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COMO SURGIU?



PRIMÓRDIOS

• Dean Hachamovitch criou o primeiro modelo de autocorreção: querendo 

melhorar a qualidade do Word e também facilitar a vida do usuário, ele 

criou um sistema que corrigia as palavras digitadas (no inglês), então 

cada palavra tinha uma lista de possibilidades de erros de digitação e 

ortográfica comum.



TROLL

• A primeira atualização foi feita pelo próprio criador: a possibilidade de 

sugestão

• Assim ele podia fazer pequenas “trollagens” com seus colegas de 

trabalho como trocar o nome da filha para “minha linda princesa” no 

computador dos colegas, ou mudar o nome de alguém no computador 

do chefe



MELHORAMENTOS

• Corretores automáticos tinham acesso a dicionários e bancos de dados 

internos e já começavam a verificação de letra por letra do que o 

usuário escrevia.

• Isso não incluía palavrões, gírias ou abreviações, por exemplo.



E HOJE?

• Atualmente os corretores trabalham com o chamado “bigdata”



O QUE É?



NÃO O ODEIE

• A autocorreção fornece assistência para os usuários em variados contextos 

de escrita eletrônica

• Ela surge para facilitar e ajudar na experiência escrita do usuário tornando 

a digitação algo mais prático e rápido

• Além disso, é o único modelo de correção que muda um erro sem que o 

usuário tenha consentimento (em partes) sobre a correção feita.



OBJETIVOS



O QUE VOCÊ PODE FAZER POR MIM?

• Prevenir erros de digitação e/ou ortográficos (podendo alterar o sentido 

da frase)

• Prevê o que você vai escrever

• Tornar a digitação um processo mais veloz do que a escrita



O QUE VOCÊ PODE FAZER POR MIM?

• Classificar algo como erro ou não

• Indicar palavras possíveis para o erro detectado

• Revisar erros típicos de digitação



O QUE VOCÊ PODE FAZER POR MIM?

• Analisador de legibilidades

• Classifica o texto em quatro faixas de dificuldade de leitura:

• Muito fácil

• Fácil

• Difícil

• Muito difícil



FUNCIONAMENTO



PRIMEIRAS INFORMAÇÕES

• A autocorreção usa o “bigdata” (dados coletados na rede) e o adapta 

aos padrões do usuário (assim ocorrem as previsões)

• Possui 3 níveis:

• Ortográfico

• Gramatical

• Estilístico

Essa identificação ocorre simultaneamente e uma auxilia a 
outra, já que algumas palavras, por exemplo, precisam de 
um contexto para que haja entendimento do que o usuário 
quis dizer





E COMO É?

• O funcionamento da autocorreção usa um algoritmo básico que 
verifica palavras nos dados internos do programa e faz alterações 
quando uma palavra não corresponde a nenhuma palavra do banco 
de dados:

• Geração de lexemas (soma dos lemas (formas não marcadas) com as devidas marcações 
para nomes e verbos) para que o corretor pudesse fazer o reconhecimento

• Critérios de classificação dos lexemas são suavizados para evitar ambiguidades ou 
problemas com as regras gramaticais do corretor.

• Classes: substantivo (aqui também entram os adjetivos); artigos; preposições; numerais; 
pronomes; verbos; conjugações; advérbios; prefixos; locuções de forma geral (menos as 
verbais); siglas, acrônimos e assemelhados; nomes próprios abreviaturas; estrangeirismo



COLOCANDO ORDEM NA CASA

• Função do gerenciador:

• Armazenamento das palavras: responsável pela organização do léxico

• Interface de acesso: aos dados do léxico armazenados no gerenciador, com 

função de:

• Visualizar uma palavra existente no léxico

• Inserção, remoção e atualização de uma palavra

• Consulta de uma determinada classe de palavras

• Consulta por prefixo e sufixo

• Hierarquização das classes de uma palavra



O USUÁRIO SEMPRE TEM RAZÃO (OU 
SERÁ QUE NÃO?)

• O sistema solicita que o usuário aceite ou rejeito as alterações feitas 

pelo sistema de autocorreção:

• Se o usuário aceitar as alterações feitas, o dispositivo transmite a mensagem 

com as alterações incorporadas

• Se o usuário rejeitar, o dispositivo permite que o usuário faça as alterações 

desejadas (incluindo ajustar manualmente as alterações feitas pelo auto corretor 

para transmissão da mensagem)



OK, NÃO ERA BEM ISSO QUE VOCÊ 
QUERIA

• Quando uma mensagem é escrita e as correções feitas, o dispositivo cria 

um histórico de correção, ou um registro das alterações feitas pela 

correção automática

• Histórico inclui os dados de palavras antes e depois da alteração

• Em alguns casos, quando há a confirmação do usuário, a busca é feita pelo 

histórico de correções aceitas; porém, quando é negada, o dispositivo cria 

um novo registro de alterações para futuras mensagens



CONSTRUINDO UM HISTÓRICO JUNTOS

• O histórico de correções e outras informações relacionadas à mensagem ou 

metadados das palavras na mensagem podem ser excluídos ou descartados, 

e o dispositivo do usuário pode criar um novo registro de alterações feitas 

pelo aplicativo de correção automática

• O corretor aprende com os dados que já vem com ele, mas também com o 

usuário:

• A sua maneira de escrever que vai formar o histórico do corretor

• A sua maneira de escrever também informa como será a correção



SEJAMOS TÉCNICOS, POR FAVOR

• Baseado no modelo de n-grams (usando, neste caso bigram), mantém-se a ordem 

do que será dito (como uma estrutura argumental)

• A palavra é escolhida de acordo com a probabilidade condicional das palavras n-1 anteriores

• Bigrams são formados por conjuntos de 2 palavras (n = 2)

• Os teclados virtuais em dispositivos quaisquer preveem a próxima palavra, observando as n 

palavras anteriores, melhorando assim a velocidade da digitação e precisão





PROBLEMAS



MAS NÃO 
FAZ MILAGRE!

• O usuário não confia no corretor automático, 

nas habilidades

• Quando confia, desconfia da capacidade da 

máquina em reconhecer e corrigir erros

• Consequência: brechas para erros

• Limitação vocabular

• Não reconhece abreviações

• O celular pode saber sobre o usuário mais do 

que ele pensa



EXEMPLOS





• Link para o vídeo:

• https://www.youtube.com/watch?v=62VSwSTC8Oo



NÃO USARIA GÍRIAS, NO SEU LUGAR

• “Gunna be at West hall today”

• Correção: “Gunman be at west hall today”

• “Oq vc fez hoje?”

• Correção: “Os vc fez hoje?”



CUIDADO COM O QUE VOCÊ FALA COM 
A FAMÍLIA

• “Não repara na bagunça!”

• Correção: “Não repara na vagina!”



UMA LISTA INTERMINÁVEL DE 
ERROS DO CORRETOR

DAMN YOU AUTOCORRECT! (FICOU OFF-LINE ESSE ANO, MAS 

TEM LIVRO)











UM TESTE DIVERTIDO



SAQUEM SEUS CELULARES!

• Escreva “eu gosto de” e veja a primeira sugestão

• Escreva “manda” e veja a primeira sugestão
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