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1. Objetivos 
 
O processo de sumarização automática de 
textos consiste na produção de uma versão 
mais curta de um texto, ou seja, seu resumo. 
Alguns métodos de sumarização são baseados 
em conhecimento empírico e estatístico, 
produzindo resultados duvidosos muitas vezes. 
Em outra linha, alguns métodos fazem uso 
massivo de conhecimento lingüístico de 
variados níveis e complexidades, visando a 
produção de sumários melhores, próximos dos 
produzidos por humanos. Nessa linha, muitos 
métodos se baseiam em conhecimento 
discursivo, seguindo a teoria Rhetorical 
Structure Theory (RST) [1], uma das mais 
difundidas atualmente na área. 
Nesse trabalho, realizou-se uma avaliação 
comparativa dos principais métodos de 
sumarização automática de textos baseados na 
RST. Nós também propusemos um novo 
método e comparamos nossos resultados a um 
sumarizador extrativo simples. 
 

2. Material e Métodos 
 
Os métodos avaliados foram os propostos por 
Marcu [2, 3], por O’Donnell [4] e Ono et al. [5]. 
Cada um destes métodos aborda aspectos 
diferenciados do discurso para a produção do 
sumário. O método proposto por nós é descrito 
em detalhes em [6]. O sumarizador extrativo 
utilizado é o GistSumm [7]. 
 

3. Resultados 
 
Após avaliar os resultados, pudemos perceber 
2 fatos proeminentes: os métodos baseados na 
RST produzem resultados similares; todos os 
métodos baseados na RST se desempenharam 
melhores do que o sumarizador extrativo.  
 

4. Conclusões 
 
Em geral, nossos resultados indicam que não 
importa qual método baseado em RST seja 

escolhido, pois todos apresentam resultados 
semelhantes. Por outro lado, como esperado 
na área, todos eles foram melhores do que o 
método extrativo. 
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