar 

autoria literária com uma taxa de acertos satisfatória (75% ou superior). 

 



PERGUNTAS 

? 


