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1. Introdução 
 
Com o imenso volume de informação disponível na web, necessita-se de estratégias que 
permitam absorvê-la de modo rápido e prático. Assim, a Sumarização Automática 
Multidocumento (SAM) tem ocupado lugar de centralidade no Processamento 
Automático de Línguas Naturais (PLN), pois, na SAM, objetiva-se produzir sumários a 
partir de uma coleção de textos que tratam do mesmo assunto (Mani, 2001). 

Nessa subárea, o alinhamento de textos-fonte a seu sumário humano permite, 
por exemplo, uma análise linguística da Sumarização Humana Multidocumento (SHM), 
a qual pode gerar regras e modelos explícitos com potencial para subsidiar métodos de 
SAM mais linguisticamente motivados. O alinhamento (ou anotação) consiste em, dada 
uma coleção de textos-fonte, relacionar porções de um ou mais textos a seu sumário. 

Visando contribuir com a SAM, este artigo apresenta o processo de alinhamento 
manual de textos-fonte a seus respectivos sumários humanos. Para tanto, utilizou-se o 
CSTNews (Cardoso et al., 2011), que é um corpus multidocumento em português do 
Brasil. Na Seção 2, apresentam-se os pressupostos teóricos que embasam este trabalho. 
Na Seção 3, citam-se as características do CSTNews. Na Seção 4, elucida-se o processo 
de alinhamento em questão. Na Seção 5, apresentam-se os resultados do referido 
alinhamento e, por fim, na Seção 6, algumas considerações finais são feitas. 
 
2. Pressupostos Teóricos 
 
Como mencionado, o alinhamento é um processo que consiste no relacionamento de 
segmentos textuais com base no conteúdo por eles veiculado. Os segmentos textuais a 
serem relacionados podem ser palavras, sentenças, parágrafos, seções e até documentos 
inteiros. O alinhamento é uma tarefa que se iniciou na Tradução Automática, subárea do 
PLN em que são alinhadas palavras ou sentenças de uma língua-fonte às suas versões 
em uma língua-alvo (por exemplo, Gale e Church, 1991, 1993; Yamada e Knight, 
2001). Um exemplo de alinhamento na tradução pode ser visto no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Exemplo de alinhamento na tradução retirado de Gale e Church (1991). 



Na primeira linha do Quadro 1, 2 sentenças em inglês são alinhadas a 2 sentenças em 
francês. Na segunda e terceira linhas, 1 sentença em inglês é alinhada a 1 sentença em 
francês. Já na quarta linha, duas sentenças em inglês são alinhadas a uma única em 
francês. 

Na Sumarização Automática (SA), foco deste trabalho, alinham-se grupos de 
palavras ou sentenças do(s) texto(s)-fonte(s) a seu sumário (p. ex.: Marcu, 1999; Hirao 
et al., 2004). No Quadro 2, apresenta-se um exemplo de alinhamento na SAM, no qual 
uma sentença do sumário foi alinhada a duas sentenças, cada uma delas de um texto-
fonte distinto. 
 

Quadro 2: Exemplo de alinhamento na SAM. 

 
 
Os primeiros trabalhos sobre alinhamento na SA datam de 1999. Banko et al. (1999) e 
Marcu (1999) propuseram métodos baseados na ocorrência simultânea de palavras 
idênticas em um texto-fonte e seu sumário (monodocumento), independentemente da 
ordem de ocorrência das palavras. Os métodos de Jing e McKeown (1999) e Daumé e 
Marcu (2004, 2005) baseiam-se na utilização de um Modelo Oculto de Markov (Baum, 
1972). Jing e McKeown (1999) utilizaram heurísticas de operações do tipo cut and 

paste para identificar a origem dos segmentos de um sumário no texto-fonte. Em 
Daumé e Marcu (2004, 2005), o alinhamento pauta-se em uma história gerativa de 
sumarização humana. Hirao et al. (2004), em especial, focam pela primeira vez o 
alinhamento na SAM. Nesse trabalho, o alinhamento pauta-se na similaridade entre as 
árvores de dependência dos textos-fonte de uma coleção e a do respectivo sumário 
multidocumento. 

Na Seção 3, apresenta-se o corpus utilizado neste trabalho. 
 
3. O Corpus CSTNews 
 
O CSTNews (Cardoso et al., 2011) é um corpus jornalístico com 50 coleções de textos. 
Cada coleção contém 2 ou 3 textos de diferentes fontes sobre uma notícia e seus 
respectivos sumários humanos e automáticos, além de diversas anotações. As notícias 
foram coletadas dos jornais online Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil, O 

Globo e Gazeta do Povo, de agosto a setembro de 2007. As coleções foram rotuladas 
pelas “seções” dos jornais de origem, a saber; “esporte”, “mundo”, “dinheiro”, 
“política”, “ciência” e “cotidiano”. O corpus possui em média 42 sentenças por coleção 
(de 10 a 89 sentenças) e em média 7 sentenças por sumário multidocumento (de 3 a 14 
sentenças). 
 
4. Análise de Corpus 
 
A análise de corpus refere-se ao alinhamento manual das sentenças dos textos-fonte das 
diversas coleções do CSTNews às sentenças dos sumários multidocumento dessas 
coleções. O alinhamento foi realizado por 2 anotadores da área de Linguística 
Computacional, cada qual responsável por alinhar metade das coleções. 

Antes do alinhamento, realizou-se uma fase de treinamento, na qual 2 coleções 
foram aleatoriamente selecionadas e alinhadas por cada um dos anotadores, 



individualmente, com base na sobreposição de conteúdo (e não na sobreposição lexical). 
Na sequência, os alinhamentos foram comparados e os casos de divergência foram 
discutidos com o intuito de ajustar a concordância entre os linguistas computacionais. 
 Após o treinamento, o alinhamento efetivo dos textos-fonte a seus sumários 
passou a ser feito em reuniões diárias de 1 ou 2 horas durante o período de 
aproximadamente 60 dias. Para os casos de alinhamentos duvidosos, porém regulares, 
criaram-se regras específicas após a análise em conjunto dos mesmos. Tais regras 
compõem, atualmente, o documento “Manual de Alinhamento do Corpus CSTNews”. 
 Para garantir o consenso entre os anotadores, analisou-se a concordância entre 
eles nas últimas 5 semanas de alinhamento. A cada semana, os pesquisadores alinhavam 
individualmente uma mesma coleção e comparavam os resultados de cada alinhamento 
para verificar a concordância. No total, 5 coleções rotuladas por “mundo”, “esporte”, 
“dinheiro”, “cotidiano” e “política” foram utilizadas nessa tarefa. Da comparação entre 
os alinhamentos individuais, gerava-se um terceiro alinhamento, resultante do consenso 
entre os pesquisadores. Os alinhamentos individuais e os consensuais compõem, 
naturalmente, o conjunto de dados produzidos por este trabalho. Entretanto, apenas os 
consensuais foram considerados para a análise final dos resultados do alinhamento, os 
quais serão demonstrados na próxima Seção. 
 
5. Resultados 
 
Como resultado, aproximadamente 70% das sentenças dos sumários multidocumento 
foram alinhadas a mais de uma sentença dos textos-fonte. Tal fato justifica-se por se 
tratar de sumários multidocumento, ou seja, versões condensadas de coleções de textos. 
Todos os tipos de alinhamento resultantes podem ser vistos na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Tipos de alinhamento no corpus. 

 
 
Na Tabela 1, observa-se que: (i) na primeira coluna, 2 sentenças dos sumários não 
foram alinhadas (1-0), o que resulta da inserção de informação no sumário que não está 
presente nos textos-fonte; (ii) na segunda coluna, 71 sentenças dos sumários foram 
alinhadas a 1 sentença dos textos-fonte (1-1); (iii) na terceira coluna, 90 sentenças dos 
sumários foram alinhadas a 2 sentenças dos textos-fonte (1-2), e assim por diante. 

Das 2067 sentenças que compõem os textos-fonte das coleções, 877 (42,43%) 
foram alinhadas. Porém, isso não significa que estas foram alinhadas uma única vez, já 
que uma sentença de um sumário pode ser alinhada a mais de uma sentença dos textos-
fonte e as sentenças dos textos-fonte podem ser redundantes ou até idênticas. 

Quanto à forma de disponibilização, o alinhamento ora apresentado segue o 
formato de anotação XML (Extensible Markup Language), ilustrado no Quadro 3. No 
Quadro, ilustra-se o alinhamento dos textos-fonte e do sumário multidocumento da 
coleção 31 do CSTNews. O primeiro bloco do esquema XML descreve o alinhamento 
da sentença 1 do sumário (de <align SENT="1"> até </align>). Nesse bloco, a sentença 
1 (SENT="1") foi alinhada à: (i) SENT="1" do D(ocumento)1, (ii) SENT="1" do D2 e 
(iii) SENT="2" do D2. Além da informação sobre a sentença e o texto-fonte, o esquema 
XML prevê a especificação do tipo de alinhamento (no caso, com ou sem contradição) 
(TYPE="none") e do anotador (JUDGE="veronica"). 



Quadro 3: Exemplo em XML. 

 
 
6. Considerações Finais 
 
Destaca-se que o alinhamento dos textos-fonte e sumários multidocumento do 
CSTNews será utilizado em pelo menos dois trabalhos que se enquadram no cenário da 
SAM. Em um deles, de natureza computacional, o alinhamento manual será utilizado 
para avaliar o desempenho de uma ferramenta computacional (isto é, um alinhador 
automático) que buscará simular o processo humano ora descrito. Tal ferramenta está 
sendo desenvolvida porque o alinhamento, visto como uma etapa do processo de 
sumarização, permite a aplicação de diferentes métodos de SAM. Na outra pesquisa, de 
natureza linguística, o alinhamento manual do CSTNews será o ponto de partida para a 
investigação de estratégias de SHM que, uma vez formalizadas, possam subsidiar 
métodos de SAM mais linguisticamente motivados. A análise linguística dos 
alinhamentos manuais pode revelar estratégias de SHM quando à seleção de conteúdo e 
produção dos sumários. 

Quanto às dificuldades encontradas neste trabalho, destaca-se a necessidade de 
conhecimento de domínio para realizar o alinhamento dos textos e sumários de certas 
coleções, sobretudo dos que compõem as coleções rotuladas por “política”. 
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