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� Alinhamento
◦ O que é, onde é usado, tipos

� Propostas de mestrado

� Alinhamento do CSTNews
◦ Processo, manual, tipos, exemplos, problemas
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� Relacionar duas unidades textuais com 
informação em comum
◦ Palavra, sentença, documento…

� Tradução automática
◦ Texto e sua tradução

� Sumarização automática
◦ Texto(s) e seu sumário

� Outras áreas
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� Tradução automática, sentencial, 1-1

Sentença do texto traduzido

Eu gostaria de agradecer humildemente a todos 
do fundo do meu coração

Sentença do texto original

I would like to humbly thank you all from the 
bottom of my heart.

AlinhamentoAlinhamentoAlinhamentoAlinhamento
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� Sumarização automática, sentencial, 1-n

O Brasil não fará parte do 
trajeto de 20 países do 
revezamento da tocha.

O Brasil não faz parte 
do trajeto da tocha 

olímpica.

A tocha passará por 
vinte países, mas o Brasil 
não estará no percurso 

olímpico.

Sentença do sumário

Sentença do documento 1 Sentença do documento 2

AlinhamentoAlinhamentoAlinhamentoAlinhamento
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Sumarização Sumarização Sumarização Sumarização 
humanahumanahumanahumana

Exploração do 
documento

Avaliação de 
relevância

Produção do 
sumário

Sumarização Sumarização Sumarização Sumarização 
automáticaautomáticaautomáticaautomática

Análise

Transformação

Síntese

1 2
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o Há estratégias recorrentes de seleção de
conteúdo na sumarização humana
multidocumento

o Há correlação entre tais estratégias e a
modelagem CST3

o Há estratégias de “recorta e cola”4 que
caracterizam a produção de sumários
multidocumento

Hipóteses

10

a) Investigação e sistematização de estratégias de
seleção de conteúdo na SHM em português brasileiro
(PB)

b) Investigação da correlação entre as estratégias de
seleção e a modelagem CST

c) Investigação das estratégias de “recorta e cola”

d) Formalizar o conhecimento sistematizado em (a), (b) e (c)
por meio de regras explícitas que auxiliem a SAM

Objetivos da pesquisa
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1.1.1.1. AlinhamentoAlinhamentoAlinhamentoAlinhamento dos textos-fonte a seu sumário
humano

2.2.2.2. CaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterização das sentenças dos textos-fonte
quanto às estratégias superficiais de seleção de
conteúdo

3.3.3.3. CaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterização das sentenças dos textos-fonte
quanto às relações CST (abordagem profunda)

4.4.4.4. IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação de estratégias de seleção na SHM
5.5.5.5. FormalizaçãoFormalizaçãoFormalizaçãoFormalização e avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação das estratégias de seleção

de conteúdo
6.6.6.6. CaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterização (e formalização?) dos sumários em

função das operações “recorta e cola”

Etapas Metodológicas

1212

o Caracterização automática quanto às estratégias superficiais (em
andamento)
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o Caracterização quanto às relações CST (em andamento)

Exemplo

14

1.1.1.1. CaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterização das sentenças dos textos-fonte com relação
a outrosoutrosoutrosoutros atributosatributosatributosatributos
• Número de substantivos, verbos, advérbios, adjetivos
• Discurso direto (sim/não)
• RST5 – nuclearidade (sim/não)
• RST – relação (elaboration, cause, contrast...)

2.2.2.2. IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação de estratégias de seleção na SHM
3.3.3.3. FormalizaçãoFormalizaçãoFormalizaçãoFormalização e avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação das estratégias de seleção de

conteúdo
4.4.4.4. CaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterizaçãoCaracterização (e formalização?) dos sumários em função

das operações “recorta e cola”

Próximas Etapas
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� Objetivos

◦ Investigação e exploração de técnicas de 
alinhamento sentencial (sumários- textos fonte) 
com variados níveis de conhecimento linguístico

� Produção de um alinhador automático (para textos 
jornalísticos, a princípio)

15

� Hipóteses

◦ Alinhamentos multidocumento refletem, em certa 
medida, os fenômenos multidocumento
� Contradição, redundância, etc.

◦ Métodos com mais conhecimento linguístico trarão 
melhores resultados

◦ Alinhamento em nível sentencial é suficiente para se 
obter bons resultados
� No mínimo próximos aos da literatura

◦ Terão mais alinhamentos do tipo 1-N do que 1-1
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� Lacunas

◦ Falta de estudos significativos da sumarização 
multidocumento

◦ Sumarização multidocumento ainda traz resultados 
insatisfatórios
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� Três abordagens propostas

◦ Métodos baseline
� Palavras iguais, posição sentenças

◦ Relações CST
� Guiar o alinhamento com as relações

◦ Aprendizado de máquina
� Atributos: quantidade de palavras iguais, quantidade
de relações CST, tipo das relações CST, quantidade de 
classes morfossintáticas iguais, posição relativa nos
textos

18
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� Abordagem 2 – Relações CST

19

Córpus

Sumário 
Multidocumento

Textos sobre o 
mesmo 
assunto

� Abordagem 2 – Relações CST

20

Parser6

Córpus

Sumário 
Multidocumento

Textos sobre o 
mesmo 
assunto
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� Abordagem 2 – Relações CST
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Parser6

Córpus

Alinhamento

Textos sobre o 
mesmo 
assunto

Sumário 
Multidocumento

� Alinhamento
◦ O que é, onde é usado, tipos

� Propostas de mestrado

� Alinhamento do CSTNews
◦ Processo, manual, tipos, exemplos, problemas
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� Características do córpus CSTNews7

◦ Textos jornalísticos em português do Brasil
� mundo, política, cotidiano, ciência, esportes, dinheiro

◦ 50 grupos de textos e 1 sumário humano para cada
grupo

◦ Média: 3 textos por grupo

◦ De 10 a 89 sentenças no grupo (média: 42)

23

� Processo
◦ Treinamento
� Dois textos

◦ Anotação
� De 1h a 2h por dia
� Aproximadamente 2 meses
� Criação de regras para o manual

◦ Concordância
� Cinco textos, temas variados

24
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TiposTiposTiposTipos de de de de AlinhamentoAlinhamentoAlinhamentoAlinhamento

1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12

2 71 90 67 36 37 13 5 5 1 1 2 1

Q
u
an

ti
d
ad

e

Total Total Total Total 
sentençassentençassentençassentenças

dos dos dos dos sumáriossumáriossumáriossumários

331

Total Total Total Total 
sentençassentençassentençassentenças

dos dos dos dos 
documentosdocumentosdocumentosdocumentos

2067

Total Total Total Total 
sentençassentençassentençassentenças
alinhadasalinhadasalinhadasalinhadas

877
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� Fácil

◦ SumárioSumárioSumárioSumário: Antes de chegar à Jamaica, Dean matou ao
menos nove pessoas nas ilhas de Santa Lúcia,
Dominica, República Dominicana e Haiti, no Caribe.

◦ DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: O furacão matou ao menos nove
pessoas em sua passagem pelas ilhas do Caribe.

26
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� Difícil

◦ SumárioSumárioSumárioSumário: Vários moradores e turistas nas regiões,
inclusive brasileiros, foram retirados dos locais,
enquanto outros estão se preparando para a
passagem do furacão.

◦ DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: Na Jamaica, muitos estocaram
alimentos, água, lanternas e velas.
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� Alinhar de acordo com a ação

� SumárioSumárioSumárioSumário: Usando telescópios do Observatório
Europeu Sul (ESO), Ray Jayawardhana, da Universidade
de Toronto, e Valentin D. Ivanov, do ESO,
descobriram um planemo com sete vezes a massa de
Júpiter, o planeta mais pesado do Sistema Solar, e
outro com o dobro desse peso, que giram um ao
redor do outro, denominado Oph 162225-240515, o
primeiro planemo duplo.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: O pesquisadores Ray Jayawardhana e
Valentin D. Ivanov informam a descoberta na edição
de quinta-feira do serviço online Science Express,
mantido pela revista Science.

28
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� Alinhar fragmentos de informação

� SumárioSumárioSumárioSumário: A expectativa de lideranças da Câmara
e do Conselho de Ética é que pouco mais de 10%
dos 69 deputados denunciados no relatório
parcial da CPI abrirão mão de seus mandatos.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: As renúncias têm que ser publicadas
até terça-feira, quando o presidente do Conselho
de Ética, deputado Ricardo Izar (PTB-SP), vai
instaurar os processos de perda de mandato
contra os 69 deputados acusados pela CPI dos
Sanguessugas de envolvimento com a máfia das
ambulâncias.
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� Alinhar com contradição

� SumárioSumárioSumárioSumário: Às 9h, a cidade tinha oito pontos de
alagamento, sendo dois intransitáveis.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: O CGE (Centro de Gerenciamento
de Emergências) da Prefeitura de São Paulo
registrava oito pontos de alagamento na
cidade, às 9h30 desta segunda-feira.

30
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� Alinhar com contradição

� SumárioSumárioSumárioSumário: As ações são atribuídas à facção
criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC),
que já comandou outros ataques em duas
ocasiões.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: As ações criminosas podem ter sido
ordenadas pelos líderes do Primeiro Comando da
Capital (PCC), que haviam prometido retomar os
ataques no Estado de São Paulo no Dia dos Pais,
no próximo domingo.
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� Alinhar uma informação geral a outra específica

� SumárioSumárioSumárioSumário: A Receita Federal intensificou a
fiscalização sobre as declarações das pessoas
físicas neste ano.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento 2: Balanço da fiscalização, divulgado
nesta segunda-feira pela Receita mostra que as
autuações cresceram 316,5% nos sete primeiros
meses deste ano e chegaram a R$ 1,339 bilhão.

� DocumentoDocumentoDocumentoDocumento 3: O volume de recursos recolhido
com multas passou de R$ 326,1 milhões para R$
1,339 bilhão.

32
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� XML
◦ Exemplo: Cluster 31

<align SENT="1">
<DOC="D1_C31_Folha.txt.seg" SENT="1" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>
<DOC="D2_C31_Estadao.txt.seg" SENT="1" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>
<DOC="D2_C31_Estadao.txt.seg" SENT="2" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>

</align>

<align SENT="2">
<DOC="D1_C31_Folha.txt.seg" SENT="2" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>
<DOC="D2_C31_Estadao.txt.seg" SENT="3" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>
<DOC="D2_C31_Estadao.txt.seg" SENT="6" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>

</align>

<align SENT="3">
<DOC="D1_C31_Folha.txt.seg" SENT="3" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>
<DOC="D2_C31_Estadao.txt.seg" SENT="3" TYPE="none" JUDGE="veronica"/>

</align>
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