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RESUMO 

 

Com a ampliação do acesso à internet e a criação de ferramentas que possibilitam 

pessoas a criarem conteúdo, a informação disponível cresce de forma acelerada. Textos sobre 

os mais diversos assuntos e autores são criados todos os dias. É impossível absorver a 

quantidade de informação disponível, o que dificulta a escolha da mais adequada para 

determinado interesse ou público. A sumarização automática de textos, além de apresentar um 

texto de forma condensada, pode simplifica-lo, gerando uma alternativa para ganho de tempo e 

ampliação do acesso a informação contida aos mais diferentes tipos de leitores. Os 

sumarizadores automáticos existentes atualmente na literatura não apresentam métodos de 

personificação dos sumários para cada tipo de leitor, e consequentemente geram resultados 

pouco precisos. Este trabalho tem como objetivo utilizar o sumarizador automático de textos 

PragmaSUM em textos educacionais com novas técnicas de sumarização utilizando palavras-

chave. A utilização de métodos de personificação do sumário com palavras-chave visa 

aumentar a precisão e melhorar o desempenho do PragmaSUM e seus sumários. Para isto, um 

corpus formado apenas por artigos científicos da área educacional foi criado para realização de 

testes e comparações entre diferentes sumarizadores e métodos de sumarização. O desempenho 

dos sumarizadores foi medido pelas métricas Recall, Precision e F-Measure presentes na 

ferramenta ROUGE e validados com os testes estatísticos ANOVA de Friedman e Coeficiente 

de Concordância de Kendall. Os resultados obtidos apontam uma melhora no desempenho com 

a utilização de palavras-chave na sumarização com o PragmaSUM, indicando a importância na 

escolha adequada destas palavras-chave para classificação do conteúdo do texto fonte. 

 

Palavras-chave: PragmaSUM. Sumarização Automática de Textos. ROUGE. Linguística 

Computacional. Linguística de Corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

By expanding access to the internet and creating tools that enable people to create content, 

available information grows rapidly. Texts on the most diverse subjects and authors are created 

every day. It is impossible to absorb the amount of information available, which makes it 

difficult to choose the most appropriate for a particular interest or public. Automatic text 

summarization, as well as presenting a condensed text, can simplify it, generating an alternative 

to gain time and increase the access to information contained to the most different types of 

readers. The automatic summarizers that currently exist in the literature do not present methods 

of personification of the summaries for each type of reader, and consequently generate results 

inaccurate. This work aims to use the PragmaSUM automatic text summarizer in educational 

texts with new summarization techniques using keywords. Using summary keywords 

impersonation methods is intended to increase accuracy and improve the performance of 

PragmaSUM and its summaries. For this, a corpus formed only by scientific articles of the 

educational area was created to carry out tests and comparisons between different summarizers 

and summarization methods. The performance of the summarizers was measured by the Recall, 

Precision and F-Measure metrics present in the ROUGE tool and validated with the Friedman 

ANOVA statistical tests and Kendall's coefficient of agreement. The results obtained indicate 

an improvement in the performance with the use of keywords in the summarization with 

PragmaSUM, pointing out importance in the appropriate choice of these keywords for 

classification of the content of the source text. 

 

Keywords: PragmaSUM. Automatic Summarization of Texts. ROUGE. Computational 

Linguistics. Corpus Linguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a ampliação do acesso à internet e a criação de ferramentas que possibilitam que 

pessoas a criem conteúdo, a informação disponível cresce de forma acelerada. Textos sobre os 

mais diversos assuntos e autores são criados todos os dias. É impossível absorver a quantidade 

de informação disponível, o que dificulta a escolha da mais adequada para determinado 

interesse ou público. 

Segundo Rocha e Guelpeli (2017), o grande fluxo de informações geradas atualmente 

torna impossível a leitura de todos os textos encontrados, uma vez que a capacidade de leitura 

humana é limitada. A apresentação condensada dessas informações é uma alternativa para 

ganho de tempo e diminuição do esforço necessários para leitura e decisão de importância do 

texto para o leitor. Depois de uma análise prévia de uma versão menor e mais simplificada do 

texto, o leitor poderá decidir se as informações serão úteis aos seus propósitos. 

Uma forma de sanar a dificuldade e o tempo necessários para criar resumos de textos é 

a utilização da sumarização automática (SA). A SA busca retirar as informações mais 

importantes de um texto fonte e apresentá-las de forma condensada em um sumário. O sumário 

é o resumo do texto fonte produzido de forma automática, buscando a eficiência humana na sua 

criação. 

Segundo Amâncio (2011), a Adaptação Textual (AT) é uma atividade muito comum no 

meio educacional para facilitar a leitura e compreensão de conteúdos específicos ou melhorar 

o aprendizado de línguas. Beneficia tanto aprendizes de língua estrangeira como crianças na 

fase de alfabetização através de um maior contato com textos de diversos gêneros. A AT 

também pode beneficiar audiências com necessidades especiais, tais como leitores com baixa 

escolaridade, adultos na fase de alfabetização ou pessoas cursando educação à distância, dentre 

outros públicos. Uma das abordagens da AT é a Simplificação Textual. Ela pode ser definida 

como qualquer tarefa que reduza a complexidade de um texto, enquanto tenta preservar o 

significado e a informação. 

No Brasil um projeto que utiliza a AT é o PorSimples (Simplificação Textual do 

Português para Inclusão e Acessibilidade Digital). Segundo Gasperin et al. (2010) o projeto 

visa produzir ferramentas de Simplificação de Texto para promover inclusão digital e 

acessibilidade para pessoas com diferentes níveis de alfabetização e possivelmente outros tipos 

de deficiências de leitura. Mais especificamente, o objetivo é ajudar esses leitores a processarem 

documentos disponíveis na web. Com a AT o projeto visa a maximizar a compreensão dos 
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textos escritos através da simplificação da sua estrutura linguística. Isso pode envolver a 

simplificação e substituição de palavras consideradas complexas por palavras mais usuais, 

quebrando e mudando a estrutura da sentença. 

Segundo Amâncio (2011), para possibilitar o acesso facilitado de textos da Web em 

português, foram propostos no PorSimples métodos e técnicas para simplificação do texto 

através dos seguintes sistemas: SIMPLIFICA; FACILITA; e FACILITA EDUCATIVO. O 

sistema SIMPLIFICA que apoia a produção de textos simplificados. O sistema FACILITA, que 

dá suporte à leitura rápida para se obter a informação principal de um texto e possibilitar que 

analfabetos funcionais tenham fácil acesso ao conteúdo da Web. O sistema é composto de 

ferramentas de simplificação e sumarização. Segundo Watanabe (2010), o sistema utiliza uma 

tecnologia assistiva que possibilita, ao usuário, a leitura de conteúdos textuais disponíveis na 

Web. Ele aplica operações de simplificação textual, sumarização e explicitação das informações 

mencionadas nos textos. A aplicação dessas operações sobre o texto deve gerar um conteúdo 

também textual e mais facilmente compreendido por seus usuários. O FACILITA 

EDUCATIVO dá suporte à leitura detalhada para melhorar o nível de letramento do leitor. O 

sistema usa técnicas para elaboração e apresentação de definições curtas para termos 

considerados complexos (WATANABE et al., 2010). 

Margarido, Pardo e Aluísio (2009), utilizam a sumarização como simplificação textual 

para auxiliar pessoas com limitações de leitura por conta de alfabetização rudimentar e básica. 

Eles utilizam diferentes técnicas de sumarização e apontam que cada técnica tem efeitos 

diferentes em leitores de diferentes níveis de escolaridade, mas todas auxiliam de algum modo.  

Segundo Watanabe (2010), no Brasil, cerca de 65% da população é classificada como 

alfabetizados de nível rudimentar ou básico. Esses indivíduos apresentam dificuldades no 

desempenho de atividades que envolvam a leitura e compreensão de textos dependendo do seu 

tamanho e complexidade. Isto demonstra a carência da educação brasileira e a necessidade de 

inclusão e ampliação de projetos que viabilizem acessibilidade para pessoas de diferentes níveis 

de escolaridade. Além do propósito da praticidade e apresentação condensada das informações, 

a utilização da sumarização como simplificador textual pode ser um fator de inclusão e 

democratização ao acesso à educação. Avanços na área de SA podem ampliar o uso dessa 

tecnologia com propósito educacional e de acessibilidade.  

Em textos acadêmicos é comum a utilização de resumos e palavras-chave como 

ferramentas de classificação para auxiliar o leitor a tomar a decisão de leitura. Em outros meios, 

essa prática não é tão comum. Mesmo no meio acadêmico não há um consenso sobre como 

devem ser utilizados e escolhidos os resumos e palavras-chave de um artigo científico. A má 



21 

 

 

utilização destas ferramentas de classificação pode atrapalhar a jornada de um novo aluno e/ou 

pesquisador no ensino superior. A má classificação de seu conteúdo pode dificultar o acesso ao 

conhecimento. Uma classificação clara e objetiva de como estes termos podem ser criados pode 

auxiliar no acesso e recuperação da informação contida no texto. 

O PragmaSUM (ROCHA, 2014; ROCHA; GUELPELI, 2017) é um sumarizador 

automático de textos que utiliza palavras-chave na construção do sumário. A escolha destas 

palavras-chave e feita pelo leitor. O sumarizador dá um maior peso as sentenças que contém 

essas palavras-chave, tornando mais provável sua aparição no sumário. O PragmaSUM obteve 

bons resultados com sua sumarização em artigos científicos utilizando as palavras-chave dos 

próprios autores na composição dos sumários. 

Este trabalho apresenta novos métodos de sumarização desenvolvidos no PragmaSUM. 

Foi construído um corpus Educacional em português e realizado testes de avaliação de 

desempenho de sumarizadores automáticos utilizando a ferramenta ROUGE (Recall-Oriented 

Understudy for Gisting Evaluation) (LIN; HOVY, 2003). 

Com este trabalho espera-se poder contribuir, principalmente, apresentando uma nova 

forma de SA, com um modelo que melhore a precisão dos sumários gerados. Espera-se, ainda, 

considerando as circunstâncias propostas por este trabalho, viabilizar estudos sobre a 

importância da escolha das palavras-chave em artigos científicos e estudos sobre a 

simplificação de textos acadêmicos e como isso pode ampliar o acesso à informação e/ou 

educação. 

 

1.1 Motivação 

A principal motivação deste trabalho é o estudo da sumarização automática aplicada em 

textos educacionais. Com a aplicação de técnicas de personificação na SA, para obter sumários 

mais precisos e de acordo com as preferências do usuário. Através disto contribuir com métodos 

de sumarização que auxiliem na simplificação do texto e ampliem o acesso ao seu conteúdo. E 

possibilitar estudos sobre como as palavras-chave são escolhidas pelos autores. 

 

1.2 Problema 

Os sumarizadores automáticos existentes na literatura atualmente não apresentam 

métodos de personificação do sumário e apresentam resultados pouco precisos. 
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1.3 Hipótese 

A hipótese deste trabalho consiste na possibilidade de que a utilização das palavras-

chave na sumarização automática de texto possa melhorar o desempenho que o PragmaSUM 

consegue alcançar. Melhorando a precisão dos sumários com a utilização de palavras-chave no 

seu processo de sumarização automática. 

 

1.4 Contribuições  

 A partir dos experimentos e das análises dos resultados dos sumários gerados pelo 

PragmaSUM, apresentados neste trabalho, pode-se destacar algumas contribuições para a área 

de sumarização automática de textos: 

• Criar um modelo que melhore a precisão do sumário. 

• Criar sumários mais personificados, de acordo com preferências do usuário; 

• Viabilizar um estudo sobre a importância das escolhas das palavras-chaves em artigos 

científicos; 

• Possibilitar uma estrutura algorítmica para uso do aprendizado de máquina; 

• Viabilizar um estudo da importância das palavras-chave para o processo de indexação 

de artigos científicos e como essas palavras podem ser escolhidas. 

• Criação de novas formas de simplificação de textos através da sumarização automática. 

• Possibilitar uma possível ampliação de acesso à leitores de diferentes níveis de 

escolaridade. 

 

1.4.1 Publicações 

A partir deste trabalho foram publicados os seguintes artigos científicos: 

 

• AGUIAR, L. H. G. DE; ROCHA, V. J. C.; GUELPELI, M. V. C. Uma coleção de 

artigos científicos de Português compondo um Corpus no domínio educacional. 

PLURAIS Revista Multidisciplinar, v. 2, n. 1, p. 60–74, 2017.  

 

• ROCHA, V. J. C.; GUELPELI, M. V. C. PRAGMASUM: Key Word Use In 

Automatic Summarization. International Journal of Current Research, v. 9, n. 

11, p. 61808-61813, November, 2017. 
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1.5 Estrutura do texto 

A estrutura desta dissertação se apresenta nos seguintes capítulos que serão brevemente 

descritos:  

 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

 Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico sobre o qual está fundamentada 

a pesquisa. Serão definidos o conceito de corpus, de sumarização, tipos de sumários, tipos de 

abordagens e um histórico sobre SA. Serão apresentadas as métricas que serão utilizadas nas 

avaliações dos sumarizadores automáticos e os testes estatísticos ANOVA (ANalysis Of 

VAriance) de Friedman e Concordância de Kendall. Além de apresentado um conceito sobre 

palavras-chave e o sumarizador automático de textos PragmaSUM. 

 

Capítulo 3 – Metodologia 

 Este capítulo descreve a metodologia seguida na construção do corpus Educacional para 

os testes realizados. Primeiramente serão apresentados os critérios utilizados na coleta e 

organização dos textos e, logo em seguida, as estatísticas que o compõem. Posteriormente, 

seguirá uma descrição sobre os sumarizadores automáticos que foram avaliados, bem como 

sobre a ferramenta ROUGE utilizada na avaliação.  Por fim, virão descritos os procedimentos 

aplicados nos experimentos de sumarização dos textos. 

 

Capítulo 4 – Resultados 

 O capítulo apresenta os resultados das simulações e as comparações feitas entre cada 

sumarizador. Serão apresentados tabelas e gráficos nos quais se podem perceber as alterações 

causadas pelas mudanças de domínio, taxas de compressão e utilização de palavras chave na 

sumarização com o PragmaSUM. Os resultados demonstram que a utilização das palavras-

chave na sumarização com o PragmaSUM gerou sumários mais precisos. O capítulo comprova 

a hipótese e análise por meio dos testes estatísticos ANOVA de Friedman e Concordância de 

Kendall. 

 

Capítulo 5 – Conclusão 

 Este capítulo descreve as contribuições e as limitações deste trabalho e traz sugestões 

para serem aplicadas em trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação para o entendimento dos conceitos básicos da 

pesquisa aqui apresentada. Primeiramente serão descritos conceitos de Corpus, Sumarização e 

Palavras-Chave, e depois, as métricas, os sumarizadores e os testes estatísticos utilizados para 

avaliação dos resultados deste trabalho. 

 

2.1 Corpus 

O processamento de linguagem natural (PLN) é uma subárea da inteligência artificial e 

da linguística que estuda os problemas da geração e compreensão automática de línguas 

humanas naturais. A Linguística de Corpus (LC) é uma área de pesquisa contida na PLN. 

Sardinha (2004) define a LC como uma área que estuda a língua por meio da observação de 

grandes quantidades de dados linguísticos reais com o auxílio de ferramentas computacionais. 

 Cardoso (2016) complementa a definição de LC como uma área do conhecimento que 

estuda a linguagem com o auxílio de tecnologias computacionais. Esse estudo é feito por meio 

da utilização de diferentes quantidades (grandes, médias e pequenas) de dados empíricos 

relativos ao efetivo uso da linguagem. Ou seja, a principal característica da LC é a observação 

de dados empíricos de uma ou mais línguas – ou variedades de língua – armazenados em bancos 

de dados que compõem um corpus, com a utilização de ferramentas eletrônicas. Estas 

ferramentas são, especialmente, desenvolvidas para auxiliar o pesquisador na análise dos dados, 

facilitando assim, o trabalho quanto à verificação dos fenômenos da língua em uso. Em outras 

palavras, pode-se afirmar que a LC é uma área que investiga a língua em uso, tanto escrita 

quanto falada, registrada em formato de arquivo de computador. 

Segundo Oliveira (2014), a palavra corpus (plural, corpora) vem do latim corpo, 

conjunto de textos, que a LC determina como uma coleção de textos selecionados e organizados 

seguindo critérios para servir à pesquisa científica. 

Durante parte do século XX muitos pesquisadores se dedicaram à descrição da 

linguagem por meio de corpora. Para Sardinha (2000) há duas diferenças fundamentais entre 

esta época e a atual. A primeira, obviamente, é que os corpora não eram eletrônicos, ou seja, 

eram coletados, mantidos e analisados manualmente. A segunda é que a ênfase destes trabalhos 

era em geral o ensino de línguas. 

Segundo Resende e Maverick (2016) o pesquisador monta e analisa um corpus por 

vários motivos. Uma grande quantidade de dados pode nos dizer muito sobre as tendências da 

língua ou variedade linguística. Um banco de dados grande pode revelar muito sobre o que seria 

comum e o que seria típico dentro de um contexto real de uso da língua. Os corpora também 
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revelam exemplos de casos raros e excepcionais de uso, que seriam praticamente imperceptíveis 

se fossem analisados em contextos individuais ou mesmo apenas por meio do recurso humano 

e não o computacional. Diferente dos computadores que são rápidos e precisos, o pesquisador 

humano é lento e pode cometer erros. O planejamento na compilação do corpus é de 

fundamental importância. Critérios bem definidos podem possibilitar uma pesquisa direcionada 

a determinados registos, atendendo propósitos específicos traçados pelas questões e objetivos 

das pesquisas. 

 

2.2 Sumarização 

A maior parte da pesquisa científica atual é guiada pela linguagem, e a mais utilizada é 

a escrita, nas mais variadas formas de documentos existentes atualmente. O avanço das 

telecomunicações mudou a forma como são vistas as informações. A quantidade de dados 

gerados diariamente, somados as limitações humanas, torna inviável uma análise manual e 

posterior retirada de informações sucintas e confiáveis. Uma técnica para condensar as 

informações contidas nos textos para uma apresentação mais genérica, facilitando e agilizando 

sua leitura, é a sumarização. 

A sumarização é uma atividade comum no nosso dia a dia. Ela está presente desde 

conversas informais a trabalhos científicos, e deixa conversas e tomadas de decisão mais 

rápidas. De forma geral, a sumarização é a organização das informações de uma forma 

condensada, sem que haja perda de informatividade e sentido, e pode ser de um acontecimento, 

texto, filme, dentre outros. 

Segundo Martins et al. (2001) os sumários produzidos a partir de textos são 

particularmente úteis, podendo servir como indexadores ou ser autocontidos. No primeiro caso, 

os sumários são lidos para descobrir qual é o assunto do texto-fonte correspondente e, caso seja 

de interesse, o leitor remete ao texto completo, para informar-se. No segundo caso, os sumários 

já são considerados informativos o suficiente e, portanto, o leitor pode dispensar o texto de 

origem e, ainda assim, aprender suas informações principais. 

Sumários podem ser classificados como indicativos, informativos ou críticos: os 

sumários indicativos apenas listam ou indicam o assunto principal dos textos-fonte, como é 

feito no início de livros e trabalhos científicos, indicando a página que está localizado cada 

assunto do texto; os informativos possuem toda a informação essencial dos textos fonte, 

dispensando a leitura destes; e os críticos avaliam ou apenas comentam o conteúdo de suas 

fontes, como em uma resenha. 
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Com a sumarização tem-se informações sucintas, tornando a análise das informações 

mais rápidas e precisas, mas o processo de sumarização é custoso e lento. Por isso foram criadas 

ferramentas que executam a sumarização automática (SA) de textos, buscando a mesma 

qualidade de um sumário humano, sem o custo e a demora do processo manual. 

Os sumários gerados pela SA podem ser classificados como extratos ou abstracts. 

Segundo Delgado, Viana e Guelpeli (2010), um extrato é um texto onde as sentenças utilizadas 

são copiadas e organizadas seguindo a sequência do texto original. Já o abstract é composto 

por sentenças reescritas ou rearranjadas, não se limitando apenas à cópia das sentenças do texto 

original. Essa distinção diferencia os sumários pela forma como o conteúdo a ser sumarizado é 

organizado no texto. O termo sumário é utilizado para se referir tanto a extrato quanto ao 

abstract.  

Segundo Pardo (2008), sumários podem ser construídos basicamente por duas 

abordagens definidas em função da quantidade e do nível de conhecimento linguístico que 

utilizam: a abordagem superficial e a profunda. Estas também podem se mesclar de variadas 

formas, dando origem a uma abordagem híbrida. A abordagem superficial, faz pouco ou 

nenhum uso de conhecimento linguístico para produzir sumários. Nesta abordagem, é comum 

se fazer uso de dados estatísticos e empíricos. Por exemplo, um método para se construir 

extratos se baseia na seleção e justaposição das sentenças do texto-fonte que contêm as palavras 

mais frequentes do texto. A abordagem profunda faz uso de conhecimento linguístico, 

utilizando teorias e modelos formais da língua do texto em questão. 

A sumarização automática vem sendo formalizada desde 1950. A Tabela 1 demonstra 

cronologicamente as informações sobre os estudos mais relevantes da área de sumarização 

automática apresentadas por Guelpeli (2012). 
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Tabela 1 - Estudos relevantes na área de SA. 

Ano Autor /Tipo de estudo 

1958 Luhn apresenta o método das palavras-chaves  

1958 Baxendale versa sobre a importância da primeira e da última frase do texto 

original. 

1969 Edmundson aborda a escolha computacional das frases com o maior potencial 

de transmitir significância do texto original. 

1975 Pollock e Zamora reforçam relevância da restrição do domínio. 

1987 Hutchins classifica os sumários em indicativos, informativos e de críticas 

1993 Paice e Jones hierarquizam os papéis semânticos em cada frase. 

1993 Maybury propõe o uso da abordagem híbrida. 

1997 Hovy e Lin fazem uso do conhecimento simbólico e de técnicas estatísticas 

para sumarização. 

1999 Sparck afirma que a taxonomia criada por Hutchins (1987) é um fator 

determinante para estabelecer sua aplicabilidade e criar uma avaliação 

consistente deste processo. 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

Segundo Martins et al. (2001), a sumarização automática vem sendo objeto de estudo 

desde os primórdios da computação. Já no final da década de 1950 começaram a surgir alguns 

métodos estatísticos para extrair as sentenças principais de um texto, sendo o método das 

palavras-chave (LUHN, 1958) o mais significativo até então. Entretanto os métodos 

estatísticos, que fazem uso de técnicas de sumarização superficial, geravam extratos que 

apresentavam inúmeros problemas, razão pela qual a área ficou praticamente estagnada. Com 

o advento da Internet, a grande quantidade de documentos on-line e a necessidade de processar 

informações em larga escala, a área voltou a ser objeto de interesse. 

A Figura 1 mostra um texto1, aqui chamado de texto fonte, extraído do portal G1 e a 

Figura 2 mostra seu respectivo sumário gerado pelo sumarizador PragmaSUM. A sumarização 

foi feita com uma redução de 80% do tamanho em relação ao texto original. 

 

 

                                                 
1 Doria se veste de jardineiro e corta grama de praça na região central de SP, G1, 28 de janeiro de 2017. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-se-veste-de-jardineiro-e-corta-grama-de-praca-na-regiao-

central-de-sp.ghtml>. Acesso em 28 jan. 2017. 
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Figura 1 - Texto Fonte 

 

Fonte: G1; GLOBO, 2017 

 

Figura 2 - Sumário 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

2.2.1 PragmaSUM  

Esta subseção apresenta o PragmaSUM e as técnicas utilizadas na sumarização de 

textos. Primeiramente será apresentado como acontece sua seleção de palavras. Em seguida, o 

seu processamento, assim como seu algoritmo. Por fim, será apresentado uma breve 

demonstração da interação com sua interface.  
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2.2.1.1 Seleção de palavras no PragmaSUM 

 Segundo Guelpeli (2012), a Curva de Zipf (Figura 3) é uma distribuição estatística 

específica, que se encontra em raros fenômenos estocásticos. Um destes fenômenos é a 

distribuição da frequência da ocorrência de palavras num texto. Nas ordenadas Y, se tem o valor 

dessa frequência, e nas abscissas X, o valor da posição de ordenação relativa da palavra, onde 

a palavra que tem a maior frequência aparece na primeira posição. 

 

Figura 3 - Curva de Zipf. 

 

Fonte: GUELPELI, 2012 

 

Segundo Guelpeli (2012), Luhn propôs que na Figura 3, se pode definir um limite 

superior e um inferior de corte denominado limiares de corte de Luhn (Figura 4). Essa técnica 

é utilizada para encontrar termos relevantes, assumindo que os mais significativos para 

discriminar o conteúdo do documento estão em um pico imaginário, posicionado no meio dos 

dois pontos de corte, de acordo com a Figura 4. O primeiro corte de Luhn, conhecido como 

corte superior, tem por finalidade retirar as stopwords, ou seja, as palavras mais frequentes de 

um texto. O segundo corte serve para diminuir o número de palavras muito específicas, 

encontradas apenas uma única vez nos documentos, e contribuam para um número grande de 

dados esparsos. Com isso gera-se três áreas distintas: Na área I, encontram-se as informações 
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triviais ou básicas, com maior frequência; na área II, as informações interessantes e, na área III, 

os ruídos. 

Figura 4 - Curva de Zipf com os cortes de Luhn 

 

Fonte: GUELPELI, 2012. 

 

Levando em consideração essas informações, Guelpeli (2012) propõe em seu modelo 

de clusterização de textos Cassiopeia uma técnica para redução da alta dimensionalidade e dos 

dados esparsos. Segundo Guelpeli (2012) tendo como base os pesos das palavras, obtidos na 

frequência relativa, é calculada a média sobre o total de palavras no documento. Nessa etapa, o 

modelo usa a truncagem, ou seja, um tamanho máximo de 50 posições para os vetores de 

palavras, realizando um corte que representa a frequência média das palavras obtidas com os 

cálculos e, em seguida, realiza a organização dos vetores de palavras (Figura 5). Desse modo 

elimina-se a maior parte das stopwords, das palavras que tem maior frequência, e as que não 

tem tanta relevância no texto. Somente as palavras contidas no pico das palavras relevantes 

serão utilizadas para valorar as sentenças do texto. 
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Figura 5 - Seleção das palavras do corte. 

 

Fonte: GUELPELI, 2012. 

 

 Para isso o PragmaSUM calcula a média da frequência das palavras do texto fonte e 

escolhe a palavra que tem a frequência mais aproximada da média e seleciona as 24 palavras 

acima e 25 palavras abaixo desta média, fazendo um corte com 50 palavras que serão usadas 

na valoração das sentenças do texto. 

 A taxa de compressão do sumário pode ser escolhida pelo usuário, e é calculada de 

acordo com o número total de sentenças presentes no texto fonte. A equação 1, a seguir, 

apresenta o cálculo utilizado pelo PragmaSUM. 

 

 
𝑆𝑆 =

𝑆𝑇 ∗ 𝑇𝐶

100
 

 

(1) 

                                                         

Onde: SS é o número de sentenças do sumário, ST é o número de sentenças do Texto-fonte e 

TC é a porcentagem do texto que estará presente no sumário, dado pela diferença entre 100 e a 

taxa de compressão escolhida. Se SS não for um número inteiro, é selecionado o inteiro mais 

próximo. 
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 Para personificar o sumário poderão ser utilizadas 5 palavras que são escolhidas pelo 

usuário do PragmaSUM, elas são valoradas com 6 para a primeira palavra, 5 para a segunda e 

assim por diante até a quinta palavra escolhida, com valor 2. Essas palavras podem ser 

escolhidas pela lista feita pelo corte ou inseridas pelo usuário, desse modo as sentenças que 

contenham essas palavras têm valores maiores e maior chance de aparecerem no sumário 

gerado. 

 A utilização destas palavras para a valoração das sentenças do texto fonte é importante 

para a personificação do sumário obtido, podendo gerar sumários mais precisos, de acordo com 

o perfil do usuário, o Capítulo 5 apresenta os resultados da precisão obtida com o uso destas 

palavras. 

 

2.2.1.2 Pré-processamento no PragmaSUM 

 No pré-processamento ocorre a limpeza dos textos, a preparação para o processo 

computacional, mas a principal preocupação é a redução do número de palavras, não apenas 

para viabilizar a questão computacional, mas também para obter a informatividade das palavras 

mantidas, ou seja, proporcionar um ganho qualitativo e quantitativo para o processamento 

(GUELPELI, 2012). 

 É nesta etapa que as palavras são selecionadas. Através do cálculo da média da 

frequência de todas as palavras do texto, é selecionado a palavra que tem a frequência mais 

próxima da média, assim definindo o ponto de corte. Assim é selecionada a palavra onde será 

feito o corte, a partir dessa palavra seleciona-se mais 24 palavras com frequência acima e 25 

palavras com frequência abaixo deste corte.  

É também nesta etapa que são definidas as palavras do perfil do usuário para valoração 

das sentenças, estas palavras podem ser inseridas pelo usuário ou escolhidas da lista de palavras 

geradas do corte do algoritmo Cassiopeia. A Figura 6 apresenta a interface da tela principal do 

PragmaSUM, pode-se notar onde será apresentado as palavras do corte e as cinco palavras 

escolhidas para compor o perfil. 
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Figura 6 - Interface do PragmaSUM – Tela Principal. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

2.2.1.3 Processamento no PragmaSUM 

O PragmaSUM é um sumarizador automático de textos independente do idioma e 

domínio, ele foi desenvolvido com a linguagem de programação Java, utilizando do ambiente 

de desenvolvimento eclipse para o sistema operacional Windows. Por ser desenvolvido em Java, 

o PragmaSUM pode ser executado em qualquer sistema operacional que tenha a máquina 

virtual Java (JVM) instalada. 

O sumarizador apresenta duas formas de sumarização, a primeira, em que é sumarizado 

apenas um texto fonte, com a opção de utilizar ou não de palavras para personificação do 

sumário de acordo com as preferências do usuário, e a segunda, que sumariza textos em lote, 

ou seja, grandes quantidades de textos de uma só vez. Para sumarização em lote é preciso passar 

como referência a pasta onde estão contidos os textos-fonte e a pasta onde se deseja salvar os 

sumários. Estes sumários serão salvos de acordo com a nomenclatura que o texto fonte estiver 

com a adição do sufixo SUM, assim um arquivo que estiver com o nome Artigo.txt terá seu 

sumário com o nome ArtigoSUM.txt. 
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Na sumarização em lote, as palavras do corte são selecionadas de acordo com todas as 

palavras do grupo de textos analisados, e, assim como na sumarização normal, essas palavras 

podem ser escolhidas ou inseridas pelo usuário para compor as palavras do perfil.  

A Figura 7 apresenta a tela de sumarização em lote. Para a criação da interface gráfica 

e todos os seus componentes foram utilizadas as bibliotecas awt e swing do Java.  

 

Figura 7 - Interface do PragmaSUM – Tela Sumarização em lote. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

2.2.1.4 Algoritmo 

 Para um entendimento detalhado do processo de sumarização utilizado no PragmaSUM, 

nesta seção será descrito passo a passo o seu algoritmo. Os procedimentos serão representados 

por números e dividido em duas fases, a do pré-processamento e a da sumarização, como 

mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Algoritmo do PragmaSUM. 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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2.2.1.5 Exemplos de sumarização no PragmaSUM 

Esta seção apresenta um exemplo da interação do usuário com o PragmaSUM na 

sumarização de textos. A Figura 9 apresenta a tela de seleção do texto fonte, que aparece depois 

de clicado no botão Carregar Texto. 

 

Figura 9 - Seleção do Texto Fonte do PragmaSUM. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

Como apresentado na Figura 10, depois de selecionado o texto, as palavras selecionadas 

aparecem e há a opção de escolher 5 delas ou inserir manualmente as palavras para sumarização 

personificada. Há, também, a opção de selecionar a taxa de compressão. 
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Figura 10 - Seleção de palavras do perfil. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

A Figura 11 apresenta o sumário gerado pelo PragmaSUM depois de escolhidas as 

palavras do perfil e a taxa de compressão de 90%. Depois do sumário gerado a opção de salvar 

um sumário em arquivo de texto pode ser usada, como apresentado na Figura 12. 
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Figura 11 - Sumário gerado com o PragmaSUM. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 

 

Figura 12 - Salvando o sumario gerado com o PragmaSUM. 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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2.3 ROUGE 

Para avaliação dos sumários criados por sumarizadores automáticos utilizou-se o 

ROUGE (Recall Oriented Understudy for Gisting Evaluation) (LIN; HOVY, 2003), que, 

segundo Oliveira (2014), trata-se de um pacote de avaliação automática de sumários que 

compara a qualidade dos resumos gerados pelos sumarizadores automáticos com aqueles feitos 

por seres humanos. Esta ferramenta é adotada em conferências internacionais dedicadas ao 

tema, como a TAC (Text Analysis Conference), realizada anualmente nos Estados Unidos da 

América, patrocinada pelo Sistema de Defesa Americano. O uso de avaliação automatizada se 

justifica pela grande quantidade de textos a serem analisados e pelo alto custo que essa teria se 

fosse feita por especialistas. O ROUGE, para avaliar, considera a quantidade de n-gramas, isto 

é, o conjunto de palavras em sequência, que têm em comum os sumários gerados 

automaticamente e os sumários manuais. Cada grama é representado por palavra em sequência 

em comum entre os sumários. Para cada nova aparição o n-grama é incrementado, então, em 

uma sequência de quatro palavras em comum, são encontrados 4-gramas, e assim por diante. 

As n-gramas ocupam um intervalo que está entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1 estiver o 

resultado do cálculo, mais o sumário automático se assemelha ao sumário humano comparado 

(LUCHI; RIBEIRO, 2011). A Figura 13 mostra uma estrutura simplificada do processo de 

avaliação com a ROUGE. 

 

Figura 13 - Esquema simplificado da avaliação de sumários utilizando a ferramenta 

ROUGE. 

 

Fonte: DELGADO; VIANA; GUELPELI, 2010. 

 

2.3.1 Métricas 

As métricas estatísticas utilizadas pelo ROUGE para avaliar os sumários gerados são Recall 

(cobertura), Precision (precisão) e F-Measure (média harmônica). Na avaliação são 

comparados os resumos retirados dos artigos científicos com sumários automáticos. Segundo 

OLIVEIRA (2014) essas métricas são definidas a seguir:  
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• Recall (R): indica o quanto do sumário manual permanece no sumário automático. É 

calculado através da fórmula (2):  

 

 
𝑅 =

𝑁𝑠𝑆𝐴 ∈ 𝑆𝑀

𝑁𝑆𝑆𝐴
 

 

(2) 

 

Onde NSSA é o número de sentenças do sumário automático e SM é o número de 

sentenças do sumário manual. 

• Precision (P): indica o quanto do sumário automático coincide com o sumário manual. 

É calculado através da fórmula (3): 

 

 
𝑃 =

𝑁𝑆𝑆𝐴 ∈ 𝑆𝑀

𝑆𝑀
 

 

(3) 

 

• F-Measure (FM): indica a média harmônica entre a cobertura e a precisão, e assim, é 

calculada através da fórmula (4) (ZACARIAS et al., 2012; GUELPELI et. al., 2008):  

 

 
𝐹𝑀 =

𝑃 ∗ 𝑅

(𝑃 + 𝑅) ∗ 2
 

 

(4) 

 

O resultado do cálculo ocupa um intervalo [0, 1] e quanto mais próximo de 1 estiver, 

mais o sumário automático se aproximará do sumário humano comparado (GUELPELI, 2012; 

LUCHI; RIBEIRO, 2011). 

 

2.4 Testes Estatísticos 

Neste trabalho a escolha dos testes foi feita de acordo com o Anexo A, que traz um 

diagrama proposto por Callegari-Jacques (2007) e também são usados na maior conferência 

internacional da área TAC (Text Analysis Conference). O diagrama indica que os testes mais 

adequados para validar esta pesquisa são o ANOVA de Friedman e o coeficiente de 

Concordância de Kendall. Isto porque os dados aqui examinados são ordinais, as amostras 

analisadas seguem uma distribuição anormal, sendo, portanto, necessário usar testes não 

paramétricos, e, ainda, as amostras são independentes e possuem k variáveis. 
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2.4.1 ANOVA de Friedman 

O ANOVA de Friedman é um teste não paramétrico que serve para comparar os 

resultados obtidos por três ou mais amostras relacionadas, numa distribuição bivariada 

(CALLEGARI-JACQUES, 2007). O teste não utiliza os dados da amostra diretamente, mas 

sim, a ordem ocupada por eles. O ANOVA ordena os resultados para cada um dos casos e 

depois calcula a média das ordens para cada uma das amostras. 

Segundo Guelpeli (2012), para calcular ordens para cada amostra, a estatística de teste 

ANOVA de Friedman ordena as k observações da menor para a maior, de forma separada, em 

cada um dos b blocos, e atribui os ranks {1, 2, ..., k} para cada bloco da tabela de observações 

(CALLEGARI e JACQUES, 2007). 

Assim, a posição esperada de qualquer observação sob 𝐻0 é (k + 1) /2. Sendo r(𝑋𝑖𝑗) o 

rank da observação, 𝑋𝑖𝑗 define a soma de todos os ranks da coluna j (ou seja, de cada tratamento) 

mostrado na Equação 5: 

 

1

( ),1
b

ij

i

Rj r X j k


    

 

(5) 

                                        

Se 𝐻0 é verdadeira, o valor esperado de Rj é E (Rj) = b(k+1) /2. Dessa forma, a estatística é 

mostrada na Equação 6: 
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(6) 

 

A estatística do teste de Friedman será dada pela Equação 7: 
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(7) 

 

Se Fj(t) = F(t+ tj) é a função de distribuição do tratamento j, com j = 1, 2,..., k, no teste de 

Friedman estar-se-á interessado em testar a hipótese 𝐻0: 𝑡1 =  𝑡2 = ⋯ =  𝑡𝑘 contra a hipótese 

alternativa de que 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑘 não são todas iguais. Neste caso, em nível de significância 𝛼, 

rejeita-se a hipótese 𝐻0 se SFr ≥ SFr(α), caso contrário, não se rejeita a hipótese nula, em que 

a constante SFr (α) é escolhida de modo que a probabilidade de erro do tipo I seja igual α.  
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A aproximação para amostras grandes, em que 𝐻0, a estatística SFr tem, quando n tende 

ao infinito, uma distribuição qui-quadrado 𝑋2 com k-1 graus de liberdade. Nesse caso, 

utilizando a aproximação qui-quadrado, rejeita-se 𝐻0 se 𝑆𝐹𝑟 ≥  𝑋𝑘−1,   𝛼
2 , caso contrário não se 

rejeita 𝐻0, onde 𝑋𝑘−1,   𝛼
2  é tal que 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃[𝑋𝑘−1

2 ≥  𝑋𝑘−1,   𝛼
2 ] = 𝛼. 

No caso de observações repetidas entre as k observações de um mesmo bloco, uma 

modificação para a estatística SFr é necessária. Nesse caso, substitui-se SFr pela Equação 8: 
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(8) 

                         

Onde 𝑔𝑖 denota o número de grupos de observações repetidas no i-ésimo bloco e 𝑡𝑖 , 𝑗 é o 

tamanho do j-ésimo grupo de observações repetidas no i-ésimo bloco. Em particular, se não há 

observações repetidas entre as observações no i-ésimo bloco, então 𝑔𝑖 = 𝑘 e 𝑡𝑖 , 𝑗 = 1 para cada 

𝑗 = 1, … , 𝑘. Se em todos os blocos não existem observações repetidas, então SFr’ se reduz a 

SFr. Sendo assim, o p-valor é calculado desta forma 𝑃[𝑋𝑘−1
2 ≥ 𝐸𝐹𝑟′𝐻0]. 

 

2.4.2 Coeficiente de Concordância de Kendall 

O teste de coeficiente de concordância de Kendall tem como objetivo normalizar o 

ANOVA de Friedman. É um teste não paramétrico que gera uma avaliação de concordância, 

com ranks estabelecidos nos experimentos, e assim, mede a diferença entre a probabilidade das 

classificações estarem na mesma ordem ou em ordens diferentes. O resultado ocupa um 

intervalo entre 0 e 1: quanto mais próximo de 1 estiver, maior é a concordância, e quanto menos 

próximo de 1 estiver, menor é a concordância (CALLEGARI-JACQUES, 2007).  

Segundo Guelpeli (2012), O coeficiente de concordância de Kendall é uma medida da 

relação entre vários conjuntos de postos de N objetos ou indivíduos. 

Quando se tem k conjuntos de postos, pode-se determinar a associação entre eles 

utilizando-se o coeficiente de concordância de Kendall. 

O coeficiente de concordância de Kendall expressa a associação simultânea 

(relacionamento) entre as séries r de rankings (por exemplo, os casos de amostras 

correlacionadas). Basicamente, esse coeficiente mede a diferença entre a probabilidade de as 
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classificações estarem na mesma ordem e a de estarem em ordens diferentes (CALLEGARI E 

JACQUES, 2007). 

Assim, o cálculo de MKendall é mais simples e MKendall tem uma relação linear com o valor 

médio de r, relativo a todos os grupos, denotando MrKendall, o valor médio dos coeficientes de 

correlação por postos de Kendall, mostrado na Equação 9: 

 

 * 1

1

Kendall
rKendall

k M
M

k

 
  

 
 

 

 

(9) 

                                           

Outro processo consiste em imaginar como se apresentariam dados se não houvesse 

concordância alguma entre os conjuntos de postos e, em seguida, como se apresentariam se 

houvesse concordância perfeita. 

O coeficiente de concordância seria, então, um índice de divergência entre a 

concordância efetiva, acusada pelos dados, e a concordância máxima possível (perfeita). De 

modo MKendall é um coeficiente desta natureza. 

Verificou-se que o grau de concordância entre os K julgamentos é refletido pelo grau de 

variância entre as N somas de postos MKendall, coeficiente de concordância, que é uma função 

desse grau de variância. Mostrada na Equação 10: 
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(10) 

                                          

Onde S = soma dos quadrados dos desvios observados a contar da média dos 𝑅𝑗, isto é  

( )²
j

j

R
S R

n
  

.  

k = número de conjuntos de postos; 

N = número de entidades (objetos ou indivíduos a que se atribuem postos); 

1

12
𝑘2(𝑁3 − 𝑁) = valor máximo possível da soma dos quadrados dos desvios, isto é, S que 

ocorreria o caso de concordância perfeita entre os k conjuntos de postos. 

O efeito dos empates foi reduzir o valor de MKendall. Se a proporção de empates é pequena, então 

o efeito é desprezível. 
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Se a proporção de empates é grande, pode introduzir-se uma correção, que aumentará 

ligeiramente o valor de MKendall em relação ao que se apresenta sem correção. O elemento 

corretivo é mostrado na Equação 11: 

 

 
( ³ )
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c c
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(11) 

                                                  

Onde: c = número de observações num grupo empatadas em relação a um dado posto. A 

Equação 12 ficaria introduzindo o elemento Ec: 
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2.5 TF-ISF 

Salton e Buckley (1988) apresentaram o algoritmo de recuperação de informação, hoje 

bem fundamentado e estudado na área, Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-

IDF). Na sua versão mais simples, para uma coleção de textos, o algoritmo é calculado para 

cada palavra. Toma-se a frequência da palavra no documento dividindo-a pelo número de 

documentos no qual ocorre. Segundo Antiquera  (2007), é uma medida de frequência 

normalizada, que procura dar menos ênfase a termos muito frequentes que não ajudam a 

discriminar os documentos entre si.  

Laroca Neto et al. (2002) substituindo a noção de documentos pela sentença, 

apresentaram o algoritmo Term Frequency - Inverse Sentence Frequency (TF-ISF). E seu valor 

é relacionado à apenas um documento e não uma coleção. Essa variação do algoritmo determina 

que cada sentença tem uma pontuação associada dada pelo valor TF-ISF de todas as suas 

palavras. Esse valor é considerado como critério para selecionar as sentenças que devem formar 

um sumário. 

Segundo Martins et al. (2001),  a importância de uma palavra w em uma sentença s, 

denotada por TF-ISF(w, s), é calculada através da fórmula: 

 

 ( , ) ( , )* ( )TF ISF w s TF w s ISF w   (13) 
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Onde TF (w, s) é o número de vezes que a palavra w ocorre na sentença s, e a frequência 

inversa da sentença é obtida através da fórmula: 

 

 | |
( ) log

( )

S
ISF w

SF w

 
  

 
 

 

(14) 

 

Onde a frequência sentencial SF (w) é o número de sentenças nas quais a palavra w 

ocorre e |S| é o número de sentenças do texto. 

 

2.6 Palavras-chave 

 Tonello, Lunardelli e Júnior (2012) definem a palavra-chave como uma palavra ou 

grupo de palavras que, mediante leitura e análise do documento, é ou são selecionados, para 

representar sinteticamente seu conteúdo informacional, facilitando assim sua identificação e 

recuperação.  

 Segundo Tonello, Lunardelli e Júnior (2012), no processo de escolha das palavras-

chave, a principal preocupação é a substituição de um texto longo e complexo do documento, 

por palavras que sintetizem seu conteúdo, destacando o que realmente é essencial. Para tanto, 

essas palavras, que representarão o conteúdo informacional do documento, serão selecionadas 

ou elaboradas mediante a leitura parcial ou global do texto. Nesse sentido, a leitura realizada 

pelo autor para a retirada dessas palavras pode ser de forma superficial, focando somente o 

título, o resumo, os parágrafos iniciais e finais do texto, retirando daí as palavras que ele 

presume que representem o conteúdo informacional do documento. Pode ainda proceder a uma 

leitura mais aprofundada, identificando e retirando do texto blocos de informações, os quais, 

mediante análise e síntese, resultarão na seleção das palavras-chave, indicadoras do conteúdo. 

Segundo Gonçalves (2008), representar apropriadamente informações contidas em um 

determinado documento é de fundamental importância para a recuperação informacional, e os 

termos de indexação, somados aos resumos, são os principais produtos dessa atividade. Juntos, 

eles descrevem o conteúdo de um registro, indicando seus pontos principais. São elementos que 

facilitam a comunicação do conhecimento. Funcionam como “ferramentas de representação”, 

necessárias em um processo inicial de filtragem, permitindo a fluidez da informação entre o 

universo dos documentos originais e o dos usuários de informação. 
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 Gonçalves (2008) completa apontando que a importância desses dois elementos no 

processo de representação e recuperação informacional é evidente também no âmbito da 

comunicação científica. O surgimento de bases de dados e publicações científicas com 

abrangência cada vez mais ampla tornou necessário o desenvolvimento de padrões de 

metadados. Esses padrões servem tanto para extração de elementos relevantes e descrição de 

um documento quanto para a recuperação de informações.  

Resumos e palavras-chave, assim, assumiram também a função de metadado, e é normal 

verificar em artigos de periódicos a presença desses dois itens como elementos pré-textuais 

obrigatórios. No entanto, a apresentação desses elementos em periódicos nem sempre conta 

com critérios bem definidos. É bastante comum observar a exigência de que os autores dos 

artigos elaborem resumos e formulem palavras-chave para seus próprios trabalhos. Porém, os 

autores não necessariamente redigem os melhores resumos e palavras-chave para seus próprios 

artigos, dada a carência de formação especializada e o desconhecimento de regras específicas 

nessa tarefa. O processo de indexação é altamente complexo, e cada indivíduo pode ter uma 

maneira diferente de relacionar conceitos, de acordo com suas próprias experiências. 

 As palavras-chave são elementos com enorme potencial para indexação e representação 

do texto, porém são amplamente utilizadas na área acadêmica e científica sem uma finalidade 

explicitamente exposta. O estudo e criação de técnicas para extrair palavras-chave que 

realmente agregam sentido ao texto pode trazer benefícios tanto para a área de sumarização 

quanto para indexação e recuperação de informação. 
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3 METODOLOGIA  

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para os testes realizados com os 

sumarizadores, a construção de um corpus de domínio educacional, as áreas de conhecimento 

da educação escolhidas, sua organização e as fontes de onde foram extraídos. Serão 

apresentados os critérios utilizados na coleta e organização dos dados textuais e as estatísticas 

que compõem o corpus. Posteriormente, segue uma descrição sobre as alterações realizadas no 

PragmaSUM. 

 

3.1 Corpus Educacional  

  O corpus construído neste trabalho (AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017) é 

constituído de artigos científicos em português, ele possui textos em dez áreas de conhecimento 

do domínio Educacional. Os domínios foram retirados da tabela de áreas de conhecimento da 

grande área da educação. A tabela está disponível no site da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES2). As categorias escolhidas foram: Educação Especial; 

Educação Permanente; Educação Pré-escolar; Ensino-aprendizagem; Filosofia da Educação; 

História da Educação; Política Educacional; Psicologia Educacional; Sociologia da Educação e 

Tecnologia Educacional.  

A escolha por artigos científicos se deu por conterem resumos e palavras-chave dos seus 

respectivos autores. Os resumos foram utilizados na avaliação pelo ROUGE e as palavras-chave 

na sumarização de textos com o PragmaSUM. A maioria dos artigos científicos foram retirados 

do repositório Scientific Electronic Libary online (SCIELO)3, nas categorias mencionadas. As 

categorias em que não houve preenchimento total pelos artigos do repositório da SCIELO – 

Educação permanente; Ensino aprendizagem; Filosofia da Educação; Política Educacional e 

Sociologia da Educação – foram preenchidas por artigos encontrados no repositório Buscador 

Coruja4, além disso, por artigos encontrados segundo pesquisa com termos relevantes feitas no 

Google Scholar5. Todos os artigos, em um total de 500, foram separados entre as 10 áreas de 

conhecimento, cada um contendo 50 artigos. 

  Na fase de captura e manipulação foram retiradas dos textos as bibliografias, as tabelas, 

as notas de rodapé, as figuras, os números de página e os gráficos, restando somente o corpo do 

                                                 
2  Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-
conhecimento-avaliacao 
3  Disponível em: http://www.scielo.br/ 
4  Disponível em: https://buscadorcoruja.com/ 
5  Disponível em: https://scholar.google.com.br/ 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=google+scholar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio4vTi7s7SAhUDQpAKHbFECjkQvwUIGSgA
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texto. Os arquivos foram convertidos dos formatos originais para o formato (.txt) a fim de 

possibilitar o processamento computacional (GUELPELI, 2012). Cada artigo foi separado em 

três arquivos de texto, o primeiro contém o resumo disponibilizado pelo autor, o segundo, as 

palavras-chave, e o terceiro o corpo do texto. Os arquivos foram organizados como mostra a 

Figura 14, dentro de pastas da seguinte maneira: na pasta raiz do corpus existem as 10 pastas 

de cada domínio de conhecimento.   

 

Figura 14 - Pasta raiz do corpus. 

 

Fonte: AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017. 

 

Cada domínio contém cinco diretórios organizados da seguinte forma: as estatísticas e 

referências externas do texto estão na pasta Anotação; a pasta Textos contém os arquivos em 

.txt com os textos-fonte; A pasta Resumos contém arquivos com os resumos produzidos pelos 

autores de cada artigo; A pasta Palavras-Chave as palavras-chave e a pasta Artigos Originais 

contém os artigos originais em formato (.pdf). 

 Os arquivos dentro das pastas Palavras-chave, Resumos e Texto foram nomeados 

segundo um padrão no qual o nome do arquivo é formado pelo nome da pasta que ele está 

inserido seguido de sua respectiva numeração. Desta maneira os arquivos referentes a um 

mesmo artigo têm o mesmo número. Assim, o artigo armazenado na pasta Artigos Originais 

recebe um número e terá suas respectivas informações nas outras pastas com o nome seguido 

da numeração correspondente. 

O diagrama simplificado do Corpus Educacional é apresentado na Figura 15. O corpus 

possui 2000 arquivos de texto, sendo 200 de cada domínio de conhecimento. Cada domínio 
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possui 50 artigos originais, 50 textos-fonte, 50 resumos e 50 arquivos contendo as palavras-

chave. 

 

Figura 15 - Diagrama simplificado do Corpus Educacional. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Neste trabalho, as informações estatísticas do corpus foram coletadas através do 

software FineCount 2.6 free6. A Tabela 2 apresenta as estatísticas dos textos separadas nas 10 

categorias que compõem o corpus, o número de palavras por categorias e o número médio de 

palavras por texto de cada uma destas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Disponível em: http://www.tilti.com/software-for-translators/finecount/ 
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Tabela 2. Estatísticas dos textos fonte do corpus. 

Fonte: AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017. 

 

São apresentadas, na Tabela 3, as estatísticas dos sumários manuais presentes nos 

artigos originais de cada um dos 10 domínios que formam o corpus Educacional. 

 

Tabela 3. Estatísticas dos Sumários Manuais. 

Arquivos Caracteres 
Caracteres 

e espaços 
Palavras 

Palavras e 

numerais 
Sentenças 

Média de 

palavras 

por texto 

ED. ESP. 116123 135793 22633 22899 723 452,66 

ED. PER. 91635 107240 18425 18654 628 368,5 

ED. PRÉ 81817 96157 16054 16279 760 321,08 

EN-APR. 88281 103381 17413 17593 553 348,26 

FIL. EDU. 77857 92091 16240 16304 595 324,8 

HIST. ED. 71999 84727 14804 14984 420 296,08 

PO. EDU. 76407 89677 15506 15694 429 310,12 

PS. EDU. 81145 94957 15594 15826 693 311,88 

SOC. EDU. 77136 90700 15320 15368 675 306,4 

TEC. EDU. 88193 103060 17004 17341 603 340,08 

Total 850593 997783 168993 170942 6079 3379,86 

Des. Padrão 12535,78 14464,25 2289,02 2326,87 115,01 45,78 

Média Geral 81481 95557 16147 16291,5 615,5 322,94 

Fonte: AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017. 

Arquivos Caracteres Caracteres e 

espaços 

Palavras Palavras e 

numerais 

Sentenças Média de 

palavras 

por texto 

ED. ESP. 1389371 1649313 274182 281052 10267 5483,64 

ED. PER. 1391696 1652722 281035 285382 14274 5620,7 

ED. PRÉ 1442290 1722467 281091 286480 23248 5621,82 

EN-APR. 1374495 1634176 275404 279809 13299 5508,08 

FIL. EDU. 1514556 1810378 313779 317365 18554 6275,58 

HIST. ED. 1918883 2283568 392515 400849 14646 7850,3 

PO. EDU. 1846727 2188932 371540 379529 12607 7430,8 

PS. EDU. 1365382 1616528 266666 271889 13157 5333,32 

SOC. EDU. 1643482 1952429 329689 334182 17144 6593,78 

TEC. EDU. 1074809 1275323 213745 218345 7688 4274,9 

Total 14961691 17785836 2999646 3054882 144884 59992,92 

Des. Padrão 249063,72 296407,39 53007,45 54042,24 4361,13 1060,14 

Média Geral 1496169,1 1778583,6 299964,6 305488,2 14488,4 5999,29 
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A Figura 16 mostra a disposição da porcentagem do total de palavras bem como os 

números dos textos fonte das 10 categorias que constituem o corpus. A variação do tamanho 

dos textos fonte é pequena, conforme mostrado no gráfico. Esse balanceamento, de acordo com 

Aloísio e Almeida (2006), é um requisito que impacta na validade e confiabilidade do corpus 

computadorizado. A categoria Tecnologia Educacional possui os textos com a menor 

quantidade de palavras e numerais, por sua vez, as categorias Política Educacional e História 

da Educação possuem os maiores textos. 

 

Figura 16. Divisão da porcentagem de palavras e números por categoria dos textos 

fontes. 

 

Fonte: AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017. 

 

A Figura 17 exibe as porcentagens desta distribuição para os sumários manuais. Mostra 

um balanceamento entre a quantidade de palavras e números das 10 categorias do corpus. 
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Figura 17. Divisão da porcentagem de palavras e números por categoria dos sumários 

Manuais. 

 

Fonte: AGUIAR; ROCHA; GUELPELI, 2017. 

 

3.2 Filtro das Palavras chaves 

 Como apresentado na seção 2.6, nem sempre o autor escolhe as palavras-chave que 

melhor representam seu texto. Representar apropriadamente informações contidas em um 

determinado documento é de fundamental importância para a recuperação informacional, assim 

como na sumarização com o PragmaSUM. Ele utiliza as palavras-chave de cada autor para 

influenciar na geração do sumário automático. Para um melhor aproveitamento e garantia da 

ocorrência das palavras chaves no texto fonte, foi separado do corpus original, os arquivos de 

texto, resumos e palavras chaves apenas dos artigos que apresentavam a ocorrência de pelo 

menos cinco palavras-chave criadas pelo autor do artigo. 

 A Tabela 4 apresenta a frequência em que as palavras-chave aparecem no corpo do texto 

fonte, pode-se observar que em 110 textos não houve a ocorrência de cinco palavras-chave, o 

que separou 390 textos para sumarização. 
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Tabela 4. Frequência em que as palavras chave aparecem no texto fonte. 

Frequência das palavras chave no texto Quantidade de Textos 

0 2 

1 7 

2 4 

3 27 

4 72 

5 102 

> 5 288 

Total de Textos do Corpus 500 

Total de textos Utilizados 390 

Diferença 110 

Fonte: Próprio Autor. 

 

A Tabela 5 mostra a quantidade de textos, separados por domínio de conhecimento e 

ordenados pela quantidade de textos, que tiveram a ocorrência de cinco ou mais palavras-chave 

em seus artigos. Pode-se verificar que o domínio Ensino-Aprendizagem teve a menor 

quantidade de textos selecionados enquanto Educação Especial teve a maior quantidade. 

 

Tabela 5. Quantidade de textos com 5 palavras ou mais em cada domínio. 

Posição Domínio Quantidade de textos 

utilizados 

1 Educação Especial 46 

2 Educação Permanente 45 

3 Política Educacional 44 

4 Tecnologia Educacional 41 

5 Sociologia da Educação 40 

6 História da Educação 39 

7 Educação Pré-Escolar 37 

8 Psicologia Educacional 34 

9 Filosofia da Educação 33 

10 Ensino-Aprendizagem 31 

 Total 390 

Fonte: Próprio Autor. 

 

3.4 Sumarizadores 

 Todos os sumarizadores utilizados são automáticos. A escolha deles se deu por suas 

capacidades em sumarizarem na língua portuguesa e possibilitarem adotar uma taxa de 

compressão do texto entre 50% a 90%. 
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3.4.1 GistSumm  

 O GistSumm – GIST SUMMarizer (PARDO, 2002) é um sumarizador que se baseia na 

ideia principal do texto e que é possível se identificar uma sentença que melhor representa  

denominada sentença-gist pelo próprio Pardo (2002). 

 O GistSumm utiliza uma abordagem superficial, ou seja, utiliza métodos estatísticos 

para identificar a sentença-gist ou a sentença que mais se aproxime dela. A Figura 8 apresenta 

a arquitetura do GistSumm.  

 

Figura 18 - Arquitetura do GistSumm. 

 
Fonte: PARDO, 2002. 

 

A nova versão do GistSumm (PARDO, 2005) foi utilizada neste trabalho. Foram 

implementadas novas extensões na nova versão, como a sumarização multidocumento, onde 

vários textos-fonte dão origem a apenas um sumário, outros métodos de ranqueamento de 

sentenças adicionados, mas que não foram utilizadas nas sumarizações realizadas neste 
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trabalho. Segundo Pardo et al. (2006), o GistSumm foi ampliado, também para tratamento na 

utilização de texto científico. Esse foi um dos principais motivos para adotar a última versão, 

uma vez que todos os textos utilizados neste trabalho são artigos científicos. 

 

3.4.2 BLMSumm 

O BLMSumm é um sumarizador automático proposto por Oliveira e Guelpeli  (2011) 

que tem como característica a independência do idioma e do domínio. Para gerar os sumários o 

software permite fazer combinações entre diferentes métodos de classificação de sentenças. A 

figura 9 apresenta o modelo do BLMSumm. 

 

Figura 19 - Modelo do BLMSumm. 

 

Fonte: OLIVEIRA; GUELPELI, 2011. 

 

 Neste trabalho todos os sumários gerados pelo BLMSumm foram feitos a partir da 

combinação do método de classificação de sentenças TF-ISF com o algoritmo Subida de 

Encosta como utilizado anteriormente no trabalho de Rocha (2014) e Rocha e Guelpeli (2017).  
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3.5 Alteração do algoritmo PragmaSUM 

 Como mostrado na seção 2.2.1, o PragmaSUM utiliza um ranqueamento das palavras-

chave escolhidas para o perfil. Para melhorar a eficiência do uso dessas palavras foram feitas 

alterações na sua escolha no momento da sumarização. 

 O modo de sumarização em lote, em que são feitas a sumarização de diversos textos de 

uma só vez, foi alterado, como mostra a Figura 20. Foram adicionadas as opções de utilizar 

arquivos para retirada das palavras-chave e da quantidade de palavras que serão utilizadas na 

sumarização. 

Figura 20 - Tela de Sumarização em lote. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Também foram alterados os métodos de escolha e valoração das palavras. O método 

Sequência é o método original, em que as palavras são escolhidas na ordem em que aparecem 

no arquivo de texto. O método Classificação ordena as palavras encontradas no arquivo de 

acordo com sua frequência no texto fonte, utilizando as palavras mais frequentes com maior 

pontuação. Os dois primeiros métodos utilizam a valoração original do PragmaSUM, 

escolhendo as cinco palavras e as valorando como apresentado na seção 2.3.1. 



59 

 

 

O Método TF-ISF utiliza a classificação para selecionar as palavras que vão ser 

utilizadas, e para valoração utiliza o algoritmo TF-ISF, como apresentado na seção 2.6. É 

importante ressaltar que as palavras selecionadas não assumem um valor fixo, cada sentença 

obtém uma pontuação diferente de acordo com a palavra em questão. 

Para utilização da sumarização em lote é necessário que exista uma relação entre os 

nomes dos arquivos de textos-fonte com os arquivos de palavras-chave, além da mesma 

quantidade de arquivos em cada pasta, a Figura 21 exemplifica. 

 

Figura 21. Pastas com os arquivos para sumarização. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Assim, é possível associar um texto fonte ao seu respectivo arquivo de palavras chave. 

Depois de realizada a sumarização em lote são gerados arquivos que contém os sumários 

seguindo a mesma nomenclatura dos textos-fonte, adicionando o sufixo SUM. No exemplo 

apresentado a nomenclatura do primeiro sumário gerado seria Artigo01SUM.txt e assim por 

diante. 

 

3.6 Processo de Sumarização Automática   

O procedimento de SA pode ser exposto em duas etapas: a primeira na sumarização dos 

textos propriamente dita, e a segunda na avaliação dos sumários de forma automatizada com a 

ferramenta ROUGE. A sumarização dos textos com o PragmaSUM foi realizada sem a 
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utilização das palavras chave e com 5 palavras em cada um dos métodos apresentados 

anteriormente (Sequência, Classificação e TF-ISF). Foram utilizadas quatro taxas de 

compressão: 90%, 80%, 70% e 50%, isto é, foram gerados sumários, respectivamente, com 

10%, 20%, 30% e 50% de tamanho em relação ao texto original. 

 No total, foram feitas 9360 sumarizações (390 textos fonte * 4 taxas de compressão * 

6 (4 métodos do PragmaSUM + BLMSumm + GistSumm)). Na segunda etapa, para avaliação 

dos sumários, utilizou-se a ROUGE, que foi apresentado na seção 2.4 deste trabalho. A 

ferramenta gera planilhas individuais para as métricas F-Measure, Precision e Recall com o 

resultado das comparações individuais entre cada sumário automático com seu respectivo 

sumário manual. As comparações serão feitas entre cada um dos dez domínios de conhecimento 

e entre os seis tipos de sumarização realizados. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados das simulações feitas com o Corpus criado para os 

testes e os sumarizadores automáticos avaliados. Os resultados foram divididos por domínio e 

subdivididos pelas quatro taxas de compressão utilizadas na sumarização. Foram gerados 

tabelas e gráficos de Recall, Precision e F-Measure. Devido ao grande volume de dados 

gerados7 e o objetivo de se comparar a precisão dos sumarizadores, serão apresentados somente 

os gráficos de comparação para a métrica Precision. Os resultados variam numa escala de 0 a 

1. Quanto mais próximos de 1 estiverem, melhores serão os resultados obtidos, e quanto mais 

se aproximarem do 0, piores serão os resultados. No fim de cada seção será mostrada uma 

comparação entre os resultados obtidos pelas quatro taxas de compressão aplicadas. Será 

apresentada, ainda, comparações entre os valores alcançados por cada sumarizador para todos 

os domínios, a comprovação da hipótese e discussão dos resultados. 

O BLMSumm, para sumarização dos textos, utilizou o método TF-ISF com o algoritmo 

guloso, os mesmos utilizados nos testes apresentados por Rocha (2014) e Rocha e Guelpeli 

(2017). 

Os resultados apresentados pelo PragmaSUM serão representados por sem_chave, 

5_chave_v1, 5_chave_v2 e 5_chave_v3. A representação sem_chave apresenta o método 

original do PragmaSUM, sem a utilização de palavras-chave; 5_chave_v1 representa o método 

original com a utilização das 5 palavras-chave; 5_chave_v2 representa o método Classificação 

e 5_chave_v3 representa o TF-ISF, ambos apresentados no Capítulo 3. 

 

4.1 Resultados Por Domínio 

4.1.1 Domínio Educação Especial 

A Tabela 6 e a Figura 22 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Educação Especial. Todas as versões do PragmaSUM alcançaram melhores resultados 

do que GistSumm e o BLMSumm. A utilização das palavras-chave melhorou a sumarização 

em todos os métodos, os melhores resultados ocorreram com os menores percentuais de 

compressão.  O BLMSumm obteve os piores resultados e o TF-ISF (5_chave_v3) os melhores. 

 

 

                                                 
7 As tabelas e gráficos do Precision, Recall e F-Measure e respectivas comparações, assim como todos os dados 
gerados pela pesquisa podem ser visualizados pelo link: goo.gl/1i4wYv 
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Tabela 6. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação Especial. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,88093 0,88897 0,88967 0,8913 0,85891 0,8562 

70% 0,83379 0,85351 0,84966 0,85081 0,79093 0,77265 

80% 0,79572 0,81361 0,81417 0,81603 0,74089 0,7125 

90% 0,70333 0,72865 0,73597 0,73246 0,62067 0,53976 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 22. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação Especial. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

4.1.2 Domínio Educação Permanente 

A Tabela 7 e a Figura 23 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Educação Permanente. Todos os métodos do PragmaSUM obtiveram os melhores 

resultados, com vantagem para o método TF-ISF (5_chave_v3), sobretudo com compressão de 

90%. O BLMSumm obteve os piores resultados, a não ser com 50% de compressão, quando 

superou o GistSumm. 
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Tabela 7. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação 

Permanente. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,87365 0,88047 0,88163 0,8852 0,83934 0,84852 

70% 0,83653 0,84318 0,84358 0,84948 0,79266 0,7801 

80% 0,79435 0,81123 0,814 0,81551 0,7402 0,72166 

90% 0,71427 0,73367 0,71286 0,73489 0,6184 0,58375 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 23. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação 

Permanente. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.3 Domínio Educação Pré-Escolar 

A Tabela 8 e a Figura 24 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Educação Pré-Escolar. O método sequência (5_chave_v1) obteve os melhores 

resultados, exceto quando utilizada a compressão 80%, em que foi superado pelo TF-ISF 

(5_chave_v3). O BLMSumm obteve melhores resultados que GistSumm até os 70% de 

compressão e foi superado quando a compressão foi maior ou igual a 80%. 
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Tabela 8. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação Pré-

Escolar. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,88923 0,89438 0,89537 0,89397 0,79394 0,85642 

70% 0,84809 0,86029 0,85742 0,85825 0,7616 0,78189 

80% 0,80282 0,82077 0,81714 0,82305 0,71484 0,70687 

90% 0,72147 0,75002 0,74431 0,74985 0,61367 0,58101 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 24 - Comparação entre os resultados de Precision do domínio Educação Pré-

Escolar. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.4 Domínio Ensino aprendizagem 

A Tabela 9 e a Figura 25 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Ensino Aprendizagem. O método TF-ISF (5_chave_v3) só foi superado pelo 

Classificação (5_chave_v2) quando a compressão foi 70 e 90%. O BLMSumm obteve melhores 

resultados que GistSumm até os 70% de compressão e foi superado quando a compressão foi 

maior ou igual a 80%. 
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Tabela 9. Comparação entre os resultados de Precision do domínio ensino 

aprendizagem. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,87225 0,87453 0,87504 0,87545 0,83757 0,85361 

70% 0,82663 0,82725 0,82924 0,82911 0,77384 0,77452 

80% 0,77736 0,78266 0,77895 0,78886 0,70792 0,70168 

90% 0,67958 0,7037 0,70342 0,70217 0,57989 0,56363 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 25. Comparação entre os resultados de Precision do domínio ensino 

aprendizagem. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.5 Domínio Filosofia da Educação 

A Tabela 10 e a Figura 26 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Filosofia da Educação. O método TF-ISF (5_chave_v3) só foi superado quando a 

compressão foi de 50%, pelo método sequência (5_chave_v1). O GistSumm obteve os piores 

resultados, superando o BLMSumm apenas com 90% de compressão. 

 

 

 



66 

 

Tabela 10. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Filosofia da 

Educação. 

 sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,87847 0,88367 0,88036 0,88242 0,7968 0,83047 

70% 0,83984 0,84683 0,8446 0,8523 0,75117 0,76224 

80% 0,80809 0,81901 0,81638 0,82144 0,70166 0,70668 

90% 0,72093 0,75256 0,74543 0,75305 0,6156 0,58252 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Figura 26. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Filosofia da 

Educação. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.5 Domínio História da Educação 

A Tabela 11 e a Figura 27 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio História da Educação. O método TF-ISF (5_chave_v3) só foi superado quando a 

compressão foi de 50%, pelo método sequência (5_chave_v1). O GistSumm obteve melhores 

resultados que o BLMSumm, com maior diferença com taxas de compressão mais altas. 
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Tabela 11. Comparação entre os resultados de Precision do domínio História da 

Educação. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,90541 0,91525 0,91356 0,91371 0,87829 0,8695 

70% 0,87472 0,88524 0,88099 0,89101 0,81905 0,80383 

80% 0,84651 0,85354 0,85511 0,86444 0,76055 0,73935 

90% 0,78747 0,79518 0,79801 0,80022 0,66253 0,61031 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 27. Comparação entre os resultados de Precision do domínio História da 

Educação. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.6 Domínio Política Educacional 

A Tabela 12 e a Figura 28 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Política Educacional. O método TF-ISF (5_chave_v3) foi o melhor com 50% de 

compressão, o Sequência (5_chave_v1) quando a compressão foi 70 e 80% e o método 

Classificação (5_chave_v2) superou os demais com 90%. O BLMSumm obteve os piores 

resultados. 
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Tabela 12. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Política 

Educacional. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,88316 0,89228 0,8904 0,89292 0,87331 0,86859 

70% 0,84294 0,86015 0,85433 0,8594 0,82053 0,80008 

80% 0,81129 0,83043 0,82628 0,82834 0,76733 0,74578 

90% 0,73303 0,746 0,74622 0,75928 0,66411 0,61256 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 28 - Comparação entre os resultados de Precision do domínio Política 

Educacional. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.7 Domínio Psicologia Educacional 

A Tabela 13 e a Figura 29 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Psicologia Educacional. O método TF-ISF (5_chave_v3) obteve os melhores 

resultados em todas as taxas de compressão. O BLMSumm superou o GistSumm apenas com 

50% de compressão. 
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Tabela 13. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Psicologia 

Educacional. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,86681 0,87424 0,87697 0,87758 0,82166 0,85052 

70% 0,82306 0,83146 0,83289 0,83621 0,7717 0,76512 

80% 0,77991 0,78943 0,79403 0,79803 0,71534 0,70344 

90% 0,68156 0,7035 0,71275 0,72278 0,59483 0,5545 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 29. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Psicologia 

Educacional. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.8 Domínio Sociologia Educacional 

A  Tabela 14 e a Figura 30 mostram uma comparação feita entre as taxas de compressão 

das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para os textos do 

domínio Sociologia Educacional. O método TF-ISF (5_chave_v3) obteve os melhores 

resultados, exceto quando a taxa de compressão foi 50%, quando o método Classificação 

(5_chave_v2) foi o melhor. O BLMSumm superou o GistSumm apenas com 50% de 

compressão. 

 

 



70 

 

Tabela 14. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Sociologia 

Educacional. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,88261 0,89836 0,89923 0,89918 0,82903 0,86672 

70% 0,84737 0,86274 0,86244 0,86583 0,77831 0,77585 

80% 0,81339 0,82699 0,82777 0,82926 0,73426 0,71548 

90% 0,73796 0,74217 0,74676 0,76001 0,62901 0,5966 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 30. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Sociologia 

Educacional. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.9 Domínio Tecnologia Educacional 

A  Tabela 15 e a Figura 31 apresentam uma comparação feita entre as taxas de 

compressão das médias gerais do Precision alcançadas pelos sumarizadores automáticos para 

os textos do domínio Tecnologia Educacional. O método Classificação (5_chave_v2) obteve os 

melhores resultados, exceto quando a taxa de compressão foi 50%, quando o método TF-ISF 

(5_chave_v3) foi o melhor. O GistSumm superou o BLMSumm com todas as taxas de 

compressão. 
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Tabela 15. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Tecnologia 

Educacional. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,8716 0,88032 0,88154 0,88385 0,86557 0,84889 

70% 0,81854 0,83541 0,83698 0,836 0,80324 0,76955 

80% 0,77371 0,78351 0,79098 0,78925 0,73662 0,67345 

90% 0,65344 0,67494 0,68564 0,68276 0,6079 0,53553 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 31. Comparação entre os resultados de Precision do domínio Tecnologia 

Educacional. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.2 Comparação Entre Domínios 

4.2.1 Taxa de compressão 50% 

 Para taxa de compressão de 50% o domínio História da Educação obteve os melhores 

resultados do Precision para todos os sumarizadores automáticos avaliados, o método TF-ISF 

(5_chave_v3) alcançou o maior resultado, como pode se observar na Tabela 16 e na Figura 32.  
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Tabela 16. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

50%. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

ED. ESP. 0,88093 0,88897 0,88967 0,8913 0,85891 0,8562 

ED. PER. 0,87365 0,88047 0,88163 0,8852 0,83934 0,84852 

ED. PRÉ 0,88923 0,89438 0,89537 0,89397 0,79394 0,85642 

EN-APR. 0,87225 0,87453 0,87504 0,87545 0,83757 0,85361 

FIL. EDU. 0,87847 0,88367 0,88036 0,88242 0,7968 0,83047 

HIST. ED. 0,90541 0,91525 0,91356 0,91371 0,87829 0,8695 

PO. EDU. 0,88316 0,89228 0,8904 0,89292 0,87331 0,86859 

PS. EDU. 0,86681 0,87424 0,87697 0,87758 0,82166 0,85052 

SOC. EDU. 0,88261 0,89836 0,89923 0,89918 0,82903 0,86672 

TEC. EDU. 0,8716 0,88032 0,88154 0,88385 0,86557 0,84889 

Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 32 - Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão 

de 50%. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

4.2.2 Taxa de compressão 70%  

Para taxa de compressão de 70% o domínio História da Educação obteve os melhores 

resultados do Precision para todos os sumarizadores automáticos avaliados, exceto para a 
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GistSumm que alcançou o maior valor no domínio Política Educacional, como se pode observar 

na Tabela 17 e na Figura 33. 

 

Tabela 17. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

70%. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

ED. ESP. 0,83379 0,85351 0,84966 0,85081 0,79093 0,77265 

ED. PER. 0,83653 0,84318 0,84358 0,84948 0,79266 0,7801 

ED. PRÉ 0,84809 0,86029 0,85742 0,85825 0,7616 0,78189 

EN-APR. 0,82663 0,82725 0,82924 0,82911 0,77384 0,77452 

FIL. EDU. 0,83984 0,84683 0,8446 0,8523 0,75117 0,76224 

HIST. ED. 0,87472 0,88524 0,88099 0,89101 0,81905 0,80383 

PO. EDU. 0,84294 0,86015 0,85433 0,8594 0,82053 0,80008 

PS. EDU. 0,82306 0,83146 0,83289 0,83621 0,7717 0,76512 

SOC. EDU. 0,84737 0,86274 0,86244 0,86583 0,77831 0,77585 

TEC. EDU. 0,81854 0,83541 0,83698 0,836 0,80324 0,76955 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Figura 33 - Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão 

de 70%. 

Fonte: Próprio Autor. 
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4.2.3 Taxa de compressão 80%  

Para taxa de compressão de 80% o domínio História da Educação obteve os melhores 

resultados do Precision para a todos os métodos do PragmaSUM, o domínio de Política 

Educacional conseguiu os melhores resultados com o BLMSumm e GistSumm, como pode-se 

observar na Tabela 18 e a Figura 34. 

 

Tabela 18. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

80%. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

ED. ESP. 0,79572 0,81361 0,81417 0,81603 0,74089 0,7125 

ED. PER. 0,79435 0,81123 0,814 0,81551 0,7402 0,72166 

ED. PRÉ 0,80282 0,82077 0,81714 0,82305 0,71484 0,70687 

EN-APR. 0,77736 0,78266 0,77895 0,78886 0,70792 0,70168 

FIL. EDU. 0,80809 0,81901 0,81638 0,82144 0,70166 0,70668 

HIST. ED. 0,84651 0,85354 0,85511 0,86444 0,76055 0,73935 

PO. EDU. 0,81129 0,83043 0,82628 0,82834 0,76733 0,74578 

PS. EDU. 0,77991 0,78943 0,79403 0,79803 0,71534 0,70344 

SOC. EDU. 0,81339 0,82699 0,82777 0,82926 0,73426 0,71548 

TEC. EDU. 0,77371 0,78351 0,79098 0,78925 0,73662 0,67345 

Fonte: Próprio Autor. 

Figura 34. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

80%. 

Fonte: Próprio Autor. 
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4.2.4 Taxa de compressão 90% 

Para taxa de compressão de 90%, o domínio História da Educação obteve os melhores 

resultados do Precision para a todos os métodos do PragmaSUM. O domínio de Política 

Educacional demonstrou os melhores resultados com o BLMSumm e GistSumm, como pode-

se observar na  Tabela 19 e a Figura 35, repetindo o comportamento dos resultados anteriores. 

 

Tabela 19. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

90%. 

  sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

ED. ESP. 0,70333 0,72865 0,73597 0,73246 0,62067 0,53976 

ED. PER. 0,71427 0,73367 0,71286 0,73489 0,6184 0,58375 

ED. PRÉ 0,72147 0,75002 0,74431 0,74985 0,61367 0,58101 

EN-APR. 0,67958 0,7037 0,70342 0,70217 0,57989 0,56363 

FIL. EDU. 0,72093 0,75256 0,74543 0,75305 0,6156 0,58252 

HIST. ED. 0,78747 0,79518 0,79801 0,80022 0,66253 0,61031 

PO. EDU. 0,73303 0,746 0,74622 0,75928 0,66411 0,61256 

PS. EDU. 0,68156 0,7035 0,71275 0,72278 0,59483 0,5545 

SOC. EDU. 0,73796 0,74217 0,74676 0,76001 0,62901 0,5966 

TEC. EDU. 0,65344 0,67494 0,68564 0,68276 0,6079 0,53553 

Fonte: Próprio Autor. 

Figura 35. Comparação de Precision entre todos os domínios com taxa de compressão de 

90%. 

 

Fonte: Próprio Autor. 



76 

 

4.3 Análise Dos Testes Estatísticos 

Diante dos resultados apresentados foram utilizados os testes estatísticos ANOVA de 

Friedman e Coeficiente de concordância de Kendall, descritos na seção 2.5, para verificar se 

existe uma diferença significativa entre as amostras. Estes resultados estatísticos também foram 

divididos por domínio e por taxa de compressão. Para validação destes resultados com os testes 

estatísticos foi utilizado uma versão trial do software StatPlus®8. 

Os resultados dos testes estatísticos Coeficiente de concordância de Kendall e Ordem 

médio9 reafirmam os resultados apresentados pelo ROUGE. Os resultados permitem afirmar 

que houve diferença significativa entre as amostras experimentadas. A Tabela 20 apresenta os 

resultados dos testes estatísticos para o domínio História da Educação com 90% de compressão. 

Reafirmando os resultados do ROUGE, com o método TF-ISF (5_chave_v3) superior aos 

demais. 

 

Tabela 20. Resultado dos testes estatísticos para o Precision no domínio História da 

Educação com 90% de compressão. 

Comparando amostras múltiplas relacionadas   

Número de Amostras                                          39 Graus de liberdade                         5 

qui-quadrado                               135,6628352 p-nível                                    0,00 

Coef. de concordância de Kendall           0,695706847 Ordem médio                                0,687699133 

                                           Ordem médio                                Soma de ordens                             Média                                      

sem_chave                                  4,179487179 163 0,787517949 

5_chave_v1                                 4,397435897 171,5 0,794866923 

5_chave_v2                                 4,538461538 177 0,798180256 

5_chave_v3                                 4,769230769 186 0,800364359 

GistSumm                                   1,820512821 71 0,661861795 

BLMSumm                                    1,294871795 50,5 0,609885641 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Pode-se afirmar que o PragmaSUM, com a utilização das palavras-chave, obteve 

resultados satisfatórios em todas as 40 amostras analisadas, ou seja, 100% dos casos. O método 

TF-ISF (5_chave_v3) obteve os melhores resultados, com 25 amostras e 62,5% de sucesso, 

seguido pelo método Sequência (5_chave_v1), com 8 amostras e 20% de sucesso e logo depois 

o método Classificação (5_chave_v2) com 7 amostras e 17,5% de sucesso. Além do método 

original do PragmaSUM levar vantagem sobre o BLMSumm e GistSumm, todos os métodos 

que utilizam as palavras chaves obtiveram melhores resultados que o original (sem_chave). 

                                                 
8 Disponível em http://www.analystsoft.com/en/products/statplus/. 
9 Todos os dados gerados pela pesquisa podem ser visualizados pelo link: goo.gl/1i4wYv 
 

http://www.analystsoft.com/en/products/statplus/
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4.4 Verificação da Hipótese 

 A hipótese deste trabalho consiste na possibilidade da utilização das palavras-chave na 

sumarização automática de texto possa melhorar o desempenho que o PragmaSUM consegue 

alcançar. 

 A hipótese nula deste trabalho consiste na afirmação que a utilização de palavras-chave 

na sumarização de textos não pode gerar um sumário com mais precisão, baseado nas palavras-

chave escolhidas. 

 

 
0 Ch SH K K   

(15) 

                         

Onde: 

𝐻0 = hipótese nula; 

ChK = K amostras de sumários gerados com o PragmaSUM com utilização de palavras 

chave na sumarização; 

SK = K amostras de sumários automáticos que não utilizam palavras chave na sua 

criação; 

Quando a hipótese nula for rejeitada, outra hipótese, a alternativa 𝐻1 deve ser aceita, ou 

seja, a performance do sumarizador automático aqui apresentado seja maior do que os 

sumarizadores já existentes na literatura.  

 

 
1 Ch SH K K   

(16) 

 

 As hipóteses foram baseadas nas amostras obtidas na ferramenta ROUGE dos textos 

fonte do corpus Educacional criado para testes e analisados com diferentes graus de compressão 

e nos diferentes sumarizadores automáticos, com as medidas do Precision. 

 Para comprovação foi utilizada uma versão trial do software StatPlus®, como 

apresentado na seção anterior. O Software utiliza o teste ANOVA de Friedman e o teste de 

concordância de Kendall, com finalidade de gerar uma avaliação de concordância das amostras 

geradas pelo ROUGE. O software gera tabelas com o ranqueamento das amostras, como 

apresentado na Tabela 20 da seção 4.3. 
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4.4 Discussão 

Esta seção tem como objetivo discutir os resultados como um todo, pela análise da 

métrica Precision. 

Observou-se que os resultados obtidos por todos os métodos de sumarização com o 

PragmaSUM foram os mais satisfatórios, como apresentado nas tabelas e figuras do capítulo 4. 

Todos os métodos de sumarização com as palavras-chave mostraram vantagem sobre o método 

original do PragmaSUM, quando comparados ao GistSumm e BLMSumm essa vantagem foi 

ainda maior. Com o aumento da taxa de compressão utilizada, a diferença entre os valores 

obtidos pelo PragmaSUM e pelos outros sumarizadores analisados foi maior. Como pode-se 

observar na Tabela 21, tanto o GistSumm quanto o BLMSumm tiveram por volta do dobro da 

perda de informação de todos os métodos do PragmaSUM. O método TF-ISF (5_chave_v3) 

obteve a menor variação: 0,11349; o GistSumm: 0,21576 e o BLMSumm: 0,25919. 

 

Tabela 21. Variação de valores do Precision com o aumento da taxa de compressão do 

domínio História da Educação. 

História da 

Educação 
sem_chave 5_chave_v1 5_chave_v2 5_chave_v3 GistSumm BLMSumm 

50% 0,90541 0,91525 0,91356 0,91371 0,87829 0,8695 

90% 0,78747 0,79518 0,79801 0,80022 0,66253 0,61031 

Variação 0,11794 0,12007 0,11555 0,11349 0,21576 0,25919 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Mediante os resultados obtidos com o PragmaSUM, a utilização das palavras-chave na 

sumarização de textos e dos novos métodos aplicados, melhorou o desempenho obtido na 

métrica Precision. Essa melhora foi observada principalmente com as maiores taxas de 

compressão aplicadas, vide Tabela 21. Vale ressaltar que não houve nenhum tipo de análise 

prévia dos textos em relação a influência das palavras-chave em seu conteúdo, o que pode 

influenciar nos resultados obtidos pelas métricas analisadas. Um corpus com uma análise e 

comprovação da influência das palavras-chave nos textos-fonte pode melhorar os resultados 

dos métodos que as utilizam. 

 Houve ganho na utilização das palavras-chave na maioria dos domínios, sobretudo 

quando a taxa de compressão usada era 80% ou 90%. Com o aumento da taxa de compressão, 

e a consequente diminuição dos sumários, a seleção de poucas sentenças se torna necessária, e 

as chances de sentenças que contenham as palavras-chave tomem o lugar de outras se tornam 

maiores. 
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Analisando os valores de todas as tabelas dos resultados gerados, os testes estatísticos 

Coeficiente de concordância de Kendall e Ordem médio são significativos, ou seja, os 

resultados apresentados na seção 4.1 foram confirmados. Pode-se concluir que a hipótese 𝐻0 

foi rejeitada e a hipótese 𝐻1 foi aceita. 
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5. CONCLUSÃO 

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da utilização das palavras-

chave na sumarização com o sumarizador automático de textos, PragmaSUM. Para isso foi 

criado um corpus Educacional para testes formado por artigos científicos na língua portuguesa 

e com dez domínios da grande área da educação. Foram avaliados os sumarizadores 

BLMSumm, GistSumm, e o PragmaSUM com o método original e utilizando palavras-chave 

com os métodos sequência, classificação e TF-ISF. 

 Nos testes realizados foram gerados sumários com quatro graus de compressão 

diferentes, com 50%,70%,80% e 90%. Os resultados foram avaliados pela ferramenta ROUGE 

com a métrica Precision. 

 Uma comparação feita entre os resultados mostrou que o domínio História da Educação 

obteve os melhores resultados em todos os métodos do PragmaSUM. O GistSumm e 

BLMSumm obtiveram os melhores resultados com o domínio Política Educacional, exceto 

quando a taxa de compressão foi 50%, onde o domínio História da Educação foi melhor. O 

método TF-ISF (5_chave_v3), teve o maior número de êxitos entre todos os métodos, 25 das 

40 amostras analisadas, 62,5%. 

 Os resultados apresentados foram confirmados com o uso dos testes estatísticos 

ANOVA de Friedman e Coeficiente de concordância de Kendall. 

Observando as quatro taxas de compressão aplicadas percebe-se que os sumarizadores 

automáticos obtiveram resultados mais homogêneos quando a compressão foi de 50% e com 

muita variação quando a taxa foi de 90%. Observou-se, também, conforme demonstrado nos 

resultados, que os sumarizadores automáticos apresentaram uma tendência: quanto maior a taxa 

de compressão aplicada, menor eram os resultados. Todos os métodos do PragmaSUM 

sofreram menor variação de valores com o aumento da compressão do que o GistSumm e o 

BLMSumm, como apresentado na seção 4.4 e na Tabela 16. 

Os domínios História da Educação e Política Educacional obtiveram os melhores 

resultados do Precision, estes domínios também são os maiores em termos de número de 

palavras, vide a Tabela 2. 

Segundo Rocha (2014) e Rocha e Guelpeli (2017) outro fator que pode ser considerado 

no desempenho de cada domínio é o tamanho dos seus textos. De maneira geral, os domínios 

maiores (em seus textos) obtiveram os melhores resultados, e os menores, os piores. Isto pode 

ser relacionado com o fato de que com maiores taxas de compressão há maior perda nos 

resultados, já que textos menores, consequentemente, geram sumários menores. 
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Segundo Rocha (2014) e Rocha e Guelpeli (2017), o fato de o PragmaSUM ter bom 

desempenho com as taxas de compressão mais elevadas com o uso de palavras-chave, é 

justamente por que seu sumário é formado por um maior número de sentenças importantes do 

texto, ou seja, sentenças que contém as palavras chave disponibilizadas pelo autor. 

 A partir dessas constatações, nas próximas seções serão apresentadas as contribuições 

deste trabalho, assim como suas limitações e possíveis trabalhos futuros. 

 

5.1 Limitações 

Neste trabalho foram usados apenas textos em português, o corpus criado contém 

palavras-chaves e resumos retirados de artigos científicos na língua portuguesa. Acredita-se que 

existe a necessidade de testar em idiomas diferentes. Outro fator limitante são os domínios, 

apesar de serem dez domínios seria interessante aumentar essa quantidade. Tipicamente usa-se 

no máximo cinco palavras chaves em artigo científico, caberia um estudo para verificar a 

eficiência ou não deste valor e dos métodos utilizados na valoração das sentenças. A utilização 

de um corpus com a verificação da importância das palavras-chave no texto e no resumo do 

autor poderia melhorar os resultados obtidos e guiar para um melhor método para se utilizar. 

 

5.2 Trabalhos futuros 

Utilizar um corpus em diferentes idiomas e em mais domínios para a avaliação. Utilizar 

novos métodos de personificação do sumário pelas palavras-chave utilizando aprendizado de 

máquina. Criar novas formas de selecionar as palavras-chave, eliminando a iteração humana no 

processo. Realizar um estudo sobre a relevância do uso das palavras-chaves no conteúdo de 

artigos científicos, bem como um estudo da quantidade dessas palavras chaves na questão da 

indexação de textos científicos. 
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Fonte: CALLEGARI-JACQUES, 2007. 

ANEXO A 

Figura 36 - Diagrama para escolha da técnica teste estatístico a partir do número de amostras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


