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RESUMO 

A presente pesquisa estuda a aplicação da análise sintagmática de textos escritos no idioma do 
português brasileiro como uma metodologia para a criação de resumos automáticos extrativos.  
A automação de resumos, enquanto área vinculada ao processamento de linguagem natural 
(PLN) estuda maneiras como o computador pode, de forma autônoma, construir resumos de 
textos. Para isso, utilizamos como pressuposta a ideia de que passar para o computador a 
maneira como uma língua é estruturada, em nosso caso o português brasileiro, auxiliará o 
mesmo na descoberta das sentenças mais relevantes, e por consequência a construir resumos 
extrativos com maior informatividade. 
Nesse estudo, propomos a definição de um método de sumarização que automaticamente 
realize a análise sintagmática de textos e, através destas, construa um resumo automático. Os 
sintagmas que compõem as estruturas sintáticas são então utilizados para analisar as sentenças 
do texto, sendo que a contagem desses elementos determina se uma sentença irá ou não 
compor o resumo a ser gerado. 
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ABSTRACT 

This research studies the application of syntagmatic analysis of written texts in the language 
of Brazilian Portuguese as a methodology for the automatic creation of extractive summaries.  
The automation of abstracts, while linked to the area of natural language processing (PLN) is 
studying ways the computer can autonomously construct summaries of texts. For this we use 
as presupposed the idea that switch to the computer the way a language is structured, in our 
case the Brazilian Portuguese, it will help in the discovery of the most relevant sentences, and 
consequently build extractive summaries with higher informativeness.  
In this study, we propose the definition of a summarization method that automatically perform 
the syntagmatic analysis of texts and through them, to build an automatic summary. The 
phrases that make up the syntactic structures are then used to analyze the sentences of the text, 
so the count of these elements determines whether or not a sentence will compose the 
summary to be generated. 
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Capítulo 1 -  Introdução 
 

 

 

O processo de sumarização automática faz referência ao estudo de técnicas e métodos 

que permitam ao computador simular a habilidade humana de sumarizar textos e desde a 

década de 60 diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso dos estudos 

promovidos por Luhn (1958, pág. 158) com a aplicação da análise de frequência de palavras 

por sentença para determinar a sentença mais relevante e por Edmundson (1969, pág. 264) 

com a aplicação de pesos por sentença. 

Esse processo, familiar à área de Processamento de Linguagem Natural (PLN), área da 

computação que também estuda a compreensão da linguagem humana, fornece ao 

computador os pressupostos necessários para que, computacionalmente, consiga reproduzir 

essa competência.  

A compreensão da linguagem, por parte do computador, está em um nível ainda não 

suficiente para comparar-se à habilidade humana, mas vem progredindo gradativamente. Hoje 

podemos contar com um número significativo de metodologias que permitem ao computador 

determinar o significado de palavras e sua aplicação em sentenças de contexto diverso. E é 

nesse ponto que começamos nosso caminho.  

Direcionamos nossa pesquisa para a análise de textos e pretendemos contribuir para o 

processo de automação de resumos através da aplicação da análise sintagmática de textos 

como qualificador de sentenças para os resumos. Nossa metodologia se baseia, portanto na 

análise da estrutura do texto enquanto elemento qualificador para a construção do resumo por 

parte do computador. 

Analisando os trabalhos já existentes na área, verificamos que a maioria oferecem 

propostas de base estatística para qualificar as sentenças de um determinado texto. É o que 

percebemos nos surveys apresentadas por Foong et. al. (2010) ao agrupar os métodos de 

sumarização por metodologia, em Das e Martins (2007) e Mani (1998) ao analisarem os 

métodos de sumarização separados por single and multi-documents com enfoque principal nas 

metodologias baseadas em aprendizado de máquina e em Nenkova e Mckeown (2011, pág. 

56) ao analisar a tarefa de sumarização pela sua aplicabilidade. 
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Entretanto, seguindo por outra abordagem, aventamos a possibilidade de um 

sumarizador automático que utilize apenas componentes linguísticos em suas etapas de 

sumarização. Em nosso caso esses componentes é a estrutura sintagmática do texto. 

Pesquisas recentes apontam uma importante contribuição da sintaxe enquanto 

qualificador de atributos textuais, tais como a coerência e a coesão como apresentado por 

Louis e Nenkova, onde elas descrevem sua pesquisa da seguinte maneira: 

 

“Our work is based on the hypothesis that syntax provides a proxy for the 
communicative goal of a sentence and therefore the sequence of sentences in 
a coherent discourse should exhibit detectable structural patterns” (Louis e 
Nenkova, 2012, pág. 1). 

 

Em Cheung e Penn com a construção de um parser para a análise da consistência 

sintática das sentenças. Onde os autores definem consistência sintática como: 

 

“… the preference to reuse a syntactic construction shortly after its 
appearance in a discourse” (Cheung e Penn, 2010, pág. 1). 

 

E também pela presença na análise semântica como apresentando em Ferreira. 

 

“... utilizando como ferramenta a criação de um grafo que indica 
relacionamentos semânticos entre os elementos de um texto, a partir de 
relações semânticas - tais como hipônimos e hiperônimos - extraídas do 
sistema de referências léxicas WordNet” (Ferreira, 2004, pág. vii). 

 

Nesse cenário, podemos então imaginar que a análise sintagmática pode também 

contribuir para o processo de sumarização. É o que podemos perceber nos estudos realizados 

por alguns pesquisadores da área de PLN sobre a construção sintática de determinadas 

sentenças. Lin (2009, pág. 3), por exemplo, desenvolveram um classificador que utiliza 

estruturas sintáticas como forma de analisar o discurso entre dois argumentos. 

Ainda na análise do discurso, temos o trabalho de Cocco (2011, pág. 427) que 

desenvolveu um software capaz de agrupar textos através da análise do discurso com o intuito 

de fornecer posteriormente uma maneira de classificar esses textos quanto ao seu conteúdo. E 

que um dos principais aspectos avaliados para buscar essas similaridades no discurso dos 

textos são as similaridades na estrutura sintática de sentenças. 

Assim sendo, analisando o trabalho destes pesquisadores ora apresentados, podemos 

perceber que a estrutura sintática dos textos pode contribuir para que o computador possa 
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compreender de certa maneira determinados aspectos do texto. É com essa observação que 

buscamos também analisar a estrutura sintagmática do texto e verificar sua possível 

contribuição para a descoberta das sentenças mais relevantes para a construção de um resumo. 

 

1.1. Motivação 
 

 

Acompanhando a busca empreendida por diversos pesquisadores da área da PLN para 

construir métodos de sumarização automáticas cada vez mais eficazes e que se assemelhe à 

habilidade humana de resumir textos, sentimo-nos motivados a ingressar neste processo 

investigativo para oportunamente contribuirmos com essa interessante e instigante tarefa da 

área da computação. 

Com isso, visualizando uma possibilidade de sumarização baseada na qualificação de 

estruturas sintáticas, construímos um parser denominado SigAutoSum para construção de 

estruturas sintagmáticas de sentenças. Com esse software desejamos descobrir se a análise 

sintagmática pode contribuir para determinar sentenças relevantes de um texto e com isso 

construirmos resumos automáticos.  

Nosso software analisa as sentenças de um determinado texto e produz a estrutura 

sintagmática destas sentenças analisadas. Com isso, podemos verificar a análise quantitativa 

destas sentenças e assim verificar se há relevância ou não na sua construção para a 

determinação de sentenças importantes para um resumo. 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O nosso objetivo é analisar o fenômeno da construção dos sintagmas dos textos 

selecionados e se essa estrutura fundamental dos textos podem fornecer subsídios para que o 

computador possa construir, de modo automático, resumos extrativos. 

Embora já tenham existido estudos nessa mesma linha de pesquisa, pretendemos agora 

analisar se esses elementos constituintes do texto, de maneira isolada, podem contribuir como 
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parte do processo de descoberta de sentenças relevantes para um resumo. Esse processo de 

descoberta se dará através da ponderação de pesos para os sintagmas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Construir de um parser para a análise das sentenças dos textos-fonte 

selecionados para os experimentos. 

• Definir um método para qualificação das sentenças através da atribuição de 

pesos para os primeiros sintagmas encontrados nas sentenças. 

• Definir um método para organização simples das sentenças selecionadas para o 

resumo. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

 

Prosseguindo com a estrutura da dissertação, no capítulo 2, apresentamos a área de 

sumarização automática (SA), foco de nossa pesquisa, onde explicamos os principais 

conceitos de cada tipo de sumarização, assim como apresentamos também algumas das 

principais características (features) que são utilizadas para realização dessa tarefa.  

No capítulo 3, analisamos o processamento computacional das palavras no que diz 

respeito à análise sintagmática e como esse processo é realizado pelo software SigAutoSum, 

desenvolvido para nossa pesquisa. 

No capítulo 4, apresentamos alguns trabalhos relacionados ao tema da pesquisa, 

focando principalmente nos trabalhos que realizam análise sintática na construção de 

resumos. Os dois principais trabalhos desse tema são os sumarizadores que realizam poda e a 

compressão sintagmática. 

No capítulo 5, apresentamos os detalhes sobre o projeto SigAutoSum de sumarização 

automática descrevendo os detalhes do software bem como explicações dos passos adotados. 

No capítulo 6, analisamos detalhadamente a ferramenta de avaliação utilizada para 

analisar os sumarizadores automáticos. Utilizamos para essa tarefa a ferramenta Rouge (Lin, 
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2004) de avaliação, um método de análise que avalia a informatividade dos sumários 

extrativos. 

No capítulo 7, detalhamos a metodologia adotada para os experimentos da pesquisa. 

Neste capítulo definimos três experimentos e apresentamos a descrição completa dos passos 

adotados para sumarização e avaliação dos sumários construídos. 

No capítulo 8, apresentamos os resultados da pesquisa com enfoque principal no na 

comparação entre os valores aferidos pela métrica para todos os sumarizadores avaliados. 

Como também demonstramos como os resultados responderam às nossas questões de 

pesquisa. 

Por fim, no último capitulo, apresentamos nossas conclusões, considerações sobre os 

pontos positivos da pesquisa e como esse trabalho pode contribuir para pesquisas futuros. 
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Capítulo 2 -  Sumarização 
automática de documentos 
 

 

 

Hutchins (1987, pág. 2) estabelece uma leitura sobre a micro e macroestruturas de 

textos e sua aplicabilidade no processo de construção de sumários. Segundo Hutchins, 

existem evidências que apontam para uma característica peculiar dos leitores: eles lembram os 

textos lidos similarmente à sua capacidade de lembrar-se das cadeias lógicas que conectam 

todos os parágrafos de um texto.  

Nesse sentido, existe uma propensão do leitor a lembrar de fragmentos específicos de 

um determinado texto (microestrutura) ao mesmo tempo em que também se lembra da 

conexão entre os parágrafos do mesmo texto (macroestrutura). Essa é uma característica 

peculiar que forneceu a Hutchins os elementos necessários para postular quatro regras para 

capturar os padrões macroestruturais de um texto. As quatro regras são: 

• Delição: processo através do qual se excluem palavras ou sentenças completas 

do texto, que podem ser consideradas irrelevantes. 

 

• Generalização: processo através do qual pode ser feita a abstração de 

descrições detalhadas por palavras ou sentenças abstratas. Conversão de 

hiperônimos por hipônimos. 

 

• Construção: processo através do qual o resumo é construído através da 

interpretação do conjunto de palavras da microestrutura. Essas palavras, que, 

juntas, formam um sentido completo (microestrutura), podem nesse cenário ser 

traduzidas e sintetizadas em uma única palavra ou sentença que possua o 

mesmo sentido. Por exemplo: “João foi para floresta e levou consigo uma 

motosserra, machado, luvas...” pode ser sintetizada em “João foi cortar uma 

árvore”. 
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• Composição (delição-construção): processo através do qual as sentenças de 

significado completo, mas que apresentam variação sintática em alguns 

sentidos podem ser omitidas (deletadas) para a construção de uma sentença 

menor, mas com a manutenção do sentido. Por exemplo: “João queria comer 

melancia. Ele foi ao mercado e comprou uma melancia para comer.” pode ser 

sintetizada por: “João comprou uma melancia para comer”. 

Um bom processo de resumo deve então procurar manter uma boa articulação 

gramatical das sentenças, assim como deve procurar manter também a coerência entre os 

parágrafos buscando manter o sentido do texto, como utilizado por Mani (1998, pág. 60) em 

sua pesquisa. Esses são dois elementos importantes para a manutenção da contextualização do 

texto, independente da metodologia de resumo automático aplicado. 

Assim, partindo desses pressupostos textuais de construção de resumos, veremos a 

seguir uma análise descritiva do processo de automação de resumos a partir da análise dos 

mais variados métodos aplicados atualmente.  

 

2.1. Definição de sumarização automática 
 

 

Sumarização é a ação de sintetizar um texto-fonte de modo que o resumo seja menor 

do que o texto original, mas que este resumo mantenha o sentido do texto original. A fim de 

conhecermos melhor as etapas que compõem esse processo, vamos analisar a seguir cada 

parte que compõem essa tarefa.  

Spark Jones (1993, pág. 2) define três etapas que podem ser consideradas como o 

modelo básico para o desenvolvimento de um sumarizador automático: análise, transformação 

e a criação da síntese do texto analisado.  

Relacionando esses três passos com nossa pesquisa, primeiro determinamos o nosso 

tipo de sumarização (análise). Em seguida realizamos a segunda etapa do processo através da 

análise da estrutura sintagmática do texto (transformação) e por último, aplicamos a técnica 

de sumarização para qualificar os sintagmas e assim determinar quais sentenças farão parte do 

resumo (síntese). 

Retomando a conceituação sobre o processo de sumarização, podemos dizer que a 

primeira etapa faz referência ao tipo de resumo que se pretende construir bem como a seleção 
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de técnicas de análise textual que serão aplicadas no processo. A segunda etapa é a fase em 

que ocorre a aplicação do método de sumarização, onde são definidas as sentenças mais 

relevantes e a terceira etapa diz respeito à construção do resumo. 

Da mesma forma que existem tipos de resumo para cada situação, como veremos mais 

adiante, podemos também aplicar técnicas diferentes de síntese para sumarização. É o que 

vemos na conceituação de dois tipos de sumários realizada por Pardo: 

 

“Sumários genéricos trazem as informações mais importantes dos textos-
fontes correspondentes, sem se preocupar com os leitores. Sumários focados 
nos interesses do leitor, por outro lado, customizam as informações trazem 
em função do conhecimento destes.” (Pardo, 2008, pág. 3). 

 

Dessa maneira, a complexidade da construção de sumários, dos algoritmos que são 

empregados para a tarefa, pode, portanto, aumentar ou diminuir dependendo do interesse dos 

leitores por um determinado assunto. Em nossa pesquisa, por exemplo, focamos na 

sumarização genérica, isto é, na construção de um sistema de sumarização adaptável a textos 

de leitura. 

Ainda sobre as etapas citadas por Jones, a segunda etapa faz referência ao processo de 

transformação e consequente uso do domínio linguístico que o processo de automação deve 

utilizar para construir um resumo. Similar à forma como um ser humano processa um texto e 

o simplifica sem a perda de sentido, espera-se que o computador também possa realizar essa 

função.  

Para isso, observamos a descrição de Pardo ao analisar a profundidade do domínio 

linguístico no processo de sumarização: 

 

“Quanto mais se sobe da morfologia em direção à pragmática e ao 
discurso, maior é a abstração linguístico-computacional e mais difícil se 
torna obter uma representação formal do nível de conhecimento e, por 
conseguinte, mais complexo é processar computacionalmente tal nível.” 
(idem, pág. 4). 

 

Nessa situação, estamos escrevendo sobre tipos de sumarização complexas que 

realizam análise textual em nível semântico. Dadas às características que esse tipo de resumo 

requer é necessário que o sistema possua um conhecimento linguístico mais aprofundado. Em 

nossa pesquisa, estamos utilizando o nível mais básico, atuando no uso da morfologia e da 

estruturação sintagmática. 
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De outra maneira, existem também sistemas que podem também fazer uso de métodos 

estatísticos como os citados por Nenkova e Mckeown (2011, cap. 2) para contagem e 

catalogação de palavras-chave do texto e a partir desse ponto construir o resumo. São as 

metodologias conhecidas como superficiais: 

 

“A primeira abordagem para a SA (sumarização automática), chamada 
"superficial", faz pouco ou nenhum uso de conhecimento linguístico para 
produzir sumários... Nessa abordagem, é comum se fazer uso de dados 
estatísticos e empíricos.” (ibdem, pág. 5). 

 

O processo de sumarização possui, portanto, em sua essência a busca por uma 

metodologia que simule a capacidade de síntese textual do ser humano. Esse processo 

compreende o seu entendimento sobre o assunto abordado, domínio do texto lido e a 

abstração para a reescrita de uma nova produção. São essas qualidades que se esperam que o 

computador reproduza durante o processo automatizado. 

A construção do modelo computacional que atenda a esses requisitos, levando em 

consideração apenas a base metodológica básica entre eles, utiliza o seguinte modelo 

estrutural, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Diagrama do processo de sumarização automática. 
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Esse modelo é um diagrama simplificado sobre a tarefa de sumarização. Ele apresenta 

de maneira sucinta a forma como os métodos de sumarização são empregados atualmente 

dando ênfase a dois tipos básicos: o método abstrativo e o método extrativo. No tópico 

seguinte detalharemos as etapas que compõem o processo de sumarização. 

 

2.1.1. Processos de sumarização 

 

As etapas de pré-processamento e processamento são as principais que compõem a 

tarefa de sumarização. É no pré-processamento que o texto de entrada recebe a aplicação das 

features necessárias para prepará-lo para a etapa seguinte, a do processamento (Gupta e Lehal, 

2010). 

Podemos listar algumas das etapas pertencentes ao pré-processamento das palavras, 

que podem estar contidas nos métodos de sumarização (processamento), conforme descrito 

por Gupta e Lehal. Entretanto, a utilização ou não das features vai depender do tipo de 

metodologia que está sendo aplicada para a sumarização. Citando algumas das principais 

features temos: 

• Tokenização: as palavras são separadas, uma a uma, para a realização do 

processo de classificação morfológica; 

 

• Keywords: palavras consideradas importantes em uma sentença ou texto e 

geralmente estão na função de substantivo. Sentenças que possuem keywords 

são de uma maneira geral consideradas relevantes para um resumo. Isso porque 

são utilizadas em métodos de sumarização que levam em consideração a 

contagem e incidência de palavras em um texto, como é o caso dos métodos 

que utilizam a fórmula estatística TF-IDF (Lunh, 1958, pág. 160). 

 

• Proper Nouns: sentença que possui nomes próprios, pessoas e lugares, por 

exemplo, têm grandes chances de estarem em um resumo. Por essa razão 

possuem tratamento específico. 
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• Stemming: é o processo através do qual o sistema identifica o radical da 

palavra analisada. Através da detecção do radical, o sistema pode analisar a 

que classe morfológica essa palavra pertence. 

Já o processamento é a etapa em que a abordagem selecionada para o processo de 

criação do resumo é aplicada. É no processamento que uma ou várias abordagens interagem 

para a composição de um resumo mais significativo, dependendo do seu foco de aplicação. 

Veremos algumas abordagens utilizadas para a sumarização no capítulo de trabalhos 

relacionados. 

Existe ainda a etapa de reordenamento das sentenças. É nessa etapa em que o sistema 

organiza as sentenças que irão compor o sumário a partir da análise das sentenças mais 

relevantes do texto-fonte. Em nossa pesquisa, nós não estamos considerando nenhuma 

metodologia específica para essa etapa, apenas estamos ordenando as sentenças na mesma 

ordem do texto original. A seguir apresentamos uma relação dos principais tipos de 

sumarizações que podem ser construídos durante o processamento de um texto. 

 

2.2. Tipos de sumarização 
 

 

A fim de buscar um melhor entendimento sobre o processo de sumarização 

automática, vamos descrever alguns conceitos relacionados ao tema. Para isso, começamos 

com os fatores de contextos observados por Jones (1999, pág. 6) para descrever as 

possibilidades de uso da sumarização. 

O principal fator relacionado por Jones é o propósito da sumarização, pois é 

considerado por Jones como o fator norteador para a escolha da metodologia a ser utilizada. O 

propósito da sumarização possui três pontos principais que devem ser observados: a situação, 

a audiência e o uso. E ele descreve cada uma dessas características da seguinte maneira:  

 

“SITUATION refers to the context within which the summary is to be 
used ... AUDIENCE, refers to the class of reader for whom summaries 
are intended...USE: what if the summary for? Possible uses for 
summaries include those as aids for retrieving source text, as means 
of previewing as text about to be read...” (Jones, 199, pág. 8) 
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 Uso, aplicação e audiência abrem, portanto, um leque amplo de opções para 

determinarmos a aplicação de um sumário automático. Através do espectro desse fator citado 

por Jones podemos agora observar os trabalhos realizados na área e as inferências sobre sua 

aplicação. Edmundson (1969, pág. 1), que cita, por exemplo, a existência de dois tipos 

principais de sumários: 

• Sumário indicativo: resumo em que são considerados apenas os tópicos 

essenciais de um texto. Nesse tipo de resumo, não são considerados, por 

exemplo, detalhes de argumentos e conclusões. Esse modelo segue o padrão de 

resumo superficial e é indicado em situações cujas relações internas de 

coerência e coesões podem ser desconsideradas. 

 

• Sumário informativo:  é a técnica de sumarização cujo teor reflete diretamente 

o significado do texto original. Isto é, embora seja uma síntese, deve conter a 

interpretação, a argumentação e as conclusões que forem expressas no original. 

Esse processo é mais complexo e requer um alto nível de modelagem 

computacional e custo computacional também. 

 

Para os contextos supracitados, temos duas técnicas principais de sumarização 

definidas por Spark Jones (1999, pág. 3) e caracterizadas da seguinte maneira: 

• Extrato:  os textos sumarizados através da técnica de extração são uma forma 

rápida e dinâmica de criação de resumos automatizados. Essa técnica é mais 

rápida em relação às empregadas para abstração de texto, pois ela realiza a 

composição de um novo texto através da extração de sentenças do texto 

original. 

 

• Abstrato:  técnica de sumarização cuja principal característica está na 

interpretação do texto e na construção do resumo com palavras que 

contemplem o texto original, sendo que é criado um novo documento 

consideravelmente menor que o original.  
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“Abstracts, por sua vez, apresentam partes (ou mesmo tudo) reescritas, ou 
seja, há algum nível de modificação na estrutura e/ou significado dos 
trechos extraídos do texto-fonte.” (Pardo, 2008, pág. 4). 

 

Na técnica de extração, as sentenças são segmentadas seguindo o critério de ordenação 

original do texto principal. O ponto principal dessa técnica é a rapidez com que é realizada a 

determinação das sentenças mais relevantes e a sua montagem no texto resumido. 

As técnicas de abstração de alguma maneira fazem uso de recursos linguísticos para 

interpretar as sentenças e com isso tentam simular a condição do leitor no entendimento do 

texto. É a partir desse entendimento que o sistema de sumarização abstrativo irá construir um 

resumo com os pontos mais importantes do texto principal. 

Nenkova e McKeown (2011, pág. 6) informam também que os sumarizadores podem 

ser classificados pelo público alvo a que se destina o resumo. A audiência também influencia 

no processo de sumarização, pois ela pode definir quais características mais relevantes devem 

ser consideradas neste processo. Para esse tipo de trabalho, podemos considerar os resumos 

como sendo: 

• Genérico: resumo focado no conteúdo a ser sumarizado. Esse método, 

segundo as autoras, fazem apenas suposições sobre o público e o objetivo para 

gerar o resumo. 

 

• Focado: método de sumarização que leva em consideração não apenas o 

conteúdo dos documentos analisados como também a consulta realizada pelo 

usuário. Por exemplo, sistemas que resumem documentos médicos podem 

levar em consideração durante a busca informações tais como: nomes dos 

pacientes, doenças, sintomas, prescrições médicas anteriores entre outras.  

Outros tipos de sumarização podem aparecer também sendo orientados ao conteúdo, 

embora sejam menos usuais. São as seguintes: 

• Sumário por palavra-chave: tipo de sumário em que os resumos são 

construídos através da análise de um grupo de palavras-chave ou de sentenças 

retiradas do próprio texto; 
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• Sumário de notícia: tipo de sumário onde o texto fonte é sintetizado através 

de poucas palavras e o sumário deve representar o acontecimento noticiado na 

matéria. 

 

2.3. Aplicação da sumarização automática 
 

 

Outro ponto que deve ser levado em consideração durante o processo de sumarização 

automática é a quantidade total dos documentos que serão sumarizados. Isso porque algumas 

técnicas podem ser aplicadas em contextos diferentes: a um único documento (single 

document) ou a vários documentos (multiple-documents or multi-documents) 

simultaneamente.  

Nenkova e McKeown (2011, pág. 5) contribuem com informações de que esses dois 

contextos de aplicabilidade da sumarização automática se deu principalmente após o advento 

da internet. Com o uso da internet e com a criação de uma numerosa quantidade de dados, 

seria difícil utilizar um sumarizador single document, pois esse sistema desconsideraria a 

característica de multiplicidade de informações da rede. Um texto ou hipertexto da internet, 

sendo referenciado por várias fontes, precisa de um sumarizador que consiga abstrair 

informações do maior número de fontes possíveis e é o caso dos sumarizadores multi 

documents. 

Sizov (2010, pág. 8) apresenta em sua tese um diagrama (Figura 2) que representa, de 

maneira sistemática, o processo de sumarização enquanto tarefa composta por várias 

possibilidades de abordagem. Essa figura apresenta de maneira sintética uma referência a 

essas possiblidades de aplicação da sumarização. Assim, podemos verificar mais claramente 

que um sumário pode ser definido, segundo suas características, como uma tarefa composta 

de uma ou várias combinações dessas abordagens.  
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Figura 2: Diagrama para a tarefa de sumarização automática [Sizov, 2010]. 

 

Para entendermos como essa composição funciona, podemos utilizar como exemplo a 

presente pesquisa. Em nosso trabalho, propomos um método de sumarização automática, de 

base extrativa, para single documents, que utiliza uma knowledge-rich baseada em 

dicionários. Knowledge faz referência ao uso de uma base de dados de conhecimento 

linguístico, se o sistema utiliza uma base desse tipo dizemos que ela é rich, senão dizemos 

que ela é poor. 

Essa composição foi selecionada por permitir um ganho em determinados aspectos, 

principalmente relativos à velocidade e baixa complexidade de implementação do organizador 

de sentenças, por exemplo. Além disso, entendemos que nosso método de sumarização deve 

servir para sumarizar textos de leitura diversos pelo método extrativo. Por essa razão não 

estamos direcionando-o para uma tarefa de sumarização específica (task specific constraints). 

Entretanto, vamos explicar os exemplos citados por Sizov para esse tipo de sumários 

como uma forma de enriquecer nosso trabalho sobre o processo de sumarização: 

• Query focused: nessa metodologia, o sumarizador constrói o sumário a partir 

de uma consulta do usuário.  

 

• Update summarization: são metodologias que buscam atualizações em textos 

de notícias organizados por ordem de data. Os sumários são construídos 

considerando as informações mais recentes para as notícias relacionadas. 
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• Guided summarization: são sumários construídos a partir de um conjunto de 

aspectos fornecidos pelo usuário. Os resumos podem ser construídos, por 

exemplo, por assuntos específicos como: política, esportes, educação, entre 

outros. 

 

Como podemos ler, esses exemplos de metodologias de sumarização são orientadas 

principalmente pelo interesse do usuário. Elas atendem a uma necessidade específica de 

consulta por parte do usuário e buscam trazer um resumo especializado sobre determinado 

assunto. 

 

2.4. Resumo do capítulo 
 

Nesse capítulo, apresentamos uma descrição detalhada sobre o que é a sumarização 

automática de documento e as suas principais metodologias e características, a partir das 

considerações de alguns estudiosos nesta área. 

Detalhamos também as etapas que compõem o processo de sumarização, descrevendo 

as duas partes principais: pré-processamento e processamento, e como cada uma delas 

contribui para o processo como um todo. 

No próximo capítulo, veremos como é realizada a análise sintagmática do texto para a 

proposta de pesquisa que está sendo apresentada. Veremos também como modelamos a 

gramática sintagmática, aplicando-a na construção dos sintagmas necessários para o nosso 

método de sumarização. 
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Capítulo 3 -  Processamento 
sintagmático das palavras 
 

 

 

Pardo (2008) cita alguns aspectos da linguística (figura 3) que são considerados pela 

área de PLN (Processamento de Linguagem Natural) e que também são relevantes para o 

processo de sumarização.  Ele relacionou esses aspectos em uma figura onde o processo de 

sumarização avança dentro da área da linguística e faz uso desta para determinar as melhores 

sentenças para um resumo. 

 

 

Figura 3: Abstração do processamento da linguagem pelo computador (Pardo, 2008, pág. 4). 

 

À medida que o nível da interação linguística vai avançando, subindo na escala 

apresentada, temos de considerar que o método de sumarização avança mais para uma 

sumarização profunda ou abstrativa. Para isso, tomamos como ponto de partida a utilização da 

gramática gerativa para iniciar a análise e a estruturação sintagmática das sentenças. 

A ideia que subjaz à análise sintagmática do texto, dentro do contexto desta pesquisa, 

é determinar através desta análise quais são as sentenças mais relevantes. Antes, porém, 

devemos explicar o que é a construção da análise sintagmática e como ela é aplicada em nossa 

pesquisa. Além disso, vamos descrever também os aspectos básicos da morfologia que é 

utilizada em nosso estudo. 

 

3.1. A morfologia 
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Analisando a palavra morfologia pelo seu significado temos: morphô (forma) e logos 

(estudo) traduzindo assim para estudo da forma. É o estudo da morfologia pode ser realizado 

através de duas perspectivas: pela perspectiva do morfema e pela perspectiva da palavra. 

Ainda sobre o significado do estudo morfológico, Ribeiro afirma que ao estudo da 

morfologia pertencem: 

 

“os estudos sobre a estrutura interna dos vocábulos e sobre a classificação 
de palavras.” (Ribeiro, pág. 63). 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos aspectos de ambas às perspectivas. Utilizamos a análise 

do morfema quando, por exemplo, buscamos o sufixo de uma palavra. Da mesma maneira que 

nosso sistema também realizar a análise morfológica na perspectiva de classificar as palavras 

gramaticalmente através da utilização de dois dicionários.  

Desta maneira, quando tratamos de morfologia neste trabalho, significa que estamos 

relacionando uma palavra identificada pelo computador à sua respectiva classificação 

gramatical, analisada através do conjunto de métodos de classificação direta e dicionários 

online e offline. Esses métodos serão analisados detalhadamente no capítulo 5. 

 

3.2. O sintagma 
 

Como sabemos, uma sentença é constituída de palavras, cada uma com uma atribuição 

própria para formam às sentenças que compõem o texto. Segundo a teoria de Chomsky 

(1986), podemos definir a classificação de algumas palavras e determinar uma estrutura lógica 

para explicar o seu uso. A essa estrutura, damos o nome de árvore sintagmática, conforme 

exemplo apresentado na Figura 4. 
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Figura 4: Exemplo de árvore de sintagmas. 

 

Na Figura 4, podemos verificar uma árvore sintagmática padrão com os dois principais 

sintagmas formadores: SN (sintagma nominal) e SV (sintagma verbal). O SN é sintagma 

formado pelo nome (núcleo) e é antecedido pelos determinantes (artigo ou pronome). O SV é 

o sintagma formado pelo verbo (núcleo) e pode ser seguido por um sintagma preposicional, 

sintagma nominal ou sintagma adverbial. 

Esses são os sintagmas referentes aos termos essenciais da oração. Entretanto, além 

deles, existem outros sintagmas também relevantes para o subconstituinte estrutural da língua. 

Chomsky postula a existência de outros tipos de sintagmas para formação estrutural, um dos 

principais, além do SN e o SV, existe também o SP (sintagma preposicional), o SAdj 

(Sintagma Adjetival) e o SAdv (sintagma adverbial). 

O SP é o sintagma que agrupa as orações e/ou estruturas encabeçadas por preposições 

e locuções prepositivas. O sintagma adjetival possui como núcleo um adjetivo e na sentença 

ele pode assumir a função sintática de adjunto adnominal, predicativo ou de complemento 

nominal. Já o sintagma adverbial tem como núcleo o advérbio e ele pode assumir na sentença 

a função sintática de adjunto adverbial. 

Pensando na sentença como um objeto que precisa ser analisado pelo computador, fica 

relativamente fácil construir a estrutura de uma sentença simples como a do exemplo da 

figura 4. Entretanto, nem sempre teremos sentenças como essa, pois o mais provável é que 

sentenças maiores apareçam durante a análise dos textos da pesquisa. 
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Por essa razão, em nossa pesquisa, desenvolvemos um analisador que constrói as 

estruturas sintagmáticas de maneira automática. Independente do tamanho do texto 

apresentado e que consegue analisar sentenças que são gramaticais. 

Por que para o contexto da análise, uma sentença pode ser considerada como 

gramatical e agramatical. Sentenças gramaticais são sentenças cuja estrutura está coesa, 

coerente e permite o entendimento do sentido da sentença, do contrário chamamos essas 

sentenças de agramaticais. Como no seguinte exemplo das frases: 

“Eu gosto de comer maça” - gramatical 

“Eu gosto de maça comer” - agramatical 

 

3.3. Análise sintagmática 
 

A construção de um modelo sintagmático para análise automática de texto é um 

componente importante para nosso modelo. Utilizando a gramática proposta por Chomsky 

(1986) e descrita por Silva e Koch (2012, pág. 35), podemos construir uma estrutura 

computacional para definição de cada sintagma do texto. Essa gramática, aplicada ao contexto 

da língua portuguesa pode ser constituída da seguinte maneira. 

Gramática: 

1: O -> SN + SV + (SP) 

2: O -> Conj. 

3: SN -> (Det) + (Mod1) + N | (Pron) | (X) + (Mod2) 

4: SP -> Prep | Adv. + (SN) 

5: SA -> intens + (SP) + (Adj) + (SP) 

6: SV -> V + (SN | SP) 

7: SV ->cóp. + (SA | SN | SP) 

8: Det ->Pré-Det + (Art | Pron) + Pós-Det 

9: Pré-Det -> Pron. 

10: Pós-Det -> Num. | Pron. 

11: Mod -> (SP) | (SA) 

12: Art. -> artigo 

13: Prep. -> preposição 

14: Pron. -> pronome 
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15: Adv. -> advérbio 

16: intens -> Adv. 

17: Adj. -> adjetivo 

18: Num. -> numeral 

19: Conj. -> conjunção 

20: cóp -> verbo de ligação 

21: N -> substantivo | (pronome) 

22: V -> verbo 

 

Legenda: 

O: oração 

SN: sintagma nominal 

SV: sintagma verbal 

SP: sintagma preposicional 

SA: sintagma adjetival 

Det: determinante (artigos ou pronomes) 

Mod: modificadores 

Intens: intensificadores. 

Cóp: cópulas (verbos de ligação) 

X: postiço (símbolo que assume figurativamente a função do SN quando ele está 

indefinido na sentença) 

Obs.:  

(1) Termos entre parênteses significam ser opcionais. 

(2) O sintagma adjetival e o adverbial são considerados como complementares e estão inclusos nos 

símbolos terminais MOD. Eles não são considerados como elemento inicial pelo fato de esses sintagmas não se 

originarem da oração principal, apenas de outros sintagmas. 

 

Assim sendo, podemos definir agora algumas metas que podem ser consideradas para 

nosso sistema através da aplicação desta gramática. Analisar as estruturas do texto e 

classificá-las de acordo com seus respectivos sintagmas. E a partir destas estruturas definimos 

também um padrão para valorização por pesos das estruturas sintagmáticas. 
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3.4. Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo apresentamos os conceitos e como utilizamos em nossa pesquisa o 

processo de análise sintagmática. Descrevemos o que são sintagmas e quais são os principais 

sintagmas utilizados em nosso trabalho. 

Ainda neste sentido, apresentamos também a gramática que está sendo utilizada pelo 

sistema SigAutoSum para a construção das estruturas sintagmáticas. No próximo capítulo, 

apresentaremos as pesquisas já realizadas na área e como elas se relacionam com o nosso 

estudo. 
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Capítulo 4 -  Trabalhos 
relacionados 
 

 

 

Analisaremos nesse capítulo alguns métodos de sumarização amplamente conhecidos 

pela comunidade científica, focando principalmente nas pesquisas que possuem em seus 

métodos de sumarização, em algum nível, a utilização de sintagmas. 

Os trabalhos que estamos relacionando nesse capítulo se relacionam com o nosso 

trabalho porque utilizam sintagmas em algum momento do processo de sumarização. 

Sintagmas como o SV e o SN são explorados nestas metodologias como forma de identificar 

determinados grupos de palavras que, por sua vez, são utilizados para determinar as sentenças 

mais relevantes. 

Entretanto, em nossa pesquisa, realizamos a análise sintática de uma maneira mais 

ampla, detectando toda a cadeia sintagmática. Analisamos toda a estrutura sintagmática da 

sentença e fazemos uso dos sintagmas principais (SN, SV e SP) para determinar as sentenças 

mais relevantes. Essa é a principal diferença entre os modelos apresentados e o nosso sistema 

SigAutoSum. 

 

4.1. Revisão Sistemática 
 

 

Para iniciar a pesquisa, realizamos uma revisão sistemática sobre os assuntos que 

seriam abordados para termos uma visão mais ampla sobre os principais trabalhos realizados 

na área de sumarização automática e posteriormente focarmos em um determinado grupo ou 

área de pesquisa. Verificar quais são as tendências atuais das pesquisas com SA também foi 

um dos objetivos dessa etapa do trabalho. 

Nós utilizamos o sistema do Google Acadêmico como site de busca para os trabalhos e 

obtivemos como resultado um total de 437 textos, constituídos de papers, surveys e livros das 

áreas de PLN, métricas de avaliação de sumários e sumarização automática. 

Para chegar a esse total, utilizamos as seguintes palavras chave em nossa pesquisa: 
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INGLÊS:  Automatic summarization, text, compression, prune, summary, metric, 

evaluation, syntactic sentence, survey, state of art, NLP, noun phrase, verb phrase;  

 

PORTUGUÊS: PLN, sumarização automática, texto, compressão, poda, sintaxe, 

métrica de avaliação, análise sintática, estado da arte, sintagma nominal e sintagma verbal;  

 

As palavras chaves foram combinadas entre si, mas mantendo a separação por idioma. 

Algumas outras palavras foram surgindo após o primeiro levantamento tais como: chunker, 

part of spreech taggin, sentence labeling, entre outras que foram gradualmente incorporadas à 

revisão. Separamos um total de 78 papers que dissertavam especificamente sobre as 

principais técnicas de sumarização automática extrativa. 

Destes 78 papers separamos os trabalhos pelos tipos de métodos utilizados para o 

processo de sumarização e criamos 17 pastas diferentes para armazenar os arquivos que 

possuíssem técnicas semelhantes. Desse total, 13 foram separados por possuírem técnicas que 

utilizam a análise sintagmática. 

Destes 13, separamos 4 que descrevem metodologias que utilizam análise sintagmática 

como parte direta do processo de determinar as sentenças mais relevantes. Separamos também 

mais 3 papers de sumarizadores que trabalham especificamente com textos para o português 

brasileiro e 1 paper que trata de uma técnica de sumarização utilizando aprendizado de 

máquina e que foi publicado recentemente. 

Os outros 5 papers da mesma categoria tratam de metodologias similares aos 4 

primeiros selecionados, mas com pequenas diferenças, algumas no idioma francês e outras no 

processo de seleção de sentenças, mas que no geral não representavam mudanças 

significativas em relação às quatro primeiras. 

Podemos observar em nossa revisão que existem mais métodos estatísticos do que 

métodos que trabalham a linguística como núcleo principal da metodologia, embora existam 

também alguns trabalhos que utilizem ambas as abordagens como parte do processo de 

sumarização.  

Não se trata, entretanto, de criarmos uma rivalidade entre os dois aspectos, mas sim 

buscarmos a criação de um método que utilize no seu núcleo uma base puramente linguística 

para decifrar quais são as sentenças mais relevantes.  
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Principalmente porque existem hoje métodos estatísticos que apresentam bons 

resultados para realização da sumarização automática, como nos tópicos seguintes. Desejamos 

então avaliar se uma metodologia de base linguística, com víeis na construção estrutural das 

sentenças, pode apresentar resultados tão bons quanto essas metodologias de base estatística. 

A seguir apresentamos os quatro artigos selecionados como parte deste capítulo e 

como eles se relacionam com o tema de nossa pesquisa. 

 

4.2. Cadeias Léxicas (Lexical Chains) 
 

 

Em 1991 os pesquisadores Morris e Hirst  apresentaram um estudo sobre como os 

substantivos podem se interligar. Os autores batizaram esse processo de ligação com o nome 

de corrente léxica e esta é formada através da interligação de palavras cujo sentido esteja 

relacionado.  

Aproveitando-se desse estudo, Barzilay e Elhadad (1999) aplicaram esse conceito à 

sumarização automática e criaram assim um sistema que utiliza uma base de dados semântica, 

denominada WordNet, para construir os sumários a partir das correntes léxicas. 

 

“WordNet is a large lexical database of English. Nouns, verbs, adjectives 
and adverbs are grouped into sets of cognitive synonyms (synsets), each 
expressing a distinct concept. Synsets are interlinked by means of 
conceptual-semantic and lexical relations. The resulting network of 
meaningfully related words and concepts can be navigated with the 
browser” (Princenton University, sitio acessado em 01/02/2014) 

 

Na figura 5 apresentamos um exemplo de como as palavras estão relacionadas com 

seus possíveis significados no data base da wordnet: 
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Figura 5: Exemplo de conexão realizada no WordNet. 

 

Ao utilizar a Wordnet, os autores conseguem relacionar o substantivo de cada sentença 

e assim criar uma relação semântica entre as sentenças do texto-fonte. As sentenças que 

possuírem um maior número de relações são as elegíveis para compor o resumo. O processo 

de construção dos sumários, na prática, para essa metodologia funciona da seguinte maneira:  

• Após o pré-processamento das palavras (tokenização, stemming, entre outros), 

o sumarizador identifica a relação léxica dos substantivos e as relaciona 

conforme são identificadas na Wordnet; 

 

• As sentenças são então agrupadas de acordo com o vinculo que os substantivos 

destas possuírem de acordo com a wordnet; 

 

• Os grupos que reunirem o maior número de sentenças dada a sua similaridade 

semântica são então considerados muito importantes para o contexto do 

documento analisado. Com isso, o sumarizador consegue identificar estas 

sentenças e considerá-las muito relevantes, incluindo-as assim no resumo. 

 

4.3. Sumarização baseada na Poda da Árvore 
Sintagmática 
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A poda da árvore sintagmática consiste na exclusão de determinada parte de cada 

sentença do texto-fonte. Essa parte das sentenças que são podadas é formada por constituintes 

sintáticos considerados como pouco relevantes para a informatividade do texto como um todo.  

É nesta perspectiva que é realizada a pesquisa de Gagnon e Sylva (2005). Em sua 

proposta, eles analisam os aspectos que caracterizam as estruturas sintagmáticas como 

relevantes ou irrelevantes e assim promovem a poda da estrutura.  

As sentenças resultantes desta análise qualitativa, se consideradas como irrelevantes, 

são então excluídas e as sentenças restantes são elegíveis a serem inclusas no resumo. 

Segundo os autores, os critérios utilizados para a poda da árvore sintagmática tomou 

como base o estudo apresentado por Grefenstette (1996), no qual ele estabeleceu pistas para 

definir o nível de informatividade das sentenças. Com base nestas pistas, ele descreve os 

níveis de importância para classificação das sentenças. 

• Nível 1 - Sentenças que possuem nomes próprios. 

• Nível 2 - Sentenças que possuem sujeito e predicado. 

• Nível 3 - Sentenças que possuem verbos. 

• Nível 4- Mantêm-se sintagmas preposicionais menos nas sentenças que 

possuem orações subordinadas. Espera-se também a construção de sentenças 

gramaticais, isto é, legíveis e interpretáveis por um ser humano. 

As sentenças que possuem estas características ou o maior número delas são mantidas 

e o restante é considerado como pouco relevante para compor o resumo. 

 

4.4. Sumarização baseada na compressão da 
árvore sintagmática 

 

Outro estudo proposto nesta mesma linha foi realizado por Monod e Prince (2008) 

sobre a aplicação da compressão da árvore sintagmática. Nesta abordagem, os nós da árvore 

sintagmática são analisados, um a um, para determinar a importância da sentença em um 

determinado contexto.  

A teoria proposta por Monod e Prince consiste na: 
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• Realização da análise sintática do texto para determinar as estruturas 

sintagmáticas; 

• De acordo com a teoria X-Bar, no modelo definido pelos autores, cada 

estrutura sintagmática é classificada por uma função interna e que podem ser 

dos tipos: Specifiers (artigos, advérbios, etc.), Complements (NV, NP) e 

Adjuncts; 

• Classificação destas estruturas como nós “cabeças” (specifiers) e 

“dependentes” (complements e adjuncts). Estes nós dependentes poderão ser 

descartados de acordo com suas propriedades linguísticas; 

Os autores citam ainda que os nós do tipo modifiers nunca são excluídos, já os 

dependentes do tipo adjuncts poderão ser descartados de maneira livre, sem nenhum tipo de 

restrição. Para os nós do tipo complements só serão excluídos através de uma análise caso a 

caso onde serão considerados os seguintes critérios: 

• A importância desejada; 

• A taxa de compressão desejada; 

• A confiança no resultado da análise sintática; 

• A confiança nas pistas linguísticas encontradas; 

• O gênero do texto fonte. 

Com isso, podemos deduzir inicialmente que, em um determinado texto, todos os 

constituintes têm relevância e por isso não deveriam ser desprezados ou excluídos em um 

cálculo de sentenças relevantes, como o que ocorre atualmente em métodos de sumarização 

automática que utilizam métodos estatísticos. 

Um segundo aspecto relevante desta pesquisa é a descoberta de novas pistas que 

determinam a importância da dependência na relação sintagmática. Estas pistas (tipo do 

artigo, frases entre parênteses, frases interrogativas, entre outras) são determinantes para o 

modelo apresentado por servirem como base para a aplicação das regras definidas para 

realização da poda. 

Estas são as principais características do método proposto pelos autores, onde a 

principal diferença está no enfoque da relevância das regras para o processo de sumarização e 

da poda das árvores sintagmáticas. No restante do método, os autores relatam que apenas 
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continuam abordando o processo de criação do resumo utilizando os nós remanescentes da 

árvore que foram considerados como muito relevantes. 

Estes nós, dada à abordagem de compressão das sentenças sintagmáticas, são 

suprimidos através da poda da árvore sintagmática e os nós restantes são inclusos no resumo 

por conterem as informações consideradas mais importantes. 

 

4.5. Sistemas de sumarização para o 
português brasileiro 

 

Existem também algumas propostas para sumarização automática que trabalham com 

o português brasileiro. É o caso dos sumarizadores GistSumm, ClassSum e SuPor. Similar ao 

SigAutoSum, estes softwares são sumarizadores específicos para a língua portuguesa. A 

seguir apresentamos uma análise destes sistemas. 

 

4.5.1. GistSumm 

 

O sumarizador GistSumm, desenvolvido por Pardo (2002) para o português brasileiro, 

utiliza a abordagem superficial em sua análise. O ponto principal da sua abordagem está na 

busca pela ideia principal do texto e a partir desta construir o resumo. 

O GistSumm busca identificar no texto outras sentenças que estejam relacionadas à 

sentença que possui ideia principal e é a partir dessa sentença que todo o resumo é construído. 

Assim sendo, o GistSumm produz resumos formados pela sentença que expressa a ideia 

principal do texto (sentença gist) e as sentenças complementares mais próximas a esta. 

O processo de sumarização consiste das seguintes etapas: 

• Primero as sentenças são delimitadas por seus sinais de pontuação; 

• As sentenças são ranqueadas utilizando dois métodos: keywords e TF-IDF 

(frequência de termo). A sentença com maior pontuação é considerada então a 

sentença gist. As outras sentenças que comporão o sumário são selecionadas 

tomando por base esta sentença gist; 

• Por fim, respeitando a taxa de compressão especificada pelo usuário, 

selecionam-se as sentenças que formarão o sumário. 
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4.5.2. ClassSumm 

 

O sistema de sumarização ClassSumm desenvolvido por Neto et. al. (2002) tem como 

ponto principal a utilização do método de classificação probabilístico Naive Bayes para 

determinar as sentenças mais relevantes. 

O ClassSum utiliza também um conjunto de features como variáveis para a análise do 

naive. Algumas das features utilizadas pelo sistema são os seguintes: TF-IDF, tamanho da 

sentença, posição da sentença, similaridade com o título do texto, similaridade com palavras-

chave, coesão entre as sentenças, coesão com a sentença central, ocorrência de nomes 

próprios e anáforas na sentença entre outras features. 

 

4.5.3. SuPor 

 

O SuPor desenvolvido por Módolo (2003) é um outro sistema de sumarização 

automática para o português brasileiro e que utiliza um método de classificação baseado no 

Naive Bayes seguindo o modelo proposto por Kupiec et. al. (1995). Em seu processamento 

ele também faz uso de um conjunto de features (características) para determinar quais são as 

melhores sentenças para um resumo.  

Estas features são empregadas no processo e definidas com base em métodos clássicos 

de SA como as cadeias léxicas (Barzilay e Elhadad, 1999), o cômputo de frequência de 

palavras (Luhn, 1958) e o método de localização de sentenças (Edmundson, 1969). 

A principal vantagem encontrada neste modelo de sumarização está na aplicação de 

vários métodos para selecionar as sentenças mais relevantes. Entretanto, por utilizar um 

número considerável de features, 11 no total e suas possíveis combinações em relação aos 

métodos de sumarização existentes, esta abordagem requer do usuário conhecimento prévio 

sobre sumarização para que se possa escolher o melhor sumário possível para um texto. 

 

4.6. Sumarização baseada na lógica fuzzy 
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Alguns dos trabalhos recentes que estão sendo desenvolvidos na área fazem uso de 

métodos de aprendizado de máquina para a construção de resumos. Um exemplo disto é a 

aplicação de lógica fuzzy na sumarização automática. 

Lógica fuzzy ou lógica difusa é um tipo especial de tratamento de informação onde a 

resposta a uma determinada pergunta não pode ser determinada com um simples “sim” ou 

“não”. É neste contexto que são empregadas computacionalmente técnicas que tentam simular 

respostas intermediárias como “talvez” para responder perguntas que demandem esta terceira 

opção. 

No trabalho apresentado por Patil e Kulkarni (2014) os autores utilizam a lógica 

fuzzy para determinar as sentenças mais relevantes do texto e com isso construir os resumos. 

Sua metodologia segue um procedimento de quatro passos: pré-processamento, extração de 

features, processamento (aplicação da lógica fuzzy) e por último a seleção de sentenças. 

O sistema desenvolvido pelos autores utiliza a extração de features para determinar 

quais sentenças podem ser relevantes e aplicar pontos para as sentenças selecionadas. Na 

etapa de processamento o sistema então aplica a lógica fuzzy e as sentenças são ranqueadas 

seguindo os parâmetros de pouco, médio e muito importantes para o resumo. A partir daí as 

sentenças mais importantes são então relacionadas para o resumo. 

 

4.7. E os resultados obtidos? 
 

Os resultados das pesquisas relacionadas neste capítulo não serão considerados nesta 

dissertação porque nem todos os artigos que avaliamos apresentaram resultados ou então os 

resultados foram avaliados de maneira diferente em cada trabalho e dessa maneira não foi 

possível compatibilizar as avaliações.  

Alguns destes artigos citados utilizaram a Rouge como métrica de avaliação, 

entretanto eles não utilizaram parâmetros equivalentes, por esta razão não será possível 

comparar os resultados destes trabalhos com os resultados que obtivemos para nosso 

experimento. 

Entretanto, a ausência destes resultados não irá dificultar nossa pesquisa, pois nosso 

objetivo não é de fato provar que a metodologia adotada é melhor do que os trabalhos 

relacionados, mas sim provar através da observação comparativa que nossa metodologia tem 
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relevância e que pode ser aplicada como método de sumarização automática mesmo não 

apresentando os melhores resultados. 

 

4.8. Relação dos trabalhos com a pesquisa 
 

 

Como podemos observar nos trabalhos analisados, o uso da estrutura sintagmática do 

texto no processo de sumarização foi utilizado como componente na seleção de sentenças. É 

seguindo por este caminho que também utilizamos a estrutura sintagmática, porém como 

núcleo do método principal para a seleção de sentenças. 

A primeira delas está na consideração da análise enquanto valor real da estrutura 

sintagmática para o método em si. Nas propostas das cadeias léxicas, por exemplo, são 

utilizados apenas o núcleo do sintagma SN como recurso para a busca das sentenças 

relevantes. Em nossa proposta, o sistema SigAutoSum realmente cria este vinculo de 

importância com os sintagmas, pois ele faz uso destes no método que decide quais sentenças 

são importantes. Mesmo que outras sentenças não reflitam necessariamente esta relevância. 

Mesmo os sintagmas que a princípio não são considerados nesta pesquisa, como é o 

caso dos sintagmas adjetivais (SAdj) e os sintagmas adverbiais (SAdv), são determinados 

pelo SigAutoSum e sua existência na estrutura poderá ser considerado por pesos em pesquisas 

futuras. 

Outra diferença que consideramos significativa é a manutenção das stopwords que 

tradicionalmente são excluídas durante a etapa de pré-processamento. Isto porque elas são 

consideradas com pouca relevância dado seu caráter mais conectivo do que propriamente 

informativo. 

 

"We define a general stopword list for those words which serve no purpose 
for retrieval, but are used very frequently in composing the documents..." 
(SAVOY, 1999, pág. 3) 

 

Tentando contrapor esta visão sobre as stopwords buscamos verificar, também, se a 

melhor maneira de analisar a estrutura de um texto é realmente aproveitando toda a sua 

estrutura, sem desconsiderar nenhuma palavra. 
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4.9. Resumo do capítulo 
 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos realizados para a nossa revisão 

sistemática. Apresentamos também alguns dos principais métodos de sumarização automática 

de textos. Alguns aplicados ao português brasileiro e outros a idiomas de outros países. 

Quatro destas metodologias apresentadas possuem relação direta com nosso trabalho, 

pois também utilizam em alguma etapa de suas metodologias o uso de sintagmas durante o 

processo de sumarização. E o trabalho mais recente fala da sumarização utilizando como 

método principal uma técnica de aprendizado de máquina. 

A seguir traremos com mais detalhes a nossa pesquisa bem como os detalhes de nossa 

pesquisa. A construção do SigAutoSum para sumarização de textos utilizando como método 

principal a estrutura sintagmática dos textos analisados. 
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Capítulo 5 -  Descrição da pesquisa 
 

 

 

A nossa pesquisa se baseia na premissa de que a informação necessária para o leitor 

está contida no texto e que o processo de compreensão perpassa também pela compreensão 

das palavras que o compõem. Este seria então um dos níveis necessários o processo de 

apropriação do texto por parte do leitor e posterior construção de um resumo. 

Sobre esta concepção de apropriação do texto que pretendemos utilizar como parte do 

processo de sumarização, nós consideramos o que Leffa nos diz a respeito da compreensão 

textual: 

 

"Uma descrição completa do processo de compreensão deve levar em conta, 
no mínimo, três aspectos essenciais: o texto, o leitor e as circunstâncias em 
que se dá o encontro." (Leffa, 1996ª, pág. 1). 

 

Uma vez que o processo de compreensão deve levar em consideração o texto, nós 

entendemos que neste aspecto citado por Leffa também deve estar incluso o conhecimento da 

língua, o significado das palavras e sua formação estrutural. Embora a compreensão não seja 

limitada apenas ao texto, limitamo-nos nessa pesquisa apenas à estrutura das orações ou 

sentenças.  

Em relação aos processos de sumarização automática, percebe-se que muitos dos 

métodos encontrados na literatura foram idealizados para fornecer ao computador um 

conceito matemático para entender a relação “informação e conteúdo” do texto como visto 

nos surveys elaborados por Foong et. al. (2010) e em Suneetha (2011).  

Estas metodologias para sumarização utilizam em sua maioria princípios estatísticos 

para determinar a melhor sentença, a que possui as informações mais relevantes para o 

resumo. 

Os métodos que relacionamos no capítulo 4, por exemplo, ainda que contemplem de 

alguma maneira a leitura sintática do documento, não são tão abrangentes como a leitura 

humana. Isso porque as técnicas apresentadas levam em consideração apenas fragmentos 

sintáticos das sentenças para caracterizá-las como relevantes. 
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Desta maneira, assim como alguns softwares tentam reproduzir o mundo real para 

resolução de problemas, iremos também considerar que um software de sumarização 

automática de textos deve conseguir interpretar um texto começando pelo nível mais básico 

de interpretação das palavras e construção das estruturas sintagmáticas, similar à maneira com 

que o ser humano realiza estas mesmas atividades. 

É também a partir desta identificação das palavras e estruturação das sentenças que se 

inicia a construção das relações mais avançadas de leitura e interpretação de textos, conforme 

nos diz Viana, ao analisar as competências para a compreensão textual: 

 

"((De uma forma simplificada, podemos falar em dois grandes grupos de 
competências: i) competências básicas, ao nível de reconhecimento de letras 
e de palavras (decifração) e ii) competências de ordem superior, ao nível da 
construção de significado (dentro da sentença, entre sequência de sentenças 
e no texto como um todo)" (Viana, 2010, pág. 448). 

 

Assim, entendemos que devemos avançar gradualmente na leitura do documento e 

capturar suas informações principais para compreensão por parte do computador, em tese, 

levando em consideração a maior valia dos termos constituintes do próprio texto em 

detrimento da sua estatística sentencial como utilizado em outras metodologias. 

Em nosso método, é proposta uma análise sintagmática do documento a ser 

sumarizado com base no pressuposto de que a análise sintagmática pode contribuir para 

encontrarmos as sentenças mais relevantes, tomando por base o conceito das sentenças já 

conterem toda a informação necessária para o resumo. 

Para isso, propomos um modelo de analisador sintagmático automatizado, que permita 

a construção da estrutura sintagmática de um texto completo. 

 

5.1. Questões da Pesquisa 
 

A partir da proposta da pesquisa apresentada, consideram-se pertinentes as seguintes 

questões. 

 

Q1: “É possível automatizar o processo de análise sintagmática (construção dos 

sintagmas das sentenças) de um documento de modo a permitir ao computador diferenciar os 

tipos de sintagmas da língua portuguesa?” 
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Q2: “A análise da cadeia sintagmática de um texto pode contribuir para 

determinarmos a importância de uma sentença na construção de um resumo extrativo?” 

 

Q3: “Através da contagem dos primeiros sintagmas de uma sentença é possível 

determinarmos quais sentenças são relevantes para a construção de resumos automáticos?” 

 

5.2. Hipóteses 
 

Para nortear a presente pesquisa, utilizamos como elementos base para responder às 

questões de pesquisa as seguintes hipóteses: 

 

H1: “A cadeia sintagmática, formada por SN, SV, SP e SA, podem contribuir, através 

da complexidade de formação das sentenças, para a construção dos resumos 

automatizados.” 

 

Premissa: As técnicas de automação de resumos que utilizam como base métodos 

extrativos, isto é, que retiram sentenças do texto para formação do resumo, possui em sua 

metodologia uma maneira de qualificar as sentenças extraídas determinando assim sua 

relevância. Esta qualificação é realizada considerando como verdadeira a ideia de que 

sentenças completas possuem orações formadas por SUJEITO e PREDICADOS, onde os 

predicados são formados pelos complementos da oração (verbos, adjetivos, advérbios, etc.).  

Supomos que, se conseguirmos aplicar um processo de quantificação entre os termos 

essenciais da oração (como o nosso método de qualificação das sentenças para o resumo), será 

possível criar um modelo de automação de resumo baseado puramente na análise 

sintagmática. Isto se converterá em benefícios futuros para os estudos, entre eles o processo 

de sumarização de textos grandes, como livros por exemplo. 

 

H2: “Sintagmas Nominais são utilizados para a determinação de palavras-chave para 

a análise das sentenças mais relevantes. Com isso, supomos que, assim como o SN, outras 

estruturas sintagmáticas também podem contribuir para o processo de valia das sentenças.”. 
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Premissa: Na construção da cadeia sintagmática de um texto, a gramática 

sintagmática nos permite construir quatro cadeias principais: SN, SV, SP e SA. Atualmente, 

no processo de automação de resumo, só é considerado o SN (sujeito da oração formado por 

um substantivo). Supomos que, com a consideração das demais sentenças, pode-se detectar 

uma cadeia de informações mais relevantes em uma sentença e assim encontrar uma valia 

maior para o sumário. 

Se for possível construir um algoritmo baseado na gramática sintagmática, poderemos 

analisar de maneira ampla e completa toda a cadeia estrutural de um texto de modo que 

permita a sua posterior análise, de maneira mais complexa, para a automação de resumo. 

Reproduzindo um sistema que consiga encadear automaticamente todas as 

composições sintagmáticas da língua portuguesa e assumindo como válidos os indícios 

apurados pelo estudo das professoras Louis e Nenkova (2012, pág. 2) sobre coerência nas 

relações sintáticas, entendemos que será de extrema valia elaborar um modelo computacional 

para construir as cadeias sintagmáticas para análise de corpus para sumarização. 

 

5.3. O Sistema SigAutoSum 
 

Na Figura 6 apresentamos o diagrama de funcionamento do SigAutoSum para 

sumarização automática extrativa de texto, utilizando o modelo informativo com aplicação de 

nível linguístico morfossintático. 

 

Figura 6: Workflow do processo de sumarização executado pelo sistema  



52 

 

 

 

 

O processo de construção do resumo baseado na análise sintagmática acontece através 

da contagem dos sintagmas existentes em cada uma das sentenças do texto. Estas sentenças 

são analisadas morfológica e sintaticamente, e sua estrutura sintagmática é quantificada 

através de pesos.  

É a somatória total dos pesos por sintagmas em uma sentença que determina se ela é 

elegível para estar no resumo durante o processo de extração. A seguir são descritas as etapas 

executadas pelo sistema SigAutoSum. 

 

5.3.1. Pré-processamento: 

 

Esta fase envolve a decomposição do texto e tratamento gramatical das palavras para 

determinar a sua classificação morfológica. Entre as etapas que envolvem o pré-

processamento, podemos citar o stemming, técnica que busca identificar o radical da palavra 

analisada, e a tokenização, separação das palavras por caracteres especiais, como: ponto, 

vírgula, espaço em branco, entre outros. 

Ao término dessa etapa, o sistema entrega para a etapa seguinte uma lista de objetos 

do tipo Palavras. Uma palavra possui os seguintes atributos: nome, classe morfológica e 

definição. 

 

5.3.2. Construtor Sintagmático: 

 

Esta é a fase de construção da estrutura sintagmática de todo o documento. Este tipo 

de sistema opera no nível sentencial do texto e o estrutura de maneira sintagmática sem 

utilizar, entretanto, o padrão em árvore.  

O analisador separa as sentenças, mas mantém a relação entre as orações (separa por 

oração as sentenças) e cadeias estruturais (separa por sintagmas). A dependência ou não dos 

termos está caracterizada na gramática sintagmática apresentada no capítulo 3. 

Ao término dessa etapa, o sistema envia para a etapa seguinte uma lista com as 

sentenças do documento estruturadas por cadeias sintagmáticas. 
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5.3.3. Ponderador de estruturas sintáticas: 

 

Este é o módulo cujo núcleo quantifica as sentenças e a aplicação dos pesos aos 

sintagmas. Estes pesos são utilizados para quantificar as estruturas sintagmáticas.  

Este conceito de pesos serve para simularmos a mesma relação de importância dos 

sintagmas para a linguagem e, em nosso caso especificamente, criar uma relevância maior 

para os sintagmas: SN (núcleo substantivo) e SV (núcleo verbo), sem desprezarmos, 

obviamente, a montagem das outras estruturas sintagmáticas. 

Para entendermos o processo vamos analisar o seguinte exemplo. No texto: 

 

“O céu está azul, mas não vamos à praia hoje. 

Vamos ficar em casa”. 

 

Temos as seguintes estruturas sintáticas conforme apresentamos na figura 7: 

 

 

Figura 7: Exemplo de estrutura sintagmática (Produção do autor). 

 

Serão considerados nesta ponderação apenas os sintagmas de primeiro nível, isto é, 

aqueles cujos ramos da árvore sintagmática iniciam toda a estrutura conforme apresentado na 

figura a seguir. 
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Figura 8: Sintagmas que são considerados pelo SigAutoSum na ponderação dos pesos (Produção do autor). 

 

Na figura 9, apresentamos os pesos adotados para os sintagmas e a respectiva soma 

para cada peso ponderado por sintagma. Nesta pesquisa estamos considerando os seguintes 

pesos para os sintagmas: 3 pontos para o SN, 2 pontos para o SV e 1 ponto para o SP.  

Estes pontos foram determinados durante a fase de estudos preliminares onde 

percebemos que era através desta ponderação que conseguíamos um resumo com total de 

sentenças e palavras similar aos nossos resumos de comparação da base TeMário e sumários 

automáticos. 

 

 

Figura 9: Pesos considerados para os sintagmas do exemplo (Produção do autor). 

 

Para esta pesquisa estamos também considerando um desconto de -3 pontos para 

sentenças que possuem orações subordinadas. Este desconto foi realizado por duas razões: 
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• Sentenças que possuem orações subordinadas podem ser maiores do que 

sentenças com orações simples, pois estas terão um número maior de palavras 

e consequentemente de sintagmas. Como nossa metodologia se baseia na 

ponderação de pesos, estas sentenças seriam naturalmente selecionadas mesmo 

não sendo possivelmente as melhores. Por esta razão aplicamos a elas a 

redução de pontos; 

 

• Durante a análise preliminar constatamos que algumas sentenças, que possuíam 

orações subordinadas, ao serem selecionadas pelo sistema, ficavam incoerentes 

em relação às demais sentenças escolhidas. Assim sendo, esta é a segunda 

razão pelo qual adicionamos este desconto. 

 

É importante lembrar que estes resultados foram produzidos como uma pesquisa 

inicial e que para pesquisas futuras podemos reconsiderar este desconto e incluir novamente 

as orações subordinadas na ponderação de pesos. Principalmente com o resultado positivo do 

experimento. 

 

5.3.4. Organizador das sentenças 

 

Este é o módulo responsável pela análise da pontuação aplicada nos pesos e posterior 

organização das sentenças na criação do resumo. Continuando com o exemplo do tópico 

anterior, o SigAutoSum calcula qual é a sentença com maior pontuação e considera-a como 

referência geral. Conforme apresentamos na figura 10. 

Como nossa metodologia se baseia na ponderação de pesos pela análise sintagmática 

nós consideramos também esta ponderação como fator preponderante para determinar as 

sentenças escolhidas em face do percentual de compressão desejado pelo usuário. E o 

procedimento de escolha destas sentenças funciona através da relação entre o percentual 

escolhido e o valor total aplicado à sentença que possui maior pontuação sintagmática. 

Desta maneira, quando o usuário escolhe o percentual de qualidade do resumo, o 

sistema calcula quais foram os totais entre 0 e a pontuação máxima das sentenças e define 

essa pontuação máxima como padrão em comparação ao percentual escolhido. 
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Figura 10: Sentenças selecionadas com base nos pesos e percentual de qualidade do resumo (Produção do autor). 

 

No exemplo da figura 10 percebemos que a maior pontuação que uma estrutura 

sintagmática do texto recebeu foi 5. Desta maneira, caso o usuário solicite, por exemplo, um 

percentual de 50% de qualidade do resumo, todas as sentenças que receberem pontuação entre 

2,5 (50% do valor total da maior pontuação por estrutura sintagmática) e 5 (valor da maior 

estrutura sintagmática) será selecionado para o resumo. 

Assim sendo, as sentenças mais relevantes serão aquelas que obtiverem maior 

pontuação final somando-se os pesos de todos os sintagmas existentes de cada estrutura em 

relação ao percentual de qualidade do resumo solicitado pelo usuário. Sentenças com 

pontuação abaixo do valor mínimo estabelecido pelo percentual de sumarização são 

desconsideradas do resumo. 

 

5.3.5. Fluxo do programa 

 

O fluxo principal do programa atende à proposta da pesquisa através da utilização de 

um software que nos permite analisar a estrutura sintagmática do texto ao passo que podemos 

também avaliar essa estrutura para a sumarização.  

Essa avaliação ocorre então no contexto da sumarização através da extração de 

sentenças e por essa razão desenvolvemos um parser que analisa a estrutura textual de 

maneira automatizada, isto é, sem a necessidade de definição previa de uma gramática para 

cada texto que for sumarizado. 
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Então o software desenvolvido foi o sistema SigAutoSum, que utiliza dois módulos 

principais para construir as cadeias sintagmáticas: o módulo de análise gramatical (MAG) e 

o módulo de análise sintagmático (MAS). 

O MAG utiliza como fonte uma base knowledge-rich para definir a classificação 

morfológica das palavras, conforme mostramos na Figura 11.  

 

 

Figura 11: Módulo de Análise Gramatical – MAG (Produção do autor). 

 

Esta base é constituída por dois dicionários do português brasileiro, um com base 

local, hospedada no próprio computador1 (figura 12) e o segundo hospedado na internet2 

(figura 13). Estes dicionários além da forma normal também apresentam as formas 

flexionadas dos verbos consultados. 

De ambos os dicionários, o sistema captura as possibilidades de uso morfológico das 

palavras consultadas. Após esta etapa, o algoritmo analisa a possibilidade de uso e aplica a 

classificação mais adequada para o contexto. 

 

 

Figura 12: Diagrama do método da consulta ao dicionário off-line (Produção do autor). 

 

                                            
1
 Dicionário off-line: http://www.dicionario-aberto.net/  

2
 Dicionário on-line: http://webdicionario.com/  
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Figura 13: Diagrama do método da consulta ao dicionário on-line (Produção do autor). 

 

A seguir, na tabela 1, apresentamos a lista de algumas marcações utilizadas para 

determinar a classe morfológica de uma palavra a partir das informações extraídas da consulta 

ao dicionário on-line ou off-line. 

Tabela 1: Abreviações para classificações morfológicas dos dicionários. 

MARCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO GRAMATICAL 
s. m. Substantivo masculino 
s. f. Substantivo feminino 

v. t. Verbo transitivo 

v. i. Verbo intransitivo 

v. tr. Verbo transitivo 

v. intr. Verbo intransitivo 

Adv. Advérbio 

Adj. Adjetivo 

Prep. Preposição 

Pron. Pronome 

Pron. Rel. Pronome relativo 

Pron. Indef. Pronome indefinido 

Pron. Interr. Pronome interrogativo 

Conj. Conjunção 

m. Substantivo masculino 

f. Substantivo feminino 

m. pl. Substantivo masculino plural 
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f. pl. Substantivo feminino plural 

Pess. Sing. Conjugação verbo singular 

Pess. Plu. Conjugação verbo plural 

 

Além dos dicionários utilizados, o SigAutoSum também possuímos em nosso sistema 

um módulo denominado de convenções gramaticais (figura 14). Este módulo serve para 

melhorar a velocidade de processamento do sistema SigAutoSum, através de uma lista com 

palavras que interligam, definem ou qualificam outras palavras principais como os 

substantivos e verbos. 

 

 

Figura 14: Diagrama do método da convenção gramatical (Produção do autor). 

 

Para a avaliação dos nossos sumários, como veremos no capítulo seguinte, utilizamos 

esta mesma lista de palavras pré-definidas como uma stopword list. Lo (2005) descreve esta 

lista como um conjunto de palavras que não contribuem para o resultado final da 

informatividade do resumo: 

 

“These words are said to have a very low discrimination value … and they 
are known as stopwords or sometimes as noise words or the negative 
dictionary.” (LO, 2005, pág. 1) 

 

Embora a maioria dos métodos de sumarização remova as stopwords, em nossa 

pesquisa iremos considerá-las uma vez que elas precisam fazer parte do texto-fonte para a 

construção dos sintagmas. Mas durante a fase de avaliação do método, faremos uma análise 

dos resumos com e sem as stopwords. 
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O SigAutoSum também realiza, através de método próprio a desambiguação de 

algumas palavras analisadas. Quando o dicionário retorna mais de uma possibilidade de 

classificação morfológica para uma mesma palavra, o sistema utiliza deste processo para 

tentar determinar qual é a melhor possibilidade de aplicação para esta palavra. 

Dado o posicionamento em que a palavra aparece na sentença, dentre as opções de 

significado que forem informadas pelos dicionários utilizados, o sistema analisa em que 

sentido a palavra está sendo aplicada e assim determina qual será a melhor opção para 

classificar a palavra.  

 

 

Figura 15: Representação do processo de desambiguação (Produção do autor). 

 

No exemplo da figura 15, vemos a palavra “casa” que neste contexto pode ser tanto o 

substantivo que representa um tipo de residência quanto pode representar também o verbo 

casar na terceira pessoa do singular.  

Neste exemplo, o sistema de desambiguação determinou que o sentido da palavra 

CASA, no primeiro caso, está sendo utilizada no sentido de residência ou moradia e por essa 

razão será um substantivo, pois é antecedida por um artigo e seguida por um verbo.  

No segundo caso, a palavra CASA está sendo utilizada no sentido da ação de casar, 

ação de contrair matrimônio e por esta razão será um verbo por ser antecedida por um 

pronome pessoal e seguida por um advérbio. 

Em um segundo exemplo, vamos analisar a palavra CANTO. Com esta mesma palavra 

temos as seguintes frases: 

a) Eu canto muito bem! 

b) O canto da sala está sujo. 

Para estas duas sentenças temos as seguintes estruturas sintagmáticas: 
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a) [SN] Eu(det) 

     [SV] canto(verbo) [SP] muito(adv) bem!(adv) 

-------------------------------------------- 

b)  [SN] O(det) canto(n) [SP] da(mod2) [SN] sala(n) 

     [SV] está(verbo) [SA] escuro.(adj) 

-------------------------------------------- 

 

Nestes dois exemplos podemos ver que a palavra CANTO também assume duas 

funções e que o sistema atribui a sua classificação sintagmática de acordo com a 

desambiguação feita para a sua classificação morfológica. E o método de desambiguação é 

aplicado em cada um dos três estágios do MAG e é realizado através da utilização da 

metodologia sequence labeling. 

 

"Sequence labeling is the task of mapping an ordered list of inputs to a 
sequence of output tags. It has many practical applincations in natural 
language processing such as named entity recognitition, part of speech 
tagging, shallow parsing and text chunking." (CHENG, 2008, pág. 1). 

 

Esta metodologia determina que a classificação morfológica da palavra seja feita com 

base na análise da palavra anterior e posterior em relação à palavra analisada, isso para 

palavras que possuem mais de uma classificação gramatical. Na figura 16, apresentamos um 

exemplo de como é realizado do tratamento das ambiguidades pelo sistema SigAutoSum. 

O fluxo principal deste processo de desambiguação está contido no mesmo fluxo dos 

métodos Conversão Gramatical e dos métodos de Análise dos Dicionários Online e Offline.  

Este fluxo trata as ambiguidades até um determinado limite de ponderações para 

descobrir a melhor classificação gramatical. Caso esta melhor classificação não ocorra, o 

método determina a classificação da palavra pela primeira classificação definida no fluxo. 

Analisando, por exemplo, o fluxo definido para o método Convenções Gramaticais 

temos a sequência da análise morfológica, sendo que para cada classe o sistema marcará a 

palavra com sua respectiva classificação. Se o sistema encontra a palavra “céu”, por exemplo, 

o sistema irá analisar e possivelmente classifica-la como “substantivo”. Assim será feito para 

todas as outras classes morfológicas. 
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Cada um destes sub-métodos verifica a possibilidade de adequação da palavra à 

classificação proposta. Se sim, o respectivo sub-método responde ao método Convenção 

Gramatical com uma classificação, se não o fluxo segue e outra possibilidade é analisada. 

Utilizando como exemplo o método Analisar Artigo, temos as seguintes possibilidades 

(tabela 2): 

Tabela 2: Processo de desambiguação para a classificação de um ARTIGO 

ANTERIOR É ARTIGO? PROXIMA 
Vazia (class. não definida) Sim Substantivo 

Adjetivo Sim Substantivo 

Pronome indefinido Sim Substantivo 

Pronome possessivo Sim Substantivo 

Verbo Sim Substantivo 

Conjunção Sim Substantivo 

 

Estas são as principais condições para que uma palavra, ao ser analisada seja 

classificada como um artigo. Assim ocorre com os outros sub-métodos que avaliam algumas 

das outras possibilidades de classificação morfológica dentro do método Convenção 

Gramatical.  

Se nenhuma condição é determinada por este método principal, o sistema encaminha a 

palavra para o fluxo dos outros dois métodos de análise dos dicionários. 

Algumas das outras ambiguidades detectadas, então, são tratadas nos métodos 

Analisar Dicionário Online (ADOn) e Analisar Dicionário Offline (ADOff). Estes métodos 

que buscam a fonte da classificação em dicionários, ocasionalmente capturam mais de uma 

classificação para uma palavra e também adotamos o mesmo método de desambiguação para 

eles. 

No caso destes métodos, as principais ambiguidades detectadas foram em relação a 

verbos que também são substantivos e substantivos que também podem ser adjetivos. Para 

eles, criamos também um fluxo principal de cada um dos dicionários cujo nome é Marcar 

Classe. 

É neste método que realizamos também a definição da classificação morfológica da 

palavra a partir da análise das possibilidades vindas dos dicionários e é onde também 

aplicamos a metodologia de desambiguação.  
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Para um segundo exemplo, analisando as opções definidas para verificar a palavra é 

um substantivo, e que nós temos as seguintes opções (tabela 3): 

Tabela 3: Processo de desambiguação para a classificação de um SUBSTANTIVO 

ANTERIOR OPÇÕES VINDAS DO 
DICIONÁRIO 

PROXIMA 

Preposição por contração v. tr. 
v. intr. 

s. m. ou s. f. 

Vazio  

Artigo  v. tr. 
v. intr. 

s. m. ou s. f. 

Preposição 

Pronome possessivo v. tr. 
v. intr. 

s. m. ou s. f. 

Vazio  

Artigo ou adjetivo e diferente 
de pronome pessoal 

v. tr. 
v. intr. 

s. m. ou s. f. 

Artigo ou adjetivo 

Artigo  s. m. ou s. f. 
adj. 

Pronome  

Artigo ou pronome  s. m. ou s. f. 
adj. 

Preposição 

Adjetivo  s. m. ou s. f. 
adj. 

Vazio  

 

Desta maneira, assim como definimos para o método de convenção gramatical, o 

sistema tenta definir a classificação da palavra analisada através de sua posição.  

Neste exemplo, caso a palavra não se enquadre neste perfil de desambiguação, o 

sistema continuará analisando outras opções até determinar a melhor definição para a palavra. 

Se a palavra já possui uma classificação definitiva, informada por um dos dicionários, o fluxo 

principal do método Marcar Classe prossegue com a definição selecionada. 

Continuando com a análise do fluxo principal, temos o MAS que é o módulo 

responsável pela construção da estrutura sintagmática das sentenças. Este módulo recebe as 

palavras classificadas pelo módulo MAG e assim ele consegue estruturar o texto em suas 

respectivas cadeias sintagmáticas.  

Esta estruturação se dá de maneira livre de contexto, isto é, independente do texto 

apresentado à gramática, ele consegue determinar a formação adequada para cada estrutura do 

texto. 
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Figura 16: Diagrama do método de construção das estruturas sintagmáticas (Produção do autor). 

 

As palavras vão sendo estruturadas de acordo com sua classificação morfológica e 

para qual grupo sintático elas pertençam, conforme exemplificado na figura 16. Cada 

sintagma assume um grupo de palavras ordenadas de acordo com a gramática definida. 

Cada palavra é analisada uma a uma e as estruturas vão se formando e sendo 

encadeadas de acordo com as possibilidades definidas. Quando a palavra atual, que está sendo 

analisada, não pode ser agrupada no sintagma atual, um novo sintagma é criado e o anterior é 

armazenado para o analisador da etapa seguinte. 

 

5.3.6. Exemplo de sumarização 

 

Para exemplificar o funcionamento do SigAutoSum de uma maneira mais prática 

vamos descrever o fluxo do programa de forma simples utilizando como exemplo a sentença 

analisada no inicio do sub tópico anterior. Vamos utilizar a sentença: “O céu está azul, mas 

não vamos à praia hoje. Vamos ficar em casa.”. 

O processamento do SigAutoSum começa com a decomposição da frase em palavras. 

Dessa maneira, a frase ficará da seguinte forma: 

[O] [céu] [está] [azul,] [mas] [não] [vamos] [à] [praia] [hoje.] [Vamos] [ficar] [em] 

[casa.] 
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As palavras são mantidas próximas dos seus respectivos sinais de pontuação. Na etapa 

seguinte o sistema analisa a classificação gramatical das palavras quando à sua morfologia. 

Essa classificação é atribuída a ela através da análise desta palavra pelo módulo MAG. 

 

[O]=artigo [céu]=substantivo [está]=verbo [azul,]=adjetivo [mas]=conjunção 

[não]=advérbio [vamos]=verbo [à]=preposição [praia]=substantivo [hoje.]=advérbio 

[Vamos]=verbo [ficar]=verbo [em]=preposição [casa.]=substantivo 

 

Na próxima etapa, após a definição da classificação morfológica da palavra, o 

SigAutoSum utiliza o módulo MAS para analisar a classificação morfológica de cada palavra 

e definir qual a função desta palavra na construção do sintagma. Iniciando novamente pela 

primeira palavra temos: 

SN = [O]=artigo(DET) [céu]=substantivo (N) 

SV = [está]=verbo (VERBO) SP = [azul,]=adjetivo (MODIFICADOR)  

O = [mas]=conjunção (SUB ORAÇÃO) 

SP = [não]=advérbio (MODIFICADOR) 

SV = [vamos]=verbo SP = [à]=preposição SN = [praia]=substantivo SP = [hoje.]=advérbio 

SV =  [Vamos]=verbo  

SV = [ficar]=verbo SP = [em]=preposição SN = [casa.]=substantivo 

 

Realizada a construção sintagmática das sentenças que compõem o texto, o 

SigAutoSum então aplica os pesos definidos para os sintagmas e calcula quantos pontos cada 

sentença tem através do cálculo aritmético dos pesos para cada sintagma da sentença.  

(+3) = SN = [O]=artigo(DET) [céu]=substantivo (N) 

(+2) = SV = [está]=verbo (VERBO) SP = [azul,]=adjetivo (MODIFICADOR)  

(-3) = O = [mas]=conjunção (SUB ORAÇÃO) 

(+1) = SP = [não]=advérbio (MODIFICADOR) 

(+2) = SV = [vamos]=verbo SP = [à]=preposição SN = [praia]=substantivo SP = [hoje.]=advérbio 

(+2) = SV =  [Vamos]=verbo  

(+2) = SV = [ficar]=verbo SP = [em]=preposição SN = [casa.]=substantivo 

 

Ao final será o resultado deste calculo que irá definir a partir da medida de qualidade 

do sumário definido pelo usuário, quais sentenças irão compor o resumo. Em nosso exemplo 

tivemos a seguinte somatória para as sentenças de nosso texto: 



66 

 

 

 

O céu está azul, mas não vamos à praia hoje = 5 pontos 

Vamos ficar em casa. = 4 pontos 

Uma vez que tivemos a maior sentença com pontuação igual a 5, caso o usuário 

solicite, por exemplo, um sumário com qualidade de compressão igual a 50% do texto 

original,  em nosso exemplo, todas as sentenças com pontuação entre 2,5 e 5 seriam 

classificadas como relevantes para compor o resumo. Assim a sentença: “O céu está azul, mas 

não vamos à praia hoje” irá fazer parte de nosso resumo. 

 

5.4. Aspectos relevantes 
 

As contribuições que a presente pesquisa traz para a área da PLN e, mais 

especificamente, para a subárea da automação de resumos podem ser consideradas pelo 

aspecto relacional como uma contribuição para o entendimento computacional da leitura e 

escrita humana. 

Através da análise linguística de nível sintático, podemos considerar como pertinente o 

desenvolvimento de um sistema automático de construção da estrutura sintagmática de um 

texto completo. Isso porque é bastante comum vermos exemplos na internet e em estudos 

sobre análise sintática serem apresentados apenas exemplos pequenos, apenas de sentenças 

isoladas e nunca dentro de um contexto mais amplo, como em um documento completo. 

Assim como nos exemplos trabalhados por Silva e Koch (2012) em seu livro Linguística 

aplicada ao português: Sintaxe. 

Nas pesquisas relacionadas a este tema, principalmente as contribuições recentes de 

Louis e Nenkova (2012) sobre a relevância dos sintagmas enquanto cadeia conectiva de 

sentenças importantes percebe-se que existe uma relação entre a informação e a escrita. Esta 

relação pode ser retratada no processo de sumarização.  

A principal questão da presente proposta é: de que maneira podemos orientar o 

computador a entender e considerar como relevantes às cadeias estruturais dos sintagmas de 

modo que ele também considere como relevante uma sentença específica dentro de um 

documento ou grupo de documentos? 

Esta e as outras questões referentes ao processamento geral da pesquisa, descritas a 

seguir, perpassam pelo entendimento linguístico-computacional da estrutura de nossa língua 

portuguesa e esta será a contribuição chave desta pesquisa. 
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5.4.1. Velocidade de sumarização 

 

A construção da cadeia sintagmática do texto, pressuposto necessário para realizarmos 

a análise do documento e posterior sumarização, é um dos pontos importantes desta proposta. 

Entretanto, esta é uma das etapas que ainda é a mais difícil. Isto porque a proposta do trabalho 

leva em consideração toda a cadeia sintagmática do documento e não apenas estruturas 

específicas. 

Para realizar esta tarefa, construímos um modelo de autômato de sumário com a 

divisão destas duas tarefas. A primeira parte constrói a cadeia sintagmática do documento e a 

segunda parte realiza o processo de sumarização. 

Em nossos estudos preliminares, obtivemos um tempo de construção da cadeia 

sintagmática relativamente alta, aproximadamente 3 minutos por página processada. 

Entretanto, após a construção da cadeia sintática, o tempo para construção do sumário foi de 1 

segundo aproximadamente, independente do tamanho do texto-fonte. Os dados apresentados 

neste parágrafo serão detalhados no capítulo dedicado aos resultados e para nossos 

experimentos utilizamos um computador com processador Intel i5 quad core com 2 GB de 

memória RAM.  

O aspecto mais relevante que consideramos em nossa pesquisa, a ser apresentado no 

capítulo de resultados, demonstra então que, independente do tamanho do documento que se 

pretende sumarizar, o tempo de sumarização mostrou-se praticamente inalterado. Isto leva-

nos a supor inicialmente que este método pode ser utilizado para sumarização de documentos 

grandes e em larga escala. 

Outro ponto importante que merece menção neste tópico é a criação de um parser para 

a sumarização. Assim como citado neste trabalho, já existem sistemas que realizam a 

atividade de construção da estrutura sintagmática de um texto. 

Entretanto, decidimos optar pela criação de um parser cujo código esteja plenamente 

integrado ao sistema de sumarização, uma vez que este será a base de nosso método. Se 

utilizássemos um sistema de parser externo, que necessitasse de adaptação ou algum tipo de 

conversor de dados, para o formato que desejamos isto ocasionaria um acréscimo no tempo 

final do processo. O que na prática inviabilizaria os experimentos no quesito velocidade. 
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Por esta razão optamos por construir um parser cujo código já esteja integrado às duas 

etapas anteriores do processo de sumarização (pré-processamento e ordenador de sentenças). 

Conseguimos com isto um acréscimo considerável de velocidade independente do tamanho do 

texto a ser processado. Como pode ser visto nos resultados do experimento 3. 

 

5.4.2. Acurácia 

 

As análises preliminares com o SigAutoSum apontaram um índice de convergência 

que variou entre 50% e 80% na comparação entre as sentenças dos resumos automáticos 

produzidos por outros sistemas, tais como o MicroSoft Word e Shvoong3 que são 

sumarizadores que também utilizam métodos extrativos.  

O teste de convergência foi realizado através da comparação direta entre os resumos 

construídos para um mesmo texto. As sentenças semelhantes entre os resumos são 

contabilizados e considerados convergentes entre si. 

Nesta análise, nós escolhemos um texto qualquer com no mínimo três páginas e 

construímos o resumo deste texto com todos os sistemas de sumarização citados. Após a 

construção dos sumários, realizamos a comparação entre as sentenças de cada resumo e 

chegamos à conclusão de quantas sentenças iguais estão contidas entre cada resumo. 

O uso desta técnica de análise de convergência não é definitiva para medir a qualidade 

de um resumo. Entretanto, a sua aplicação enquanto ferramentas de análise nos permite ter 

uma prévia da qualidade de nossos resumos extrativos, dada a seleção de sentenças 

semelhantes entre os resumos construídos. 

Se o resumo possuir muitas sentenças semelhantes, podemos dizer que este resumo 

analisado é tão bom quanto os outros utilizados como referência de comparação. 

A variação de documentos também influencia no processamento dos resumos, uma 

vez que utilizamos uma análise sintática para produção do sumário. Isto significa que quanto 

melhor for a escrita do documento (texto gramatical) melhor será a sua interpretação pelo 

SigAutoSum e, consequentemente, a construção do resumo. 

                                            
3
Shvoong: http://pt.shvoong.com/summarizer/ 
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O próximo passo de nossa pesquisa será aplicarmos a ferramenta ROUGE4 para 

avaliar a qualidade do sumário construído. A ROUGE foi desenvolvida pelo pesquisador 

Chin-YewLin e é composta por um conjunto de métricas que são utilizadas para avaliar 

resumos de maneira automatizada. 

No capítulo 6 faremos um detalhamento maior sobre a ferramenta Rouge. Como 

instalar e executar o sistema e como considerar os resultados apresentados por ela. 

 

5.4.3. Construção dos sintagmas 

 

O sistema proposto apresenta um analisador sintagmático para construção de cadeia 

sintática das sentenças que utiliza uma gramática livre de contexto (GLC). Essa GLC nos 

permite validar um número maior de sentenças, pois possui regras de produção mais 

abrangentes. 

Em termos práticos, a aplicação desta gramática na construção de estruturas 

sintagmáticas garante ao processo um caráter de automação. Isto significa que a estrutura 

sintagmática será construída automaticamente, independente do texto que for processado pelo 

nosso sistema. Com isto, conseguimos garantir a validação das sentenças independente do 

documento por ela analisado. 

Por exemplo, ao analisarmos a sentença “A casa de Maria é bonita.”.  

 

[SN] A (det) casa(n) [SP]de (mod2) [SN] Maria(n) 

[SV] é(verbo) [SA] bonita.(adj) 

 

Na gramática o verbo de ligação é considerado como um símbolo terminal. Com isto, 

quando um verbo é detectado ele inicia uma nova estrutura sintagmática e os seus sub-

constituintes são adicionados. Em nosso exemplo temos um sintagma adjetival como 

constituinte do SV principal. 

Esta metodologia foi adotada para permitir que um mesmo documento pudesse ser 

analisado sem a necessidade da intervenção do usuário na definição da gramática. Nosso 

                                            
4
Rouge: http://www.beRouge.com/ 
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sistema irá construir de maneira automática a estrutura de um documento completo 

independente do assunto que este documento aborde. 

Avaliando exemplos de outros sistemas que também realizam a análise sintagmática 

das sentenças, como o NLTK5, e percebemos que sua gramática depende da declaração 

antecipada de quais serão os símbolos terminais, isto é, especificar quais símbolos serão 

determinantes para a finalização e o reinício do processo de validação das sentenças. Para um 

processo de sumarização dita automática isso seria um problema, pois para cada texto 

analisado o usuário teria que definir manualmente uma gramática para cada texto. 

Inviabilizando assim todo o processo de automação. 

O parser Palavras6, outro exemplo de parser de análise sintática, consegue determinar 

qual a função morfológica de cada palavra na sentença. Entretanto, o produto desta construção 

(exemplo analisado pela interface web) não apresenta uma estrutura encadeada ou um formato 

de saída que pudesse ser utilizado em uma análise de sentenças como a que realizamos em 

nossa pesquisa. 

Usando a mesma sentença do exemplo citado anteriormente, temos a seguinte 

construção realizada pelo parser Palavras: 

 

a [o]<artd> DET F S @>N 

casa [casa]<build> N F S @SUBJ> 

de [de] PRP @N< 

Maria [Maria] <hum> PROP F S @P< 

é [ser]<vK><fmc> V PR 3S IND VFIN @FMV 

bonita [bonito] ADJ F S @<SC 

 

A análise sintática da sentença é realizada, mas o agrupamento dos subconstituintes 

dos sintagmas não é construído. O processo em linha é decomposto palavra por palavra. Até 

existe o agrupamento dos subconstituintes da árvore sintagmática, mas o seu formato final 

também não permite utilizarmos a estrutura dos sintagmas em nossa análise. 

 

                                            
5
 NLTK: http://nltk.org/ 

6
 Palavras: http://beta.visl.sdu.dk/visl/pt/ 
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5.4.4. Formato de dados 

 

O modelo tradicional para a apresentação do agrupamento dos subconstituintes dos 

sintagmas é através da construção em forma de árvore. Este padrão, no geral, se estende 

também aos parsers que são utilizados para modelar computacionalmente a análise sintática 

de orações ou sentenças. 

Mas para nossa pesquisa, entretanto, precisávamos de um sistema que construísse o 

agrupamento dos subconstituintes em um formato linear, onde os nós principais pudessem 

encabeçar cada linha. Esta linha iniciada pelos sintagmas principais de cada sentença é o que 

descrevemos nesta dissertação como sintagma de primeiro nível, isto é, os primeiros 

sintagmas de cada sentença como no caso do exemplo do tópico 5.4.3 em que nos temos o 

[SN] e o [SV] como sintagmas principais. 

A necessidade de construção neste formato em linha, em detrimento da formação em 

árvore ou da formação decomposta, como no caso do parser Palavras, é importante para 

nosso modelo, pois permite de maneira mais simples uma análise quantitativa das estruturas, 

conforme demonstramos no tópico 5.1 desse trabalho. 

Além disso, o software SigAutoSum, por construir informações sobre a estrutura 

sintática do texto, também pode ser utilizado como em outras pesquisas da área de PLN que 

demandem o uso de análise sintagmática. 

Podemos citar em especial as pesquisas sobre sumarização abstrativa. Esta 

metodologia de construção de resumos que utiliza a semântica como principal recurso tenta 

reproduzir a maneira como o ser humano interpreta o texto. Esta característica humana que é 

definida por Nenkova da seguinte maneira: 

 

“…people tend to produce abstractive summaries, rewriting unclear phrases 
and paraphrasing to produce a concise version of the content found in the 
input.” (Nenkova e McKeown , 2011, pág. 52). 

 

Este processo de interpretação e reescrita do texto que é a base para a sumarização 

abstrativa pode utilizar a análise sintagmática do sistema SigAutoSum como primeira parte 

para a construção de um resumo abstrativo. E assim, pode ser feito, seja na continuação de 
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nossa pesquisa ou na sua utilização como uma biblioteca7 para outros projetos relacionados à 

área de PLN. 

 

5.5. Resumo do capítulo 
 

 

Neste capítulo apresentamos as etapas que compõem a nossa pesquisa. Começamos 

pelo detalhamento do sistema SigAutoSum, nossa proposta de software para sumarização 

extrativa baseada na análise sintagmática. 

Apresentamos também as questões de pesquisa que nortearão nosso trabalho e as 

hipóteses que serão testadas durante a fase de experimentos. Do SigAutoSum foi apresentado 

os principais métodos e fluxo principal responsável pela classificação morfológica das 

palavras. Onde destacamos também como funciona o processo de classificação de uma 

palavra mesmo quando essa palavra é ambígua. E como utilizamos uma base de dados online 

e offline para auxiliar na classificação gramatical das palavras. 

Foi apresentado também o fluxo responsável pela estruturação sintagmática das 

sentenças através da interpretação da gramática, conforme apresentada no capítulo 3 e como 

estas estruturas são utilizadas para determinar as sentenças mais relevantes.  

Assim como também demonstramos como essas sentenças consideradas como as mais 

importantes são reordenadas ao término do processo de avaliação das sentenças. 

Continuando a descrição da nossa proposta, apresentamos quais as vantagens com a 

utilização do SigAutoSum para sumarização ou como componente para outras pesquisas na 

área. Ressaltamos neste sentido a possibilidade de utilização do nosso sistema como uma 

biblioteca ou framework para desenvolvimento de softwares na área de PLN. 

A seguir apresentamos a descrição da nossa metodologia e os procedimentos que 

foram utilizados durante a realização dos experimentos. 

 

 

 

                                            
7
 O termo biblioteca na área de computação faz referência a uma coleção de sub-programas utilizados 

no desenvolvimento de softwares. 
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Capítulo 6 -  Metodologia 
 

 

6.1. Especificações 
 

Em nossa pesquisa estamos comparando os nossos sumários com os sumários 

produzidos por outros cinco sistemas de sumarização automática do tipo extrativo. 

Comparamos também com um sumário extrativo humano e um sumário abstrativo humano 

que fazem parte da base TeMário8. 

Na comparação realizada no experimento 1 estão inclusos apenas os sumários 

extrativos automáticos e o sumário extrativo humano. O sumário abstrativo humano utilizado 

no experimento é comparado de maneira separada porque ele representa a melhor comparação 

no quesito qualidade, ou seja, a comparação com sumários humanos diz o quão bom nosso 

sumário automático é, por essa razão são considerados como sumários gold. 

Separamos então nosso experimento 2 em dois grupos. No primeiro grupo, utilizamos 

como referência o sumário do SigAutoSum e como modelos os sumários produzidos nos 

cinco outros sumarizadores extrativos (Shvoong, MS Word, TextCompactor, Tools4Noobs) 

mais o sumário extrativo humano da base TeMário.  

No segundo grupo analisamos como referência também o SigAutoSum e como 

modelo apenas o sumário humano. E comparamos também os resultados dos outros 

sumarizadores extrativos com este mesmo sumário humano. 

Para ambos os experimentos, decidimos utilizar um percentual de qualidade do resumo 

igual a 50% para o SigAutoSum. Escolhemos este percentual porque nos testes preliminares, 

verificamos que o total de sentenças e palavras do resumo produzido pelo SigAutoSum ficou 

muito próximo dos resumos produzidos pelos outros sumarizadores extrativos e também em 

relação aos resumos que acompanham a base TeMário. 

Uma vez que utilizamos em nossos experimentos uma métrica de avaliação 

comparativa, os sumários precisam estar com a quantidade de palavras exata ou muito similar 

para que o valor final da análise seja justo. Desta maneira, podemos dizer que nossos resumos 

estão dentro deste parâmetro, pois a quantidade de palavras obtidas por resumos foi muito 
                                            
8
 Base TeMario: http://www.linguateca.pt/Repositorio/TeMario/TeMario.zip. 
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semelhante entre os sumários automáticos e também em comparação com o sumário humano 

(vide apêndices de 5 ao 11).  

Assim sendo, podemos afirmar que os 70% de compressão adotados pela base 

TeMário para compressão de textos são equivalentes aos 50% adotados para qualidade do 

resumo no nosso sistema SigAutoSum. 

Outra razão para adotarmos este percentual está no fato de precisarmos que os 

resumos não fossem muito pequenos, para não prejudicar a análise de cobertura (total de 

palavras) e nem muito longos onde a existência de muitas palavras criasse um falso positivo 

na análise da precisão (relação entre os sumários) em comparação ao sumário humano. 

Por fim, informamos também que o sumarizador apresentado em nossa pesquisa não 

aspira ser o melhor entre os sumarizadores analisados e em comparação também com o 

sumário humano. Mas sim, pretendemos demonstrar que nossa metodologia baseada na 

análise estrutural sintagmática do texto-fonte pode ser uma metodologia viável para a 

sumarização e com possíveis benefícios em relação a outros tipos de sumarização. 

 

6.2. O corpus TeMário 
 

O corpus utilizado para a análise do sumarizador SigAutoSum foi a base TeMario 

(TExtos e suMARIOs) construídos no âmbito do projeto EXPLOSA (EXPLOração de texto 

na Sumarização Automática) e descrito em detalhes por Pardo e Rino (2003). Esta base é 

composta por 100 textos jornalísticos totalizando 61412 palavras. 60 textos estão publicados 

online no sitio Folha de São Paulo e os outros 40 foram publicados no sítio do Jornal do 

Brasil. 

Anexo a estes textos acompanham também dois tipos de sumários. Ambos foram 

produzidos por um professor especialmente para o projeto, mas ambos possuem 

características diferentes. No primeiro sumário o professor produziu sumários informativos 

através da interpretação dos textos. No segundo sumário o professor destacou as sentenças 

mais importantes nos textos-fontes e a partir destas sentenças foram construídos os sumários 

extrativos. 

O segundo resumo por ser similar a maneira como um sumarizador extrativo constrói 

os resumos, vamos considerá-lo nesta pesquisa como um sumário extrativo. Por esta razão, na 
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análise de resultados, vamos classificar este resumo como sendo extrativo e nomeá-lo como 

“ICMC_extrativo”. 

Desta maneira, por possuir sentenças iguais às do texto-fonte original, conseguiremos 

analisar de maneira enriquecedora se nossa metodologia alcançará resultados tão bons quanto 

um sumário extrativo produzido por um ser humano. 

 

6.3. Ferramenta de avaliação 
 

6.3.1. Rouge 

 

A ferramenta que utilizamos para a avaliação dos resultados do processo de 

sumarização automática foi a ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation9). 

A Rouge é uma ferramenta que utiliza métricas de avaliação de sumários categorizada como 

intrínseca, pois ela é uma métrica que utiliza a comparação de resumos para mensurar a 

qualidade do resumo avaliado. Assim como foi definido por Jones ao afirmar que: 

 

“Evaluations can be intrinsic or extrinsic... intrinsic evaluation measures 
the content of the summary by a comparison with an "ideal" or "target" 
summary. Extrinsic evaluation measures how helpful summaries are in the 
completion of a given task, for example in question answering or text 
categorization.” (Jones, Spark e Galliers, J. R.; apud Saggion et al., 2002, 
pág. 1) 

 

A Rouge avalia os sumários separando-os em sumário de referência (sumário 

avaliados) e sumários modelos (sumários base de comparação) e dada à relação entre as 

sentenças dos dois sumários, podemos verificar o quão bom nosso sumário está em relação ao 

(s) sumários (os) utilizados como modelo. 

A avaliação é feita através da sobreposição de sentenças e contagem dos n-gramas 

existentes destas sentenças. Os n-gramas são conjuntos de palavras que podem ser formados 

por uma a até quatro palavras. Na análise dos n-gramas as palavras podem ser consideradas 

individualmente (unigramas), em pares (bigramas) ou ainda de três em três (trigramas) até um 

total de 4 palavras consecutivos. Por exemplo, na sentença: 

                                            
9
www.beRouge.com 
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“O céu é azul”. 

Os conjuntos de n-gramas que podem ser formados são: 

... unigramas: [O] [céu] [é] [azul] 

... bigramas: [O céu] [céu é] [é azul] 

... trigramas: [O céu é] [céu é azul] 

... tetragramas: [O céu é azul] 

 

A Rouge fornece métodos que analisam a sobreposição (overlap) dos n-gramas em 

ambos sumários (candidato e referência) e utilizado as seguintes fórmulas para avaliar a 

qualidade do sumário pontuando a cobertura (recall C), a precisão (precision P) e a média (f-

mensure): 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-mensure é a média entre a cobertura e a precisão. Por ser a média entre os dois 

parâmetros anteriores, podemos dizer que ela é o parâmetro mais determinante nesta análise. 

 

 

 

 

Outro fator importante na análise do resultado é a pontuação apurada pela Rouge. Os 

valores são classificados entre 0 e 1 para todos os parâmetros. Quanto mais próximo do valor 

1, melhor será o sumário avaliado. Conforme nos diz Balage ao afirmar que: 

 

“... onde 0 indica que o sumário automático é diferente do sumário humano 
e 1 indica a proximidade máxima entre os dois. Quanto maior esse número, 
melhor o sumário automático é considerado.” (Balage Filho et. al., 2007, 
pág. 16). 

P = Número de n-gramas em comum com o sumário de referência 

Número de n-gramas do sumário automático 

 

C  =      Número de n-gramas em comum com o sumário de referência 

Número de n-gramas do sumário de referência 

             F=                     2 x P x C 

                                          P + C 
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Os métodos utilizados pela Rouge para apurar a informatividade  dos sumários 

extrativos são quatro: Rouge-N, Rouge-L, Rouge-W e a Rouge-S. Além destes métodos 

principais, existem também alguns parâmetros que podem ser adicionados aos comandos de 

cada método que permite à Rouge fazer uma leitura diferenciada do sumário. É o caso, por 

exemplo, da Rouge-N, Rouge-S e Rouge-W que podem ser analisada com o parâmetro 1 

(unigrama) até o total de 4. 

A Rouge N é utilizada para calcular o número máximo de ocorrência de n-gramas nas 

sentenças entre o sumário avaliado e o(s) sumário(s) de referência, isto é, quanto maior a 

quantidade de n-gramas do sumário avaliado em relação aos sumários de referência, mais 

informatividade terá o sumário avaliado. 

 

“Rouge N is an n-gram recall between a candidate summary and a set of 
reference summaries ...is maximum number of n-grams co-occurring in a 
candidate summary and a set of reference summaries.” (Lin, 2004, pág. 2). 

 

A Rouge L avalia a maior subsequência comum de n-gramas entre as sentenças do 

sumário avaliado e os sumários de referência. Por esta metodologia a maior sequência comum 

entre duas sentenças é o fator a ser considerado para a pontuação final.  

 

“Given two sequences X and Y, the longest common subsequence (LCS) of X 
and Y is a common subsequence with maximum length.” (idem). 

 

Portanto, quanto mais palavras em sequência uma mesma sentença tiver na 

comparação entre o resumo candidato e o(s) resumo(s) de referência maior será a 

informatividade do resumo candidato.  Para entendermos como os métodos funcionam, vamos 

utilizar o exemplo dado por Lin (2004) em seu artigo para exemplificar o funcionamento 

destes dois primeiros métodos. Dada as seguintes sentenças: 

 

S1: Police killed the gunman. (sumário de referência) 

S2: Police kill the gunman. (candidato 1) 

S3:  The gunman kill police. (candidato 2) 
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Avaliando as sentenças através da Rouge N com n=2, ambas as sentenças terão o 

mesmo valor de 0.5, pois, ambas possuem o mesmo bigrama “the gunman”. Ao avaliarmos a 

mesma referência e candidatos com a Rouge-L os valores serão de S2 = 0.75 e S3 = 0.5, pois: 

 

S2: Police – the gunman = ¾ = 0.75 

S3: The gunman = 2/4 = 0.50 

S2 é melhor do que S3 pela Rouge-L 

 

A Rouge-W, similar ao que ocorre com a Rouge-L também pontua sentenças que 

possuem maior sequência comum de n-gramas. A diferença em relação à Rouge-L é que nesta 

variante os n-gramas são pontuados não apenas pela sua ocorrência e sequência, mas também 

em relação ao posicionamento destes n-gramas dentro da mesma sentença. Por exemplo: 

Dadas as seguintes sentenças: 

S1: A B C D E F G H (referencia) 

S2: A B C D G F H I (candidato 1) 

S3: I H F G A B C D (candidato 2) 

 

Pelo cálculo da Rouge-W, S2 terá uma pontuação maior que S3, uma vez que embora 

elas possuam as mesmas sentenças, a ordem apresentada é diferente entre elas, privilegiando a 

sentença que apresenta uma ordem similar à sentença de referência. 

A Rouge-S é o último método da Rouge e o seu autor informa que este método realiza 

a avaliação do sumário da seguinte maneira: 

 

“Skip-bigram is any pair of words in their sentence order, allowing for 
arbitrary gaps. Skip-bigram co-occurrence statistics measure the overlap of 
skip-bigrams between a candidate translation and a set of reference 
translation.”(ibdem). 

 

O objetivo deste método é a análise dos bigramas, formando os pares até o término da 

sentença, este procedimento se repete, palavra por palavra, até que terminem os bigramas da 

sentença. Utilizando o primeiro exemplo, vamos demonstrar como funciona a Rouge-S. Dada 

as sentenças: 

 

S1: Police killed the gunman. (sumário de referência) 
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S2: Police kill the gunman. (candidato 1) 

S3:  The gunman kill police. (candidato 2) 

S4: The gunman police killed. (candidato 3) 

  Na sentença S1 temos: 

 

S1 = (Police killed) (Police the) (Police gunman) (killed the) (killed gunman) (the gunman) = 

6 bigramas. 

 

S2 = (Police kill) (Police the) (Police gunman) (kill the) (kill gunman) (the gunman) = 6 

bigramas = 3 bigramas iguais à referência. 

 

S3 = (The gunman) (the kill) (the police) (gunman kill) (gunman police) (kill police) = 6 

bigramas = 1 bigrama igual à referência. 

 

S4 = (The gunman) (the police) (the killed) (gunman police) (gunman killed) (police killed) 

= 6 bigramas = 2 bigramas iguais à referência. 

 

Após a análise das sentenças, a Rouge-S calcula quantos bigramas foram detectados 

entre o sumário candidato e o(s) sumário(s) de referência e quanto maior for a quantidade de 

bigramas mais informação esse resumo terá. No final do exemplo, podemos constatar que S2 

terá um resultado maior que S4 e este terá um resultado melhor que S3. 

Informações sobre instalação e uso dessa ferramenta encontra-se anexo a esta 

dissertação no apêndice 1. 

 

6.3.2. Outros métodos de avaliação de sumários 

 

Além da Rouge existem também outras metodologias que podem ser utilizados para 

avaliação de resumos automáticos. Duas das mais conhecidas são o método da pirâmide 

(Harnly et. al., 2005) e o método dos elementos básicos (Hovy et. al., 2006). Estas 

metodologias também são consideradas, assim como a Rouge, como metodologias intrínsecas 

de avaliação. 
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O método da pirâmide cria para cada sumário de referência uma unidade de conteúdo 

do sumário, simbolizado pela sigla SCU (Summary Content Unit), que são as sentenças destes 

resumos. Ao serem comparadas, as unidades com maior similaridade recebem maior 

pontuação e sobem para o topo da pilha. Como as unidades com menor similaridade de 

conteúdo são geralmente a maioria, a base fica muito maior do que o topo e assim surge o 

nome de “pirâmide” para o método. 

Quando o resumo candidato (peer) é avaliado, suas sentenças são comparadas com as 

unidades que formam a pirâmide e recebem pontos nesta comparação. A pontuação final do 

resumo determina então o quão bom é este resumo. 

No método dos elementos básicos, cada sentença no resumo é separada em 

constituintes sintáticos (sintagma nominal, verbal, preposicional, adjetival ou adverbial) e a 

maior cadeia sintagmática (cabeça da estrutura) ou a relação entre a cabeça e um único 

dependente formam a unidade BE (basic element) ou unidade de elemento básico. 

Através de um conjunto de estratégias de comparação utilizando, por exemplo: 

comparação léxica, comparação por lema e sinônimos entre outros, cada BE é comparada com 

o resumo candidato e no final uma pontuação é definida para este candidato. Da mesma 

maneira como ocorre com o método da pirâmide. 

Em nossa pesquisa optamos por utilizar a Rouge como métrica de avaliação dos 

resumos por ela fornecer, de maneira automática, os métodos para mensurar a informatividade 

dos resumos.  

Além disso, a Rouge tem sido amplamente utilizada pela comunidade científica como 

método de avaliação e também na conferência TAC10 (Text Analysis Conference) no evento 

WEAS (Workshop on Evaluation Metrics and System Comparison for Automatic 

Summarization) por ela fornecer métodos capazes de mensurar a informatividade dos 

sumários. Neste sentido, a comparação entre n-gramas utilizado pela Rouge é suficiente para 

mensurar quão bom nosso resumo é frente a outros sumários produzidos por sistemas diversos 

e por um usuário humano.  

 

6.4. Método 
 

                                            
10

 Informações sobre o TAC: http://www.nist.gov/tac/2012/WEAS/  
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Para investigarmos as hipóteses H1 e H2, foram realizados os seguintes experimentos: 

6.4.1. Experimento #1 

 

Separamos 50 textos do corpus (item 6.2) para nosso experimento que foram extraídos 

da última versão da base (exemplo no apêndice 2). Utilizamos metade do total de arquivos da 

base por ser uma quantidade que nos permitiu, no tempo de realização da pesquisa, sumarizar 

os textos em todos os sistemas analisados, realizar a análise de convergência entre os resumos 

do SigAutoSum e cada um dos outros sumários extrativos e analisar as sumarizações com a 

métrica Rouge. 

Uma vez que este trabalho envolveria uma quantidade grande de sumarizações, 

repetições, comparações e aferições com a métrica, seria impossível e desnecessário fazermos 

para todos os 100 textos da base TeMário. Por esta razão, limitamos nosso escopo de pesquisa 

a metade dos textos. 

Prosseguindo, realizamos a sumarização dos textos com o sistema SigAutoSum, 

software de nossa pesquisa, e também com quatro sumarizadores comerciais (Shvoong, 

TextCompactor e Tools4Noobs), um software  editor de texto (MS Word) e o resumo 

extrativo humano da base TeMário.  

No caso do sumarizador SigAutoSum, dada a característica da metodologia de 

construção de sumário através da análise sintagmática das sentenças (exemplo no apêndice 3), 

consideramos a índice de qualidade de compressão do resumo como 50% da metade do total 

de pontos calculados para a maior sentença do texto fonte. Utilizamos esse percentual, pois 

verificamos através dos estudos preliminares que com esse percentual os sumários ficaram 

com total de palavras iguais ou muito próximos dos sumários da base TeMários utilizada na 

avaliação. 

A partir daí todas as sentenças com metade do valor até o maior valor pontuado para 

as estruturas sintagmáticas será incluso no sumário. Por exemplo, se a maior sentença obtiver 

uma pontuação total de 20 pontos, consideraremos para o sumário todas as sentenças que 

possuírem 10 até o total de 20 pontos. Nos casos em que a pontuação total da sentença 

acusava um valor impar, acrescíamos um ponto a menos para criarmos uma metade de valor 

par. 

Após construir os sumários, todas as sentenças de cada sumário foram contabilizadas 

para a construção da planilha do EXPERIMENTO 1. Neste primeiro experimento, realizamos 
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a análise de convergência entre as sentenças para constatarmos a relevância da nossa 

metodologia em face dos outros sistemas comercialmente utilizados. 

 

6.4.2. Experimento #2 

 

Os mesmos sumários construídos para o EXPERIMENTO 1 foram utilizados também 

no EXPERIMENTO 2. Para a realização desta etapa da pesquisa, nós preparamos os arquivos 

com os sumários para serem lidos pela ferramenta Rouge de acordo com suas especificações. 

A Rouge foi utilizada executando o seguinte comando: 

 

perl Rouge.pl –a –w 1 –n 3 -2 1 –u arquivo.xml > resultado.txt 

 

Este comando executa a Rouge analisando o sumário com os seguintes métodos: 

Rouge W 1, Rouge L, Rouge N1, Rouge N2, Rouge N3 e Rouge SU1. E os resultados 

foram salvos em um arquivo resultado.txt para posteriormente serem salvos em uma única 

planilha de dados. 

Durante o processo de análise dos sumários, uma característica que é comumente 

desconsiderada em outras pesquisas são as stopwords. Elas fazem referência a palavras de 

classes gramaticais que são consideradas como irrelevantes para a análise de uma sentença. 

Por est a razão elas são tradicionalmente excluídas durante o processo de sumarização e 

consequentemente da análise da métrica. 

Entretanto, estas stopwords são importantes em nossa pesquisa principalmente porque 

estudamos a qualidade da estrutura sintagmática no contexto dos resumos e como elas fazem 

parte das estruturas sintáticas é impossível desassociá-las e desconsiderá-las da análise.  

Por esta razão, resolvemos também considerar as stopwords no processo de avaliação 

e iremos exibir os resultados COM e SEM as stopwords. Como a maioria dos experimentos 

realizados pela comunidade acadêmica com a Rouge removem as stopwords, resolvemos 

apresentar ambos os resultados para facilitar comparações futuras. 

Retomando a descrição do experimento, repetimos o comando de análise da Rouge 

para todos os 50 textos e para todos os sistemas de sumarização. Dada a característica de 

combinação de sumários (peers e models) da ferramenta Rouge, repetimos o mesmo 

procedimento para cada um dos sistemas de sumarização conforme combinações da tabela 4: 
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Tabela 4: Relação de sumários candidatos e de referência. 

Candidato (peer) Referência (models) 
SIGAUTOSUM shvoong, MS Word, TextCompactor, tools4noobs e ICMC_extrativo 
SHVOONG SigAutoSum, MS Word, TextCompactor, tools4noobs e 

ICMC_extrativo 
MS WORD SigAutoSum, shvoong, TextCompactor, tools4noobs e ICMC_extrativo 
TEXTCOMPACTOR SigAutoSum, shvoong, MS Word, tools4noobs e ICMC_extrativo 
TOOLS4NOOBS SigAutoSum, shvoong, MS Word, TextCompactor e ICMC_extrativo 
ICMC_EXTRATIVO SigAutoSum, shvoong, MS Word, TextCompactor e Tools4Noobs 

 

O analise pela alternância entre resumos de referência e resumos modelo para o grupo 

de resumos automáticos foi planejado para que possamos avaliar os sumários automáticos em 

face da acurácia apresentada por cada resumo. Isso irá demonstrar se nosso método possui 

qualidade comparável aos outros resumos analisados. 

E a mesma combinação de peers e models foi utilizada para comparação dos 

sumarizadores candidatos com o sumário humano que acompanha a base TeMário. É 

importante ressaltar que para as referências (models), nesta parte do experimento, nós 

utilizamos o arquivo com o sumário humano. 

Resumindo, neste experimento, temos dois grandes grupos. O GRUPO A onde foram 

agrupados os resumos dos sumarizadores extrativos e comparados entre si. E o GRUPO B 

onde foram agrupados os mesmos resumos extrativos e comparados individualmente com o 

sumário humano. E repetimos os experimentos para ambos os grupos com a utilização e 

remoção das stopwords. 

 

6.4.3. Experimento #3 

 

Para um terceiro experimento, sumarizamos um texto com aproximadamente 270 

páginas para verificarmos o tempo total de sumarização do SigAutoSum frente a um texto-

fonte grande. 

O texto selecionado para o experimento foi o livro “Turno da Noite - 03 - O Livro de 

Jó” do autor André Vianco e distribuído gratuitamente na página do Projeto de 

Democratização da Leitura (PDL) 11 

                                            
11

 PDL: http://www.portaldetonando.com.br/ 
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Com este experimento, pretendemos verificar a utilização do SigAutoSum e dos outros 

sumarizadores extrativos relacionados na pesquisa frente a documento com mais sentenças e 

que demore um tempo maior para sumarização.  

Pretendemos verificar como os sistemas de sumarização se comportam, em especial, 

no quesito tempo de processamento. Levamos em consideração como medida de verificação o 

tempo decorrido para sumarização total do texto para cada um dos sistemas utilizados. 

 

6.5. Materiais 

6.5.1. Hardware 

 

Para nosso experimento, utilizamos computador do tipo notebook com processador i5 

da marca Intel, Quad core (quatro núcleos), com velocidade de processamento de 2.5 GHz por 

núcleo.  

 

6.5.2. Software 

 

Para realização de nosso experimento desenvolvemos um parser denominado 

SigAutoSum (Sintagma in Automatic Summarization) para realizar, de maneira automática, a 

análise morfológica e a construção das cadeias sintagmáticas do texto analisado. 

O SigAutoSum foi desenvolvido na linguagem Java e utiliza a biblioteca JDOM para 

leitura de documentos XML. Estamos utilizando esta biblioteca para a leitura dos arquivos do 

dicionário off-line que também acompanham o código do sistema. 

O SigAutoSum é constituído por métodos que são utilizados no processo de 

classificação morfológica e construção das estruturas sintagmáticas. Entre eles podemos citar 

a análise de steeming (busca do radical da palavra), análise de nome próprio, análise e 

remoção de plural e o método de classificação de palavras ambíguas que serve para 

determinar a função de uma palavra quando ela pode assumir várias funções morfológicas.  

Uma informação importante neste sentido, diz respeito aos testes realizados com o 

SigAutoSum. A análise e correção do parser para classificação morfológica e construção dos 

sintagmas obedeceram à regra de separação entre conjunto de testes e treinamento, isto é, o 
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conjunto de sentenças com o qual o parser foi treinado foi trabalhado de maneira separada do 

conjunto de sentenças com o qual ele foi testado. 

Sobre o aspecto de funcionalidade do sistema, embora o SigAutoSum esteja sendo 

utilizado nesta pesquisa para construção de sumários automáticos, o seu código poderia ser 

reutilizado em outras aplicações que envolvam a análise linguística. Como, por exemplo, em 

sistemas de tutoria no ensino de língua portuguesa fazendo uso dos métodos de análise 

sintagmática e de classificação morfológica. 

Um sistema de tutoria computacional funciona como um tutor virtual sugerindo 

correções, neste caso, no texto escrito pelos usuários ou na solução de dúvidas sobre 

português.  

 

6.5.3. Internet 

 

Uma vez que estamos utilizando em nossa pesquisa um sistema de dicionário online, 

precisamos também de uma conexão com a internet que nos possibilite a consulta das 

palavras via dicionário. Essa consulta faz parte do processo de classificação morfológica, 

etapa importante do nosso sistema e por essa razão, e dela depende o tempo final de 

construção do resumo e também da acurácia na classificação gramatical da palavra. 

Por essa razão, utilizamos em nossos experimentos conexões de internet com no 

mínimo 1mega de velocidade. Esta é a velocidade mínima apurada para que o tempo final de 

sumarização não seja prejudicado.  

Além disso, durante a execução dos experimentos não serão utilizados outras 

ferramentas que utilizem conexão com a internet, para evitar ao máximo retardo na execução 

da sumarização. 

 

6.6. Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo, apresentamos os detalhes da metodologia aplicada para os dois 

experimentos realizados nessa pesquisa. Apresentamos também a métrica utilizada para 

verificar a qualidade dos sumários produzidos pelo SigAutoSum e como ela seria configurada 

para o experimento 2. 
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A seguir, apresentaremos os resultados obtidos nos dois experimentos e como esses 

resultados respondem às questões de pesquisa. 
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Capítulo 7 -  Resultados obtidos 
 

 

 

7.1. Análise dos resultados em relação as 
questões de pesquisa 

 

7.1.1. Construção das estruturas sintagmáticas 

 

Através da construção do sistema SigAutoSum conseguimos verificar que é possível 

produzir a estrutura sintática de um texto através da aplicação das regras da gramática 

sintagmática.  

Um dos objetivos desta pesquisa era desenvolver um analisador sintagmático que nos 

permitissem ter uma saída de dados de fácil leitura e com o mínimo de erros possível na 

formação das estruturas sintagmáticas.  

A princípio, a tarefa parecia possível, uma vez que já existem alguns projetos nesta 

mesma linha, embora não com as mesmas características da atual proposta (palavras12, 

curupira13 e o BrGram14). Entretanto, não conseguimos identificar nos sistemas um formato 

de saída de dados amigável e que pudesse ser aproveitado pelo nosso sistema; 

Dessa forma, e também por motivos de investigação, optamos pela criação de um 

parser que atendesse a proposta de sumarização a partir da análise quantitativa dos sintagmas. 

Além disso, temos outro fator importante na geração de resumos que seria prejudicado com a 

indexação de programas de terceiros que é o fator do tempo. 

Para nossa proposta, o tempo de produção do resumo é um fator que depende 

diretamente do tempo de construção das estruturas sintagmáticas. Construir estas estruturas 

incorporadas no sistema de sumarização tornou o processo de sumarização mais rápido do que 

                                            
12

 Palavras: http://beta.visl.sdu.dk/visl/pt/ 

13
 Projeto Curupira: http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/tools/curupira.html 

14
BrGram: HTTP://www.aclweb.org/anthology/W13-4823  
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se fossemos analisar estas mesmas estruturas como uma etapa adicional construída por outro 

sistema anexo ao SigAutoSum.  

Isto porque adaptar a análise das árvores sintagmáticas, utilizando um sistema de 

terceiros, representaria mais uma etapa no processo de sumarização e com isso mais tempo na 

produção de resumos. Prejudicando assim o tempo final de construção do resumo. 

Definida então a necessidade de um sistema específico para o nossa pesquisa, 

encontramos a partir dai as seguintes dificuldades durante a fase de desenvolvimento: 

• Resolução de ambiguidades na classificação morfológica. Sendo que as 

principais ambiguidades encontradas foram: 

o Palavras de conexão: “que”, “se” e “como” ; 

o Entre substantivos e verbos e; 

o Entre substantivos e adjetivos. 

• Tempo de produção das cadeias sintáticas alto para que o sistema seja utilizado 

como sumarizador. 

Como resultado final, após quatro meses de produção do software, conseguimos os 

seguintes resultados: para todos os 50 textos analisados em um total de 31162 palavras 

obtiveram um total de 545 palavras classificadas de maneira errada. O que representa um 

percentual de apenas 2% do total de palavras. 

Em relação ao tempo de processamento das sentenças, o sistema realizou a tarefa de 

construção da estrutura sintagmática com o tempo final de 25 segundos, em média, para cada 

um dos textos do experimento 1 e que possuem aproximadamente uma página e meia (incluso 

espaçamentos). 

O tempo restante para construção do resumo, que compreende também a seleção das 

sentenças mais relevantes através da ponderação dos pesos correspondeu a menos de 1 

segundo do tempo total de construção do resumo. Desta forma, o tempo total para 

sumarização de um texto de duas páginas ficaria em torno de 26 segundos no SigAutoSum. 

Como exemplo de produção sintagmática realizado pelo SigAutoSum temos as 

seguintes frases: 

a) O céu é azul. 

b) Azul é minha cor preferida! 

c) Se você não chegar cedo, vamos sem você! 

d) Você fez tudo certo? Se fiz! 
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e) O canto da sala está escuro! 

f) Eu canto como um passarinho! 

 

Onde para cada uma delas temos as seguintes produções: 

 

a) [SN] O(det) céu(n) 
[SV] é(verbo) [SA] azul.(adj) 

-------------------------------------------- 
b) [SN] Azul(n) 

[SV] é(verbo) [SN] minha(det) cor(n) 
[SV] preferida!(verbo) 

-------------------------------------------- 
c) [O] Se(conj) 

[SN] você(det) não(mod1/n) 
[SV] chegar(verbo) [SP] cedo(adv) 
[SV] vamos(verbo) [SP] sem(prep) [SN] você!(det) 

-------------------------------------------- 
d) [SN] Você(det) 

[SV] fez(verbo) [SP] tudo(adv) [SN] certo?(det) 
-------------------------------------------- 
[SN] Se(det) fiz!(mod1) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
e) [SN] O(det) canto(n) [SP] da(mod2) [SN] sala(n) 

[SV] está(verbo) [SA] escuro!(adj) 
-------------------------------------------- 

f) [SN] Eu(det) 
[SV] canto(verbo) [SP] como(adv) [SN] um(det) passarinho!(n) 

-------------------------------------------- 
 

Como pode ser visto, temos palavras que exercem dupla função morfológica e o 

sistema conseguiu atribuir sua função de maneira correta. Foram os casos da palavra AZUL 

que assumiu a função de substantivo (a) e de adjetivo (b). Da palavra SE assumindo a função 

de conjunção (c) e de pronome (d). E da palavra CANTO que assumiu a função de 

substantivo (d) e de verbo (e).  

As ambiguidades foram identificadas pelo sistema bem como os exemplos 

apresentados em relação às principais dificuldades encontradas foram construídos de maneira 

correta. Assim, construção das estruturas sintagmáticas atendeu às necessidades da pesquisa 

além de corresponderem corretamente à gramática aplicada. Pelos resultados obtidos podemos 

considerar então que a questão de pesquisa Q1 foi respondida positivamente.  
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7.1.2. Resultado do experimento #1 

 

Buscando por uma comparação entre os métodos comerciais mais utilizados para a 

sumarização extrativa, comparamos no experimento 1 a contagem de todas as sentenças, bem 

como o total de sentenças existentes em todos os 50 textos-fonte analisados (apêndice 4). 

 

 

Figura 17: Totais das sentenças analisadas e sumarizadas. 

 

Em comparação com o total de textos-fonte todos os sumarizadores mantiveram uma 

média similar de sentenças produzidas. Nenhum sumarizador produziu, em seu total, sumários 

com reais 50% de sentenças em relação ao texto-fonte (figura 17). 
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Figura 18: Percentual de sentenças em relação aos textos fontes. 

 

O percentual de aproveitamento das sentenças (figura 18) para todos os sumarizadores 

também se manteve similar entre si. Este resultado nos permite inferir que de que o método 

proposto nesta pesquisa tem relevância similar aos métodos propostos por outros 

sumarizadores extrativos. 

A maneira como a estrutura de cada sentença é composta, agrupado por sintagmas, nos 

permite observar outra maneira de valorizar as sentenças no processo de sumarização. Por que 

ao modificarmos os pesos aplicados aos sintagmas nós temos a possibilidade de construir 

novos resumos a partir do mesmo texto. 

Além disso, podemos dizer que as sentenças sumarizadas pelo SigAutoSum (exemplo 

apêndice 5) foram tão relevantes quanto as sentenças dos demais sumarizadores porque o 

percentual de convergência entre as sentenças sumarizadas pelo SigAutoSum e as sentenças 

produzidas pelos outros sumarizadores ficaram próximos dos 50% ou acima deste valor em 

relação aos sumários automáticos de referência. 
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Figura 19: Sentenças convergentes com o sistema SigAutoSum. 

 

 

Figura 20: Percentual de sentenças convergentes. 

 

A comparação entre sistemas de sumarização, embora não sendo o ideal, mas nos 

revela o quão bom um sumarizador pode ser se comparado a outras metodologias. Para 

demonstrar a qualidade de um sumário, costuma-se comparar o sumário produzido 

automaticamente com um sumário produzido por um ser humano (Mani, 2001). 

Com base nos resultados apresentados, podemos constatar que a questão de pesquisa 

Q2, referente à importância das sentenças no processo de sumarização, foi confirmada, uma 

vez que, o total de sentenças sumarizadas pelo SigAutoSum conseguiu um percentual de 
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correspondência coerente (figura 19 e 20) em relação aos outros sistemas de sumarização, 

destacando assim, a relevância das sentenças classificadas pelo SigAutoSum. 

Os exemplos dos sumários produzidos por todos os sistemas de sumarização utilizados 

neste experimento podem ser analisados nos apêndices 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 deste trabalho. 

 

7.1.3. Resultado do experimento #2 com stopwords 

 

Começamos a avaliar os resultados do experimento 2 através da identificação da 

melhor métrica a ser aplicada com a Rouge. Uma vez que essa ferramenta possui quatro tipos 

diferentes de metodologias de avaliação de sumários e cada uma delas possuem características 

suficientes para mensurar nossos sumários. 

Avaliamos em nossos estudos preliminares os primeiros sumários produzidos com 

cada uma das metodologias da Rouge e obtivemos como melhores resultado (figuras 21 e 22) 

a utilização dos métodos Rouge N1 e Rouge L para os resumos automáticos e humanos. E 

para ampliarmos nosso aspecto comparativo aplicamos também ambos os métodos para os 

dois grupos de nossa pesquisa. 

 

 

Figura 21: Comparação de métodos para os sumários extrativos 
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Figura 22: Comparação de métodos com o sumário humano. 

 

Começamos então nossa analise avaliando o resultado da Rouge L para o GRUPO A 

onde os sumários automáticos extrativos são avaliados numa comparação direta entre si, 

realizando o revezamento entre sumário de referencia e sumários modelos como especificado 

em capítulo anterior. Para os resultados desses experimentos vamos considerar os três índices 

de aferição (recall, precision e f-mensure) utilizados pela Rouge. 

 

 

Figura 23: Comparativo entre os resultados da Rouge-L dos sistemas de sumarização extrativa. 
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Nessa perspectiva, conforme vemos nas figuras 23, visualizamos que na comparação 

direta entre os sumários automáticos, os resultados da Rouge foram similares para os três 

índices. A predominância no índice de cobertura (recall), para os resumos do SigAutoSum, 

Shvoong, MS Word e TextCompactor (TC), indicam uma identificação maior de palavras 

similares entre as sentenças nestes resumos, enquanto que o índice de precisão (precision), 

para os resumos do Tools4Noobs (T4N) e ICMC, indicam que o método aplicado pela 

Rouge teve um aproveitamento melhor. 

Esse cenário indica que na comparação entre os resumos extrativos automáticos e o 

resumo extrativo humano do ICMC temos quatro sumarizadores que identificaram mais 

palavras por resumo, mas não com o mesmo índice de aproveitamento da medida avaliativa 

(precisão). Isso significa que embora estes sistemas tenham identificado mais palavras, na 

relação sumário candidato e sumários de referência, sua precisão na aplicação da métrica não 

foi acompanhou o índice de cobertura. 

Os dois sumários que obtiveram um aproveitamento melhor na precisão dos métodos 

em contra partida não foram tão bem na cobertura. Isso demonstra que estes dois 

sumarizadores obtiveram um aproveitamento melhor ao identificar palavras no mesmo 

posicionamento por sentenças entre sumário candidato e sumários de referência. 

 

 

Figura 24: Comparativo da Rouge-N1 com stopwords para os sumários automáticos extrativos. 

 

No caso dos resultados apurados para a Rouge N1 (figura 24) temos uma alteração nos 

resultados do SigAutoSum em relação aos seus resultados com a Rouge L. Na avaliação com 
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esta medida temos novamente uma cobertura maior nos resumos do Shvoong, MS Word e 

TC. Enquanto que SigAutoSum, T4N e ICMC foram melhores no quesito precisão. 

No fim, o balanceamento entre esses dois índices (precisão e cobertura) apresentou 

uma equivalência conforme analisamos os valores da f-mensure de ambas as medidas da 

Rouge (L e N1). Não houve, portanto um sumário que se saiu melhor neste quesito, mas 

temos uma pequena vantagem para os resumos do sumarizador Shvoong. O que na prática não 

significa que este é o melhor uma vez que todos os valores para a média final ficaram muito 

próximos para todos os sumarizadores. 

Avaliando agora os sumários do GRUPO B verificamos que os resultados para os 

índices da Rouge L e N1 nesse grupo foram diferentes em relação ao que analisamos para o 

grupo A. Conforme podemos verificar nas figuras 25 e 26. 

 

 

Figura 25: Comparativo da Rouge-N1 com stopwords para os sumário humano. 
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Figura 26: Comparativo da Rouge L com stopwords para os sumário humano. 

 

Para esses resultados percebemos que o índice de cobertura foi superior para os 

resumos extrativos automáticos enquanto que o resumo do ICMC foi melhor no quesito 

precisão da métrica. Com os resultados dos três índices (cobertura, precisão e média) mais 

balanceados, o resumo extrativo humano do ICMC foi considerado como melhor nesse grupo.  

Entretanto é importante ressaltar que as médias finais para os sumarizadores 

automáticos ficaram praticamente iguais e com isso encontramos uma equivalência tanto na 

cobertura de palavras por sentença quanto na acurácia da métrica. Esta equivalência será 

importante na análise final de nossa pesquisa, pois ela demonstra que nossa metodologia se 

equivale às metodologias empregadas pelos outros sistemas de sumarização avaliados. 

 

7.1.4. Resultado do experimento #2 sem stopwords 

 

Nesta parte da pesquisa nos decidimos realizar a avaliação dos nossos resumos 

removendo as stopwords. Essa remoção permitirá que futuramente possamos comparar nossos 

resultados com os resultados de outros experimentos da área. Bem como permitirá que outros 

pesquisadores da sumarização automática aproveitem os resultados de nossos experimentos, 

pois a tendência para esse tipo de pesquisa é a remoção das stopwords para avaliação. 
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Começando a análise dos resultados pelo GRUPO A verificando que para ambas as 

análises (comparando resumos automático e humano) o padrão dos resultados se manteve 

similar na Rouge L e N1 em relação ao grupo A com stopwords. 

Podemos constatar, pela análise das figuras 27 e 28, que os sumários do Shvoong, 

Word e TC conseguiram uma cobertura melhor em relação aos sumarizadores SigAutoSum, 

T4N e ICMC que obtiveram uma precisão melhor em ambos os métodos de sumarização da 

Rouge (L e N1).  

 

 

Figura 27: Comparativo da Rouge-L sem stopwords para resumo automático extrativo. 

 

 

Figura 28: Comparativo da Rouge N1 sem stopwords para o resumo automático extrativo. 
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A predominância dos métodos de sumarização automática neste grupo, assim como na 

análise do grupo A com stopwords, demonstra que a precisão e a cobertura foram 

equivalentes para os sistemas automáticos. Como podemos constatar no resultado da média 

final (f-mensure) e com isso não houve um sistema que tenha sido evidentemente melhor. 

Todos foram equivalentes neste ponto do experimento. 

A mesma comparação pode ser feita também para os resultados do GRUPO B onde as 

médias se mantiveram com a mesma proporcionalidade na comparação entre os sumários 

automático e humano sem stopwords (figuras 29 e 30) em relação aos resultados do grupo B 

com stopword.  

Os resultados para os sumários automáticos ficaram relativamente iguais enquanto que 

na comparação com o sumário humano a metodologia do ICMC foi o melhor em todos os 

índices. Essa predominância pode ser constatada através da visualização do índice de precisão 

que no caso do resultado do ICMC teve um aproveitamento quase que idêntico em relação ao 

índice de cobertura. Os outros métodos de sumarização, mesmo conseguindo um 

aproveitamento bom na cobertura de palavras, não conseguiram ter um bom desempenho no 

aproveitamento da precisão. 

O reflexo dessa disparidade pode ser constatado no resultado onde o aproveitamento 

médio final do sumário do ICMC foi muito melhor. Entretanto percebemos que mais uma vez 

os resumos do SigAutoSum (alvo de nossa análise) conseguiu se manter equivalente em 

relação aos outros sistemas extrativos avaliados. 
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Figura 29: Comparativo da Rouge-L sem stopwords para resumo humano. 

 

 

Figura 30: Comparativo da Rouge-N1 sem stopwords para sumário humano. 

 

Um ponto interessante a ser obsevado é que os valores da precisão para os sumários 

automáticos (grupo A) mantém uma média acima de 0,5 enquanto que estes decaem na 

comparação realizada com o sumário humano (grupo B). Uma conclusão que podemos ter em 

relação a esta informação é que as sentenças extraídas automaticamente (SigAutoSum, 

Shvoong, Word, TC e T4N) não foram tão relevantes quanto àquelas extraídas manualmente 

(ICMC ) uma vez que na comparação com o sumário humano os valores se invertem e o 

sumarizador do ICMC se saiu muito melhor. 

Portanto, levando em consideração os resultados apresentados, nós podemos afirmar 

que a questão de pesquisa Q3 também foi satisfeita, uma vez que os pesos adotados para os 

sintagmas SN=3, SV=2 e SP=1 foram suficientes para que o SigAutoSum conseguisse 

determinar sentenças com informatividade similar aos outros resumos analisados. Embora 

não apresentemos melhoras significativas para realização da tarefa de sumarização, nossa 

metodologia provou que é possível construir resumos analisando a estrutura da sentença. 
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7.1.5. Resultado do experimento #3 

 

No experimento 3 conseguimos verificar como cada um dos sumarizadores se 

comportou, mesmo sem sabermos quais métodos de sumarização os outros sistemas 

utilizavam. Os resultados apurados para os sumarizadores avaliados foram os seguintes: 

Tabela 5: Tempo de sumarização no experimento 3. 

Sumarizador Tempo de processamento 
SigAutoSum 5220 segundos 
Shvoong 41 segundos 

TextCompactor Não produziu o sumário 

Tools4Noobs Não produziu o sumário 

Microsoft Word 2007 7 segundos 

 

O resultado aponta um comportamento diferente entre os sumarizadores. Além do 

SigAutoSum outros dois sistemas também conseguiram produzir um sumário mesmo 

analisando um documento muito grande. Os sumarizadores que não conseguiram realizar a 

tarefa não apresentaram nenhuma razão específica, somente informaram na tela do sistema 

que não foi possível realizar a tarefa após alguns segundos de processamento. 

No caso do método de sumarização utilizado pelo MS Word, Jasmeen (2013) informa 

em sua revisão sobre sumarizadores para a língua inglesa que o MS Word utiliza o método de 

Word frequence para determinar as sentenças mais relevantes e essa metodologia torna o MS 

Word mais rápido para sumarizar do que o SigAutoSum. Ele define esta metodologia como 

sendo: 

 

...sentences that contain words used frequently in the document are given a 
higher score and assumed as the most important sentence. (Jasmeen, 2013, 
pág. 1) 

 

Como não foi possível verificar no sítio do sumarizador Shvoong qual a metodologia 

utilizada por este sistema de sumarização, só podemos supor neste momento as possíveis 

causas para este resultado.  

O resultado do experimento nos leva a considerar duas importantes conjecturas sobre 

as metodologias empregadas pelos sistemas avaliados: 
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• Os sumarizadores que não conseguiram sumarizar o texto utilizam em sua 

metodologia uma base recursiva, isto é, realizam a análise das palavras 

(provavelmente os substantivos) comparando-as com cada sentença do texto.  

Este tipo de comparação leva muito tempo e com um texto muito grande este 

tempo inviabilizaria o seu uso pelos usuários ao solicitar o resumo; 

 

• Os sumarizadores que conseguiram realizar a sumarização, com um curto 

tempo de processamento, provavelmente utilizam uma base de dados para 

identificação das palavras. E também devem utilizar uma metodologia ágil 

para sumarização. Como no caso do MS Word que utiliza a word frequence. 

 

Assim, como identificado durante a revisão sistemática, nem todas as metodologias de 

sumarização estão aptas a sumarizar textos grandes, mas que existem propostas que permitem 

a realização desta tarefa. Sem que até o momento possamos comprovar que elas tenham de 

fato, qualidade suficiente em comparação ao sumário humano. 

Neste quesito, o SigAutoSum se saiu pior em relação aos outros sistemas porque 

identificamos através de testes de bechmark que ele perde velocidade durante o acesso à 

internet. A conexão com a internet é utilizada para a consulta ao dicionário online e ocorre 

então um delay (pausa entre dois processos executados pelo computador) quando o sistema 

realiza a consulta para cada palavra. E na somatória total deste tempo que a velocidade final 

da sumarização acaba prejudicada. 

Entretanto, em nível de qualidade, o SigAutoSum conseguiu, como demonstrado no 

experimento 2, obter um resultado similar aos outros sistemas. Por essa razão podemos 

afirmar que o SigAutoSum é um sistema de sumarização automática tão bom quanto os 

sistemas comparados neste trabalho. Uma vez que o índice de informação capturada por ele 

foi tão relevante quanto os outros sistemas utilizados na comparação. 
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Capítulo 8 -  Conclusões 
 

 

8.1. Construção de resumos 
 

 

A análise sintagmática aplicada à produção de resumos automáticos mostraram 

resultados estimulantes embora não seja o melhor entre os métodos de sumarização da sua 

categoria. Ainda assim, existe a possibilidade de aperfeiçoamento em relação ao nosso 

modelo, visto que verificamos apenas uma única possibilidade de combinação de pesos para 

as análises das sentenças. 

A variação de pesos para os sintagmas SN=3, SV=2 e SP=1 apresentaram resultados 

animadores e nos permite acreditar que utilizando outras variações conseguiremos uma 

melhora na captura da informatividade das sentenças.  

Essa variação dos valores para os pesos dos sintagmas e a inclusão de outros 

sintagmas (SAdj e SAdv) na análise de pesos são opções que não foram testadas nesta 

pesquisa, mas que pode se tornar relevantes dada à possibilidade de criarmos novas variações 

para análise das sentenças mais relevantes.  

É essa variação que nos permitirá no futuro construir resumos com mais informação. 

Na pesquisa atual, com os pesos atuais aplicados à três sintagmas, obtivemos apenas 

sentenças relativamente iguais a dos outros sumários. Principalmente se tratando da 

comparação com os resumos automáticos. 

 

 

8.2. Velocidade de processamento 
 

 

Levando em consideração o tempo para a sumarização dos outros métodos analisados, 

que foi de aproximadamente 5 segundos em média para cada texto utilizado na pesquisa, 

podemos concluir pelos resultados alcançados que o sistema SigAutoSum não foi o melhor 

entre os sumarizadores neste quesito. 
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O SigAutoSum perde em velocidade para os outros sumarizadores pelo fato de 

estarmos trabalhando com a estrutura do texto. As etapas de classificação morfológica e 

posterior estruturação sintática são etapas que consomem a maior parte do tempo de produção 

do resumo. 

Os outros sistemas de sumarização, mesmo sem sabermos qual o método de 

sumarização eles utilizam, foram rápidos neste quesito. O que não favorece o uso do 

SigAutoSum enquanto sistema de sumarização dado que os resultados qualitativos 

apresentados no experimento 2 apontam para uma equivalência entre os sistemas de 

sumarização. 

O mesmo pode ser dito para o quesito qualidade e velocidade na produção de resumo 

baseado em um texto-fonte grande, como observado no experimento 3. Alguns sumarizadores 

não conseguiram construir o sumário, provavelmente por conta das suas metodologias 

recursivas.  

Embora o SigAutoSum tenha conseguido um resultado positivo no experimento 3, seu 

tempo de sumarização também ficou muito acima em relação aos outros sistemas avaliados. 

Dessa maneira podemos afirmar também que nossa metodologia não é a melhor neste quesito, 

embora seja uma metodologia de sumarização válida, pois conseguiu capturar sentenças tão 

relevantes quanto os outros sistemas. 

 

 

8.3. Trabalhos futuros 
 

 

Nossa pesquisa demonstrou que é possível construir resumos ponderando pesos para 

as cadeias sintagmáticas. Embora não seja a melhor opção, uma vez que o SigAutoSum não 

apresentou os melhores resultados da pesquisa, ainda assim temos um novo caminho para a 

sumarização automática de textos. Além disso, podemos citar outas possibilidades para a 

continuação desta pesquisa e aplicação para o código do SigAutoSum. 

O primeiro caminho pode ser a continuidade da pesquisa com sumarização automática. 

Hoje utilizamos na ponderação de pesos apenas o SN, SV e SP, em novos experimentos 

podemos utilizar também o SAdj e o SAdv e continuar com a proposta de sumarização 
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extrativa, mas agora considerando estes novos sintagmas e verificando a possibilidade de 

melhorar informatividade dos resumos. 

Ainda nessa perspectiva de sumarização, podemos modificar o nosso sistema para que 

além de sumarização extrativa o SigAutoSum também possa realizar sumarização abstrativa 

através da incorporação de novas features e aproveitando o módulo de análise gramatical já 

utilizado para classificar e desambiguar as palavras. 

Uma segunda possibilidade, como citado no capítulo 5.2, é a utilização do 

SigAutoSum como uma biblioteca complementar para outros projetos da área da PLN. Uma 

vez que o nosso sistema foi desenvolvido na linguagem Java de programação, podemos 

utilizar nosso código-fonte como uma biblioteca (código que agrega funcionalidades a um 

sistema) para um sistema especialista.  

Na área de PLN existem três tipos de sistemas especialistas que podem utilizar a 

classificação sintagmática como suporte para auxiliar o usuário no aprendizado da língua. São 

os sistemas de correção gramatical, sistema de correção ortográfica e sistemas de auxílio à 

escrita (DI FELIPPO, 2009). Cada um destes sistemas servem para auxiliar o usuário no 

aprendizado da língua através da relação de tutoria que o sistema exercerá para o usuário. 

Corrigindo-o através de sugestões de como melhorar a sua produção textual. 
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Apêndice 
 

 

Apêndice 1: Instalação e uso da ferramenta Rouge. 

 

A Rouge foi desenvolvida na linguagem Perl para ser utilizada se faz necessário 

instalar o interpretador Perl no computador. Após algumas tentativas para executar a Rouge 

no sistema operacional MS Windows, descrevemos a seguir o passo a passo realizado para 

executar e utilizar a métrica da maneira correta. 

• Faça o download da versão mais atualizada do interpretador Perl versão 

Strawberry for Windows no site: http://strawberryperl.com/; 

• Instale o Perl e faça o teste para verificar se o interpretador foi instalado 

corretamente. Abra o bloco de notas e copie e cole o código abaixo no arquivo: 

print "Hello World.\n"; 

• Salve o arquivo com o nome teste.pl e se todos os pacotes tiverem sidos 

instalados corretamente o código vai imprimir na tela a seguinte mensagem: 

“Hello World”; 

• Instalado o interpretador Perl, vamos agora executar a Rouge. Após fazer 

download do pacote Rouge, descompacte todos os arquivos no mesmo 

diretório. Os arquivos ROUGE.PL, SMART_COMMON_WORDS.TXT, 

VERIFY.XML, VERIFY-SPL.XML E WORDNET-2.0.EXC devem estar no 

mesmo diretório; 

• Em nosso experimento, estamos considerando as stopwords no método de 

sumarização. Por essa razão iremos também considerar na avaliação da 

métrica. Mas caso você queira remover as stopwords da avaliação da Rouge, 

você deve traduzir as palavras que compõem o arquivo 

SMART_COMMON_WORDS.TXT para o idioma português-Br ou então 

criar sua própria lista de stopwords e sobrescrever esse arquivo, mantendo o 

mesmo nome; 
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• Para avaliar o seu sumário com a Rouge você deve criar um arquivo XML com 

a indicação dos diretórios onde os candidatos (peer) e modelos de referência 

(models) estão contidos. A seguir um exemplo de arquivo teste.xml: 

<ROUGE-EVAL version="1.0"> 
<EVAL ID="1"> 

<PEER-ROOT> 
exemplo simples/sistemas 
</PEER-ROOT> 
<MODEL-ROOT> 
exemplo simples/modelos 
</MODEL-ROOT> 
<INPUT-FORMAT TYPE="SEE"> 
</INPUT-FORMAT> 
<PEERS> 
<P ID="1">exemplo.teste1.sistema.html</P> 
</PEERS> 
<MODELS> 
<M ID="0">exemplo.teste1.html</M> 
</MODELS> 

</EVAL> 
</ROUGE-EVAL> 

• Cada arquivo com sumário que será avaliado pelo Rouge, seja ele sumário 

candidato ou sumário de referência, deve ser preparado em arquivos HTML 

para a correta interpretação da Rouge. A seguir um exemplo de como esses 

arquivos devem ser preparados: 

<html> 
<head> 
<title>exemplo.teste1</title> 
</head> 
<bodybgcolor="white"> 

<a name="1">[1]</a><a href="#1" id=1>Exemplo simples de 
utilização da métrica Rouge.</a> 
</body> 

</html> 

• Cada parágrafo do texto é referenciado em uma tag<a></a> no código HTML; 

• Após a preparação dos arquivos, salve o arquivo candidato (sumário a ser 

avaliado) no diretório PEER-ROOT referenciado no arquivo XML. O mesmo 

vale para os resumos de referência (sumários comparativos de referência), 

salve-os no diretório MODEL-ROOT referenciado no arquivo XML. Os 
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diretórios PEER e MODEL devem estar no mesmo diretório onde se encontra 

o arquivo ROUGE.PL; 

• Realizado essa etapa de preparação agora você já pode executar o código 

Rouge. A versão mais simples do comando é a seguinte: 

perlRouge.pl –a seu_arquivo.xml 

• Esse comando é a versão mais simples da Rouge e o comando pode ser 

executado com outras variações. Para maiores informações a consulte o ajuda 

da Rouge para ver os outros parâmetros. 

 

 

Apêndice 2: Texto-fonte 01 

 

Mitterrand quer ser lembrado como o construtor da Europa 

ANDRÉ FONTENELLE 

François Mitterrand quer ser lembrado como o grande construtor da Europa. Alguns 
erros políticos e revelações sobre seu passado ameaçam abalar essa imagem. 

Sofrendo de câncer na próstata, Mitterrand vive dias difíceis no fim de seu mandato e 
de sua vida. 

Sua ligação com a extrema direita na juventude, revelada este ano -em parte, por 
vontade do próprio presidente, que quer acertar contas com seu passado-, chocou os franceses. 

Mitterrand definiu suas posições do passado como erros da juventude. O fato é que, 
após a guerra, aos poucos ele se impôs como líder da esquerda e maior adversário do general 
Charles de Gaulle. 
Façanha 

Em 1965, aos 49 anos, ele alcançou a façanha de levar De Gaulle ao segundo turno da 
eleição presidencial. 

Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como 
candidato e naufragaram, com apenas 5% dos votos. 

Mitterrand retomou as rédeas do partido em 1971, no congresso de Epinay. No ano 
seguinte, assinou com o Partido Comunista o programa comum da esquerda. 

A aliança durou cinco anos e só beneficiou os socialistas, que roubaram boa parte do 
eleitorado cativo dos comunistas. 

Foi com a ajuda desses votos que, finalmente, Mitterrand alcançou seu objetivo, 
derrotando por pouco Valéry Giscard d'Estaing na eleição presidencial de 1981. 

Em 1988, foi reeleito facilmente. Após dois anos de coabitação com Jacques Chirac, 
um premiê de direita, Mitterrand bateu o próprio Chirac no segundo turno. 

O balanço de seus dois mandatos é polêmico. Para uns, foi um período de paz em que 
a França enriqueceu; para outros, a maioria dos compromissos de campanha foi esquecida. 
Mesmo à esquerda, muitos o vêem como um homem obcecado pelo poder e impiedoso. 
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Vacilações  
Na política estrangeira, algumas vacilações marcaram os últimos anos do seu governo. 
O presidente não percebeu a tempo a queda do comunismo: não previu a queda do 

Muro de Berlim em 1989, e chegou a flertar com os golpistas de Moscou em 1991. 
Apesar de criticado por seus adversários, devido às contradições que marcaram sua 

carreira, Mitterrand se manteve coerente em pelo menos um ponto: a defesa da União 
Européia. 

Já em 1951, durante um congresso socialista, o futuro presidente dizia quenada é 
possível, muito menos a paz, se a França não for o agente da Europa. 

Treze anos depois, Mitterrand escreveu: Creio que a Europa corresponde à vontade da 
história. Em 1973, ameaçou renunciar à liderança do partido, dividido entre pró e 
antieuropeus. 

Em 1992, o presidente reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se 
engajar na luta pela aprovação em plebiscito do tratado de Maastricht, que prevê a moeda 
única na Europa. 

Mitterrand aceitou participar de um debate na televisão contra Philippe Séguin, 
deputado conservador que se opunha ao tratado. 

Apesar da diferença de idade (75 anos contra 49, à época), Mitterrand se mostrou 
jovial e foi considerado vencedor. O tratado foi aprovado por pequena margem. 

 
Mas há setores que se opõem à união sem fronteiras. A França foi a principal 

responsável pelo adiamento da livre circulação de pessoas no interior da Comunidade, 
prevista para janeiro de 95. 

O motivo alegado foram dificuldades para implantar o banco de dados de todas as 
polícias europeias, em Estrasburgo. Os franceses receiam o tráfico de drogas e a imigração 
clandestina. 
Por fim, os agricultores são a classe social que mais se opõe à UE. Eles se queixam do fim de 
vários subsídios, extintos por Bruxelas. É comum encontrar espantalhos com cartazes de 
protesto nas estradas do interior francês. 
 

 

Apêndice 3: Estrutura sintática do texto-fonte 01 

 

[SN] Mitterrand(n) 
[SV] quer(verbo) [SN] ser(n) [SA] lembrado(mod2)  
[SN] como(det-pre) o(det) construtor(n) [SP] da(mod2) [SN] Europa(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] ANDRÉ(n) FONTENELLE(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] François(n) Mitterrand(n) 
[SV] quer(verbo) [SN] ser(n) [SA] lembrado(mod2)  
[SN] como(det-pre) o(det) grande(mod1) construtor(n) [SP] da(mod2) [SN] Europa(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] Alguns(det) erros(n) [SA] políticos(mod2) 
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[O] e(conj) 
[SV] revelações(verbo) [SP] sobre(prep) [SN] seu(det) passado(mod1) 
[SV] ameaçam(verbo) 
[SV] abalar(verbo) [SN] essa(det) imagem(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SV] Sofrendo(verbo) [SP] de(prep) [SN] câncer(n) [SP] na(mod2) [SN] próstata(n) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] vive(verbo) [SN] dias(n) [SA] difíceis(mod2) [SP] no(prep) [SN] fim(n) [SP] de(mod2) 
[SN] seu(det) mandato(n) 
[O] e(conj) 
[SP] de(prep) [SN] sua(det) vida(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Sua(det) ligação(n) [SP] com(mod2) [SN] a(det) 
[SV] extrema(verbo) [SN] direita(n) [SP] na(mod2) [SN] juventude(n) 
[SV] revelada(verbo) [SN] este(det) parte(n) 
[SP] por(prep) [SN] vontade(n) [SP] do(mod2) [SN] próprio(n) 
[SP] que(adv) 
[SV] quer(verbo) 
[SV] acertar(verbo) 
[SV] contas(verbo) [SP] com(prep) [SN] seu(det) 
[SV] chocou(verbo) [SN] os(det) franceses(mod1) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] definiu(verbo) [SN] suas(det) posições(n) [SP] do(mod2) [SN] passado(n) 
[SN] como(det) erros(n) [SP] da(mod2) [SN] juventude(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] O(det) fato(n) 
[SV] é(verbo) [SP] que(adv) 
[SP] após(adv) [SN] a(det) guerra(n) 
[SP] aos(prep) [SN] poucos(det) ele(det-pos) 
[SN] se(det) 
[SV] impôs(verbo) [SP] como(adv) [SN] líder(n) [SP] da(mod2) [SN] esquerda(n) 
[O] e(conj) 
[SN] maior(mod1/n) adversário(n) [SP] do(mod2) [SN] general(n) 
[SN] Charles(n) [SP] de(mod2) [SN] Gaulle(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Façanha(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Em(prep) [SN] 1965(det) 
[SP] aos(prep) [SN] 49(det) anos(n) 
[SN] ele(det) 
[SV] alcançou(verbo) [SN] a(det) façanha(n) [SP] de(mod2) 
[SV] levar(verbo) [SP] De(prep) [SN] Gaulle(n) [SP] ao(mod2) [SN] segundo(n) [SP] 
da(mod2) [SN] eleição(n) [SA] presidencial(mod2) 
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-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Quatro(mod1) anos(n) [SP] depois(mod2) 
[SN] os(det) socialistas(mod1) 
[SV] preferiram(verbo) 
[SV] escolher(verbo) [SN] Gaston(n) Defferre(n) 
[SN] como(det) 
[SV] candidato(verbo) 
[O] e(conj) 
[SV] naufragaram(verbo) 
[SP] com(prep) [SN] 5(det) dos(mod1/n) votos(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] retomou(verbo) [SN] as(det) rédeas(n) [SP] do(mod2) [SN] partido(n) [SP] em(mod2) 
[SN] 1971(det) 
[SP] no(prep) [SN] congresso(n) [SP] de(mod2) [SN] Epinay(n) 
-------------------------------------------- 
[SP] No(prep) [SN] ano(n) [SA] seguinte(mod2) 
[SV] assinou(verbo) [SP] com(prep) [SN] o(det) Partido(n) Comunista(n) 
[SN] o(det) programa(n) [SA] comum(mod2) [SP] da(prep) [SN] esquerda(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] A(det) aliança(n) 
[SV] durou(verbo) [SN] cinco(mod1) anos(n) 
[O] e(conj) 
[SP] só(adv) 
[SV] beneficiou(verbo) [SN] os(det) socialistas(mod1) 
[SP] que(adv) 
[SV] roubaram(verbo) [SN] boa(n) 
[SV] parte(verbo) [SP] do(prep) [SN] eleitorado(n) 
[SV] cativo(verbo) [SP] dos(prep) [SN] comunistas(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SV] Foi(verbo) [SP] com(prep) [SN] a(det) ajuda(n) [SP] desses(mod2) [SN] votos(n) 
[SN] que(n) 
[SP] finalmente(adv) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] alcançou(verbo) 
[SN] seu(det) objetivo(n) 
[SV] derrotando(verbo) [SP] por(prep) [SN] pouco(det) Valéry(n) Giscard(n) [SP] na(mod2) 
[SN] eleição(n) [SA] presidencial(mod2) [SP] de(prep) [SN] 1981(det) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Em(prep) [SN] 1988(det) 
[SV] foi(verbo) [SA] reeleito(adj) [SP] facilmente(adv) 
-------------------------------------------- 
[SN] Após(n) [SA] dois(mod2) [SN] anos(n) [SP] de(mod2) [SN] coabitação(n) [SP] 
com(mod2) [SN] Jacques(n) Chirac(n) 
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[SN] um(det) de(mod1/n) direita(n) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SN] o(det) próprio(mod1) Chirac(n) [SP] no(mod2) [SN] segundo(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] O(det) balanço(n) [SP] de(mod2) [SN] seus(det) dois(mod1) mandatos(n) 
[SV] é(verbo) [SA] polêmico(adj) 
-------------------------------------------- 
[SP] Para(prep) [SN] uns(det) 
[SN] foi(n) 
[SN] um(det) período(n) [SP] de(mod2) [SN] paz(n) [SP] em(mod2) [SN] que(det-pre) a(det) 
França(n) 
[SV] enriqueceu(verbo) 
[SP] para(prep) [SN] outros(det) 
[SN] a(det) maioria(n) [SP] dos(mod2) [SN] compromissos(n) [SP] de(mod2) [SN] 
campanha(n) 
[SV] foi(verbo) 
[SV] esquecida(verbo) 
-------------------------------------------- 
[SP] Mesmo(adv) 
[SP] à(prep) [SN] esquerda(n) 
[SN] muitos(det-pre) o(det) vêem(n) 
[SN] como(det-pre) um(det) homem(n) [SA] obcecado(mod2) [SP] pelo(prep) 
[SV] poder(verbo) 
[O] e(conj) 
[SN] impiedoso(mod1/n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Vacilações(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Na(prep) [SN] política(n) 
[SV] estrangeira(verbo) 
[SN] algumas(det) 
[SV] vacilações(verbo) [SN] marcaram(n) 
[SN] os(det) últimos(mod1) anos(n) [SP] do(mod2) [SN] seu(det) governo(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] O(det) presidente(n) [SP] não(mod2) 
[SV] percebeu(verbo) [SN] a(det) tempo(n) 
[SN] a(det) queda(n) [SP] do(mod2) [SN] comunismo(n) [SP] não(mod2) 
[SV] previu(verbo) [SN] a(det) queda(n) [SP] do(mod2) [SN] Muro(n) [SP] de(mod2) [SN] 
Berlim(n) [SP] em(mod2) [SN] 1989(det) 
[O] e(conj) 
[SV] chegou(verbo) [SN] a(det) 
[SV] flertar(verbo) [SP] com(prep) [SN] os(det) de(mod1/n) Moscou(n) [SP] em(mod2) [SN] 
1991(det) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
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[SP] Apesar(adv) 
[SP] de(prep) 
[SV] criticado(verbo) [SP] por(prep) [SN] seus(det) adversários(mod1) 
[SN] devido(n) [SP] às(mod2) [SN] contradições(n) 
[SN] que(det) 
[SV] marcaram(verbo) [SN] sua(det) carreira(n) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SN] se(det) 
[SV] manteve(verbo) [SA] coerente(adj) [SP] em(prep) [SN] um(det) ponto(n) 
[SN] a(det) defesa(n) [SP] da(mod2) [SN] União(n) Européia(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Já(adv) 
[SP] em(prep) [SN] 1951(det) 
[SN] durante(n) 
[SN] um(det) congresso(n) [SA] socialista(mod2) 
[SN] o(det) futuro(n) 
[SV] dizia(verbo) [SP] que(adv) [SN] nada(det) 
[SV] é(verbo) [SA] possível(adj) 
[SN] muito(det) menos(mod1/n) 
[SN] a(det) paz(n) 
[SN] se(det-pre) a(det) França(n) [SP] não(mod2) [SN] for(n) 
[SN] o(det) agente(n) [SP] da(mod2) [SN] Europa(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Treze(mod1) anos(n) [SP] depois(mod2) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] escreveu(verbo) [SN] Creio(n) 
[SN] que(det-pre) a(det) Europa(n) 
[SV] corresponde(verbo) [SP] à(prep) [SN] vontade(n) [SP] da(mod2) [SN] história(n) 
-------------------------------------------- 
[SP] Em(prep) [SN] 1973(det) 
[SV] ameaçou(verbo) 
[SV] renunciar(verbo) [SP] à(prep) [SN] liderança(n) [SP] do(mod2) [SN] partido(n) 
[SV] dividido(verbo) [SP] entre(prep) [SN] pró(n) 
[O] e(conj) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Em(prep) [SN] 1992(det) 
[SN] o(det) presidente(n) 
[SV] reviveu(verbo) 
[SN] seus(det) grandes(mod1) momentos(n) [SP] de(mod2) [SN] campanhas(n) [SP] 
do(mod2) [SN] passado(n) [SP] ao(mod2) [SN] se(det) 
[SV] engajar(verbo) [SP] na(prep) [SN] luta(n) [SP] pela(mod2) [SN] aprovação(n) [SP] 
em(mod2) 
[SV] plebiscito(verbo) [SP] do(prep) [SN] tratado(n) [SP] de(mod2) [SN] Maastricht(n) 
[SP] que(adv) 
[SV] prevê(verbo) [SN] a(det) moeda(n) [SA] única(mod2) [SP] na(prep) [SN] Europa(n) 
-------------------------------------------- 
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-------------------------------------------- 
[SN] Mitterrand(n) 
[SV] aceitou(verbo) 
[SV] participar(verbo) [SP] de(prep) [SN] um(det) debate(n) [SP] na(mod2) [SN] televisão(n) 
[SN] Philippe(n) Séguin(n) 
[SN] deputado(n) [SA] conservador(mod2) [SN] que(det) se(det-pos) 
[SV] opunha(verbo) [SP] ao(prep) [SN] tratado(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Apesar(adv) 
[SP] da(prep) [SN] diferença(n) [SP] de(mod2) [SN] idade(n) 
[SN] 75(det-pre) anos(n) 
[SN] 49(det-pre) 
[SP] à(prep) [SN] época(n) 
[SN] Mitterrand(n) 
[SN] se(det) 
[SV] mostrou(verbo) [SA] jovial(adj) 
[O] e(conj) 
[SN] foi(n) [SA] considerado(mod2) [SN] vencedor(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] O(det) tratado(mod1) foi(n) [SA] aprovado(mod2) [SP] por(prep) [SN] pequena(n) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] Mas(n) 
[SV] há(verbo) [SN] setores(n) 
[SN] que(det) se(det-pos) 
[SV] opõem(verbo) [SP] à(prep) [SN] união(n) [SP] sem(mod2) [SN] fronteiras(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] A(det) França(n) 
[SN] a(det) principal(mod1) responsável(n) [SP] pelo(mod2) [SN] adiamento(n) [SP] 
da(mod2) [SN] livre(n) [SP] de(mod2) [SN] pessoas(n) [SP] no(mod2) [SP] da(prep) [SN] 
Comunidade(n) 
[SV] prevista(verbo) [SP] para(prep) [SN] janeiro(n) [SP] de(mod2) [SN] 95(det) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SN] O(det) motivo(n) [SA] alegado(mod2) [SN] foram(n) [SP] para(mod2) 
[SV] implantar(verbo) [SN] o(det) banco(n) [SP] de(mod2) 
[SV] dados(verbo) [SP] de(prep) [SN] todas(det-pre) as(det) européias(n) 
[SP] em(prep) [SN] Estrasburgo(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] Os(det) franceses(mod1) 
[SV] receiam(verbo) [SN] o(det) tráfico(n) [SP] de(mod2) 
[SV] drogas(verbo) 
[O] e(conj) 
[SN] a(det) imigração(n) [SA] clandestina(mod2) 
-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
[SP] Por(prep) [SN] fim(n) 
[SN] os(det) agricultores(mod1) 
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[SV] são(verbo) [SN] a(det) classe(n) [SA] social(mod2) [SN] que(det) mais(mod1/n) [SN] 
se(det) 
[SV] opõe(verbo) [SP] à(prep) [SN] UE(n) 
-------------------------------------------- 
[SN] Eles(n) 
[SN] se(det) 
[SV] queixam(verbo) [SP] do(prep) [SN] fim(n) [SP] de(mod2) [SN] vários(det) subsídios(n) 
[SV] extintos(verbo) [SP] por(prep) [SN] Bruxelas(n) 
-------------------------------------------- 
[SV] É(verbo) [SA] comum(adj) 
[SN] espantalhos(n) [SP] com(mod2) [SN] cartazes(n) [SP] de(mod2) 
[SV] protesto(verbo) [SP] nas(prep) [SN] estradas(n) [SP] do(mod2) [SN] francês(n) 
-------------------------------------------- 
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Apêndice 4: TOTAL DE SENTENÇAS SUMARIZADAS POR TEXT O COLETADO DA BASE DE DADOS TEMARIO 

 

  Fonte 
Texto-
fonte SigAutoSum 

MS 
Word Shvoong TextCompactor Tools4Noobs ICMC_Extrato 

Qtd Nome do arquivo               
1 mu94de04-c 34 11 16 16 18 20 12 

2 mu94de04-d 29 12 12 11 8 8 13 

3 mu94de05-a 48 2 20 18 20 4 10 

4 mu94de07-a 20 17 9 9 20 4 7 

5 mu94de09-a 26 15 12 12 15 15 8 

6 mu94de11-a 46 15 22 19 21 18 13 

7 mu94de14-a 41 9 18 18 17 12 12 

8 mu94de21-a 23 5 11 10 9 3 7 

9 mu94de22-a 30 20 14 13 19 14 10 

10 mu94de27-a 38 11 20 15 18 2 10 

11 op94ab01-a 24 8 11 10 12 11 9 

12 op94ab01-b 34 7 13 11 15 6 9 

13 op94ab02-a 28 6 13 10 11 14 7 

14 op94ab03-b 33 16 14 13 12 13 7 

15 op94ab04-a 27 4 15 6 11 7 7 

16 op94ab06-a 16 6 6 6 8 5 6 

17 op94ab10-a 23 7 11 11 10 16 8 

18 op94ab18-a 24 11 10 11 10 7 6 

19 op94ab21-a 20 12 10 10 11 13 7 

20 op94ab24-a 17 4 7 6 9 6 9 

21 op94ab26-a 29 10 12 11 11 13 11 
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22 op94ag07-a 25 6 14 11 12 5 12 

23 op94ag07-b 21 9 10 10 10 13 11 

24 op94ag07-c 29 6 14 12 9 10 7 

25 op94ag09-a 25 9 11 10 11 10 8 

26 op94ag10-a 20 8 9 7 9 10 8 

27 op94ag14-a 26 7 14 11 12 8 11 

28 op94ag14-b 40 15 20 18 16 17 10 

29 op94ag21-a 23 12 12 9 10 10 10 

30 op94ag24-a 26 11 13 12 13 5 10 

31 po96ab09-a 33 22 15 14 15 10 6 

32 po96ab09-c 25 12 12 8 9 2 10 

33 po96ab19-a 32 13 13 11 11 6 11 

34 po96ab19-b 25 3 11 7 10 11 7 

35 po96fe07-b 67 17 33 25 25 10 15 

36 po96fe09-a 31 8 13 12 12 6 9 

37 po96fe09-b 46 9 15 14 15 11 12 

38 po96fe13-a 30 11 15 11 10 5 10 

39 po96fe14-a 29 14 13 13 13 11 10 

40 po96fe14-b 24 7 12 8 11 8 8 

41 po96fe14-c 23 8 10 8 12 6 6 

42 po96fe14-d 23 9 12 10 10 5 8 

43 po96fe15-a 41 16 17 17 16 4 10 

44 po96fe26-a 18 4 8 7 8 10 6 

45 po96fe28-a 21 15 9 8 9 11 11 

46 po96jl01-a 24 16 12 10 11 11 8 

47 po96jl01-b 29 17 17 12 14 15 17 

48 po96jl02-a 47 22 23 19 17 5 11 
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49 po96ju10-a 23 11 10 8 9 4 6 

50 po96ju13-a 27 11 13 10 13 5 9 

  TOTAL  1463 536 676 578 637 455 465 
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Apêndice 5: Sumário produzido pelo SigAutoSum para o texto 1. 

 

Sua ligação com a extrema direita na juventude, revelada este ano -em parte, por vontade do próprio 
presidente, que quer acertar contas com seu passado-, chocou os franceses. 

O fato é que, após a guerra, aos poucos ele se impôs como líder da esquerda e maior adversário do 
general Charles de Gaulle. 

Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como candidato e naufragaram, 
com apenas 5% dos votos. 

Foi com a ajuda desses votos que, finalmente, Mitterrand alcançou seu objetivo, derrotando por pouco 
Valéry Giscard d'Estaing na eleição presidencial de 1981. 

Para uns, foi um período de paz em que a França enriqueceu; para outros, a maioria dos compromissos 
de campanha foi esquecida. 

Apesar de criticado por seus adversários, devido às contradições que marcaram sua carreira, Mitterrand 
se manteve coerente em pelo menos um ponto: a defesa da União Européia. 

Já em 1951, durante um congresso socialista, o futuro presidente dizia quenada é possível, muito menos 
a paz, se a França não for o agente da Europa. 

Treze anos depois, Mitterrand escreveu:Creio que a Europa corresponde à vontade da história. 
Em 1992, o presidente reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se engajar na luta 

pela aprovação em plebiscito do tratado de Maastricht, que prevê a moeda única na Europa. 
Mitterrand aceitou participar de um debate na televisão contra Philippe Séguin, deputado conservador 

que se opunha ao tratado. 
Apesar da diferença de idade (75 anos contra 49, à época), Mitterrand se mostrou jovial e foi 

considerado vencedor. 
 

 

Apêndice 6: Resumo produzido pelo Shvoong para o te xto 1. 

 

Mitterrand quer ser lembrado como o construtor da Europa ANDRÉ FONTENELLE François 
Mitterrand quer ser lembrado como o grande construtor da Europa.  

Sua ligação com a extrema direita na juventude, revelada este ano -em parte, por vontade do próprio 
presidente, que quer acertar contas com seu passado-, chocou os franceses. Mitterrand definiu suas posições do 
passado como erros da juventude. O fato é que, após a guerra, aos poucos ele se impôs como líder da esquerda e 
maior adversário do general Charles de Gaulle. 

 Mitterrand retomou as rédeas do partido em 1971, no congresso de Epinay. No ano seguinte, assinou 
com o Partido Comunista o programa comum da esquerda. 

 Após dois anos de coabitação com Jacques Chirac, um premiê de direita, Mitterrand bateu o próprio 
Chirac no segundo turno. 

 Vacilações Na política estrangeira, algumas vacilações marcaram os últimos anos do seu governo. O 
presidente não percebeu a tempo a queda do comunismo: não previu a queda do Muro de Berlim em 1989, e 
chegou a flertar com os golpistas de Moscou em 1991. 

 Treze anos depois, Mitterrand escreveu: Creio que a Europa corresponde à vontade da história. Em 
1973, ameaçou renunciar à liderança do partido, dividido entre pró e antieuropeus. Em 1992, o presidente 
reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se engajar na luta pela aprovação em plebiscito do 
tratado de Maastricht, que prevê a moeda única na Europa.  

 Apesar da diferença de idade (75 anos contra 49, à época), Mitterrand se mostrou jovial e foi 
considerado vencedor. 

 A França foi a principal responsável pelo adiamento da livre circulação de pessoas no interior da 
Comunidade, prevista para janeiro de 95. 

 Eles se queixam do fim de vários subsídios, extintos por Bruxelas. É comum encontrar espantalhos 
com cartazes de protesto nas estradas do interior francês. 
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Apêndice 7: Resumo produzido pelo TextCompactor par a o texto 1. 

 

Alguns erros políticos e revelações sobre seu passado ameaçam abalar essa imagem. 
Sofrendo de câncer na próstata, Mitterrand vive dias difíceis no fim de seu mandato e de sua vida. 
Sua ligação com a extrema direita na juventude, revelada este ano -em parte, por vontade do próprio presidente, 
que quer acertar contas com seu passado-, chocou os franceses. 
Mitterrand definiu suas posições do passado como erros da juventude. O fato é que, após a guerra, aos poucos 
ele se impôs como líder da esquerda e maior adversário do general Charles de Gaulle. 
Façanha 
Em 1965, aos 49 anos, ele alcançou a façanha de levar De Gaulle ao segundo turno da eleição presidencial. 
Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como candidato e naufragaram, com 
apenas 5% dos votos. 
Mitterrand retomou as rédeas do partido em 1971, no congresso de Epinay. Mesmo à esquerda, muitos o vêem 
como um homem obcecado pelo poder e impiedoso. 
Vacilações 
Na política estrangeira, algumas vacilações marcaram os últimos anos do seu governo. 
O presidente não percebeu a tempo a queda do comunismo: não previu a queda do Muro de Berlim em 1989, e 
chegou a flertar com os golpistas de Moscou em 1991. 
Apesar de criticado por seus adversários, devido às contradições que marcaram sua carreira, Mitterrand se 
manteve coerente em pelo menos um ponto: a defesa da União Européia. 
Já em 1951, durante um congresso socialista, o futuro presidente dizia que nada é possível, muito menos a paz, 
se a França não for o agente da Europa. 
Treze anos depois, Mitterrand escreveu: Creio que a Europa corresponde à vontade da história. Em 1973, 
ameaçou renunciar à liderança do partido, dividido entre pró e antieuropeus. 
 
 

Apêndice 8: texto produzido pelo Tools4Noobs para o  texto 1. 

 

Após dois anos de coabitação com Jacques Chirac, um premiê de direita, Mitterrand bateu o próprio Chirac no 
segundo turno. 
Apesar de criticado por seus adversários, devido às contradições que marcaram sua carreira, Mitterrand se 
manteve coerente em pelo menos um ponto: a defesa da União Européia. 
Mitterrand quer ser lembrado como o construtor da Europa ANDRÉ FONTENELLE François Mitterrand quer 
ser lembrado como o grande construtor da Europa. 
Treze anos depois, Mitterrand escreveu: Creio que a Europa corresponde à vontade da história. 
Em 1992, o presidente reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se engajar na luta pela 
aprovação em plebiscito do tratado de Maastricht, que prevê a moeda única na Europa. 
Foi com a ajuda desses votos que, finalmente, Mitterrand alcançou seu objetivo, derrotando por pouco Valéry 
Giscard d'Estaing na eleição presidencial de 1981. 
Apesar da diferença de idade (75 anos contra 49, à época), Mitterrand se mostrou jovial e foi considerado 
vencedor. 
Já em 1951, durante um congresso socialista, o futuro presidente dizia que nada é possível, muito menos a paz, 
se a França não for o agente da Europa. 
Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como candidato e naufragaram, com 
apenas 5% dos votos. 
Mitterrand definiu suas posições do passado como erros da juventude. 
Sua ligação com a extrema direita na juventude, revelada este ano -em parte, por vontade do próprio presidente, 
que quer acertar contas com seu passado-, chocou os franceses. 
Mitterrand aceitou participar de um debate na televisão contra Philippe Séguin, deputado conservador que se 
opunha ao tratado. 
Façanha Em 1965, aos 49 anos, ele alcançou a façanha de levar De Gaulle ao segundo turno da eleição 
presidencial. 
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O fato é que, após a guerra, aos poucos ele se impôs como líder da esquerda e maior adversário do general 
Charles de Gaulle. 
 
 

Apêndice 9: Resumo produzido pelo Microsoft Word pa ra o texto 1. 

 

Mitterrand quer ser lembrado como o construtor da Europa  
ANDRÉ FONTENELLE  
 
François Mitterrand quer ser lembrado como o grande construtor da Europa.  
Sofrendo de câncer na próstata, Mitterrand vive dias difíceis no fim de seu mandato e de sua vida. 
Mitterrand definiu suas posições do passado como erros da juventude. O fato é que, após a guerra, aos poucos 
ele se impôs como líder da esquerda e maior adversário do general Charles de Gaulle. 
 
Façanha  
Em 1965, aos 49 anos, ele alcançou a façanha de levar De Gaulle ao segundo turno da eleição presidencial. 
Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como candidato e naufragaram, com 
apenas 5% dos votos. 
Mitterrand retomou as rédeas do partido em 1971, no congresso de Epinay. No ano seguinte, assinou com o 
Partido Comunista o programa comum da esquerda. 
A aliança durou cinco anos e só beneficiou os socialistas, que roubaram boa parte do eleitorado cativo dos 
comunistas. 
 
Vacilações  
Na política estrangeira, algumas vacilações marcaram os últimos anos do seu governo. 
Treze anos depois, Mitterrand escreveu:Creio que a Europa corresponde à vontade da história. Em 1973, 
ameaçou renunciar à liderança do partido, dividido entre pró e antieuropeus. 
Em 1992, o presidente reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se engajar na luta pela 
aprovação em plebiscito do tratado de Maastricht, que prevê a moeda única na Europa. 
Mitterrand aceitou participar de um debate na televisão contra Philippe Séguin, deputado conservador que se 
opunha ao tratado. 
Apesar da diferença de idade (75 anos contra 49, à época), Mitterrand se mostrou jovial e foi considerado 
vencedor. É comum encontrar espantalhos com cartazes de protesto nas estradas do interior francês. 
 

 

Apêndice 10: Resumo produzido pelo ICMC que acompan ha o texto 1 da base 

Temario: 

 

Mitterrand definiu suas posições do passado como erros da juventude. 
Façanha Em 1965, aos 49 anos, ele alcançou a façanha de levar De Gaulle ao segundo turno da eleição 
presidencial. 
Quatro anos depois, os socialistas preferiram escolher Gaston Defferre como candidato e naufragaram, com 
apenas 5% dos votos. 
Foi com a ajuda desses votos que, finalmente, Mitterrand alcançou seu objetivo, derrotando por pouco Valéry 
Giscard d'Estaing na eleição presidencial de 1981. 
É comum encontrar espantalhos com cartazes de protesto nas estradas do interior francês. 
Em 1988, foi reeleito facilmente. 
Para uns, foi um período de paz em que a França enriqueceu; para outros, a maioria dos compromissos de 
campanha foi esquecida. 
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O presidente não percebeu a tempo a queda do comunismo: não previu a queda do Muro de Berlim em 1989, e 
chegou a flertar com os golpistas de Moscou em 1991. 
Apesar de criticado por seus adversários, devido às contradições que marcaram sua carreira, Mitterrand se 
manteve coerente em pelo menos um ponto: a defesa da União Européia. 
Em 1992, o presidente reviveu seus grandes momentos de campanhas do passado ao se engajar na luta pela 
aprovação em plebiscito do tratado de Maastricht, que prevê a moeda única na Europa. 
A França foi a principal responsável pelo adiamento da livre circulação de pessoas no interior da Comunidade, 
prevista para janeiro de 95. 
O motivo alegado foram dificuldades para implantar o banco de dados de todas as polícias européias, em 
Estrasburgo. 
 

 

Apêndice 11: Resumo humano que acompanha o texto 1 da base Temario: 

 

Apesar de ser um produto da direita na juventude, François Mitterrandse definiu politicamente na esquerda.  
Em 1965, levou o cultuado De Gaulle ao segundo turno. Quatro anos depois, foi preterido pelos socialistas, que 
escolheram Gaston Defferreeperderam. Continuou a militância e , na eleição à presidência em 1981, venceu 
Giscard d’Estaing , com a ajuda de votos do eleitorado comunista.. Facilmente, ainda foi reeleito em 1988.  
É polêmica a avaliação de seus dois mandatos: para uns , foi um período de paz e prosperidade; para outros, ele 
esqueceu a maioria das promessas de campanha.  
Sua postura política em relação ao mundo mostrou alguns equívocos: por exemplo, o de não ter percebido a 
queda do muro de Berlim e o de ter flertado com os golpistas de Moscou em 1991.  
No entanto, manteve coerência na defesa da União Européia. Tanto que, em 1992, se engajou na luta pela 
aprovação do plebiscito do tratado de Maastricht, que aprovaria a moeda única na Europa. O caminho para a 
estruturação da unidade européia não foi pacífico: a própria França relutou em aceitar de imediato a livre 
circulação em todo o território europeu. É verdade que com um argumento ponderável: não estava ainda 
implantado o banco de dados das polícias européias, que fiscalizaria o tráfico de drogas e a imigração 
clandestina.  
O setor agrícola francês foi o que mais se opôs à formação da UE, pois receava a extinção de vários subsídios. 
 

 

 

 

 


