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Resumo

Felipe Ribas Serras. Algoritmos baseados em atenção neural para a automação da
classi�cação multirrótulo de acórdãos jurídicos. Dissertação (Mestrado). Instituto

de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

No Brasil e em vários outros países, decisões de tribunais superiores criam jurisprudência e podem ser

utilizadas na resolução de casos semelhantes. Os acórdãos, textos que registram tais decisões, contam com

uma classi�cação multicategoria e multirrótulo chamada de verbetação, realizada manualmente com a inten-

ção de que tais documentos possam ser facilmente buscados e recuperados. A literatura da área já identi�cou

vários problemas na elaboração dessas verbetações; concomitantemente, algoritmos neurais de linguística

computacional baseados em atenção, como o Transformer e o BERT, têm ganhado destaque ao permitir

que a resolução automática de problemas linguísticos atinja patamares nunca antes alcançados, lançando

questões sobre seus limites, potencial e aplicabilidade. O trabalho de pesquisa aqui apresentado consiste

num estudo inicial do uso de algoritmos baseados em atenção para a automação da verbetação de acórdãos

em português, com o intuito de lançar caminhos para a resolução dos problemas listados na literatura e de

agregar conhecimento do escopo e funcionalidade dessa família de métodos. Para tal, utilizamos dados do

Projeto Kollemata como base para implementar e treinar versões multicategoria e multirrótulo de diversos

modelos BERT, com o intuito de realizar a verbetação de acórdãos de maneira automática. Esse processo

constituiu-se de três etapas: a construção de um córpus processável a partir dos dados do Kollemata e a

consequente análise exploratória desse córpus com o intuito de mapear as propriedades dos dados a serem

utilizados; a adequação ontológica e taxonômica do sistema de classes do córpus com base nos resultados

obtidos dessa análise, de maneira a tornar a classi�cação computacionalmente viável; a implementação de

uma versão multicategoria e multirrótulo do BERT e seu treinamento com o córpus adequado, sob diver-

sos parâmetros e usando diferentes modelos BERT de interesse, de maneira a avaliar o comportamento e

limites das médias da Medida-F1 e outros índices de performance. Obtivemos, no melhor caso, 72% para

a micro-média da medida-F1 e 71% para sua macro-média, constituindo ganhos da ordem de 30% ou mais

em relação aos baselines estatísticos utilizados. Além disso, encontramos uma família ótima de parâmetros

para essa tarefa, condizente com valores ótimos obtidos para tarefas distintas e observamos uma série de

propriedades interessantes da evolução das métricas de performance em função de diferentes parâmetros.

Registramos, também, melhor performance dos modelos maiores e pré-treinados com dados em português,

em comparação com modelos menores e multilinguais. Entretanto, essa vantagem é pequena, o que indica

a possibilidade da utilização de modelos menores e multilinguais para essa tarefa em especí�co, sem perda

signi�cativa de qualidade. Uma análise cuidadosa desse e de outros resultados auxiliares aqui apresentados,

também nos levou a concluir que a principal barreira na obtenção de melhores resultados de performance é

a forma como os dados foram classi�cados e organizados, indicando esse como principal aspecto de melhora

a ser implementado em trabalhos futuros.

Palavras-chave: Inteligência arti�cial. Linguística computacional. Processamento de linguagem natural.

Classi�cação automática de textos. Redes neurais. Mecanismos de Atenção. Transfor-

mers. BERT. Acórdãos. Classi�cação de textos jurídicos. Verbetação. Aplicações legais

da ciência da computação.





Abstract

Felipe Ribas Serras. Using neural attention-based algorithms to automate court
decisions multilabel classi�cation. Thesis (Masters). Institute of Mathematics and

Statistics, University of São Paulo, São Paulo, 2021.

In Brazil and several other countries, higher court rulings create precedence and can be used to solve

similar cases. The court decisions are recorded in documents that have a multiclass and multi-label classi-

�cation called verbetação, which is performed manually so that such documents can be easily retrieved in

cases of interest. The literature in the �eld has already identi�ed several problems in these classi�cations; at

the same time, attention-based neural algorithms, such as Transformer and BERT, have gained prominence

by allowing Computational Linguistics problem solving to reach levels never achieved before, bringing out

questions about their potential, applicability, and limits. The objective of this research work was to carry out

an initial study of the use of attention-based algorithms for the automation of court decision classi�cation

and to further improve the understanding of the scope and functionality of this family of methods. To

this end, we used data from Kollemata Project to implement and train multi-label and multiclass versions of

di�erent BERT models, aiming to perform the classi�cation of judicial decisions automatically. This process

consisted of three stages: building a processable córpus from the Kollemata dataset, and the consequent ex-

ploratory analysis of this corpus, mapping the properties of the data; ontologically adequating the córpus’

system of classes, making it computationally viable for classi�cation purposes; implementing a multiclass

and multi-label version of BERT and training di�erent BERT models with the adapted córpus, under dif-

ferent parameters, aiming to evaluate the behavior and limits of the micro-averaged and macro-averaged

F1-Measure, as well as of other performance metrics. We obtained, in the best case, 72% for micro-averaged

F1 and 71% for macro-averaged F1, corresponding to gains of 30% or more over the tested statistical ba-

selines. Besides that, we found an optimal set of parameters to this task, consistent with optimal values

obtained for other tasks, and observed di�erent interesting properties about the evolution of the studied

metrics with di�erent tested parameters. We also registered higher performances for bigger and Portuguese-

based models, in contrast with the multilingual and smaller ones, however, this advantage is small, which

corroborates the use of smaller and multilingual models for this speci�c task. A detailed analysis of this

and other auxiliary results, also presented in this work, revealed that the main obstacle in improving these

performance metrics is the form that the training data was originally organized and classi�ed, indicating

this as the main aspect to be studied and improved in subsequent works.

Keywords: Arti�cial intelligence. Computational linguistics. Natural language processing. Automatic

text categorization. Neural Networks. Attention mechanisms. Transformers. BERT. Court de-

cisions. Legal texts categorization. Legal applications of computer science.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Linguística, tradução e classi�cação
A Linguística Computacional é uma área multidisciplinar que estuda a aplicação de

algoritmos de Inteligência Arti�cial a dados em linguagem natural, visando a resolução de
problemas linguísticos ou computacionais. Esses problemas são usualmente modelados
em tarefas de processamento de linguagem amplamente estudadas, sendo que muitas vezes
um mesmo problema pode ser modelado usando tarefas distintas, sob óticas concorrentes.
Três tarefas de destaque dentro dessa área são a Classi�cação de textos, o Agrupamento de

textos e a Tradução de textos.

A classi�cação de textos é o processo de conferir a diferentes documentos textuais
categorias pré-de�nidas, de maneira a agrupá-los em subconjuntos, tais que os textos que
pertencem a um mesmo subconjunto possuam similaridades semânticas signi�cativas
entre si [Seb02].

O agrupamento de textos, também referido como clusterização, é o procedimento
de encontrar grupos de documentos textuais similares, dentro de um conjunto maior de
documentos, seccionando o conjunto original em suas partes semanticamente heterogêneas
[AZ12b, p. 77].

Frequentemente, o agrupamento de textos é de�nido como o caso não-supervisionado
da classi�cação, ou seja, um tipo de classi�cação de textos em que as classes não estão
previamente de�nidas [MS99, p. 232].

A tradução de textos é o processo de gerar, a partir de um texto escrito em uma
determinada linguagem natural, um outro texto semanticamente equivalente, mas escrito
em outra linguagem natural [Pre19].

A classi�cação de textos, incluindo o agrupamento, possui grande importância por
permitir o armazenamento e busca inteligente de documentos textuais, bem como facilitar
a consulta e extração de informações, além da realização de outras tarefas linguísticas
relevantes.

Já a tradução de textos é essencial para a difusão e democratização da informação
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entre pessoas de diferentes regiões e culturas, permitindo expandir as fronteiras físicas e
derrubar as barreiras comunicacionais que separam os seres humanos.

Tal importância levou ambas as tarefas a se tornarem centros dos esforços de automação
desde os primórdios da linguística computacional 1, fazendo com que elas passassem
por todo o processo de evolução que determinou a história desse campo de pesquisa;
história essa caracterizada por dois fenômenos concomitantes: o aumento dos contextos e
a uni�cação das arquiteturas

2.

Todo algoritmo de resolução de problemas linguísticos conta com duas etapas dis-
tintas: a geração de uma representação computacional para o texto e a utilização de tal
representação para execução de um procedimento de resolução do problema propriamente
dito.

Inicialmente, os modelos computacionais para a resolução de problemas linguísticos
utilizavam processos de geração de representações para os textos que levavam em conta
poucas ou nenhuma das relações de contexto entre as diferentes palavras e sentenças
que os compõe [Yoa16]. Um exemplo disso são os métodos bag-of-words, que geram, para
cada trecho de texto a ser processado, uma representação esparsa única em função apenas
das palavras-chave nele contidas, sem levar em consideração fenômenos de polissemia
dessas palavras, os contextos em que elas estariam sendo utilizadas, a ordem em que elas
aparecem ou as conexões entre palavras de diferentes posições. Essa família de métodos é
utilizada como forma de geração de representação para vários algoritmos clássicos da área
[MS99, p.237].

Mesmo as variações desses métodos que utilizam conjuntos de n termos vizinhos, ao
invés dos termos individualmente, sempre levam em consideração apenas uma janela de
tamanho limitado n, usualmente muito inferior ao comprimento das relações de contexto
observadas em fenômenos linguísticos [SMH11], e a um custo signi�cativo tanto em
processamento como em esparcidade das representações [MS99, p. 192-194] .

Ao mesmo tempo, muitos dos algoritmos clássicos se utilizam de bastante conhecimento
linguístico e regras formais especialmente elaboradas para a resolução das tarefas para
as quais são desenhados, ou seja, suas arquiteturas são exclusivas às suas respectivas
tarefas, de maneira que não seria trivial adaptar um desses algoritmos para resolver uma
tarefa linguística diferente daquela para qual ele foi desenhado, ou, sequer reaproveitar
informações aprendidas durante o treinamento de resolução de uma tarefa para outra
[Win71; SA77; SK98].

Esse cenário começou a mudar com o aumento do poder computacional e dos dados
disponibilizados para aprendizado, o que levou primeiramente ao surgimento de modelos
estatísticos [Joh09] e, posteriormente, permitiu o resgate dos modelos das Redes Neurais,
inicialmente representados pelas Redes Neurais Feed-Foward (FNN) [CBB02]. Devido ao
seu comprovado poder de aproximação de funções [HSW89] e aos e�cientes algoritmos
desenvolvidos para o aprendizado de tarefas [RHW86; LeC+98], elas rapidamente ga-

1Trabalhos como os de Weaver [Wea55] e Maron [Mar61] mostram que o interesse nesses tópicos de
pesquisa remontam às décadas de 1950 e 1960.

2Além da importância histórica e computacional, damos destaque a essas duas tarefas for serem as
principais possibilidades que discutimos nesse trabalho para modelar nosso problema principal.
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nharam destaque na discussão literária sobre várias tarefas linguísticas distintas. Como
consequência, as arquiteturas da resolução de vários problemas da área se uniformizaram
ao redor desse molde. Contudo, cada tarefa usualmente exigia uma rede neural com
características especí�cas e a transferência de informação de uma rede para outra não
conseguiu ser aplicada de maneira muito bem sucedida para problemas linguísticos com
essa arquitetura.

As mesmas redes neurais também propiciaram o aumento da consideração do contexto,
ao permitir, através de algoritmos como o word2vec [Mik+13] e o GloVe [PSM14] , a geração
de representações densas, enriquecidas de informação contextual do córpus de aprendizado,
para substituir as representações esparsas, antes utilizadas. Essas representações densas,
conhecidas como embeddings, entretanto, levam em conta apenas o contexto no conjunto
de aprendizado, mas não são sensíveis ao contexto da palavra na sentença de execução,
quando usadas de entrada para FNNs ou outros modelos mais simples.

Com a intenção de tratar essa questão, novas arquiteturas neurais foram sendo desen-
volvidas, conquistando o espaço das FNNs, como as Redes Neurais Convolucionais (CNNs)
[LB+95; Col+11; KGB14; Kim14], capazes de extrair representações baseadas em contextos
locais e as Redes Neurais Recorrentes (RNNs) [Elm90].

As RNNs se destacaram nas aplicações linguísticas, justamente por conseguirem apren-
der representações de forma recorrente, ou seja, a representação de uma palavra ou ele-
mento de uma sentença textual, numa RNN, é gerada em função da representação gerada
para a palavra anterior e assim por diante, recorrentemente. Dessa forma, a representação
de cada termo, tanto no conjunto de treinamento, quanto durante a execução, é produzida de
forma a considerar todo o contexto da sentença até aquela palavra. Adaptações posteriores
das RNNs, como as Arquiteturas Long Short Term Memory (LSTMs) [HS97] e as Gated

Recurrent Units GRUs [Cho+14b], que têm maior capacidade de memorização de contexto
à distância, e as RNNs Bidirecionais [SP97; IC14], que são capazes de considerar tanto
contexto anterior como posterior, para cada termo, expandiram o poder de representação
contextual das RNNs, fazendo com que elas conquistassem o estado da arte em várias
aplicações linguísticas, incluindo a classi�cação de textos e a tradução de textos; esse
último problema passou a ser resolvido principalmente através de modelos de duplas de
LSTMs acopladas, conhecidas como modelos Encoder-Decoder [Cho+14a; SVL14].

As RNNs também aumentaram o poder de transferência de informações, ao serem
usadas para a geração de embeddings utilizados como representação por outros modelos
[PSM14]. Logo, a maioria dos modelos linguísticos passaram a utilizar arquiteturas recor-
rentes ou ao menos usá-las para a geração de suas representações, o que culminou numa
uni�cação ainda maior dos desenhos utilizados.

Nos modelos encoder-decoder, usados principalmente para a tarefa de tradução, foi
introduzido o conceito de atenção. A atenção é uma distribuição de pesos de importância a
serem atribuídos para a representação de cada uma das partes da sentença de entrada, du-
rante uma determinada etapa da tarefa a ser realizada. Essa distribuição pode ser aprendida
a ser gerada e, quando utilizada como ferramenta auxiliar nas arquiteturas encoder-decoder,
permitiu um aumento signi�cativo de performance [BCB14].

Mais recentemente, entretanto, um modelo completamente baseado em atenção foi
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proposto para a construção de representações, o Transformer . O grande diferencial do
Transformer é que ele permite o aprendizado de contextos entre quaisquer pares de palavras
que constituem o texto a ser processado, a um custo computacional signi�cativamente
menor que os modelos anteriores. Essa expansão contextual sem precedentes tornou o
Transformer a principal arquitetura para a tradução de textos [Vas+17].

Muitos algoritmos surgiram para generalizar o modelo do Transformer para outras
aplicações linguísticas [Pet+18; Ale18], mas o que mais se destacou foi o Bidiretional

Encoder Representations from Transformers (BERT). Os autores desse modelo foram capa-
zes de construir uma rede profunda de encoders de Transformer, que obteve resultados
acima dos então estados-da-arte para diversas tarefas linguísticas distintas, com uma
mesma arquitetura, a menos de algumas pequenas modi�cações. Em todos os casos, o
BERT passa por dois períodos de treinamento, um geral, capaz de usá-lo para extrair
conhecimento linguístico genérico relevante, e um período signi�cativamente mais curto
de aperfeiçoamento, em que ele é treinado com dados de uma tarefa especí�ca, de maneira
a permiti-lo realizá-la utilizando o conhecimento mais genérico previamente aprendido
[Dev+19a].

Se os Transformers foram capazes de selar a expansão dos contextos, o BERT foi
capaz de utilizar o conhecimento até então acumulado sobre técnicas de transferência
de aprendizado entre modelos para selar a crescente uni�cação de arquiteturas. Hoje a
mesma arquitetura do BERT é capaz de, com o treinamento de aperfeiçoamento apropriado,
gerar resultados muito satisfatórios para uma gama enorme de tarefas. Ainda são muitas
as possíveis aplicações a serem exploradas, tanto para um melhor entendimento desses
modelos e de sua robustez e e�ciência, como para a automação de processos linguísticos
relevantes ainda não estudados.

1.2 Aplicações legais

Dentre as muitas áreas que podem se bene�ciar da automação de tarefas linguísticas,
estão as aplicações legais. Sistemas de Justiça estão presentes em todo o mundo e são
essenciais para resolução de con�itos e paci�cação social, entretanto, enfrentam muitas
vezes problemas sérios de e�ciência e celeridade. Tais problemas frequentemente geram
descontentamento e insatisfação por parte de suas respectivas populações, ameaçando a
estabilidade de estados democráticos de direito plenamente funcionais.

A automação de várias das tarefas linguísticas dentro do contexto de sistemas jurídicos
tem alto potencial de amenizar os problemas citados de agilidade e e�ciência. Nesse sentido,
já existem vários precedentes, desde a geração de ontologias legais [Ben+05], até aplicações
de processamento linguístico mais geral [Fra+10], entretanto ainda existe muito terreno a
ser ganho e muitos estudos de caso a serem realizados.

Um caso ainda pouco estudado, até onde sabemos, e cujo estudo aprofundado pode
causar um impacto positivo, é o da automação da chamada verbetação. No Brasil e em vários
outros países [Gui04, p. 31, 70], acórdãos, ou seja, decisões de cortes superiores, criam
jurisprudência, o que permite serem utilizadas como referência no julgamento de questões
semelhantes. Para facilitar a busca por acórdãos relacionados a um determinado processo,
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cada um deles recebe um pequeno resumo, chamado ementa, e uma sequência de termos
descritores, que funcionam como uma espécie de classi�cação, chamada verbetação.

Como a verbetação é realizada manualmente, ela não só representa um gasto signi�-
cativo de tempo, como existem muitos problemas na sua elaboração já identi�cados na
literatura da área, por exemplo a ausência de padronização semântica e sintática, a falta
de um controle apropriado do vocabulário utilizado, o desordenamento entre verbetes e
disfunções nas estruturas lógicas que as embasam. Esses problemas impedem as verbeta-
ções de alcançarem objetivos estruturais esperados, como clareza, objetividade, concisão,
precisão e correção, o que di�culta a localização de documentos relevantes, atrapalhando
o andamento e correção dos processos no país [Gui04].

1.3 Objetivos
Ao desenvolver o trabalho de pesquisa aqui apresentado, nos propusemos a realizar

um estudo acerca da automação do processo de verbetação, com foco nos algoritmos
orientados à atenção, como o BERT. Para tal, a ideia principal foi realizar uma modelagem
do problema da verbetação como uma tarefa de classi�cação, estudando a e�ciência da
aplicação do BERT e suas variações para a resolução do problema.

Os dados utilizados para esse estudo foram os dados do Projeto Kollemata
3, que or-

ganizou uma biblioteca jurisprudencial brasileira para a área de direito de propriedade.
Esse banco de dados compreende uma seleção de mais de 24000 acórdãos, incluindo suas
verbetações, manualmente realizadas, e 20780 verbetes, um número bastante alto, que
exigiria algum processo de adequação para garantir sua usabilidade4.

Com a execução desse estudo, pretendíamos alcançar os seguintes objetivos: a produção
de um córpus de verbetação organizado e processável a partir dos dados do Kollemata, a
implementação de um protótipo de classi�cador que pudesse automatizar a verbetação
sobre esse córpus com índices satisfatórios de desempenho, a documentação e compar-
tilhamento de diretrizes e metodologias desenvolvidas durante esse processo e o ganho
de conhecimento cienti�co, tanto sobre o objeto da verbetação como sobre os algoritmos
orientados à atenção.

Mais detalhes sobre esses objetivos e as perguntas que desejamos responder com esse
trabalho podem ser encontrados na Seção 3.1, do Capítulo 3, onde desenhamos os detalhes
da metodologia adotada para alcançá-los.

1.4 Trabalhos correlatos
Apresentamos brevemente, agora, uma série de trabalhos cientí�cos relacionados ao

trabalho caracterizado pelos objetivos listados anteriormente, com a intenção de contextu-
alizar onde nossos métodos, dados e aplicações se encaixam dentro dos esforços atuais e
passados desta área de pesquisa.

3https://www.kollemata.com.br
4A questão do número de verbetes é discutida aprofundadamente no Capítulo 4.
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Nosso projeto surge num contexto de crescimento, ao redor do mundo, da interação
entre a inteligência arti�cial e aplicações legais e jurídicas. Centros em universidades
renomadas e as chamadas lawtechs, empresas startups focadas em fornecer soluções tecno-
lógicas para problemáticas jurídicas, têm surgido em diversas partes do globo, inclusive no
Brasil, com a intenção de oferecer, através das tecnologias de inteligência arti�cial, maior
qualidade e produtividade às tarefas jurídicas [MAR17].

Dentro desse contexto, nosso trabalho tem dois aspectos principais: primeiramente,
trata-se de um trabalho voltado a algoritmos baseados em atenção, em especial ao BERT, um
dos mais proeminentes modelos entre eles, sendo este o principal algoritmo explorado no
processo de automação da verbetação; em segundo lugar, trata-se de um trabalho que tem
como sua aplicação a automação da classi�cação de textos jurídicos, mais especi�camente
de acórdãos, documentos de jurisprudência em português brasileiro.

No que diz respeito ao primeiro aspecto, esse trabalho reside no grande grupo de
pesquisas que exploram a capacidade de modelos baseados em atenção para aplicações em
Processamento de Linguagem Natural (PLN). Dentre eles, nossa principal referência é o
trabalho de Devlin et al. [Dev+18], no qual o algoritmo BERT for originalmente proposto,
assim como o modelo BERT Multilingual, um dos modelos utilizados diretamente neste
trabalho. Sendo esta uma aplicação do BERT em português, outra referência essencial para
nós foi o trabalho de Souza et al. [SNL20], em que o modelo BERTimbau, o primeiro modelo
BERT pré-treinado em português, veio ao mundo, treinado usando dados do Córpus brwac

[Wag+18], originalmente para o reconhecimento de entidades nomeadas em português
[SNL19].

Já no que diz respeito ao segundo aspecto, este não é o primeiro trabalho voltado
à classi�cação de textos de caráter jurídico, nem no Brasil, nem ao redor do mundo:
Calambás et al. [Cal+15] exploram o agrupamento e classi�cação de textos jurídicos
na Colômbia, Gonçalves e Quaresma [GQ03; GQ05] tratam da classi�cação de textos
produzidos pela suprema corte portuguesa, utilizando o algoritmo SVM

5, em português
europeu, Feinerer e Hornik [FH08] focam na extração de informação, agrupamento e
classi�cação de textos jurisprudenciais da suprema corte austríaca, com foco em decisões
tributárias, enquanto Mencía e Fürnkranz [MF10] se debruçam sobre a classi�cação de
textos jurídicos europeus, usando redes de perceptrons.

Em especial, Colla Furquim e De Lima [CD12] é um dos trabalhos que mais se
aproxima do nosso na natureza de sua aplicação. Nesta pesquisa, os autores se debruçam
também sobre o problema de classi�cação de acórdãos brasileiros, em português do Brasil.
Eles usam representações baseadas em bag-of-words e algoritmos de agrupamento e clas-
si�cação anteriores aos algoritmos baseados em atenção para realizar uma classi�cação
monorrótulo de acórdãos sobre um córpus por eles construído. Em contrapartida, nosso
trabalho trata do problema como uma classi�cação multirrórulo, utilizando algoritmos
baseados em atenção e um córpus signi�cativamente maior e de escopo mais especí�co,
como será melhor explicitado no decorrer do texto.

Mais recentemente, com o advento e ascensão do Transformer e de outros algoritmos
baseados em atenção, como o BERT, métodos desse tipo começaram a ser utilizados para

5Aqui, SVM é uma abreviatura para Support Vector Machine.
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diversas aplicações, tanto na academia como na indústria, e o mesmo começou a acontecer
para aplicações como a que tratamos neste trabalho. Em especial, dois trabalhos correlatos
importantes foram publicados durante o nosso processo de pesquisa.

O trabalho de Villata et al. [Vil+20], que explora uma série de aplicações do aprendi-
zado de máquina a textos de caráter jurisprudencial no contexto italiano, sendo uma das
aplicações por eles explorada, justamente, a classi�cação de tais documentos em tópicos
de uma hierarquia proprietária, até onde sabemos, similar ao nosso sistema de verbetação,
usando para tal o modelo BERT Multilingual, também usado neste trabalho.

Além dele, Chalkidis et al. [Cha+19] experimenta vários algoritmos orientados à
atenção, incluindo o BERT, na classi�cação multi-categoria e multirrótulo de documentos
jurídicos legislativos europeus, em inglês, usando para tal uma hierarquia de tópicos
bastante ampla. Nesse trabalho é o BERT, entre todos os algoritmos testados, que parece
apresentar os melhores resultados nas métricas de interesse.

Esses dois últimos trabalhos são aqueles que apresentam resultados mais passíveis de
comparação com os nossos, devido às semelhanças de aplicação e metodologia. Entretanto,
nosso trabalho é original em vários aspectos. Até onde os autores têm ciência, este é o
primeiro trabalho que explora o BERT, e, em especial, o BERTimbau, para automatizar a
classi�cação de documentos jurisprudenciais em português brasileiro, tratando-a como
uma classi�cação multi-categoria e multirrótulo, em sua totalidade. Além disso, somos, até
onde sabemos, os primeiros a utilizarmos o dados do Projeto Kollemata para tal aplicação
e fazemos a partir deles uma construção inédia de um córpus e um sistema de classes
multirrótulo próprios, passíveis de automação, diferentemente do que foi feito em trabalhos
anteriores.

1.5 Organização desta dissertação
Esta dissertação apresenta o trabalho de pesquisa realizado para alcançar os objetivos

listados anteriormente. Para tal, o texto está estruturado em 6 capítulos.

Este primeiro capítulo caracteriza super�cialmente o problema a ser tratado, explicita
as motivações e os objetivos dessa pesquisa, contextualiza seus trabalhos correlatos e
introduz diversos conceitos relevantes para seu entendimento, que serão devidamente
aprofundados no restante do texto.

O Capítulo 2 descreve as bases teóricas deste estudo, tanto no que diz respeito ao
seu aspecto computacional, de�nindo formalmente os conceitos e algoritmos relevantes,
quanto no que trata do aspecto jurídico, caracterizando de forma mais detalhada o problema
a ser tratado.

A apresentação do aspecto computacional se divide em duas partes: naquela que
caracteriza as tarefas linguísticas utilizadas para modelar e tratar as diversas componentes
do problema, exploradas na Seção 2.1, e aquela que se refere aos algoritmos baseados
em atenção, incluindo a de�nição do Transformer e BERT, que são apresentados na Seção

2.2.

Já o aspecto jurídico é tratado na Seção 2.3, que inclui a caracterização do conceito
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dos acórdãos e a de�nição formal da verbetação, bem como suas características e disfun-
ções.

Juntos, os Capítulos 1 e 2 lançam as bases teóricas deste trabalho. Sobre essas bases
realizou-se o esforço de pesquisa que culminou na execução dos objetivos levantados
anteriormente.

Os aspectos metodológicos, a caracterização dos meios utilizados, a apresentação e
análise dos resultados obtidos pela pesquisa desenvolvida sobre essas bases estão contidos
nos Capítulos 3, 4 e 5.

O Capítulo 3 expõe diferentes questões metodológicas relevantes, incluindo uma ex-
posição aprofundada dos objetivos iniciais desta pesquisa, bem como das peguntas que
desejávamos responder com ela, na Seção 3.1, uma apresentação detalhada dos dados do
Projeto Kollemata, na Seção 3.2, uma discussão da abordagem escolhida para modelar
a verbetação, na Seção 3.4, e uma exposição da estratégia utilizada para a resolução do
problema, na Seção 3.3.

Essa estratégia dividiu-se em três grandes etapas: a construção do córpus a partir dos
dados anteriormente citados e análise das suas propriedades, a adequação ontológica do
sistema de classes, em função dos resultados obtidos a partir dessa análise, e a automação
da verbetação sobre esse novo córpus e esse sistema de classes reestruturado.

As atividades realizadas e aspectos metodológicos de cada etapa dependem diretamente
da apresentação e discussão dos resultados da etapa anterior. Por esse motivo, decidimos
apresentar as questões metodológicas e resultados obtidos em cada uma das citadas etapas
de forma a expô-las em ordem cronológica, o que acreditamos fornecer uma visão ampla
do processo de pesquisa executado.

Dessa forma, o Capítulo 4 trata do processo de preparação do córpus, que envolve
as duas primeiras etapas citadas, a construção de um córpus linguístico processável a
partir dos dados do Projeto Kollemata, descrita na Seção 4.1, e a adequação ontológica, ou
taxonômica, do sistema de classes deste mesmo córpus, apresentada na Seção 4.2.

O Capítulo 5, por sua vez, é o cerne deste trabalho, ao passo que caracteriza o processo
de automação da verbetação, modelada como tarefa de classi�cação sobre o córpus e o
sistema de classes construídos nas etapas anteriores. Esse capítulo contém os detalhes da
implementação do classi�cador BERT, na seção Seção 5.1, a de�nição das métricas utilizadas
para caracterizar sua performance, na Seção 5.2, o detalhamento dos meios utilizados para
obter referências de performance, na Seção 5.3, uma descrição dos experimentos realizados
e uma exposição e análise dos resultados desses experimentos, nas Seções 5.4 e 5.5, nessa
ordem.

Por �m, o Capítulo 6 desenha as conclusões dessa dissertação, incluindo uma discussão
geral dos resultados obtidos, na Seção 6.1, um trabalho de conexão desses resultados com
os objetivos estabelecidos neste capítulo e melhor aprofundados no Capítulo 3, na Seção

6.2, uma exposição das principais contribuições desta pesquisa, na Seção 6.3, e uma análise
das perspectivas para futuros trabalhos nesse tema, em função dos resultados obtidos, na
Seção 6.4.

Além disso, no Apêndice A, fornecemos uma visão mais detalhada e precisa das etapas
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de preparação dos dados, expostas de maneira geral no Capítulo 4. Acrescentamos esse
apêndice por julgarmos ser essencial detalhar todas as nuances do trabalho, de forma a
facilitar ao máximo sua reprodutibilidade, ao mesmo tempo que não gostaríamos que tal
detalhamento atrapalhasse a leitura desta tese de forma mais ampla.

Acreditamos que essa estrutura seja su�ciente para apresentar e caracterizar de forma
clara o trabalho realizado para atingir os objetivos anteriormente citados.
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Capítulo 2

Arcabouço Teórico

Este capítulo visa apresentar a coleção de conhecimentos necessários para embasar os
aspectos computacional e jurídico do trabalho de pesquisa relatado nesta dissertação.

Apresentamos tais conhecimentos seccionados em três partes: a que se refere às tare-
fas de processamento de linguagem utilizadas para modelar diferentes componentes da
automação da verbetação, na Seção 2.1, aquela que apresenta os mecanismos e algoritmos
baseados em atenção utilizados para resolver o problema sob essas modelagens, na Seção

2.2, e, por �m, na Seção 2.3, aquela em que apresentamos a fundamentação jurídica do
trabalho, de�nindo conceitos relevantes, como acórdãos e verbetação e caracterizando o
problema e aplicação aqui estudados.

2.1 Tarefas de processamento de linguagem
relevantes para este trabalho

2.1.1 Visão geral
Juntos, a linguística computacional e o processamento de linguagem natural constituem

uma área do conhecimento bastante ampla, que engloba uma multitude de conceitos,
modelos, métodos, algoritmos e visões, não existindo, portanto, uma maneira única de
organizar as diversas linhas de pesquisa que a compõe.

Das muitas formas possíveis de dispor tal organização, talvez a mais popular delas seja
a divisão da área em função das chamadas tarefas de processamento de linguagem.

As tarefas de processamento de linguagem, ou simplesmente tarefas linguísticas, são
modelos teóricos de operações sobre dados linguísticos, que mostraram-se especialmente
relevantes ao longo do desenvolvimento da área, por seu potencial de descrever diversas
aplicações.

Tais tarefas são utilizadas em sua forma original, adaptadas ou combinadas para modelar
diferentes problemas reais do processamento linguístico.

Elas oferecem uma estrutura teórica que facilita o desenvolvimento de algoritmos,
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aglutinando ao redor de si um conjunto de métodos que podem ser utilizados para a
resolução dos problemas por elas modelados.

Podemos citar, como exemplos de tarefas de processamento de linguagem, a clas-

si�cação de textos, o agrupamento de textos, a tradução de textos, a geração de textos, a
etiquetação de termos, a extração de informação textual, o reconhecimento de fala, a síntese

de fala a partir de textos escritos, e a digitalização de textos a partir de imagens.

Essa lista de exemplos, entretanto, não é de forma alguma completa ou exaustiva.
Uma miríade de tarefas de processamento de linguagem compõe a literatura da área,
apresentando diferentes graus de semelhança e sobreposição entre si.

A resolução de qualquer problema de processamento de linguagem natural usualmente
constitui-se de três etapas:

• entender o problema que se deseja resolver e quais peculiaridades ele apresenta;

• modelar esse problema utilizando, adaptando e combinando as tarefas de processa-
mento de linguagem relevantes;

• escolher, adaptar e aplicar, ao problema modelado, os métodos e algoritmos de
resolução disponíveis para essas tarefas.

À essa seção, compete fornecer as bases para a etapa de modelagem, ao explicitar
de�nições formais e uma visão geral das tarefas de processamento de linguagem relevantes
para esse trabalho. São elas:

• classi�cação de textos, utilizada para modelar o problema da verbetação em si;

• agrupamento de textos, utilizado para reestruturar o sistema de verbetes do córpus

construído, viabilizando o tratamento da verbetação como um problema de classi�-
cação;

• tradução de textos, apresentada para facilitar o entendimento dos algoritmos utiliza-
dos, já que eles foram originalmente propostos para resolver problemas de tradução,
e para servir como alternativa à classi�cação na modelagem da verbetação.

Além disso, ao �nal da seção, são apresentadas algumas tarefas de pré-processamento,
utilizadas em diferentes etapas do trabalho para adequar os artefatos textuais1 aos algorit-
mos escolhidos, em função das tarefas utilizadas em cada parte.

2.1.2 Classi�cação
No Capítulo 1, dissemos que a verbetação de acórdãos, principal objeto de estudo e

foco de automação deste trabalho, pode ser entendida como uma forma de classi�cação
desses mesmos documentos. Por esse motivo, ao longo desta pesquisa usamos esta tarefa
como principal referência na modelagem da verbetação e expomos aqui o embasamento
teórico necessário para entendê-la.

1Usamos aqui a expressão artefatos textuais para designar textos ou quaisquer elementos textuais que
componham um texto, como caracteres, palavras, trechos textuais, parágrafos ou mesmo documentos intei-
ros. Diferentes algoritmos podem usar diferentes elementos textuais como base para seu processamento e
usamos essa expressão para podermos nos referir a eles de maneira mais geral.
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De�nição

Como dito no anteriormente, a tarefa de classi�cação de textos pode ser de�nida como
processo de conferir, a diferentes documentos textuais, categorias pré-determinadas, de
maneira a agrupá-los em subconjuntos de interesse [Seb02, p. 1].

Uma de�nição mais formal pode ser dada da seguinte forma: Sejam D = {d1, ..., d|D|}
um conjunto de documentos textuais de interesse e C = {c1, ..., c|C|} um conjunto de classes
pré-determinadas, a tarefa de classi�cação de textos constitui-se em conferir a cada par
⟨dj , ci⟩ ∈ D × C um valor booleano � ∈ {⊤, ⊥}, sendo que conferir o valor-verdade ⊤
signi�ca considerar o documento dj como uma instância da classe ci , enquanto conferir o
valor-falsidade ⊥ signi�ca considerar que dj não é uma instância de ci .

Nestes termos, aprender a realizar a classi�cação automática de documentos textuais
em um determinado domínio D × C signi�ca encontrar uma função classi�cadora Φ̂ ∶
D × C → {⊤, ⊥} que aproxime a função-alvo desconhecida Φ ∶ D × C → {⊤, ⊥}, que
codi�ca o fenômeno de classi�cação nesse domínio [Seb02, pp. 2-3].

É importante ressaltar que, nesse contexto, as categorias são apenas símbolos, que
não carregam nenhuma informação adicional sobre seu signi�cado [Seb02, p. 3], apesar
de esperar-se que tais signi�cados estejam implícitos no domínio, ao menos em parte, na
forma da função alvo Φ.

Tipos de classi�cação

Restringindo ou estendendo de diferentes maneiras a de�nição apresentada anteri-
ormente, obtemos de�nições para as diversas formas em que problemas de classi�cação
podem se apresentar. A seguir, explicitamos tais formas.

Variando o tamanho do conjunto C, alteramos o número de classes dentre as quais
o classi�cador pode fazer sua escolha. Se |C| = 1, chamamos o problema de classi�cação

binária, pois, existindo uma única classe possível, a tarefa se reduz a de�nir se determinado
documento pertence ou não àquela classe [Seb02, p. 3]. A detecção de spam em mensagens
eletrônicas é um exemplo de classi�cação binária, já que há apenas uma classe possível,
SPAM, e cabe ao classi�cador decidir, para cada nova mensagem, se ela deve ou não ser
incluída dentro desta classe [AZ12a, p. 165] [Sah+98].

Em contrapartida, quando |C| > 1, o problema é chamado de classi�cação multi-

categoria, já que, agora, existe mais de uma classe dentro do universo de classes a partir
do qual o classi�cador pode fazer sua escolha. A classi�cação de reportagens jornalísticas
nos cadernos que compõe os jornais é um caso típico de classi�cação multi-categoria, já
que existem diversos cadernos (Economia, Política, Ciência, Bem estar, etc) aos quais uma
reportagem pode ser atribuída.

Além do número total de classes existentes |C|, é possível variar também o número de
classes atribuídas por documento, representado por k. A grandeza k pode tanto simbolizar
um número �xo de classes a ser atribuído a cada documento, como um número máximo de
classes, permitindo que a quantidade atribuída varie de documento para documento dentro
deste limite. Chamamos de classi�cação unirrótulo, ou monorrótulo, o caso em que k = 1,
ou seja, em que apenas uma classe de C pode ser atribuída a cada documento. O exemplo
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da classi�cação de reportagens em cadernos em um jornal, citado anteriormente, é um
caso de classi�cação unirrótulo, porque, apesar de existirem vários cadernos, não haverão
cópias de uma mesma reportagem em mais de um caderno, já que à cada reportagem é
atribuída uma única classe para representar seu caderno [Seb02, pp. 3, 6].

O caso complementar, em que 1 < k < |C|, é chamado de classi�cação multirrótulo.
Nesse caso, mais de uma classe pode ser atribuída a um único documento [Seb02, p. 3].
Um exemplo é a identi�cação do gênero textual: enquanto “Mistério no Caribe”, de Agatha

Christie pode ser classi�cado com um único gênero, Romance Policial, “O parque dos
dinossauros”, de Michael Crichton, pode ser classi�cado com três gêneros distintos, Ficção
Científica, Terror e Techno-Thriller.

É possível, ainda, estender as de�nições das funções de classi�cação Φ e Φ̂ para que
elas incluam o caso em que a imagem da função não se restringe a dois valores-verdade.
Nesses casos, conhecidos na literatura como classi�cação não-determinística (no inglês soft

categorization), atribui-se, a cada documento dj , um ranking de relevância das classes de C
para aquele documento, ou, para cada classe ci , um valor de probabilidade P (dj , ci) de aquela
classe representar aquele documento [AZ12a, p. 164]. A classi�cação não-determinística é
pensada em geral para os chamados usos mistos, em que um operador humano toma a
decisão �nal da classi�cação, enquanto o classi�cador automático age apenas de maneira
assistencial [Seb02, pp. 4-5].

Em oposição, o caso tradicional, em que o classi�cador retorna uma variável booleana

que oscila apenas entre os dois valores-verdade clássicos, é chamado de classi�cação

determinística.

Na literatura da área, diferenciam-se também casos em que se variam outros aspectos
na automação da classi�cação que não dizem respeito diretamente à de�nição das funções
Φ e Φ̂. Tais variações não são de�nidas necessariamente pelo problema, mas sim pelo
método adotado para resolvê-lo, apesar de que, às vezes, as peculiaridades do problema
podem limitar signi�cativamente o espectro de métodos de classi�cação disponíveis para
sua resolução.

Nesse sentido, aluns métodos utilizam-se apenas de informações presentes nos próprios
textos à serem classi�cados, enquanto outros complementam essas informações com fontes
de conhecimento externas aos textos que serão processados. Tais casos são chamados,
respectivamente, de classi�cação endógena e de classi�cação exógena [Seb02, p. 3].

Além disso, diferentes métodos podem orientar de maneira distinta a informação que
dispõe para solucionar um problema de classi�cação. Quando o método de classi�cação
recebe um documento dj e tenta atribuir a ele todas as classes ci ∈ C das quais ele é
instância, dizemos que essa é uma classi�cação orientada a documento, ou simplesmente
DPC (Do inglês Document Pivoted Categorization). Por outro lado, se o classi�cador recebe
uma classe ci e retorna o conjunto de todos os documentos dj ∈ D que são instâncias
dessa classe, dizemos que essa é uma classi�cação orientada à categoria, ou CPC (Do inglês
Category Pivoted Categorization) [Seb02, p. 4].
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Principais aplicações

As aplicações da tarefa de classi�cação de textos são muitas e variam signi�cativa-
mente em forma e características. Diferenciar os tipos de classi�cação, listados até aqui,
é fundamental para entender em qual caso se encaixa a aplicação desejada e, em função
disso, quais ferramentas dispomos e quais cuidados devemos tomar ao resolvê-la. Para �ns
de exempli�cação, expomos a seguir as principais aplicações da tarefa de classi�cação de
texto que predominam, atualmente, na literatura da área:

• indexação automática de textos: consiste em organizar um grande conjunto de do-
cumentos textuais a partir da atribuição de uma ou mais classes de�nidas em uma
estrutura taxonômica que representa os temas tratados pelos documentos. É, talvez,
a mais ampla das aplicações dessa tarefa, sendo que muitos autores se referem a
ela como a própria de�nição de classi�cação de textos. Outras aplicações como
organização de documentos ou identi�cação de tópicos podem ser de�nidas como
aplicações separadas, mas seus conceitos sobrepõe-se muito ao da indexação automá-
tica. O exemplo da classi�cação de notícias, dado anteriormente, pode ser facilmente
entendido como um tipo de indexação de textos [Seb02; Mar61];

• resposta automática de perguntas: se caracteriza pela geração ou seleção de respostas
corretas a uma pergunta realizada em linguagem natural. Usualmente, é modelada
como o problema de classi�cação binária de decidir se determinado excerto constitui
ou não uma resposta correta para a pergunta de entrada [Raj+16; Li+20, p. 20];

• classi�cação de atos de diálogo: consiste na classi�cação unirrótulo de trechos de um
diálogo em classes que representam sua função retórica, por exemplo declaração,
opinião, acordo ou questão [Li+20, p. 21];

• inferência em linguagem natural: é a tarefa de aferir se o conteúdo lógico de um texto
em linguagem natural implica ou não o conteúdo expresso em outro [Bow+15; Li+20,
p. 21];

• predição de eventos: consiste em prever eventos do mundo real em função da infor-
mação extraída de textos que documentam eventos e sua evolução temporal [RDM08;
Li+20, p. 17];

• classi�cação de discurso falado: é a tarefa de categorizar amostras de áudio de discurso
falado por seres humanos em categorias de interesse [Seb02, p. 5];

• classi�cação de objetos multimídia: é a categorização, em classes temáticas de inte-
resse, de objetos que contenham mais de um formato de apresentação de seu conteúdo.
Tanto nesse caso, como no anterior, a classi�cação de textos é utilizada como uma das
tarefas linguísticas que são compostas para modelar essas aplicações[SH00; Seb02, p.
5];

• identi�cação de macro-propriedades textuais: consiste na identi�cação do valor de
uma propriedade de interesse que transparece profundamente em todo o texto. Esse
é um termo guarda-chuva que engloba muitas aplicações, como a identi�cação
automática de linguagem ou dialeto [Lop+14], a identi�cação de autoria de textos
cuja autoria é disputada [For99, pp. 2-3] e a classi�cação automática dos gêneros
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textuais de um documento [KNS97], que foi citada anteriormente e possui forte
sobreposição com a aplicação da indexação automática [Seb02, p. 5];

• correção automática de trabalhos: consiste em atribuir, automaticamente, catego-
rias de qualidade e/ou corretude a textos submetidos como trabalhos escolares ou
relatórios [VNC03; Seb02, p. 5].

• �ltragem de texto: consiste na tarefa de separar determinados elementos de um
�uxo de texto em função de uma ou mais propriedades desejadas. A identi�cação
automática de spam em mensagens eletrônicas, discutida anteriormente, é um caso
especial dessa aplicação[Seb02, p. 6] [AZ12a, pp. 164-165];

• resolução de ambiguidades: é um termo amplo que engloba várias aplicações distintas,
mas que mantém em comum o fato de classi�carem um artefato textual em função
de algumas classes pré-de�nidas, usando sua vizinhança textual como entrada. O
exemplo mais famoso dessa aplicação é a desambiguação de classe morfossintática
de uma palavra num texto (no inglês, word sense desambiguaion)[Rot98; Seb02, p. 7];

• análise de sentimentos: consiste na classi�cação de um excerto de texto em função
da qualidade emocional por ele transmitida, sobrepondo-se, em muito, à tarefa
conhecida como extração de opinião [LZ12]. Li et al. [Li+20, p. 18] de�nem essa
como a contra-parte subjetiva da classi�cação de textos.

Métodos e algoritmos

A seguir, apresentamos os principais métodos e algoritmos para a realização da classi-
�cação automática de textos, que podem ser empregados, em maior ou menor escala, na
resolução das diversas aplicações dessa tarefa listadas até aqui. Nossa exposição desses
algoritmos é baseada, principalmente, naquela apresentada em Li et al. [Li+20]; não porque
essa traga elementos taxonômicos inéditos, mas porque sua organização é clara, concisa e
atual.

É importante notar que vários desses algoritmos já foram citados anteriormente, no
Capítulo 1, quando da apresentação histórica do desenvolvimento da área como um todo,
mas aqui nos aprofundamos um pouco mais em sua caracterização.

Os métodos de classi�cação automática de texto, e os algoritmos de processamento de
linguagem natural de um modo mais geral, dividem-se em dois grandes grupos relevan-
tes para a área atualmente: os métodos de aprendizado raso e os métodos de aprendizado

profundo.

Todo algoritmo de processamento de linguagem precisa encontrar alguma forma
computacional de representar textos ou elementos textuais de interesse e, assim, processá-
los para atingir seu objetivo. No que diz respeito aos algoritmos de aprendizado, a maioria
deles aposta em vetores numéricos como sua principal forma de representação, mas a
maneira de gerar tais vetores e as propriedades dos vetores gerados é o que diferencia os
métodos de aprendizado raso dos métodos de aprendizado profundo.

Os métodos de aprendizado raso, originários principalmente do período entre os anos
1960 e a década de 2010, são aqueles que separam claramente o processo de geração
de representação do processo de classi�cação. Esses algoritmos utilizam-se de métodos
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especí�cos para a seleção de features, ou seja, características dos textos que podem ser
relevantes para o processo de classi�cação, representando os artefatos textuais de entrada
como vetores cujas componentes simbolizam a presença ou intensidade de cada caracterís-
tica. Sobre esses vetores de representações, usualmente esparsos, aplicam-se algoritmos,
normalmente de caráter probabilístico, para realizar a classi�cação.

Entre os principais exemplos de algoritmos de aprendizado raso relevantes atualmente
temos:

• modelos probabilísticos baseados em grafos, que buscam construir grafos computa-
cionais que representem simpli�cadamente as distribuições de probabilidade de
interesse para a classi�cação, utilizando tais estruturas para inferir probabilistica-
mente as classes de cada documento. Desses, os classi�cadores Naive Bayes [MS99, pp.
237, 596, 607] e os modelos ocultos de Markov [MS99, pp. 317, 320] são os principais
representantes, ambos possuindo versões para a classi�cação de textos [Mar61; KS97;
Dai+07];

• método dosN viznhos [CH67; MS99, pp. 295, 604, 608], que cria um espaço de features

e infere as classes de cada novo documento utilizando informações dos documentos
conhecidos mais próximos nesse espaço, além de variações e expansões desse mesmo
método [Tan05];

• máquinas de vetores de suporte, do inglês Support Vector Machines, ou simplesmente
SVMs [CV95], que também criam um espaço de features e tentam seccionar as
regiões desse espaço correspondentes à cada classe, traçando hiperplanos ótimos.
As SVMs possuem amplo espectro de aplicações, entre elas implementações para a
classi�cação de textos [Joa98];

• árvores de decisão [Qui86; MS99, p. 578], métodos que constroem árvores compu-
tacionais correspondentes a partições sucessivas do conjunto de documentos em
função de suas características e classes. Ao percorrer a árvore, veri�cando a quais
partições um novo documento pertence, é possível realizar sua classi�cação. Esse
grupo inclui também extensões dessa ideia que buscam melhorar a qualidade e poder
classi�catório do método [Joh+02; VK09].

Em contrapartida, os métodos de aprendizado profundo, posteriores à 2010, são aqueles
que integram a geração de representações ao próprio modelo de classi�cação e seu processo
de aprendizado.

As representações geradas dessa forma normalmente constituem vetores numéricos
densos, chamados de embeddings, nos quais não existe uma divisão clara de que caracterís-
ticas dos artefatos textuais cada uma de suas componentes representa. Apesar disso, seu
poder de representação tende a ser muito maior e seu processamento muito mais e�ciente
do que se observa para o caso das representações esparsas.

Os modelos de aprendizado profundo normalmente consistem de estruturas de cálculo
que se repetem, constituindo várias camadas de transformação dos dados textuais, que
culminam na classi�cação �nal2.

2O termo profundo refere-se, justamente, à existência dessas várias camadas e os métodos rasos são
assim nomeados em contrapartida aos métodos profundos. Essa forma de dividir os algoritmos é posterior
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Os principais algoritmos profundos são os chamados algoritmos neurais, entre eles
destacamos:

• redes neurais feed-foward (FNNs), também chamadas de perceptrons multi-camada,
modelos biologicamente inspirados que encontram, com base em exemplos, os me-
lhores parâmetros que os permitam aproximar funções para transformar as entradas
do problema nas saídas desejadas, usualmente tratando cada entrada de forma inde-
pendente das entradas anteriores ou posteriores [GBC16, p. 164]. Uma das principais
contribuições das redes feed-foward para o problema de classi�cação foram modelos
como o Continuos Bag of Words (CBOW) [Mik+13], que permitiram a geração das
primeiras representações textuais densas, explicitadas anteriormente;

• redes neurais convolucionais (CNNs), especializações das FNNs capazes de utilizar de
forma limitada o contexto em que uma determinada entrada foi fornecida, conside-
rando as entradas vizinhas na geração de sua representação, através da combinação
de operações conhecidas como pooling e convolução [GBC16, p. 326];

• redes neurais recorrentes (RNNs), extensões das FNNs com capacidade de gerar re-
presentações para cada entrada em função da série de entradas anteriores recebidas,
permitindo a consideração de propriedades temporais das entradas na realização das
tarefas desejadas [GBC16], o que é especialmente importante para o processamento
de textos, que pode ser entendido como um �uxo temporal de símbolos. Essa família
de algoritmos conta ainda com extensões célebres, como os modelos LSTM [HS97] e
GRU [Cho+14b], que resolvem problemas de memorização das RNNs clássicas;

• modelos enriquecidos com atenção, que contam com mecanismos auxiliares chamados
mecanismos de atenção, úteis por permitirem que os modelos aprendam relações
entre entradas e saídas, conferindo diferentes graus de importância a cada relação
aprendida [Li+20, p. 35].

Mais recentemente, os mecanismos de atenção ganharam tamanho destaque na litera-
tura da área que pararam de ser entendidos como procedimentos auxiliares dos algoritmos,
para se tornarem seus alicerces, em especial no que diz respeito a geração de represen-
tações densas. Esse movimento deu origem aos chamados modelos baseados em atenção,
dos quais os algoritmos Transformer [Vas+17], OpenAI GPT [Ale18], ELMo [Pet+18] e
BERT [Dev+18], são os principais expoentes [Li+20, p. 35-37]. O BERT é o foco de estudos
desse trabalho e por esse motivo esse algoritmo, os mecanismos de atenção e os modelos
baseados em atenção, como um todo, serão melhor explorados e fundamentados na Seção

2.2, desse mesmo capítulo.

É importante destacar, para �nalizar, que os métodos e algoritmos expostos nessa
seção, apesar de serem os principais expoentes no que diz respeito à classi�cação de
textos, não constituem a totalidade dos métodos disponíveis para tal. Assim como a tarefa
de classi�cação é diversa em sua categorização e aplicações, também são os algoritmos
disponíveis para resolvê-la.

ao surgimento dos métodos profundos e se justi�ca pelo impacto que eles tiveram dentro da área.
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Métricas de performance

Para caracterizar totalmente o problema de classi�cação, falta de�nir e discutir métricas
de performance que nos permitam comparar de maneira sólida e objetiva diferentes
algoritmos, aplicações e tipi�cações do problema de classi�cação expostas até aqui.

Para facilitar o entendimento do leitor, optamos, entretanto, por expor essas métricas
apenas na Seção 5.2, do Capítulo 5, que trata dos detalhes do processo de automação da
verbetação. Dessa forma, as métricas utilizadas e os valores obtidos para elas experimen-
talmente serão expostos no mesmo contexto, facilitando sua interpretação.

2.1.3 Agrupamento
Neste trabalho, além de usar a tarefa de classi�cação como referência para a modelagem

da verbetação, também utilizamos a tarefa de agrupamento, muitas vezes entendida como
um tipo não-supervisionado de classi�cação, para permitir a readequação taxonômica dos
dados de entrada. Por esse motivo, julgamos ser fundamental contextualizar tal tarefa e os
principais algoritmos para sua resolução, utilizados em nossa pesquisa.

De�nição e tipologia

O agrupamento, clustering, ou clusterização, pode ser de�nido como a tarefa de encon-
trar um conjunto de grupos de objetos similares em um coleção de dados alvo, dada uma
função de similaridade de�nida de maneira explicita ou implícita pela aplicação ou pelo
método utilizado [AZ12b, p. 77].

Sob uma ótica mais formal, poderíamos dizer que o agrupamento consiste na tarefa de,
dado um conjunto alvo D = {d1, ..., d|D|} constituído por objetos dj , instanciar um conjunto
G = {g1, ..., g|G|} de grupos gi tais que para cada par ⟨dj , gi⟩, esteja de�nida e instanciada
uma função de pertencimento �(dj , gi) que determine se dj pertence ou não a gi . O conjunto
de grupos G é de�nido de maneira que os objetos que pertençam a um mesmo grupo gi
satisfaçam uma condição de similaridade, de�nida sobre a função de similaridade � .

Muitas vezes, a tarefa de agrupamento é de�nida como a contra-parte não supervisio-
nada da tarefa de classi�cação, por também consistir em agrupar objetos em categorias,
mas sem que as categorias estejam pré-de�nidas e, portanto, sem que seja necessária a
apresentação de exemplos da aplicação de tais categorias [MS99, p. 498].

O agrupamento tem grande serventia nas áreas de estatística, mineração e armazena-
mento de dados, mas também pode ser aplicado ao processamento de textos, constituindo
a tarefa denominada agrupamento de textos.

O agrupamento de textos herda a de�nição mais geral de agrupamento, há pouco
apresentada, com a peculiaridade de que, nesse caso, os objetos dj a serem agrupados são
artefatos textuais. A granularidade desses artefatos pode variar, existindo aplicações que
consistem no agrupamento de palavras, sentenças, parágrafos e até documentos inteiros
[AZ12b, p. 77].

Manning e Schütze [MS99, pp. 498, 499] de�nem uma tipologia simples para a ta-
refa de agrupamento de textos ao fazer duas distinções que diferenciam suas principais
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variantes.

A primeira distinção se refere ao nível de hierarquização dos grupos gerados: quando es-
ses grupos não possuem nenhum nível de hierarquização, diz-se que esse é um agrupamento

plano. Em compensação, quando existe uma estrutura hierárquica que conecta grupos e
documentos através de subgrupos, diz-se que esse é um agrupamento hierárquico.

A segunda distinção diz respeito à forma como o pertencimento de um documento dj
a um grupo gi é expresso. Se a função de pertencimento é de�nida � ∶ D ×G → {⊤, ⊥}
como booleana, então cada documento pertence ou não a cada grupo de maneira categórica
e esse é o caso chamado de agrupamento determinístico.

Em contra-partida, se a relação de pertencimento é tratada como a probabilidade de
um documento dj pertencer a um grupo gi e a função de pertencimento é de�nida como
� ∶ D × C → (0, 1), dizemos que esse é um agrupamento não-determinístico.

É importante destacar que é possível de�nir um agrupamento em que cada documento
possa pertencer a mais de um grupo, sendo cada um desses pertencimentos de�nido de ma-
neira categórica, ou seja, um caso em que a imagem da função de pertencimento ainda seja
booleana. Esse é um sub-caso do agrupamento determinístico, chamado de agrupamento

disjuntivo e equivale ao caso não-supervisionado da classi�cação multirrórulo.

Como a tarefa de agrupamento de textos pode ser entendida como o caso não-
supervisionado da tarefa de classi�cação, várias das formas da tarefa de classi�cação,
apresentadas na seção anterior, podem ser estendidas para distinguir diferentes formas de
agrupamento. Entretanto, julgamos que essa tipologia simpli�cada, apresentada até aqui,
é mais apropriada dado o papel que a tarefa de clusterização exerce neste trabalho.

Aplicações

Aggarwal e Zhai [AZ12b, p. 78] citam três principais aplicações do agrupamento de
textos. São elas:

• navegação em corpora
3: o agrupamento de textos permite organizar grandes con-

juntos de documentos, facilitando a navegação nesses conjuntos e proporcionando
ferramentas para tal. Aggarwal e Zhai [AZ12b] citam o método Scater/Gatter

[Cut+92] como um algoritmo exemplo dessa aplicação, pois ao mesmo tempo que
agrupa os documentos do conjunto alvo, provê também um método próprio para
percorrer o agrupamento gerado, permitindo a navegação inteligente do conjunto
de documentos original;

• resumo automático de corpora: o agrupamento de textos, em especial quando reali-
zado através de algoritmos que geram grupos caracterizando-os com palavras ou
trechos-chave, pode ser utilizado para identi�car as principais famílias de tópicos
presentes nesse conjunto. Tais informações podem ser utilizadas por si só como
uma forma rudimentar de sumarização de grandes conjuntos de artefatos textuais,

3
Corpus, ou corpora, no plural, é um termo em latim usado na área de processamento de linguagem

para descrever um grande conjunto de dados textuais em linguagem natural. Mais detalhes desse conceito
podem ser encontrados no Capítulo 4.
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como também pode ser fornecida como base para algoritmos mais complexos de
sumarização automática;

• suporte para classi�cação de documentos: em vários contextos distintos, o agrupa-
mento de textos pode ser usado para induzir, complementar ou melhorar sistemas
de classes a serem utilizados na tarefa de classi�cação de textos, incrementando sua
viabilidade e os índices de performance obtidos.

Como dito no início desta seção, a utilização do agrupamento automático de textos
no projeto aqui apresentado se dá no âmbito dessa última aplicação. A ideia seria utilizar
algoritmos de agrupamento simples como maneira de gerar sistemas de classes viáveis
que permitissem a realização da classi�cação automática de acórdãos.

Esse processo foi realizado como uma das etapas da chamada adequação ontológica do
sistema de classes, que está detalhada no Capítulo 4.

Métodos e algoritmos

Uma imensa variedade de métodos para a tarefa de agrupamento �guram na litera-
tura das diversas áreas citadas anteriormente, entretanto, nem todas essas possibilidades
estiveram sempre disponíveis para o agrupamento de textos.

Como todas as tarefas de processamento de linguagem, o agrupamento de textos age
sobre representações computacionais dos textos. Quando representações esparsas eram a
forma mais comum de representação, suas várias peculiaridades muitas vezes impediam
a utilização de algoritmos de clusterização mais gerais, exigindo adaptações especí�cas
[AZ12b, p. 79].

Todavia, com o surgimento dos embeddings, que não apresentam propriedades tão
restritivas, o agrupamento de textos passou a contar com vários algoritmos mais sim-
ples, que antes estavam apenas disponíveis para agrupamentos de dados numéricos ou
categóricos.

Expomos, a seguir, três métodos básicos de agrupamento: O algoritmo k-Means, o algo-
ritmo A�nity Propagation e e o algoritmo BIRCH. Escolhemos apresentar estes algoritmos,
em especí�co, por dois motivos: porque eles exempli�cam bem algoritmos de agrupamento,
como um todo, e porque esses foram os métodos utilizados neste trabalho. Mais detalhes
do contexto de sua utilização podem ser encontrados no Capítulo 4.

O algoritmo k-Means

O k-Means [MS99, p. 515-518] é um dos mais celebres métodos de agrupamento de
dados. Ele recebe, como entrada:

• um conjunto de n vetores numéricos X = {x1, ..., xn} ∶ X ∈ ℝn×d , representando os
objetos a serem agrupados. No caso do agrupamento de textos, esses vetores podem
ser tanto representações esparsas como embeddings;

• uma função de distância �̂ ∶ ℝd ×ℝd → ℝ, que recebe dois vetores de representação
e retorna um valor real, signi�cando alguma distância métrica entre eles. No caso
do k-Means é essa distância que exerce o papel de similaridade: quanto menor a
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distância entre os vetores que representam dois objetos, maior será seu nível de
similaridade;

• uma função �̂ ∶ (ℝd )→ ℝd que computa o vetor médio de um conjunto de vetores;

• o número desejado de grupos k, que dá título ao método;

• uma condição de parada, seja ela um número máximo de iterações ou um condição
sobre variabilidade mínima entre iterações, que determina implicitamente o grau de
precisão a ser obtido na construção do agrupamento.

O algoritmo de�ne os grupos gi com base nos seus centros cgi ∈ ℝd , representados por
vetores no espaço de representações. Um determinado objeto j pertence a um grupo gi
se a distância da representação desse objeto ao centro do grupo �̂(xj, cgi) for mínima se
comparada aos centros dos outros grupos.

O k-Means começa inicializando vetores {cg1 , ..., cgk} para representar os k centros, e
portanto os k grupos a serem gerados. Os vetores dos centros podem ser inicializados
com valores aleatórios ou utilizando-se de algum método que vise melhorar a qualidade e
estabilidade dos resultados obtidos.

Em seguida, atribui-se um grupo gi a cada objeto xj, em função do centro de qual grupo
está mais próximo, segundo a função de distância �̂ . Então, os centros dos grupos são
recalculados, substituindo-os pelas médias dos membros atuais dos respectivos grupos,
segundo a função �̂.

Esse processo, é, então, repetido diversas vezes, sempre atualizando os centros e os
membros de cada grupo, até que a condição de parada seja atingida. Os grupos obtidos são
retornados como resultado �nal.

O algoritmo A�nity Propagation

Ao contrário do k-Means, que representa cada grupo através de um ponto no espaço
das representações, podendo este ponto não corresponder a nenhum dos artefatos a ser
agrupado, o algoritmo A�nity Propagation [FD07; Mak19a], ou algoritmo de propagação

de a�nidade, de�ne cada grupo em função de um objeto xe do conjunto de entrada, que
passa a ser chamado de representante, ou exemplar, daquele grupo.

Para tal, o A�nity Propagation recebe:

• o conjunto de vetores a serem agrupados X = {x1, ..., xn} ∶ X ∈ ℝn×d ;

• uma condição de parada;

• uma matriz de similaridade S ∈ ℝn×n, que exerce aqui o papel da função de simila-
ridade. S é de�nida de maneira que cada uma de suas componentes não-diagonais
s(i, j) representa a similaridade entre o objeto xi e o objeto xj, dada por uma função de
similaridade �̂ ∶ ℝd ×ℝd → ℝ pré-estabelecida, enquanto as componentes diagonais
s(i, i) são valores que representam a chance de um objeto xi ser escolhido como
como o representante de um grupo.
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A matriz de similaridade é utilizada para preencher outras duas matrizes: a matriz de
responsabilidade R ∈ ℝn×n e a matriz de disponibilidade Z ∈ ℝn×n.

Cada elemento da matriz de responsabilidade r(i, j) representa numericamente o quão
bem o artefato xj representa o artefato xi, se comparado com outros artefatos. As compo-
nentes de R, inicialmente nulas, são atualizados segundo a Equação 2.1.

r(i, j)← s(i, j) − max
(j′≠j)

{z(i, j′), s(i, j′)} (2.1)

Cada elemento da matriz de disponibilidade z(i, j), por sua vez, representa o quão
apropriado seria, para o artefato xi, ser representado pelo artefato xj.

A matriz de disponibilidade também é inicializada com valores nulos e suas componen-
tes são atualizadas em função de sua posição. As componentes z(i, j), que não pertencem
à diagonal são atualizadas segundo a Equação 2.2, enquanto as componentes z(j, j) que
pertencem à diagonal são atualizadas segundo a Equação 2.3.

z(i, j)← min

{

0, r(j, j) + ∑
i′∉{i,j}

max{0, r(i′, j)}

}

(2.2)

z(j, j)← ∑
i′≠j

max{0, r(i′, j)} (2.3)

O algoritmo itera as atualizações das matrizes, interrompendo a repetição quando
a condição de parada é alcançada. Após a parada, uma matriz de critério C ∈ ℝn×n é
computada a partir de R e Z , seguindo a Equação 2.4.

c(i, j)← r(i, j) + z(i, j) (2.4)

O agrupamento �nal é gerado a partir de C . Para representar cada artefato xi é escolhido
o artefato xj para o qual o valor c(i, j) seja máximo. Cada grupo gi do agrupamento G é
instanciado, então, de maneira a ser constituído por todos os artefatos xj que têm o mesmo
objeto xi como seus representantes, incluindo ele mesmo.

O algoritmo BIRCH

Algoritmos como o k-Means e o A�nity Propagation têm que tratar os artefatos a
serem agrupados separadamente, percorrendo-os e mantendo-os todos na memória. Isso
pode exigir muitos recursos computacionais e diminuir a qualidade do agrupamento para
grandes conjuntos de objetos.

O algoritmo BIRCH [ZRL96; Mak19b], sigla para Balanced Iterative Reducing and Cluste-

ring using Hierarchies, ou Redução e Agrupamento iterativo balanceado usando hierarquias,
em tradução livre do inglês, é um algoritmo de agrupamento hierárquico, que tenta lidar
diretamente com essa questão, produzindo resultados que não sofrem tanto com o aumento
dos conjuntos de entrada.
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O BIRCH recebe como entrada:

• o conjunto de artefatos X = {x1, ..., xn} ∶ X ∈ ℝn×d a serem agrupados;

• uma função de similaridade �̂ ;

• dois valores inteiros b e t , representando parâmetros para a construção da árvore
interna do algoritmo;

• um conjunto de condições de poda, ou seja, condições que determinam, para um con-
junto de dados estruturados em árvore, quais partes da árvore devem ser removidas
para gerar um conjunto mais conciso;

• um algoritmo de agrupamento auxiliar mais simples, como o próprio k-Means;

Para alcançar o objetivo de tratar melhor grandes conjuntos de entrada X , o BIRCH

condensa subconjuntos da entrada {xi} ⊂ X em objetos chamados Clustering Features

(CFs), de�nidos pelas Equações 2.5, 2.6 e 2.7, onde n′ ≤ n é o número de artefatos de
X representados pelo CF em questão. Esses Clustering Features são representações de
subgrupos do conjunto de entrada e sua utilização permite uma economia signi�cativa de
recursos, já que eles ocupam muito menos espaço do que os artefatos originais, mas de
forma a minimizar a perda informacional. O BIRCH realiza o agrupamento sobre os CF s e
não sobre os artefatos xi originais.

CF = (n′, LS, SS) (2.5)

LS =
n′

∑
i=1

xi (2.6)

SS =
n′

∑
i=1

xi2 (2.7)

O processamento do algoritmo é dividido em quatro etapas. Na primeira etapa, o BIRCH

escaneia os artefatos de entrada X e gera os CFs apropriados. Esses CFs não são gerados
individualmente, mas na forma uma árvore, chamada árvore-CF . Cada nó da árvore é
um CF resultante da concatenação de todos os seus CFs �lhos, de forma que a árvore
representa um agrupamento hierárquico do conjunto original.

Nessa etapa, o algoritmo insere, um por um, cada artefato na árvore-CF , incorporando-
o a um CF de uma das folhas. Para tal, ele percorre a árvore, encontrando o caminho em
que a similaridade �̂ do artefato e dos CFs que compõe seus nós é ótima, até encontrar,
nas folhas, o CF apropriado para introduzir o artefato, atualizando então toda a estrutura
hierárquica em função do artefato introduzido.

Cada nó e cada folha da árvore possuem um número máximo de �lhos, de�nidos pelas
variáveis de entrada b e t , respectivamente. Caso a introdução de um novo artefato ultra-
passe um desses valores, o algoritmo divide o conteúdo do nó ou da folha saturada com um
novo nó ou folha recém criados, que representam um novo subgrupo na hierarquia.
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Com a árvore preenchida e todos os artefatos originais representados por seus res-
pectivos CFs, a segunda fase consiste num processo de diminuição da árvore-CF , através
da união e remoção de folhas e nós segundo os critérios de poda, recebidos na entrada.
Esse procedimento proporciona uma simpli�cação da hierarquia gerada, com o mínimo de
perda informacional possível.

Na terceira etapa, o BIRCH se utiliza do método de clusterização auxiliar fornecido
para agrupar os CFs por ele produzidos.

Na quarta e última fase, o método escaneia os dados originais novamente, tentando
a�nar o agrupamento produzido na fase anterior e podar os grupos pouco representativos
que podem ter sido gerados no processo. O agrupamento �nal é, então retornado como
resultado.

2.1.4 Tradução
Além da classi�cação e do agrupamento de textos, a tarefa de tradução de textos também

exerce um aspecto muito importante neste trabalho, apesar de diferente em natureza das
demais.

Os algoritmos orientados à atenção, que constituem o principal foco de estudos desta
pesquisa do ponto de vista computacional, surgiram para tratar o problema de tradução,
sendo necessária a compreensão básica da tarefa de tradução para o entendimento desta
família de métodos que tanto nos interessa. Por esse motivo, expomos, nesta seção, os
fundamentos teóricos referentes à tarefa de tradução automática de textos.

De�nição

Como dito no Capítulo 1, a tradução de textos é o processo de gerar, a partir de um
texto escrito numa determinada linguagem natural, um texto semanticamente equivalente,
mas escrito em outra linguagem natural [Pre19].

A tradução automática de textos, também chamada de tradução de máquina, é a tarefa
de processamento de linguagem que busca habilitar uma máquina a realizar traduções de
textos entre diferentes línguas de maneira automática [Tha16, p. 1].

Formalmente, podemos de�nir tal tarefa como o ato de encontrar um tradutor �̂ ∶
(ℝd )→ (ℝd ) que aproxime de maneira satisfatória uma função de tradução � implícita
entre duas línguas. A função � é tal que, para cada sequência de artefatos textuais SO =
{pO0 , ..., pOn} na língua de origem, ela retorna uma sequência de artefatos SD = {pD0 , ..., pDm}
correspondente a uma sentença semanticamente equivalente e sintaticamente correta na
língua de destino. Note que essa de�nição de �̂ pressupõe que os artefatos pOi da sequência
de origem SO e pDi da sequência-alvo SD sejam tratados através de representações vetoriais
de dimensão d .

A tradução automática de textos é uma das mais importantes tarefas de processamento
de linguagem, seja por sua extensa aplicabilidade, importância cientí�ca ou relevância
histórica e historiográ�ca.

Nesse último quesito, a tarefa de tradução ganha destaque por sua origem como área
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de pesquisa moderna ter se dado de maneira concomitante a e intimamente envolvida com
o surgimento da própria linguística computacional [Wea55; Hut99].

Seu desenvolvimento também acompanhou a evolução global da área, passando por
momentos de intensa evolução tecnológica, alternados a drástica estagnação e, até mesmo,
desilusão por parte da comunidade cientí�ca [Tha16, p. 1].

Para nossa sorte, entretanto, passamos agora por um momento de forte desenvol-
vimento, caracterizado pelas aparição dos modelos baseados em atenção neural, cuja
in�uência estende-se para diferentes âmbitos de estudo dentro do próprio PLN e na qual
este trabalho encontra-se contextualizado.

Aplicações

Ao contrário das tarefas de classi�cação e agrupamento, a tradução de máquina ra-
ramente é encarada como uma tarefa genérica ou auxiliar cujo valor está em um vasto
conjunto de aplicações.

Muito pelo contrário, a tradução de máquina, é em si, sua própria aplicação, sendo �m
para si mesma.

A importância desta “única” aplicação, que justi�ca a atenção empregada a ela, seja
na academia ou na indústria, não passa despercebida aos olhos: a principal estimativa é
de que hajam atualmente, no mundo, algo em torno de 6000 linguagens faladas [Kra92] e,
seja empregada na tradução de memorandos diplomáticos, de mensagens entre pessoas
comuns, de obras literárias, ou mesmo como tarefa auxiliar para a tradução de áudio, a
tradução automática de textos tem potencial inestimável para democratizar conhecimento
e derrubar as barreiras comunicacionais que separam os seres-humanos.

Métodos e algoritmos

A grande importância da tradução automática de textos justi�ca o grande volume de
métodos e algoritmos disponíveis para realizá-la e explica também o porque da necessidade
de expor tais métodos de maneira geral, separando-os em grandes categorias.

Assim como �zemos para os algoritmos de classi�cação automática, podemos também
destacar duas principais famílias de métodos nesse caso: algoritmos de aprendizado raso e
algoritmos de aprendizado profundo.

O início das pesquisas sobre tradução de máquina remontam aos anos 1950 e a primeira
leva de algoritmos, surgidos ao longo das primeiras duas décadas de esforço, eram métodos
baseados em dicionário, que realizavam tradução palavra por palavra [Tha16, p. 2].

Fenômenos como polissemia, diferenças de sintaxe, morfologia e ordenação entre
diferentes línguas são apenas algumas das razões que justi�cam porque tais métodos
ingênuos geravam resultados tão distantes do desejado.

Esse primeiro conjunto de algoritmos não envolvia aprendizado e, portanto, não se
encaixam em nenhuma das duas categorias listadas anteriormente. Algoritmos como esse
e versões mais so�sticadas que surgiram nos anos seguintes se aproximam muito mais
dos chamados algoritmos baseados em regras, que precederam os métodos de aprendizado
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no estudo de muitas tarefas de processamento linguagem, inclusive da a classi�cação de
textos.

Foi por volta dos anos 1980, que o aumento do poder computacional propiciou o
surgimento dos primeiros algoritmos de aprendizado para a tradução automática. Tais
modelos ainda focavam seu processamento nas palavras, mas embasavam-se em grandes
corpora de tradução que permitissem o aprendizado de padrões estatísticos para sobrepujar
os problemas dos métodos anteriores [Bro+93; Tha16, p. 3].

A partir de então, os algoritmos começaram a expandir sua granularidade além das
palavras, surgindo assim os métodos de tradução baseados em frases [MW02], e a incor-
porar mais procedimentos e modelos auxiliares que permitissem enriquecer o processo
de tradução, incluindo modelos de linguagem, modelos de tradução reversa, modelos de
reordenamento e sistemas de penalidade sobre traduções [Tha16, pp. 5-6].

Concomitantemente, tentativas de obter melhores representações de sintaxe através
de modelos baseados em árvores também ganharam destaque [YK01; Tha16, p. 6].

Por volta dos anos 2000, modelos de máxima entropia e log-lineares [BDD96; ON02],
eram as alternativas mais populares, incorporando grande parte das propriedades e modelos
auxiliares que haviam sido desenvolvidos até então [Tha16, p. 6].

Esses algoritmos entretanto, estavam limitados pela localidade de suas traduções e
baixa capacidade de expressar relações linguísticas com a amplitude necessária, além da
complexidade computacional trazida pelo uso de tantos modelos e sistemas auxiliares
[Tha16, p. 7].

O advento das redes neurais e a consequente ascensão dos métodos de aprendizado
profundo nessas e outras áreas, entretanto, permitiu a resolução ou mitigação de vários
desses problemas: redes neurais alinhadas a representações profundas permitiram a uni�-
cação e simpli�cação das arquiteturas, alcançando melhores resultados quando treinadas
sobre grandes corpora, sem a necessidade de conhecimento especí�co do domínio em que
trabalham [Tha16, p. 7].

A principal estrutura neural para a tradução automática é a chamada arquitetura
encoder-decoder , que se utiliza de dois módulos distintos: um para codi�car o texto de
entrada em representações computacionais e�cientes segundo seu aprendizado, e outra
para converter tais representações para uma sentença na linguagem de saída [Tha16, p.
7-8].

Essa estrutura poderosa e �exível permitiu que vários tipos distintos de redes neurais
fossem utilizados para construir os módulos de codi�cação (encoder) e decodi�cação
(decoder), sendo que as RNNs, quando aplicadas nesse contexto, geraram os melhores
resultados da área até então [Cho+14b; Tha16, p. 8].

Entretanto, apesar de tais modelos atingirem resultados melhores que os anteriores, seu
alcance na representação de relações sintáticas e semânticas entre palavras ainda estava
distante do adequado.

Nesse contexto, surgiram os chamados mecanismos de atenção [BCB14] que permitiram
a consideração muito mais ampla de relações de contexto na geração das representações
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dos artefatos textuais [Tha16, p. 10].

Posteriormente, com os bons resultados alcançados pelos mecanismos de atenção,
surgiram, também nesse contexto, os algoritmos baseados em atenção com destaque aos
transformers [Vas+17], que viriam a servir de base para uma nova geração de algoritmos
ainda mais e�cientes e gerais, dos quais o ELMo [Pet+18] , o Open-AI GPT [Ale18] e o
BERT [Dev+18], já citados anteriormente, fazem parte.

Esses algoritmos permitiram o desbravamento de novos patamares de e�ciência na
tradução de máquina e seu poder de generalização é tanto que permitiram a eles, em
especial ao BERT, transitar para várias outras tarefas de processamento de linguagem e
aprendizado de máquina de maneira mais geral.

Por esse motivo, esses algoritmos já �guraram na lista de principais métodos para
a tarefa de classi�cação de textos, que apresentamos anteriormente, mas é importante
destacar que foi no contexto da tradução de textos que muitos deles surgiram e se desen-
volveram.

Em função disso que julgamos tão importante expor essa visão geral da tarefa de
tradução, para facilitar o entendimento desses algoritmos, que foram o principal foco desse
trabalho e que serão explicitados de maneira detalhada nas Seções 2.2.2 e 2.2.3, desse mesmo
capítulo.

2.1.5 Tarefas de pré-processamento
Esperamos que tenha sido perceptível que todas as tarefas, métodos e algoritmos

apresentados até aqui pressupõe que suas entradas não sejam dados textuais em forma
bruta, mas versões tratadas destes.

A etapa em que se realiza esse tratamento é chamada de etapa de pré-processamento,
pois antecede o processamento realizado pelos algoritmos que buscam resolver a questão
principal de cada problema.

O que constitui o pré-processamento de um texto pode variar muito em função das
aplicações desejadas, mas em geral podemos entender o pré-processamento como um con-
junto de procedimentos que visam segmentar artefatos textuais, �ltrar os dados relevantes
para a aplicação desejada, extrair deles informações estatísticas que possam auxiliar no
processamento e gerar representações textuais para tais artefatos [Li+20, p. 4].

Assim como fazemos com o processamento de textos, também modelamos o pré-
processamento em função de tarefas, no caso tarefas de pré-processamento, modelos gerais
de procedimentos comuns que podem ou não constituir uma determinada etapa de pré-
processamento, em função das necessidades do processamento a ser realizado.

É amplo e diverso o conjunto de tarefas de pré-processamento descritas e estudadas
na literatura de PLN, por esse motivo, nos focamos nos próximos parágrafos em de�nir e
exempli�car apenas aquelas que foram relevantes para esse trabalho4.

4O resultado, entretanto, pode ser bem representativo, já que a maioria das tarefas de pré-processamento
listadas são comuns para as mais diversas linhas de pesquisa dentro da área.
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Remoção de dados indesejados

Quando recebemos dados do mundo real, é certo que haverão diversas formas de
conteúdo entre eles que não serão de interesse para a aplicação em questão e cuja presença,
inclusive, pode causar problemas durante o processamento.

No caso de dados textuais, esses conteúdos indesejados podem ser, desde dados cor-
rompidos ou distorcidos, ruído computacional gerado por programas pelos quais aqueles
dados passaram, até marcações realizadas para outras aplicações que não aquela que se
objetiva no momento.

A tarefa de remoção de dados indesejados constitui-se exatamente da remoção desse
conteúdo, de forma a tornar o texto processável [MS99, p. 123].

Ajuste de capitalização

Textos contém uma mescla de caracteres com diferentes capitalizações, ou seja, mi-
núsculos e maiúsculos, estes últimos normalmente utilizados para expressar o início de
sentenças, nomes próprios e outras informações semânticas ou sintáticas.

Por diversas razões, entretanto, pode ser mais interessante se houver uma homoge-
neidade no estado de capitalização dos caracteres do texto a ser utilizado, sendo todos
maiúsculos ou minúsculos, mesmo que informações sobre a posição dos caracteres maiús-
culos sejam mantidas separadamente do texto, através de marcações especí�cas.

A tarefa de ajuste de capitalização consiste, justamente, em converter o formato do
texto para o per�l de capitalização que melhor se encaixar na aplicação desejada [MS99, p.
123].

Tokenização

Uma etapa essencial para maioria dos pré-processamentos é segmentar um texto em
artefatos textuais tidos como fundamentais para �ns de processamento. Tal segmentação
pode ter diferentes graus de granularidade, separando o texto em parágrafos, palavras e
até mesmo unidades menores, como sílabas ou caracteres.

A separação do texto em palavras é a forma de segmentação mais comum e pode ser
utilizada como etapa intermediária ou auxiliar, mesmo quando o objetivo �nal é tratar
outro nível de granularidade.

Dá-se o nome de Tokenização ao procedimento de segmentar um texto em artefatos
chamados tokens, que podem ser palavras ou entidades semelhantes, como números,
abreviaturas e sinais de pontuação [MS99, p. 124].

Apesar de essa ser a de�nição mais comum, muitas vezes o termo de tokenização é
usado também para se referir a processos de segmentação com granularidades próximas
às das palavras.

Esse é o caso, em especial, da chamada tokenização em sub-palavras, que nos inte-
ressa especialmente, dada sua utilização pelos algoritmos baseados em atenção, a serem
apresentados ainda neste capítulo.
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Métodos de tokenização em sub-palavras segmentam um texto em tokens que repre-
sentam partes de palavras ao invés de palavras inteiras, o que tende a permitir um melhor
tratamento de termos raros ou especí�cos.

Dois algoritmos de tokenização em sub-palavras que ganharam destaque na literatura
e que exempli�cam bem essa classe de métodos são o Byte Pair Encoding (BPE) [SHB15] e
a Segmentação WordPiece [SN12; Wu+16].

De forma geral, esses algoritmos funcionam de maneira muito semelhante entre si:
ambos recebem um número máximo de tokens para compor seu vocabulário e são trei-
nados sobre um grande córpus de texto puro na língua de interesse. Seus vocabulários
são inicializados no nível de caractere, com todos os caracteres encontrados no córpus e
vão sendo expandidos progressivamente com combinações desses caracteres, até que o
número máximo de vocábulos seja atingido. O resultado �nal normalmente corresponde
à separação do texto em partes de palavras que tendem a se correlacionarem com a�xos
comuns.

A principal diferença entre esses dois algoritmos está no critério de adição de novos
vocábulos: enquanto o BPE adiciona, como novo vocábulo, a combinação dos vocábulos
atuais com maior frequência de aparição no córpus, no WordPiece, os novos vocábulos são
escolhidos de maneira a minimizar o número �nal de tokens usados para representar o
córpus de treinamento, dado o tamanho do vocabulário pré-de�nido.

Lematização e Stemização

Palavras como “amar”, “amor” e “amaria” têm certas diferenças de signi�cado, mas em
nível mais geral expressam variações de um mesmo conceito, o que transparece na sua
semelhança morfológica.

Para diversas aplicações pode ser interessante tratar o signi�cado de tais palavras
apenas nesse nível mais geral, uni�cando-as através da remoção de seus a�xos e colapsando
em um único token todas as palavras de mesmo lema ou raiz. Esse procedimento é chamado
de Lematização ou Stemização

5 [MS99, pp. 131-132].

Na literatura, muitas vezes, diferencia-se esses dois termos, referindo-se a lematização
como o procedimento linguístico ideal de remover de uma palavra tudo que não constituí
seu lema; enquanto stemização refere-se a uma aproximação dessa tarefa, que remove
os a�xos através de métodos que não garantem a manutenção apenas do lema, mas que,
com grau satisfatório de acerto, colapsam as palavras com mesmo lema em um mesmo
token.

Normalmente, lematização e stemização são usadas apenas quando o texto é segmen-
tado em palavras. Quando a tokenização em sub-palavras é usada, por exemplo, stemização

e lematização podem se tornar obsoletas, já que a tokenização nesse caso já separa as
palavras em fragmentos parcialmente correspondentes a a�xos comuns.

5Em Inglês, a palavra “raiz” pode ser traduzida como “stem” e daí o nome Stemização, um aportuguesa-
mento do termo original Stemming.
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Remoção de Stop-Words

Algumas palavras, como artigos e preposições, possuem valor semântico relevante para
�ns de comunicação, mas que pode ser inútil para muitas aplicações de processamento.
Por esse motivo, vários métodos e algoritmos pressupõe que essas palavras tenham sido
�ltradas do texto.

A essas palavras dá-se o nome de stop-words e sua remoção prévia dos textos, se-
gundo uma lista de stop-words construída para aquela língua ou aplicação, é uma tarefa
de pré-processamento executada frequentemente antes de diversas aplicações [MS99, p.
533].

Filtragem de textos

Duas tarefas de pré-processamento listadas até aqui, remoção de dados indesejados e
remoção de stop-words, podem ser entendidas como casos especí�cos, e particularmente
relevantes, de uma tarefa de pré-processamento mais geral: a �ltragem de textos, que
consiste no procedimento de remover artefatos textuais que, por algum motivo, não
interessam à tarefa a ser executada ou prejudicariam seu processamento.

A implementação de tais �ltros varia em forma e critérios: artefatos podem ser �ltrados
em função de pertencerem ou não à uma lista pré-de�nida, como é o caso das stop-words,
em função da sua frequência de aparição no documento ou no córpus inteiro, ou mesmo
em função de tal artefato obedecer uma regra ou padrão morfológico ou sintático pré-
de�nido.

Nesse último caso, a principal ferramenta utilizada para realizar tais �ltragens são as
chamadas expressões regulares. Expressões regulares são expressões capazes de representar
de forma genérica determinados padrões textuais, que, juntas, constituem uma linguagem
regular, ou seja, uma linguagem que pode ser reconhecida por uma máquina e estado �nito.
Essa propriedade permite que as expressões regulares sejam usadas para �ltrar elementos
textuais de maneira computacionalmente e�ciente [MS99, pp. 120-121].

Geração de representações

Como dito anteriormente, para que um artefato textual possa ser processado por um
algoritmo, é necessário que ele esteja representado em algum formato computacional que
permita seu processamento de maneira objetiva e que seja compatível com o algoritmo em
questão.

Tais representações são chamadas de representações computacionais dos artefatos
textuais e sua geração é uma das mais importantes etapas no processamento de linguagem
natural.

A importância da geração de representações tem crescido ainda mais recentemente e é
muitas vezes absorvida, ao menos em parte, pelos algoritmos em si. Apesar disso, ainda é
natural caracterizá-la como uma tarefa de pré-processamento.

Ao longo dos anos, diversas formas foram desenvolvidas para gerar tais representações.
As principais delas são as representações vetoriais, tanto esparsas, quanto densas, mas
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outras formas de representações também ocupam papéis de destaque na área, como é o
caso da árvore-CF , usada pelo algoritmo BIRCH, que é uma representação textual de larga
escala em formato de árvore.

Para exempli�car, apresentamos uma forma de geração de representações bem popular
e que foi utilizada neste trabalho durante a etapa de Adequação Ontológica (vide Capítulo

4): o chamado método tf.idf [MS99, p. 543].

O tf.idf é um método de geração de representações vetoriais, que usa como base os
métodos de representação esparsa one-hot, utilizados até então. Esses métodos representam
um artefato textual amplo, como um trecho de texto, um parágrafo ou um documento,
como um vetor binário em que cada posição i do vetor corresponde a uma palavra num
vocabulário pré-de�nido. Se o trecho representado pelo vetor contém a i-ésima palavra
deste vocabulário, então a i-ésima componente do seu vetor de representação terá valor 1,
caso contrário, esta componente terá valor 0.

A diferença do tf .idf é que ele não ocupa as posições correspondentes às palavras do
vocabulário presentes no texto com o valor unitário, mas com o chamado índice tf .idf
daquela palavra naquele conjunto de documentos.

O índice tf .idf possui esse nome, justamente, porque ele e de�nido como o produto
de duas grandezas, o índice tf , do inglês term frequency, que é uma medida da frequência
de aparição da palavra naquele documento, e o índice idf , do inglês inverse document

frequency, que é uma grandeza inversa à frequência de aparição da palavra no conjunto de
textos que constitui o córpus da aplicação.

Dessa forma, quanto mais frequente for uma palavra num documento, maior é o valor
da componente correspondente no vetor de representação e, portanto, maior a importância
atribuída a ela na descrição do artefato. Em compensação, quanto mais comum for a
palavra no conjunto de documentos como um todo, menor será o valor de sua componente
correspondente no vetor de representação, já que se considera que, por ser uma palavra
comum, ela tem menos informação especí�ca a acrescentar sobre o artefato atual a ser
representado.

No caso mais simples, o índice tf da i-ésima palavra no j-ésimo documento é, literal-
mente, o número de ocorrências ni,j da palavra no documento, enquanto o idf é o inverso
da soma das ocorrências ni,x da palavra em todos os documentos x do córupus, como
representado na Equação 2.8.

tf .idf (j)i = tf (j)i × idf (i) =
ni,j

∑x ni,x
(2.8)

Entretanto, diversas variações e aperfeiçoamentos desses índices são utilizados em
diferentes aplicações, incluindo versões logarítmicas do tf e do idf e versões em que
se multiplica um terceiro fator w, correspondente a um peso extra, que busca balancear
melhor os índices resultantes, segundo critérios relevantes para cada aplicação.

Mesmo o tf .idf sendo o principal expoente dentre os métodos de geração de represen-
tações esparsas, são os métodos de geração de representações densas, ou embeddings que
vêm ganhado destaque e, desde o advento dos métodos neurais, os próprios algoritmos



2.2 | ALGORITMOS NEURAIS ORIENTADOS À ATENÇÃO

33

passaram a, cada vez mais, integrar grande parte do trabalho de geração embeddings à
própria etapa de processamento.

A maneira como isso é feito varia de algoritmo para algoritmo, mas explicitaremos
como e com base no que esse processo é realizado no caso do BERT, a ser explorado com
mais atenção nas próximas seções.

2.2 Algoritmos neurais orientados à atenção
Como mencionado anteriormente, focamos os esforços deste trabalho nos algoritmos

orientados neurais à atenção, em especial nos algoritmos Tranformer [Vas+17] e BERT

[Dev+19a]. Acreditamos que o amplo impacto dessa família de algoritmos tenha sido bem
caracterizado nas seções anteriores, em especial no que diz respeito às tarefas de tradução
e classi�cação, principais modelos teóricos a serem utilizados.

Nesta seção, fazemos uma apresentação detalhada desses algoritmos, de forma a emba-
sar teoricamente a metodologia e resultados expostos posteriormente. Para tal, começamos
com uma apresentação dos mecanismos de atenção, na Seção 2.2.1, e em seguida apre-
sentamos o algoritmo Transformer e seu descendente, o BERT nas Seções 2.2.2 e 2.2.3,
respectivamente.

2.2.1 Atenção
Tanto o Transformer como o BERT são algoritmos complexos, cujas apresentações en-

volvem muitos detalhes, mas cujo entendimento se embasa principalmente na compreensão
dos mecanismos de atenção.

Por esse motivo, julgamos ser melhor apresentar tais mecanismos separadamente,
alicerçando-os em exemplos simples, para, durante a apresentação dos algoritmos em si,
apenas de�nir o uso de tais mecanismos naqueles contextos.

O mecanismo de atenção básico

Os mecanismos de atenção são uma família de métodos computacionais que se inspiram
no conceito humano de atenção para proporcionar, a algoritmos, a capacidade de aprender
a focar seus recursos e atribuir diferentes graus de importância a diferentes aspectos de
suas entradas, o que usualmente leva a uma melhoria dos resultados obtidos em diversas
aplicações.

Mais do que isso, a atenção neural é um mecanismo de detecção de correlações. No
contexto das aplicações do processamento de linguagem natural, esse mecanismo permite a
detecção de correlações entre componentes de um texto, como palavras, de forma a mapear
a estrutura super�cial da linguagem e de suas relações de contexto e ordenação.

Começamos a formalização de tal conceito apresentando um mecanismo de atenção
básico, para, posteriormente, expandi-lo de forma a apresentar variações que nos interessam
para o contexto deste trabalho. Essa apresentação é baseada, principalmente no que diz
respeito à tipologia, naquela realizada em Hu [Hu20].
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Imagine, apenas para �ns ilustrativos, que queiramos resolver o seguinte problema
de classi�cação: recebemos um pequeno texto em linguagem natural que representa a
receita dada por um médico a seu paciente, especi�cando o tratamento ao qual este
deve se submeter, e desejamos classi�car o tratamento recomendado como apropriado ou
inapropriado para uma doença pré-determinada.

Para tal, recebemos o texto da receita na forma de uma sequência de representações
vetoriais V = {v0, ..., vn} ∶ V ∈ ℝn×d , uma para cada palavra que compõe o texto. Nossa
proposta é gerar uma representação vetorial c para o texto inteiro, de mesma dimensão
d dos vetores vi, que capte todo o contexto da receita, usando uma grande quantidade
de representações c para treinar uma pequena rede neural a realizar a classi�cação dos
tratamentos.

Uma maneira trivial de gerar a representação c da receita seria somando as represen-
tações vi das palavras que a compõe, mas sabemos que existe uma classe de palavras,
em especí�co, que pode ser bem mais importante que outras na hora de estabelecer se o
tratamento é apropriado ou não: nomes de medicamentos.

Sabemos, também, que nomes de medicamentos tendem a ser mais próximos morfo-
logicamente, sintaticamente e semanticamente, entre si, do que de palavras comuns da
língua portuguesa. Se soubermos que tal propriedade está bem representada no espaço dos
vetores de entrada vi que recebemos, podemos facilmente gerar um vetor de representação
u, chamado vetor de padrão, que capture o padrão comum dos nomes de medicamentos
(Poderíamos fazê-lo, por exemplo, tomando o vetor médio do conjunto de representações
vetoriais de nomes de medicamentos).

Sabendo disso, podemos usar um mecanismo de atenção simples para fazer com que o
algoritmo preste mais atenção a palavras que são nomes de medicamentos do que outras
palavras, dando uma importância maior a estas na hora de gerar a representação da receita
c.

Para tal, basta de�nir o nível de atenção dado a cada palavra como uma função da
similaridade entre aquela palavra e o vetor de padrão u, usando os níveis de atenção
gerados como pesos para balancear a soma dos vetores na geração de c.

Não por coincidência, é exatamente esse procedimento que nosso mecanismo simples
de atenção, explicitado nas Equações 2.9, executa.

ei = �̂ (u, vi) (2.9a)

�i = Softmax(ei) =
ei

∑i ei
(2.9b)

c =∑
i
�ivi (2.9c)

Primeiramente, ele calcula um coe�ciente de similaridade ei entre cada vetor de repre-
sentação vi da sequência de entrada e o vetor de padrão u, usando para isso uma função
de similaridade �̂ ∶ ℝd × ℝd → ℝ. Existem, na literatura, muitas opções de função de
similaridade [LPM15].
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Em seguida, ele normaliza os coe�cientes de similaridade ei , usando a função de
normalização Softmax e gerando, assim, os chamados coe�cientes de atenção �i .

O algoritmo, então, gera o vetor c, fazendo uma soma dos vetores de entrada vi,
balanceada pelos coe�cientes de atenção �i , de forma que o vetor c nada mais é do que uma
medida combinada de correlação linear entre o vetor padrão e os vetores de representação.
A representação da receita terá, portanto, muito mais in�uência das representações das
palavras que têm alta correlação com o vetor de padrão u, ou seja, das palavras que são ou
se assemelham a nomes de medicamentos.

Atenção multi-dimensional

Esse mecanismo de atenção simples, apresentado até aqui, é dito unidimensional, já
que o conjunto dos coe�cientes de atenção �i forma um vetor unidimensional � = {�i} ∶
� ∈ ℝn, chamado de vetor de atenção.

Uma generalização evidente desse mecanismo de atenção é o aumento da dimensiona-
lidade do vetor � , substituindo-o por uma matriz de atenção, no caso bidimensional, ou
por um tensor e atenção, nos casos de dimensão maior ou igual a 3.

Tal aumento de dimensionalidade é realizado através da projeção das representações vi
em diferentes espaços vetoriais. Com essa multitude de projeções da mesma representação,
é possível ao mecanismo focar a atenção em múltiplos aspectos da relação entre cada vetor
vi e o padrão u.

Tomemos, para �ns de exemplo, o caso bidimensional, representado nas Equações 2.10:
nesse caso, cada representação vi passa por h diferentes transformações, cada uma repre-
sentada por uma matriz Wk ∈ ℝd×d . À cada uma dessas transformações aplica-se a função
de similaridade com o vetor de padrão u, procedimento que gera, para cada representação
vi, não um único coe�ciente de similaridade ei , mas h coe�cientes de similaridade, que
juntos formam o vetor de similaridade �i ∈ ℝh entre vi e u.

Os vetores de similaridade �i são então concatenados, de forma a gerar uma matriz

de similaridade S, que após a normalização de seus elementos, torna-se uma matriz de

atenção Λ ∈ ℝn×h, e não um vetor de atenção � , como no caso unidimensional.

�i = {�̂ (u, viW1), ..., �̂ (u, viWh)} (2.10a)

S = {�1, ..., �i , ..., �n} (2.10b)

Λ = Softmax(S) (2.10c)

Atenção no contexto de tradução de máquina

Outra extensão possível do mecanismo de atenção simples é através da utilização de
múltiplos vetores de contexto. Esse caso é especialmente interessante para a tarefa de tra-
dução, sendo inclusive essa a forma e aplicação originalmente proposta para o mecanismo
de atenção, e não a versão mais simples, apresentada nas Equações 2.9 [BCB14].

No caso do problema de tradução, cada vetor vi corresponde a uma representação
vetorial de uma das palavras da sentença de entrada, na língua original a ser traduzida,
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enquanto cada vetor de padrão uj é, nesse caso, uma representação gerada pelo algoritmo
de tradução para ser usada como base para a escolha da j-ésima palavra da sentença
traduzida, na língua-alvo.

Usualmente, essa representação uj seria usada diretamente para a produção da próxima
palavra da sentença traduzida, mas o mecanismo de atenção permite a geração de uma
representação complementar cj, que encapsule as relações entre a próxima palavra a ser
gerada e todas as palavras da sentença de entrada, permitindo que os coe�cientes de
atenção quanti�quem a importância de cada palavra na sentença de entrada para a cada
palavra na sentença de saída.

É esse poder de detectar e quanti�car tantas relações entre esses pares de palavras que
traz uma melhoria tão grande aos resultados obtidos, o que atraiu a atenção da comunidade
cientí�ca para os mecanismos de atenção.

Formalmente, o processo de geração desse vetor de contexto se dá como representado
pelas Equações 2.11.

eji = �̂ (uj, vi) (2.11a)

�ji = Softmax(eji) =
eji

∑i eji
(2.11b)

cj =∑
i
�jivi (2.11c)

Para cada representação da próxima palavra de saída uj, gerada pelo algoritmo de tra-
dução, o mecanismo de atenção calcula a similaridade entre esta e todas as representações
vi das palavras da sentença de entrada, gerando o coe�ciente de similaridade eji para cada
uma delas.

Esses coe�cientes são normalizados para cada j, usando a função Softmax, e então o
vetor de contexto cj é gerado através da soma dos vetores das representações de entrada vi
balanceados pelos coe�cientes normalizados.

O vetor de contexto cj, que encapsula as relações contextuais entre a próxima palavra
a ser gerada e todas as palavras da sentença de entrada e representa uma medida de
correlação multidimensional entre elas, é então combinado com a representação original uj,
de maneira a gerar a j-ésima palavra da sentença traduzida e a representação uj+1 da palavra
seguinte, para a qual o ciclo se repetirá até que a tradução tenha sido concluída.

Auto-Atenção

No caso da tradução de máquina, o mecanismo de atenção com múltiplos vetores de
padrão é utilizado para permitir que o algoritmo de tradução “preste atenção” às diferentes
palavras da sentença de entrada, na hora de gerar cada uma das palavras da sentença de
saída.

É possível, entretanto, usar o mesmo mecanismo representado nas Equações 2.11 para
fazer um algoritmo prestar atenção a partes diferentes da mesma sentença na hora de
processá-la para algum objetivo. Esta variante desse mecanismo de atenção é usualmente
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chamada de auto-atenção, ou atenção interna, porque, nesse caso, os vetores de padrão uj
representam outras partes da mesma sentença que estamos processando. Nesse contexto,
as representações geradas são ainda uma medida de correlação, mas entre as palavras que
compõe a própria sentença.

O principal exemplo do uso da auto-atenção, tanto de maneira geral, quanto no que
diz respeito a este trabalho, é a geração das chamadas representações densas, ou embed-

dings.

Nesse caso, um algoritmo de geração de embeddings recebe as representações vi, cor-
respondendo a embeddings-protótipos, gerados por um algoritmo mais rudimentar, um
para cada palavra que compõe a sentença de entrada.

A cada iteração j do algoritmo, todos os embeddings-protótipos são, então, combinados
através de uma soma, balanceada pelos coe�cientes de atenção �ji entre o embedding-
protótipo uj da iteração e todos outros embeddings-protótipos vi da sentença, incluindo
ele mesmo.

O vetor de contexto cj, gerado por essa combinação, é utilizado como o novo embedding

da j-ésima palavra da sentença e contém, não só informação sobre aquela palavra, como
informação combinada de todas as outras palavras da sentença, pesada por algum grau de
similaridade entre elas.

Usado dessa maneira, o mecanismo de atenção permite o encapsulamento de relações
de contexto internas à própria sentença na hora de gerar as representações densas que serão
utilizadas para processá-la. Não há nenhum limite de distância entre tais relações e isso
permite, mesmo, a representação de relações de contexto de longo alcance, o que consistia
num desa�o signi�cativo para algoritmos de processamento linguístico anteriores.

Atenção como busca em memória

O problema da busca em memória [Hu20, pp. 4-5] pode ser de�nido super�cialmente
como o problema de encontrar para uma questão (query) q, um valor-resposta (value) v,
buscando, entre as chaves (keys) K dos valores-resposta, aquela que é mais apropriada
para a questão q.

Na versão não-determinística da busca em memória, a resposta não deve ser um único
valor v, mas uma combinação de valores v que dê peso maior para aqueles que são mais
apropriados para responder q.

Uma maneira simples de representar a busca em memória não-determinística é através
das Equações 2.12: primeiramente endereça-se a memória ao calcular a similaridade entre a
questão q e cada chave ki, em seguida essas similaridades são normalizadas e uma resposta
c é gerada somando-se todos os valores-resposta vi, cada um pesado pelo coe�ciente de
similaridade normalizado entre sua chave ki e a questão q.

ei = �̂ (q, ki) (2.12a)

�i = Softmax(ei) =
ei

∑i ei
(2.12b)
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c =∑
i
�ivi (2.12c)

Note a semelhança entre as Equações 2.12, que representam este procedimento de
busca não-determinística em memória, e as Equações 2.9, que de�nem nosso mecanismo
de atenção básico.

Esses dois conjuntos de equações são, em princípio, os mesmos, com exceção de que
a similaridade, no caso da busca em memória, é calculada em relação a um conjunto de
valores {ki} diferente do conjunto {vi} que é combinado para gerar a resposta c. Quando
esses conjuntos coincidem e ∀i(ki = vi), recaímos no mecanismo simples de atenção que
expusemos anteriormente.

Por esse motivo, as Equações 2.12 são referidas como uma generalização do mecanismo
de atenção básico, denominada atenção baseada em memória e, em função dessa generali-
zação, fundamenta-se a ideia de caracterizar o mecanismo de atenção como uma forma de
busca em memória não-determinística.

Em função disso, é comum observar a nomenclatura da busca em memória sendo
usada para tratar de mecanismos de atenção na literatura, mesmo para os casos em que os
conjuntos de valores e de chaves coincidem.

Isso é especialmente verdade para o algoritmo Tranformer, no qual o BERT se baseia, e
que apresentaremos a seguir. Por isso julgamos importante esclarecer tal nomenclatura e
caracterização.

2.2.2 O algoritmo Transformer
O Transformer , ilustrado simpli�cadamente na Figura 2.1, é um algoritmo de tradução

de textos e, como tal, recebe uma sentença SO = {pO0 , ..., pOn}, composta por palavras
pOi na linguagem natural de origem, e retorna uma sentença traduzida SD = {pD0 , ..., pDm},
composta por palavras pDi na linguagem natural de destino.

Assim como outros algoritmos de tradução, o Transformer possui uma estrutura com
duas componentes distintas, a componente de codi�cação, representada no lado esquerdo da
Figura 2.1, e a componente de decodi�cação, representada no lado direito da mesma �gura.
A componente de codi�cação recebe uma matriz X = {x0, ..., xn} ∶ X ∈ ℝn×d composta
por representações vetoriais densas das palavras da sentença de origem e retorna uma
matriz A = {a0, ..., an} ∶ A ∈ ℝn×d em que cada linha é uma codi�cação de atenção, ou vetor

de atenção correspondente a uma palavra da sentença original.

Já a componente de decodi�cação recebe a matriz A, produzida pela componente de
codi�cação, e uma matriz Y = {y0, ..., ym} ∶ Y ∈ ℝm×d , que contém representações vetoriais
para as palavras da sentença traduzida produzidas até o momento, gerando, para cada
posição i da sentença, uma distribuição de probabilidades probi que pode ser utilizada
para aferir a palavra pDi da sentença alvo. Aqui, d é um hiper-parâmetro que de�ne uma
dimensão característica para várias representações internas do modelo.

Tanto a componente de codi�cação, como a componente de decodi�cação são resul-
tado da composição de N funções menores, as funções Encoder e Decoder, respectiva-
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Figura 2.1: Esquema da arquitetura do Transformer paraN = 2, com a componente de codi�cação no

lado esquerdo e a componente de decodi�cação no lado direito. As setas cheias representam as matrizes

passadas entre as diferentes subcomponentes da arquitetura, as setas pontilhadas dentro das compo-

nentes representam as conexões de vazamento e as setas pontilhadas que ligam uma componente a

outra representam a passagem da matriz de codi�cações de atenção A, fornecida como matriz-chave

e matriz-valor para cada uma das funções de multi-atenção compartilhada dos Decoders. Imagem

traduzida e adaptada de [Ala18b].

mente.

Cada uma das N funções Encoder possui duas componentes: uma função de auto-

multi-atenção e uma Rede Feed-Foward simples, como de�nida na Equação 2.13, em função
das matrizes de pesos W1 ∈ ℝd×df f e W2 ∈ ℝdf f ×d e dos vetores de biases b1 ∈ ℝdf f e b2 ∈ ℝd 6.
O primeiro Encoder recebe a matriz de representações vetoriais X , que �ui pela função de
auto-multi-atenção e que, em seguida, é passada pela FNN , cujo resultado X (1) é fornecido
como entrada para o Encoder seguinte, e assim por diante. A matriz de saída X (N ) do
N -ésimo Encoder é a matriz A fornecida como uma das entradas para a componente de
decodi�cação.

FNN(x) = max(0, xW1 + b1)W2 + b2 (2.13)

Já cada uma das funções Decoder é constituída por três componentes menores: uma
componente de auto-multi-atenção, análoga a do Encoder, uma componente de multi-

atenção-compartilhada e uma FNN, também como de�nida na Equação 2.13. A componente
de auto-multi-atenção do i-ésimo Decoder recebe a matriz Y (i−1) e produz uma matriz
resultante Y ⋆(i), que é processada pela componente de multi-atenção-compartilhada, jun-

6Aqui df f é a dimensão da camada interna da FNN utilizada. Na arquitetura original utiliza-se df f =
2048.
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tamente com a matriz A, produzida pela pilha de Encoders; o resultado da função de
multi-atenção compartilhada é passado pela FNN, resultando na matriz Y (i) que é fornecida
como entrada para o Decoder seguinte. A saída Y (N ) do último Decoder , no contexto de
cada posição j da sentença-alvo, é submetida a uma transformação linear e uma função
Softmax, de maneira a gerar a distribuição de probabilidades probj .

As componentes de auto-multi-atenção, tanto do Encoder como do Decoder, e a
componente de multi-atenção-compartilhada do Decoder são, na verdade, instâncias dife-
rentes de uma mesma função, chamada função de multi-atenção (Multi-Att), divergindo
apenas nos parâmetros de entrada fornecidos. A função de multi-atenção é como de�nida
nas Equações 2.14 e 2.15 e recebe como entrada três matrizes: a Matriz de Questões Q, a
Matriz de Chaves K e a Matriz de Valores V .

A função de auto-multi-atenção do i-ésimo Encoder recebe, como Q, K e V , cópias
idênticas da mesma matriz X (i−1), que é a matriz de saída do Encoder anterior; de maneira
similar, a função de auto-multi-atenção do i-ésimo Decoder recebe, como Q, K e V , cópias
da matriz de saída Y (i−1) do Decoder anterior; já a função de multi-atenção-compartilhada
do i-ésimo Decoder recebe, como Q, a matriz Y ∗(i), resultado do processamento da função
de auto-multi-atenção do mesmo Decoder, e recebe, como K e V , cópias da matriz A de
codi�cações de atenção, dada como saída pelo último Encoder da pilha de Encoders. Na
Tabela 2.1, estão, sinteticamente representadas quais matrizes são fornecidas como Q, K e
V para cada uma das instâncias da função de multi-atenção citadas.

Muti-Att(Q, K, V ) = Concat(H1, ...Hh)W O (2.14)

onde Hi = Att(QW Q
i , KW K

i , VW
V
i ) (2.15)

Instância Q K V
Auto-multi-atenção do Encoder #i X (i−1) X (i−1) X (i−1)

Auto-multi-atenção do Decoder #i Y (i−1) Y (i−1) Y (i−1)

Multi-atenção-compartilhada do Decoder #i Y ⋆(i) A A

Tabela 2.1: Discriminação dos Inputs Q, K e V da função de multi-atenção, para cada uma de suas

instâncias no Transformer

Nas Equações 2.14 e 2.15, Concat representa a função de concatenação matricial, as
matrizes W Q

i ,W K
i ∈ ℝd×dk , W V

i ∈ ℝd×dv e W O ∈ ℝhdv×d são parâmetros a serem aprendidos,
onde h é o número de matrizes Hi chamadas de cabeças de atenção, produzidas pela função

de atenção (Att), de�nida na Equação 2.16. As funções Att e Multi-Att estão ainda
ilustradas na Figura 2.2.

Att(Q, K, V ) = Softmax
(
QKT
√
dk )

V (2.16)

Conceitualmente, o que a função de atenção faz é encontrar uma representação para
cada vetor-pergunta qi ∈ Q como uma combinação dos vetores-valor V , nos quais o
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(a) Att (b) Multi-Att

Figura 2.2: Ilustrações esquemáticas das funções de Atenção (Att) e Multi-Atenção (Multi-Att) do

Transformer, onde MatMul representa a multiplicação de matrizes, Scale representa o produto por um

número real, no caso 1/
√
dk , e Mask é a máscara aplicada no Decoder, que impede que sejam levadas

em consideração as posições posteriores a qual está sendo avaliada. Imagem extraída e adaptada de

[Vas+17].

próprio qi está incluso. O peso de cada vetor-valor nessa combinação é chamado de score

de atenção daquele vetor-valor e signi�ca quanta atenção é dada a ele na hora de construir
uma representação para qi; esse score é calculado por uma métrica de similaridade entre o
vetor-pergunta e o vetor-chave correspondente, no caso, o produto interno.

Como cada vetor, nesse contexto, é uma representação vetorial de uma palavra, o que a
função de atenção faz é encontrar uma nova forma de representar a palavra que codi�que
suas relações com todas as outras palavras da sentença, de maneira a dar o peso devido a
cada relação, codi�cando assim as conexões de contexto entre as palavras no momento de
representá-las.

A função de multi-atenção apenas expande o poder de representação da função de
atenção, ao converter as matrizes Q, K e V para múltiplos sub-espaços vetoriais distintos,
aplicando a função de atenção a cada um deles e, depois, combinando as representações
geradas.

Olhando com cuidado é possível observar que, juntas, as Equações 2.14, 2.15 e 2.16

formam um mecanismo de atenção multidimensional com multiplicidade de vetores de
padrão, como de�nido na Seção 2.2.1.

A multidimensionalidade se manifesta através das cabeças de atenção Hi , que corres-
pondem ao resultado do mecanismo de atenção aplicado a diferentes projeções das entradas
(Cada projeção caracterizada por uma trinca de matrizes (W Q

i ,W K
i ,W V

i )). As estruturas
resultantes Hi são concatenadas para formar um tensor de atenção �nal, correspondente
à matriz Λ nas Equações 2.10. Esse tensor, no caso do Transformer, é transformado pela
matriz W O , de maneira a gerar uma representação mais compacta que combine todos os
coe�cientes de atenção de maneira útil para a execução de seu objetivo.

A multiplicidade dos vetores de padrão se manifesta conjuntamente com a adoção de



42

2 | ARCABOUÇO TEÓRICO

uma arquitetura baseada em memória, através da separação das estruturas Q, K e V e
do fato de que cada uma delas contém representantes para todas as partes das sentenças
correspondentes, permitindo que sejam calculados coe�cientes de atenção entre todas
as combinações possíveis de palavras das duas sentenças. A função Multi-Att é usada,
inclusive, das duas maneiras possíveis apresentadas na Seção 2.2.1: quando recebe todas as
entradas correspondentes a uma mesma sentença, ela se torna uma função de auto-atenção
e quando recebe entradas de sentenças distintas, ela funciona como a função de atenção
usada no contexto de tradução, chamada aqui de função de atenção compartilhada.

É importante notar ainda dois detalhes: primeiramente, no caso do Transformer, a
função Att encapsula a normalização, a pesagem dos vetores-valor pelos coe�cientes de
atenção e a aplicação da função de similaridade �̂ , que aqui corresponde ao argumento
da Softmax na Equação 2.16; em segundo lugar, é importante destacar que aqui K , Q e V
encapsulam toda a sentença que representam e não apenas um de seus artefatos, como
quando apresentado na Seção 2.2.1 e, por isso, essas estruturas manifestam-se, no contexto
do Transformer como matrizes e não vetores.

Isso conclui uma apresentação resumida do Transformer, como originalmente pro-
posto, faltando citar apenas alguns detalhes-chave: as máscaras, as conexões de vazamento,
constituídas por operações de soma e normalização, e a produção de encodings.

As máscaras são uma estrutura complementar adicionada às funções de atenção do
Decoder que não permite a ele levar em conta, em nenhum momento, as representa-
ções das palavras posteriores àquele momento. Elas servem para igualar o processo de
treinamento ao processo de execução, em que os encodings das palavras posteriores não
são conhecidos justamente porque serão gerados pelo próprio Decoder no futuro; ao
mesmo tempo, a máscara permite que o treinamento seja feito muito mais rápido, sem
precisar �car recorrendo a cada previsão gerada anteriormente, como acontece no caso
das RNNs. É justamente essa propriedade que gera um ganho de tempo tão grande por
parte do Transformer em relação a outros algoritmos estado-da-arte. Na prática, a máscara
consiste na substituição dos scores correspondentes às conexões ilegais pelo valor −∞ nas
instâncias do Decoder, de maneira a zerar suas contribuições na Softmax da Equação

2.16.

As conexões de vazamento são conexões complementares dentro da arquitetura, que os
autores observaram que melhoram os resultados obtidos. Essas conexões são tais que todas
as componentes, tanto do Encoder quanto do Decoder, não passam para as componentes
seguintes apenas as matrizes por elas geradas, mas sim a soma normalizada [BKH16]
das matrizes geradas com suas respectivas matrizes de entrada, como se o input de cada
componente vazasse para seu output

7.

A conversão das sentenças de palavras, tanto a sentença de origem SO , como a sentença
alvo SD , para suas representações vetoriais (embeddings) em X e Y , são realizadas através
da segmentação das sentenças em sub-palavras, usando os algoritmos BPE ou Wordpiece,
dependendo da aplicação, seguida pela aplicação de uma função de geração de embeddings

7Visando melhorar os resultados do treinamento, mecanismos de dropout são ainda aplicados sobre as
conexões de vazamento, bem como nas somas dos embeddings. Esses mecanismos ignoram parte da entrada
durante o treinamento com uma probabilidade �xa Pdropout = 0.1 e visam impedir que a estrutura vicie sua
performance em alguma de suas componentes [Sri+14; Vas+17, p. 7].



2.2 | ALGORITMOS NEURAIS ORIENTADOS À ATENÇÃO

43

de�nida em função de uma matriz B, compartilhada com a transformação linear �nal da
componente de decodi�cação. Além disso, o Transformer adiciona, a cada representação
vetorial gerada, um embedding de posição, ou seja, um vetor que caracteriza a posição
daquela palavra na sentença, de maneira que o algoritmo possa diferenciar a mesma
palavra quando ela aparece em posições distintas, o que os modelos recorrentes fariam
naturalmente, mas que não está, a priori, ao alcance da arquitetura do Transformer. Os
embeddings de posição usados são tais como de�nidos nas Equações 2.17 e 2.18, onde pos é
a posição da palavra na sentença e i é a coordenada do vetor do embedding de posição ao
qual aquele valor se refere.

PE(pos, 2i) = sin(pos/100002i/d ) (2.17)

PE(pos, 2i + 1) = cos(pos/100002i/d ) (2.18)

Sob a luz desses detalhes, é possível visualizar que o que o Transformer faz é encontrar
novas representações para as sentenças, ao somar iteradamente, através das conexões de
vazamento, suas representações anteriores com medidas de autocorrelação dessas mesmas
representações; o algoritmo aprende, através das suas funções de multi-atenção, quais
partes dessas medidas devem ser intensi�cadas e quais devem ser atenuadas, gerando
assim representações, para cada palavra da sentença, que encapsulam suas relações de
contexto com as demais palavras da mesma sentença. O resultado desse processo está
ilustrado na Figura 2.3.

Figura 2.3: Exemplo do resultado do mecanismo de atenção do Transformer. Nessa imagem é possível

ver um mapa de cores representando o score de atenção, ou seja, a medida de autocorrelação, dada pelo

Transformer a cada palavra de uma sentença para medir a sua relação com a palavra “ it”; É possível

notar que os valores atribuídos para “The” e “animal”, que representam o referente da palavra “ it”, são

proeminentes, indicando que essa relação foi aprendida pelo algoritmo através de sua representação

de autocorrelação. Imagem extraída de [Ala18b].
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2.2.3 O algoritmo BERT
Como dito anteriormente, o Trasformer atinge resultados estados-da-arte para a tradu-

ção automática de textos, entretanto não é trivialmente adaptável para outras tarefas. Após
a publicação do Transformer, uma série de trabalhos de pesquisa em PLN se debruçaram
justamente sobre o desa�o de criar arquiteturas nele baseadas que pudessem ser igualmente
bem sucedidas na realização de outras tarefas linguísticas como a classi�cação automática
de textos [Pet+18; Ale18].

Esses esforços culminaram na proposição do BERT , o Codi�cador bidirecional de re-

presentações baseado em Transformers, em tradução livre do inglês Bidirectional Encoder

Representations from Transformers [Dev+19a]. O BERT conseguiu não só adaptar de ma-
neira inteligente a estrutura do Transformer, como também unir essa estrutura a conceitos
de transferência de aprendizado e aprendizado semi-supervisionado. Tal associação permite
ao BERT realizar tarefas linguísticas distintas com, praticamente, o mesmo processo de
treinamento, obtendo resultados estado-da-arte para várias delas, incluindo para aquelas
que possuem poucos dados para treinamento.

Sob a luz da explicação realizada sobre a arquitetura do Transformer, a arquitetura
do BERT, ilustrada na Figura 2.4, é muito simples de ser entendida: O BERT consiste
da componente de codi�cação do Transformer, ou seja, uma composição de Encoders
de Transformer, que recebem uma matriz X de representações vetoriais densas de uma
sentença e retornam uma matriz de codi�cações de atenção A.

Figura 2.4: Esquema da arquitetura do BERT com a estrutura anexa para a realização da classi�cação

de textos automática. Imagem traduzida e adaptada de [Ala18a]

Os modelos do BERT são um pouco maiores que o Transformer em termos de parâme-
tros: O BERTBASE possui N = 12, d = 768 e h = 12 e o BERTLARGE possui N = 24, d = 1024



2.2 | ALGORITMOS NEURAIS ORIENTADOS À ATENÇÃO

45

e h = 16, enquanto o Transformer original tinha N = 6, d = 512 e h = 8. Entretanto essas
diferenças de arquitetura são super�ciais; o contraste entre o BERT e o Transformer original
se da principalmente nas formas como os dados são fornecidos e como o treinamento é
realizado.

Ao invés de uma única sentença de entrada SO , o BERT recebe como input uma
sequência  = {[CLS],SA, [SEP],SB, [SEP]}, composta por um símbolo especial de
aglutinação [CLS], uma sentença SA e uma sentença SB, ambas �nalizadas por um
símbolo especial de separação [SEP]. As representações das sentenças são geradas de
forma análoga ao Transformer, com segmentação em sub-palavras, utilizado nesse caso
apenas o algoritmo WordPiece, mas além do embedding de posição, usado no Transformer,
o BERT soma a cada representação vetorial também um embedding aprendido de sentença,
que diferencia se o token pertence a SA ou SB. A partir dessa entrada, o BERT retorna
então uma matriz que contém uma representação de atenção para cada uma das palavras
das sentenças, inclusive a palavra especial de aglutinação [CLS].

Tanto a entrada como a saída do BERT são de�nidas em função da estrutura genérica
que ele tem de assumir para a resolver quantidade de tarefas linguísticas distintas que
se propõe a resolver: a entrada é constituída de duas sentenças pois muitas das tarefas
linguísticas por ele resolvidas são caracterizadas por duas sentenças, como é o caso da
resposta de perguntas, caracterizada por uma sentença de pergunta e outra de resposta, ou
a tarefa de inferência, caracterizada por uma sentença de premissa e outra de conclusão;
já a saída é genérica porque, para cada uma dessas tarefas, será conectada uma camada
extra ao BERT, que receberá a matriz de representações de atenção e a usará para gerar
uma saída apropriada para aquela tarefa.

O Treinamento do BERT é dividido em duas etapas: o pré-treinamento e o aperfeiçoa-

mento. O pré-treinamento é um processo de treinamento não-supervisionado que vale para
todas as tarefas-alvo. Ele é constituído de duas tarefas não-supervisionadas: modelagem de

linguagem mascarada e previsão de próxima sentença.

Na modelagem de linguagem mascarada, 15% das palavras das sentenças no conjunto
de treinamento são substituídas por outros símbolos, da maneira como indicada na Tabela

2.2. A tarefa consiste em descobrir qual era palavra substituída usando a codi�cação de
atenção retornada pelo BERT para sua posição na sentença.

Tipo de substituição Frequência
Substituir pelo símbolo especial [mask] 80%
Substituir por um palavra aleatória 10%
Não substituir 10%

Tabela 2.2: Protocolo de substituição de palavras para a tarefa de modelo de linguagem mascarada

do BERT

Na previsão da próxima sentença, 50% dos pares de sentenças contidos no conjunto de
treinamento têm a sentença SB substituída por outra sentença aleatória do conjunto. A
tarefa consiste em prever se SB é ou não a próxima sentença legítima, dado SA, utilizando
para isso, apenas a codi�cação de atenção c retornada pelo BERT para o símbolo especial
de aglutinação [CLS] de SA.
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As duas tarefas são realizadas concomitantemente durante o pré-treinamento, onde um
custo combinado delas é minimizado. Esse processo permite ao BERT aprender valores para
os parâmetros de seus Encoders que codi�quem as relações linguísticas entre diferentes
palavras e seus contextos.

Para cada tarefa linguística distinta, como dito anteriormente, acopla-se ao BERT uma
camada extra, voltada para aquela tarefa especi�ca, e realiza-se um treinamento supervisi-
onado usando dados para a tarefa alvo, com os parâmetros dos Encoders começando dos
valores obtidos no pré-treinamento. Esse é o processo chamado de aperfeiçoamento.

No caso da classi�cação de textos em k classes distintas, o aperfeiçoamento consiste em
fornecer a codi�cação de atenção c retornada para o símbolo de aglutinação [CLS] a uma
FNN simples, de�nida por uma matriz W C ∈ ℝd×k , seguida de uma Softmax, utilizando o
resultado como uma distribuição de probabilidades sobre as classes possíveis para realizar
a previsão. Uma função de custo de classi�cação comum é utilizada então para ajustar
tanto os parâmetros da FNN, como os da pilha de Encoders.

Ainda no caso da classi�cação, usam-se sequências degeneradas da forma  =
{[CLS],SA, [SEP],∅, [SEP]} durante o aperfeiçoamento, já que a classi�cação é uma
tarefa que se utiliza de uma única sentença e não duas.

Por questões de e�ciência computacional, as sequências  , usadas como entrada para
o BERT, têm seu tamanho, em palavras, usualmente limitado por um máximo de | |. No
artigo original, durante o treinamento usaram-se os valores | | = 128 para 90% dos casos e
| | = 512 para os 10% restantes, de maneira a maximizar a e�ciência do treinamento sem
inibir o aprendizado de embeddings de posição para sentenças maiores [Dev+19a, p. 4183].
É possível também, em função da implementação, completar as sentenças com palavras
nulas até elas atingirem o tamanho padrão | |, de maneira a otimizar a e�ciência.

A motivação dessa arquitetura é a ideia de que o pré-treinamento poderia aprender co-
nhecimento linguístico geral de maneira robusta, permitindo que períodos de treinamento
de aperfeiçoamento bem mais curtos fossem o su�ciente para adaptar esse conhecimento
para tarefas especí�cas. As hipóteses por trás do modelo se mostraram verdadeiras: não só o
tempo de aperfeiçoamento é, na prática, realmente muito menor que o de pré-treinamento,
1 hora em 1 TPU contra 4 dias em 16 TPU s, como um único pré-treinamento foi realmente
capaz de ser utilizado para a realização de diversas tarefas linguísticas distintas, obtendo
resultados estado-da-arte [Dev+19a, p. 4175-4176] .

Além disso, os autores do BERT disponibilizaram não só o código-fonte, como uma
versão do modelo multi-lingual já pré-treinada. Essa versão conta com dimensões análogas
ao modelo BERTBASE e já foi treinada em 104 línguas distintas, incluindo Português, usando
dados das diferentes versões da Wikipedia

8. Para uma língua com menos recursos de
treinamento, como o Português, é possível usar uma versão monolingual do BERT em uma
linguagem com mais recursos, como é o caso do Inglês ou do Chinês, traduzindo automati-
camente os dados de treinamento para essas línguas, ou usar a versão multi-lingual pura,
realizando o treinamento de aperfeiçoamento com dados originais em português, podendo
ou não realizar-se passos extras de pré-treinamento usando dados em português caso seja
necessário; experimentos realizados pelos próprios desenvolvedores do BERT indicam

8https://www.wikipedia.org/

https://www.wikipedia.org/
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que essa última opção tende a apresentar melhores resultados nesse caso [Dev+19b];
trabalhos recentes indicam, inclusive, que o modelo multi-lingual é capaz de generalizar
conhecimento linguístico entre línguas distintas na realização de tarefas [PSG19].

Durante a realização deste trabalho, entretanto, foi lançado o BERTimbau [SNL19;
SNL20], o primeiro modelo BERT pré-treinado em português, o que elevou a posição do
português como língua de baixos recursos e se tornou uma das principais opções avaliadas
neste trabalho, em comparação com a versão multi-lingual.

Esses motivos tornam o BERT um dos principais, se não o principal algoritmo can-
didato atualmente para a realização de tarefas de classi�cação de textos e várias outras
tarefas linguísticas, assim como o Transformer e seus modelos baseados são os principais
candidatos para tarefas de tradução. Isso sem levar em conta o fator adicional de que,
por serem recentes, muito conhecimento cientí�co sobre os próprios algoritmos e sua
e�ciência em diferentes aplicações ainda pode ser produzido e agregado.

Com isso, encerra-se a apresentação teórica do aspecto computacional deste trabalho.
Na seção seguinte, apresentamos o aspecto jurídico, focando em dois conceitos centrais
para a caracterização do problema aqui estudado: acórdãos e verbetação.

2.3 Acórdãos e Verbetação

2.3.1 Acórdãos
Como citado no Capítulo 1, a proposta desse trabalho é aplicar os conhecimentos sobre

os algoritmos listados até aqui com o intuito de automatizar o processo de verbetação de
acórdãos.

Acórdãos são documentos jurídicos cuja existência está prevista no Artigo 163 do Código

de Processo Civil brasileiro (CPC). Eles são relatos de julgamentos e decisões tomadas por
órgãos jurisdicionais colegiados de segunda instância, como é o caso do Tribunal de Justiça

de São Paulo (TJ-SP), ou de instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e o Supremo Tribunal Federal (STF). Tais julgamentos são resultados da análise de casos
levados a esses tribunais como recursos de julgamentos proferidos em instâncias inferiores
ou como competência originária dos próprios tribunais superiores [Gui04, p. 34].

Guimaraes [Gui94] propõe uma maneira de visualizar a estrutura lógica desses do-
cumentos; maneira essa que elenca quatro elementos, ou categorias fundamentais de
conceitos, que os compõe: Fato, Instituto Jurídico, Entendimento e Argumento.

O Fato consiste num fato jurídico, ou seja um fato material que possui implicações
jurídicas e que pede-se que seja analisado. Nas palavras de Guimarães, constituem fatos
jurídicos, “fatos de cuja ocorrência nascem, modi�cam-se ou extinguem-se direitos, adqui-

rindo, pois, relevância jurídica” [Gui04, p. 47]; o Instituto Jurídico é constituído da entidade
jurídica que refere ou modela aquele fato, no contexto do processo, e toda a legislação
e dispositivos que governam tal entidade; o Entendimento é o posicionamento da corte
em relação àquele processo, que representa a conexão entre o fato e o instituto; por �m a
Argumentação é a sustentação lógica que justi�ca o Entendimento, constituída por razões
jurídicas ou factuais e a argumentação que as conecta.
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O caráter de um acórdão não é, entretanto, puramente registral do processo que ele
descreve. Decisões de tribunais superiores criam jurisprudência, tonando-se referência
para decisões a serem tomadas em casos similares. Por esse motivo, juízes e advogados
das partes interessadas se referem a acórdãos de processos correlatos para sustentar suas
argumentações e, para tal, eles costumam realizar uma busca jurisprudencial por processos
ligados àqueles nos quais eles estão envolvidos [Gui04, p. 62].

2.3.2 Ementa e Verbetação
Para permitir a busca pelos acórdãos, o Artigo 563 do CPC determina que todo acórdão

contenha um elemento chamado ementa jurisprudencial, que constitui uma representação
sintética do acórdão, através da qual seja possível encontrá-lo e entender super�cialmente
seu conteúdo, de maneira a poder decidir se ele diz ou não respeito ao caso de interesse.
Dessa forma, a ementa se torna uma ferramenta na recuperação de informação, produzida
a partir de uma identi�cação temática e síntese documentária [Gui04, p. 18, 62].

Cada ementa jurisprudencial é constituída de duas partes: o cabeçalho, ou verbetação, e
o resumo, muitas vezes chamado apenas de ementa. O cabeçalho é um conjunto de termos
descritores, chamados de verbetes, que funcionam como uma espécie de classi�cação do
acórdão; já o resumo é um pequeno texto, usualmente de parágrafo único e escrito por
extenso em linguagem natural, que sintetiza o conteúdo do acórdão original. Dois exemplos
de ementas jurisprudenciais reais, contendo resumo e verbetação, estão representados na
Figura 2.5.

Figura 2.5: Exemplos reais de ementas jurisprudenciais, extraídos de [Gui04].

Juntos, o resumo e a verbetação formam, nos termos de Sable [Sab84], uma espécie de
ponte informacional do leitor ao conteúdo do acórdão, em três níveis de detalhamento: a
verbetação, que permite a busca e recuperação de acórdãos de possível interesse, o resumo,
que permite um entendimento super�cial do conteúdo e o conteúdo do acórdão em si. A
ementa também re�ete a estrutura lógica do acórdão proposta por Guimarães, englobando
conceitos fundamentais do fato, instituto jurídico, entendimento e argumento.

2.3.3 Objetivos e problemas das ementas jurisprudenciais
Maturana [Mat92] de�ne os três objetivos das ementas jurisprudenciais:

• Auxiliar o leitor a decidir se é ou não o caso de ler o documento original;

• fornecer máxima informação sobre o documento sem exigir sua leitura;

• permitir a realização de buscas computadorizadas pelos documentos de interesse.
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Destacamos, em especial, o terceiro item. Lancaster [Lan91] con�rma a visão de
Maturana ao defender que, se antes os acórdãos tinham como objetivo facilitar as buscas
em bibliotecas físicas, hoje eles buscam permitir a busca desses acórdãos armazenados em
bancos de dados jurisprudenciais, através de sistemas de computadores.

No que diz respeito à busca, é de se esperar que a verbetação exerça um papel primário
e fundamental. Leitores interessados em algum tipo de processo especí�co podem buscar
por verbetes relacionados ao fato, instituto jurídico, entendimento ou argumento que lhes
interessam, restringindo o resultado em função desses parâmetros e lendo os resumos dos
acórdãos retornados para determinar seu grau de interesse para a situação.

Na prática, entretanto, não é isso que acontece. Guimarães [Gui04, p.68-71] observa
que, devido a problemas na elaboração dos cabeçalhos, ou seja, nos processos de verbetação,
muitos dos bancos de dados jurisprudenciais acabam recorrendo a campos de busca reser-
vados para indexações próprias, inutilizando a verbetação e seus verbetes como ferramenta
indexatória. Entre os problemas que levam a esse fenômeno, os autores destacam:

• falta de unidade vocabular: muitas vezes o mesmo fato ou instituto jurídico é
representado por termos diferentes, di�cultando as buscas;

• falta de unidade sintática intra-verbetes: verbetes podem ser representados por
mais de um termo, conectados por hifens. Como esse tipo de fenômeno não vem
acompanhado de regras sintáticas especí�cas, isso acaba gerando muitas variações
representacionais para um mesmo verbete, por exemplo “CIPA - suplente”, “suplente
- CIPA”, ou “suplente da CIPA” seriam variações possíveis de um mesmo verbete;

• falta de unidade sintática entre verbetes: não existem regras de�nidas sobre a
ordem relativa entre verbetes e como essa ordem pode encapsular informações de
hierarquia entre eles;

• utilização de verbetes genéricos e redundantes: verbetes que não trazem espe-
ci�cidade su�ciente ao instituto jurídico descrito, ou conjuntos de verbetes redun-
dantes, acabam poluindo as verbetações, atrapalhando um minimalismo representa-
cional.

A literatura da área destaca a necessidade de resolução desses problemas: KOBASHI
[KOB89] a�rma que a digitalização dos bancos de dados jurisprudenciais e os avanços
das tecnologias da informação exigem uma re�nação cada vez maior dos parâmetros de
elaboração das ementas , enquanto CALADO [CAL72] defende a progressiva uniformi-
zação e normalização da elaboração desses documentos tanto em nível nacional como
internacional.

Existem, inclusive, princípios a serem adotados na elaboração das ementas jurispru-
denciais, recomendados com a intenção de pavimentar o caminho para a resolução desses
problemas. Guimarães [Gui04, p.82-95] sintetiza trabalhos anteriores e de�ne uma lista de
princípios que deveriam reger o processo de produção de ementas, incluindo a verbetação.
São eles:

• clareza: não devem haver obscuridades ou ambiguidades na elaboração da ementa
ou na escolha dos termos e descritores, de maneira a não atrapalhar o entendimento
direto e perfeito do leitor;
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• objetividade: a ementa deve abordar de maneira objetiva o verdadeiro conteúdo do
acórdão e sua estrutura lógica, sem digressões;

• concisão: todos os termos e descritores devem ser essenciais, atendo-se a uma
representação minimal e realmente sintética;

• a�rmação: a ementa deve ser direta e a�rmativa, justamente por muitas vezes os
acórdãos de�nirem regras gerais a serem aplicadas;

• proposição: a ementa deve ter sentido completo em suas partes;

• precisão: os vocábulos utilizados na ementa devem ser usados com a exata acepção
para descrever seus conceitos, as expressões usadas devem ser consagradas da técnica
jurídica e palavras idênticas devem ser utilizadas para descrever o mesmo signi�cado;

• correção: a ementa deve seguir as regras da língua e evitar estrangeirismos, além
de fornecer uma representação correta do conteúdo do acórdão;

• independência: a ementa deve ser inteligível, mesmo sem a leitura do acórdão
original;

• coerência: a ementa deve possuir lógica e nexo de forma a evitar contradições;

• análise prévia: ementa deve ser fruto de um processo de análise e condensação,
representando os principais conceitos contidos no documento original;

• seletividade: a ementa deve selecionar os conceitos mais importantes, focando
neles sem se perder em conceitos acessórios.

Acreditamos que o processo de automação da verbetação, proposto nesse projeto, seja
um caminho que, se realizado sob a luz desses princípios, possa não só reduzir o tempo
gasto na elaboração de ementas, como também ajudar signi�cativamente na resolução
dos problemas anteriormente citados de falta de unidade vocabular e sintática e excesso
de redundâncias. Os detalhes metodológicos desse estudo e os resultados obtidos estão
representados nos capítulos a seguir.
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Capítulo 3

Metodologia de Pesquisa

3.1 Objetivos e questões de pesquisa
Com o embasamento teórico necessário apresentado no capítulo anterior, neste capítulo

apresentamos uma visão geral dos detalhes metodológicos que compõe este trabalho. Para
tal, começamos por detalhar os objetivos e as questões que pretendemos responder com a
nossa pesquisa, previamente expostos na Seção 1.3, do Capítulo 1, de forma a nortear os
detalhes a serem expostos posteriormente.

Ao desenvolver o trabalho de pesquisa aqui apresentado, nos propusemos a alcançar
os seguintes objetivos:

• produzir um córpus organizado e processável a partir do banco de dados do Projeto

Kollemata, adaptando sua estrutura de verbetes de maneira a gerar um sistema de
classes passível à automação da verbetação como problema de classi�cação, remo-
vendo as disfunções observadas na literatura da área e os obstáculos ao tratamento
computacional do problema;

• implementar um protótipo de classi�cador que pudesse automatizar a verbetação
sobre esse córpus com índices satisfatórios de desempenho, servindo de primeira
referência para o processo de automação da verbetação;

• compartilhar e documentar diretrizes, metodologias e ontologias, geradas tanto a
partir da construção do córpus,como a partir da implementação do protótipo, que
permitam outras empreitadas similares no futuro;

• Agregar conhecimento cientí�co no processo de alcançar os objetivos anteriores,
tanto no que diz respeito ao BERT, suas variações e a aplicação de algoritmos baseados
em atenção a dados em português, como no que se refere à estrutura de verbetação
dos acórdãos no Brasil e como essa estrutura pode ser adaptada para viabilizar sua
automação.

Em relação ao último item, podemos especi�car o conhecimento que desejamos produ-
zir, através das seguintes perguntas que gostaríamos que esse trabalho respondesse:

• Como está estruturada a verbetação do Projeto Kollemata? Quais características ela
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apresenta e o quanto tais características corroboram o documentado na literatura da
área?

• Quais dessas características representam obstáculos ao tratamento computacional
do problema e sua automação?

• Como podemos usar os algoritmos e técnicas de processamento de linguagem natural
apresentados no capítulo anterior para adaptar a estrutura de verbetes encontrada,
de maneira a amenizar esses obstáculos e viabilizar a automação da verbetação como
uma tarefa de classi�cação?

• Quão viável é modelar a verbetação como um processo de classi�cação e implementar
um classi�cador BERT e�ciente para esta tarefa?

• Qual desempenho de classi�cação pode ser atingido nesse cenário e quais suas
limitações?

• Como o desempenho varia em função das versões do BERT, dos parâmetros e das
formas de estruturar as classes utilizadas?

• O que essas variações revelam sobre a verbetação, a modelagem realizada e os
algoritmos e versões utilizados?

Estando explícitos esses objetivos e questões que nortearam nosso trabalho, podemos,
nas seções seguintes, detalhar a metodologia adotada para alcançá-los.

3.2 Dados do Kollemata
Como dito anteriormente, o cerne do projeto aqui proposto está no estudo do uso de

algoritmos baseados em atenção na tarefa de classi�cação de acórdãos. Todos os algoritmos
baseados em atenção, incluindo o BERT e o Transformer, são algoritmos de aprendizado
de máquina supervisionado, ao menos em nível global. Isso signi�ca que eles precisam
receber como entrada um conjunto signi�cativamente amplo de exemplos corretos que
caracterizam a tarefa a ser realizada. No caso da verbetação modelada como uma tarefa de
classi�cação, esses exemplos são pares (xi , yi), em que xi é um texto pré-processado que
caracterize o acórdão e yi é um conjunto de verbetes que classi�cam aquele acórdão.

Como dito anteriormente, o conjunto de dados utilizado para a realização deste tra-
balho foram os dados do Projeto Kollemata, um projeto que reuniu uma grande biblioteca
jurisprudencial para a área de Direito de propriedade, constituída por 26403 acórdãos
brasileiros manualmente verbetados.

Essa biblioteca disponibiliza, para cada acórdão, sua verbetação e seu resumo, além de
outros meta-dados como o tribunal responsável por sua emissão e a data de julgamento. O
resumo e a verbetação de cada processo, entretanto, são os principais dados de interesse
neste caso, pois eles podem ser utilizados como elementos xi e yi para constituir os pares
de treinamento dos algoritmos explorados. A proposta do trabalho aqui apresentado foi,
portanto, aprender a realizar a verbetação automática de um acórdão a partir do resumo
que compõe sua ementa jurisprudencial.

O uso do Kollemata como fonte de dados trouxe algumas vantagens:
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• o Kollemata é um banco de dados montado para a busca jurisprudencial, ou seja,
ele foi construído exatamente no tipo de ambiente em que os problemas com a
verbetação listados na Seção 2.3 surgem e fazem necessário corrigir-se;

• os acórdãos que compõe esse banco passaram por alguma forma de seleção para
estarem lá, realizada por pro�ssionais da área, o que nos fornece resultados mais
con�áveis do que uma extração automática de outras fontes forneceria;

• os idealizadores do Kollemata estiveram gentilmente a disposição deste projeto,
solucionando dúvidas sobre os dados e seu formato, uma vantagem rara quando se
trata da utilização de grandes fontes de dados para aprendizado de máquina.

No que tange à escolha dos resumos como fonte de geração das classi�cações, e não
outras alternativas, como os conteúdos completos dos acórdãos, por exemplo, existem
algumas justi�cativas:

• o Transformer e os algoritmos nele baseados são, em geral, mais e�cientes que suas
alternativas recorrentes, entretanto, isso se dá apenas nos casos em que a dimensão da
sentença de entrada n é menor que a dimensionalidade das representações d [Vas+17,
p. 6]. Essa condição pode ser alcançada para a maioria dos casos utilizando-se o
resumo como entrada, entretanto, não será atingida em nenhum caso ao se utilizar
alternativas como o texto completo do acórdão, dada a extensão natural desses
documentos. Essa a�rmação é corroborada pelos resultados da análise exploratória
realizada sobre os dados do Kollemata, que será apresentada no Capítulo 4;

• a geração da verbetação a partir do resumo encontra certa corroboração teórica
na literatura da área. Guimarães [Gui04] defende que a verbetação seja produzida
após a elaboração do resumo, contendo verbetes que englobam os conceitos do
acórdão original que foram considerados su�cientemente relevantes para entrarem
no resumo;

• Dos dados disponibilizados pelo banco de dados do Projeto Kollemata, o resumo é
o único campo que possui viabilidade para servir como entrada para a tarefa de
verbetação. Usar outros artefatos para constituir as componentes xi do treinamento
implicaria em utilizar outro conjunto de dados que não traria os benefícios dos dados
do Kollemata, anteriormente listados.

Tal escolha não impede, entretanto, que trabalhos futuros explorem o uso do texto
completo dos acórdãos, ou outras fontes de dados na geração automática de verbetações.
Acreditamos, inclusive, que esse trabalho agrega conhecimento e descobertas em relação a
natureza do problema que propiciará e facilitará a realização desse tipo de exploração, além
de outras conclusões interessantes sobre os dados utilizados e estrutura do treinamento de
uma forma mais geral.

3.3 Estratégia de resolução do problema
Explicitados os dados que foram utilizados para atingir os objetivos desse trabalho, resta

agora realizar um desenho da estrutura metodológica que nos permitiu transformar esses
dados de entrada nos resultados que serão apresentados nos próximos capítulos.
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Esse desenho da estrutura metodológica, que nos propomos a fazer nesta seção,
constitui-se de uma apresentação geral e introdutória de tal metodologia, que foca, princi-
palmente, em divisar e justi�car as etapas que a constituem, para fornecer uma visão geral
do trabalho, ao mesmo tempo que os detalhes e resultados de cada uma delas possam ser
expostos cuidadosamente nos capítulos subsequentes.

Temporalmente, o trabalho de pesquisa aqui apresentado dividiu-se em três grandes
partes: A construção do córpus, a adequação ontológica do sistema de classes e a automação

da verbetação, propriamente dita.

Como essas etapas se divisaram com clareza no tempo e como os resultados de uma
são fundamentais para justi�car a metodologia adotada na etapa posterior, julgamos
ser melhor estruturar a apresentação dessa pesquisa de forma temporal, caracterizando
o trabalho através dessas três etapas e apresentando-as em sua unidade e organizadas
temporalmente, ao invés de tentar separar metodologias e resultados e aglutiná-los para
exposições separadas.

Por esse motivo, o trabalho, a partir daqui, organiza-se em três capítulos: o Capítulo

4, que apresenta em ordem as duas etapas de preparação dos dados, respectivamente, a
construção do córpus e a adequação ontológica, o Capítulo 5, que apresenta a etapa-objetivo
de automação da verbetação e um capítulo �nal (Capítulo 6), que uni�ca e discute de forma
geral as conclusões obtidas.

Desses, os dois primeiros caracterizam detalhes de metodologia de suas etapas corres-
pondentes e explicitam os resultados nelas obtidos, além de discutir sua relação com os
resultados obtidos nas demais etapas.

Nas Subseções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3, a seguir, apresentamos uma visão geral de cada uma
dessas etapas, justamente para propiciar ao leitor uma imagem que sirva de referência na
leitura dos capítulos subsequentes, nos quais elas são detalhadas.

3.3.1 Construção do córpus
A primeira etapa do trabalho consistiu na adequação dos dados do Projeto Kollemata

para o uso intentado.

Tal adequação caracterizou-se pela utilização de uma série de procedimentos de pré-
processamento, todos previamente de�nidos e discutidos, de forma a adequar os dados ao
processamento desejado.

Posterior a esse pré-processamento bruto, realizou-se uma e reorganização desses
dados em estruturas computacionais viáveis para o uso pretendido, compondo-os num
córpus processável.

Com o córpus montado, foi possível, então, realizar uma análise exploratória desses
dados, que permitiu extrair informações relevantes à automação da verbetação em si,
observar como as propriedades discutidas na literatura da área e listadas na Seção 2.3,
do Capítulo 2, se manifestam nos dados do Kollemata e determinar quais passos seriam
necessários a partir de então.
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A descrição desse pré-processamento, bem como a exposição da análise realizada e dos
resultados obtidos serão apresentados no Seção 4.1, do Capítulo 4.

3.3.2 Adequação ontológica
Os resultados obtidos na análise exploratória, realizada na etapa anterior, revelaram a

necessidade de se fazer uma reorganização profunda no sistema de classes dos dados de
entrada, de forma a torná-lo computacionalmente viável para a aplicação desejada.

Essa reorganização constituiu a etapa de adequação ontológica, ou taxonômica, do
sistema de classes dos dados.

A adequação ontológica foi caracterizada por um estágio de pré-processamento das
classes, no qual usaram-se algumas das tarefas de pré-processamento expostas na Seção

2.1.5, do Capítulo 2, uma etapa de construção da base do sistema de classes, a partir das
classes pré-processadas, e uma etapa posterior de clusterização dessas classes, para gerar
um sistema reestruturado.

Para realizar esta clusterização, empreendemos análises quantitativas e qualitativas so-
bre os sistemas de classes obtidos através da aplicação dos três algoritmos de agrupamento
apresentados na Seção 2.1.3, do Capítulo 2.

Uma descrição metodológica mais compreensiva, os resultados obtidos e a análise sobre
eles realizada, estão apresentados na Seção 4.2, do Capítulo 4.

3.3.3 Automação da verbetação
O novo córpus, com sistema de classes reestruturado na etapa anterior, estava pronto,

então, para ser utilizado no treinamento e avaliação de diferentes modelos do algoritmo
BERT, apresentado na Seção 2.2.3, do Capítulo 2.

Para tal, entretanto, foi necessário implementar um programa em Python 3 que reali-
zasse o treinamento de aperfeiçoamento de um modelo BERT pré-treinado para a tarefa
de verbetação, modelada como classi�cação multi-categoria e multirrótulo.

Com esse código implementado, foi proposta e realizada uma série de experimen-
tos, nos quais extraíram-se os valores de várias métricas de performance sob diferentes
parâmetros e condições, de forma a entendermos a viabilidade do uso do BERT, e dos
algoritmos orientados à atenção, de uma maneira mais geral, para a automação da tarefa
de verbetação.

Esses dados de performance e sua análise cuidadosa, bem como o modelo treinado
produzido para a realização automática da verbetação são os chamados resultados �nais
deste trabalho, que, juntamente com os resultados intermediários obtidos nas outras etapas,
constituem as contribuições advindas dessa pesquisa.

Os detalhes técnicos e metodológicos da implementação realizada, bem como as descri-
ções dos experimentos e a exposição e discussão de seus resultados, estão apresentados no
Capítulo 5.
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3.3.4 Justi�cativa da estrutura
Expomos, no início desta seção, os motivos pelos quais decidimos por organizar a

apresentação deste trabalho de forma a re�etir as etapas que o constituíram ao longo
do tempo. Resta apresentar, entretanto, uma breve justi�cativa de porque foram essas as
etapas que o constituíram

Desde o começo do meu Mestrado, meu orientador, Prof. Marcelo Finger, me apontou
dois aspectos importantes sobre nossa área de pesquisa, que agora pego emprestados: “Todo

dado precisa passar por um processo de �ltragem” e “ É preciso conhecer os seus dados”. Essas
duas máximas realizaram-se nesse trabalho justamente através do pré-processamento e da
análise exploratória, que constituíram a primeira etapa deste processo.

É raro, se não quimérico, que os dados utilizados para o treinamento de um sistema de
aprendizado de máquina tenham sido produzidos exclusivamente para este �m. A regra
é que nos aproveitemos de dados produzidos em outros contextos para tentar extrair o
conhecimento necessário à geração de um novo artefato computacional. Isso é verdade,
inclusive, para os dados do Projeto Kollemata, utilizados para essa pesquisa.

Dessa forma, é de se esperar que tais dados possuam uma série de propriedades que
dizem respeito às peculiaridades de seu uso original e que não têm serventia para nosso
processo de pesquisa, isso quando não explicitamente o inviabilizam. Por este motivo, um
processo de �ltragem e adequação dos dados é essencial para qualquer pesquisa em nossa
área.

Talvez como consequência do mesmo fato, os conjuntos de dados que dispomos para
pesquisa são sempre únicos em vários sentidos, apresentando peculiaridades de seu pro-
cesso de produção, que re�etem os objetivos e contextos originais para os quais foram
gerados. Se numa etapa de pré-processamento pretendemos remover algumas dessas
peculiaridades, no restante do tempo temos que entendê-las para nos adaptar a elas e
realizar um uso viável e e�ciente dos dados que temos.

Dessa forma, seria impensável que não tivéssemos uma etapa de construção de córpus,
que englobasse tal processo de �ltragem e análise.

Seria suspeito, também, se tal análise não nos revelasse propriedades desses dados
que exigissem uma carga de trabalho extra. Assim o foi, também nesse projeto. Essa
primeira análise revelou peculiaridades desses dados que �zeram necessária uma profunda
reestruturação taxonômica, que caracterizou a etapa de adequação ontológica.

Se a primeira etapa era completamente previsível, desde antes do início do trabalho,
a segunda é fruto justamente de conhecimentos que só poderiam ser obtidos durante o
trabalho em si e sua necessidade não é fruto dos nossos objetivos ou critérios, mas da
própria natureza dos dados que temos em mão.

Por �m, é intrínseco à própria proposta deste projeto que ele culminasse num trabalho
de implementação e experimentação que nos permitisse responder as perguntas com as
quais começamos e acabar com tantas outras. Era também indispensável, portanto, que
tivéssemos uma etapa dedicada a estas tarefas e que só poderia ser realizada depois que
os resultados das demais tivessem sido obtidos, o que caracteriza com exatidão a terceira
etapa, correspondente à automação da verbetação em si.
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3.4 Questões de abordagem
Para �nalizar o desenho geral da metodologia que este capítulo se propõe a fazer,

resta comentar, esclarecer e justi�car a abordagem escolhida em relação à modelagem do
problema.

O trabalho de realizar a verbetação de um acórdão é um problema que existe no mundo
real com suas características e peculiaridades próprias, expostas na Seção 2.3, do Capítulo

2.

Esse trabalho não se encaixa inerentemente dentro de nenhum dos modelos de tarefas
de processamento que temos a disposição. Quando nos propusemos a tratar o problema da
automação da verbetação, tivemos que modelá-lo utilizando as tarefas de processamento
existentes, fazendo, para tal, uma escolha de abordagem, que é in�uenciada tanto pela
nossa visão subjetiva do problema, como por propriedades objetivas deste que podem
possuir um caráter utilitário do ponto de vista da aplicação.

Quando se trata da verbetação automática, existem duas tarefas de processamento
que parecem adequadas para modelá-la, a classi�cação de textos e a tradução de textos,
expostas, respectivamente, nas Seções 2.1.2 e 2.1.4 do Capítulo 2.

Quando falamos de modelá-la como classi�cação, a ideia seria tratar os resumos dos
acórdãos como os documentos dj a serem classi�cados e os verbetes como as classes ci
atribuídas a esses documentos.

Em contrapartida, quando falamos de modelar a verbetação como um problema de
tradução, estamos propondo tratar os resumos como sentenças de entrada SO na língua de
origem, e os verbetes concatenados como um texto SD em uma espécie de meta-linguagem
de verbetação, que serviria-nos como a língua de destino.

Em ambos os casos, teríamos algoritmos orientados à atenção disponíveis para tratar
o problema da automação da verbetação modelada como cada uma destas tarefas: no
caso da classi�cação, teríamos o BERT como referência, enquanto no caso da tradução,
teríamos o Transformer, no qual o BERT se baseia, como modelo principal; ambos expostos
detalhadamente nas Seções 2.2.3 e 2.2.2.

Acreditamos que, dada a forma como caracterizamos o problema de verbetação até
aqui, tenha �cado claro que optamos pela primeira abordagem, de modelar a verbetação
automática como um problema de classi�cação de textos, focando nossos estudos no BERT

como principal algoritmo para resolvê-lo.

Justi�camos tal abordagem da seguinte forma: como listado na Seção 2.3, a verbeta-
ção apresenta várias características, como falta de unidade vocabular e sintática que a
aproximariam de um processo mais �uido. Nesse sentido, modelá-la como tradução talvez
fosse mais apropriado e exigisse menos trabalho e menos condições a serem atingidas para
obter boas métricas, entretanto, a própria literatura da área vê tais características como
um problema [Gui94], e, portanto, para uma utilização prática de qualidade, verbetações
deveriam se comportar mais como classi�cações.

Em parte foi essa escolha de abordagem que indicou a necessidade de alguma forma
de adequação ontológica e taxonômica, de maneira a organizar o conteúdo dos verbetes
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do nosso córpus num sistema de classes adequado e processável computacionalmente1;
necessidade que não necessariamente existiria no tratamento da verbetação como aplicação
da tradução de máquina.

Para modelar a verbetação como classi�cação, entretanto, é preciso especi�car também
qual o tipo de classi�cação a estamos modelando como, o que é um fator importante
para entender como aplicar o BERT a essa aplicação e quais as peculiaridades a serem
consideradas durante a implementação.

Baseados na tipologia da tarefa de classi�cação, apresentada na Seção 2.1.2, na carac-
terização do problema de verbetação manual, apresentada na Seção 2.3 e na descrição do
Transformer e do BERT, apresentada nas Seções 2.2.2 e 2.2.3, nos propusemos a modelar
a verbetação automática como aplicação de uma tarefa de classi�cação de textos multi-
categoria, multirrótulo, determinística, exógena e orientada a documento.

A modelamos como multi-categoria e multirrótulo porque sabemos que existe mais
de uma categoria possível e que cada documento pode ser classi�cado com mais de uma
delas ao mesmo tempo.

Modelamos como determinística pois é nossa intenção retornar não uma distribuição
de probabilidades sobre os verbetes, mas uma lista dos verbetes apropriados, de maneira
a emular uma verbetação real performada por seres humanos. Seria viável, entretanto
utilizar a estrutura do BERT para gerar uma distribuição de probabilidades, inclusive isso
é foi feito como etapa intermediária, da maneira especi�cada no Capítulo 5, que trata dos
detalhes de implementação.

Modelamos essa aplicação como exógena, mais em função do algoritmo a ser utilizado
do que da tarefa em si: apesar de o BERT, no seu treinamento de aperfeiçoamento, utilizar
apenas informações aprendidas no próprio córpus, durante o pré-treinamento, utilizado
para dar origem ao modelo, informações de dados externos ao córpus da tarefa de classi�-
cação foram assimiladas, de forma que faz sentido entendermos este como um problema
de classi�cação que recebe informação externa e, portanto que é exógeno.

Além disso, como nossa intenção é que a con�guração de usabilidade do classi�ca-
dor �nal emule o uso comum da verbetação, no qual cada cada documento é avaliado
individualmente,atribuindo-se a ele todos os verbetes relevantes, faz mais sentido modelar
esse como um problema de classi�cação orientada a documento.

Por �m, ressaltamos que, sendo a verbetação uma ferramenta assistente à busca de
acórdãos, existe a alternativa de focarmos diretamente na automação da busca, sem passar
pela geração das verbetações. Não adotamos essa abordagem porque a literatura da área
[Gui94] menciona que a verbetação e um sistema de verbetes coeso possuem um valor
ontológico próprio dentro do Direito, sendo relevantes por si só.

Com essas questões de abordagem e modelagem esclarecidas, encerra-se a visão me-
todológica geral a que nos propomos neste capítulo. Nos capítulos seguintes focamos
nos aspectos metodológicos especí�cos e resultados obtidos em cada uma das etapas de
pesquisa, anteriormente citadas.

1A importância dessa etapa, entretanto, viria a ser assinalada posteriormente pelos resultados da análise
exploratória que compôs a primeira parte desse projeto e está explicitada no Capítulo 4 desta dissertação.
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Capítulo 4

Preparação dos dados

Como exposto no capítulo anterior, esse trabalho de pesquisa se dividiu em três etapas:
a construção de um córpus processável a partir dos dados do Projeto Kollemata, a adequação
ontológica do sistema de classes desse córpus, realizada com o objetivo de tornar passível
seu uso para �ns de classi�cação, e a automação da verbetação em si, realizada sobre os
dados desse córpus adequado.

Para �ns de síntese, julgamos ser proveitoso apresentar essas duas primeiras etapas
conjuntamente, para, depois, apresentar a etapa de automação da verbetação, que constitui
o cerne deste trabalho. Neste capítulo, apresentamos, portanto, uma visão geral dessas
etapas de preparação do córpus: na Seção 4.1, apresentamos uma visão geral do processo
de construção do córpus, enquanto na Seção 4.2, apresentamos a adequação ontológica de
seu sistema de classes.

Nesse capítulo, intentamos realizar uma apresentação sintática desses procedimentos,
de forma a dar o devido destaque ao processo central de automação da verbetação, narrado
no capítulo seguinte, mas uma visão mais detalhada dessas duas etapas de preparação do
córpus podem ser encontradas no Apêndice A.

4.1 Construção do córpus

Nesta seção fornecemos uma visão geral do processo de construção do córpus, na Subse-

ção 4.1.1, bem como uma análise exploratória dos dados do córpus construído, apresentada
na Subseção 4.1.2. Os resultados de tal análise foram essenciais para o entendimento da
estrutura do córpus e de suas peculiaridades, além de imprescindível para percebermos a
necessidade da realização de adequação ontológica do sistema de classes, descrita na Seção

4.2.

4.1.1 Visão geral do processo de construção
Os dados do Projeto Kollemata, cedidos para a realização do trabalho de pesquisa

aqui apresentado, não foram produzidos originalmente com o intuito de servirem para o
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treinamento de máquina, como é o caso, em verdade, da maioria dos dados utilizados para
esse �m.

Por esse motivo foi necessário realizar um pré-processamento sobre os dados, de forma
a adequá-los para a posterior estruturação de um córpus processável sobre eles 1.

Realizamos etapas de pré-processamento tanto sobre o conteúdo dos resumos, como
sobre o conteúdo das verbetações, ambos os campos que serviriam de pares (xi , yi) para o
treinamento do BERT, na etapa posterior de automação da verbetação.

No que diz respeito ao conteúdo dos resumos, empregamos três tarefas de pré-
processamento: remoção de ruído textual, ajuste de capitalização e normalização de no-

menclaturas, que corresponde à tarefa de uni�car nomenclaturas de diversos objetos,
colapsando-as em termos comuns. No caso dos dados do Kollemata, usamos dessa tarefa
para tratar a grande variação na nomenclatura de entidades típicas a textos jurídicos, como
leis e comunicados de corregedorias, que passaram a ser representadas por abreviaturas
únicas2.

Já no caso do pré-processamento realizado sobre o campo da verbetação, este teve o
objetivo apenas de preparar essa parte dos dados para a anáĺise exploratória e para a etapa
posterior de adequação ontológica, onde tratamentos mais profundos seriam realizados.
A única tarefa de pré-processamento aplicada nessa etapa foi a �ltragem textos, com a
intenção de �ltrar diferentes notações de separação de verbetes e de remover espaços
contidos dentro dos nomes dos verbetes.

Com o pré-processamento realizado, foi possível partir para a estruturação do córpus

em si. A estrutura escolhida para tal foi uma lista nomeada para cada acórdão, com uma
entrada para cada dado, o que inclui resumo, ou ementa, verbetação e meta-dados. A
verbetação foi armazenada como uma lista não nomeada em que cada verbete constitui
uma de suas entradas.

A lista correspondente à verbetação da cada acórdão foi produzida a partir da segmen-
tação, no símbolo uni�cado de separação de verbetes, do conteúdo original do campo de
verbetação do acórdão, o que só foi possível graças à uni�cação dos símbolos de separação,
realizada no estágio de pré-processamento.

Finalizada essa etapa, foi possível remover todas as entradas espúrias do córpus, ou seja,
todas aquelas cujos campos de resumo ou verbetação estivessem vazios ou corrompidos
de alguma maneira.

O resultado foi um córpus constituído de 24053 entradas, cada uma correspondendo
a um acórdão a priori utilizável para o processo de treinamento. Na seção seguinte, des-
crevemos a análise exploratória que realizamos sobre esse córpus para entender melhor a

1É possível entender o próprio conjunto de dados original do Projeto Kollemata como um córpus, no
sentido de ser uma grande coleção de dados em linguagem natural. Para �ns de distinção, entretanto, neste
trabalho nos referimos aos dados originais apenas como um conjunto de dados e à sua versão estruturada,
pré-processada e adequada como o córpus.

2No caso dos resumos, algumas das tarefas de pré-processamento, como remoção de stop-words e stemi-

zação, não foram empregadas porque o BERT é um modelo de linguagem contextual, que necessita receber
o trecho textual de entrada na sua integralidade. Dessa forma o pré-processamento dos resumos serviu para
remover obstáculos à essa integralidade, sem comprometê-la.
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natureza dos dados que dispúnhamos.

4.1.2 Análise exploratória
O córpus resultante do processo de construção e estruturação descrito na seção anterior

serviu de base para as duas etapas etapas de pesquisa posteriores, incluindo a automação
da verbetação, que era o objetivo �nal deste trabalho.

Antes, entretanto, foi realizada uma análise exploratória de caráter estatístico dos dados
nele contidos, de maneira a prover informações que pudessem corroborar o conhecimento
extraído da literatura, esclarecer as nuances dos problemas e as principais características
dos dados a serem utilizados.

Essa análise foi dividida em dois estágios: uma anáĺise das distribuições dos valores de
algumas variáveis de interesse ao longo das entradas do córpus e uma análise da estrutura
das verbetações através de posicionamento dos verbetes nelas contidas.

Distribuições de interesse

No que tange ao primeiro estágio, da análise das distribuições de interesse, as variáveis
pertinentes, cujas distribuições foram tomadas para estudo foram número de ocorrências

de cada classe (verbete), tamanho da verbetação, ou seja, número de verbetes atribuídos por
acórdão, tamanho do resumo e continência das verbetações nos resumos.

A distribuição obtida para o número ocorrências por verbete está representada na
Figura 4.1a. Essa distribuição está drasticamente concentrada em valores baixos e seu
valor médio é de apenas 5 ocorrências por verbete num universo de 24053 acórdãos, o que
indica recorrência extremamente baixa das classes. Essa distribuição é corroborada pelo
número total de verbetes observados: 20780, aproximadamente o mesmo que o número de
processos.

Numa análise manual dos verbetes, observamos dois fenômenos que podem explicar
isso: existem muitos termos diferentes utilizados para descrever o mesmo conceito, o que
corrobora as reclamações de Guimarães [Gui04] sobre a falta de unidade vocabular dos
verbetes, listadas na Seção 2.3, do Capítulo 2; além disso os verbetes parecem possuir muita
informação intra-verbetes que está sendo sub-utilizada.

Um exemplo prático são os seguintes verbetes reais encontrados no córpus: ine-

�cácia, ine�cácia_da_adjudicação, ine�cácia_da_alienação, ine�cácia_da_caução, ine�cá-

cia_da_venda, ine�cácia_de_oneração_ou_alienação. Todos eles se referem ao mesmo
grande conceito de ine�cácia, mas cada um é representado por um verbete separado,
o que faz com que eles sejam contabilizados como verbetes distintos, sem terem sua
correlação destacada de forma apropriada pelo sistema de classes, ao mesmo tempo em
cada um deles encapsula um conceito com nível de especialização muito alto.

Duas maneiras possíveis de resolver esse problema, que consideramos após essa análise,
seriam estabelecer uma relação hierárquica entre verbetes em que o verbete ine�cácia é
pai de vários sub-verbetes, ou separar cada um desses verbetes em dois verbetes distintos:
um para ine�cácia e um para o segundo conceito abordado em cada caso.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.1: Grá�cos obtidos da análise exploratória do córpus construído a partir do banco de dados

do Projeto Kollemata: (a) distribuição do número de ocorrências por classe, ou verbete; (b) distribui-

ções comparadas do número de ocorrências por classe e número de ocorrências por primeira palavra

do descritor de cada classe; (c) relação entre o número de palavras nos descritores dos verbetes e suas

respectivas frequências de aparição; (d) distribuição do número de verbetes por acórdão; (e) distribui-

ção do número de palavras no resumo por acórdão; (f) distribuição da continência dos descritores da

verbetação no texto do resumo, ou ementa.
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A exemplo do impacto que essa modi�cação poderia causar na distribuição de ocorrên-
cia de verbetes, está ilustrada, na Figura 4.1b, a distribuição original sobreposta a outra,
tomando como verbetes apenas a primeira palavra que os compõe. É possível ver que essa
mudança experimental já amenizou em muito o problema observado anteriormente, ao
diminuir o número de verbetes com muito poucas ocorrências e aumentar os com mais
ocorrências.

Além disso, apresentamos na Figura 4.1c, o grá�co que relaciona o número de palavras
por verbete e o número de ocorrências desses verbetes. Essas variáveis apresentam uma
relação inversa, de maneira que verbetes com mais termos são os que menos ocorrem e os
verbetes com menos termos são os que mais ocorrem. Isso corrobora a hipótese levantada
de que concentração e subaproveitamento de informações nos verbetes e em sua separação
está contribuindo para o alto número de verbetes e sua baixa ocorrência. Isso nos levou
a hipotetizar que a solução desse problema passaria também pela uni�cação sintática
proposta por Guimarães [Gui04].

Esses resultados e as hipóteses levantadas nesse estágio de como resolver esse proble-
mas serviram de inspiração para parte dos ajustes descritos na Seção 4.2, que descreve a
etapa de adequação ontológica dos verbetes.

A distribuição do tamanho das verbetações, ou seja, do número de verbetes por acórdão,
ao longo das entradas do córpus, está representada na Figura 4.1d. É uma distribuição
unimodal, bastante suave e simétrica, com números médio � = 4.92, mínimo min = 1 e
máximo max = 40. Esses números nos pareceram razoavelmente compatíveis com a ideia
de modelar esse como um sistema de classi�cação multi-categoria e multirrótulo, o que
corroborou a abordagem escolhida, nesse sentido.

Já a distribuição do tamanho dos resumos, chamados também simplesmente de ementas,
está representada na Figura 4.1e, onde o tamanho dos textos é medido em caracteres.
Como sabemos que, mesmo aplicando tokenização em sub-palavras, o tamanho dos tokens

produzidos é signi�cativamente menor, em média, do que o número de caracteres, podemos
facilmente concluir a partir dessa distribuição que, para a maioria dos resumos, o tamanho
das sequências de entrada produzidas estará abaixo do tamanho das representações internas
dos modelos do BERT, explicitado a Seção 2.2.3, o que corrobora a ideia de que essa é uma
aplicação em que algoritmos baseados em atenção se sobressairiam em relação a modelos
recorrentes no quesito e�ciência.

Por �m, na Figura 4.1f está representada a distribuição da continência dos verbetes
nos resumos. A continência representa a porcentagem dos verbetes da verbetação que
aparecem no texto de seu respectivo resumo, ou ementa.

Essa distribuição apresenta uma tendência trimodal, com picos no 0 e no 1, e uma
distribuição sobre os demais valores que atinge seu máximo por vota do 0.5. Essa distri-
buição central engloba a maioria dos acórdãos. Entendemos que o fato de a maioria das
verbetações conter uma parcela de seus verbetes advindos do resumo alimenta a ideia de
que esse carrega informações importantes para a verbetação e corrobora a hipótese do
projeto de que é possível iniciar a automação da verbetação a partir do resumo; o fato
de, por outro lado, essa correlação não ser tamanha a ponto de a maioria dos acórdãos
terem 100% de sua verbetação dentro do resumo, indica que uma modelagem do problema
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como o de seleção de palavras-chave não seria apropriada, corroborando o tratamento do
problema como uma tarefa de classi�cação.

Análise dos posicionamentos

Se a análise das distribuições revelou propriedades gerais do córpus e corroborou os
problemas observados na literatura da falta de unidade vocabular e sintática intra-verbetes,
a análise dos posicionamentos relativos entre os verbetes visava de�nir o quanto procede
a crítica da falta de estrutura sintática extra-verbetes, citada na Seção 2.3.

Para tal, tomaram-se todos os pares possíveis (A, B) formados por verbetes A e B obser-
vados no córpus e computou-se duas probabilidades sobre as verbetações: a probabilidade
deA aparecer dado que B apareceu à sua direita PD(A|B) e probabilidade deA aparecer dado
que B apareceu à sua esquerda na verbetação PE(A|B). Elas são de�nidas pelas Equações

4.1 e 4.2, respectivamente, onde ℂ é a função contagem.

PD(A|B) =
ℂ(AB)
ℂ(B)

(4.1)

PE(A|B) =
ℂ(BA)
ℂ(B)

(4.2)

Para cada par (A, B), o seu valor PD(A|B) em função do seu valor PE(A|B) está plotado
como um ponto no grá�co da Figura 4.2. Esse grá�co apresenta um tendencia simétrica,
como era de se esperar parcialmente, já que para todo ponto correspondente ao par (A, B),
o ponto correspondente a (B, A) também foi plotado.

Figura 4.2: Grá�co da relação entre a probabilidade à direita e à esquerda, onde cada ponto equivale

a um par de verbetes do córpus do Kollemata
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Em uma situação em que os verbetes estão de alguma forma relacionados hierarqui-
camente, independente dessa hierarquia estar representada da direita para esquerda ou
da esquerda para a direita na verbetação, é de se esperar que uma das componentes de
probabilidade de cada par, PE ou PD , se anule, de maneira que os pontos deveriam estar
totalmente concentrados sobre o eixo do grá�co. Mesmo num cenário em que haveria
relações hierárquicas com certo grau de degenerescência, é esperado que, ao menos a
maioria dos pontos estivesse nos eixos.

Isso é o que acontece no grá�co, apesar de não aparente: dos 109786 pares não-nulos,
103534 estão em um dos eixos, indicando que existem relações de precedência par-a-par.
Entretanto, a média dos valores das probabilidades à direita P̄D = 0.25 e à esquerda P̄E = 0.28
indicam que a degenerescência dessas relações é tão grande e balanceada que é difícil
aferir a existência de uma relação hierárquica unidirecional bem estabelecida entre os
verbetes.

A hipótese, que para nós explica esses resultados, é a de que existem relações de prece-
dência par-a-par entre os verbetes, mas não existe uma relação ontológica e hierárquica
bem estabelecida e unívoca que determine o ordenamento e precedência dos verbetes
como um todo.

Tal resultado corrobora as críticas feitas na literatura da área sobre a falta de uma es-
trutura sintática extra-verbetes, ao mesmo tempo que indica uma informação correlacional
entre os verbetes, representada por essa aparente precedência par-a-par, que poderia vir a
ser utilizada para a construção de uma eventual estrutura hierárquica que teria o potencial
sanar este problema.

Resumo dos resultados da Análise Exploratória

Achamos, por bem, fazer um breve resumo de todos os resultados obtidos na etapa de
pesquisa descrita nesta seção, de forma a facilitar o entendimento claro da próxima etapa
de pesquisa. Os resultados obtidos foram os seguintes:

• o número de verbetes no córpus é extremamente alto, o que se deve à falta de
padronização na nomenclatura dos verbetes e ao alto nível de especi�cidade dos
verbetes, que englobam vários conceitos e sub-conceitos, corroborando a presença
dos problemas de falta de unidade vocabular e falta de organização sintática intra-
verbetes;

• a distribuição do número de verbetes por acórdão observada é compatível com
a abordagem adotada de modelar o problema da verbetação como uma tarefa de
classi�cação;

• a distribuição do tamanho dos resumos é compatível com o regime em que os algo-
ritmos orientados à atenção superam seus predecessores recorrentes em e�ciência,
corroborando a escolha do BERT para tentar automatizar essa tarefa;

• A distribuição de continência dos verbetes nos resumos corrobora a ideia de prever
as verbetações a partir dos resumos e descarta a modelagem da verbetação como um
problema de busca por termos-chaves, já que, nesse caso, seria esperado que a maior
parte dos processos tivessem seus verbetes totalmente contidos em seus resumos,
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o que observamos empiricamente que não ocorre, rea�rmando a ideia de tratar a
automação da verbetação como um problema de classi�cação;

• Em relação à existência de uma estrutura hierárquica entre verbetes, concluímos
que há uma precedência par-a-par, mas não uma estrutura hierárquica unívoca
correspondente, corroborando o problema de falta de organização sintática extra-
verbetes.

Desses resultados e conclusões, gostaríamos de destacar o primeiro e o último. Enquanto
os outros resultados obtidos corroboram os detalhes da abordagem escolhida para tratar
essa tarefa, estes dois resultados caracterizam o que parece ser a principal peculiaridade
desse problema: o sistema de verbetes do córpus não era, nesse estado bruto, adequado
para uma classi�cação automática, dada a quantidade de verbetes e a falta de unidade
sintática entre eles.

Foi a ciência desse desa�o, ao �nal dessa etapa de pesquisa, que nos fez concluir pela
necessidade de uma profunda adequação ontológica do sistema de verbetes, de maneira
a constituir um sistema de classes viável para �ns de classi�cação automática e que
resolvesse e mitigasse os problemas observados, pelo menos no que diz respeito ao aspecto
computacional, ao mesmo tempo que servisse de referência para a resolução da contra-parte
jurídica desses mesmos problemas.

Esse processo de adequação ontológica foi realizado usando os resultados obtidos nessa
etapa de pesquisa como guias e está detalhado na próxima seção.

4.2 Adequação Ontológica
Seguindo os resultados expostos na seção anterior, nesta detalhamos o procedimentos

que compuseram a etapa de adequação ontológica, ou taxonômica, do sistema de classes
e os resultados obtidos desse processo. Dividimos essa apresentação em duas partes: na
Subseção 4.2.1 descrevemos de maneira geral o processo de estruturação dos verbetes
num sistema de classes hierárquico e, na Subseção 4.2.2, descrevemos o agrupamento
realizado sobre essa estrutura, bem como os resultados �nais dessa adequação, que dele
culminaram.

4.2.1 Estruturação do sistema de classes
Assim como na etapa anterior, começamos esta pelo pré-processamento, submetendo

os verbetes à aplicação de várias das tarefas de pré-processamento de texto, descritas na
Seção 2.1.5. Anteriormente, os procedimentos aplicados visavam apenas a segmentação
do campo de verbetação em verbetes, de maneira a permitir a análise exploratória. Nesse
caso, damos continuidade a esse pré-processamento, mas visando agora a segmentação dos
próprios verbetes em seus conceitos constituintes, para usá-los como base para o processo
de reestruturação.

Para tal, aplicamos aos conteúdos dos verbetes as tarefas de tokenização, com um
cuidado especial no tratamento de termos multi-palavras, �ltragem de textos, remoção de
stop words e stemização das palavras resultantes.
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Implementamos, para esta última tarefa, uma função de stemização especial, que usava
listas de raízes especiais pré-estabelecidas para separar ou unir palavras que observamos
que seriam erroneamente unidas ou separadas durante o processo de stemização-padrão.
Como produto da stemização especial, além da lista de tokens resultantes, outras duas
estruturas de dados foram produzidas concomitantemente: uma tabela de frequência de
aparição de cada um desses tokens no córpus original, e um mapa de stemização, que
conecta cada token stemizado com todos os tokens que nele foram colapsados.

Realizamos, então, a reestruturação do córpus partindo dos verbetes segmentados e
pré-processados. Aplicamos três procedimentos para construir tal estrutura: �ltragem de

verbetes por frequência, onde removemos todos os verbetes com menos de 5 ocorrências no
córpus inteiro, hierarquização de verbetes por coocorrência, onde construímos uma estrutura
hierárquica de verbetes, estabelecendo as relações hierárquicas em função da frequência
de coocorrência entre eles, e aglutinação de verbetes de baixa ocorrência, onde aglutinamos
todos os verbetes do topo da estrutura hierárquica gerada, com um número de ocorrências
abaixo de um determinado limiar, sob o guarda-chuva de uma grande classe chamada
“otr”, para representar “Outros Verbetes”.

Para a a aglutinação de verbetes por baixa ocorrência, usamos, inicialmente, 70 ocorrên-
cias como limiar de aglutinação, mas revisitamos esse valor após os primeiros resultados
de performance de classi�cação, como será descrito no Capítulo 5.

As estruturas de dados atualizadas, após esse último procedimento, foram fornecidas
como entrada para o procedimento de agrupamento, em que os verbetes do topo da
estrutura hierárquica produzida foram clusterizados de maneira a introduzir uma nova
camada ao topo dessa estrutura. Aos verbetes que compuseram essa camada demos o
nome de super-verbetes e foi sobre eles que realizamos a automação da verbetação em si. O
procedimento de agrupamento utilizado para a geração destes super-verbetes está descrito
brevemente na seção seguinte.

4.2.2 Agrupamento
Desde o início, nosso objetivo com essa etapa de adequação ontológica era alcançar

um conjunto �nal com aproximadamente 25 super-verbetes, número passível à automação
da classi�cação. Apesar de intuitivos, era de se esperar que os procedimentos de estrutu-
ração adotados até aqui não fossem su�cientes para reduzir o numero de verbetes a esse
patamar.

Por esse motivo, optamos por aplicar um método de agrupamento aos verbetes do topo
da estrutura hierárquica produzida até este ponto, de maneira a aglutiná-los nos chamados
super-verbetes, sobre os quais realizamos o processo de automação da verbetação, descrito
no capitulo seguinte.

Em sua forma mais comum, algoritmos de clusterização são empregados para agrupar
documentos de um córpus, usando, para tal, representações vetoriais destes. Aqui, entre-
tanto, não desejávamos clusterizar os documentos em si, mas sim os próprios verbetes e,
para tal, aplicamos o mesmo princípio da clusterização de documentos, mas invertendo
sua lógica. O que �zemos foi representar cada verbete tratando-o como um documento,
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cujos termos componentes eram identi�cadores dos documentos do córpus original que
continham aquele verbete em sua verbetação.

Fizemos isso, gerando uma versão invertida do córpus, em que cada entrada correspondia
a um dos verbetes restantes e à ela estava associada uma lista de identi�cadores dos
documentos que tinham aquele verbete em suas verbetações no córpus original. Essas listas
foram utilizadas para produzir representações tf.idf para cada um dos verbetes, que, por
sua vez, foram fornecidas como entrada para o algoritmo de clusterização. Para gerar as
representações tf.idf, usamos a implementação do método provida pelo pacote scikit-learn

3,
um dos mais populares pacotes de aprendizado de máquina para Python 3.

Com o intuito de obter o melhor conjunto de super-verbetes possível, testamos e
comparamos três algoritmos de agrupamento: o k-means, A�nity Propagation e BIRCH .
Além dos algoritmos em si, comparamos também o impacto da dimensionalidade dos
vetores de representação de cada verbete, usando para tal o algoritmo Truncated SVD,
disponibilizado pelo pacote scikit-learn, com o qual produzimos versões das representações
dos verbetes com dimensionalidades 5, 10, 50, 100, 150, 200 e 253, além da versão não
reduzida, com dimensionalidade 23974.

Os experimentos que executamos para realizar essa comparação nos levaram a escolher
o algoritmo k-means, com dimensionalidade d = 50 para realizar o agrupamento dos
verbetes. Uma descrição detalhada dos experimentos realizados, métricas utilizadas e
candidatos considerados podem ser encontrados no Apêndice A.

O conjunto de verbetes de primeira instância, obtidos através dos estágios anteriores
descritos neste capítulo, foram, então, agrupados utilizando esses parâmetros, o que resul-
tou num córpus com um sistema de classes constituído por 26 super-verbetes, os 25 gerados
pela clusterização mais o verbete de outros verbetes, gerado através do procedimento
de aglutinação de verbetes de baixa ocorrência, descrito na seção anterior4. Todos os
super-verbetes estavam conectados, através da estrutura hierárquica produzida, às partes
constituintes dos verbetes originais.

A estrutura resultante é bastante extensa, entretanto podemos exempli�cá-la com a
exposição de um de seus trechos, representado na Figura 4.3. Nela, vemos um excerto da
estrutura que engloba o primeiro super-verbete, resultante da clusterização, e dois dos seus
verbetes �lhos, o verbete que representa o conceito de magistratura e suas variações, e o
verbete que engloba variações do conceito de recurso. Esse verbete, por sua vez, tem como
�lhos verbetes como apelação, negado e stj, indicando conceitos compostos como recurso

de apelação, recurso negado e recurso ao stj, além do verbete que representa o conceito
de competência e que engloba verbetes �lhos como con�ito e remanejamento, que podem
representar conceitos compostos como con�ito de competência recursal e remanejamento

de competência recursal.

O córpus classi�cado segundo essa estrutura foi o produto �nal da etapa de adequação

3https://scikit-learn.org/stable/
4Essa primeira versão do córpus foi chamada de Córpus 1. Uma segunda versão, o Córpus 2, foi produzida

utilizando a mesma metodologia, mas com um valor superior de limiar de aglutinação (1000) e removendo o
super-verbete de Outros Verbetes. Mais detalhes da motivação dessa construção e de sua utilização serão
expostos no Capítulo 5

https://scikit-learn.org/stable/
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ontológica, na qual acreditamos ter resolvido, ou ao menos amenizado, vários dos proble-
mas do sistema de classes do conjunto de dados original, observados durante a análise
exploratória, realizada na etapa de pesquisa anterior.

Em especial, a estrutura hierárquica construída para o sistema de classes implica uma
menor redundância entre verbetes e funciona como uma espécie de estrutura sintática
entre eles, já que seu ordenamento dentro das verbetações será ditado de forma unívoca
pelo nivelamento na própria estrutura, que por sua vez representa o respectivo grau de
especi�cação do verbete em questão.

KOLLEMATA
 ⋮

├── SUPER-VERBETE 1
│      ├── (magistratura, magistrado, magistrados)
│      │      ├── (conselho, conselhos)
│      │      └── (superior)
│      ├── (recurso, recursal, recursa, recursos)
│      │      ├── (competência, competente, competencia, competências)
│      │      │      ├── (territorial, territorialidade, territoriais)
│      │      │      ├── (conflito, conflitantes, conflitos)
│      │      │      ├── (varas, vara)
│      │      │      └── (remanejamento)
│      │      ├── (apelação, apelo)
│      │      ├── (recorrente, recorrida, recorrer)
│      │      ├── (fungibilidade)
│      │      ├── (stj)
│      │      ├── (intempestivo, intempestividade, intempestiva)
│      │      ├── (interposição, interposto, interposta)
│      │      ├── (dobro)
│      │      ├── (conhecido, conhecimento, conhecida)
│      │      ├── (negado, nego, negada)
│      │      ├── (discordante, discordância)
 ⋮       ⋮       ⋮    

Figura 4.3: Excerto do sistema hierárquico de verbetes produzido através o processo de adequação

ontológica.

O córpus ontologicamente adequado foi usado como conjunto de treinamento para o
algoritmo de verbetação automática, construído na etapa de automação da verbetação,
exposta no próximo capítulo.
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Capítulo 5

Automação da verbetação

Neste capítulo, descrevemos a última etapa da pesquisa por nós realizada, que cor-
responde à culminação de todas as etapas anteriores deste trabalho. Os resultados aqui
apresentados são o cerne desta dissertação, representam a realização dos objetivos apre-
sentados na Seção 1.3 e re�etem todo o processo realizado para chegar em sua obtenção,
incluindo aquele das etapas anteriores.

No último capítulo descrevemos a construção do córpus a partir dos dados do Projeto

Kollemata e a adequação ontológica de seu sistema de classes. Tal adequação foi realizada
de maneira a permitir que esses dados pudessem ser utilizados de forma e�ciente para
treinar um classi�cador a realizar a verbetação de processos de maneira automática nesse
novo sistema de verbetes taxonomicamente adequado.

Aqui descrevemos a etapa de pesquisa que corresponde à automação da verbetação a
partir do córpus ontologicamente adequado, produzido nas etapas anteriores.

Assim sendo, apresentamos na Seção 5.1 os detalhes da implementação realizada para
gerar os verbetadores automáticos a partir dos modelos BERT de classi�cação pré-treinados,
as métricas de desempenho utilizadas para avaliar a performance das variações obtidas
do verbetador são apresentadas na Seção 5.2, as referências de performance com as quais
o desempenho dos classi�cadores implementados foi comparado são expostas na Seção

5.3, uma descrição detalhada dos experimentos realizados para avaliar os verbetadores, na
Seção 5.4 e, por �m, uma apresentação e análise cuidadosa dos resultados obtidos desses
experimentos, bem como uma primeira visão do que podemos concluir deles é apresentado
na Seção 5.5.

5.1 Implementação
A proposta deste trabalho foi automatizar a verbetação de acórdãos, modelando-a como

um processo de classi�cação. Para tal, tivemos de implementar um verbetador automático
geral, que em seu âmago, nada mais é do que um programa de classi�cação multirrótulo e
multi-categoria, que apelidamos de verBERT

1.

1Escolhemos esse nome porque ele é uma mistura da palavra “verbete” com “BERT”.
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O verBERT recebe os pesos de um modelo BERT pré-treinado, bem como de um to-

kenizador associado, um córpus de verbetação seccionado em três partes: um conjunto
de treinamento, um conjunto de validação e um conjunto de testes2, além de uma série
de parâmetros adicionais, que de�nem detalhes de seu funcionamento e que podem ser
alterados em função das necessidades especí�cas do usuário e do hardware onde o código
está sendo rodado.

O verBERT instancia um modelo BERT com dropout, utilizando os pesos pré-trinados
fornecidos como entrada, e adiciona uma camada extra de classi�cação. Essa camada
consiste numa FNN de�nida como na Equação 5.1, na qual W C ∶ W C ∈ ℝd×|C| é a matriz
da transformação, que leva a representação gerada pelo modelo BERT para um vetor de
dimensão igual ao número de classes |C|, b ∶ b ∈ ℝ|C| é o vetor de biases dessa transformação
e & é a função de normalização sigmoide, como de�nida na Equação 5.2 [GBC16, pp. 65-
66], que converte cada componente do vetor de saída para um número em (0, 1), a ser
interpretado como a probabilidade de manifestação daquela classe, ou super-verbete.

c = &(aW C + bC) (5.1)

&(x = {x1, ..., xn}) = {� (x1), ..., � (xn)} (5.2a)

� (x) =
1

1 + e−x
(5.2b)

Então, o programa utiliza o conjunto de treinamento para realizar o treinamento de

aperfeiçoamento do modelo BERT e da camada extra de classi�cação, ensinando-os a
realizar a verbetação.

Durante o treinamento, para cada exemplo, o vetor gerado pelo classi�cador é compa-
rado com um vetor binário que marca quais dos super-verbetes constituem a verbetação
correta para aquele exemplo. Essa comparação é feita utilizando uma função de custo 
que mede a semelhança entre as distribuições. No nosso caso, a função de custo utilizada
é a função de entropia cruzada binária BCE , de�nida na Equação 5.3 [Tor19; GBC16, p.
73].

BCE(c, y) =
−1
|C|

|C|

∑
i=1

yi ⋅ ln(xi) + (1 − yi) ⋅ ln(1 − xi) (5.3)

O custo é então propagado, utilizando o algoritmo de otimização Adam [KB14; GBC16,
pp. 305-306] com regularização [LH17], e os pesos, tanto do modelo BERT, quanto da
camada de classi�cação, são atualizados de maneira a aproximar as saídas dos exemplos
cada vez mais de suas saídas ideais, re�nando as distribuições de probabilidade retornadas.
Para �ns de e�ciência e estabilidade, os exemplos são processados e o custo é propagado

2Nos nossos experimentos, esses seccionamentos foram realizados de maneira aleatória e a porcen-
tagem dos exemplos do córpus destinados a cada parte são parâmetros de entrada dos experimentos. As
porcentagens utilizadas nos nossos experimentos estão explicitadas na Subseção 5.4.2, que apresenta os
parâmetros adotados.
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em lotes.

O treinamento dura um número �xo de épocas, ou seja, de repetições do córpus de
treinamento, durante as quais a taxa de aprendizado � varia, crescendo linearmente por um
número de passos de otimização pré-de�nido, até atingir um patamar ⌈�⌉ desejado e depois
decrescer linearmente até o �m do treinamento, de forma a evitar super-aprendizado.

Em intervalos pré-de�nidos, o programa realiza validações dos estados intermediários
do modelo. Durante as validações, o classi�cador nesse estado de aprendizado intermediário
é utilizado para gerar a verbetação para todos os exemplos que constituem o conjunto de
validação. Essas verbetações são geradas comparando as probabilidades de cada super-
verbete, retornadas pelo algoritmo, a uma probabilidade limiar de classi�cação Plimiar pré-
de�nida3; se a probabilidade retornada para o super-verbete estiver acima do limiar de
classi�cação, ele é utilizado para compor a verbetação. As verbetações geradas e as corretas
são utilizadas, então, para calcular todas as métricas de interesse para aquele estágio
de treinamento, que são salvas, juntamente com o custo correspondente, em arquivos
serializados para gerar as chamadas curvas de validação das métricas.

Os valores das métricas de cada ponto de validação são comparados e, dada uma métrica

de performance principal pré-de�nida, o modelo intermediário com melhor performance
passa pelo período de testes, em que as verbetações geradas por ele para os exemplos do
conjunto de testes são comparadas às respostas corretas e todas as métricas de interesse
são computadas.

O estado intermediário que maximiza a métrica de performance principal é escolhido
como modelo �nal e os valores de performance obtidos para esse modelo sobre o conjunto
de testes são os valores �nais de desempenho para o verbetador gerado, cujos parâmetros
e estruturas são salvos em disco para seu uso posterior na verbetação automática de novos
acórdãos.

O verBERT foi implementado em Python3, usando os pacotes Pytorch
4 e Hugging Face

5.
O Pytorch é um dos mais bem sedimentados pacotes para a implementação e uso e�cientes
de redes neurais, enquanto o Hugging Face é um pacote que ganhou destaque recente ao
prover uma série de estruturas computacionais para facilitar a implementação e utilização
de modelos baseados em atenção, como o Transformer, o BERT e suas variações, incluindo
uma biblioteca aberta de modelos pré-trinados, produzidos por diversas equipes ao redor
do mundo.

Para produzir o código do verBERT, usamos como bases os exemplos fornecidos pela
Hugging Face em seu website, em especial o exemplo referente ao treinamento de aperfei-
çoamento de modelos BERT para a geração de classi�cadores sobre o conjunto de dados
GLUE [Wan+19]. Esse exemplo está disponível no arquivo run_glue.py-ori e possui
copyright das empresas Hugging Face, Google e Nvidia, entretanto está disponibilizado
para utilização, distribuição e adaptação através da Licença Apache 2.0

6.

3Ao longo dos nossos experimentos, testamos três valores em intervalos regulares para a probabilidade
limiar de classi�cação. Isso está explicitado na Subseção 5.4.2

4https://pytorch.org/
5https://huggingface.co//
6http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

https://pytorch.org/
https://huggingface.co//
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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Utilizamos esse código como base, refatorando-o, adaptando-o e expandindo-o para
gerar a versão �nal do verBERT, que usamos para realizar os experimentos explicitados
nas próximas seções. As principais modi�cações que �zemos sobre o código original para
produzir o verBERT foram as seguintes:

• refatoramos o código, dividindo-o em módulos, de forma a facilitar seu entendimento,
uso e posterior adaptação. Nesse processo geramos um módulo especí�co para os
parâmetros de entrada, de maneira a facilitar a de�nição e realização de experimentos,
que podem, no verBERT, ser univocamente de�nidos a partir de um arquivo de
parâmetros;

• expandimos o código para que ele pudesse aprender e realizar, também, classi�cações
multirrótulo e multi-classe, como é o caso de nosso modelo de verbetação. Para tal,
implementamos um módulo que instancia modelos BERT para muti-classi�cação,
usando estrutura e custo descritos anteriormente; além disso, adaptamos toda a estru-
tura do código de forma que essa pudesse comportar a opção de multi-classi�cação e
as estruturas necessárias para tal. Nosso módulo de multi-classi�cação foi fortemente
inspirado naquele apresentado em Trivedi [Tri19];

• introduzimos duas novas funções processadoras de córpus, que permitem a leitura
do córpus que desenvolvemos com base nos dados do Kollemata, na forma como ele
está, e a instanciação das estruturas, a partir desses dados, nos formatos corretos
para o processamento pelo restante do código;

• adaptamos a estrutura de validação do código original, incluindo uma forma de
salvamento dos dados de validação em arquivos serializados, o que além de ser mais
amigável ao usuário, é também mais facilmente processável, permitindo a análise e
processamento em massa das curvas de validação e outros resultados gerados ao
longo de vários experimentos;

• introduzimos um módulo de testes, para realizar a identi�cação do melhor estado
intermediário de um modelo, baseado em uma métrica de preferência, e a execu-
ção dos testes desse estado selecionado. Dessa forma os resultados obtidos para a
performance �nal são calculados sobre um conjunto de dados independente e são,
portando, mais con�áveis do que apenas as curvas de validação;

• adicionamos ao código novas maneiras de salvar e validar versões intermediárias
do modelo, que são viáveis em sistemas com menos recursos, em especial memória
de disco, como foi o caso dos sistemas que usamos para a realização de nossos
experimentos;

• por �m, introduzimos novos parâmetros ao código, tanto para o controle das novas
funcionalidades listadas, como para uma maior �exibilização no uso das funcionali-
dades que já compunham o programa.

Com isso, �nalizamos a a exposição da implementação do verBERT, pelo menos no que
diz respeito a suas principais propriedades, relevantas para essa apresentação. Detalhes dos
parâmetros e hardware utilizados serão fornecidos na Seção 5.4, quando do detalhamento
dos experimentos realizados.

Com o córpus construído e o programa implementado, pudemos realizar os experi-
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mentos de performance do verbetador automático. Antes de apresentá-los, entretanto,
é necessário detalhar as métricas de performance utilizadas, que são apresentadas na
próxima seção.

5.2 Métricas de desempenho
Todo o processo realizado até aqui de pouco vale sem a execução dos experimentos pro-

postos e isso depende da de�nição de métricas de desempenho, que nos permitam entender
objetivamente os resultados de tais experimentos e, consequentemente, a performance dos
nossos verbetadores.

Nesta seção, de�nimos tais métricas formalmente e fazemos uma discussão qualitativa
de cada uma delas. Começamos de�nindo as métricas para o caso mais simples da classi�ca-
ção binária e, depois, expandimos tais conceitos para o caso multi-categoria e multirrótulo,
expondo as métricas que emergem nesse cenário. Por �m, discutimos a motivação das
escolhas dessas métricas e a relevância de cada uma no contexto deste trabalho.

A apresentação que fazemos aqui se baseia naquela realizada em Koyejo et al. [Koy+15],
que se propõe a de�nir um framework único para métricas de multi-classi�cação. Entre-
tanto, tentamos adaptar forma e linguagem para que sirvam melhor aos propósitos desta
dissertação.

5.2.1 Métricas de classi�cação binária
No caso da classi�cação binária, cada documento dj ∈ D pode ser classi�cado ou não

com uma única classe c. A função aprendida de classi�cação, portanto, retorna um único
valor-verdade, que deve ser o valor-verdade positivo ⊤, caso dj pertença à classe c, ou o
valor-verdade negativo ⊥, caso contrário.

Nesse cenário, dado um grande conjunto de previsões realizadas, poderemos observar
quatro fenômenos mutuamente exclusivos ocorrendo:

• Verdadeiro Positivo (VP): quando o classi�cador prevê que dj trata-se de uma instância
de c e esse é realmente o caso;

• Falso Positivo (FP): quando o classi�cador prevê que dj trata-se de uma instância de
c, mas, na realidade, ele não o é.

• Verdadeiro Negativo (VN): quando o classi�cador prevê que dj não é uma instância
de c e ele realmente não o é;

• Falso negativo (FN): quando o classi�cador prevê que dj não é uma instância de c,
mas ele o é.

As contagens de cada um desses eventos ao longo de várias instâncias de classi�cação,
ℂ(VP ), ℂ(FP ), ℂ(VN ) e ℂ(FN ), são quantidades básicas no entendimento da qualidade
de uma função classi�cadora Φ̂ e, juntas, constituem a chamada Matriz de Confusão MC ,
como de�nida na Equação 5.4, que leva esse nome porque pode ser entendida como um
retrato do quanto o classi�cador confunde o caso em que os documentos são instâncias da
classe com o caso em que eles não o são.
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MC = [
ℂ(VN ) ℂ(FP )
ℂ(FN ) ℂ(VP )] (5.4)

Esses valores são tão reveladores sobre a qualidade de uma função classi�cadora, que a
grande maioria das métricas de performance de classi�cação são de�nidas em função das
componentes da matriz de confusão.

De todas elas, a mais popular talvez seja a Acurácia , de�nida na Equação 5.5, que
mede a razão das previsões realizadas que estavam corretas. A acurácia permite uma
comparação imediata entre diferentes classi�cadores e é largamente utilizada, chegando
ao ponto de ter de�nições correspondentes pra outras tarefas, que não a classi�cação de
textos.

 =
ℂ(VP ) + ℂ(VN )

ℂ(VP ) + ℂ(VN ) + ℂ(FP ) + ℂ(FN )
(5.5)

Entretanto, a acurácia possui uma série de questões, a serem discutidas no �nal desta
seção, que a tornam uma métrica potencialmente enganadora e, portanto, delicada, em
especial quando trata-se de problemas de classi�cação e recuperação de informação. Nesses
casos, as métricas tidas como mais apropriadas e amplamente utilizadas são a Precisão  e
a Revocação , de�nidas pelas Equações 5.6 e 5.7, respectivamente.

 =
ℂ(VP )

ℂ(VP ) + ℂ(FP )
(5.6)

 =
ℂ(VP )

ℂ(VP ) + ℂ(FN )
(5.7)

A Precisão, também chamada de valor preditivo positivo, é uma medida da taxa de
previsões positivas realizadas que realmente se revelaram como positivas, ou seja, uma
métrica que afere a capacidade do classi�cador de incluir documentos realmente relevantes
entre aqueles selecionados como relevantes para uma classe.

Já a Revocação, também chamada de cobertura ou sensitividade, é uma medida da taxa
de aparições verdadeiras de uma classe que foram realmente previstas, ou seja, uma métrica
que afere a capacidade do classi�cador de cobrir com sua classi�cação os reais documentos
relevantes para a classe em questão.

Precisão e revocação são, usualmente, utilizadas em conjunto, já que funcionam como
medidas complementares. Uma função classi�cadora muito “generosa” em sua previsão,
tendendo a um excesso de respostas positivas, pode aumentar signi�cativamente sua
revocação, mas isso causará uma diminuição correspondente em sua precisão, já que,
nesse caso, a contagem de falsos positivos aumentará. Em contrapartida, uma função
classi�cadora muito “rígida” pode aumentar sua precisão ao diminuir o número de falsos
positivos, mas aumentará consequentemente o número de falsos negativos, diminuindo
sua revocação.
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Por esse motivo, essas métricas são usadas em conjunto, pois assim fornecem uma
visão equilibrada da capacidade preditiva do classi�cador. É comum, inclusive, que, para
obter um retrato numérico único desse balanço, precisão e revocação sejam combinadas
numa métrica única, chamada Medida-� , de�nida pela Equação 5.8, onde o parâmetro �
de�ne o grau de importância dado a uma das duas métricas em detrimento da outra.

� = (1 + �2)


�2 +
(5.8)

Quando deseja-se dar a mesma importância para precisão e revocação, usa-se � = 1, para
o qual a Equação 5.8 se reduz à Equação 5.9, que de�ne a chamada Medida 1. Esta medida
corresponde a uma média harmônica entre precisão e revocação e é uma das principais
métricas, se não a principal, para avaliar modelos de classi�cação, atualmente.

1 =
2
 +

(5.9)

5.2.2 Expansões para multi-classi�cação
Quando deixamos o cenário da classi�cação binária para nos debruçar sobre classi�ca-

ções multi-categoria e multirrótulo, como é o caso do nosso modelo para a verbetação, já
não é mais possível de�nir trivialmente as contagens ℂ(VP ), ℂ(FP ), ℂ(VN ) e ℂ(FN ), já
que, nesse caso, contamos com múltiplas previsões para cada instância e múltiplas classes
que podem ser previstas ou não.

Para a matriz de confusão, a solução mais simples é de�ni-la classe à classe, obtendo
assim um Tensor de confusão, em que cada uma de suas fatias corresponde à matriz de
confusão de uma das classes de C, tomada de forma independente das demais classes,
reduzindo assim o problema à várias classi�cações binárias, uma para cada classe.

Para as métricas escalares, entretanto, a solução é mais complicada. É necessário
rede�nir as quantidades ℂ(VP ), ℂ(FP ), ℂ(VN ) e ℂ(FN ), substituindo-as por médias ⟨VP⟩,
⟨FP⟩, ⟨VN ⟩ e ⟨FN ⟩. Existem, entretanto, múltiplas maneiras calcular tais médias.

Chamamos de micro-média, o caso em que a média é calculada ao longo de todas as
classes para todas as instâncias, ou exemplos, como de�nido na Equação 5.10.

⟨E⟩micro =
1

N |C|

N

∑
n=1

|C|

∑
c=1
[[E]]n,c (5.10)

Na Equação 5.10, E representa um evento daqueles listados anteriormente (VP, VN, FP,
FN ), ⟨E⟩micro é sua micro-média de ocorrência, N é o número de exemplos que compõe
o conjunto ao longo do qual a média é computada, |C| é o número de classes, como
anteriormente, e [[E]]n,c é a função indicadora do evento para a c-ésima classe do n-ésimo
exemplo, que assume valor 1 caso a previsão gerada para a c-ésima classe da n-ésima
instância seja uma manifestação do evento E, assumindo valor 0 caso contrário.
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Chamamos de macro-média quando a média é calculada para cada classe c ∈ C se-
paradamente, ao longo de todas as instâncias, obtendo-se um valor da quantidade para
cada c, e portanto, um valor da métrica �nal para cada classe, valores esses que podem ser
combinados através de médias simples. Essa forma de média está representada na Equação

5.11.

⟨E⟩cmacro =
1
N

N

∑
n=1
[[E]]n,c (5.11)

Por �m, chamamos de média por instância, quando a média é calculada para cada
instância ao longo de todas as classes, o que retorna um valor da quantidade para cada
exemplo. As métricas resultantes por instância podem ser então combinadas através de
média simples. A forma da média por instância está representada na Equação 5.12.

⟨E⟩ninst =
1
|C|

|C|

∑
c=1
[[E]]n,c (5.12)

Quando passamos do caso binário para o caso multi-categoria e multirrótulo, métricas
como a precisão  e a revocação  passam a ter três versões distintas, uma em que as
contagens são substituídas pelas micro-médias correspondentes, uma em que as contagens
são substituídas pelas macro-médias correspondentes e uma em que as contagens são
substituídas pelas médias por instância correspondentes. Como consequência, o mesmo
acontece com a medida-1

7.

Quando se trata da Acurácia, duas generalizações para o caso de multi-classi�cação
aparecem na literatura, a Acurácia de Hamming, muitas vezes chamada apenas de acurácia
 e a Acurácia de Subconjunto ̐, chamada também deTaxa de correspondência exata.

A Acurácia é de�nida como na Equação 5.13, onde  é a chamada Perda de Hamming,
muitas vezes usada como métrica no lugar da acurácia e que é de�nida como a fração dos
rótulos que foram previstos erroneamente.

 = 1 − (5.13)

Já a Acurácia de subconjunto ̐ mede qual é a taxa de exemplos que tiveram sua
classi�cação completamente prevista pelo classi�cador, ou seja, qual proporção de exemplos
em que a função classi�cadora previu todas as classes do exemplo corretamente. Essa
medida complementar pode ser de�nida como na Equação 5.14, onde ĉn é o vetor binário
que codi�ca as classes previstas pelo classi�cador para o n-ésimo exemplo e cn é o vetor
binário que codi�ca a classi�cação correta para o mesmo exemplo.

7Note que, para o caso macro, haverão |C| valores ⟨1⟩cmacro , um calculado para cada par
(⟨⟩cmacro , ⟨⟩cmacro) e tira-se a média desses valores ao longo das classes c para obter-se o valor �nal
⟨1⟩macro . Da mesma forma, o valor �nal ⟨1⟩inst será a média dos N valores ⟨1⟩ninst .
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̐ =
ℂ(ĉn = cn)

N
=
1
N

N

∑
n=1
[[ĉn = cn]] (5.14)

5.2.3 Discussão sobre as métricas
Não é a toa que tantas métricas distintas povoam a literatura. Cada uma delas permite

visualizar um aspecto diferente da capacidade da função classi�cadora e da qualidade das
classi�cações geradas. Apesar de o uso de uma única métrica permitir uma comparação
rápida e intuitiva entre diferentes classi�cadores, só a analise simultânea de muitas métricas
nos propicia o cruzamento de informações necessário para a obtenção de uma visão
geral e robusta dos vários aspectos do processo de classi�cação e dos fenômenos que o
cercam.

Por esse motivo, optamos por computar e avaliar, nos experimentos realizados nesta
etapa de pesquisa, todas as métricas listadas anteriormente, pois acreditamos assim obter
uma visão geral e robusta da classi�cação, como citado no parágrafo anterior.

Mais do que isso, organizamos o módulo de obtenção e salvamento de métricas do
verBERT de tal forma que, para todo experimento, o verBERT salva não só os valores das
métricas correspondentes, como também os vetores de previsão da classi�cação ĉ e de
classi�cação verdadeira c, correspondentes àquele experimento. Dessa forma, seria possível
recalcular as métricas, caso algum erro fosse observado ao longo da experimentação.

A escolha das métricas listadas na seção anterior, em especí�co, em detrimento de
tantas outras que �guram na literatura, se deu por três motivos:

• por acreditamos que, juntas, essas métricas forneceriam uma visão geral dos fenô-
menos, sendo muitas outras redundantes dado a presença destas;

• porque muitas dessas métricas são as mais utilizadas na avaliação de problemas de
classi�cação, o que corrobora a completude e importância de tais métricas, bem
como facilita uma comparação e entendimento objetivo dos resultados aqui obtidos;

• por �m, porque a grande maioria dessas métricas já contam com versões pré-
implementadas em diversas bibliotecas, incluindo no pacote scikit-learn, através
de seu módulo sklearn.metrics, o que facilitou a implementação do programa, além
de garantir padrões de corretude, e�ciência e qualidade de implementação.

Apesar da intenção de analisar todas essas métricas, cruzando as informações por
elas fornecidas, é inevitável a seleção de uma métrica principal, ou ao menos, de uma
métrica preferencial, tanto para �ns de visualização geral do resultado, como para �ns de
comparação objetiva entre diferentes classi�cadores. Não é a toa, que a própria implemen-
tação do verBERT, descrita no começo deste capítulo, exige a escolha de uma métrica de
preferência para a seleção do estágio de treinamento que representará a versão �nal do
algoritmo.

À primeira vista, a acurácia pode parecer uma boa candidata à métrica principal, mas
ela apresenta forte sensibilidade a conjuntos de treinamento desbalanceados, tanto entre
as diferentes classes como no que se refere à taxa de manifestação de cada classe. Sendo
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nosso conjunto desbalanceado em ambos os sentidos, o que será mostrado na última seção
deste capítulo, outra métrica faz-se necessária.

A precisão e a revocação são, naturalmente, as próximas candidatas. Elas são as princi-
pais métricas para classi�cação, em especial no contexto da recuperação de documentos,
que, como mostrado na Seção 2.3, do Capítulo 2, é o nosso caso.

Seria ideal, entretanto, utilizar a informação provida por ambas, já que, juntas, elas
fornecem uma visão balanceada sobre a qualidade da previsão em função do grau de
permissividade da função classi�cadora em relação à seleção de classes. Dado que tal
permissividade, representada pelo limiar de classi�cação, é um dos nossos parâmetros a ser
avaliado, a combinação de ambas, através da Medida-� parece ser a melhor opção. Além
disso, como não temos, nesse problema especí�co, nenhuma preferência entre precisão
e revocação, utilizar � = 1 e, portanto, a Medida-1 foi nossa escolha como métrica de
preferência.

Contudo, no caso da medida-1, temos de escolher, também, uma forma de média para
calculá-la. Em relação às formas de média, optamos por seguir um procedimento parecido
com aquele que adotamos para as métricas em si: escolhemos por avaliar todas as formas
de média, para obter uma visão geral, mas selecionamos a micro-média, como forma para
a nossa métrica preferencial, já que esse formato é também menos sensível a desbalanços
nos dados de treinamento.

Dessa forma, escolhemos como métrica principal, a micro-média da Medida-1,
⟨1⟩micro , com especial destaque para outras duas métricas, a macro-média da Medida-1,
⟨1⟩macro, que em comparação com a sua contraparte micro, permite mensurar o efeito
do desbalanço dos dados sobre a qualidade da classi�cação, e a Acurácia de Subconjunto
̐, que nos permite obter uma linha-base de qualidade para cada verbetador, um valor
mínimo que nos possibilita identi�car a nossa taxa de sucesso absoluto na previsão das
verbetações.

5.3 Referências de performance
Com as métricas de performance de�nidas, teríamos o su�ciente para comparar o

desempenho entre os diferentes verbetadores gerados pelo verBERT a partir de diferentes
parâmetros e modelos BERT pré-treinados.

Entretanto, realizando apenas essas comparações entre os verbetadores gerados, ga-
nharíamos só informação sobre o ganho de performance relativo entre um conjunto de
parâmetros e outro e não teríamos qualquer noção do ganho de performance absoluto,
provido pelo uso do método em si.

Por esse motivo, selecionamos e implementamos dois algoritmos estatísticos de clas-
si�cação simples, para servirem como nossas referências de performance, nos dando
valores-base para cada uma das métricas anteriormente estabelecidas e nos permitindo
enxergar qual o ganho de performance que o uso do BERT e suas capacidades traz para
cada uma dessas dimensões de desempenho.

Esses métodos fazem uma classi�cação gulosa, no sentido de que tentam classi�car os



5.3 | REFERÊNCIAS DE PERFORMANCE

81

dados da forma mais simples possível, baseando-se apenas nos aspectos estatísticos mais
básicos que o córpus tem a oferecer.

Dessa maneira, a performance desses métodos representaria o desempenho de classi�-
cação obtido através da conquista dos aspectos mais óbvios dos dados, permitindo-nos
visualizar, através do contraste, o quanto o verBERT consegue acessar as nuances do
processo de verbetação, que se manifestam através de padrões menos óbvios, ocultos nas
camadas informacionais mais profundas dos dados.

Além disso, métodos estatísticos gulosos, como os que nos propomos a utilizar, são
referências especialmente relevantes em problemas em que há um grande desbalanço no
sistema de classes dos dados, com algumas categorias aparecendo com uma frequência
muito superior às demais, como é o caso do nosso córpus. Nesse cenário, tais métodos
tendem a apresentar valores elevados de performance sem extrair padrões complexos dos
dados, o que os torna referenciais de performance interessantes de serem superadas.

Os algoritmos de referência de desempenho implementados foram o Método do sorteio

classe-a-classe e o Método das n classes mais prováveis. A implementação de dois métodos-
base, ao invés de um, permitiria-nos ter uma noção de o quanto esses valores-base podem
variar e nos daria a segurança de que estaríamos tomando valores que realmente consegui-
ram capturar os aspectos informacionais mais básicos que os dados têm a oferecer.

O Método do sorteio classe-a-classe percorre primeiramente todas as entradas do córpus,
calculando empiricamente a probabilidade de manifestação de cada classe, ou super-verbete,
individualmente. Em seguida, ele percorre o córpus inteiro, novamente, classi�cando-o a
partir das probabilidades mensuradas.

Para realizar essa classi�cação, o método sorteia aleatoriamente, para cada classe de
cada entrada, se aquela classe se manifestará ou não para aquela entrada, usando como
probabilidade-base para o sorteio, a probabilidade de manifestação daquela classe ao longo
do córpus.

Já o Método das n classes mais prováveis inicia seu procedimento de maneira parecida
com o anterior, mensurando as probabilidades de manifestação de cada classe ao longo
do córpus, selecionado em seguida as n classes com maior probabilidade para gerar um
vetor de classi�cação padrão, que é oferecido como classi�cação para todos as entradas do
córpus.

Comparando os vetores de classi�cação gerados por esses métodos com os vetores de
verbetação verdadeiros de cada entrada do córpus, é possível computar o valor das métricas
de�nidas na seção anterior para cada um dos métodos de referência.

No caso do método do sorteio classe-à-classe, a classi�cação gerada pode variar signi�-
cativamente, já que se trata de um sorteio. Por esse motivo, realizamos cinco experimentos
distintos para esse método, tomando a média dos valores obtidos para cada métrica de
performance, ao invés dos valores em si. Os resultados obtidos estão representados na
Tabela 5.1.

Em contrapartida, no caso do método das n classes mais prováveis, o resultado não
varia entre execuções, mas pode variar signi�cativamente em função do parâmetro n
escolhido. Por isso, computamos os resultados para 2 ≤ n ≤ 8, tomando o valor de n mais
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Métrica Média Desvio Padrão
⟨⟩micro 0,242 0,001
⟨⟩macro 0,136 0,002
⟨⟩inst 0,243 0,002
⟨⟩micro 0,244 0,002
⟨⟩macro 0,137 0,002
⟨⟩inst 0,252 0,003
⟨1⟩micro 0,243 0,001
⟨1⟩macro 0,136 0,002
⟨1⟩inst 0,218 0,002

 0,795 0,001
̐ 0,001 0,001

Tabela 5.1: Valores médios e respectivos desvios-padrão obtidos ao longo de cinco iterações pelo mé-

todo de sorteio classe-a-classe para as métricas de performance sobre o córpus construído.

apropriado em função das performances obtidas. Os resultados obtidos para cada métrica
sob cada valor de n estão representados na Tabela 5.2.

Número de classes n no vetor padrão
Métrica n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 7 n = 8
⟨⟩micro 0,39 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29
⟨⟩macro 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
⟨⟩inst 0,39 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29
⟨⟩micro 0,22 0,31 0,39 0,47 0,55 0,61 0,66
⟨⟩macro 0,08 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31
⟨⟩inst 0,28 0,35 0,43 0,49 0,57 0,63 0,67
⟨1⟩micro 0,29 0,33 0,37 0,39 0,40 0,40 0,40
⟨1⟩macro 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14
⟨1⟩inst 0,30 0,33 0,35 0,37 0,38 0,38 0,38

 0,85 0,83 0,82 0,80 0,78 0,76 0,73
̐ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 5.2: Valores obtidos com diferentes tamanhos de n, pelo método das n classes mais prováveis,

para as métricas de performance sobre o córpus construído.

Prestando atenção aos resultados obtidos para o método do sorteio classe-a-classe,
representados na Tabela 5.1, podemos observar, através dos desvios-padrão obtidos, que,
mesmo o método sendo aleatório, provavelmente devido ao tamanho do córpus, os valores
de performance variam pouco, o que corrobora que o número de 5 iterações escolhido é
su�ciente para nos dar uma medida con�ável da performance do método.

Além disso, vemos também que os valores das métricas são, em geral, baixos, com as
versões em macro-média apresentado-se signi�cativamente inferiores às demais, o que era
de se esperar dado o desbalanço do córpus. Isso parece indicar que esse é um problema
mais difícil do ponto de vista das macro-médias.
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O mesmo vale para a acurácia de subconjunto ̐, que apresenta o mais baixo valor
entre todas as métricas, chegando a ser irrisório, dado seu desvio-padrão, o que também
era de se esperar, dado a natureza rígida dessa métrica e o tamanho signi�cativo |C| do
sistema de classes.

Em contrapartida, o valor obtido para a Acurácia de Hamming  é o mais alto entre
todas as métricas, atingindo um patamar impressionante para um método estatístico tão
simples. Essa questão será discutida posteriormente, junto aos resultados dos experimentos
propriamente ditos, mas dado o contraste entre essa e as demais métricas, parece razoável
concluir que esse é um problema fácil do ponto de vista da acurácia, o que corrobora
o caráter enganoso dessa métrica para multi-classi�cações, citado anteriormente, e a
consequente escolha da medida-1 como métrica principal, no lugar da acurácia.

Já em relação aos dados obtidos através do método das n classes mais prováveis,
representados na Tabela 5.2, é possível observar alguns padrões interessantes.

Em primeiro lugar, as revocações crescem com o número de classes n que constitui o
vetor padrão, ao mesmo tempo em que as precisões decrescem, como era de se esperar já
que quanto mais classes forem previstas, maior será a chance de acertar uma parte maior
do conjunto de classes relevantes, o que tende a aumentar a revocação, ao mesmo tempo
em que é maior a chance de prever classes que não sejam relevantes, o que diminui a
precisão.

As medidas-1, por outro lado, parecem crescer assim como as revocações até estagna-
rem em patamares de valores a partir dos quais a melhora da revocação parece não mais
compensar a piora correspondente na precisão.

As acurácias parecem seguir o padrão da revocação, decrescendo com o aumento de
n, entretanto mantêm as propriedades observadas para o método anterior:  apresenta
valores altos, indicando ser uma métrica fácil e pouco representativa para este problema,
enquanto ̐ apresenta valores nulos ou quase nulos, indicando ser uma métrica difícil
para o problema.

No geral, observa-se que os valores obtidos para a métrica principal e métricas correla-
tas por esse método são melhores do que aqueles observados para o método do sorteio
classe-a-classe. Por isso, optamos por usar o método das n classes mais prováveis como
referência de performance, a ser comparada posteriormente com os resultados obtidos pelos
experimentos realizados. Contudo, para usar este método como referência de performance,
é necessário escolher o valor de n que será tomado para tal.

Nesse contexto, escolhemos n = 5, em primeiro lugar porque este é aproximadamente
o número de classes por entrada no conjunto original, como mostrado no Capítulo 4, e,
portanto, uma boa referência como um número de classes ideal para os nossos verbeta-
dores; em segundo lugar, porque em n = 5 as medidas-1 já estão em convergência ou
muito próximas dela, o que signi�ca que estaremos trabalhando com valores de referência
próximos aos máximos obtidos para nossas métricas principais, mas sem escolher um
valor de n alto ao ponto dos valores correspondentes a outras métricas, como acurácia e
revocação, estarem desnecessariamente baixos. Este valor, portanto, nos permitiria um
referencial rígido para a qualidade dos nossos verbetadores.
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Com as métricas apresentadas e valores de referencia obtidos para elas, resta expor
os experimentos realizados e apresentar os resultados de performance dos verbetadores
obtidos, o que será feito nas duas próximas seções.

5.4 Experimentos
Como exposto no Capítulo 3, escolhemos apresentar nossos procedimentos e resultados

de forma cronológica em relação à realização deste projeto, o que inclui os experimentos
realizados. Na próxima seção, justi�caremos a realização de cada um dos conjuntos de
experimentos em função dos resultados obtidos para os conjuntos anteriores, entretanto,
achamos que será esclarecedor explicitar e nomear previamente todos os experimentos
realizados, destacando suas diferenças e semelhanças, de forma a facilitar a leitura da
próxima seção. A isto se propõe esta seção.

Com o córpus adequado, o verBERT implementado e as métricas e referências de
performance de�nidas, pudemos realizar uma série de experimentos computacionais que
visavam o entendimento da capacidade dos verbetadores gerados pelo verBERT e o impacto
causado nessa capacidade pela variação dos diversos parâmetros que de�nem nossos
modelos. Com isso, pretendíamos entender a viabilidade da automação da verbetação, seus
limites e os fenômenos à ela relacionados, atingindo, consequentemente, os objetivos deste
trabalho, listados no Capítulo 1.

Para tal, executamos o programa produzido diversas vezes, variando seus parâmetros
de entrada e avaliando a performance dos verbetadores resultantes. Para �ns de clareza,
dividiremos, nesse trabalho, nossos parâmetros em dois grupos: os parâmetros e os hiper-

parâmetros
8

5.4.1 Hiper-parâmetros
O conjunto de hiper-parâmetros é constituído pelo córpus utilizado para treinamento,

validação e testes do modelo, pelo modelo BERT pré-treinado sobre o qual realizou-se o
treinamento com os dados do córpus e pela taxa de utilização do conjunto de treinamento,
que representa o tamanho da fração do conjunto de treinamento que foi utilizada efetiva-
mente durante o treinamento do modelo. Pra cada um desses hiper-parâmetros, diferentes
valores foram usados:

• córpus: usamos dois córpus distintos, o chamado Córpus 1, construído exatamente
como narrado no capítulo anterior, usando 70 como limiar de aglutinação de verbetes
de baixa ocorrência e mantendo o super-verbete [OTR], e uma versão levemente
diferente, chamada de Córpus 2, construído da mesma maneira que o anterior, mas
com um limiar aglutinação signi�cativamente maior (1000) e com a remoção do
super-verbete [OTR]9;

8É importante destacar que essa é uma divisão em nível organizacional do processo de experimentação,
não havendo necessariamente diferenças de natureza entre um grupo e outro. Para �ns de implementação
e execução, não há diferenciação entre parâmetros e hiper-parâmetros, sendo que eles são todos fornecidos
ao verBERT através dos mesmos meios.

9Na próxima seção será explicitado quais foram o resultados que levaram à construção dessa segunda
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• modelo BERT: foram utilizados três modelos BERT pré-treinados distintos: as
versões BASE e LARGE do modelo BERTimbau [SNL19; SNL20], o primeiro modelo
BERT treinado para a língua portuguesa, e o BERT Multi-lingual, citado na Seção 2.2.3,
que foi treinado sobre diversas línguas, incluindo o português, simultaneamente, e
que possui dimensão BASE [Dev+18];

• taxa de utilização do conjunto de treinamento: foram utilizadas taxas corres-
pondentes a 70%, 50%, 30%, 20% e 0, 6% do conjunto de treinamento, bem como a
versão original com 100% dos exemplos do conjunto.

Os possíveis valores destes hiper-parâmetros foram combinados de diferentes manei-
ras, cada combinação correspondendo a um Conjunto de Experimentos. Ao todo, foram
realizados 11 conjuntos, cada um nomeado por uma letra grega para fácil identi�cação.
Todos os conjuntos, bem como os hiper-parâmetros correspondentes, estão listados na
Tabela 5.3.

Conjunto de
Experimentos Córpus Modelo BERT Taxa de utilização do

conjunto de treinamento
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 100%
Conjunto � 2 BERTimbau LARGE 100%
Conjunto  2 Multilingual 100%
Conjunto � 2 BERTimbau BASE 100%
Conjunto � 1 Multilingual 100%
Conjunto � 1 BERTimbau BASE 100%
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 70%
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 50%
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 30%
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 20%
Conjunto � 1 BERTimbau LARGE 0,6%

Tabela 5.3: Tabela listando os conjuntos de experimentos realizados para avaliar a performance do

verBERT e seus respectivos valores de hiper-parâmetros.

5.4.2 Parâmetros
Cada um desses conjuntos constituiu-se de múltiplos experimentos, correspondendo

a diferentes execuções do verBERT, todas tendo em comum os hiper-parâmetros que
caracterizam o conjunto, mas variando em relação aos demais parâmetros de entrada.

Dentre os outros parâmetros, variamos apenas os parâmetros de nosso interesse, cuja
variação fosse útil para nos ajudar a responder nossas questões de pesquisa, levantadas
anteriormente. Entre os parâmetros de interesse, que foram variados dentro de cada
conjunto de experimentos, estão a taxa de aprendizado máxima do modelo ⌈�⌉, o tamanho

das sentenças de entrada | | e o limiar de classi�cação Plimiar . A seguir, explicitamos o
signi�cado de cada um desse parâmetros bem como os valores para eles adotados ao longo
dos experimentos:

versão do córpus.
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• taxa de aprendizado: refere-se à sensibilidade numérica do modelo aos novos
exemplos a ele apresentados, usada durante o treinamento de aperfeiçoamento.
Testamos, para a taxa de aprendizado, os valores 2 ⋅ 10−5, 4 ⋅ 10−5 e 5 ⋅ 10−5, utilizados
em Devlin et al. [Dev+18], os valores 1 ⋅ 10−4 e 1 ⋅ 10−3, utilizados em Souza et al.
[SNL19], e os valores 5 ⋅ 10−4, 5 ⋅ 10−3 e 1 ⋅ 10−2, escolhidos em função de resultados a
serem expostos na seção seguinte;

• tamanho da sentença: o BERT precisa que todas as sequências de entrada tenham
o mesmo tamanho e, por esse motivo, os tamanhos das sentenças dos exemplos são
padronizados, antes de serem fornecidos ao algoritmo. As sequencias maiores que o
tamanho estabelecido têm seu excesso de tokens removido antes do processamento,
enquanto as sentenças menores têm tokens irrisórios para �ns de processamento,
também chamados de tokens de padding [PAD], adicionados ao seu �nal. Os tamanhos
de sentença testados nesse trabalho foram 52, 68, 131 e 200 tokens por sentença;

• limiar de classi�cação: corresponde ao patamar de probabilidade de manifestação
de um super-verbete, prevista pelo modelo, acima do qual ele considera que aquele
super-verbete deve ser incluído na previsão gerada. Os valores testados foram 0, 25,
0, 50 e 0, 75.

Além desses parâmetros, outros parâmetros também foram variados ao longo dos
conjuntos de exemplos, de forma a dar suporte à utilização dos valores citados para os
parâmetros de interesse. Para cada tamanho de sentença, por exemplo, utilizou-se um
tamanho diferente de lote de exemplos de treinamento, de maneira a permitir o treinamento
do algoritmo para aquele tamanho de sentença, mesmo para recursos computacionais
limitados. Os tamanhos de lote utilizados foram 32, 16, 8 e 4 exemplos por lote, para os
tamanhos e sentença 52, 68, 131 e 200, respectivamente . O número de passos de validação
também mudou, de forma a manter a resolução dos experimentos o mais constante possível,
dada a variação dos tamanhos dos lotes.

Os demais parâmetros mantiveram-se constantes ao longo de todos os experimentos, a
não ser quando especi�cado o contrário. Entre esses parâmetros, podemos destacar: a taxa
de decaimento dos pesos, para qual se utilizou o valor 0.01, mesmo valor usado em Devlin
et al. [Dev+18] e em Souza et al. [SNL19]; o tamanho do período de aquecimento, ou seja,
o número de passos em que a taxa de aprendizado cresceu até o patamar estabelecido,
antes de decrescer, para o qual utilizou-se o padrão de 50 passos de otimização; o número
de épocas de treinamento, para o qual utilizou-se 10 épocas, e a razão de distribuição
dos exemplos do córpus entre os conjuntos de treinamento, validação e testes: 20% dos
exemplos foram destinados ao conjunto de testes, enquanto, dos 80% restantes, 10% foram
usados para validação e 90% para treinamento.

5.4.3 Hardware
As execuções do verBERT gastam uma quantidade signi�cativa de recursos computa-

cionais para serem realizadas, como é comum para este tipo de programa, necessitando
inclusive, do suporte de placas de processamento grá�co para serem realizadas em tempo
hábil.

Para a execução dos conjuntos de experimentos citados, utilizamos duas máquinas
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voltadas para processamento cientí�co insensivo, ambas do IME-USP, a brucutuIV e a
ratel.

A brucutuIV possui 48 núcleos de processamento e memória RAM de 378GB, além
de contar com uma placa de processamento grá�co NVIDIA Tesla K40C, com memória
integrada de 11.4GB.

Já a ratel possui 40 núcleos de processamento e memória RAM de 62.8GB, contando
com uma placa de processamento grá�co NVIDIA GeForce GTX1080Ti, com memória inte-
grada de 11.7GB.

Para ambas as máquinas, os recursos de processamento, bem como a memória em disco
eram compartilhadas com outros pós-graduandos, de maneira que esses recursos eram
limitados. A vinculação dos tamanhos dos lotes de treinamento ao tamanho da sentença
de entrada e o aperfeiçoamento dos módulos de salvamento de resultados e modelos do
verBERT foram realizados justamente com o intuito de tornar viável a realização dos
experimentos, dadas essas limitações de recursos.

Como dito no começo desta seção, sua intenção é listar e caracterizar de forma geral
os experimentos realizados. Na seção seguinte, descrevemos o contexto de cada conjunto
de experimentos, bem como os resultados para eles obtidos.

5.5 Resultados e análise
Com os conjuntos de experimentos introduzidos na seção anterior, podemos agora apre-

sentar cada um desses conjuntos detalhadamente, analisando seus resultados e conectando-
os através da metodologia e da linha lógica adotadas. Para tal, fazemos aqui uma apresen-
tação cronológica dos experimentos, conectando seus resultados com o desenho adotado
para seus sucessores.

5.5.1 Conjunto �
O Conjunto � foi o primeiro conjunto de experimentos realizado. Nele, utilizamos o

Córpus 1, cuja construção e adequação do sistema de classes foram exatamente como
descrito no Capítulo 4 e usamos o BERTimbau LARGE como modelo BERT pré-treinado.
Além disso, utilizamos o córpus em sua totalidade, o que corresponde a uma taxa de
utilização do conjunto de treinamento de 100%.

Esse primeiro conjunto de experimentos tinha dois objetivos principais: averiguar
quais seriam os patamares de performance atingidos nesse conjunto, que era caracteri-
zado pelos hiper-parâmetros mais promissores, bem como mapear quais intervalos de
parâmetros seriam interessantes de serem avaliados ao longo dos demais conjuntos de
experimentos.

Em função deste segundo objetivo, esse conjunto acabou dividindo-se em três etapas.
Na primeira etapa, avaliamos os valores 52, 68 e 131 para o tamanho da sentença de entrada
| |, e os valores 2 ⋅10−5, 4 ⋅10−5, 5 ⋅10−5 e 1 ⋅10−4 para o teto da taxa de aprendizado ⌈�⌉, sendo
esses últimos todos extraídos de Devlin et al. [Dev+18] ou Souza et al. [SNL19].
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Analisando os resultados obtidos sobre o conjunto de testes para nossa métrica de
performance principal ⟨1⟩micro , observamos uma clara tendência de aumento da perfor-
mance do verbetador, tanto com o crescimento do tamanho da sentença | |, quanto com o
crescimento do teto da taxa de aprendizado ⌈�⌉.

O primeiro fenômeno era de se esperar, já que quanto mais palavras chegam ao verbe-
tador, mais informação ele tem sobre o texto a ser verbetado. Já o segundo fenômeno é
comum, mas é razoável imaginar que em algum ponto haja uma in�exão da performance
em relação à taxa de aprendizado, de�nindo uma região ótima para esse parâmetro.

Para descobrir, portanto, se haveria ganho de performance signi�cativo em valores
ainda maiores destes dois parâmetros, nas duas etapas seguintes, extraímos dados de
performance referentes a valores maiores de ⌈�⌉ e | |, respectivamente. Os valores testados
para ⌈�⌉ foram 5 ⋅ 10−4, 1 ⋅ 10−3, 5 ⋅ 10−3 e 1 ⋅ 10−2, enquanto o valor extra usado para o
tamanho da sentença de entrada foi | | = 200 tokens.

Os resultados referentes a todas essas três, etapas que constituíram o Conjunto � estão
representados nos mapas das Figura 5.1, 5.2 e 5.3.

Figura 5.1: Resultados de testes de performance para a micro-média da medida-1 em função do

teto da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 25, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.

Observando os resultados de ⟨1⟩micro, obtidos para essas duas etapas posteriores,
vemos que, como previsto anteriormente, houve uma in�exão da performance em relação
à taxa de aprendizado, que caiu radicalmente para todos os valores maiores de ⌈�⌉, testados
nesse segunda etapa, Isso indica que os valores utilizados originalmente chegavam ao
ponto limítrofe da qualidade da verbetação no que diz respeito à taxa de aprendizado.

Em contrapartida, o aumento de | | acarretou uma estabilização da performance na
maioria dos casos e uma melhora de um ponto percentual para ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4, com Plimiar =
0, 25 e Plimiar = 0, 50, e, consequentemente, à uma leve melhora da performance global.
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Figura 5.2: Resultados de testes de performance para a micro-média da medida-1 em função do

teto da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 50, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.

Figura 5.3: Resultados de testes de performance para a micro-média da medida-1 em função do

teto da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 75, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.
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Contudo, o ganho de performance por token adicionado à sentença cai gradativamente ao
longo dos valores testados, aproximando-se de um aparente comportamento de saturação,
indicando que, apesar desse aumento ter gerado um ganho de performance global, valores
maiores de | | di�cilmente trarão novos ganhos, além de tenderem a ser muito custosos
dados os recursos computacionais a nossa disposição.

Por esse motivo, adotamos como valores-padrão de parâmetros, para serem explo-
rados nos próximos conjuntos, todos os valores utilizados na primeira etapa, aos quais
acrescentamos o valor | | = 200 tokens, já que obtivemos uma melhora da performance
global ao considerar esse tamanho de sentença, e ⌈�⌉ = 5 ⋅ 10−4, como uma salvaguarda,
para veri�car se, nos próximos experimentos, a in�exão da performance em relação à ⌈�⌉
continua acontecendo no mesmo ponto ou se valeria, nesses contextos, explorar também
taxas de aprendizado maiores.

Considerando, agora, os resultados desse primeiro conjunto de uma maneira mais global,
observamos que para ⟨1⟩macro e ⟨1⟩inst , assim como para ⟨1⟩micro , há uma tendência de
crescimento com o tamanho da sentença de entrada e com a taxa de aprendizado, havendo
uma inversão dessa última no mesmo ponto observado anteriormente. O valor médio dessas
métricas, cai, entretanto, com o aumento da probabilidade limiar de classi�cação Plimiar ,
atingindo em Plimiar = 0, 25, seus melhores valores, ⟨1⟩micro = 0, 71, ⟨1⟩macro = 0, 66 e
⟨1⟩inst = 0, 72.

Esses valores indicam a conquista de patamares de performance bem razoáveis para
uma tarefa de classi�cação com um número tão amplo de classes e estão signi�cativamente
acima daqueles obtidos para nossas referências estatísticas de performance. Observamos
uma clara diferença entre ⟨1⟩micro e ⟨1⟩macro , provavelmente resultante do desbalanço de
aparição dos super-verbetes, entretanto essa diferença não é tão grande quanto havíamos
imaginado originalmente, indicando a qualidade da adequação realizada sobre o sistema
de classes.

Para entender melhor o comportamento das formas da medida-1, podemos nos voltar
a suas duas componentes: a precisão e a revocação, cujos valores obtidos sobre o conjunto
de testes estão representados nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6, para a revocação, e Figuras 5.7, 5.8 e

5.9, para a precisão.

Todas as formas da revocação, ⟨⟩micro , ⟨⟩macro e ⟨⟩inst , seguiram, nesse conjunto
de experimentos, o mesmo padrão da medida-1, crescendo com o tamanho da sentença
de entrada e com o teto da taxa de aprendizado e decrescendo com o limiar de classi�cação,
o que já era esperado para revocação, já que quanto menor o limiar, mais verbetes tendem
a ser previstos por instância, e, portanto, maior será a cobertura do conjunto de verbetes
relevantes para cada exemplo.

Em contrapartida, as medidas de precisão manifestam um comportamento complemen-
tar à revocação, aumentando com o limiar de classi�cação ao invés de decrescer, como
também era esperado. Entretanto, seu comportamento parece �utuar em relação à taxa
de aprendizado e ao tamanho da sentença, algumas vezes seguindo o padrão das demais
métricas, algumas vezes assumindo a tendência oposta e decrescendo com o crescimento
desses parâmetros.

Em especial, ⟨⟩micro só cresce com ⌈�⌉ e | | para Plimiar = 0, 25, apresentando uma
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Figura 5.4: Resultados de testes de performance para a micro-média da revocação em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 25, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.

Figura 5.5: Resultados de testes de performance para a micro-média da revocação em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 50, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.
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Figura 5.6: Resultados de testes de performance para a micro-média da revocação em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 75, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.

Figura 5.7: Resultados de testes de performance para a micro-média da revocação em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 25, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.
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Figura 5.8: Resultados de testes de performance para a micro-média da precisão em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 50, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.

Figura 5.9: Resultados de testes de performance para a micro-média da precisão em função do teto

da taxa de aprendizado ⌈�⌉ e do tamanho da sentença de entrada | |, com limiar de classi�cação

Plimiar = 0, 75, para o Conjunto de experimentos � , na sua totalidade.
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tendência de decrescimento para os demais limiares.

Quando observamos as curvas de validação, a origem desse comportamento �ca mais
clara: o valor de Plimiar parece estar de�nindo a estrategia adotada pelo algoritmo para
minimizar o custo e, consequentemente, maximizar a medida-1. Vemos três comporta-
mentos distintos se repetirem para as curvas de validação para praticamente todos os
parâmetros, em função do valor do limiar de classi�cação. Esses três comportamentos
estão ilustrados nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12.

Figura 5.10: Curvas de validação para as micro-métricas, com limiar de classi�cação Plimiar = 0, 75,
| | = 131 e ⌈�⌉ = 2 ⋅ 10−5, para o Conjunto de experimentos �

Para Plimiar = 0, 75, o mais “rígido” entre os valores de limiar, é mais fácil para o
algoritmo aumentar a precisão do que a revocação; por esse motivo, o algoritmo se comporta
de forma a maximizar a precisão imediatamente, prevendo muito poucas classes, e, após
esses passos iniciais, vai diminuindo a precisão o mínimo possível, de forma a conquistar
revocação e maximizar a medida-1.

Quando diminuímos a probabilidade limiar para Plimiar = 0, 5 , a curva de validação
da precisão continua acima da revocação, mas sua subida não é tão radical nos primeiros
passos de otimização.

Por �m, adotando Plimiar = 0, 25, o mais “permissivo” entre os valores de limiar, torna-se
mais fácil para o algoritmo maximizar a revocação do que a precisão e o comportamento
das curvas se inverte, com a curva de revocação �cando acima da de precisão, enquanto
ambas crescem com a minimização do custo.

Isso explica porque ⟨⟩micro tem, no conjunto de testes, comportamento inverso ao
da medida-1 para limiares Plimiar = 0, 5 e Plimiar = 0, 75, porque, nesses limiares, o pro-
cesso de otimização corresponde à diminuição de uma precisão inicialmente gigantesca
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Figura 5.11: Curvas de validação para as micro-métricas, com limiar de classi�cação Plimiar = 0, 50,
| | = 131 e ⌈�⌉ = 2 ⋅ 10−5, para o Conjunto de experimentos �

Figura 5.12: Curvas de validação para as micro-métricas, com limiar de classi�cação Plimiar = 0, 25,
| | = 131 e ⌈�⌉ = 2 ⋅ 10−5, para o Conjunto de experimentos �
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e, portanto, parâmetros melhores levam, nesse regime, à valores menores de precisão, ao
passo que proporcionam maior avanço nesse processo de otimização. Em contrapartida,
para Plimiar = 0, 25 esse comportamento se inverte e o processo de otimização passa a
corresponder a um aumento da precisão, que passa, nesse contexto a ser maior para
parâmetros melhores.

Voltando, agora, nossas atenções às métricas de acurácia, obtivemos como resultado
que a acurácia de subconjunto ̐ assume, no conjunto de testes, um comportamento
próximo ao da medida-1, mas apresenta resultados levemente melhores para limiares de
classi�cação maiores; ela atinge um patamar de ̐ = 0.25, o que, apesar de não muito alto, é
impressionantemente superior ao valor nulo, obtido para nossa referência de performance.
Já a acurácia de Hamming  apresenta um comportamento análogo àquele da acurácia
de subconjunto, mas com valores muito superiores, atingindo um patamar  = 0.93, no
melhor caso, que apesar de acima da referência de performance, corrobora o que foi por
ela revelado: essa e uma medida pouco representativa.

Observando a de�nição original da acurácia e da medida-1, é mais fácil de entender
porque uma diferença tão gritante entre os valores obtidos para essas métricas: a precisão e
a revocação e , portanto, a medida-1 são medidas da capacidade preditiva do classi�cador
sobre os eventos de carga positiva, ou seja, sobre os eventos em que os documentos eram
manifestação das classes.

A acurácia, em contrapartida, é uma métrica mais generalista, que agrega também a
taxa de sucesso do classi�cador sobre os eventos de carga negativa, ou seja, aqueles em
que o documento não é uma manifestação da classe em questão. Se a acurácia é muito
melhor que a medida-1, isso acontece porque a capacidade do classi�cador sobre eventos
de carga negativa é muito superior àqueles de carga positiva.

Apesar de, no contexto de recuperação de documentos, ser a capacidade sobre carga
positiva que mais nos interessa, e por isso a escolha da medida-1 como métrica principal,
no nosso caso temos uma baixa ocupação de classes, ou seja, cada ementa é classi�cada
com poucos super-verbetes, se comparando ao número total de super-verbetes disponíveis,
o que faz com que eventos de carga negativa representem a maioria dos eventos do
córpus.

Isso cria um desbalanço em benefício dos eventos de carga negativa, o que facilita a
otimização do classi�cador para essa família de eventos, levando a uma taxa de acerto
signi�cativamente alta sobre eles. É por esse motivo que a acurácia de Hamming pode ser
tão enganosa para córpus desbalanceados como o nosso, em especial quando se trata de
problemas de recuperação de documentos relevantes.

Por �m, resta-nos entender o que está acontecendo nas faixas de altos valores de ⌈�⌉,
em que a performance cai tão radicalmente, como ilustrado anteriormente nas Figuras

5.1, 5.2 e 5.3. Comparando as curvas de minimização do custo de aprendizado para altos
e baixos valores ⌈�⌉, ilustrados, respectivamente pelas Figuras 5.14 e 5.13, observamos
uma diferença sistemática: enquanto nos “pontos comuns”, o custo decresce suavemente e
continua sendo minimizado, mesmo após a convergência das curvas de validação, atingindo
patamares inferiores à BCE = 3; para os pontos de baixa performance, o custo diminui
abruptamente, �cando estagnado num patamar superior a esse valor, indicando que o que
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está acontecendo para esses conjuntos de parâmetros é que o algoritmo de otimização
acaba preso num mínimo local de custo, o que explica sua baixa performance.

Figura 5.13: Curva de minimização do custo de aprendizado BCE , com Plimiar = 0, 25, | | = 52 e

⌈�⌉ = 2 ⋅ 10−5, para o Conjunto de experimentos �

5.5.2 Conjunto �
Observando a diferença entre ⟨1⟩micro e ⟨1⟩macro para o Conjunto � , julgamos que o

próximo passo seria tentar investigar o impacto dos desbalanços sobre a performance de
forma geral. Por isso, tentamos produzir uma nova versão do córpus, chamada simplesmente
de Córpus 2, que fosse mais balanceada no que diz respeito a diferença de aparição entre os
super-verbetes, mas de forma a minimizar a perda informacional dessa adaptação.

Construímos esse córpus aumentando o limiar de agrupamento de verbetes de baixa
ocorrência, de forma que mais verbetes “avulsos” fossem incluídos no super-verbete [OTR],
e removendo esse mesmo super-verbete do sistema de classes �nal.

Com esse procedimento, conseguimos um córpus mais homogêneo, o que �ca claro
nas Figuras 5.15a e 5.15b, que representam a distribuição do número de ocorrências por
super-verbete no Córpus 1 e no Córpus 2, respectivamente. Isso acarretou uma diminuição
no número de entradas do córpus de 24029 exemplos para 23104 exemplos, o que repre-
senta uma perda real, mas não tão signi�cativa a ponto de comprometer a realização dos
experimentos.

Usamos, então, esse novo córpus para executar o Conjunto de experimentos � , onde
utilizamos o mesmo Modelo BERT e a mesma taxa de utilização que no conjunto anterior,
explorando o conjunto de parâmetros que concluímos ótimo a partir dos resultados do
Conjunto �



98

5 | AUTOMAÇÃO DA VERBETAÇÃO

Figura 5.14: Curva de minimização do custo de aprendizado BCE , com Plimiar = 0, 25, | | = 52 e

⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−3, para o Conjunto de experimentos �

(a) Distribuição para o Córpus 1 (b) Distribuição para o Córpus 2

Figura 5.15: Distribuição do número de ocorrências de cada cluster, ou super-verbete, ao longo do (a)
Córpus 1 e do (b) Corpus 2.
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Pudemos constatar, observando os resultados o Conjunto � , que, em geral, as tendencias
de comportamento das métricas em relação a todos os parâmetros se mantiveram como
nos experimentos anteriores, apesar de os resultados �utuarem um pouco mais dentro
dessas tendencias.

Houve um pequeno ganho percentual na micro-média da medida-1, que atingiu
patamar de ⟨1⟩micro = 0.72, mas um ganho signi�cativo na macro-média da mesma
medida, que alcançou, no melhor caso, o patamar de ⟨1⟩micro = 0.71, muito próximo
do valor obtido para sua contraparte em micro-média. Isso indica que, apesar de o novo
córpus adicionar pouco à nossa métrica de performance principal, a pequena diminuição
de desbalanço que ele proporcionou já foi o su�ciente para diminuir bastante o impacto do
desbalanço na performance, um de nossos principais objetivos em sua construção.

A acurácia de subconjunto também apresentou um ganho signi�cativo, atingindo
patamar de ̐ = 0, 38, indicando uma melhora na nossa capacidade classi�catória, não em
seu topo, mas em sua base, representada pela acurácia de subconjunto.

Observamos, com esse segundo conjunto de experimentos, que a homogenização do
córpus causou uma melhora geral signi�cativa na qualidade da classi�cação, em especial
uma melhora de base. Entretanto, é limitado o quanto podemos reorganizar os dados
sem acarretar muita perda da informação original dos verbetes. Por esse motivo, nos
experimentos seguintes, nos focamos em entender o quanto o uso de outros modelos BERT

poderia melhorar esses resultados, em especial os resultados de ⟨1⟩micro , além de o quanto
esses modelos poderiam extrair ainda mais do que o Córpus 2 teria a oferecer.

5.5.3 Conjuntos  , � , � e �
Executamos, então, os Conjuntos  , � , � e � , que, juntamente com os Conjuntos � e � ,

exploram todas as combinações possíveis entre os dois córpus que construímos e os três
modelos BERT que dispomos.

Para todos esses conjuntos, as tendências de comportamento das métricas em rela-
ção aos parâmetros se mantiveram como nos conjuntos anteriores e, por esse motivo,
apresentamos aqui apenas os melhores valores obtidos para nossas métricas de interesse,
representados nas Tabelas 5.4, 5.5, 5.6, uma para cada modelo BERT pré-treinado utili-
zado.

↓Córpus/Modelo→ BERTimbau LARGE

Córpus 1

⟨1⟩micro = 0, 71 ̐ = 0, 24
⟨1⟩macro = 0, 66 (Plimiar = 0, 25; ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4; | | = 200)

Córpus 2

⟨1⟩micro = 0, 72 ̐ = 0, 38
⟨1⟩macro = 0, 71 (Plimiar = 0, 50; ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4; | | = 131)

Tabela 5.4: Resultados das métricas ⟨1⟩micro , ⟨1⟩macro e ̐, bem como conjunto de parâmetros nos

quais tais valores foram encontrados, para o modelo BERTimbau LARGE sobre o Córpus 1 e o Córpus

2

Comparando os valores apresentados nessas tabelas, obtidos ao longo de todos os
conjuntos de experimentos citados até aqui, observamos que o Córpus 2 traz uma melhora
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↓Córpus/Modelo→ Multilingual BASE

Córpus 1

⟨1⟩micro = 0, 69 ̐ = 0, 24
⟨1⟩macro = 0, 59 (Plimiar = 0, 50; ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4; | | = 200)

Córpus 2

⟨1⟩micro = 0, 71 ̐ = 0, 37
⟨1⟩macro = 0, 70 (Plimiar = 0, 50; ⌈�⌉ = 5 ⋅ 10−5; | | = 200)

Tabela 5.5: Resultados das métricas ⟨1⟩micro , ⟨1⟩macro e ̐, bem como conjunto de parâmetros nos

quais tais valores foram encontrados, para o modelo Multilingual BASE sobre o Córpus 1 e o Córpus 2

↓Córpus/Modelo→ BERTimbau BASE

Córpus 1

⟨1⟩micro = 0, 70 ̐ = 0, 24
⟨1⟩macro = 0, 59 (Plimiar = 0, 50; ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4; | | = 200)

Córpus 2

⟨1⟩micro = 0, 72 ̐ = 0, 38
⟨1⟩macro = 0, 70 (Plimiar = 0, 25; ⌈�⌉ = 4 ⋅ 10−5; | | = 200)

Tabela 5.6: Resultados das métricas ⟨1⟩micro , ⟨1⟩macro e ̐, bem como conjunto de parâmetros nos

quais tais valores foram encontrados, para o modelo BERTimbau BASE sobre o Córpus 1 e o Córpus 2

sistemática em ⟨1⟩macro e em ̐ para todos os modelos, assim como havia trazido para o
modelo BERTimbau LARGE, nos Conjuntos � e �

Observamos também, que ambos os modelos em português apresentam resultados
equivalentes ou melhores que o modelo multi-lingual, mas que essa superioridade é discreta,
ao menos para essa aplicação. Isso, ao mesmo tempo parece indicar que o modelo em
português tende a ser uma opção melhor, mas con�rma a robustez do modelo multi-lingual
e corrobora a ideia de que ele não pode ser desconsiderado como possibilidade, inclusive
onde houver disponibilidade do modelo em português puro.

Comparando o BERTimbau LARGE com o BERTimbau BASE, entretanto, vemos que,
apesar de o modelo LARGE apresentar resultados levemente melhores, assim como no caso
anterior, essa diferença é pequena e muitas vezes nula, sendo praticamente imperceptível
no Córpus 2. Isso parece indicar uma capacidade do modelo LARGE de identi�car melhor
padrões em conjuntos mais desbalanceados, mas com o balanceamento levemente melhor,
os modelos passam a ser equivalentes.

No geral, o que concluímos com esses resultados foi que os níveis de performance que
observamos em � e � parecem ser limítrofes, havendo pouco ganho em expandir o número
de parâmetros ou em mudar a língua do modelo.

Hipotetizamos, então, que uma possível razão para esse limite seria a quantidade
de dados e, por esse motivo, avaliamos, nos experimentos seguintes, diferentes graus
de utilização do conjunto de treinamento, para tentar entender se já teríamos atingido
uma saturação dessas curvas, ou se adição de mais exemplos poderia ser a chave para
superar os limites de performance observados até aqui. Mais do que isso, queríamos
entender também qual é a performance base do BERT sem quase nenhum treinamento de
aperfeiçoamento.
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5.5.4 Conjuntos �, � , �, �, �
Com esse �m, nos Conjuntos �, � , �, � e �, computamos a performance dos verbeta-

dor produzido pelo verBERT a partir do Córpus 1 e do modelo BERTimbau LARGE, com
diferentes graus de utilização do conjunto de treinamento, incluindo uma taxa de 0, 6%,
próxima ao modelo em seu estado puro, sem treinamento de aperfeiçoamento; devido à
possível alta �utuação causada por um conjunto de treinamento tão pequeno, repetimos
esse experimento dez vezes, cada uma com um conjunto de treinamento diferente, alea-
toriamente gerado, e tomamos as médias das métricas como resultados de performance,
nesse caso.

As curvas das nossas métricas de interesse, obtidas nesse processo, estão representadas
na Figura 5.16. Nela, vemos comportamentos parecidos: todas as curvas parecem crescer
rapidamente no começo, tendo um ganho signi�cativo de performance nos primeiros 20%
do córpus. Entretanto, a velocidade de crescimento da performance vai diminuindo com a
adição de novos exemplos, chegando a �car praticamente estável para todas as métricas
de interesse no �nal da curva.

Figura 5.16: Evolução das métricas ⟨1⟩micro , ⟨1⟩macro e ̐ em função da taxa de utilização do

conjunto de treinamento, obtidas ao longo dos Conjuntos de experimentos �, � , �, �, �

Isso parece indicar que já houve uma saturação da performance em relação ao numero
de exemplos, não havendo ganhos signi�cativos a serem conquistados nesse sentido a partir
daqui. Esses valores, próximos aos obtidos já nos primeiros dois conjuntos de experimentos,
parecem ser realmente valores limítrofes, sendo que nem os parâmetros de entrada, nem o
tamanho do modelo, nem o modelo pré-treinado, nem o tamanho do córpus parecem ser
fatores limitantes no aumento da qualidade da previsão.

Concluímos, portanto, que a condição limitante é a própria natureza dos dados. Como
observamos experimentalmente, muitos dos problemas narrados na literatura para a
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verbetação se manifestam com intensidade nos dados utilizados e parece que, mesmo
com os esforços realizados para a adequação, os resultados de performance obtidos são os
limites máximos que podemos alcançar nesse contexto.

Em decorrência disso, outras maneiras de adequar o córpus ou uma reorganização
completa no sistema de classes em sua origem, de forma que ele possa ser mais facilmente
processado computacionalmente, são os únicos e mais razoáveis caminhos para um ganho
ainda melhor de performance.

É interessante observar, também, que os valores-base obtidos para o BERT, ilustrados,
para as métricas principais, pelos primeiros pontos nas curvas da Figura 5.16, são muito
próximos daqueles obtidos para a referência de performance, corroborando a escolha
do método e indicando a qualidade do BERT para acessar os níveis informacionais e
linguísticos mais profundos do córpus na realização de sua classi�cação.

Por �m, é importante destacar que, além das conclusões sobre os fenômenos observados,
expostas até aqui, outro importante resultado do nosso trabalho são os verbetadores
automáticos produzidos, em especial aquele produzido a partir do modelo BERTimbau

LARGE sobre o Córpus 2, com Plimiar = 0, 50, ⌈�⌉ = 1 ⋅ 10−4 e | | = 131, que apresentou os
melhores resultados de performance e que apelidamos aqui de “verBERT⋆”, para �ns de
futura referência. Na Tabela 5.7, a seguir, explicitamos os resultados desse verbetador para
todas as métricas, tidos como nossos resultados �nais, e comparamo-os com os resultados
obtidos para nossa referência de performance, de forma a explicitar os ganhos obtidos
para cada métrica.

Métrica
Referência: método das n = 5

classes mais prováveis
verBERT⋆

⟨⟩micro 0,33 0,77
⟨⟩macro 0,06 0,77
⟨⟩inst 0,33 0,79
⟨⟩micro 0,47 0,67
⟨⟩macro 0,19 0,66
⟨⟩inst 0,49 0,73
⟨1⟩micro 0,39 0,72
⟨1⟩macro 0,09 0,71
⟨1⟩inst 0,37 0,73

 0,80 0,95
̐ 0,00 0,38

Tabela 5.7: Resultados comparados, para todas as métricas, entre a nossa referência de performance

principal, o método das n classes mais prováveis com n = 5, e o verBERT⋆, o melhor verbetador

automático produzido pelo verBERT.
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Capítulo 6

Conclusões

Neste capítulo, �nalizamos a apresentação do trabalho de pesquisa realizado ao longo
do meu mestrado. É nossa intenção, nesse breve encerramento, conectar os conceitos
apresentados ao longo desta dissertação, de forma a fornecer uma visão clara do todo deste
trabalho.

Para tal, na Seção 6.1 fazemos um apanhado geral dos resultados obtidos e expostos
detalhadamente ao longo deste texto, na Seção 6.2, retomamos os objetivos e perguntas
iniciais deste trabalho, de maneira a esclarecer como atingimos e respondemos cada um
deles, na Seção 6.3, elencamos de forma sintética as contribuições realizadas por este
trabalho e, por �m, na Seção 6.4, focamos nas perguntas trazidas pelos nossos resultados
para tratar sobre quais direções podem ser seguidas nessa linha de pesquisa a partir dos
resultados que aqui apresentamos.

6.1 Resultados

Ao longo do trabalho de pesquisa apresentado nesta dissertação, obtivemos diversos
resultados, narrados, principalmente, nos Capítulos 4 e 5. Nesta seção, resumimos os
resultados obtidos de forma a fornecer uma visão geral sobre os frutos deste trabalho, bem
como melhor conectá-los entre si.

Ao longo da nossa pesquisa, abordamos diversos aspectos do processo de automatizar
a verbetação, que culminou na obtenção do modelo verBERT⋆ de verbetação automática.
Esses aspectos se distribuíram ao longo de três etapas principais: a construção do córpus, a
adequação do seu sistema de classes e a automação da verbetação em si, realizada sobre o
córpus adequado.

Através da construção do córpus, observamos que os dados que tínhamos a nossa
disposição apresentavam, em grande quantidade, muitas das disfunções da verbetação
gerada manualmente, exatamente como narradas na literatura da área, o que foi explicitado
na Seção 2.3. Pudemos atestar experimentalmente a presença de tais propriedades e carac-
terizar suas nuances dentro dos nossos dados. O conhecimento adquirido nesse processo
foi o que permitiu a construção do córpus em si, bem como a percepção da necessidade da
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realização de uma adequação do sistema de classes e as diretrizes a serem seguidas durante
essa adequação.

Através do processo de adequação, conseguimos obter um sistema de classes que julga-
mos adequado para �ns da modelagem da verbetação como um processo de classi�cação.
Pudemos entender como os vários aspectos desse processo de adequação in�uenciavam
as propriedades do córpus resultante e pudemos selecionar esses aspectos de maneira
a gerar um córpus que atingisse nossos objetivos e permitisse a continuidade do nosso
trabalho.

Posteriormente, tivemos a oportunidade de revisitar nossas escolhas iniciais de pa-
râmetros de construção do córpus, a partir da informação fornecida pelos resultados de
performance do próprio processo de verbetação. Isso nos permitiu gerar uma nova versão
do córpus, com novas propriedades, e entender como a performance foi in�uenciada pelas
mudanças realizadas.

Durante o processo de implementação, conseguimos produzir um programa capaz de
gerar modelos de verbetação automática a partir de modelos BERT pré-treinados e realizar
experimentos baseados na medição da performance desses verbetadores, que permitiram a
obtenção de resultados sobre os modelos utilizados e sobre a tarefa abordada em si. Entre
os principais resultados que obtivemos nesses dois sentidos, podemos elencar:

• caracterizamos o comportamento da performance em função dos parâmetros estuda-
dos. Em especial, observamos tendências gerais de crescimento da performance com
o tamanho da sentença de entrada, com a taxa de aprendizado máxima do modelo
e com a diminuição do limiar de previsão. Detectamos, inclusive, uma inversão do
comportamento em relação a taxa de aprendizado, no que conseguimos caracterizar
como um mínimo local de performance;

• mapeamos o comportamento das curvas de validação de diferentes métricas e ca-
racterizamos a forma como tais comportamentos se relacionam aos parâmetros de
entrada e à estratégia adotada pelo classi�cador.

• descrevemos o comportamento dos mesmos verbetadores sobre o conjunto de testes
e expomos como isso se relaciona à qualidade da verbetação e o que os valores
obtidos revelam sobre a relevância de cada métrica de performance para o nosso
trabalho.

• observamos como as propriedades dos modelos pré-treinados in�uenciam a qualidade
�nal da verbetação, concluindo que, apesar de haver uma vantagem dos modelos
maiores e em português, essa vantagem é baixa, sendo o estágio de desbalanço do
córpus mais in�uente do que essas propriedades.

• encontramos o melhor conjunto de parâmetros possível e caracterizamos a per-
formance do verbetador por eles produzido, além disso, caracterizamos os ganhos
obtidos pelo nosso modelo em todas as métricas, em comparação com o referencial
de performance estatístico que adotamos.

Em especial, sobre este último item, nosso melhor verbetador, o verBERT⋆, alcançou
resultados de performance signi�cativos, que representaram ganhos sobre nossas refe-
rências em todas as métricas. Obtivemos para nossa métrica principal, ⟨1⟩micro = 0, 72 e
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um valor bem próximo para sua contraparte em macro-média, apesar do desbalanço dos
dados. Esse é um valor bem robusto de performance, ainda mais se entendermos que essa
era uma métrica muito mais difícil para esse problema do que a Acurácia, por exemplo,
para a qual obtivemos uma performance de  = 0.95.

Para �ns de comparação, esse valor é equivalente ao valor de 0, 721, obtido pelo BERT

para a medida-F1 sobre o conjunto Quora Questions Pairs, parte do Conjunto GLUE, que
trata da tarefa de classi�cação de pares de perguntas segundo sua equivalência semântica,
resultado esse que superou todos os demais algoritmos disponíveis até então, quando da
sua publicação [Dev+18; Wan+19].

Além disso, nosso resultado de performance é signi�cativamente superior ao valor de
medida-1 de 0, 505, obtido para aplicações parecidas em Villata et al. [Vil+20] e bem
próximo ao valor ⟨1⟩micro = 0, 732, obtido para a classi�cação de documentos jurídicos
europeus em Chalkidis et al. [Cha+19], os dois trabalhos mais próximos do nosso que
encontramos na literatura.

Acreditamos que esses resultados, apesar de ainda distantes do desejado, são bastante
promissores, dada a natureza dos dados, e representam um possível ponto de partida para
resultados ainda melhores.

Nesse sentido, pudemos veri�car as várias possíveis dimensões de melhora de per-
formance, o que nos levou a concluir que a maior limitação para a obtenção de uma
performance superior aos limiares observados aqui parece ser a natureza e estrutura do
sistema de classes dos dados, em sua origem.

Nos parece que, para obter uma melhoria de performance na automação da verbetação,
seria necessário alterar o sistema em sua fonte, de maneira a torná-lo mais adequado para
�ns de automação computacional. Tais adaptações, entretanto, poderiam acarretar um custo
em seus �ns originais de utilização e cabe uma discussão mais ampla entre pro�ssionais
das diferentes áreas do conhecimento envolvidas, para estabelecer sua validade e eventual
formato.

6.2 Objetivos
Nesta seção, voltamos aos objetivos deste trabalho, elencados na Seção 1.3 e detalhados

na Seção 3.1, e tentamos mostrar como os nossos resultados, anteriormente apresentados,
conectam-se com a resolução de nossos objetivos.

No Capítulo 4, descrevemos o processo de construção que culminou num córpus de
verbetação completo e processável, produzido a partir dos dados do Kollemata. Isso, somado
à adequação do sistema de classes do mesmo córpus, consistiu exatamente na realização
do nosso primeiro objetivo.

No Capítulo 5, descrevemos os detalhes da implementação do verBERT, um protótipo de
classi�cador que pôde automatizar a verbetação sobre esse córpus com índices satisfatórios
de desempenho, como pretendíamos com nosso segundo objetivo.

Ao longo de todo o trabalho, explicitamos detalhadamente diretrizes e metodologias
utilizados no processo, de maneira a permitir outros trabalhos similares e derivados no
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futuro, atingindo, assim, nosso terceiro objetivo.

Por �m, acreditamos que os resultados obtidos ao longo de todas as etapas e que foram
resumidos na seção anterior tenham agregado o conhecimento cientí�co, desejado como
nosso quarto objetivo. Em especial, respondemos, ao longo deste texto, todas as perguntas
que elaboramos para caracterizar conhecimento que pretendíamos extrair.

6.3 Contribuições
Nesta seção, listamos as contribuições que acreditamos trazidas pelo trabalho aqui

apresentado. Essas contribuições estão intimamente relacionadas aos resultados e objetivos
apresentados nas duas seções anteriores, mas julgamos positivo, para a caracterização do
trabalho, apresentá-las sob essa ótica especí�ca.

Elencamos, então, como contribuições deste trabalho:

• todo o conhecimento experimental agregado sobre as propriedades da verbetação,
listadas na literatura da área;

• as diretrizes e metodologias de construção de um córpus a partir desses dados,
caracterizadas na Seção 4.1, do Capítulo 4;

• os dados, diretrizes e metodologias de adequação do sistema de classes, expostos na
Seção 4.2, do mesmo capítulo;

• as diretrizes e detalhes de modelagem e implementação do verbetador em si, expostos
no Capítulo 5;

• os programas produzidos ao longo deste trabalho, tanto aqueles implementados para
realizar a construção do córpus e a adequação ontológica, como o código do verBERT

em si;

• os modelos de verbetadores produzidos no processo, incluindo o verBERT⋆;

• os resultados de performance desses modelos, bem como todo o conhecimento
agregado e fenômenos observados na análise que realizamos neste trabalho.

Em especial, esperamos que os códigos e modelos produzidos possam servir, não só
como um meio para caracterizar a nossa capacidade de automação da verbetação,
mas que também possam ser utilizados como protótipos com esse objetivo, para que
no futuro possamos automatizar esse e mais processos dentro do sistema cartorial e
jurídico, de forma a melhorar a e�ciência e qualidade da prestação destes serviços à
população.

6.4 Trabalhos futuros
Apesar de termos respondido todas as perguntas que nos propomos a responder no

começo deste texto, o nosso processo de pesquisa trouxe, também, muitas novas perguntas,
bem como estabeleceu muitos pontos de interesse para futuros trabalhos, que venham a
dar continuidade ao que aqui foi realizado.
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Para �nalizar esta dissertação, voltamos nossos olhos para o futuro, na tentativa
de mapear o que caracterizam essas possíveis direções. Acreditamos ser necessário dar
continuidade ao trabalho aqui realizado através da exploração dos seguintes tópicos:

• durante o processo de treinamento, observamos a existência de um mínimo local
de performance que serviu como barreira do aumento das métricas com a taxa de
aprendizado. Apesar de nossas tentativas para superar tal barreira não terem sido
frutíferas, isso não signi�ca que ela é insuperável. O uso de outras técnicas especí�cas
para tratar esse tipo de problema nos permitirá saber, com mais certeza, se essa
questão pode ser contornada e se isso trará um ganho interessante em performance;

• neste trabalho �zemos uma reestruturação do sistema de classes dos dados. É funda-
mental que trabalhos futuros explorem outras formas de organização dessa estruturas,
bem como explorem a possibilidade de redesenhá-las em sua origem, já que, como
exposto anteriormente, esse pareceu ser o principal obstáculo à melhora da qualidade
dos nossos classi�cadores. Esse processo poderia iniciar com uma validação, por
especialistas da área, do sistema de classes produzido neste trabalho e, então, utilizá-
lo como base para esse redesenho;

• mesmo mantendo tal estrutura organizacional, é fundamental avaliar, no futuro,
a capacidade classi�catória nos níveis mais inferiores de tal estrutura, bem como
examinar os resultados da extensão dessa estruturação a conjuntos de dados mais
amplos em quantidade e em âmbito, contemplando outras áreas do direito, além do
direito de propriedade;

• no que diz respeito a comparabilidade, adotamos baselines estatísticos como referên-
cia neste trabalho, entretanto, seria interessante entender como outros algoritmos de
referência, anteriores ao BERT, mas mais complexos que nossos métodos estatísticos,
como modelos Bayesianos, SVMs e outros métodos citados na Seção 2.1 do Capítulo

2, se sairiam na automação da verbetação;

• no que diz respeito à modelagem, adotamos a classi�cação como modelo porque
essa nos pareceu a opção mais consistente e apropriada, dados os motivos citados ao
longo deste trabalho, entretanto seria interessante entender como outros modelos
aventados para a verbetação, como a Tradução de Máquina, impactariam a perfor-
mance. Apesar de termos descartado a modelagem do problema como uma extração
de palavras-chave a partir dos textos dos respectivos resumos, a possibilidade de
modelagem como extração de palavras-chave a partir de todo o conteúdo do córpus

ou a partir do conteúdo integral dos respectivos acórdãos, são possibilidades que
continuam em aberto e poderiam ser examinadas no futuro;

• além disso, a própria exploração do problema direto da busca de acórdãos, de maneira
desacoplada da verbetação, como discutido brevemente no Capítulo 3, é uma direção
possível para melhorar a tarefa-�m do processo de verbetação sem depender da
performance da automação da verbetação em si, de maneira a complementar e
expandir os resultados deste trabalho;

• por �m, todos os resultados aqui apresentados possuem importantes ressalvas, em
especial no que diz respeito a sua representatividade estatística e eventuais �utuações.
Seria muito importante a repetição de experimentos como os realizados, de forma a
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trazer mais robustez e maior grau de certeza aos resultados aqui apresentados.

Essas são apenas as principais questões que julgamos servirem de boas diretrizes para
trabalhos futuros nesse sentido. Com certeza, muitas outras podem ser aventadas durante
a leitura deste texto. Isso causa em mim uma espécie de alegria, por saber que ao sair deixei
mais portas abertas do quando entrei.
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Detalhes adicionais sobre a
preparação dos dados

Neste Capítulo de Apêndice, fornecemos uma descrição mais detalhada das duas etapas
de preparação de dados, apresentadas no Capítulo 4. Na Seção A.1, apresentamos com
mais detalhes a etapa de construção do córpus, enquanto na Seção A.2, apresentamos a
etapa de adequação ontológica, ou taxonômica, do sistema de classes do córpus detalhada-
mente.

Para manter a coesão do texto e facilitar a leitura separada deste apêndice, algumas
das informações já citadas no Capítulo 4 são repetidas aqui, de forma a fundamentar os
detalhes complementares apresentados.

A.1 Construção do Córpus
Como exposto nos Capítulos 3 e 4, a primeira etapa da estratégia adotada para a

automação da verbetação foi a construção de um córpus processável a partir dos dados do
Projeto Kollemata. Tal etapa constituiu-se do pré-processamento dos dados, da construção
da estrutura do córpus propriamente dita e de uma análise exploratória dos dados do córpus

resultante. Fazemos, aqui, uma apresentação mais detalhada dos dois primeiros desses
estágios, que estão expostos, respectivamente, nas Seções A.1.1 e A.1.2 e sugerimos ao leitor,
retornar à Seção 4.1.2, do Capítulo 4, onde já �zemos uma exposição detalhada da análise
exploratória realizada.

A.1.1 Pré-processamento detalhado
Como mencionado anteriormente, os dados do Projeto Kollemata, cedidos para a rea-

lização do trabalho de pesquisa aqui apresentado, não foram produzidos originalmente
com o intuito de servirem para o treinamento de máquina, como é o caso, em verdade, da
maioria dos dados utilizados para esse �m.

Dessa forma, esse conjunto de dados, como tantos outros, continha uma série de
propriedades e estruturas que precisaram ser tratadas de maneira a adequá-las para a
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construção do córpus e posterior utilização deste, tanto para a análise exploratória, realizada
no �nal desta etapa, como para os processamentos realizados nas etapas seguintes, em
especial aqueles que se referem à automação da verbetação propriamente dita.

Tais propriedades e artefatos podem ter-se originando como fruto da metodologia e
objetivos originais de fabricação e aglutinação desses dados, ou terem sido introduzidos
por softwares ou processos pelos quais eles passaram.

De uma forma ou de outra, tais artefatos precisaram ser identi�cados e tratados através
de tarefas de pré-processamento de texto, como aquelas listadas na Seção 2.1.5, do Capítulo

2.

Realizamos etapas de pré-processamento tanto sobre o conteúdo dos resumos, como
sobre o conteúdo das verbetações.

No que diz respeito ao conteúdo dos resumos, empregamos três tarefas de pré-
processamento: remoção de ruído textual, ajuste de capitalização e normalização de no-

menclaturas, cada uma delas detalhada a seguir.

Como dito na Seção 2.1.5, a tarefa de remoção de ruído textual é um caso especial
da �ltragem de textos, que visa remover, de um texto, artefatos textuais que não são de
interesse para a aplicação desejada ou que podem vir a atrapalhá-la. No caso dos dados do
Kollemata, as seguintes �ltragens foram necessárias1:

• remoção de notação html, provavelmente introduzida por softwares de manipulação
de texto pelos quais os dados passaram, mas que não correspondem ao texto em
linguagem natural que contém o conteúdo dos resumos e que nos interessa. Para
fazer essa remoção, utilizamos algumas das ferramentas fornecidas pelo pacote
BSoup, para Python3, focado na manipulação de conteúdo HTML;

• remoção de notações corrompidas, de origem provavelmente similar a das notações
HTML encontradas, mas que não puderam ser removidas pelas ferramentas utilizadas
anteriormente;

• uni�cação de caracteres de espaçamento em espaços simples, o que removeu carac-
teres de quebra de linha, de tabulação e espaçamentos excessivos;

• remoção de caracteres fora de contexto, que não agregavam valor aos textos em
linguagem natural, como contra-barras, apóstrofos e aspas fora de lugar.

Já a tarefa de ajuste de capitalização é de�nida como a uni�cação do estado de ca-
pitalização de todos os caracteres que compõe um texto e, nesse caso, consistiu-se da
substituição de todos os caracteres por suas versões minúsculas, de maneira a uni�car
ocorrências distintas de diversas palavras, termos e nomenclaturas que diferiam apenas na
capitalização.

Por �m, a normalização das nomenclaturas é a tarefa de uni�car nomenclaturas de
diversos objetos, colapsando-as em termos comuns. No caso dos dados do Kollemata, isso
foi especialmente relevante por que observou-se grande variação na nomenclatura de

1Essas �ltragens foram parcialmente realizadas com o auxílio de expressões regulares, de�nidas na
Seção 2.1.5. Para tal, utilizou-se o pacote re, de Python3, que fornece ferramentas para a manipulação de
expressões regulares.
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entidades típicas a textos jurídicos, como leis e comunicados de corregedorias. Abreviaturas
diferentes eram utilizadas para referir-se a essas entidades, de forma que �zemos um
esforço para mapear essas variações e colapsá-las em versões únicas, intentando facilitar o
processamento do texto.

É importante destacar que, no caso dos resumos, algumas das tarefas de pré-
processamento, como remoção de stop-words e stemização, apresentadas na Seção 2.1.5,
não foram empregadas porque o BERT, ao contrário de algoritmos mais rudimentares,
exige e se aproveita das sentenças em linguagem natural passadas em sua completude,
sem a remoção de artefatos que componham seu �uxo de informação original.

Além disso, o BERT também exige que os textos de entrada sejam apresentados na
forma de uma sequência  = {[CLS],SA, [SEP], [SEP]}, e portanto seria necessária a
introdução dos símbolos especiais de aglutinação [CLS] e de separação de sentenças [SEP].
Entretanto, os códigos utilizados de base para a implementação do programa de verbetação,
explicitados no Capítulo 5, já realizam a adição desses elementos de forma e�ciente, por
isso optou-se por não introduzi-los nesta etapa de pré-processamento.

No que diz respeito ao pré-processamento realizado sobre o campo da verbetação,
este teve o objetivo apenas de preparar essa parte dos dados para a anáĺise exploratória
e para a etapa posterior de adequação ontológica, onde tratamentos mais profundos
seriam realizados. A única tarefa de pré-processamento aplicada, nesse caso, foi a tarefa
de �ltragem de textos, com dois objetivos distintos:

• �ltrar as diferentes notações de separações de verbetes, colapsando-as em uma única
notação, que pudesse ser facilmente segmentada posteriormente;

• remover espaços dentro dos nomes dos verbetes, incluindo tanto a remoção de
espaços excessivos, como a substituição de espaços entre as palavras que compõe
o nome de um verbete pelo caractere de sublinhado “_”, de maneira a manter os
nomes de verbetes como cadeias únicas de caracteres e facilitar futuras tarefas de
segmentação.

Isso conclui uma visão geral das tarefas de pré-processamento empregadas na constru-
ção do córpus a partir dos dados do Projeto Kollemata. Antes de prosseguir para o estágio
de estruturação, entretanto, vale ressaltar que processos de �ltragem de textos, como os
realizados aqui, nunca são perfeitos, em especial para grandes conjuntos de dados, como
os do Projeto Kollemata.

Formas menores de ruídos textuais sempre podem passar despercebidas ou mesmo não
terem sido �ltradas na sua totalidade, entretanto propriedades do BERT, como a capacidade
de lidar com termos raros ou inéditos, confere a ele uma certa robustez para processar
esse tipo de ruído e nos dá um nível maior de segurança para avançarmos para as etapas
seguintes.

A.1.2 Construção e formatação detalhadas
No estágio de pré-processamento, tratamos o conteúdo bruto dos campos de interesse

para nossa aplicação. Isso feito, o estágio seguinte foi o de estruturação e formatação, que
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visava a construção do córpus processável, que constituiu o principal objetivo desta etapa
de pequisa.

Esse processo de construção visava adequar as representações dos resumos e das
verbetações e organizar todos os acórdãos numa estrutura processável, convertendo esses
dados para um formato único e apropriado para a realização da análise exploratória
dos dados, para o processamento das etapas posteriores da pesquisa e, por �m, para a
manipulação pelos algoritmos de interesse.

A estrutura escolhida para tal foi uma lista nomeada para cada acórdão, com uma
entrada para cada dado, o que inclui resumo, ou ementa, verbetação e meta-dados. A
verbetação foi armazenada como uma lista não nomeada em que cada verbete constitui
uma de suas entradas.

A lista correspondente à verbetação da cada acórdão foi produzida a partir da segmen-
tação, no símbolo uni�cado de separação de verbetes, do conteúdo original do campo de
verbetação do acórdão, o que só foi possível graças à uni�cação dos símbolos de separação,
realizada no estágio de pré-processamento, descrito na seção anterior.

Durante essa separação, tomou-se o cuidado de não segmentarmos, também, nomes
de verbetes que contivessem o caractere de separação de verbetes dentro de si mesmos.
Isso foi feito a partir de uma amostragem prévia os verbetes, que identi�cou aqueles que
tinham essa propriedade, e o uso de expressões regulares para realizar a segmentação,
levando seus padrões em conta. Após essa separação, eventuais verbetes vazios, foram
apagados.

Finalizada essa organização, foi possível remover todos os processos que não seriam
úteis para o treinamento intentado, ou seja, todos aqueles cujos campos de resumo ou
verbetação estivessem vazios ou corrompidos de alguma maneira. Todos os processos
restantes foram agrupados em uma lista, que originou um córpus constituído de 24053
entradas, cada uma correspondendo a um acórdão a priori utilizável para o processo de
treinamento.

A.2 Adequação Ontológica
Seguindo os resultados expostos na seção anterior e no Capítulo 4, referentes à cons-

trução do córpus e sua análise exploratória, nesta seção detalhamos o procedimentos que
compuseram a etapa de adequação ontológica ou taxonômica do sistema de classes e os
resultados obtidos nesse processo, previamente apresentados na Seção 4.2.

Para tal, apresentamos, primeiramente, na Subseção A.2.1, as nossas metas e intenções
originais com a etapa de adequação ontológica, em função dos resultados nas etapas
anteriores.

Em seguida, apresentamos os procedimentos realizados para alcançarmos tais objetivos.
Estes procedimentos dividiram-se em dois estágios principais: a estruturação que precedeu
o agrupamento dos verbetes e o agrupamento em si, que é tratado na Subseção A.2.4.
Dividimos ainda os procedimentos que precederam o agrupamento em duas partes distintas:
aqueles que envolveram tarefas de pré-processamento, como as apresentadas na Seção
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2.1.5, estão expostos na Subseção A.2.2, enquanto que os procedimentos de estruturação e
hierarquização propriamente ditos estão apresentados na Seção A.2.3.

A.2.1 Objetivos da Adequação Ontológica
Na Seção 4.1.2, contextualizamos as principais disfunções que observamos no sistema

de classes do nosso córpus, através da análise exploratória realizada sobre os dados que o
compõe.

Antes de detalharmos os procedimentos que utilizamos para tentar tratar tais disfun-
ções, julgamos por bem esclarecer quais exatamente são os objetivos de tal tratamento,
especi�cando quais características buscamos num sistema de classes ontologicamente
adequado.

Observamos, na nossa análise exploratória, um número muito grande de classes, tanto
em termos absolutos, quanto se comparado ao número de entradas que constitui o córpus.
Tal quantidade vai muito além do que seria computacionalmente viável ao modelar a
verbetação como um problema e classi�cação, como nos propusemos a fazer neste trabalho
e como justi�camos na Seção 3.4.

Portanto, nosso primeiro objetivo seria diminuir o número de classes drasticamente,
tornando assim o problema computacionalmente viável. Nossa ideia inicial era gerar um
sistema de algo da ordem de 25 super-classes, ou super-verbetes, em que cada um deles
correspondesse a um grande grupo de verbetes semanticamente similares.

Julgamos que uma estrutura de classes dessa ordem, não só seria factível para �ns
de processamento, como seria um bom primeiro passo rumo a automação da verbetação,
permitindo-nos entender como esse sistema funcionaria modelado como uma tarefa de
classi�cação e como algoritmos orientados à atenção performariam para esta aplicação, de
forma, portanto, a atingir os objetivos globais do trabalho.

Gostaríamos, entretanto, de perder o mínimo de informação possível do sistema de
verbetes originais ao gerar esses novos super-verbetes. Para tal, optamos por gerar as
novas classes através da sucessiva aglutinação dos verbetes originais, mediante a aplicação
de vários procedimentos distintos. Dessa forma, ao �nal, teríamos não apenas os super-
verbetes intentados, mas uma estrutura hierárquica que permitisse conectar qualquer super-
verbete aos verbetes originais, ou às partes dos verbetes originais, que o compõe.

A ideia é que, mesmo que essa estrutura não servisse diretamente para a classi�cação
realizada neste trabalho, ela serviria para:

• averiguar a qualidade das aglutinações realizadas na geração dos super-verbetes;

• servir para trabalhos futuros, em que a classi�cação poderia ser aprofundada para
outros níveis da mesma estrutura de classes;

• servir de referência para uma possível reestruturação do sistema de classes na fonte,
ou seja, no próprio processo manual de verbetação.

Estes dois últimos itens representariam estratégias distintas, mas combináveis, que
permitiriam o desenvolvimento de uma estrutura sintática extra-verbetes mais ampla e
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bem organizada, servindo como entrada para a resolução dos problemas correlatos listados
na literatura da área.

Outras duas propriedades do sistema original de verbetes, que observamos na nossa
análise, foram a alta especi�cidade dos verbetes e sua consequente redundância, proprie-
dades que concluímos se originar da falta de unidade sintática e vocabular no nível dos
próprios verbetes.

Com a intenção de amenizar também esses problemas, nos propusemos a quebrar os
verbetes originais em partes constituintes, utilizando essas partes para realizar construção
da estrutura hierárquica e dos super-verbetes, ao invés dos verbetes originais, propriamente
ditos.

Dessa forma, conceitos iguais que antes constituíam verbetes distintos poderiam ser
colapsados num mesmo verbete e verbetes que carregassem muitos níveis de especi�cação
seriam seccionados em termos que representariam seus diferentes níveis conceituais, dando
uma estrutura de especi�cação à verbetação �nal e amenizando problemas de unidade
vocabular. Isso resolveria, por exemplo, o problema dos vários verbetes observados para o
conceito de “ine�cácia”, mostrados anteriormente.

Além disso, esse processo, se aplicado em conjunto às tarefas de pré-processamento
apropriadas, poderia em muito diminuir o número total de verbetes, facilitando o processo
de aglutinação nos super-verbetes �nais.

De forma breve, esses foram os objetivos e estrutura �nal intentada que de�nimos,
inicialmente, para a etapa de adequação ontológica e sob a luz dos quais realizamos os
procedimentos detalhados nas seções a seguir.

A.2.2 Pré-processamento detalhado
Nesta seção detalhamos os procedimentos, originalmente apresentados na Seção 4.2.1,

utilizados para segmentar os verbetes em componentes utilizáveis para a construção da
estrutura hierárquica e consequentemente dos super-verbetes descritos na seção ante-
rior.

Tais procedimentos corresponderam à aplicação de várias das tarefas de pré-
processamento de texto, descritas na Seção 2.1.5. Um pré-processamento básico já
havia sido realizado sobre os verbetes na etapa anterior de construção do córpus, mas
esses procedimentos visavam apenas a segmentação do campo de verbetação em verbetes,
de maneira a permitir a análise exploratória, anteriormente descrita. Nesse caso, damos
continuidade a esse pré-processamento, mas visando agora a segmentação dos próprios
verbetes em seus conceitos constituintes.

A partir dos verbetes em seu estado bruto, mas previamente separados, a primeira tarefa
de pré-processamento aplicada foi a tarefa de tokenização. Nesse caso, como os termos que
compõe os verbetes já tinham sua separação bem marcada pelos caracteres de sublinhado,
introduzidos na etapa anterior, não foi necessária a utilização de nenhum software de
tokenização mais complexo, bastando realizar a segmentação nesses caracteres.

Foi tomando, entretanto, o cuidado de preparar uma lista de tokens multi-palavras,
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que não deveriam ser segmentados. Essa lista foi formada através da concatenação de
uma lista de tokens multi-palavras com temática jurídica, como “a quo”, “causa de pedir” e
“coisa julgada” e outra lista com caráter mais abrangente, que incluiu tokens como “abaixo
assinado”, “bate boca” e “bem estar”. Ambas as listas foram construídas manualmente
através da pesquisa de tais expressões em fontes externas, como dicionários.

Após a tokenização, foram realizadas algumas �ltragens de texto simples sobre os tokens

gerados, o que incluiu a remoção de caracteres limiares que obviamente não pertenciam
à palavra representada no token e que haviam sido à elas aglutinadas através de erros
pontuais de segmentação, a remoção de números arábicos e a remoção de números romanos,
com exceção daqueles que compunham entidades jurídicas como leis e comunicados de
corregedorias. Esses procedimentos permitiram re�nar a segmentação resultante.

Em seguida, aplicou-se a esse conjunto de tokens a tarefa de remoção de stop-words, já
que não faria sentido que palavras como “mas” e “para” constituíssem verbetes. A lista
de stop-words básica utilizada foi a lista de stop-words da língua portuguesa, construída
pelo pacote de processamento de linguagem natural chamado Natural Language Toolkit,
ou simplesmente NLTK, para Python 3

2.

À essa lista-base, concatenaram-se termos frutos de erros de digitação, identi�cados
manualmente, e uma lista correspondente a nomes próprios de lugares. Essa última lista
incluiu os nomes de todos os estados brasileiros, os nomes de suas respectivas capitais e
os nomes de todas as cidades do Estado de São Paulo, já que observou-se que grande parte
dos acórdãos que constituem o córpus são originários desse estado. Foram incluídas nessa
lista, também, partes dos nomes dessas cidades que consistiam em nomes próprios.

Removidas as stop-words, o próximo passo foi realizar a stemização dos tokens resul-
tantes, de forma a colapsar em um único token diversas variações de um mesmo conceito,
permitindo que os verbetes consequentes representassem conceitos em si e não apenas
palavras que instanciam de diferentes maneiras esses conceitos.

Para tal, utilizamos o módulo de stemização disponibilizado no pacote NLTK, uma im-
plementação do algoritmo Removedor de Su�xos para a Língua Portuguesa (RSLP) [HO01],
e re�namos o resultado através da elaboração de uma função de stemização especial que,
antes de aplicar o RSLP, analisa se o token a ser stemizado está em uma de duas listas: a
lista de aglutinação especial e a lista de separação especial.

Os tokens que estão na lista de aglutinação especial são stemizados de maneira a
colapsarem nas mesmas raízes que tokens que representam o mesmo conceito que eles,
mas que tipicamente, seriam stemizados para raízes distintas.

Já os tokens da lista de separação especial são atribuídos a raízes especiais, diferentes
daquelas que seriam tipicamente atribuídas durante a stemização, de forma a não colapsá-
los nas mesmas raízes de palavras que não representam o mesmo conceito.

As listas de aglutinação especial e de separação especial, utilizadas nessa nossa função
re�nada de stemização, foram geradas manualmente, através de uma revisão cuidadosa
dos verbetes gerados a partir da stemização pura usando o RSLP.

2https://www.nltk.org/

https://www.nltk.org/
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Como produto da stemização especial, além da lista de tokens resultantes, outras duas
estruturas de dados foram produzidas concomitantemente: uma tabela de frequência de
aparição de cada um desses tokens no córpus original, a ser utilizada no estágio seguinte, e
um mapa de stemização, que conecta cada token stemizado com todos os tokens que nele
foram colapsados.

Esse mapa de stemização foi utilizado como primeira camada da estrutura hierárquica
dos verbetes, produzidos através dos procedimentos expostos na próxima seção.

A.2.3 Estruturação do sistema de classes em detalhes
Os segmentos de verbetes stemizados através da função de stemização especial, obtidos

no estágio de pré-processamento descrito anteriormente, foram tomados, a partir desse
ponto, como os novos verbetes do sistema e o córpus original foi reconstruído em função
disso.

Esse novo córpus, o mapa de stemização e as medidas de frequência de ocorrência de
cada um destes novos verbetes foram utilizados para edi�car uma estrutura hierárquica
sobre eles, com o intuito de reduzir o número de verbetes do córpus

Três procedimentos foram utilizados para construir tal estrutura: �ltragem de verbetes

por frequência, hierarquização de verbetes por coocorrência e aglutinação de verbetes de

baixa ocorrência.

A �ltragem de verbetes por frequência se constituiu do uso das frequências de ocorrência
absoluta de cada verbete, medidas no estágio anterior, para remover do córpus todos os
verbetes com muito poucas aparições e que, portanto, agregavam pouco ao nosso objetivo
de construir verbetes mais abrangentes.

Foram removidos todos os verbetes com menos de 5 ocorrências e todas as estru-
turas de dados foram atualizadas em função disso, incluindo o próprio córpus, do qual
removeram-se não só os verbetes excluídos, como todas as entradas que tenham �cado,
eventualmente, com suas verbetações vazias em função da remoção desses verbetes de
baixa frequência.

Já na hierarquização por coocorrência não foram excluídos verbetes, como no passo
anterior, mas passaram a ser atribuídas relações hierárquicas entre os verbetes, de forma
que determinados verbetes foram removidos do córpus, não pela sua exclusão absoluta das
verbetações, mas pela sua aglutinação por outros verbetes, agora seus verbetes-pais, que
passaram a substituí-los nas verbetações em que eles antes apareciam.

O critério para essa hierarquização foi, como o nome sugere, o grau de coocorrência
entre verbetes. A ideia por trás disso é a de que se a maioria das vezes que um determinado
verbete aparece, outro aparece junto, os dois muito provavelmente referem-se a um mesmo
conceito conjunto, resultante da aglutinação deles. Mesmo que isso não seja verdade, existe
uma correlação factual entre tais verbetes e, portanto, a união deles causará perda de infor-
mação mínima do ponto de vista da tarefa de classi�cação. A existência de tais correlações
em abundância dentro do córpus foi corroborada pela análise dos posicionamentos dos
verbetes, que integrou análise exploratória, apresentada na seção anterior.



A.2 | ADEQUAÇÃO ONTOLÓGICA

117

Para realizar a hierarquização por coocorrência, calculamos uma matriz de coocorrência
COCC ∶ COCC ∈ ℝ|C⋆ |×|C⋆ |, em que |C⋆| é o número de verbetes remanescentes nesta etapa do
processamento. COCC é tal que cada um de seus elementos cOOC(i, j) representa a contagem
de coocorrências do i-ésimo e do j-ésimo verbetes no córpus, normalizada pela frequência
de aparição do j-ésimo verbete. Dessa forma, cada coluna j da matriz COCC representa as
coocorrências do j-ésimo verbete com todos os demais, normalizadas pela sua frequência
de aparição.

Com a matriz de coocorrência montada, percorre-se cada uma de suas colunas j e
extrai-se o verbete ci com maior coocorrência normalizada com o verbete cj que aquela
coluna representa. Se o valor dessa coocorrência normalizada ultrapassar um determinado
limiar (No caso deste trabalho usamos limiar 0.5), o verbete selecionado ci é atribuído como
pai do verbete da coluna cj .

Esse procedimento é repetido para todas as colunas e o resultado é uma estrutura
hierárquica em que a relação de paternidade entre os verbetes está associada a um alto
grau de coocorrência entre eles. Os verbetes que constituem o topo da árvore passam,
então, a formarem o novo conjunto de classes e as estruturas, incluindo o próprio córpus,
são atualizados em função disso.

Para exempli�car o tipo de relação hierárquica mapeada por esse procedimento, po-
demos citar o caso do verbete “eletron”. Ele engloba, através do mapa de stemmização, as
partículas de verbetes “eletrônica”, “eletrônico”, “eletrônicos” e “eletrônicas” e possui, entre
seus �lhos, os verbetes “digit”, “mei” e “repositor”. O verbete “digit” engloba variações
do termo “digital”, muitas vezes tido como um sinônimo de ’eletrônico’, de forma que a
aglutinação deles parece mapear um uso frequente desses dois conceitos sinônimos nas
verbetações, que pode representar alguma forma de redundância. Já os verbetes “repositor”
e “mei” englobam variantes dos conceitos de ’repositório’ e ’meio’, respectivamente. Nesse
caso, a aglutinação parece correspondente à detecção dos conceitos compostos “meio
digital” e “repositório digital”, que aparecem ao longo das verbetações do córpus e que
possuem signi�cados bastante correlacionados.

Por �m, o procedimento de aglutinação de verbetes de baixa ocorrência identi�ca todos
os verbetes do topo da árvore que possuem uma ocorrência muito baixa se comparada
aos outros e os aglutina num único conjunto, atribuindo a todos eles um novo verbete pai
[otr], que representa o conceito de outros verbetes.

São aglutinados sob este guarda-chuva todos os verbetes do topo da árvore cuja ocor-
rência no córpus atualizado está abaixo de um determinado limiar. Nessa etapa do trabalho,
optamos por um valor limiar para essa aglutinação de 70 ocorrências, em função da
redução do número de verbetes desejada. Esse valor será rediscutido no Capítulo 5, quando
analisarmos o córpus �nal resultante e o impacto de suas propriedades nos resultados de
performance de classi�cação obtidos.

As estruturas de dados atualizadas, após esse último procedimento, foram fornecidas
como entrada para o procedimento de agrupamento, em que os verbetes do topo da estru-
tura hierárquica produzida foram clusterizados de maneira a introduzir uma nova camada
à essa estrutura que constitua o conjunto �nal de super-verbetes ,de�nidos anteriormente.
Esse procedimento está exposto na seção seguinte.
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A.2.4 Detalhes sobre o agrupamento

Justi�cativa do agrupamento como etapa de adequação

Como dito no começo desta seção, nosso objetivo com essa etapa de adequação on-
tológica era alcançar um conjunto �nal com aproximadamente 25 super-verbetes, que
constituíssem um sistema de classes viável do ponto de vista computacional.

Os procedimentos que empreendemos para tal até este ponto do trabalho se baseavam
em critérios claros e de certa forma intuitivos, como frequência de ocorrência e coocorrência
dos verbetes no córpus de treinamento.

Era de se esperar, entretanto, que tais procedimentos não fossem o su�cientes para
realizar a redução desejada e, por isso, optamos por aplicar, nesse estágio �nal da adequação,
um algoritmo de clusterização aos verbetes do topo da estrutura hierárquica gerada, de
forma a agrupar os verbetes que obtivemos até aqui em um conjunto �nal de dimensão
mais próxima à intentada.

Os algoritmos de clusterização, assim como grande parte dos algoritmos de aprendizado
de máquina, são menos intuitivos e transparentes a nós do que os procedimentos apresen-
tados na seção anterior, entretanto seu poder de captação de relações entre os objetos para
gerar, sobre eles, um agrupamento relevante, está objetivamente sedimentado na literatura
da área, sendo que o uso da clusterização como tarefa assistencial à classi�cação é uma de
suas principais aplicações, como exposto na Seção 2.1.3, do Capítulo 2.

Dessa forma, o uso da clusterização como etapa �nal da adequação ontológica permitiria,
não só uma redução ainda maior do número de verbetes, como queríamos, mas também
uma redução fundamentada nas conexões entre esses verbetes dentro do córpus, explorando
um aspecto mais complexo dessas relações que estaria, em princípio, fora do alcance dos
métodos mais simples, utilizados até aqui.

Preparação dos verbetes para o agrupamento

Contudo, para acessar esse poder de aglutinação informada, que os algoritmos de
agrupamento têm potencial de prover, foi necessário escolher uma maneira de representar
os verbetes que fornecesse o substrato informacional necessário à aplicação dessa família
de métodos.

Em sua forma mais comum, algoritmos de clusterização são empregados para agrupar
documentos de um córpus, usando, para tal, representações vetoriais destes. Uma das
formas mais simples de representação são, justamente, vetores de vocabulário, que carac-
terizam cada documento em função da aparição de termos do vocabulário. Esse tipo de
representação permite que os documentos sejam correlacionados e agrupados em função de
seus termos comuns, que indiretamente caracterizam as nuances de suas temáticas.

Aqui, entretanto, não desejávamos clusterizar os documentos em si, mas sim os próprios
verbetes e, para tal, aplicamos o mesmo princípio da clusterização de documentos, mas
invertendo sua lógica. O que �zemos foi representar cada verbete tratando-o como um
documento, cujos termos componentes eram identi�cadores dos documentos do córpus

original que continham aquele verbete em sua verbetação.
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Dessa forma, os verbetes poderiam ser correlacionados e agrupados também em função
de suas similaridades temáticas, mas usando, para tal, os documentos comuns entre os
verbetes e não os termos comuns, como no caso da clusterização de documentos.

Como exposto no Capítulo 4, �zemos isso, gerando uma versão invertida do córpus, em
que cada entrada correspondia a um dos verbetes restantes e à ela estava associada uma
lista de identi�cadores dos documentos que tinham aquele verbete em suas verbetações
no córpus original. Essas listas foram utilizadas para produzir representações tf.idf para
cada um dos verbetes, que, por sua vez, foram fornecidas como entrada para o algoritmo
de clusterização. As representações tf.idf foram explicadas na Seção 2.1.5 e correspondem
a uma das extensões mais populares da ideia dos vetores de vocabulário, citados anterior-
mente. Para gerar as representações tf.idf, usamos a implementação do método provida
pelo pacote scikit-learn

3, um dos mais populares pacotes de aprendizado de máquina para
Python 3.

Agrupamento comparado

Os algoritmos de agrupamento não foram o foco deste trabalho, mas, como etapa �nal
da adequação ontológica, seu impacto sobre o estudo da classi�cação seria potencialmente
grande, apesar de indireto. Por esses motivos, optamos por utilizar um algoritmo de
clusterização simples e bem sedimentado na literatura, mas tomamos o cuidado de comparar
diferentes algoritmos candidatos, de forma a escolher um algoritmo e, consequentemente
um agrupamento, que permitissem a melhor classi�cação possível.

Para tal, variamos dois aspectos distintos relacionados ao processo de clusterização: o
algoritmo de clusterização a ser utilizado e a dimensionalidade das representações de cada
verbete, fornecidas para os algoritmos.

No que diz respeito aos métodos de clusterização, tomamos como candidatos os al-
goritmos k-means, A�nity Propagation e BIRCH, todos detalhados previamente na Seção

2.1.3, do Capítulo 2. Utilizamos as implementações destes algoritmos providas pelo pacote
scikit-learn, através de seu módulo de clusterização.

Já no que se refere à dimensionalidade das representações de entrada, aplicamos
um algoritmo de redução dimensional aos vetores tf .idf gerados para os verbetes, de
maneira a reduzir a dimensionalidade de tais vetores, mantendo o máximo de informação
possível. A redução de dimensionalidade é um procedimento frequentemente aplicado a
representações esparsas, na tentativa de eliminar di�culdades advindas do manuseio dessas
representações, facilitando o processamento dos algoritmos e melhorando, usualmente, os
resultados obtidos.

Usamos, para a redução, a implementação do algoritmo Truncated SVD disponibilizada
pelo pacote scikit-learn, e produzimos versões das representações dos verbetes com dimensi-
onalidades 5, 10, 50, 100, 150, 200 e 253, além da versão não reduzida, com dimensionalidade
23974, correspondente ao número de documentos do córpus original4.

3https://scikit-learn.org/stable/
4As representações de dimensionalidade 5 e 10 não foram utilizadas nos experimentos referentes ao

BIRCH, já que implementação do scikit-learn desse algoritmo necessita que os vetores de entrada tenham
dimensionalidades maiores

https://scikit-learn.org/stable/
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Para comparar objetivamente a qualidade dos agrupamentos gerados por cada uma
dessas variações , utilizamos duas métricas distintas, a Silhueta do agrupamento e o
Coe�ciente-

√
� 2 do agrupamento em relação a um agrupamento uniforme ideal.

A Silhueta de um agrupamento  é uma métrica da independência entre os grupos que
o constituem. Quanto maior a silhueta obtida, maior é a similaridade dos objetos agrupados
no mesmo grupo e maior a diferença entre tais objetos e os objetos dos outros grupos.
Dessa forma, a silhueta funciona como uma medida da qualidade do agrupamento obtido.
O coe�ciente de silhueta está de�nido na Equação A.1, onde D é o conjunto de objetos
à serem agrupados, ai é a média das distâncias, no espaço de representações, entre os
objetos que constituem o grupo a qual pertence o i-ésimo objeto e bi é a distância média
dos objetos deste mesmo grupo ao outro grupo mais próximo.

 =
|D|

∑
i=0

bi − ai
max(ai , bi)

(A.1)

Em contrapartida, o Coe�ciente-

√
� 2 é a medida de o quanto uma distribuição de

dados está distante de um modelo ideal para ela. No caso do agrupamento, utilizamos o
Coe�ciente-

√
� 2 normalizado entre a distribuição de tamanhos dos grupos do agrupamento

gerado e a função uniforme de valor médio do número de objetos por grupo. Dessa forma,
quanto maior o Coe�ciente-

√
� 2, mais desuniforme será o agrupamento gerado no que diz

respeito ao número de verbetes por grupo e quanto menor, mais uniforme ele será nesse
sentido.

A versão do Coe�ciente-
√
� 2 usada aqui é como de�nida na Equação A.2, onde nj é o

número de objetos do j-ésimo grupo do agrupamento gerado G e m é a média de verbetes
por grupo em G.

√
� 2 =

(

|G|

∑
j=1
(nj −m)2)

1
2

(A.2)

Nos experimentos realizados, variamos o algoritmo de clusterização utilizado e a di-
mensionalidade das representações de entrada, medindo, para o agrupamento resultante
de cada combinação, o valor da Silhueta e do Coe�ciente-

√
� 2.

Como as implementações desses algoritmos se utilizam de variáveis de inicialização
aleatória, o que pode levar a diferenças no agrupamento resultante, optamos por repetir
cada experimento 3 vezes, tomando o valor médio das métricas como resultado e o desvio-
padrão como erro correspondente, de forma a poder comparar os valores obtidos com
certo nível de segurança estatística.

Os resultados alcançados, tanto para a Silhueta, quanto para o Coe�ciente-
√
� 2, para

os três algoritmos testados, k-means, A�nity Propagation e BIRCH, estão representados,
respectivamente, nas Figuras A.1, A.2 e A.3.

Nesses grá�cos, o eixo horizontal representa a dimensionalidade das representações
de entrada (fora de escala para melhor visualização), o eixo vertical esquerdo representa
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os valores obtidos de Silhueta (em amarelo) e o eixo vertical direito, os valores obtidos
para o Coe�ciente-

√
� 2 (em roxo). As curvas pontuadas que envolvem as curvas principais

representam o alcance do erro obtido ponto-a-ponto.

Figura A.1: Evolução das métricas de agrupamento (Silhueta à esquerda e Coe�ciente-

√
� 2 à direita)

em função da dimensionalidade de entrada para o algoritmo k-means.

Mais interessante que os dados organizados por algoritmo, entretanto, são os resultados
organizados por métrica, o que nos permite comparar as propriedades dos agrupamentos
gerados por diferentes algoritmos. Essa maneira de organizar os resultados está represen-
tada nas Figuras A.4 e A.5, que representam as curvas dos três algoritmos candidatos para
as métricas de Silhueta e Coe�ciente-

√
� 2, respectivamente.

Analisamos os resultados alcançados, em especial sob a ótica apresentada nas Figuras

A.4 e A.5, para encontrarmos o algoritmo de clusterização e o valor de dimensionalidade de
entrada d que gerassem o melhor agrupamento, ou seja o agrupamento que maximizasse
a Silhueta ao mesmo tempo que minimizasse o Coe�ciente-

√
� 2 e que resultasse num

número de grupos gerdos próximo aos 25 grupos intentados originalmente.

Analisando primeiramente o Coe�ciente-
√
� 2, em busca dos parâmetros que o minimi-

zassem, observamos que os melhores resultados nesse sentido aparecem para os algoritmos
k-means e A�nity Propagation com dimensionalidade d = 5, entretanto, esses são os pon-
tos, também, que apresentam menor valor de Silhueta e escolhê-los seria contraproducente
dado nosso objetivo.

Trocando então o foco da análise para a Silhueta de agrupamento, o que faz sentido
dado que os erros dos valores de silhueta são relativamente menores do que aqueles obtidos
para o Coe�ciente-

√
� 2, observamos que o ponto que maximiza a Silhueta é aquele em

que se usou o algoritmo A�nity Propagation com dimensionalidade d = 100.
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Figura A.2: Evolução das métricas de agrupamento (Silhueta à esquerda e Coe�ciente-

√
� 2 à direita)

em função da dimensionalidade de entrada para o algoritmo A�nity Propagation.

Figura A.3: Evolução das métricas de agrupamento (Silhueta à esquerda e Coe�ciente-

√
� 2 à direita)

em função da dimensionalidade de entrada para o algoritmo BIRCH.
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Figura A.4: Evolução da Silhueta de agrupamento em função da dimensionalidade de entrada para

os três algoritmos de agrupamento testados, com curvas envoltórias referentes aos erros obtidos ponto-

a-ponto.

Figura A.5: Evolução do Coe�ciente-

√
� 2 em função da dimensionalidade de entrada para os três al-

goritmos de agrupamento testados, com curvas envoltórias referentes aos erros obtidos ponto-a-ponto.
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Como dito anteriormente, entretanto, o número de grupos gerado também era um de
nossos critérios fundamentais. Para podermos levar esse parâmetro em conta na analise, o
número de grupos médio produzidos pelo A�nity Propagation para cada valor de dimensi-
onalidade, extraído no mesmo experimento que os dados anteriores, está representado na
Figura A.6.

Figura A.6: Número de grupos produzido pelo agrupamento em função da dimensionalidade de en-

trada para o algoritmo A�nity Propagation, com curvas envoltórias referentes ao erro ponto-a-ponto.

Nesse grá�co, vemos que o ponto correspondente ao A�nity Propagation usando
dimensionalidade d = 100, gera em média 64 grupos, o maior número de grupos entre
todas as dimensionalidades testadas e bastante distante dos 25 que objetivávamos.

Por esse motivo, ainda mantendo a Silhueta como foco primário da análise, expan-
dimos o conjunto de pontos candidatos, considerando todos aqueles cujo valor médio
de silhueta ultrapassasse os dos demais algoritmos, o que incluiu todos os pontos com
dimensionalidade maior ou igual a 50.

Desses pontos, aquele que apresenta o menor número de grupos gerados é o A�nity

Propagation com dimensionalidade de entrada d = 200, que gera 36 clusters, com uma
silhueta ainda alta e positiva e um Coe�ciente-

√
� 2 relativamente baixo se comparado aos

demais valores.

Dado os critérios estabelecidos, esse parecia ser o melhor conjunto de parâmetros que
poderíamos conseguir, entretanto, o número de grupos obtidos ainda era alto, apesar da
melhora signi�cativa em relação aos candidatos anteriores.

Para servir de alternativa mais segura nesse quesito, portanto, selecionamos como
candidato complementar o ponto do algoritmo k-means com maior valor de Silhueta,
isso porque o k-means permite que o número desejado de grupos seja escolhido como o
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argumento k de entrada, o que �xa o valor no patamar intentado. O ponto selecionado foi,
então, o referente ao k-means com dimensionalidade d = 50.

Para melhor comparação entre esses dois pontos candidatos, apresentamos, na Tabela

A.1, os valores médios referentes aos nossos principais critérios de seleção para eles.

Algoritmo A�nity Propagation k-means
Dimensionalidade 200 50
Silhueta Média 0,0199 0,0146√
� 2 médio 20062 21505

Número de grupos 36 25

Tabela A.1: Comparação das métricas de agrupamento obtidas para os dois candidatos �nais a con-

junto de parâmetros do estágio de agrupamento adequação ontológica do sistema de classes.

Na tabela, é possível comparar com mais clareza os valores dos critérios entre os dois
candidatos �nais selecionados.

O agrupamento médio obtido do A�nity Propagation com d = 100 apresenta melhor
valor de silhueta e de Coe�ciente-

√
� 2, entretanto o número de grupos gerados ainda é

signi�cativamente superior ao desejado.

Em contrapartida, o agrupamento obtido do k-means com d = 50 apresenta valores
não muito diferentes daqueles obtidos para o ponto anterior, apesar de objetivamente
piores, mas, em compensação, apresenta, como esperado dada a arquitetura do algoritmo,
o número de grupos estipulado.

Dado que a diferença entre as métricas dos dois pontos não é tão signi�cativa em
relação a suas ordens de grandeza, sendo a silhueta obtida para o k-means ainda positiva, e
entendendo impacto que o número de classes de primeira instância pode ter na qualidade
da classi�cação, optamos por usar o algoritmo k-means, com dimensionalidade d = 50
para realizar o agrupamento dos verbetes.

O conjunto de verbetes de primeira instância, obtidos através dos estágios anteriores
descritos neste capítulo, foram, então, agrupados utilizando esses parâmetros, o que resul-
tou num córpus com um sistema de classes constituído por 26 super-verbetes, os 25 gerados
pela clusterização mais o verbete de outros verbetes, gerado através do procedimento
de aglutinação de verbetes de baixa ocorrência, descrito na seção anterior.

Como exposto anteriormente, todos os super-verbetes estavam conectados, através da
estrutura hierárquica produzida, às partes constituintes dos verbetes originais.

O córpus classi�cado segundo essa estrutura foi o produto �nal da etapa de adequação
ontológica e foi usado como conjunto de treinamento para o algoritmo de verbetação
automática, construído na etapa de automação da verbetação, exposta no Capítulo 5.

Com isso, �nalizamos a exposição mais detalhada da metodologia adotada para as etapas
de construção do córpus e adequação ontológica do seu sistema de classes, apresentadas
originalmente no Capítulo 4. Como dito anteriormente, uma exposição completa da etapa
de análise exploratória, bem como uma melhor exempli�cação sobre a estrutura �nal do
córpus produzido podem ser encontrados neste capítulo.
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