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Resumo 
 

 A sumarização automática de textos é o processo computacional da geração 

uma versão mais curta de um ou mais documentos de texto, mantendo a informação 

fundamental dos documentos originais. Esta área tem sido apontada como uma forma 

importante de encontrar informações relevantes em grandes bibliotecas de texto, 

principalmente na Internet. 

 O trabalho aqui proposto visa encontrar as melhores combinações de métodos 

de sumarização extrativa, dentre as técnicas mais amplamente difundidas para 

sumarização, para diferentes classes de documentos. 

  



 
 

Introdução 

 

 A enorme quantidade de informações disponíveis hoje em grandes bibliotecas 

digitais e na Internet tornou humanamente impossível selecionar, de forma eficiente, 

informações úteis. A demanda por ferramentas automáticas capazes de sintetizar 

informações de forma clara e concisa de documentos textuais passou a ser cada vez 

maior. A utilização de técnicas de sumarização automática de textos [1] tem sido 

apontada como uma possível solução para este crescente problema. 

 O uso de sumarização automática também tem sido estudado como 

oferecendo potencial melhora nas tarefas de recuperação de informação e 

classificação de textos, uma vez que reduz o tamanho do documento e, 

consequentemente, informações possivelmente ruidosas para essas tarefas. A 

utilização de resumos dos textos, também, diminui consideravelmente o tempo de 

classificação dos textos [2]. 

 Com o trabalho proposto, espera-se associar a categoria de classificação de um 

documento como um bom critério para escolher quais técnicas de sumarização 

extrativa são mais indicadas para cada texto, gerando resumos de melhor qualidade de 

informação e legibilidade para cada classe de documentos. 

  



 
 

Objetivos 
 

 O objetivo geral do trabalho proposto é criar um sistema, que a partir de um 

corpus de textos já classificados em certas categorias e de um conjunto de técnicas de 

sumarização extrativa, verifique quais as combinações de técnicas produzem os 

melhores resumos para cada categoria de documento. 

 Os objetivos específicos desse trabalho incluem: 

 Selecionar um corpus de textos já classificados coerentemente, ou seja, um 

corpus que não apresente classificações muito genéricas; 

 Selecionar técnicas de sumarização extrativa de textos; 

 Adotar medidas para equilatar e comparar a qualidade dos resumos de um 

texto produzidos automaticamente; 

 Avaliar manualmente e de forma qualitativa uma parte dos resumos 

produzidos para cada uma das classes; 

 Tentar identificar e sistematizar, a partir dos resultados obtidos, as 

características de cada categoria de texto que justifiquem a combinação 

selecionada pelo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Metodologia 

 

 A metodologia aqui descrita consiste na definição do corpus de textos, bem 

como nas metodologias de avaliação dos resultados. 

 O corpus de texto a ser utilizado será o corpus CNN [3], desenvolvido pelo 

supervisor deste trabalho e seus colaboradores em no projeto de P&D chamado FLIP, 

em parceria com a Hewlett-Packard a partir de textos do site da CNN (www.cnn.com). 

O corpus CNN na versão atual consiste de 3.000 textos em inglês atribuídos. Os textos 

estão originalmente classificados em 11 categorias: “África”, “América Latina”, “Ásia”, 

“Esportes”, “Estados Unidos da América”, “Europa”, “Negócios”, “Oriente Médio”, 

“Tecnologia”, “Viagens” e “Mundo”. Tal classificação foi considerada inadequada uma 

vez que a classe “Mundo”, por exemplo, é demasiadamente genérica. Uma nova 

ontologia foi desenvolvida pelo grupo do projeto FLIP baseada nas classificações da 

Google e Yahoo. Cada um dos 3.000 textos do corpus CNN foi automaticamente 

reclassificado segundo a nova ontologia desenvolvida em três categorias em ordem 

decrescente de importância, sendo tal classificação verificada por três especialistas. 

Esta nova classificação dos textos será utilizada neste trabalho. 

 Avaliar a qualidade dos resumos produzidos é algo muito importante e ao 

mesmo tempo muito complexo. A importância da avaliação da qualidade serve para 

selecionar as melhores técnicas para um determinado contexto. Uma ferramenta 

muito utilizada para o propósito da avaliação automática de resumos é o ROUGE 

(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation). Uma primeira avaliação 

quantitativa será, então, realizada utilizando o ROUGE, uma vez que o mesmo 

consegue avaliar automaticamente a qualidade de um resumo comparando-o com 

outros resumos (ideais) criados por seres humanos. Dessa forma será possível eliminar 

a subjetividade humana do processo de avaliação nessa etapa [4] e comparar 

numericamente a qualidade de um resumo.  

 Uma característica especial do corpus CNN é a existência de um “gold 

standard” [3], um sumário extrativo para cada um dos seus 3.000 textos, que foi 

gerado a partir de uma metodologia desenvolvida no Projeto FLIP, a partir dos 

highlights, um sumário abstrativo de alta qualidade gerado pelos próprios autores dos 

textos extraídos do site da CNN. Será realizada, ainda, uma avaliação qualitativa, por 

pessoas, dos resumos produzidos pelo sistema. O número de casamentos entre as 

frases do resumo gerado com as frases dos gold standard são uma medida da 

qualidade dos resumos a ser considerada neste trabalho. 

 A referência [5] apresenta uma análise preliminar da relação entre técnicas de 

sumarização automática e classificação de textos, porém como foi aí concluído, a 

classificação original do corpus CNN devido a sua extrema generalidade, não permitiu 

http://www.cnn.com/


 
 

uma correlação clara entre o conteúdo do documento (sua classificação) e as técnicas 

mais adequadas para sua sumarização. Apenas nas classes “Negócios” e “Esportes” 

ficou evidenciada uma correlação da maior adequabilidade de algumas técnicas de 

sumarização com o tipo de documento.  

Logo, espera-se com o presente trabalho, fazendo uso da nova classificação 

proposta mais abrangente e detalhada, lançar uma nova luz nessa importante área de 

pesquisa. 

 

 

  



 
 

Cronograma 

 

Atividade Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17 Julho/17 

Revisão bibliográfica X X    

Estudo dos algoritmos  X X   

Implementação dos algoritmos   X X  

Realização dos experimentos   X X  

Avaliação dos resultados obtidos   X X X 

Escrita da monografia   X X X 

Revisão do texto    X X 

Preparação da apresentação    X X 

Entrega e defesa do trabalho     X 
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