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RESUMO 
 

Entender o ser humano é um trabalho contínuo de percepções e inferências sobre como ele 

interage e responde aos diversos estímulos do ambiente no qual está inserido. Cada pessoa im-

prime no ambiente padrões de comportamento que revelam sua forma de ver e reagir ao mundo. 

Não obstante, a internet criou um ambiente em que comportamentos também são expressos e 

as mídias sociais estimulam constantemente a criação de laços sociais e o compartilhamento de 

informações. Identificar e mapear padrões a partir desses dados abre oportunidades de entender 

qual é a persona que o usuário decidiu externar nesse ambiente, levando ao que se denomina 

aqui de persona virtual. Para tanto, técnicas de mineração de dados são ferramentas poderosas 

de exploração e análise de dados, tornando possível desenvolver uma infraestrutura computa-

cional que permita inferir aspectos psicológicos sobre a persona virtual. Todo esse arcabouço 

técnico-computacional para análise de dados de mídias sociais compõe a mineração de mídias 

sociais. Motivada por essa perspectiva, esta tese propõe frameworks computacionais que pos-

sibilitam analisar três aspectos sobre a persona virtual: sentimento, temperamento e personali-

dade. Como resultado foi desenvolvida a tríade da persona virtual, composta pelos frameworks 

para análise de sentimento, temperamento e traços de personalidade. Foram avaliadas diferentes 

técnicas para representação de textos e também testados vários algoritmos de classificação, to-

dos analisados via mineração de mídias sociais, capaz de fornecer as inferências desejadas sobre 

a tríade. Os resultados apontam uma maior capacidade de predição na combinação entre dicio-

nários de categorias com técnicas de comitês de classificadores. 

 

Palavras-chave: Mineração de Dados, Mineração de Mídias Sociais, Comportamento Social, 

Persona Virtual, Sentimento, Personalidade, Temperamento. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Understanding the human being is a continuous work of perception and inference about how 

he/she interacts and responds to various environmental stimuli in which he/she is inserted. Each 

person behaves based on how he/she sees and reacts to the world. However, the Internet has 

created an environment in which behaviors are also expressed and social media constantly 

stimulate the creation of social ties and the sharing of information. Identifying and mapping 

patterns from this data opens up opportunities to understand what is the persona that one wants 

to express within such environment, leading to what was named here the virtual persona. 

Therefore, data mining techniques are powerful tools for data exploration and analysis, making 

it possible to develop a computing infrastructure that allows to infer psychological aspects of 

the virtual persona. All this technical and computational framework for social media data 

analysis makes up the social media mining field of research. Motivated by this perspective, this 

thesis proposes computational frameworks to analyze three aspects of the virtual persona: 

sentiment; temperament; and personality. As a result, it was developed the Virtual Persona 

Triad, composed of frameworks for sentiment analysis, temperament prediction and personality 

identification. We assessed various techniques to represent text and classification algorithms, 

analyzed via social media mining methods capable of providing the desired inferences about 

the Triad. The results show a higher predictive ability for the category dictionaries combined 

with ensembles of classifiers. 

 

Keywords: Data Mining, Social Media Mining, Social Behavior, Virtual Persona, Sentiment, 

Personality, Temperament. 
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Capítulo 1 

Este capítulo introduz os aspectos que levaram ao desenvolvimento e formalização 

desse trabalho. Também fazem parte deste capítulo o objetivo da pesquisa, as mo-

tivações, as principais contribuições, e a organização da tese. 

 

1 Introdução 

Os meios para interação social evoluíram muito ao longo dos últimos anos. Nesse processo, as 

diversas tecnologias proporcionaram diferentes tipos de comunicação, desde a um-para-um, 

passando pela um-para-muitos e, nas últimas décadas, a interação muitos-para-muitos. No tipo 

de comunicação muitos-para-muitos há um canal por meio do qual várias pessoas podem aces-

sar, criar e compartilhar conteúdo. Atualmente, o principal canal desse tipo de comunicação é 

a internet. Tal possibilidade de uma comunicação descentralizada promoveu uma mudança 

drástica na maneira como as pessoas expõem seus pensamentos e se relacionam. Tudo isso em 

uma escala global e a um baixo custo. 

Conforme os conceitos de estruturação dos sites provenientes da Web 2.0 (O'REILLY, 

2005) e compartilhamento de conteúdo pelo usuário (BRAVERMAN e SOUTHWICK, 2009) 

foram ganhando forma, os sites focados na interação entre os usuários ganharam espaço. As 

pessoas poderiam, portanto, enviar informações para todos, receber um retorno (feedback) da 

informação enviada, observar informações dos outros, dar um retorno para alguém, relacionar- 

se com empresas, políticos, esportistas, artistas, etc. O ciberespaço foi prosperando à medida 

em que novos serviços online foram lançados. 

Esses serviços, hoje denominados mídias sociais, ou ainda redes sociais, foram incor-

porados no cotidiano da população com acesso à internet e principalmente aos smartphones. 

Milhões de acessos ocorrem todos os dias com uma densa produção de conteúdo1. Esse conte-

údo, intitulado aqui dados sociais, reflete a imagem que o usuário cria sobre si e será explorado 

                                                 

 

1 Segundo o site de pesquisas Statistic Research (http://www.statisticbrain.com) cerca de 58% dos usuários da internet estão 

em alguma mídia social. No Facebook, a cada 20 minutos 3 milhões de mensagens são enviadas. No Twitter, em média, são 

criados 58 milhões de tweets por dia, são aproximadamente 9.100 tweets por segundo. É possível acompanhar o volume de 

dados gerados no site http://www.internetlivestats.com/ 

http://www.statisticbrain.com/
http://www.internetlivestats.com/
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no Capítulo 2 desta tese. No estudo “Disclosing information about the self is intrinsically re-

warding” feito por Tamir e Mitchel (2012), discute-se que, em geral, as pessoas gostam de falar 

sobre si, pois o compartilhamento dos pensamentos ativa regiões cerebrais responsáveis pelo 

sistema de dopamina. Em humanos a dopamina corresponde à sensação de recompensas primá-

rias como comida, sexo e dinheiro. Como alertam os autores, em alguns casos as pessoas pre-

ferem abrir mão do dinheiro para poder falar sobre si.   

Esse desejo de mostrar-se (por textos, fotos, check-in, vídeos) é estimulado pelo alcance 

a que um conteúdo pode chegar, pela larga audiência promovida pelas mídias e pela possibili-

dade de obter validação externa de suas ações. Por isso, esses sites são frequentemente descritos 

como o “paraíso” para os narcisistas (CHOI, PANEK, et al., 2015).   

Porém, ainda que uma pessoa não tenha um alto grau de narcisismo o caráter excitatório 

de um conteúdo pode estimular compartilhamentos, principalmente os impulsivos. Como 

aponta Jonah Berger (2011), em “Arousal Increases Social Transmission of Information”, o 

apelo emocional é um importante fator que leva uma pessoa a tomar a decisão de se expor ou 

não. O autor relata que conteúdos emocionais são compartilhados com mais facilidade e boa 

vontade nas mídias sociais. Esse apelo é proporcional aos diferentes níveis excitatórios da emo-

ção. Por exemplo, a ansiedade gera um alto grau de excitação fisiológica, enquanto a tristeza 

praticamente desativa a excitação. Assim, um conteúdo que desperte essa emoção provavel-

mente impelirá o usuário. Desta maneira, pessoas com grande grau de excitação têm uma maior 

probabilidade de compartilhar o conteúdo (FEITOSA e BOTELHO, 2014). 

Além da relação da exposição com os níveis de dopamina, um certo grau de narcisismo 

e caráter excitatório que uma exposição pode levar, há também um tipo de comportamento 

derivado de um efeito chamado por John Suler (2004) de regressão da internet, em que o pos-

sível anonimato encoraja formas imaturas, e até mesmo primitivas, de pensar e agir. Talvez 

outro fator que estimule essa regressão seja o sentimento de pertencimento a grupos proporci-

onado por esses sites e, como analisou Sigmund Freud (1856-1939) em Psicologia das Massas 

e Análise do Eu (FREUD, 1921), o indivíduo que faz parte de um grupo adquire um sentimento 

de poder invencível, permitindo-lhe render-se aos seus instintos que seriam reprimidos caso 

estivesse sozinho. Pontua também que ao pertencer a um grupo organizado um homem pode 

descer vários níveis de civilização tendo a espontaneidade, a violência, a ferocidade, o entusi-

asmo e o heroísmo dos seres primitivos, chegando a agir como um bárbaro, isto é, uma criatura 

que age pelos institutos. 
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Em face disso, o conteúdo produzido por usuários nas diversas mídias sociais contém 

padrões de comportamento, atitudes e percepções. As diferenças individuais, isto é, a unicidade 

de cada indivíduo, extrapolam à medida em que este reage de forma semelhante quando se 

depara com uma mesma situação (VOLPI, 2004). Ao passo que se um usuário tende a curtir 

certo tipo de conteúdo, a comentar ou compartilhar sempre certo tipo de texto, ou fica triste 

com um determinado assunto, ele começa a deixar um padrão de comportamento.  

Diante desse cenário há uma oportunidade crescente para aplicação de técnicas compu-

tacionais sobre esses padrões comportamentais. É possível identificar pessoas influentes; de-

tectar grupos implícitos ou ocultos; estimar o sentimento dos usuários; desenvolver sistemas de 

recomendação mais personalizados; entender a evolução das redes e as mudanças de relaciona-

mento entre as entidades; proteger a privacidade e segurança dos usuários; criar grupos colabo-

rativos mais eficientes; construir e fortalecer a confiança entre os usuários ou entre entidades; 

ou ainda prever crises sociais, preferências políticas e desastres naturais (GUNDECHA e LIU, 

2012). 

A gama de aplicações é extensa devido à combinação entre o entendimento sobre o 

usuário e as diversas áreas de conhecimento, como psicologia, sociologia, antropologia, ciência 

de dados, estatística, processamento da linguagem, jogos, aprendizagem colaborativa, econo-

mia, ciência política, marketing, interação humano-computador e engenharia e ciência da com-

putação.  

Porém, os dados provenientes das mídias sociais são desestruturados ou semiestrutura-

dos, impondo um desafio constante para o desenvolvimento de pesquisas e ferramentas. Nesse 

contexto, as técnicas de mineração de dados podem sobrepujar os desafios impostos pelos dados 

sociais por meio de métodos sofisticados de pré-processamento e análise dos dados. Emprega-

se nessa tese a denominação mineração de mídias sociais para se referir ao escopo de técnicas 

focadas no mapeamento e análise dos dados provenientes dos diversos serviços web destinados 

ao compartilhamento e criação do conteúdo por parte do usuário. Mais detalhes sobre a área 

serão apresentados no Capítulo 2. 

Ver-se-á que uma das principais áreas da mineração de mídias sociais é a análise do 

comportamento. Entende-se que o comportamento de um indivíduo é gerado e influenciado por 

três diferentes grupos de fatores: biológicos; psicológicos; e sociais. Em geral, os fatores sociais 

são observados a partir das ligações entre os usuários e do impacto que o relacionamento causa 
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em cada um. São amplamente estudados com auxílio da análise de redes complexas, como 

mostram Zafarani et al. (2014). Os fatores psicológicos são examinados a partir da expressão 

das diferenças individuais como sentimento, motivação, humor, caráter, satisfação, personali-

dade, temperamento, ambições e necessidades. 

A proposta desta pesquisa é estruturar um posicionamento sobre a mineração de mídias 

sociais e explorar sua aplicabilidade no estudo dos principais fatores psicológicos dos usuários. 

Para tanto, será definida a persona virtual, ou seja, a imagem formada a partir de como as 

pessoas se apresentam e se comportam nas mídias sociais (incluindo seu perfil, sua identidade 

social e seu comportamento). Propõe-se que três conjuntos de características contribuem para 

o entendimento da persona virtual: sentimento; personalidade; e temperamento, que, em con-

junto, formam o que denominamos de tríade da persona virtual. Os conceitos associados à 

persona virtual e seus três conjuntos de características serão discutidos no Capítulo 3. 

A partir desse conceito, esta tese introduz um conjunto de frameworks (arcabouços com-

putacionais) que visam ajudar a entender a tríade da persona virtual. Cabe ressaltar que essa é 

uma compreensão da persona virtual sob a ótica da dimensão afetiva, mas nessa mesma dimen-

são há muitos outros fatores psicológicos importantes para conhecer uma pessoa, tais como 

motivação, caráter, atitudes e crenças. Esse estudo computacional da tríade da persona virtual, 

que terá como base primariamente dados obtidos a partir de perfis do Twitter, será apresentado 

no Capítulo 4. 

1.1 Objetivos e Contribuições 

O indivíduo inserido no contexto do ciberespaço contribui para a formação de um ambiente 

com características psicológicas (SULER, 2015) que podem ser monitoradas, analisadas e men-

suradas. Defende-se que esse indivíduo desenvolve uma persona, denominada persona virtual, 

um reflexo das características psicológicas daquele que o alimenta, como temperamento, per-

sonalidade, humor, sentimento e motivações. 

Há questões relacionadas a persona virtual que são bastante atuais tanto sob o ponto de 

vista científico, quanto mercadológico. Dentre elas destacam-se aquelas as quais essa tese se 

propõe a desenvolver: 

 É possível entender o comportamento dos usuários das mídias sociais? 
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 Qual o sentimento que um determinado usuário expressa ao se referir a uma entidade 

(marca, produto, pessoa, artista, político, ou qualquer outro elemento nas mídias so-

ciais)? 

 Esse sentimento está relacionado à polaridade da emoção ou ao estado emocional 

do usuário? 

 Quais os traços de personalidade dos usuários nas mídias sociais? É possível deter-

minar os traços sem um questionário? 

 Quais traços de personalidade mais se destacam em um grupo de usuários nas mí-

dias sociais? É possível determinar os traços sem um questionário? 

 É possível identificar a atitude e as funções psicológicas do usuário por meio do que 

ele escreve nas mídias sociais?  

 A partir do que o usuário escreve é possível inferir seu temperamento? 

De maneira geral, o propósito desta tese é contribuir com a formalização do conceito de 

persona virtual e tríade da persona virtual, além de introduzir três frameworks computacionais 

para a análise desses fatores psicológicos:  

 Framework de classificação de sentimento: abrange tanto a classificação por po-

laridade (negativo, positivo) (LIMA, DE CASTRO e CORCHADO, 2015), quanto 

a classificação por estados emocionais (por exemplo, feliz, triste, alegre). As princi-

pais contribuições do framework são a flexibilidade de configuração dos módulos 

do sistema, a combinação da abordagem baseada em dicionários e aprendizado de 

máquina evitando assim a necessidade de gerar manualmente um conjunto de trei-

namento, e um módulo de classificação contextual que analisa a proximidade do 

sentimento ao alvo de classificação (entidade). 

 Framework de classificação de temperamento: o temperamento é um conjunto de 

características hereditárias sobre a forma como as pessoas percebem e interagem 

com o mundo. Essas características são permanentes, mas podem ser levemente al-

teradas. Nesse sentido, o framework proposto utiliza o modelo dos 16 tipos psicoló-

gicos de Myers-Briggs e dos 4 temperamentos de David Keirsey para inferir o com-

portamento dos usuários de mídias sociais a partir de suas ações. No modelo dos 16 
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tipos um indivíduo é classificado entre 16 variações dos pares Extroversão/Introver-

são, Sensação/Intuição, Sentimento/Pensamento e Julgamento/Percepção. Nesse 

caso foi desenvolvido um classificador para cada par, mas a resposta final é uma 

única classe do conjunto das 16. O modelo de Keirsey possui os temperamentos: 

artesão, guardião, idealista e racional (LIMA e DE CASTRO, 2016). 

 Framework de classificação de personalidade: compreende um classificador mul-

tirrótulo baseado no modelo dos cinco grandes fatores (big five) que classifica os 

traços de personalidade dos seres humanos em: extroversão, abertura à experiência, 

conscienciosidade, neuroticismo e amabilidade. Cada indivíduo pode apresentar um 

ou mais traços de personalidade e, por isso, o classificador multirrótulo foi desen-

volvido. Para tanto, o framework é composto por cinco classificadores binários, cada 

um responsável por um traço (LIMA e DE CASTRO, 2014). Assim como o tempe-

ramento, os traços de personalidade estão associados a diversos comportamentos 

relacionando emprego e habilidades. Contudo, diferente do temperamento a perso-

nalidade pode sofrer mudanças ao longo do tempo e grande influência do meio. 

As análises sobre esses frameworks foram realizadas com o intuito de demonstrar a capacidade 

de predição desse tipo de sistema e não tem como objetivo efetuar uma comporação entre os 

desempenhos dos algoritmos de classificação.  

1.2 Organização do Documento 

Para apresentação dos conceitos, metodologia, frameworks computacionais e resultados, esta 

tese está organizada nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução 

Esse capítulo aborda os principais fatos e informações que levaram à formalização do conceito 

de persona virtual e ao desenvolvimento da tríade da persona virtual como uma nova forma de 

observar e mensurar o comportamento dos indivíduos em ciberespaços. O objetivo da pesquisa, 

as motivações, principais contribuições e a organização da tese fazem parte deste capítulo. 
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Capítulo 2 – Mídias Sociais: Dados Sociais e Mineração de Mídias Sociais 

Este capítulo apresenta sucintamente uma parte dos conceitos centrais para o entendimento e 

posicionamento das pesquisas realizadas nesta tese. Para tanto, são apresentadas definições so-

bre mídias sociais, dados sociais e mineração de mídias sociais. O principal objetivo desse 

capítulo é situar o trabalho no atual cenário das pesquisas sobre mídias sociais. É vista a dife-

rença entre diversos serviços, como microblog, blog, compartilhamento multimídia, fórum, 

mundos virtuais e redes sociais online. O conteúdo produzido nesses serviços é denominado de 

dados sociais. Sobre a mineração de mídias sociais é introduzida uma estrutura que segmenta o 

estudo dos dados em análise do conteúdo e análise do comportamento. 

Capítulo 3 – Análise da Persona Virtual 

Esse capítulo formaliza o conceito de persona virtual com um aprofundamento sobre fatores 

psicológicos. São estruturadas e apresentadas teorias psicológicas referentes ao temperamento, 

personalidade e emoção, encapsulados como a tríade da persona virtual. Para cada uma dessas 

teorias é feito um levantamento da importância do seu entendimento ao observar a persona 

virtual e quais conhecimentos ela pode proporcionar. Um foco é dado na análise de comporta-

mento com o detalhamento de técnicas de classificação de dados nesse contexto. Além disso, é 

feita uma revisão bibliográfica da literatura atual sobre análise de sentimento, predição de per-

sonalidade e predição de temperamento. 

Capítulo 4 – Frameworks Computacionais para Persona Virtual 

Neste capítulo são apresentadas as propostas das ferramentas computacionais da tríade da per-

sona virtual, compostas por três frameworks de análise: Framework de classificação de senti-

mento (Sentiment Analysis Framework), Framework de classificação de temperamento (Tem-

perament Classification Framework) e Framework de classificação de personalidade (Perso-

nality Classification Framework). É exposto o fluxograma de cada framework, detalhando os 

módulos e as técnicas envolvidas. Para uma melhor apresentação da parte experimental da tese, 

a cada framework analítico apresentado foram criadas as subseções metodologia de avaliação 

e resultados. A metodologia de avaliação contém as bases de dados envolvidas, a descrição das 

medidas de avaliação e como os experimentos foram organizados. Por sua vez, cada subseção 

de resultado contém os resultados obtidos durante a avaliação do framework. 
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Capítulo 5 – Discussões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo dedica-se às discussões referentes aos resultados obtidos e às suas implicações 

para a área de pesquisa. Há também uma discussão sobre a união entre técnicas de inteligência 

computacional e psicologia como uma forma de entender e auxiliar o usuário na esfera virtual. 

Extensões da pesquisa também são propostas nesse capítulo.  
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Capítulo 2 

Neste capítulo são apresentadas, de forma sucinta, as bases conceituais sobre mídias 

sociais, dados sociais e mineração de mídias sociais, a fim de trazer para o leitor o 

contexto do qual a contribuição dessa tese se desenvolve. Será dado destaque à de-

finição de mídias sociais e à diferença em relação a redes sociais online, além dos 

conceitos e desafios impostos pelos dados sociais. Por fim, será feita uma revisão 

sobre a mineração de mídias sociais.  

 

2 Dados Sociais e Mineração de Mídias Sociais 

Ao longo da história humana diversas tecnologias encurtaram a distância e facilitaram a comu-

nicação entre as pessoas. Em 1969 começou a trajetória daquela que viria a ser uma das tecno-

logias contemporâneas mais revolucionárias: a internet. A criação de conteúdo pelo usuário 

começou a florescer em 1994, quando a Beverly Hills Internet (BHI) iniciou o Geocities, per-

mitindo que os usuários criassem suas próprias páginas. Possivelmente a estruturação do con-

ceito de Web 2.0, proposta por Tim O’Reilly (2005), e da Geração de Conteúdo pelo Usuário 

(do inglês User-Content Generated – UCG) (BRAVERMAN e SOUTHWICK, 2009) impulsi-

onaram a criação dos diversos canais de comunicação devido à elaboração de um conjunto de 

conceitos, tecnologias e técnicas para facilitar a construção de sites voltados à geração colabo-

rativa de conteúdo, tais como, fóruns, blogs, compartilhadores de vídeos, microblogs, redes 

sociais online, wikis, comunidades, mundos virtuais, social bookmarking, tagging e notícias, 

digital storytelling, scrapbooking, podcast, entre outros. Assim, foram desenvolvidos serviços 

como Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, Snapchat, MySpace, Flickr, 

WordPress, Blogger, Typepad, LiveJournal, Wikipedia, Wetpaint, Wikidot, Second Life, Red-

dit, WhatsApp, Telegram, Spotify, Deezer, SoundCloud e muitos outros. 

Atualmente o termo mídias sociais é uma das principais expressões para se referir aos 

serviços web de compartilhamento de conteúdo (KAPLAN e HAENLEIN, 2010; TAPRIAL e 

KANWAR, 2012). Esse conceito provém do sentido e necessidade de difundir informação para 

a sociedade, seja ela por meio de rádio, televisão, imprensa, publicação na internet, satélite de 

telecomunicação, e etc. Embora seja um termo antigo, pois também pode fazer referência as 
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chamadas mídias tradicionais (televisão, rádio, revistas, entre outras), vem sendo cada vez mais 

empregado no contexto da internet. 

 Nesse contexto, diferentes visões sobre mídias sociais podem ser encontradas na litera-

tura, mas todas evidenciam a importância da geração do conteúdo pelo usuário e o suporte dado 

pelas tecnologias web. A seguir são apresentadas algumas das principais definições. 

 Kaplan e Haenlen (2010, p. 61) definem mídia social como “um grupo de aplicações 

construídas sobre os fundamentos tecnológicos e ideológicos da Web 2.0, e que per-

mite a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário”. 

 Gundecha e Liu (2012, p. 2) entendem que as mídias sociais são “um conglomerado 

que inclui mídias tradicionais como jornais, rádio e televisão e as mídias não tra-

dicionais como sites sociais (Exemplo, Facebook, Twitter, Youtube) ”. 

 Recuero (2008) apresenta uma definição abrangente que discorda de Kaplan e Ha-

enlen quanto à fundamentação na Web 2.0 e de Gundecha e Liu quanto à presença 

das grandes mídias. Recuero propõe que “mídia social é aquela ferramenta de co-

municação que permite a emergência das redes sociais. Para permitir que redes 

sociais emerjam, esses meios de comunicação precisam subverter a lógica de mídia 

de massa (um-para-todos), para a lógica da participação (todos-para-todos). É di-

ferente das mídias tradicionais porque permite ações de forma individual e numa 

escala enorme. É diretamente relacionada à Internet por conta da expressiva mu-

dança que a rede proporcionou, mas não é uma característica da web 2.0, pois 

sempre esteve presente na Internet, na forma, por exemplo, de listas de discussão e 

fanzines online”. 

 Taprial e Kanwar (2012, p. 8) acreditam que “toda aplicação que permite a cria-

ção/troca de conteúdo gerado pelo usuário e aceita a interação entre eles pode ser 

classificada como Mídia Social. Estas podem estar na forma de redes sociais online, 

blogs, fóruns de internet, sites de favoritos (bookmarking), sites de comunidade vir-

tuais e sites de Q&A (Questions and Answers) ”. 

 Zafarani, Abbasi & Liu (2014, p. 16) definiram que “em geral, a mídia social pode 

ser considerada um mundo de átomos sociais (isto é, indivíduos), entidades (por 
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exemplo, conteúdo, sites, redes, etc.) e interações entre indivíduos e entidades. Te-

orias sociais e normas sociais governam as interações entre indivíduos e entida-

des”. 

Dados recentes do relatório Digital 2016 Report2 da agência We Are Social (wearesocial.sg) 

mostram que dos 3 bilhões de usuários ativos na internet, cerca de 2.3 bilhões são também 

ativos em algum tipo de mídia social, um aumento de aproximadamente 300 milhões de usuá-

rios em relação ao relatório de 20153 da mesma agência. 

É importante salientar a diferença entre mídias sociais e as redes sociais online. Para 

Kaplan e Haenlein (2010), Kietzmann et al (2011), Mangold e Faulds (2009) as redes sociais 

online são um tipo de mídia social, da qual os usuários podem se conectar mediante a criação 

de perfis, convidar outros usuários para ter acesso a esses perfis e enviar e-mails e mensagens 

instantâneas entre si. 

O conceito de redes sociais é mais abrangente e anterior as redes sociais online. Por 

definição, uma rede social é um conjunto de atores que pode possuir relacionamentos uns com 

os outros (WASSERMAN e FAUST, 1994). Ainda, pode ser definida como um conjunto de 

pessoas, organizações ou cidades conectadas por relacionamentos sociais que são motivados 

por amizade, relações de trabalho e compartilhamento de informação (MARTELETO, 2001). 

Boyd e Ellison (2008) definem redes sociais online ou sites de redes sociais como sites 

que oferecem serviços baseados na web, permitem aos indivíduos criarem um perfil público ou 

parcialmente público dentro do sistema e articular uma lista de outros usuários do serviço com 

aqueles que compartilham a conexão, além de percorrer sua lista de conexões e aquelas feitas 

por outros usuários do sistema.  

Com base nas discussões e conceitos anteriores, esta tese propõe a seguinte definição 

para mídias sociais:  

                                                 

 

2 http://wearesocial.sg/blog/2016/02/63-mobile-phones/ 
3 http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/ 
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Definição 2.1 (Mídia Social): Uma mídia social é uma estrutura para criação e com-

partilhamento de conteúdo de forma descentralizada sob a lógica de participação to-

dos-para-todos ou muitos-para-muitos que usa a internet como meio de produção e 

transmissão.  

Cada mídia social varia de acordo com a infraestrutura desenvolvida para o compartilhamento, 

isto é, seu formato. Assim, tem-se os seguintes principais tipos: 

 Redes Sociais: serviços que facilitam a conexão entre pessoas, normalmente con-

sistem de um perfil e algumas maneiras de interagir com outros usuários. Geral-

mente há uma região no site, chamada timeline, em que atualizações de status são 

postadas, mas há casos como o Classmates em que esse recurso não existe e, conse-

quentemente, o foco é total na ligação social. Exemplos: Facebook e LinkedIn. 

 Blogs: serviço cuja estrutura permite a atualização rápida dos chamados artigos, ou 

posts, em geral organizados de forma cronológica inversa. Blogs são geralmente 

mantidos por um indivíduo, empresa ou comunidade. Por exemplo: Huffington Post, 

Business Insider e Engadget. 

 Microblogs: serviço semelhante ao blog, mas que tem como foco atualizações cur-

tas, isto é, com limitação no número de caracteres que podem ser usados nos posts. 

Exemplos: Twitter, Plur e Tumblr. 

 Compartilhamento multimídia: é um termo guarda-chuva que se refere ao com-

partilhamento de uma variedade de mídias, como fotos, áudio e vídeos. A maioria 

dos serviços sociais têm características adicionais, como a criação de perfis, comen-

tários, etc. Os mais populares são o Instagram, SoundCloud, YouTube e Ustream. 

 Bookmarking: serviços que permitem salvar, organizar e gerenciar links de diver-

sos sites e recursos em torno da internet. A maioria permite o uso de tag em seus 

links para tornar fácil a pesquisa e o compartilhamento. Os mais populares são De-

licious e StumbleUpon. 

 Notícias sociais: serviços que permitem selecionar e compartilhar várias notícias ou 

links para artigos externos que, em seguida, serão votados pelos usuários. Os itens 

que recebem a maioria dos votos são exibidos mais proeminentemente. Com isso, a 
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comunidade decide quais notícias estarão mais visíveis. Exemplo: Slashdot, Digg e 

Reddit. 

 Fórum: é uma ferramenta destinada à promoção de debates por meio de mensagens 

publicadas. As mensagens ficam ordenadas decrescentemente por data, da mesma 

forma que os tópicos ficam ordenados pela data da última postagem. Existem fóruns 

sobre diversos assuntos, como os destinados à programação (phpBB, GUJ). Estão 

inclusos nesse formato os sites de opinião e pontuação, como Epinions, Yelp e Cnet. 

 Projetos colaborativos: site colaborativo que possibilita aos usuários adicionar, re-

mover, e modificar/editar a maior parte do conteúdo de forma muito ágil e fácil. 

Exemplo: Wikipedia e Wikihow. 

 Mundos Virtuais: são ambientes simulados por meio de recursos computacionais 

e destinados à interação dos seus usuários por meio de avatares. Normalmente são 

criados ambientes imersivos, ou realidades virtuais paralelas. Possuem o conceito 

de persistência, isto é, o estado do objeto se preserva independentemente da presença 

do usuário. Como exemplos tem-se os jogos de MMORPG, como o World of 

Warcraft, a série The Sims e SimCity, e o Second Life. 

Cada uma dessas mídias pode ser estudada a partir de sete blocos funcionais (KIETZMANN, 

HERMKENS, et al., 2011), como ilustrado na Figura 2.1:   

 O bloco de identidade representa o grau de abertura/exposição do usuário, o quanto 

ele revela sobre si, e pode incluir a divulgação de informações como nome, idade, 

sexo, profissão, endereços, entre outras. A apresentação da identidade do usuário 

muitas vezes pode acontecer por meio da revelação consciente ou inconsciente de 

informações subjetivas, como pensamentos, sentimentos, gostos e desgostos. 

 O bloco de conversação representa o grau de comunicação entre os usuários. Muitos 

sites são estruturados para facilitar a conversação entre pessoas e grupos por meio 

de chats.  

 O bloco de compartilhamento representa o nível de troca de conteúdo entre os usu-

ários. Por exemplo, o tipo de mídia que é possível compartilhar, se há limitação de 

tamanho. 
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 O bloco de presença indica o quanto o site permite saber se outros usuários estão 

acessíveis, tanto no mundo virtual, quanto no mundo real. Por exemplo, sites de 

check-in, como o Foursquare, informam a localização exata do usuário quando este 

marca sua posição e também podem informar quem está próximo a ele. 

 O bloco de relacionamentos representa o grau com que os usuários podem estar 

relacionados com outros. Por 'relacionar', diz-se que dois ou mais usuários têm al-

guma forma de associação que os leva a conversar, compartilhar objetos de sociabi-

lidade, encontrar-se, ou simplesmente listar um ao outro como um amigo ou um fã.  

 O bloco de reputação sugere o grau de confiança dos usuários. Reputação pode ter 

significados diferentes em cada plataforma, mas na maioria dos casos, a reputação 

representa uma questão de confiança no compartilhamento de informações.  

 O bloco grupos representa o quanto os usuários podem se associar em comunidades. 

 

Figura 2.1 - Blocos funcionais para o estudo das mídias sociais (Fonte: Adaptado de (KIETZMANN, 

HERMKENS, et al., 2011, p. 243)). 

2.1 Fundamentos sobre Dados Sociais 

Dado social é todo conteúdo produzido por usuários nos diferentes serviços web focados no 

compartilhamento de informações. Esse conteúdo é proveniente do preenchimento de um perfil 

sobre si, publicações de textos, vídeos, fotos, interesses e preferências, geolocalização, reações 

Identidade

Grau de abertura ou 
exposição de um 

usuário.

Conversação

Grau de comunicação 
entre os usuários.

Compartilhamento

Nível de troca de 
conteúdo entre 

usuários.

Presença

Indica a acessibilidade 
dos usuários.

Relacionamento

Grau de 
relacionamento entre 

usuários.

Reputação

Grau de confiança 
entre usuários.

Grupo

Capacidade de 
formação de 

comunidades.



28 

 

ao conteúdo de outros usuários, como “curtir”, “compartilhar”, “retuitar”, entre outros. Com 

base nessa perspectiva propõe-se a seguinte definição para dados sociais: 

Definição 2.2 (Dados Sociais): Dados sociais são todos aqueles dados gerados por 

usuários de serviços web que, de alguma maneira, são compartilhados na rede, por 

exemplo, textos, imagens, vídeos, etc., independentemente da estrutura ou plataforma 

do sistema.  

Esse conteúdo é essencialmente não estruturado ou semiestruturado, pois tem diferentes repre-

sentações de acordo com o serviço oferecido e normalmente não possui uma estrutura definida 

de registros e variáveis. Por exemplo, os conteúdos produzidos no Twitter e Facebook normal-

mente se restringem a textos, imagens e vídeos, mas o Twitter limita o tamanho do texto, en-

quanto o Facebook não. Essa característica deve ser levada em consideração quando há o inte-

resse de conhecer os usuários desses dois serviços. 

Além do mais, há uma intensa produção desses dados em diferentes plataformas (PC, 

notebooks, smartphones, tablets, videogames, etc.), o que exige uma maior observância quanto 

à integração dos dados. Isto posto, algumas considerações sobre esses dados são feitas a seguir: 

 Os dados provenientes de mídias sociais tendem a ser informais e o desafio está em 

encontrar o conjunto certo de dados que permita um entendimento mais amplo das 

conversações (MOSLEY JR., 2012);  

 A natureza não ou semiestruturada e o volume de dados tornam a tarefa de extrair 

informações úteis e práticas um grande desafio (MAYEH, SCHEEPERS e VALOS, 

2012);  

 A brevidade da maioria das mensagens, a frequência, a redundância e o conteúdo 

sensível ao contexto corroboram para criar um amibiente desafiador (BEST, 

BRUCE, et al., 2012);  

 O volume, a velocidade de geração e o processamento dos dados de diferentes fontes 

criam grandes desafios isolados ou combinados a serem superados, tais como: ar-

mazenamento, processamento, visualização e, principalmente, análise dos dados 

(FRANÇA, FARIA, et al., 2014). 
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 Há um paradoxo em relação ao volume desses dados. Sem dúvida são grandes vo-

lumes, no entanto, quando há a necessidade de olhar um indivíduo especificamente, 

muitas vezes têm-se poucos dados. Nesse caso, podem-se buscar outras informa-

ções, como a integração com diferentes serviços do usuário (ZAFARANI, ABBASI 

e LIU, 2014).  

 Em muitos casos, embora os serviços de mídia social permitam muitas vezes que 

seus usuários usem as configurações de perfil para marcar seus dados pessoais, tais 

como perfis demográficos, atualizações de status, listas de amigos, vídeos, fotos e 

interações sobre as mensagens, uma parcela pequena dos usuários os preenchem 

completamente. Assim, os dados de mídia social disponíveis podem ser incompletos 

e extremamente escassos (TANG, CHANG e LIU, 2014). 

Os dados sociais podem ser representados na forma de conteúdo e na forma de ligações (Figura 

2.2). Assim, os dados de ligação representam as interações usuário-usuário, usuário-entidade, 

usuário-comunidade. Os dados de conteúdo são aqueles gerados pelo usuário durante o uso da 

mídia social (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). Além disso, uma característica peculiar a 

esse dado são as relações sociais não intrinsecamente disponíveis e sua propriedade social, o 

que determina que os dados provenientes de mídias sociais sejam substancialmente diferentes 

dos dados tradicionais da mineração de dados, como também, dos estudados pelas ciências so-

ciais (TANG, CHANG e LIU, 2014). 

 

Figura 2.2 - Dados sociais podem ser do tipo conteúdo ou do tipo ligação (Fonte: Próprio Autor). 

 

Automatizar os processos de análise de dados diminui o custo em relação ao trabalho humano, 

além de eliminar o viés, intencional ou não, que uma pessoa tem ao analisar dados com base 

em seus desejos, interesses, crenças e benefícios. Ademais, sistemas automáticos podem pro-
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cessar um grande volume de dados rapidamente (TANG, CHANG e LIU, 2014). Dessa ma-

neira, na próxima seção se estabelece um ponto de vista sobre mineração de mídias sociais e, 

em seguida, são apresentados os conceitos referentes a análise da tríade da persona virtual. 

2.2 Mineração de Mídias Sociais 

Com o aumento significativo das bases de dados, tanto em tamanho quanto em dimensionali-

dade, surgiu a oportunidade e a necessidade de entender os padrões inerentes às mesmas. A 

concepção de encontrar relações em dados a partir de análises minuciosas buscando sentido 

tem, historicamente, uma variedade de nomes, incluindo mineração de dados, extração de co-

nhecimento em bases de dados, descoberta de informação, arqueologia de dados e processa-

mento de padrões (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996; DE CASTRO e 

FERRARI, 2016). 

Considerando apenas as mídias sociais, a cada 20 minutos são compartilhados 1 milhão 

de links no Facebook, além de 2 milhões de requisições de amizade e 3 milhões de mensagens 

são enviadas4. No Twitter são produzidos 1 bilhão de tweets a cada 5 dias5. Esses dados pos-

suem características peculiares que direcionam a uma necessidade de agregar diferentes méto-

dos computacionais para minerá-los.  

A mineração de mídias sociais é um campo de investigação novo, que tem como prin-

cípio utilizar métodos e técnicas de diferentes tipos de mineração para analisar dados sociais. 

Em (2014), Zafarani, Abbasi e Liu, propuseram no livro “Social Media Mining” uma estrutura 

que começa a delimitar o escopo dessa área. É um campo interdisciplinar profundamente en-

raizado na ciência da computação e nas ciências sociais. Essa mineração introduz conceitos e 

algoritmos adequados para investigar os dados sociais, e discute teorias e metodologias em 

diferentes disciplinas como mineração de dados, aprendizagem de máquina, análise de redes 

sociais, sociologia, etnografia, estatística, otimização e matemática. A área engloba as ferra-

mentas para representar formalmente, medir, modelar e minerar padrões significativos a partir 

de dados de mídias sociais em grande escala. 

                                                 

 

4 Fonte Statistic Brain Research Institute (http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/) 
5 Fonte Statistic Brain Research Institute (http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/) 
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Partindo da linha proposta pelos autores entende-se que a mineração de mídias sociais 

é um termo usado para especificar qual é o escopo da análise de dados, ou seja, uma forma de 

enfatizar que as técnicas devem ser aperfeiçoadas e especificadas para o contexto dos dados 

sociais. Dito isto, apresenta-se a mineração de mídias sociais da seguinte forma:  

Definição 2.3 (Mineração de Mídias Sociais): A mineração de mídias sociais é o pro-

cesso interativo e iterativo de coletar, representar, analisar e extrair padrões significa-

tivos a partir de dados sociais, integrando teorias sociais com métodos computacionais. 

Esse processo, fundamentado no processo genérico da mineração de dados, possui as seguintes 

etapas: aquisição de dados; pré-processamento; análise; e validação (Figura 2.3). A etapa de 

acesso aos dados detém todo o esforço de monitoramento e coleta dos dados sociais, com o 

estudo das Application Programming Interface (API) das mídias sociais e definição do que 

deve ser armazenado. O pré-processamento, assim como nas demais minerações, consiste de 

técnicas de estruturação, limpeza e possível redução de dimensionalidade. A análise envolve as 

tarefas da mineração de mídias sociais. Por fim, a validação objetiva avaliar o sucesso do pro-

jeto a partir de medidas de desempenho.  

  

Figura 2.3 - Etapas do processo da mineração de mídias sociais: aquisição de dados, pré-processamento, análise 

e validação (Fonte: Próprio Autor). 

A mineração de dados sociais é um campo acadêmico próspero e pode fornecer uma vantagem 

competitiva crucial para o mercado. Por exemplo, considere uma rede de amizades e um pro-
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duto a ser comercializado. O vendedor do produto deseja saber quem são os potenciais com-

pradores para o mesmo. A partir dos dados sociais esse vendedor pode analisar o que estão 

falando sobre o produto, qual a porcentagem de pessoas fala bem e qual fala mal, se algum dos 

compradores de seus produtos é influente na rede, se há uma divulgação do seu produto entre 

os amigos, etc. Todas essas questões fornecem ao vendedor a possibilidade de entender melhor 

seu público-alvo e eventualmente identificar os possíveis compradores. As seções a seguir apro-

fundam o conceito de cada uma das etapas do processo da mineração de mídias sociais. 

2.2.1 Etapa de Aquisição de Dados Sociais 

Os dados sociais podem ser capturados a partir de diferentes fontes, tais como blogs (Blogger, 

LiveJournal), microblogs (Twitter, FMyLife), redes sociais online (Facebook, LinkedIn), wikis 

(Wikipedia, Wetpaint), social bookmarking (Delicious, CiteULike), notícias sociais (Digg, 

Mixx), revisões online (ePinions, Yelp), e compartilhamento multimídia (Flickr, Youtube). O 

monitoramento e a coleta devem ser feitos de maneira otimizada e escalável, a fim de garantir 

o melhor conjunto de dados possível frente ao volume de dados e sua natureza dinâmica. 

Normalmente, há duas formas diferentes de coleta de dados. A primeira seria determinar 

os termos de buscas e coletar as mensagens no histórico do serviço. Pode haver restrições na 

obtenção de dados antigos, pois normalmente há um período de tempo viável para a coleta dos 

dados. A segunda se baseia em um conceito de fluxo contínuo, ou streaming, em que a aplicação 

criada funciona como um “ouvinte” da rede e captura os dados conforme seu surgimento. Tam-

bém é possível definir os termos de busca. Nessa forma pode haver restrições quanto ao número 

de mensagens capturadas (FRANÇA, FARIA, et al., 2014). 

Existem empresas que oferecem serviços de monitoramento e coleta6,7 de dados sociais. 

Todavia, a maioria dos sites sociais oferece uma API que permite o acesso limitado ou ilimitado 

aos dados. Uma API é uma estrutura definida por métodos para a realização de tarefas em um 

sistema, geralmente para recuperação ou modificação de dados. A API baseia-se em requisições 

HTTP, o que significa que é possível interagir com ela por meio de uma URL (LAKE, 2011). 

Geralmente o acesso à API é feito a partir de uma conta do usuário, ou seja, é necessário ter um 

usuário autenticado no serviço para obter os dados. Nesse sentido, o protocolo de autorização 

                                                 

 

6 http://datasift.com/ 
7 https://gnip.com/ 
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Open Authorization (OAuth) foi criado para que terceiros (aplicações) acessem os dados do 

usuário sem precisar identificar seus logins e senhas. O OAuth possui um padrão aberto e serve 

como uma chave para que os aplicativos usam para acessar os dados de um usuário em seu 

lugar (XAVIER e CARVALHO, 2011). A autenticação por meio do OAuth consiste nos se-

guintes passos (XAVIER e CARVALHO, 2011): 

1. Requisição: o usuário acessa a aplicação consumidora que solicita ao servidor um 

token de requisição. A aplicação consumidora recebe o token e redireciona o usuário 

para a tela de autenticação do servidor.  

2. Autorização: na tela de autenticação do servidor, o usuário deve identificar-se para 

a autenticação.  Quando a autenticação é enviado ao usuário uma solicitada de auto-

rização para a aplicação consumidora. 

3. Redirecionamento: Após autorização do acesso, o servidor define o token de requi-

sição como autorizado. O usuário é redirecionado para o URL informada na aplica-

ção consumidora. 

4. Token de acesso: a aplicação consumidora se encarrega de fazer a troca do token 

de requisição pelo token de acesso. Esse token é utilizado pelo cliente para acessar 

a API do servidor “em nome” do usuário. Assim, a aplicação consumidora pode 

consultar todos os recursos privados permitidos pelo usuário. 

Na maioria dos casos de coleta de dados apenas uma quantidade limitada de dados pode ser 

obtida diariamente, por isso, deve-se levar em conta se os dados coletados correspondem a uma 

amostra significante dos dados (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). 

2.2.2 Etapa de Pré-Processamento 

O pré-processamento é uma etapa clássica da mineração de dados, necessária a todos os tipos 

de mineração, e que tem como finalidade efetuar a preparação dos dados para a etapa de análise. 

Assim, ela pode envolver estruturações, limpeza, seleção de atributos, redução de dimensiona-

lidade, transformações nos dados, normalização, discretização, binarização, construção de atri-

butos, entre outros. Na mineração de mídias sociais as principais etapas e algumas especifici-

dades associadas aos dados sociais são (HAN e KAMBER, 2001): 

 Limpeza: atua na remoção de ruídos e inconsistências nos dados. Para dados sociais 

há tarefas bastante específicas de limpeza, por exemplo, a substituição de termos. 

Ao monitorar tweets, as urls ou menções a usuários contidas nestes podem não ter 
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relevância no contexto do problema, por isso podem ser retiradas ou substituídas por 

um termo como “URL”, ou ainda, “USERNAME”. Esse tipo de tarefa terá um im-

pacto na redução de dimensionalidade, a ser vista mais adiante. 

 Representação: dados sociais podem ser do tipo, dados de ligação ou dados de con-

teúdo. Os dados de ligação são estruturados na forma de grafos, enquanto os dados 

de conteúdo podem ser do tipo texto, som, vídeo, imagem ou todos eles. 

 Integração: o projeto de um sistema de mineração de mídias sociais pode levar em 

conta dados de múltiplos serviços, como monitorar um dado produto no Twitter, 

Facebook, Instagram, entre outros, ou ainda monitorar o usuário em suas múltiplas 

contas. Por isso, é importante considerar integração entre esses dados de diferentes 

mídias, de modo que todas as fontes estejam armazenadas em um local único e te-

nham coerência entre si. 

 Redução: é possível reduzir a base de dados tanto em dimensionalidade (atributos) 

quanto em quantidade de objetos (registros). Especificamente, a redução de dimen-

sionalidade é conhecida como seleção de atributos. O objetivo da seleção de atribu-

tos é encontrar um conjunto reduzido de atributos que forneça uma melhor repre-

sentatividade à base de dados. Atributos irrelevantes, pouco relevantes ou redundan-

tes devem ser eliminados, reduzindo assim a dimensionalidade. Teoricamente, 

quanto maior a quantidade de atributos em um objeto, maior deveria ser o poder de 

discriminação. Porém, reduzir o número de atributos pode facilitar a extração de 

padrões e reduz a complexidade computacional do problema. 

2.2.3 Etapa de Análise 

A análise sobre os dados sociais pode ser feita observando diferentes perspectivas podendo, por 

exemplo, considerar importante um acúmulo de informações sobre os usuários ou considerar 

apenas o fluxo de dados. Até o momento da escrita desta tese havia poucos trabalhos dedicados 

à formalização de conceitos sobre mineração de mídias sociais. No livro “Social Media Mi-

ning”, de Zafarani et al (2014), não é explicitada uma categorização da análise ou do processo 

da mineração de dados. Essencialmente os autores apresentam técnicas de análise de grafos e a 

mineração de dados como formas de resolver as demandas da mineração de mídias sociais. 
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Em “Mining Social Media with Social Theories: A Survey”, de Tang et al. (2014) há 

uma divisão das tarefas referentes à mineração de mídias sociais em três tipos: baseada em 

usuário; baseada em relações; e baseada em conteúdo. A primeira provê meios necessários e 

efetivos para entender os usuários de mídias sociais. Assim, as principais tarefas associadas à 

análise baseada no usuário segundo os autores são: detecção de comunidade; classificação do 

usuário; e detecção de spammer. A análise baseada em relações foca na mineração de relações 

entre usuários e almeja fornecer uma visão abrangente sobre as relações sociais. Nesse caso as 

principais tarefas são: predição de ligação; predição de laços sociais; e predição de força da 

ligação. Por fim, a análise baseada em conteúdo tem como principais tarefas a recomendação, 

seleção de atributos, análise de sentimento, além de tarefas tradicionais de classificação e agru-

pamento de textos.  

Nesta tese propõe-se que essa divisão seja resumida à análise baseada em comporta-

mento e análise baseada em conteúdo. Na análise baseada em conteúdo o objetivo é o fluxo de 

dados com foco no conteúdo e ao que ele leva, o conhecimento sobre quem é o usuário não é 

relevante. Por outro lado, a análise baseada em comportamento leva em consideração a maior 

quantidade de informação que é possível coletar sobre o usuário. O foco é entender quem é o 

usuário e/ou quais são suas ações. Nos dois casos os dados podem ser representados e analisa-

dos usando técnicas de grafos, estatística, mineração de dados e outras. 

A Figura 2.4 apresenta um esquema sobre os principais tipos de análises na mineração 

de mídias sociais. As seções a seguir explanam sobre a análise baseada em conteúdo e a análise 

baseada em comportamento. Será visto que a análise baseada em comportamento pode se des-

dobrar em uma análise individual ou coletiva. Já a análise do conteúdo pode ser feita sobre 

texto, áudio, imagem ou vídeo.  

 

Figura 2.4 - Tarefas de análise na mineração de mídias sociais (Fonte: Próprio Autor). 
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Análise Baseada em Conteúdo 

Considera-se que o objetivo da análise de conteúdo é entender o que aconteceu, está aconte-

cendo ou poderá acontecer em um determinado conjunto de informação sem necessariamente 

entender quem é ou são os usuários que geram e atuam sobre esse conteúdo. Essa investigação 

pode incidir nos textos, vídeos, áudio, imagens, ou qualquer tipo de conteúdo dos dados sociais. 

Portanto, uma análise é feita sobre cada componente desse dado, em geral, de forma quantita-

tiva, extraindo informações como frequência de ocorrência, correlação entre componentes, clas-

sificação, agrupamento dos componentes, entre outros. 

Após estudos sobre artigos nesse campo conclui-se que as principais linhas de investi-

gação são: extração de tópicos e palavras-chave; difusão de informação; e análise de senti-

mento. Artigos com exemplos de aplicação da análise de conteúdo são apresentados na Tabela 

2.1. 

Tabela 2.1 - Aplicações da análise baseada em conteúdo nos dados sociais. 

Área Aplicações/Artigos 

Extração de tópicos e pala-

vras-chave 

Extração de tópicos, detecção de frases, extração de palavras-chave 

(CATALDI, CARO e SCHIFANELLA, 2010; LI, ZHOU, et al., 2010; ZHAO, 

JIANG, et al., 2011; BENHARDUS e KALITA, 2013; ABILHOA e DE 

CASTRO, 2014). 

Difusão de informação 

Predição e gerenciamento de tendências, eventos, desastres e epidemias, rumo-

res (ASUR e HUBERMAN, 2010; KUMAR, BARBIER, et al., 2011; 

CULOTTA, 2010; MATHIOUDAKIS e KOUDAS, 2010; LI, SUN e DATTA, 

2012; CVIJIKJ e MICHAHELLES, 2011; SAYYADI, HURST e MAYKOV, 

2009; SAKAKI, OKAZAKI e MATSUO, 2010; JAFARIASBAGH, 

FERRARA, et al., 2014; ZUBIAGA, HOI, et al., 2015). 

Análise de Sentimento 

Análise de Opinião e Sentimento (AGARWAL, XIE, et al., 2011; LAKE, 2011; 

LIU, 2012; ASTON, MUNSON, et al., 2014; SHARMA e CHITRE, 2014; 

BOLLEN, MAO e PEPE, 2011; CAMBRIA e HUSSAIN, 2012; HASAN, 

RUNDENSTEINER e AGU, 2014) 

 

A extração de tópicos e palavras-chave consiste em selecionar os termos (ou componentes) 

mais relevantes na base de dados com o objetivo de fornecer uma visão compacta desta (ROSE, 

ENGEL, et al., 2010). A difusão de informação é o processo pelo qual se observa como a in-

formação é espalhada e atinge os indivíduos por meio de interações, envolvendo o entendimento 

de propagação, contenção e representação. Existem vários tipos de difusão que proporcionam 

pesquisas como detecção e monitoramento de tópicos, detecção de tendências, detecção de cri-

ses, detecção de desastres, difusão de inovações, predição de epidemias e predição de eventos 

(ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). 
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Outra importante tarefa realizada é a análise de sentimento. Tradicionalmente, a análise 

de sentimento consiste na atribuição de uma polaridade a um texto de acordo com sua conotação 

positiva, negativa ou neutra. Assim, o foco está no texto e não no usuário. Em geral, a análise 

de sentimento é um ótimo mecanismo usado para inteligência de negócios, pois permite enten-

der como está a aceitação de produtos, serviços, marcas, e etc. Contudo, faz-se uma ressalva 

que se o objetivo for acompanhar o sentimento do usuário, esta tarefa passa a ser de comporta-

mento e não conteúdo. 

Análise Baseada em Comportamento 

A análise baseada em comportamento considera o usuário como objeto de estudo. Assim, é 

possível observar seu comportamento tanto individualmente quanto coletivamente. Individual-

mente o principal objetivo é entender quem é o usuário, quais seus anseios, suas demandas 

pessoais, profissionais, sua motivação. Coletivamente é possível determinar como age um de-

terminado grupo de pessoas, como ele se relaciona com outros grupos e como essas pessoas se 

relacionam entre si. 

As principais áreas de pesquisa da análise baseada em comportamento são: detecção de 

spammers e bots; detecção de comunidades e grupos; recomendação; predição de preferências; 

e predição de fatores psicológicos. Um resumo de aplicações em cada uma dessas áreas pode 

ser observado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Aplicações da análise baseada em comportamento nos dados sociais. 

Área Aplicações/Artigos 

Detecção de comportamento 

humano ou não humano 

Detecção de spammers, detecção de bots (BENEVENUTO, MAGNO, et al., 

2010; CHU, GIANVECCHIO, et al., 2010; GAO, HU, et al., 2010; 

STRINGHINI, KRUEGEL e VIGNA, 2010; CHU, GIANVECCHIO, et al., 

2013) 

Detecção de grupos 

Detecção de comunidades, análise de comunidades (PAPADOPOULOS, 

KOMPATSIARIS, et al., 2012; TANG e LIU, 2010; WANG, TANG, et al., 

2010; GLIWA, SAGANOWSKI, et al., 2012) 

Recomendação 

Recomendação de produtos, músicas, filmes, locais, serviços (KONSTAS, 

STATHOPOULOS e JOSE, 2009; BU, TAN, et al., 2010; GUY, 

ZWERDLING, et al., 2010; YE, YIN e LEE, 2010; ZHOU, WILKINSON, et 

al., 2008) 

Recomendação de amigos e comunidades (NARUCHITPARAMES, GUNES e 

LOUIS, 2011; CHEN, GEYER, et al., 2009; BAATARJAV, 

PHITHAKKITNUKOON e DANTU, 2008; SILVA, TSANG, et al., 2010; 

AMER-YAHIA, ROY, et al., 2009) 

Recomendação de conteúdo e notícia (LI, WANG, et al., 2010; CHEN, 

NAIRN, et al., 2010; HANNON, BENNETT e SMYTH, 2010; PHELAN, 

MCCARTHY e SMYTH, 2009) 
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Predição de preferências 

Predição de eleições, compras (MAKAZHANOV e RAFIEI, 2013; O'BANION 

e BIRNBAUM, 2013; GOLBECK e HANSEN, 2011; GAYO-AVELLO, 

METAXAS e MUSTAFARAJ, 2011; ZHANG e PENNACCHIOTTI, 2013) 

Predição de amizades, ligações, influência social e homofilia (GILBERT e 

KARAHALIOS, 2009; AIELLO, SCHIFANELLA, et al., 2012; CRANDALL, 

BACKSTROM, et al., 2010; SCHIFANELLA, BARRAT, et al., 2010; CHA, 

HADDADI, et al., 2010; ROMERO, ASUR e HUBERMAN, 2011) 

Predição de fatores psicoló-

gicos 

Análise de personalidade e temperamento (ORTIGOSA, QUIROGA e 

CARRO, 2011; BACHRACH, KOSINSKI, et al., 2012; BAI, HAO, et al., 

2013; VERHOEVEN, DAELEMANS e SMEDT, 2013; LIMA e DE CASTRO, 

2014; SAEZ, NAVARRO, et al., 2014; ADALI e GOLBECK, 2012; 

STAIANO, LEPRI, et al., 2012; LIMA e DE CASTRO, 2016). 

Análise de depressão e transtornos (SUMNER, BYERS, et al., 2012; WALD, 

KHOSHGOFTAAR, et al., 2012; CHOUDHURY, GAMON, et al., 2013; 

COPPERSMITH, HARMAN e DREDZE, 2014). 

 

O desenvolvimento de técnicas eficazes de detecção de spam social é importante para a melho-

ria da experiência do usuário com a mídia social. Esse tipo de sistema pode ser construído 

observando o volume de ações de um usuário comum, como o número de curtidas ou atualiza-

ções de status por minuto. Pode-se observar também o comportamento dos vizinhos e determi-

nar uma atuação padrão. Caso o usuário observado fuja desse padrão ele pode ser considerado 

um spammer. Essa tarefa é semelhante ao uso de técnicas para detecção de anomalias (TANG, 

CHANG e LIU, 2014). 

Ao analisar o comportamento também é possível criar sistemas de recomendação 

(RICCI, ROKACH e SHAPIRA, 2011). Uma forma de construí-los é medindo a similaridade 

entre a descrição de um item e informações do perfil do usuário. Quanto maior for essa simila-

ridade, maior a probabilidade de se recomendar o item. Na recomendação baseada em conteúdo, 

calculam-se os itens similares a um usuário j e então recomendam-se esses itens na ordem de 

similaridade (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). A recomendação também pode ser feita 

com base nas relações, podem-se recomendar automaticamente usuários, entidades e até comu-

nidades por meio da predição de ligações. A maioria dos sites de mídia social fornecem serviços 

de recomendação de ligações (TANG, CHANG e LIU, 2014).  

Outra análise comum nas mídias sociais é a formação de comunidades, sua evolução, 

ou ainda o estudo sobre o que faz um usuário se tornar um membro da comunidade. As comu-

nidades podem ser explícitas ou implícitas (por exemplo, pessoas que escrevem sobre tópicos 

similares). Em muitas mídias sociais ocorre a formação de comunidades implícitas. Assim, a 

detecção de comunidades tem como objetivo identificar tais grupos. Em geral, os algoritmos de 

detecção de comunidades são muitas vezes desenvolvidos para trabalhar com estruturas em 
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grafo, em que os nós representam os indivíduos e as arestas representam as ligações (por exem-

plo, amizade) entre eles (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014).   

Uma enorme contribuição proporcionada pelos dados sociais é a possibilidade de infe-

rências sócio-psicológicas. Existem muitas teorias sociais desenvolvidas pelas ciências sociais 

para explicar diversos fenômenos sociais. A título de exemplo, a teoria de correlação social 

sugere que existem correlações entre os comportamentos e atributos de usuários adjacentes em 

uma rede social. A teoria do equilíbrio implica a intuição de que “o amigo do meu amigo é meu 

amigo” e “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”. Basicamente, ela considera o equilíbrio de 

sinais em uma tríade que envolve três usuários em uma rede social com ligações positivas e 

negativas. O status social refere-se à posição ou classificação de um usuário em uma comuni-

dade social, e representa o grau de honra ou prestígio ligado à posição de cada indivíduo 

(TANG, CHANG e LIU, 2014).  

A teoria da vadiagem ou indolência (do inglês loafing) social é muitas vezes usada em 

conjunto com laços sociais em estudos de mídia social para refletir o fato de que as pessoas 

exercem menos esforço individual durante tarefas em grupo do que quando estão sozinhas. As 

mídias sociais são consideradas como um meio de esforços coletivos em que o grau de contri-

buição individual pode ser mínimo. A teoria do poder social se refere às cinco bases de poder 

desenvolvidas por French e Raven (1959), que incluem recompensa, coerção, legitimidade, re-

ferência, e poder especialista. No contexto das mídias sociais essa teoria pode ser vista como a 

capacidade do usuário influenciar o maior número de pessoas possível (NGAI, TAO e MOON, 

2015). 

Há também uma série de estudos que tentam classificar o usuário quanto a característi-

cas psicológicas, como personalidade, temperamento, humor, psicopatia, transtornos, entre ou-

tros, sendo esse o tema central desta tese. O foco desta pesquisa é construir um conjunto de 

processos e frameworks computacionais para entender o comportamento do usuário, derivando 

no que se definiu como o estudo sobre os fatores psicológicos da persona virtual. O Capítulo 

3 dissertará sobre esse tema. 

2.2.4 Etapa de Validação 

A validação é a etapa final do processo de mineração de mídias sociais em que são avaliados 

os resultados da análise. Essa avaliação dependerá de alguns fatores, incluindo a técnica esco-

lhida. É importante garantir que os resultados obtidos a partir de mineração de mídias sociais 
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indiquem verdadeiros padrões que podem beneficiar a pesquisa ou desenvolvimento de negó-

cios (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). A descrição de algumas formas de avaliar e validar 

o resultado mineração das mídias sociais será feita no Capítulo 4, juntamente com a proposição 

dos frameworks de análise da tríade da persona virtual. 

2.2.5 Pré-Processamento de Textos 

Uma parcela significativa dos dados sociais é do tipo texto. Por isso, grande parte das aplicações 

práticas atuais da mineração de mídias sociais está focada na mineração de textos. Assim, essa 

seção faz uma breve revisão das principais técnicas de mineração de textos que serão utilizadas 

no estudo da tríade da persona virtual a ser desenvolvido nesta tese. Cabe ressaltar que a análise 

feita está integralmente baseada no uso de dados sociais do tipo texto. 

O pré-processamento mais comum de textos pode ser dividido em cinco passos: 1) to-

kenização; 2) remoção de stopwords; 3) stemming; 4) representação dos documentos; e 5) se-

leção de atributos. Ao final, uma matriz de dados é gerada, na qual cada linha representa um 

texto (ou documento) e cada coluna um termo (palavra) (BUSS, 2007). 

O processo de tokenização permite obter todas as palavras que foram usadas em um 

dado texto. Essas palavras (unidades básicas) são chamadas de tokens ou termos. Um termo 

pode ser representado por uma palavra simples (1-gram) ou palavras compostas (2,3,..,n-gram) 

que ocorrem no texto.  

A remoção de stopwords é utilizada para remover as palavras com pouca informação 

sobre o contexto, tais como artigos, preposições, conjunções e advérbios. Essas palavras são 

chamadas stopwords e dependem da língua do texto em questão (MARTINS, 2003). A remoção 

de stopwords diminui a dimensão dos vetores de atributos (BARION e LAGO, 2008). 

O stemming realiza uma normalização linguística no termo por meio da qual variações 

são reduzidas a uma forma comum, denominada stem. Portanto, a palavra é reduzida à sua raiz 

por meio da remoção de derivações e plurais. Isso é feito para agrupar palavras que têm o 

mesmo significado conceitual, permitindo uma redução significativa da dimensionalidade dos 

vetores de atributos. Com isso, o número de palavras distintas é reduzido e a frequência de 

ocorrência da palavra aumenta (MARTINS, 2003). 

A representação de um corpus de documentos (ou textos) mais tradicional é a transfor-

mação em uma matriz documento-termo por meio da técnica bag-of-words. Na técnica bag-of-
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words cada documento é representado como lista de suas palavras. Nesse processo as palavras 

únicas são selecionadas para formar um vetor de atributos (termos). Em seguida para represen-

tação matricial, a cada palavra é atribuído um peso no texto, que normalmente corresponde ao 

valor de sua frequência no documento. A Figura 2.5 ilustra esse processo. Cada documento é 

representado por um conjunto de pares (termo, peso). A implementação mais comum é por 

meio de um vetor em que cada posição i corresponde ao i-ésimo termo e tem como valor o seu 

peso ou a sua frequência, fi, i.  

 

 

Figura 2.5 - Exemplo da abordagem bag-of-words para estruturação de documentos (Fonte: Próprio Autor). 

Além de usar os termos é possível utilizar informações provenientes de analisadores morfoló-

gicos e sintáticos. Os etiquetadores de discurso (do inglês Part-Of-Speech Tagging) classificam 

as palavras de acordo com a sua classe gramatical (artigo, substantivo, preposição, etc.). Quase 

todas as linguagens naturais possuem pelo menos duas categorias gramaticais (substantivo e 

verbo), mas o número exato de categorias de uma linguagem pode variar muito. Um dos con-

juntos de classes gramaticais mais utilizados é o Penn Tree Bank 8.  

Deste modo, temos o conjunto de documentos 𝐃 =  {𝐝𝟏, 𝐝𝟐, … , 𝐝𝑵} do qual cada um 

pode ser representado por um subconjunto 𝑇′ ⊂ 𝑇 =  {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑐} de termos. Essa informação 

pode ser representada computacionamente por uma matriz 𝐌 de dados tal como exemplificada 

na Tabela 2.3. 

  

                                                 

 

8 http://www.cis.upenn.edu/~treebank/ 
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Tabela 2.3- Representação dos documentos na matriz M. 

 𝑡1 𝑡2 … 𝑡𝑐 

𝐝1 𝑤11 𝑤12 … 𝑤1𝑐 

𝐝2 𝑤21 𝑤22 … 𝑤2𝑐 

⋮ 

 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝐝𝑁 𝑤𝑁1 𝑤𝑁2 … 𝑤𝑁𝑐 

 

Para cada posição da matriz é atribuído um peso 𝑤𝑖𝑗, i = 1, 2,..., N, j = 1, 2,..., c, que corresponde 

à influência de determinada característica (termo) no documento. O método que atribui pesos 

às características pode variar. O mais simples é o binário, que atribui peso 1 caso o documento 

possua aquela palavra, ou peso 0 caso contrário. Outros métodos, geralmente mais complexos, 

contam a frequência das palavras nos documentos em relação à categoria e toda a coleção, como 

o método TF-IDF que foi adotado neste trabalho (FELDMAN e SANGER, 2007) e será descrito 

a seguir. 

O cálculo TF-IDF atribui pesos ou escores às palavras por meio do produto da frequên-

cia relativa do termo (𝑡𝑓) pela frequência inversa do termo no documento (𝑖𝑑𝑓). A Equação 

(2.1) mostra como o peso 𝑤𝑖𝑗 é atribuído ao termo 𝑡𝑗 presente no documento 𝐝𝑖 (MANNING, 

RAGHAVAN e SCHÜTZE, 2008): 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑗 , 𝐝𝑖 , 𝐃) = 𝑡𝑓𝑖𝑗(𝑡𝑗 , 𝐝𝐢) ∗ 𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑗, 𝐃) (2.1) 

em que 𝑡𝑓𝑖𝑗(𝑡𝑗 , 𝐝𝑖) corresponde à frequência relativa do termo 𝑡𝑗 no documento 𝐝𝑖 e é calculada 

conforme a Equação (2.2),  

𝑡𝑓𝑖(𝑡𝑗 , 𝐝𝑖) =
𝑛𝑡𝑖𝑗

𝑛𝑡𝑖

 (2.2) 

na qual 𝑛𝑡𝑖𝑗
 é o número de ocorrências do termo 𝑡𝑗 no documento d𝑖, e 𝑛𝑡𝑖

 é o número de termos 

no documento 𝐝𝑖 
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A frequência inversa do termo no documento é dada pelo logaritmo (𝑙𝑜𝑔2) do total N de docu-

mentos dividido pelo número 𝑑𝑓(𝑡𝑗 , 𝐃) de documentos em D que contêm o termo 𝑡𝑗, e é defi-

nida pela Equação (2.3) (MARTINS, 2003):  

𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑗 , 𝐃) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑁

𝑑𝑓(𝑡𝑗 , 𝐃)
) (2.3) 

Essa medida avalia o quanto um termo é comum ou raro dentro de um conjunto de documentos, 

sendo que um termo muito frequente é pouco útil para uma boa discriminação dos documentos. 

Portanto, a medida idf favorece os termos que aparecem com pouca frequência no conjunto de 

todos os documentos (MARTINS, 2003). 

A seleção de atributos para textos pode ser dividida em três categorias (NOGUEIRA, 2009): 

baseada em contexto; baseada na variância dos termos; e baseada em frequência.  

A seleção baseada em contexto utiliza a indexação por zonas, que são partes bem defi-

nidas em um texto, para escolha de atributos. Por exemplo, em um artigo científico tem-se o 

título, resumo, introdução e conclusão como as zonas do documento. Algumas zonas podem 

trazer informações mais relevantes do que outras e, com isso, as palavras presentes nelas podem 

ser mais importantes (NOGUEIRA, 2009).  

O método baseado em variância dos termos utiliza a medida de variância para determi-

nar a importância do termo. Quanto menor a variância mais importante é o termo. A variância 

é uma medida estatística que calcula a dispersão de uma variável em relação a um valor espe-

rado e pode ser usada para avaliar a distribuição de frequência dos termos na coleção de docu-

mentos. No método Variância do Termo (VT) a variância é dada pela Equação (2.4) 

(NOGUEIRA, 2009). 

𝑉𝑇𝑗 = ∑ [𝑓(𝑡𝑗 , 𝑑𝑖) −  𝑓(𝑡𝑗)]2𝑁
𝑖=1 . (2.4) 

em que 𝑓(𝑡𝑗 , 𝑑𝑖) representa a frequência absoluta do j-ésimo termo no i-ésimo documento e  

𝑓(𝑡𝑗)  é a média das frequências do j-ésimo termo no conjunto de documentos (NOGUEIRA, 

2009). 

A seleção baseada em frequência utiliza as medidas 𝑡𝑓 e 𝑑𝑓 para seleção dos atributos 

relevantes. No método proposto por Luhn (1958) são definidos dois pontos de corte, superior e 
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inferior, sob a curva de Zipf. A curva de Zipf (ZIPF, 1949) é uma curva formada pela frequência 

das palavras com relação à coleção de documentos ordenadas de forma decrescente. O processo 

do método de Luhn é descrito a seguir (SOARES, PRATI e MONARD, 2008): 

1. Extrair todos os termos únicos de cada documento; 

2. Calcular a frequência de ocorrência do termo em relação à coleção 𝑡𝑓; 

3. Criar um histograma ordenado de forma decrescente; 

4. A partir do histograma obter a curva de Zipf; 

5. Definir o ponto de corte superior e inferior da curva formada;  

A Figura 2.6 apresenta a curva de Zipf e a aplicação da técnica de Luhn nessa curva. A definição 

dos cortes não possui uma técnica exata, pode ser feita, por exemplo, a partir de várias tentativas 

de valores até encontrar o mais significante (LUHN, 1958; MATSUBARA, MARTINS e 

MONARD, 2003). Com os cortes superior e inferior os termos com alta e baixa frequência são 

descartados, sendo considerados aqueles com frequência intermediaria, isto é, os termos que 

estão à direita do corte superior e à esquerda do corte inferior. Os termos de baixa frequência 

são compreendidos como raros e por isso descartados. Os termos de alta frequência são consi-

derados não relevantes por aparecerem na grande maioria dos textos, como como preposições, 

conjunções e artigos, o que não traria informações úteis (SOARES, PRATI e MONARD, 2008; 

NOGUEIRA, 2009). 

 

 
Figura 2.6 - Exemplo do corte de Luhn aplicado à curva de Zipf (Fonte: extraído de (NOGUEIRA, 2009, p. 22)). 
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Definições do Capítulo 

Dados Sociais Dados sociais são todos aqueles gerados por usuários de serviços web 

que, de alguma maneira, são compartilhados na rede, por exemplo, tex-

tos, imagens, vídeos, etc., independentemente de estrutura ou plataforma 

do sistema. 

Mídias Sociais Uma mídia social é uma estrutura para criação e compartilhamento de 

conteúdo de forma descentralizada sob a lógica de participação todos-

para-todos ou muitos-para-muitos que usa a internet como meio de pro-

dução e transmissão 

Redes Sociais Sites com serviços baseados na Web que permitem aos indivíduos criarem 

um perfil público ou parcialmente público dentro do sistema e articular 

uma lista de outros usuários do serviço com aqueles que compartilham a 

conexão, além de percorrer sua lista de conexões e aquelas feitas por 

outros usuários do sistema (BOYD e ELLISON, 2008). 

Mineração de 

Mídias Sociais 

É o processo interativo e iterativo de coletar, representar, analisar e ex-

trair padrões significativos a partir de dados sociais, integrando teorias 

sociais com métodos computacionais. 
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Capítulo 3 

Este capítulo representa a principal contribuição conceitual desta pesquisa. Nas 

duas seções iniciais (Seção 3.1 e 3.2), são formalizados os conceitos inerentes a 

persona virtual e a tríade da persona virtual. São também organizados os conceitos 

de sentimento, temperamento e personalidade. Para cada uma dessas teorias é feito 

um levantamento da importância do seu entendimento ao observar a persona virtual 

e quais conhecimentos ela pode proporcionar. Na Seção 3.3 são discutidas formas 

de se analisar a tríade da persona virtual. No primeiro momento é discutido o que é 

e como pode ser feita a análise de sentimento sob o ponto de vista da polaridade e 

de emoções. Em seguida é abordada a predição de temperamento usando os mode-

los de Myers e Briggs e de Keirsey. Por fim, são discutidas técnicas para a predição 

dos traços de personalidade de acordo com o modelo dos cinco grandes fatores. Em 

todos os casos a discussão se concentra na predição da tríade da persona virtual 

usando técnicas de aprendizagem de máquina e dados obtidos a partir de mídias 

sociais, mais especificamente do Twitter. As ferramentas analíticas preditivas pro-

postas na tese serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

3 A Tríade da Persona Virtual e sua Análise 

Ao analisar o comportamento em mídias sociais, pode-se enxergá-lo em dois níveis: individual, 

baseado nas decisões que um indivíduo toma; e coletivo, baseado em decisões de grupos. No 

nível individual trabalha-se com a detecção das características do indivíduo, como, por exem-

plo, seu estado afetivo. Pode-se também usar as informações preditas para, posteriormente, es-

timar e modelar ações. O comportamento coletivo surge quando uma população de indivíduos 

se comporta de uma forma semelhante, com ou sem coordenação ou planejamento. Nessa linha 

de investigação é possível avaliar a migração de sites, em que um grupo de pessoas decide 

mudar de uma mídia para outra. Ou ainda a migração de atenção quando membros de dois sites 

se tornam inativos em um e ativos em outro, respectivamente (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 

2014). 

Como visto, e aqui estendido, a análise do comportamento é uma ampla área de pesquisa 

que permite o entendimento mais profundo sobre o usuário e suas relações sociais. Entender o 
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usuário significa conseguir medir suas condutas a partir de como ele se apresenta, do papel que 

assume na internet, da construção que faz sobre si, a partir de fotos, publicações, comentários, 

compartilhamentos, curtidas, e etc. Nesse contexto, a análise da persona virtual ocorre no âm-

bito da análise do comportamento com foco no usuário (análise do comportamento individual). 

Conte et al. (2013) apontam que em um contexto de crises financeiras, revoltas e epide-

mias internacionais, fica evidente a urgente necessidade de uma maior compreensão da com-

plexidade da sociedade interconectada, bem como da capacidade de se aplicar tais conhecimen-

tos às formulações de políticas.  O texto ainda destaca problemas sociais e políticos como: 

alteração da estrutura da população (variação da taxa de natalidade, a migração); instabilidade 

financeira e econômica; divisão social, econômica e política entre pessoas de diferentes esco-

laridades, renda, religião, cultura, preferências, etc.; ameaças contra a saúde, como a propaga-

ção de epidemias; crime organizado, incluindo o cibercrime; conflitos sociais e guerras. Esses, 

com a ajuda de ferramentas computacionais, podem ser detalhadamente analisados sob diferen-

tes perspectivas, fazendo um contraponto com as ferramentas tradicionais que conseguiriam, 

no máximo, analisar tais questões superficialmente (CONTE, GILBERT, et al., 2013). 

Como destacado em “The New Digital Age” (SCHMIDT e COHEN, 2013), se o ritmo 

atual de inovação tecnológica for mantido, a partir de 2025 a maior parte da população mundial, 

estimada em oito bilhões, estará online. Ainda Schmidt e Cohen (2013) apontam que a adoção 

em massa da internet está conduzindo a uma das transformações sociais, culturais e políticas 

mais emocionantes na história e, ao contrário de períodos anteriores de mudança, desta vez os 

efeitos são totalmente globais. 

A perspectiva apresentada por Conte et al. (2013) associada à visão de Schmidt e Cohen 

(2013) apontam a indispensabilidade de uma maior compreensão da sociedade virtual e como 

ela pode afetar o ambiente real. Serão expostos a seguir alguns estudos que demonstram conhe-

cimentos que podem ser obtidos por meio dos dados sociais. 

Chou e Edge (2012) em “They are happier and having better lives than I am: the impact 

of using Facebook on perceptions of others” fizeram um estudo sobre como a percepção da 

felicidade pode ser afetada pelo uso do Facebook. Os resultados mostraram que quanto mais 

tempo as pessoas usavam o Facebook mais forte é a crença de que os outros são mais felizes do 

que si mesmos. Além disso, a pesquisa constatou que quanto mais “amigos” são adicionados 

sem conhece-los pessoalmente, mais forte é o sentimento de que os outros têm uma vida melhor, 
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que estão “sempre” felizes, pois acreditam que isso está evidente nas fotos e postagens de mo-

mentos felizes. Por outro lado, quanto mais tempo as pessoas passaram a sair com seus amigos, 

menos eles concordaram que os outros têm uma vida melhor e são mais felizes. Em outras 

palavras, quando as pessoas têm mais interações off-line com os seus amigos, sabendo mais 

histórias sobre a vida real deles, tanto as positivas quanto as negativas, menos ficam convenci-

dos de que os outros são mais felizes. Um efeito parecido também foi observado no estudo 

“Instagram# Instasad?: exploring associations among Instagram use, depressive symptoms, 

negative social comparison, and strangers followed.” realizado Lup, Trub e Rosenthal (2015) 

no Instagram. Os autores identificaram que manter contanto com pessoas conhecidas não resul-

taria em consequências negativas, tais como, ressentimento, inveja e solidão. Já seguir pessoas 

desconhecidas pode levar ou reforçar um sentimento negativo sobre si impulsionado por uma 

comparação social negativa. 

Para Vogel et al. (2014) os sites sociais, como o Facebook viabilizam abundantes opor-

tunidades para a comparação social. Os autores desenvolveram uma pesquisa com o objetivo 

de entender as implicações entre o uso do Facebook no processo de comparação social. Em um 

primeiro estudo os resultados sugerem que quanto mais uma pessoa usa e se expõe na mídia 

social menor é sua autoestima. Participantes da pesquisa com mais exposição ao Facebook ten-

diam a fazer uma pior autoavaliação. Pessoas que tiveram uma exposição crônica (ou seja, usou 

com maior frequência) tendem a ter menor autoestima. Em seguida, os autores criaram perfis 

fictícios a serem manipulados quanto as informações exibidas, denominados perfis-alvo. Os 

perfis-alvo poderiam ter informações mais saudáveis ou não. Os autores escolheram esse con-

texto, pois a saúde, a aparência, e a forma física (fitness) foram consideradas importantes para 

os jovens estudantes universitários, participantes da pesquisa. Os resultados revelaram que os 

participantes tinham uma autoestima mais baixa e pobres avaliações relativas à própria avalia-

ção quando se deparavam com perfis-alvo com exposição elevada. Assim, em geral ver perfis 

de mídia social com conteúdo positivo (por exemplo, sobre saúde e fitness) foi associado aos 

piores níveis de autoestima e auto avaliações. 

Esse efeito pode ser melhor compreendido ao analisar os experimentos sobre os efeitos 

da pressão do grupo e pela necessidade de comparação social, especialmente em situações am-

bíguas feitos por Salomom Asch (1956) em “Studies of independence and conformity: A mino-

rity of one against a unanimous majority”. Asch concluiu que a percepção do que é real é afe-

tada pela confirmação dos outros. Em geral as pessoas tendem a reduzir uma inconsistência 

percebida, reinterpretando a informação para se adequar às suas crenças, atitudes e ações. A 
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principal consequência desse comportamento são as influências sociais. Pessoas em contato 

com amigos e familiares com hábitos saudáveis tendem a imitar esse comportamento. Pessoas 

em contato com amigos felizes tendem a incorporar essa felicidade. Christakis et al. (2007)  no 

artigo “The Spread of Obesity in a Large Social Network Over 32 Years” sugere que a obesidade 

pode se espalhar em redes sociais em um padrão quantificável e discernível. Pares de amigos e 

irmãos do mesmo sexo parecem ter mais influência sobre o ganho de peso uns dos outros do 

que pares de amigos e irmãos do sexo oposto. Essa descoberta também fornece suporte para a 

natureza social de qualquer indução de obesidade, uma vez que parece provável que as pessoas 

são influenciadas mais por aqueles com que se assemelham do que por aqueles com que não. E 

as redes possuem uma característica determinada para isso, a homofilia, em que indivíduos se-

melhantes conectam-se mais facilmente. 

Krasnova et al. (2013) em “Envy on Facebook: A Hidden Threat to Users' Life Satisfac-

tion?” mostraram que o uso passivo do Facebook, isto é, pessoas que apenas seguem outras 

sem necessariamente gerar conteúdo, exacerba sentimentos de inveja e diminuem a satisfação 

com a vida. O estudo mostra que os usuários frequentemente percebem o Facebook como um 

ambiente estressante. O sentimento de inveja é comum. Em geral, os gatilhos de inveja são 

conteúdos sobre “viagens e lazer”, “interações sociais” dos outros, e “felicidade”. No mundo 

“off-line”, “viagens e lazer”, “sucesso no trabalho”, e “habilidades” são invejados com mais 

frequência. Os autores mostram que a longo prazo a passividade dispara uma comparação social 

ascendente e emoções hostis. Por fim, o estudo explana sobre a crescente onda de auto apresen-

tação e comportamento narcisista, um fenômeno referido como a autopromoção - inveja espi-

ral, em que os usuários reagem com ainda mais conteúdo de autopromoção à autopromoção de 

outros. 

No trabalho “More Information than You Ever Wanted: Does Facebook Bring Out the 

Green-Eyed Monster of Jealousy?”, Muise et al. (2009) apontam uma associação significativa 

entre o tempo gasto no Facebook e o ciúme. Os dados resultantes sugerem que o Facebook pode 

expor uma pessoa a informações sobre seu parceiro que podem potencialmente provocar ciúme, 

o que cria um ciclo na qual o ciúme aumenta e leva a uma maior vigilância da página do par-

ceiro. O efeito é ainda maior no Snapchat como apontado por Utz et al. (2015) em “Snapchat 

Elicits More Jealousy than Facebook: A Comparison of Snapchat and Facebook Use”.  

Ainda, Annisette e Lafreniere (2016) em “Social media, texting, and personality: A test 

of the shallowing hypothesis”, concluem que há uma correlação entre a frequência de escrita e 
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uso do Facebook com a hipótese da superficialidade. Essa hipótese sugere que as tecnologias 

recentes levam a um declínio dramático dos pensamentos reflexivos diários. Assim, pela análise 

dos pesquisadores os participantes que faziam uso frequente do Facebook, como postar fre-

quentemente, foram menos propensos a se envolver em pensamentos reflexivos e colocavam 

menos importância em objetivos de vida morais. Os autores afirmam que, embora o teste tenha 

sido realizado no Facebook, o uso frequente de qualquer outra mídia, como Twiter e Instagram, 

está associado a efeitos negativos sobre os pensamentos reflexivos e alguns indicadores de jul-

gamento moral. 

Binder et al. (2009) no estudo intitulado “The Problem of Conflicting Social Spheres: 

Effects of Network Structure on Experienced Tension in Social Network Sites” investigam o 

resultado da interação entre grupos com características muito diferentes. Os autores averigua-

ram a tensão gerada quando diferentes esferas sociais entram em contato. A esfera social é 

definida como uma rede centrada com muitas conexões internas entre indivíduos, mas poucas, 

se houver, conexões com outras partes e outras esferas. Esses grupos sociais são considerados 

restritos se as pessoas não sinalizarem com atitudes que estejam em conformidade com as nor-

mas do grupo. Limites entre esferas sociais ocorrem naturalmente em redes off-line, principal-

mente devido à separação espacial e/ou temporal dos contatos. Essa estrutura é descartada em 

ambientes on-line. A interação em diferentes esferas requer muito mais cuidado se a tecnologia 

torna a informação social imediatamente visível para todos em toda a rede. Características como 

broadcast e persistência agravam essa questão. O broadcast é uma ferramenta útil porque in-

centiva o aumento da sociabilidade, mas, por outro lado, aumenta o risco de tensão social não 

intencional. O conteúdo persistente permite uma melhor comunicação assíncrona, mas aumenta 

o risco de o conteúdo ir além do seu público-alvo e, portanto, mais uma vez aumenta o risco de 

tensão. Como resultado, familiares e amigos próximos, colegas de escola, colegas da universi-

dade, colegas de trabalho, chefes, conhecidos, e assim por diante são todos capazes de observar 

as comunicações a partir de outras esferas às quais pertencem. Por sua vez, os usuários inevi-

talmente entram em conflito tendo se defender ativamente. 

Cada um desses estudos evidencia a gama de inferências que podem ser obtidas a partir 

dos dados sociais. Além disso, também reforçam a percepção de que cada indivíduo ao fazer 

parte de uma rede desempenha um papel que pode ser analisado e mensurado. Podem-se seguir 

diferentes abordagens ao analisar essa estrutura, como a computacional, sociológica, a antro-

pológica e a psicológica. A fim de contribuir com as investigações na análise do comporta-

mento, esta tese foca no estudo sobre o indivíduo, pois parte-se do princípio que a definição de 
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um conjunto de características do usuário pode repercutir nos demais estudos sobre comporta-

mento. Por exemplo, com base na personalidade dos usuários é possível determinar quais tipos 

estão mais propensos a ações de altruísmo ou crimes virtuais.  

O conceito de persona virtual é imprescindível para o entendimento das próximas se-

ções. Por isso, o tópico subsequente abordará essa definição de forma detalhada e, posterior-

mente, serão levantadas as características psicológicas das diferenças individuais.  

3.1 Fundamentos sobre a Persona Virtual 

Há nas mídias sociais uma dicotomia entre o isolamento e a interação. Embora escondidas atrás 

dos dispositivos, existe uma predisposição a exposição e relacionamento com outras pessoas, 

seja por meio de perfis, em que ao usuário cabe a projeção de si criando uma identidade, ou a 

partir de compartilhamentos e preferências. Para Wiszniewski e Coyne (2002) sempre que um 

indivíduo interage em uma esfera social ele pinta diante de si uma máscara de sua identidade e 

se torna ainda mais acentuado à medida em que o indivíduo precisa preencher um perfil. As 

publicações expõem ainda mais sobre seu estilo de vocabulário, escrita e tópicos, à sua máscara. 

A criação de uma identidade não é exclusiva do mundo virtual, Carl Gustav Jung, já 

apontava que as pessoas concebem uma máscara diante da sociedade em resposta entre as de-

mandas das convenções e das tradições sociais e as suas próprias necessidades internas. O pro-

pósito da máscara é causar uma impressão definida nos outros e, muitas vezes, embora não 

necessariamente, ocultar a verdadeira natureza da pessoa. Jung denominou essa máscara de 

persona (JUNG, 2000). A persona é a personalidade pública, aqueles aspectos que são apresen-

tados ao mundo ou que a opinião pública impõe ao indivíduo em contraste com a personalidade 

privada existente por trás da fachada social (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Bargh et al (2002), Erving Goffman (1978) e Jung (1953) distinguem a existência de 

um eu público, ou persona, e um eu interno. Higgins (1987) identificou três conceitos de si (ou 

self): ideal; dever; e atual. O ideal contém as qualidades que uma pessoa se esforça para possuir, 

o dever possui as qualidades que se sente obrigado a possuir, e o atual inclui as qualidades que 

alguém realmente expressa aos outros no momento (BARGH, MCKENNA e FITZSIMONS, 

2002). Em “Psychological Dimensions of the Self”, Buss (2001) mostra que a identidade de 
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uma pessoa é composta por um eu público e um eu privado. Três aspectos importantes com-

põem o público: aparência; estilo; e personalidade. Quanto ao privado os aspectos são: pensa-

mentos; sentimentos; e fantasias.  

De maneira interessante, observa-se que o marketing utiliza o termo persona para se 

referir ao arquétipo9 de um comprador. Isto é, uma imagem primitiva de como seria o compra-

dor, seu perfil. A persona será a definição de um cliente com base em seus desejos, aspirações 

e problemas. A persona é formada resumindo todas as características físicas e psicológicas do 

consumidor real (REVELLA, 2015). A Figura 3.1 mostra um exemplo de persona comprador. 

 

Figura 3.1 - Exemplo de persona comprador (Fonte: extraído de (REVELLA, 2015)). 

 

Na interação humano-computador (IHC) esse mesmo termo se refere a um personagem com 

um arquétipo hipotético, definido por uma identidade (nome, idade, foto, dados demográficos), 

status, objetivos profissionais, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos e expectativas 

(BARBOSA e SILVA, 2010). Quanto mais específica for a persona, mais eficiente ela será 

como ferramenta. Ou seja, o termo persona remete a uma representação menos abstrata possível 

de uma pessoa. A Figura 3.2 mostra um exemplo de uma persona no contexto da IHC.  

                                                 

 

9 Para Jung (2000) O arquétipo se refere a uma forma de pensamento a partir do inconsiciente coletivo. Essa forma de pensar 

criar uma imagem sobre as situações reais. 



53 

 

 

Figura 3.2 - Exemplo de persona na IHC (Fonte: extraído de (BARBOSA e SILVA, 2010)). 

A partir dessas visões enxerga-se o uso do termo usuário como algo abstrato, não muito bem 

definido, que embora possua uma série de informações, essas não traduzem anseios, responsa-

bilidades, prazeres, frustrações, objetivos, dores, motivações, sentimentos, e o que influência 

sua tomada de decisão. Ao subir o nível para o conceito de uma persona, isto é, mapear ações 

em características, começa-se a dar forma ao usuário, este agora passa a ter não só um perfil, 

mas sim aspectos físicos e psicológicos. 

Considerando essas diferentes perspectivas sobre o conceito de persona, define-se que 

a expressão do comportamento de um usuário em uma mídia social resulta em uma identidade 

denominada persona virtual (Figura 3.3).  

Definição 3.1 (Persona Virtual): A persona virtual se refere à imagem formada a par-

tir de como as pessoas se apresentam e se comportam nas mídias sociais, o que envolve 

desde seu perfil (descrição sobre si), sua identidade social (noção e o sentimento de 
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pertencimento a determinados grupos sociais), até seus comportamentos (como intera-

gem, o que curtem, compartilham, divulgam, postam, assistem, etc.). 

 

Figura 3.3 - Síntese da persona virtual (Fonte: Próprio Autor). 

 

A persona virtual, portanto, pode ser entendida como uma representação da máscara real do 

usuário. Pode a persona virtual expressar quem realmente se é? Para Jung a verdadeira indivi-

dualidade está no inconsciente em oposição ao ego consciente, a persona nada teria de “real” e 

tratar-se-ia de um compromisso entre o indivíduo e o meio no qual está inserido, como uma 

forma de criar uma identidade aceita. Assim, mesmo no mundo “real” o indivíduo poderia não 

ser quem é (FARIAS e MONTEIRO, 2012). 

Pode, então, a persona virtual revelar algo de si ou estimular algum tipo de revelação? 

Bargh et al (2002) em “Can you see the real me? Activation and expression of the “true self” 

on the Internet” argumentam que a internet constitui uma oportunidade única para a expressão 

de si, de modo que se pode esperar que uma pessoa tente expressar os aspectos do eu que tem 

a necessidade mais forte de externar os quais poderiam não serem fáceis de expressar aos outros. 

Para os autores essa facilidade de auto expressão aconteceria devido ao anonimato, que habilita 

uma expressão e comportamento de maneira diferente do habitual, feitos na esfera social, pois 

estaria livre de expectativas e constrangimentos. Além disso, na interação face a face haveria 

um risco real de exposição negativa. Os autores mostram que as pessoas que acreditam serem 
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mais capazes de expressar o seu verdadeiro eu, têm maior probabilidade de formar relações 

estreitas com outras por meio da internet. 

Dito isto, esta tese investiga como a persona virtual se expressa e interage no ambiente 

virtual por meio de inferências a partir dos dados sociais. Diversas pesquisas que interseccio-

nam a psicologia com a análise de dados vêm sendo desenvolvidas a fim de entender a expres-

são humana no mundo virtual (ADALI e GOLBECK, 2012; SUMNER, BYERS, et al., 2012; 

LIU, 2012). Tais pesquisas envolvem temas como a modelagem de humor e emoção, a mine-

ração de opinião e análise de sentimento, a predição de personalidade e transtornos, a predição 

de ligações sociais e a predição de preferências. 

Entender a persona virtual de uma forma quantitativa envolve fazer um levantamento 

analítico de suas ações, por exemplo, a quantidade de seguidores, menções, curtidas, mensagens 

em seu Twitter, a quantidade de amigos, postagens, fotos, curtidas no Facebook, ou ainda, a 

quantidade de vídeos, de seguidores, de comentários no Youtube, e assim por diante. Em con-

trapartida, uma visão qualitativa demanda um estudo sobre suas diferenças individuais e quais 

fatores influenciam seu comportamento. Os dados sociais poderiam determinar questões como 

sua influência, personalidade, temperamento, estado emocional e até transtornos. Propõe-se 

aqui o estudo de como inferir as diferenças individuais expressas na forma de sentimento, tem-

permaneto e personalidade. A seção a seguir disserta sobre esses três fatores psicológicos. 

3.2 Tríade da Persona Virtual 

Cada pessoa tem respostas emocionais diferentes aos estímulos, que persistem diante dos mes-

mos eventos. Seria como um conjunto de características prontas para interagir e responder as 

demandas cotidianas. Ou seja, cada indivíduo tem um modo habitual de expressão afetiva e 

reativa. A essa constância na resposta é dado o nome de comportamento e é a partir dele que 

se pode inferir as diferenças individuais (WATSON, 2013; ITO e GUZZO, 2002). Adota-se a 

definição de comportamento como a seguir: 

Definição 3.2 (Comportamento): O comportamento se refere as diferentes respostas 

emocionais que persistem diante dos eventos externos e internos como um conjunto de 

características prontas para interagir e responder as demandas cotidianas. 

São essas diferenças individuais que concebem a unicidade a cada pessoa, isto é, sua forma de 

pensar, agir e sentir. O sujeito psicológico é formado por um conjugado de processos cognitivo-
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afetivos, exprimindo aquilo que o ser humano realmente é: condutas; atitudes; temperamento; 

gostos; preferências; motivações; prazeres; medos; e fraquezas. Acredita-se que no funciona-

mento psicológico, a cognição e afetividade estejam entrelaçados e participando de modo dinâ-

mico das experiências diárias do ser humano. Por isso, os estados afetivos podem alterar todo 

o dinamismo do funcionamento psíquico do ser humano pelas emoções, pelos sentimentos, pelo 

temperamento ou pelo humor (PINTO, 2008). Isso leva à proposição do conceito de sujeito 

psicológico. 

Definição 3.3 (Sujeito Psicológico): O sujeito psicológico é aquele formado por um 

conjugado de processos cognitivo-afetivos que de modo dinâmico coordenam seu com-

portamento (PINTO, 2008). 

A persona virtual é um sujeito psicológico que possui uma dimensão afetiva (sentir) e cognitiva 

(pensar). Em suma, os afetos englobam um legado que vai da emoção, sentimento, tempera-

mento, personalidade, motivações e atitudes aos valores pessoais. A cognição envolve memó-

ria, aprendizagem, raciocínio, imaginação, juízo, pensamento, percepção, atenção e discurso 

(PINTO, 2008). 

O comportamento da persona virtual será a interpretação dos padrões formados a partir 

de suas reações aos estímulos da rede. Ao analisar tal comportamento pode-se capturar as uni-

cidades da persona. Entender as diferenças individuais é uma jornada longa, com inúmeras va-

riáveis, condicionais, possibilidades e perspectivas. Por isso, foram analisados quais aspectos 

formavam a essência de uma ação, de uma tomada de decisão, quais poderiam traduzir poten-

cialidades e tendências. Defende-se, aqui, três conjuntos de características principais para en-

tender a persona virtual: sentimento, personalidade e temperamento. Como será visto nas se-

ções adiante essas características se entrelaçam e condicionam o comportmaneto. Denominou-

se estas características de tríade da persona virtual.  

Definição 3.4 (Tríade da Persona Virtual): A tríade da persona virtual é o conjunto 

de características extraídas a partir do comportamento da persona virtual formado pelo 

sentimento, personalidade e temperamento. 

Desse ponto de vista, esse trabalho apresenta uma tríade de ferramentas analíticas (sentimento, 

personalidade e temperamento) que contribuem para o entendimento da persona virtual. Essa 

é uma compreensão da persona virtual sob a ótica da dimensão afetiva. Embora haja outros 
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fatores psicológicos importantes para conhecer uma pessoa, tais como motivação, caráter, ati-

tudes e crenças, entende-se que a gênese desses fatores está na tríade. Para explorar essa com-

preensão, ver-se-á nas seções 3.2.1, 3.2.2 e 0 a seguir os conceitos de sentimento, temperamento 

e personalidade, respectivamente. 

3.2.1 Emoção e Sentimento 

Embora existam várias teorias sobre as emoções (JAMES, 1884; CANNON, 1927; DAMASIO, 

2003; DAMASIO, 2006; DARWIN, EKMAN e PRODGER., 1998; LEDOUX, 1998), há um 

consenso sobre sua natureza fisiológica que proporciona aos organismos comportamentos rápi-

dos e eficazes orientados a sua sobrevivência. A emoção é vista como uma resposta química do 

cérebro à medida que este se depara com uma situação diferente do habitual. Quando o cérebro 

em estado normal rompe o equilíbrio essa resposta é desencadeada (DAMASIO, 2003; 

SCHERER, 2005; STETS, 2006). 

A emoção reflete uma resposta discreta, por tempo limitado, a um evento interno ou 

externo que acarreta características sincronizadas, incluindo, experiência subjetiva, expressão, 

resposta corporal e tendência a ações. A expressão se refere a respostas motoras no rosto, voz 

ou corpo, que retrata a emoção para os outros no ambiente social. A resposta corporal envolve 

padrões hormonais e respostas autônomas através de neuromoduladores que se caracterizam 

por uma excitação ou estresse no cérebro. Em contraste com a expressão emocional, reações 

corporais são reflexões adaptáveis na preparação para responder ao evento que o estimulou. 

Um exemplo clássico é a resposta “fugir ou lutar”, em que em face da ameaça o ramo simpático 

do sistema nervoso prepara o organismo para uma ação rápida pela mudança do estado fisioló-

gico, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e transpiração 

(PHELPS, 2009). 

Definição 3.5 (Emoção): Emoção é uma resposta discreta, por tempo limitado, a um 

evento interno ou externo que acarreta características sincronizadas, incluindo experi-

ência subjetiva, expressão, resposta corporal e tendência a ações (PHELPS, 2009). 

A emoção funciona como um sistema regulatório sobre a capacidade de cada indivíduo ver, 

entender e se portar no mundo. São essencialmente respostas químicas do cérebro as diversas 

situações do dia a dia. Para uma emoção acontecer é necessário que haja uma avaliação da 

relevância da emoção. Dois fatores são importantes: avaliação e apreciação. A avaliação da 

relevância ou significado de um evento pode ocorrer rapidamente e sem uma consciência ou 



58 

 

significado cognitivo. Por outro lado, a consciência, o monitoramento cognitivo e a interpreta-

ção da significância do evento se referem a apreciação (PHELPS, 2009). 

O estudo das emoções é um dos capítulos mais confusos (e ainda abertos) na história da 

psicologia, devido, principalmente, à ambiguidade da linguagem natural, o que não permite 

descrever emoções misturadas de forma inequívoca. Palavras emocionais como amor, raiva e 

medo, podem apresentar diferentes significados de pessoa para pessoa. Além das várias teorias 

sobre as emoções, existe um complexo conjunto de sobreposição de palavras para descrevê-las 

(CAMBRIA, LIVINGSTONE e HUSSAIN, 2012). Curiosamente há mais emoções negativas 

devido a sua ligação com o instinto de alerta e defesa. 

Ekman et al. (1982), após análises fotográficas de expressões faciais observadas em 

diferentes culturas, propuseram um modelo de seis emoções básicas: raiva; desgosto; medo; 

alegria; supresa; e tristeza. Quatro dessas emoções são negativas, sugerindo que os humanos 

podem ser mais atentos aos sinais negativos do que aos positivos, pois os sinais negativos de-

notam perigo e nos impelem a responder (efeito positivo e negativo).  

Plutchik (1980; 2003) defende um conjunto de oito emoções bipolares. Seria um super-

conjunto do modelo de Ekman et al. (1982) com duas emoções a mais: confiança e antecipação. 

Assim, tem-se alegria, confiança, antecipação, raiva, tristeza, desgosto, surpresa e medo. O au-

tor desenvolveu a roda das emoções (Figura 3.4) para ilustrar suas formulações sobre a bipola-

ridade das emoções. Organizou essas emoções em quatro conjuntos bipolares: alegria (joy) ver-

sus tristeza (sadness); raiva (anger) versus medo (fear); confiança (trust) versus desgosto (dis-

gust); surpresa (surprise) versus antecipação (antecipation). 
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Figura 3.4 - Modelo das emoções proposto por Plutchik, conhecido como Rodas das Emoções (Fonte: extraído 

de  (PLUTCHIK, 2003)). 

Russell (1980) sugere um modelo de circunflexo denominado Rusell’s Circumplex Model of 

Affect (Figura 3.5), em que as emoções estão distribuídas em duas dimensões, valência (prazer-

desprazer) e excitação (ativado-desativado), em um espaço circular. A dimensão valência indica 

que o prazer está presente na emoção, enquanto a dimensão de excitação faz referência a um 

estado de ativação (excitação vs. sonolência).  

  
Figura 3.5 - Modelo de Russell (Fonte: extraído de (RUSSELL, 1980)). 
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Para Kemper (1987) nossas emoções primárias são: raiva, medo, depressão e satisfação; e a 

combinação dessas leva a emoções secundárias como, por exemplo, medo e raiva podem levar 

a ódio, inveja e ciúme. Turner (2002), por sua vez, apresentou as seguintes emoções primárias: 

afirmação-raiva, aversão-medo, desapontamento-tristeza, satisfação-felicidade. Para cada uma 

dessas emoções Turner identificou uma lista de emoções adicionais que estão ligadas às emo-

ções primárias por uma dimensão de intensidade (STETS, 2006). 

A experiência subjetiva da emoção é chamada sentimento. Sentimentos são consciente-

mente acessíveis e, portanto, características mais proeminentes da emoção (PHELPS, 2009).  O 

sentimento seria parte de um processo que envolve cognição e comportamento (CAMBRIA, 

LIVINGSTONE e HUSSAIN, 2012). O sentimento é visto como o juízo sobre o próprio corpo, 

acompanhado pela percepção dos pensamentos. Na sua essência, os sentimentos são ideias for-

madas enquanto o organismo é perturbado. O sentimento funciona como uma percepção da 

emoção, por exemplo, quando diante de um perigo surge a ideia “tenho medo” (DAMASIO, 

2003; SCHERER, 2005; STETS, 2006). Assim, pode-se definir sentimento da seguinte forma: 

Definição 3.6 (Sentimento): O sentimento é a experiência subjetiva da emoção. É visto 

como o juízo sobre o próprio corpo, acompanhado pela percepção dos pensamentos 

(PHELPS, 2009). 

Por exemplo, supondo que certo objeto foi repetidamente percebido ou pensado por uma pes-

soa, ela percebeu esse objeto em diferentes contextos e ocasiões. Agora supondo que nas várias 

ocasiões em que este objeto foi percebido, várias emoções surgiram, assim, a pessoa passa a ter 

conhecimento do tom emocional sobre aquele objeto. O resultado dessa experiência mental 

forma o sentimento sobre aquele objeto, as emoções passam a ser conhecidas na forma de sen-

timento. O entendimento sobre as emoções também pode ser vinculado a uma dimensão posi-

tiva ou negativa, isto é, se a emoção é, em grande parte, prazerosa ou carregada de sofrimento 

(BROAD, 1954).  

As emoções são uma parte essencial da adaptação e sobrevivência, têm uma complexi-

dade nascida de uma longa história evolutiva associada a reações físicas influenciando direta-

mente o pensamento e o comportamento. É a partir de como cada indivíduo lida com essas 

reações físicas e de autopercepção (sentimento) que se entenderá o temperamento e se formará 

a personalidade. 
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3.2.2 Temperamento 

O temperamento caracteriza um conjunto de tendências mentais relacionadas à forma com a 

qual se percebe, analisa e se tomam decisões diariamente (CALEGARI e GEGMANI, 2006). 

Representa a singularidade e intensidade dos afetos psíquicos e da estrutura dominante do hu-

mor e motivação em cada indivíduo. É uma forma de reação e sensibilidade de uma pessoa em 

relação ao mundo, que se revela por meio de suas atitudes e comportamento, compondo dessa 

forma a sua base orgânica (VOLPI, 2004).  

Esse conjunto de tendências é inata, isto é, aparece a partir do nascimento, e estreita-

mente ligado a determinantes biológicos ou fisiológicos, que, portanto, mudam relativamente 

pouco com o desenvolvimento (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). Pode sofrer altera-

ções, enfraquecendo, mas não é eliminado (CALEGARI e GEGMANI, 2006).  

Definição 3.7 (Temperamento): O temperamento é um conjunto de tendências, inatas 

e hereditárias, responsáveis pelo modo como se percebe e se interage com o mundo. 

Assim, o temperamento é a essência da peculiaridade em cada indivíduo. Por esse mo-

tivo, muitas pesquisas foram realizadas a fim de determinar e classificar essa pré-disposição de 

cada indivíduo.  

Há cerca de 2500 A.C. Hipócrates descreveu a teoria dos quatro humores, para determi-

nar os estados de saúde e doença de um indivíduo. Para ele, os quatro humores comportamen-

tais, sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra, quando associados aos elementos primários do 

universo, terra, ar, fogo e água, poderiam indicar a saúde de uma pessoa (ITO e GUZZO, 

2002).  

Galeno, em sua monografia “De Temperamentis”, ampliou o modelo de Hipócrates de-

senvolvendo a primeira tipologia do temperamento. Um indivíduo poderia ser sanguíneo, me-

lancólico, colérico ou fleumático (Tabela 3.1). Argumentou que o excesso de qualquer humor 

era responsável pelas qualidades emocionais distintivas do indivíduo. A pessoa sanguínea sem-

pre cheia de entusiasmo devia seu temperamento à força do sangue, ao melancólico sua tristeza 

deriva do funcionamento excessivo da bile negra, já a irritabilidade do colérico atribuía-se à 

predominância de bile amarela, e a aparente lentidão e apatia da pessoa fleumática se devia à 

influência da fleuma (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000; ITO e GUZZO, 2002).  
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Tabela 3.1 - Os quatro temperamentos propostos por Galeno (Fonte: Ito e Guzzo (2002, p. 92)). 

Temperamento Característica 

Sanguíneo 
Típico de pessoas atléticas e vigorosas, com predomi-

nância do humor corporal, sangue 

Melancólico 
Característico de pessoas tristes e sonhadoras, resultante 

da predominância da bile negra 

Colérico 
Pessoas facilmente irritáveis, com desejo forte e senti-

mentos impulsivos, com predominância da bile 

Fleumático 
Encontrado em pessoas lentas em seus movimentos e 

apáticas, possuem excesso de fleuma 

Immanuel Kant (1724-1804) organizou os quatro tipos temperamentais em termos de dois con-

trastes fundamentais de sentimento e atividade: o melancólico tem sentimentos fracos; e o san-

guíneo tem sentimentos fortes. Da mesma forma, a pessoa fleumática apresenta pouca atividade 

e a pessoa colérica apresenta atividade intensa (Figura 3.6) (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000).  

 

Figura 3.6 - Esquema dos quatros temperamentos proposto por Kant (Fonte: Hall, Lindzey e Campbell  (2000, p. 

298)). 

 

Wilhelm Wundt (1832-1920) analisou as diferenças individuais em relação à força e velocidade 

de mudança das emoções. Para ele, o temperamento pode ser visto como disposições aplicadas 

na direção das emoções. Os indivíduos são, então, definidos em termos de uma posição no 

espaço bidimensional em relação a força (emoções fortes e fracas) e velocidade (mudanças 

lentas e rápidas) (Figura 3.7) (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000; VOLPI, 2004; ITO e 

GUZZO, 2002). Desse modo, ele distinguiu quatro tipos de temperamento (ITO e GUZZO, 

2002):  

 Coléricos e melancólicos: caracterizados pela força das emoções;  

 Sanguíneos e fleumáticos: caracterizados pela fraca emoção;  
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 Sanguíneos e coléricos: caracterizados pelas mudanças rápidas de emoção, e 

 Melancólicos e fleumáticos: caracterizados por mudanças lentas.  

 

Figura 3.7 - Esquema dos quatros temperamentos por Wilhelm Wundt. Os quatro temperamentos de Galeno estão 

dispostos nas posições extremas nos quatro quadrantes (Fonte: extraído de  (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000, p. 298)). 

 

Ivan Pavlov foi o primeiro a realizar estudos sobre o temperamento em laboratório por meio de 

experimentos com cães. Ele propôs uma tipologia do sistema nervoso explicando as diferenças 

individuais de acordo com as respostas dos processos de condicionamento. Distinguiu quatro 

tipos de sistema nervoso: forte equilibrado e móvel; forte equilibrado e inerte; forte e não equi-

librado; e fraco (ITO e GUZZO, 2002). Desses tipos resultaram diferentes configurações das 

quatro propriedades fundamentais do sistema nervoso central: força de excitação; força de ini-

bição; equilíbrio; e mobilidade do processo nervoso. Pavlov acreditava que os tipos de sistema 

nervoso poderiam ser relacionados aos tipos clássicos de temperamento propostos na tipologia 

de Hipócrates-Galeno, conforme Figura 3.8 (ITO e GUZZO, 2002).  

 

Figura 3.8 - Tipos de sistema nervoso de Pavlov relacionados aos temperamentos de Hipócrates-Galeno (Fonte: 

extraído de Ito e Guzzo (2002, p. 95)). 

 

Então em 1920 Carl Gustav Jung propôs uma das mais amplas e conhecidas tipologias de tem-

peramento em seu livro Tipos Psicológicos (JUNG, 2011). Jung analisou o temperamento de 
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acordo com o funcionamento da mente. Para ele a mente de cada pessoa é composta por uma 

associação entre atitudes e funções. As atitudes (Tabela 3.2) seriam a fonte de energia psíquica 

e podem ser extroversão (E) e introversão (I). A extroversão direciona o indivíduo para o 

mundo externo, objetivo; enquanto a introversão orienta para o mundo interior, subjetivo 

(HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

Tabela 3.2 – Diferenças entre os dois tipos de atitudes propostas por Jung (CALEGARI e GEGMANI, 2006). 

Atitudes Característica 

Extroversão 

Orientação externa, enxergam o mundo externo de forma 

positiva, afirmativa e energizante. Têm interesses varia-

dos, são comunicativos e expansivos. Preferem usar a per-

sonalidade no mundo externo. Gostam de conhecer e in-

teragir com muita gente, são sociáveis e precisam da apro-

vação dos outros. 

Introversão 

Orientação interna, sua energia e atenção estão dirigidas 

ao mundo interno. Assim, todos os assuntos do externo 

estão sujeitos a aprovação do interior. Têm interesses pro-

fundos, reservados. São territoriais, defendem seu espaço, 

selecionam amizades e preferem trabalhar silenciosa-

mente. 

As funções correspondem à forma como cada indivíduo adquire e processa informações, o que 

hoje seria denominado de estilos cognitivos. Jung relacionou quatro funções, duas referentes a 

obtenção de informação: sensação (S) e intuição (N); e duas para tomada de decisão: pensa-

mento (T) e sentimento (F)10 (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

O par sensação e intuição compõe as funções irracionais, pois baseia-se na percepção 

do concreto, do particular e do acidental. A sensação é a função da percepção de realidade que 

transmite os fatos ou as representações concretas do mundo, refere-se à informação obtida por 

meio dos sentidos. A intuição é a percepção por meio de processos inconscientes e de conteúdos 

subliminares (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

O pensamento e o sentimento são denominados funções racionais, já que utilizam a ra-

zão, o julgamento, a abstração e a generalização. O pensamento é ideacional e intelectual, o que 

predomina é a lógica da razão. O ser humano tenta compreender o mundo e a si. O sentimento 

                                                 

 

10 As siglas S, N, T e F vêm do inglês Sensation (S), iNtuition (N), Thinking (T) e Feeling (F). 
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está relacionado a uma dimensão valorativa do julgamento e não a emoção e afeto. Sugere uma 

decisão baseada em pessoas e valores (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Assim, a taxonomia de Jung possui 8 tipos que combinam a introversão ou extroversão 

(atitudes) com pensamento, sentimento, sensação ou intuição (funções) (Tabela 3.3). Salienta-

se que Jung não buscava criar uma tipologia formal para distinguir os indivíduos, mas sim um 

conjunto de potencialidades existentes em todas as pessoas em graus variados. Contudo, seu 

estudo sugere uma tipologia e, por isso, várias tentativas foram feitas no sentido de desenvolver 

testes para classificar as pessoas de acordo com ela (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Tabela 3.3 - Os 8 tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. 

Pensamento extrovertido Pensamento introvertido 

Sentimento extrovertido Sentimento introvertido 

Sensação extrovertida Sensação introvertida 

Intuição extrovertida Intuição introvertida 

Para entender melhor as quatro funções Hall, Lindzey e Campbell (2000, p. 93) exemplificam 

da seguinte forma:  

“Suponha que uma pessoa está parada na beira do Grand Canyon do rio Co-

lorado. Se predominar a função do sentimento, ela vai experienciar um senso 

de admiração, de grandeza e de beleza arrebatadoras. Se ela estiver controlada 

pela função sensação, verá o canyon simplesmente como ele é ou como uma 

fotografia o representaria. Se a função do pensamento controlar seu ego, ele 

tentará compreender o canyon em termos de teorias e princípios geológicos. 

Finalmente, se prevalecer a função intuitiva, o espectador tenderá a ver o 

Grand Canyon como um mistério da natureza que possui um significado pro-

fundo, que é parcialmente revelado ou sentido como uma experiência mís-

tica.”. 

Um aspecto interessante dessa proposta é o paralelo entre o consciente e o inconsciente. Jung 

acreditava que uma atitude seria dominante no consciente enquanto a outra estaria no inconsci-

ente. Portanto, todas as pessoas possuem as quatro funções. Porém, habitualmente uma das 

quatro é mais diferenciada do que as outras três e desempenha um papel dominante no consci-

ente. Essa é a chamada função superior. Por outro lado, a menos diferenciada é chamada função 

inferior, que, segundo Jung, é reprimida e inconsciente, revelando-se em sonhos e fantasias. Se 
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um indivíduo possui a extroversão como atitude principal, então a introversão será uma dispo-

sição inferior estando em seu inconsciente (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

O modelo subsequente mais influente da tipologia de Jung foi desenvolvido por Isabel 

Myers e Katheryn Myers Briggs. As autoras adicionaram um novo par de atitudes: julgamento 

e percepção. Esse par avalia se a orientação de um indivíduo em relação ao mundo exterior 

vem de uma função racional (julgar) ou do irracional (perceber). Pessoas com atitude julga-

mento dominante tendem a ser organizadas, preferem ambientes estruturados, ordenados e con-

trolados. Pessoas perceptivas tendem a ser adaptáveis e espontâneas, gostam de ambientes mais 

flexíveis e da possibilidade de explorar o desconhecido (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000; CALEGARI e GEGMANI, 2006). A Tabela 3.4 mostra de maneira resumida a visão de 

Myers-Briggs sobre as atitudes e funções. 

Tabela 3.4 – Visão de Myers-Brigss sobre as atitudes e funções (CALEGARI e GEGMANI, 2006; HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Extroversão Introversão 

Caracterizados pela amplitude de interesses e 

por se sentirem mais à vontade no mundo ex-

terno das pessoas e coisas. 

Caracterizados por uma profundidade de concen-

tração e uma preferência pelo mundo interior das 

ideias. 

Sensação Intuição 

Baseiam-se nos fatos. Preferem respostas espe-

cíficas e exatas. Concentram-se no que estão fa-

zendo e optam por não fazer mais de uma coisa 

ao mesmo tempo. Preferem ação, fatos, figuras 

em vez de ideias e teorias. São organizados e 

lineares. 

Conseguem entender possibilidades e relações. 

Tendem a pensar e fazer mais de uma coisa ao 

mesmo tempo, são aleatórios e podem se aborrecer 

com detalhes. Apreciam conhecimentos teóricos e 

abstrações. São futuristas. 

Pensamento Sentimento 

Enfatizam a análise lógica e impessoal. Pensam 

primeiro e sentem depois, mas isso não quer di-

zer que não sejam sentimentais, pois o senti-

mento refere-se, no contexto descrito pelas au-

toras, à visão sobre valores e gente. Tendem a 

ter uma justiça rigorosa. 

São calorosos e simpáticos e baseiam seus julga-

mentos em valores pessoais. Têm grande capaci-

dade empática, isto é, colocam-se facilmente no lu-

gar do outro. Preferem harmonia a uma justiça ri-

gorosa.  

Julgamento Percepção 

Organizados, compenetrados, acordam cedo, 

planejam o dia e as atividades. Não apreciam 

surpresas.  

Adaptáveis e espontâneos, apreciam surpresas, tra-

balham bem sob pressão, mas, em geral, não sen-

tem culpa por deixar tarefas ou decisões para de-

pois. 

Um dos principais resultados do Myers-Briggs foi o questionário Indicador de Tipo Myers-

Briggs (do inglês Myers-Briggs Type Indicator – MBTI). O MBTI possui 16 tipos identificados 
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cada um por quatro letras resultantes da combinação entre as atitudes e funções (CALEGARI 

e GEGMANI, 2006): 

 ISTJ: sensoriais introvertidos com pensamento extrovertido; 

 ISFJ: sensoriais introvertidos com sentimento extrovertido; 

 INFJ: intuitivos introvertidos com sentimento extrovertido; 

 INTJ: intuitivos introvertidos com pensamento extrovertido; 

 ISTP: pensadores introvertidos com sensação extrovertida; 

 ISFP: sentimentais introvertidos com sensação extrovertida; 

 INFP: sentimentais introvertidos com intuição extrovertida; 

 INTP: pensadores introvertidos com intuição extrovertida; 

 ESTP: sensoriais extrovertidos com pensamento introvertido; 

 ESFP: sensoriais extrovertidos com sentimento introvertido; 

 ENFP: intuitivos extrovertidos com sentimento introvertido; 

 ENTP: intuitivos extrovertidos com pensamento introvertido; 

 ESTJ: pensadores extrovertidos com sensação introvertida; 

 ESFJ: sentimentais extrovertidos com sensação introvertida; 

 ENFJ: sentimentais extrovertidos com intuição introvertida; 

 ENTJ: pensadores extrovertidos com intuição introvertida. 

Cada letra indica uma atitude e função. A determinação começa pela escolha entre a fonte de 

energia do indivíduo, se externa (extroversão) ou interna (introversão). Em seguida, é observada 

a obtenção da informação, se ocorre por meio da sensação (sensorial) ou pela intuição (intui-

tivo). Posteriormente analisa-se a função dominante na tomada de decisão, se lógica (pensador) 

ou sentimental; essa é a função auxiliar. Por fim, a orientação externa vem à tona indicando se 

ocorre por meio do julgamento ou da percepção. Um resumo sobre as características de um 

indivíduo em cada tipo é apresentado na Tabela 3.5. Nessa ótica, há o grupo dos sensoriais 

(duas primeiras colunas) e dos intuitivos (duas colunas seguintes).  
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Tabela 3.5 - Os 16 tipos de MBTI (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Tipos Sensoriais Tipos Intuitivos 

ISTJ 

Sério, quieto, obtém 

sucesso pela concen-

tração e meticulosi-

dade. Prático, organi-

zado, objetivo, lógico, 

realista e confiável. 

ISFJ 

Quieto, cordial, res-

ponsável e conscienci-

oso.  

Empresta estabilidade 

a qualquer tipo de 

grupo ou projeto. Leal, 

respeitoso, perceptivo.  

INFJ 

Tranquilo, convin-

cente, consciencioso, 

preocupado com os 

outros. Esforça-se o 

máximo em seu traba-

lho. 

INTJ 

Em geral tem uma 

mente original e muita 

motivação para reali-

zar suas ideias e pro-

pósitos. Cético, crítico, 

independente, determi-

nado. 

ISTP 

Observador imparcial, 

quieto, reservado, ob-

servando e analisando 

a vida com curiosidade 

com curiosidade obje-

tiva e lampejos de bom 

humor. 

ISFP 

Discreto, tranquilo 

cordial, sensível, bon-

doso, modesto em re-

lação às próprias capa-

cidades. Evita desen-

tendimentos, não im-

põe aos outros seus va-

lores e opiniões. 

INFP 

Cheio de entusiasmo e 

lealdades, raramente 

os menciona, a não ser 

para pessoas próximas. 

Preocupa-se com 

aprendizagem, ideias, 

linguagem e projetos 

pessoais. 

INTP 

Quieto e reservado. 

Gosta de atividades 

teóricas e cientificas e 

de resolver problemas 

com lógica e análise. 

Não gosta muito de 

festas ou de bater 

papo. 

ESTP 

Adaptável, tolerante, 

geralmente conserva-

dor em seus valores. 

Bom em resolver pro-

blemas na hora em que 

surgem. Tendem a 

gostar de coisas mecâ-

nicas. 

ESFP 

Sociável, calmo, tole-

rante, amistoso, gosta 

de tudo e torna a vida 

mais divertida para os 

outros por seu bom as-

tral. Gosta de esportes 

e de fazer os fatos 

acontecerem. 

ENFP 

Entusiasta, engenhoso, 

imaginativo. Capaz de 

fazer quase tudo que 

lhe interessa. Rápido 

em solucionar dificul-

dade e ajudar qualquer 

pessoa com um pro-

blema. 

ENTP 

Rápido, engenhoso, 

bom em muitas atitu-

des e situações. Capaz 

de resolver problemas 

novos e desafiadores, 

mas pode negligenciar 

nas atividades rotinei-

ras. 

ESTJ 

Prático, realista, obje-

tivo, com uma capaci-

dade natural para ne-

gócios e mecânica. 

Gosta de organizar e 

dirigir atividades. 

ESFJ 

Amistoso, popular 

conservador, conscien-

cioso, cooperador 

nato. Trabalha melhor 

com elogios e encora-

jamentos 

ENFJ 

Responsivo e respon-

sável, geralmente pre-

ocupa-se com aquilo 

que os outros pensam 

ou querem conside-

rando o sentimento 

alheio. 

ENTJ 

Cordial, franco, deci-

dido, líder em ativida-

des. Geralmente bom 

naquilo que requer ra-

ciocínio e público. 

Costuma ser bem in-

formado. 

 

Dos sensoriais há uma diferenciação entre aqueles que usam o julgamento para se relacionar 

com o mundo exterior (xSxJ) e aqueles que usam a percepção (xSxP). Embora ambos tipos 

sensoriais foquem nos sentidos para obter informações, os xSxJ têm maior disposição para or-

ganização, enquanto os xSxP têm uma maior tendência a espontaneidade e criatividade. Por 

exemplo, pessoas ESTP são tolerantes geralmente conservadoras em seus valores, boas em re-

solver problemas na hora em que surgem e tendem a gostar de coisas mecânicas. Pessoas ESTJ 

embora compartilhe o gosto por coisas mecânicas tem uma visão mais organizada de suas ati-

vidades, por isso gostam de organizar e digirir atividades e possuem uma capacidade natural 
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para negócios. Além disso, são pessoas práticas, realistas e objetivas. (HALL, LINDZEY e 

CAMPBELL, 2000; CALEGARI e GEGMANI, 2006).  

Por outro lado, os intuitivos podem tomar decisões baseadas no sentimento (xNFx) ou 

pensamento (xNTx). Os intuitivos xNFx e xNTx compartilham a forma como obtêm informa-

ções, porém os NFs tomam decisões baseadas nos valores e empatia, enquanto os NT recorrem 

mais a lógica. Assim, uma pessoa INFP é cheia de entusiasmo e lealdade, mas raramente os 

menciona, a não ser para pessoas próximas. Preocupa-se com aprendizagem, ideias, linguagem 

e projetos pessoais. Por sua vez, uma pessoa INTP é quieta e reservada. Gosta de atividades 

teóricas e científicas e de resolver problemas com lógica e análise. Não gosta muito de festas 

ou de bater papo (CALEGARI e GEGMANI, 2006). 

A partir dos estudos de Myers-Briggs, o psicólogo David Keirsey concentrou suas pes-

quisas no paralelo entre a taxonomia das autoras e a observação do temperamento em ação, no 

momento das escolhas, padrões de comportamento, lógica e consistências. Para Keirsey os tipos 

são movidos por aspirações e interesses, que seria o que os motiva a viver, agir, progredir, ter 

um papel na sociedade. Ele considera que o temperamento associado ao caráter forma a perso-

nalidade do indivíduo, sendo o temperamento inato e o caráter uma forma emergente, desen-

volvida pela interação do temperamento com o meio ambiente. Portanto, o caráter seria a dis-

posição, enquanto o temperamento a predisposição (CALEGARI e GEGMANI, 2006). 

A teoria dos temperamentos de Keirsey tem enfoque nas funções. Ele observou que os 

interesses e aspirações estão mais relacionados à percepção (S-N), totalmente instintiva, do que 

à tomada de decisão (T-F), totalmente racional. Desse modo, o primeiro passo para determinar 

o temperamento seria a escolha entre a sensação ou intuição. A sensação pode combinar-se com 

julgamento ou percepção, enquanto a intuição com sentimento ou pensamento (CALEGARI e 

GEGMANI, 2006). Isto é, uma pessoa que obtém informação de forma sensorial (por meio dos 

sentidos), por coisas concretas e palpáveis, depende da relação com o mundo exterior (orienta-

ção externa), se por meio de uma função racional (julgar) ou irracional (perceber). Por outro 

lado, uma pessoa que obtém informação de maneira intuitiva é mais voltada para o mundo 

interior e, por isso, depende das funções de tomada de decisão, se por meio de lógica (pensa-

mento) ou voltada para as pessoas (sentimento). 

Da combinação entre essas funções Keirsey propõe quatro tipos de temperamento (Fi-

gura 3.9): guardião (SJ), artesão (SP), idealista (NF), e racional (NT).  
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Figura 3.9 – Temperamentos de acordo com David Keirsey (Fonte: Próprio Autor). 

 

As pessoas SP (sensação/percepção), os Artesãos, obtêm a informação de maneira sensorial e 

têm uma orientação externa voltada para a percepção. Deste modo, são voltadas a trabalhos 

relacionados a inteligência corporal e cinestésica, espacial, musical e interpessoal. São preocu-

padas com técnicas e aperfeiçoamentos constantes, pois visam o virtuosismo. O outro tipo de 

sensoriais, os Guardiões (SJ), têm um relacionamento julgador com o mundo externo e por isso 

são cuidadosos, obedecem às leis, seguem as regras e respeitam os direitos dos outros. No outro 

lado da obtenção da informação, têm-se os intuitivos. Os intuitivos sentimentais, ou idealistas 

(NF), confiam mais na intuição do que nos sentidos e preferem tomar decisões com base em 

valores humanos. Já os Racionais (NT), embora intuitivos como os idealistas, submetem tudo 

à razão (CALEGARI e GEGMANI, 2006). 

Um ponto importante do estudo de Keirsey foi o relacionamento feito pelo psicólogo 

entre sua taxonomia e as propostas de Galeno e Myers-Briggs (Tabela 3.6). Para ele, o artesão 

tem as características do sanguíneo, o guardião seria o melancólico, os idealistas os coléricos, 

enquanto que os racionais seriam os fleumáticos.  

Tabela 3.6 - Comparação entre a taxonomia de Galeno, Keirsey e Myers-Briggs. (Fonte: extraído de 

(CALEGARI e GEGMANI, 2006)). 

Galeno Keirsey Myers-Briggs 

Sanguíneo Artesão ESTP, ESFP, ISTP, ISFP 

Melancólico Guardião ESTJ, ESFJ, ISTJ, ISFJ 

Colérico Idealista ENFJ, ENFP, INFJ, INFP 

Fleumático Racional ENTJ, ENTP, INTJ, INTP 
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Pode-se questionar se há relação entre o CGF, o MBTI e o Keirsey. No estudo “Reinterpreting 

the Myers-Briggs Type Indicator From the Perspective of the Five-Factor Model of Persona-

lity”, McCrae e Costa (1989) correlacionaram os cinco grandes fatores com cada um dos pares 

presentes no MBTI. A Tabela 3.7 apresenta o resultado dessa correlação. O estudo foi condu-

zido com 267 homens e 201 mulheres com base nas respostas auto avaliativas do questionário 

NEO-PI para o CGF. Os valores estão relacionados à segunda letra de cada par. Tanto no ho-

mem quanto na mulher há correlação entre a extroversão do MBTI e do CGF. Isso também 

ocorre entre a intuição e a abertura a experiência, sentimento e amabilidade, e julgamento com 

conscienciosidade. Especificamente nas mulheres, o sentimento está correlacionado a um alto 

neuroticismo e baixa conscienciosidade. Contudo, no homem não foi observada relação entre 

algum par do MBTI e a amabilidade.  

Tabela 3.7 – Correlação entre os cinco grandes fatores (NEO-PI) e o MBTI observados em homens e mu-

lheres por McCrae e Costa (1989, p. 30). 

Homem Abertura Conscienciosidade Extroversão Amabilidade Neuroticismo 

E-I (Introversão) 0,03 0,08 −0,74 −0,03 0,16 

S-N (Intuição) 0,72 −0,15 0,10 0,04 −0,06 

T-F (Sentimento) 0,02 −0,15 0,19 0,44 0,06 

J-P (Percepção) 0,30 −0,49 0,15 −0,06 0,11 

Mulher Abertura Conscienciosidade Extroversão Amabilidade Neuroticismo 

E-I (Introversão) 0,03 0,08 -0,69 -0,08 0,17 

S-N (Intuição) 0,69 -0,10 0,22 0,03 0,01 

T-F (Sentimento) 0,02 -0,22 0,10 0,46 0,28 

J-P (Percepção) 0,26 -0,46 0,20 0,05 0,04 

Quanto ao trabalho de Keirsey, este mapeou seus quatro temperamentos no sistema do MBTI, 

associando assim, SP ao Artesão, SJ ao seu conceito de Guardião, NF ao Idealista e NT ao seu 

conceito de Racional. Porém, a principal diferença está no modo como cada temperamento é 

observado. Enquanto, o MBTI se concentra no que as pessoas pensam, o modelo de Keirsey é 

mais focado no comportamento das pessoas a longo prazo. Em geral, o modelo de Keirsey é 

aplicado para avaliar a eficiência de equipes em organizações e orientações profissionais, en-

quanto que o modelo de Myers-Briggs é frequentemente usado no campo educacional para en-

tender as diferenças individuais no ambiente, como também guiar o indivíduo no desenvolvi-

mento da carreira (OMAR, SYED-ABDULLAH e HUSSIN, 2010). 
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3.2.3 Personalidade 

Muitos pesquisadores acreditam que o temperamento é a base da qual se desenvolve a perso-

nalidade (CALEGARI e GEGMANI, 2006; VOLPI, 2004; ITO e GUZZO, 2002). A persona-

lidade resulta dos elementos geneticamente herdados (temperamento) e dos adquiridos do meio. 

É construída durante as etapas do desenvolvimento psico-afetivo a partir do conjunto de ele-

mentos temperamentais que foram herdados durante a gestação e de elementos adquiridos do 

meio durante as etapas do desenvolvimento, formando o mundo interno psíquico de uma pessoa 

(VOLPI, 2004). Isto posto, a definição de personalidade adota aqui é: 

Definição 3.8 (Personalidade): A personalidade é a organização dinâmica dentro do 

indivíduo proveniente dos elementos geneticamente herdados (temperamento) e dos ad-

quiridos do meio (VOLPI, 2004). 

O estudo sobre a personalidade resultou em várias teorias que propõem um conjunto de 

suposições sobre o comportamento humano e regras de como essas suposições se relacionam. 

Contudo, o primeiro enfoque formal para personalidade ocorreu por meio da psicanálise, criada 

por Sigmund Freud (1856-1939) (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

Para Freud a personalidade está estruturada em três grandes sistemas: id; ego; e supe-

rego. Sendo o id o componente biológico da personalidade, o ego o componente psicológico e 

o superego o componente social. As três estruturas interagem entre si trabalhando como um 

todo e não como partes separadas. Deste modo, Freud acreditava que o comportamento é, por 

via de regra, o produto da interação desses sistemas (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

O id age de modo a diminuir a tensão do indivíduo, mantendo sua energia em um nível 

constante e baixo. Isto é, o id tenta evitar a dor e obter o prazer. Essa redução da tensão feita 

pelo id é chamada princípio do prazer. O foco do princípio do prazer é entender se a experiência 

é dolorosa ou prazerosa. O ego é a racionalização sobre o id. Enquanto o id conhece a realidade 

apenas da mente, o ego diferencia entre a mente e o mundo externo, obedecendo ao princípio 

da realidade, o qual questiona se uma experiência é verdadeira ou falsa. Seu principal papel é 

mediar as necessidades impostas pelo id e as condições do ambiente no qual está inserido. O 

ego decide quais necessidades serão satisfeitas e de qual maneira isso será feito (HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 
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Por sua vez, o superego representa os valores e ideais da sociedade conforme foram 

transmitidos pelos pais. Aquilo pelo qual a criança foi punida, por fazer algo indevido, é absor-

vido pela consciência, um subsistema do superego. Aquilo pelo qual a criança foi compensada 

é absorvido pelo ideal do ego, outro subsistema do superego. A consciência pune as atitudes da 

pessoa trazendo o sentimento de culpa, enquanto que o ideal do ego recompensa, trazendo o 

sentimento de orgulho. O superego corresponde à força moral da personalidade. Sua principal 

preocupação é definir se uma atitude é certa ou errada para agir conforme os padrões morais. 

Busca a perfeição mais do que prazer, fazendo oposição ao id. Assim, age para inibir os impul-

sos do id tentando bloquear permanentemente a gratificação instintiva, persuadindo o ego para 

ir ao encontro dos objetivos moralistas ao invés dos realistas e buscar a perfeição (HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Jung acreditava que a personalidade total de um indivíduo, ou a psique, é composta por 

uma série de sistemas que interagem entre si. Os principais sistemas que formam a psique são: 

ego; inconsciente pessoal; inconsistente coletivo; self; e temperamento (atitudes e funções). O 

ego é considerado por Jung a consciência, formada pela memória, percepção e sentimentos 

conscientes. É responsável pelo sentimento de identidade e continuidade. O inconsciente pes-

soal possui as experiências reprimidas, suprimidas, ignoradas, ou ainda que não foram fortes o 

suficiente para deixar uma impressão consciente na pessoa. É uma região próxima ao ego. Esse 

conteúdo é acessível ao ego e há uma troca de informação entre os dois sistemas (HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

O inconsciente coletivo possui as memórias herdadas desde os ancestrais pré-humanos 

e animais. É o resíduo psíquico da evolução humana. É o sistema mais influente e poderoso da 

psique podendo gerar fobias, delírios e outras irracionalidades caso seja ignorado pelo ego. A 

partir do inconsciente coletivo emerge o ego e o inconsciente pessoal. Do inconsciente pessoal 

há os complexos, e do inconsciente coletivo os arquétipos (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000). 

O self é responsável pela união dos demais sistemas, garantindo equilíbrio e estabilidade 

à personalidade, por isso, é considerado o centro da personalidade, uma região intermediária 

entre o consciente e inconsciente. O self necessita do amadurecimento dos demais sistemas, por 

isso não se torna evidente até o momento em que a pessoa muda o centro da sua personalidade 

do ego para um ponto entre a consciência e a inconsciência (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000).  
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Por fim, há as atitudes de extroversão e introversão e as funções do pensamento, senti-

mento, sensação e intuição. Esses, junto aos demais, interagem para compensar a fraqueza do 

outro sistema. Por exemplo, se a extroversão for a atitude dominante do ego então o inconsci-

ente vai compensar formando a introversão como atitude reprimida. Se a atitude extrovertida 

for frustrada, a atitude do inconsciente vai assumir o controle da personalidade. Assim, uma 

pessoa extrovertida sob estresse pode manifestar uma atitude introvertida. Os sistemas também 

podem interagir de forma opositiva. Essa oposição pode ocorrer entre todos os sistemas, como 

a introversão que se opõe a extroversão, pensamento ao sentimento, sensação à intuição. O ego 

tenta atender as exigências internas do inconsciente coletivo e externas da sociedade, desenvol-

vendo, assim, a persona. Ou ainda os sistemas podem se unir formando uma síntese, isto é, uma 

personalidade equilibrada (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).   

Gordon Allport (1897-1967) conceitua a personalidade como uma organização dinâ-

mica, por estar em constante desenvolvimento e mudança, dos ajustamentos psicofísicos do 

indivíduo que determinam seus ajustamentos ao ambiente. Por psicofísico entende-se que a 

personalidade envolve corpo e mente. A personalidade é constituída de tendências que desem-

penham um papel ativo no comportamento de uma pessoa. Assim, a personalidade é criada a 

partir da junção do temperamento, sua principal matéria-prima, com a inteligência e o físico 

(HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Allport representa a estrutura da personalidade por meio de traços e disposições pessoais 

(ou traço morfogênico). O traço é uma estrutura neuropsíquica que pode tornar estímulos equi-

valentes em termos de funcionalidade, como também inicia formas consistentes de comporta-

mentos, além de orientá-los. A disposição pessoal tem o mesmo objetivo, mas no espectro in-

dividual é uma estrutura única da pessoa. Portanto, ambos se referem as predisposições consis-

tentes e duradouras para responder igualmente, ou de maneira semelhante, a estímulos diferen-

tes, isto é, formas consistentes de comportamento (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Definição 3.9 (Traço de Personalidade): Traço de personalidade é o conjunto de ca-

racterísticas relativamente estáveis que representam um certo comportamento. 

Por exemplo, pessoas podem ter traços de neuroticismo por seu comportamento ser ma-

peado a características relacionadas a instabilidade emocional. A disposição pessoal seria a in-

dividualidade padronizada de cada pessoa e, portanto, seu estudo foca nos processos internos 

da pessoa em si. Enquanto a disposição é peculiar, o traço pode ser compartilhado por vários 
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indivíduos, permitindo, assim, estudos comparativos do mesmo traço, conforme ele se expressa 

em diferentes indivíduos ou grupo de indivíduos. Os traços podem ser avaliados por meio de 

uma psicologia psicométrica, mas as disposições apenas pela psicologia clínica (HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000). 

Os traços são inferidos pela observação do comportamento de acordo com a frequência 

com que a pessoa o exibe, além da variedade de situações e da intensidade da exibição. Allport 

fez um importante estudo dos traços em cartas por meio da análise de seu conteúdo, que poderia 

ser tanto manual ou mecânica. A ideia consistia em identificar os principais tópicos e temas 

proeminentes nos textos e encontrar relações entre esses e a frequência com que essas relações 

ocorriam (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

Mais tarde, Allport e Odbert (1936), baseados na hipótese léxica, mostram que a maioria 

das diferenças individuais está codificada na linguagem. A hipótese lexical supõe que é possível 

sistematizar todos os comportamentos e manifestações de personalidade em uma espécie de 

dicionário de termos psicológicos (GARCIA, 2007). Os autores, a partir do dicionário Webster 

Unabridged Dictionary extraíram aproximadamente 18.000 termos que definiriam a personali-

dade, dos quais 4.500 eram referentes a traços generalizados e estáveis (HALL, LINDZEY e 

CAMPBELL, 2000).  

Adiante, Raymond Cattell (1905 – 1998) considerou o estudo da personalidade como 

uma predição do comportamento, isto é, o que um indivíduo poderá fazer dada uma determi-

nada situação. Assim como Allport, Cattell foi um grande estudioso dos traços e entendia que 

é por meio deles que se pode determinar um conjunto de características que fazem parte de um 

comportamento. Para Cattell um traço funciona com uma “estrutura mental” inferida a partir da 

consistência de ações do indivíduo, comportamento (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).   

Esses traços podem ser origem ou superfície. Os traços de superfície constituem um 

agrupamento de variáveis do indivíduo que são apresentadas concomitantemente. Por outro 

lado, os traços de origem representam variáveis subjacentes que participam das manifestações 

de superfície. Os traços de superfície são produzidos a partir da interação entre os traços de 

origem. Assim sendo, os traços de origem são as dimensões básicas da personalidade exercendo 

a influências reais por meio de fatores fisiológicos, fatores temperamentais, entre outros 

(HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).   
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Além dessa categorização, Cattell observou os traços em relação ao modo que se ex-

pressam e concluiu três tipos: traços dinâmicos, traços de capacidade e traços de temperamento. 

Traços dinâmicos direcionam o indivíduo a um objetivo, acionando-o rumo a uma meta. Traços 

de capacidade envolvem a efetividade para atingir meta. Traços de temperamento representam 

os aspectos como velocidade, energia e reatividade emocional com que o indivíduo dá uma 

resposta (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000).  

Cattell buscou examinar os traços gerais da personalidade por meio da técnica de análise 

fatorial. Com essa técnica é possível ao examinador estimar variáveis (ou fatores) que são base 

de um comportamento. Isso foi feito a partir de três diferentes fontes de dados, importantes para 

o estudo sobre a personalidade de uma pessoa, segundo o psicólogo, dados-L, dados-Q, e dados-

T (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000; CATTELL e WARBURTON, 1967):  

 Dados-L (L do inglês Life): são registros sobre a vida do indivíduo, como, registros 

médicos, escolares, jurídicos, entre outros. São dados que envolvem descrições reais 

do comportamento do indivíduo na sociedade.  

 Dados-Q (Q do inglês Questionarie): são dados obtidos por meio de questionários 

de autoavaliação. 

 Dados-T (do inglês Experimental data): são obtidos por meio de testes objetivos, 

isto é, criação de situações em que o comportamento da pessoa pode ser avaliado e 

pontuado objetivamente. 

As análises fatoriais resultaram no popular teste de personalidade Sixteen Personality 

Factor Test (16 PF), em que 16 traços de personalidade são observados. Um interessante des-

dobramento das pesquisas de Cattell é a equação de especificação da qual a partir dos traços é 

possível predizer a resposta de uma pessoa em determinada situação. A Equação (3.1) corres-

ponde à soma dos traços de personalidade de uma pessoa ponderada pela relevância dada uma 

situação (𝑠1 a 𝑠𝑛). Se um traço é muito relevante para uma determinada situação então seu s 

correspondente será grande, caso contrário, caso irrelevante, o s será zero. Se o traço diminui 

ou inibe a resposta do indivíduo o si correspondente será negativo (HALL, LINDZEY e 

CAMPBELL, 2000). 
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𝑅 = ∑ 𝑠𝑖𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

 (3.1) 

em que N são os traços. 

A partir dos estudos iniciais de Allport e Odbert e do aprofundamento dado por Cattell 

emergiu a proposta do modelo dos Cinco Grandes Fatores para descrever a estrutura da perso-

nalidade (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). Esse modelo é recorrentemente usado 

como base conceitual em grande parte dos trabalhos contemporâneos na mensuração da perso-

nalidade. Donald Fiske (1916-2005) foi o primeiro a enxergar e extrair esses fatores do trabalho 

de Cattell. Posteriormente Ernest Tupes, Raymond Christal, Warren Norman e Lewis Goldberg 

corroboraram com a hipótese dos cinco grandes fatores (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 

2000).  

O modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF), conhecido como Big Five ou Five Factor 

Model, descreve uma estrutura para personalidade dividindo-a em cinco dimensões (HALL, 

LINDZEY e CAMPBELL, 2000), a saber:  

 Extroversão; 

 Neuroticismo; 

 Amabilidade; 

 Conscienciosidade; 

 Abertura à experiência. 

A extroversão está relacionada a pessoas aventureiras, sociáveis e falantes, enquanto pes-

soas introvertidas são mais quietas e tímidas. Extrovertidos tendem a fazer amizades fora do 

âmbito virtual e levá-las ao contexto web, sugerindo que essa dimensão vê a internet como um 

meio de manter contato e não substituição dele (HUGHES, ROWE, et al., 2011).  

 O neuroticismo é uma medida que indica controle emocional, baixos níveis sugerem um 

maior controle sobre as emoções e estabilidade, enquanto altos níveis indicam maior sensibili-

dade e nervosismo com propensão a preocupação. Pessoas com maior nível de neuroticismo 

usam a internet como ferramenta para diminuir o sentimento de solidão e se sentir pertencentes 

a um grupo (HUGHES, ROWE, et al., 2011).  
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A amabilidade é vista como uma medida de quão amigáveis as pessoas são. Níveis altos 

indicam pessoas simpáticas e calorosas. Estudos apontam que pessoas com baixos níveis de so-

cialização têm um grande número de contatos online, mas têm dificuldade de iniciar e manter 

amizades fora do ambiente virtual (HUGHES, ROWE, et al., 2011).  

A conscienciosidade se refere a pessoas meticulosas, cuidadosas, pontuais e organizadas. 

A falta de escrúpulos está associada a pessoas desorganizadas, frívolas e irresponsáveis. Pessoas 

escrupulosas tendem a usar menos as mídias sociais por acreditarem que esses sites promovem 

a procrastinação e servem de distração (HUGHES, ROWE, et al., 2011).  

A abertura à experiência indica a aceitação ao novo, a um amplo interesse e a busca 

por novidade. Por outro lado, baixos níveis indicam preferência por familiaridade e coisas con-

vencionais. Pessoas abertas à experiência tendem a usar com mais frequência as mídias sociais 

(HUGHES, ROWE, et al., 2011). A Tabela 3.8 exibe um quadro comparativo entre as cinco 

dimensões do CGF. 

Tabela 3.8 - Dimensões do modelo Big Five (Fonte: adaptado de (JOHN e SRIVASTAVA, 1999)). 

Abertura à Experiência 

Baixo Alto 

Interesses comuns Amplitude de Interesses 

Simples Imaginação 

Raso Profundo 

Pouca Curiosidade Curiosidade 

Conscienciosidade 

Baixo Alto 

Descuido Organização 

Desordenação Engenhosidade 

Frivolidade Eficiência 

Irresponsabilidade Responsabilidade 

Extroversão 

Baixo Alto 

Quietude Capacidade de comunicação 

Reserva Atividade 

Timidez Energia 

Silêncio Entusiasmo 

Amabilidade 

Baixo Alto 

Busca por Falhas Compreensão 

Frivolidade Gentileza 

Pouco amigável Apreciação 
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Crueldade Generosidade 

Neuroticismo 

Baixo Alto 

Estável Tensão 

Calma Ansiedade 

Satisfação Nervosismo 

Insensibilidade Preocupação 

Muitos pesquisadores identificaram também um paralelo entre a personalidade e diferentes ní-

veis linguísticos. Furnham (1990) descreve características linguísticas ligadas a traços de per-

sonalidade. Heylighen e Dewaele (2002) notaram que a extroversão está correlacionada à con-

textualização. Pennebaker e King (1999) identificaram muitas características linguísticas asso-

ciadas a cada traço de personalidade do modelo CGF. Esses paralelos entre características lin-

guísticas e os traços habilitam o desenvolvimento de sistemas capazes de realizar predições de 

traços de personalidade baseadas em um conjunto de textos.  

A predição dos traços de personalidade a partir de características textuais pode ser es-

tendida à emoção e tempermanto. Serão explorados nas seções a seguir estudos computacionais 

focados na análise de dados sobre a modelagem da emoção, temperamento e a personalidade.  

3.3 Modelagem Análitica da Análise do Comportamento 

Uma predição geralmente tem o propósito de encontrar uma função, também chamada de mo-

delo ou hipótese, a partir de um conjunto de dados. Essa função é usada para prever um rótulo 

ou valor que caracterize um novo objeto com base em seus atributos de entrada (DE CASTRO 

e FERRARI, 2016). Quando há o conhecimento sobre o rótulo correto dos dados, tem-se o 

paradigma supervisionado. O termo supervisionado se refere à simulação da presença de um 

supervisor externo que conhece a saída (rótulos) desejada para cada entrada (objeto). Assim, o 

supervisor pode avaliar a capacidade da hipótese induzida de predizer o valor de saída para os 

objetos (FACELI, LORENA, et al., 2011). 

Algoritmos supervisionados tomam decisões baseadas na experiência obtida a partir de 

dados rotulados. O algoritmo utiliza tais informações para encontrar uma configuração para-

métrica ou um modelo que consiga acertar as respostas para novos dados, cujas respostas são 

desconhecidas. Com isso, a construção de um preditor supervisionado normalmente envolve a 

divisão da base em duas partes: conjunto de treinamento e conjunto de teste. O conjunto de 
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treinamento possui as respostas desejadas, enquanto que para o conjunto de teste a resposta não 

existe ou é ocultada, tal que ele seja usado para estimar a capacidade de generalização do algo-

ritmo (HAN e KAMBER, 2001).  

Quando a predição ocorre sobre classes de valores contínuos, tem-se a tarefa de estima-

ção e, nesse caso, o objetivo é aprender uma função que mapeia um dado (conjunto de atributos) 

a um valor. Quando a classe possui valores categóricos a tarefa é chamada classificação. Na 

classificação um objeto 𝐝𝑖  ∈ 𝐃 =  {𝐝1, 𝐝2, … , 𝐝𝑁}, i, deve ser associado a uma das classes 

pertencentes ao conjunto de classes C = {c1, c2, ..., ck}, também chamado rótulos ou categorias. 

A partir de um conjunto de treinamento 𝐓 =  {𝐝1, 𝐝2, … , 𝐝𝑍}, o algoritmo aprende uma função 

γ que mapeia os objetos às classes. (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996). 

Os modelos preditivos para classificação podem ser construídos a partir de métodos 

baseados em distância, como o algoritmo k-vizinhos mais próximos (do inglês k-Nearest Neigh-

bors - KNN); métodos probabilísticos, como o classificador Naïve Bayes; métodos baseados 

em busca, como árvores de decisão; as máquinas vetores suporte (do inglês Support Vector 

Machine - SVM); redes neurais artificias (RNA), além de muitas outras técnicas. 

Esta tese propõe três frameworks computacionais para a tríade da persona virtual, sendo 

um framework para cada um dos componentes da tríade: sentimento; temperamento; e perso-

nalidade. Em todos os casos, as ferramentas analíticas propostas foram tratadas como classifi-

cadores, ou seja, ferramentas preditivas com saídas discretas. Nas subseções seguintes serão 

descritos os respectivos conceitos de análise de sentimento, predição de temperamento e perso-

nalidade e será feita uma breve revisão da literatura de cada área.  

3.3.1 Análise de Sentimento 

A investigação sobre emoções e sentimentos permite entender a aceitação dos indivíduos em 

diferentes contextos sociais, seja, por exemplo, diante do lançamento de um produto, em relação 

a um serviço, crises, desastres, entre outros. No contexto das mídias sociais, a computação for-

nece métodos para automatizar o processo de identificação e mapeamento das emoções. 

Definição 3.10 (Análise de Sentimento): A análise de sentimento é uma área que visa 

criar processos automáticos de identificação das emoções e/ou sentimentos presentes 

na forma como as pessoas se expressam textualmente.  
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Há diversas aplicações para a análise de sentimento. A mais básica se refere ao estudo sobre 

aceitação de produtos e serviços (PANG, LEE e VAITHYANATHAN, 2002; THELWALL, 

BUCKLEY, et al., 2010; LIU, 2012). Outras podem aplicar a análise para entender o mercado 

de ações (BOLLEN, MAO e ZENG, 2011), política (BERMINGHAM e SMEATON, 2011; 

DIAKOPOULOS e SHAMMA, 2010), ou ainda prever crimes (WANG, GERBER e BROWN, 

2012).  

Textos podem conter ou não opinião e é a partir dessa opinião que o sentimento pode 

ser extraído e classificado. Aqueles que possuem opinião podem ser representados na forma de 

uma quíntupla 𝑒𝑗 , 𝑎𝑖𝑗, 𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 , ℎ𝑘, 𝑡𝑙, em que 𝑒𝑗 é o nome de uma entidade, 𝑎𝑖𝑗 é uma característica 

i associada à entidade 𝑒𝑗, sendo opcional na representação; 𝑠𝑖𝑗𝑘𝑙 é a polaridade do sentimento 

sobre a característica 𝑎𝑖𝑗 que tem como alvo a entidade 𝑒𝑗 em relação ao usuário ℎ𝑘 no tempo 

𝑡𝑙. Assim, ℎ𝑘 é o detentor do sentimento (i.e., quem expressou o sentimento), também chamado 

de fonte de opinião; e 𝑡𝑙 é o instante no qual a opinião foi expressa por ℎ𝑘 (LIU, 2012). Uma 

opinião pode ser regular (direta ou indireta) ou comparativa (LIU, 2012): 

 Opinião regular: nas opiniões regulares o autor expressa seu sentimento, atitude, 

ou percepção sobre alguns alvos. Pode ser direta ou indireta:  

o Direta (ou explícita): opiniões diretas são exclusivas a uma entidade. Exemplo, 

“esse filme é muito bom”.  

o Indireta (ou implícita): é uma opinião expressa indiretamente em uma enti-

dade ou aspecto de uma entidade com base em seus efeitos sobre algumas outras 

entidades. Por exemplo, “minha gripe piorou depois que tomei este remédio”, – 

implicando opinião negativa sobre o remédio por meio do seu efeito sobre a 

gripe. 

 Opinião comparativa: há uma relação entre duas ou mais entidades, ou preferência 

quanto a algum aspecto compartilhado, como na frase “essa máquina tem funções 

boas, mas a antiga era melhor”. 

A análise de sentimento pode ser realizada em três diferentes níveis (LIU, 2012): 
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 Nível de documento: considera todo o documento como unidade básica para deter-

minar a polaridade do sentimento. Assume que a opinião expressa em um docu-

mento é feita para apenas uma entidade. A dificuldade nesse tipo de análise é a di-

versidade de opiniões que pode haver no documento, mas em textos pequenos, como 

os produzidos no Twitter, é bastante utilizada.  

 Nível de sentença ou frase: detecta cada frase no documento e, em seguida, deter-

mina a polaridade do sentimento. Esse nível está proximamente relacionado à clas-

sificação de subjetividade, que distingue sentenças factuais (chamadas objetivas – 

“compramos um carro semana passada”) das sentenças que expressam opiniões 

(chamadas subjetivas – “adoramos o carro comprado semana passada”).  

 Nível de entidade ou aspecto: o nível de atributos identifica e extrai atributos de 

uma entidade (produto, pessoa, empresa, entre outros) do texto e determina uma 

opinião para cada atributo. Baseia-se na ideia de que a opinião possui um sentimento 

associado a um alvo. 

É possível categorizar o sentimento de um usuário por meio de duas modelagens do problema: 

polaridade e categorias emocionais. Como um grande número de classes requer um processa-

mento complexo dos textos, a maioria das pesquisas em análise de sentimento aceita uma mo-

delagem simplificada dos sentimentos de acordo com a valência da frase, a conotação positiva 

ou negativa da emoção, ou a ausência dela, isto é, polaridade. Por outro lado, a modelagem por 

categorias utiliza alguma representação das emoções primárias, como sumarizado na revisão 

apresentada na Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 – Diferentes visões sobre o conjunto de emoções primárias dos seres humanos (ORTONY e 

TURNER, 1990). 

Autor Emoção Primária  

William James (1884) Medo, pesar, amor, fúria. 

McDougall (1926) 
Raiva, desgosto, júbilo, medo, submissão, afetuoso-emotivo, 

maravilhado. 

Watson (1930) Medo, amor, fúria. 

Arnold (1960) 
Raiva, aversão, coragem, desânimo, desejo, desespero, medo, 

ódio, esperança, amor, tristeza. 
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Mowrer (1960) Dor, prazer. 

Izard (1971) 
Raiva, desprezo, desgosto, aflição, medo, culpa, interesse, ale-

gria, vergonha, surpresa. 

Plutchik (1980) 
Raiva, desgosto, medo, alegria, tristeza, surpresa, antecipação 

e confiança 

Panksepp (1982) Expectativa, medo, fúria, pânico. 

Ekman, Friesen e Ellsworth (1982) Raiva, desgosto, medo, alegria, tristeza, surpresa. 

Gray (1982) Fúria e terror, ansiedade e alegria. 

Tomkins (1984) 
Raiva, interesse, desprezo, desgosto, aflição, medo, alegria, 

vergonha, surpresa. 

Weiner e Graham (1984) Felicidade, tristeza. 

Frijda (1986) Desejo, felicidade, interesse, surpresa, maravilhado, mágoa. 

Oatley e Johnson-Laird (1987) Raiva, desgosto, ansiedade, felicidade, tristeza. 

 

De maneira geral, a análise de sentimento a partir de textos pode ser vista como uma tarefa de 

classificação em que, seja qual for o método de classificação adotado, a tarefa possui um con-

junto de documentos 𝐃 =  {𝐝1, 𝐝2, … , 𝐝𝑁} e um conjunto de classes 𝐶 =  {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝐾}. Um 

classificador 𝛾 deve ser capaz de atribuir uma classe do conjunto 𝐶 a cada documento 𝐝𝑖, i. 

A construção do algoritmo pode ser feita por meio de diferentes abordagens. 

A abordagem estatística se baseia na premissa de que palavras que traduzem opiniões 

são frequentemente encontradas juntas nos textos. Se a palavra ocorre mais frequentemente 

junto a palavras positivas (ou negativas) no mesmo contexto, então é provável que seja positiva 

(ou negativa); já se ocorre em igual frequência à palavra, então ela deve ser neutra. Assim, a 

polaridade de uma palavra desconhecida pode ser determinada calculando a coocorrência com 

uma palavra notadamente positiva (por exemplo, “excelente”) ou notadamente negativa (por 

exemplo, “péssimo”)  (BECKER e TUMITAN, 2013). 

A técnica mais utilizada nessa abordagem é o Pointwse Mutual Information (PMI), uma 

medida associativa que determina a quantidade de informação ganha entre dois termos obser-

vados juntos. Dados dois termos quaisquer x e y, a informação mútua desse par é apresentada 

na Equação (3.2). A expressão 𝑝(𝑥, 𝑦) determina a probabilidade de coocorrência dos termos x 

e y, enquanto 𝑝(𝑥)𝑝(𝑦) representa a probabilidade de coocorrência dos termos se estes são 
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estatisticamente independentes. Essa razão mede o grau de independência estatística entre os 

dois termos e o logaritmo informa a quantidade de informação ganha (BECKER e TUMITAN, 

2013). 

PMI (𝑥, 𝑦)  =  log2 (
𝑝(𝑥, 𝑦)

𝑝(𝑥)𝑝(𝑦)
)   (3.2) 

A polaridade, nesse caso a orientação semântica (SO) de uma palavra, é obtida conforme a 

Equação (3.3), em que é medida a independência entre a palavra e um termo nitidamente posi-

tivo, como “excelente”, e um nitidamente negativo, como “péssimo”. Para determinar a SO ao 

nível de sentença ou documento, faz-se o somatório de todas as palavras presentes. 

SO (𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒)  =  PMI (palavra, "excelente")  −  PMI (palavra, "péssimo") (3.3) 

Em Turney (2002), um dos primeiros trabalhos em análise de sentimento, é apresentada uma 

proposta de classificação via PMI em três passos. O primeiro consiste na seleção das frases que 

contêm subjetividade. O algoritmo computa a orientação semântica (SO) média de todas as 

frases e classifica a opinião como recomendada se a SO média é positiva, e como não recomen-

dada caso contrário. O autor obteve uma acurácia de 84% para opiniões sobre automóveis e 

66% em opiniões sobre filmes.  

Baseados na ideia de Turney (2002), Zhou et al. (2014) propuseram uma análise de 

sentimento dependente de domínio por meio da expansão léxica auxiliada por emoticons. Para 

tanto, os autores utilizaram o PMI para determinar quais palavras estariam mais próximas aos 

emoticons associados a sentimentos positivos e negativos. Assim, foi possível determinar a po-

laridade do sentimento de cada palavra. 

Outras técnicas usadas nessa abordagem são a Latent Semantic Analysis (LSA) e a La-

tent Dirichlet Allocation (LDA). Na abordagem semântica a polaridade é calculada em termos 

de alguma medida de distância entre termos. O princípio é parecido com a abordagem estatís-

tica, em que palavras semanticamente próximas devem ter a mesma polaridade. Assim como 

na estatística, apenas palavras positivas e negativas são utilizadas como ponto de partida. A 

distância entre uma palavra x e uma palavra notadamente positiva (ou negativa) é então calcu-

lada. Para isso, é necessário o uso de um dicionário que contenha a relação positiva e negativa 

entre as palavras, sendo o SentiWordNet o mais utilizado (BECKER e TUMITAN, 2013). 
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Hernández e Sallis (2011) propuseram um método de redução de características baseado 

no LDA. O método foi avaliado em um corpus com 10.000 tweets em inglês. Essas mensagens 

foram capturadas entre março e abril de 2011. Ao analisar os resultados de acordo com a entro-

pia, os autores chegaram à conclusão de que o modelo reduzido apresentou melhores resultados 

do que o modelo completo. Lin e He (2009) criaram um framework de modelagem probabilís-

tica, também baseada no LDA, chamado Joint Sentiment/Topic Model (JST), capaz de detectar 

o sentimento e o tópico simultaneamente em um texto. O JST é totalmente não supervisionado. 

A abordagem baseada em dicionário, também conhecida como léxica ou linguística, 

utiliza léxicos (dicionários) de sentimentos para realizar a classificação (BECKER e 

TUMITAN, 2013). Esses léxicos são compilações de palavras ou expressões de sentimento 

associadas à respectiva polaridade. Assim, se um texto contém uma palavra de sentimento, sua 

polaridade pode ser atribuída diretamente ou com base em uma função de score.  

De maneira direta, o sentimento é atribuído à palavra associada à entidade do problema. 

Por exemplo, na sentença “o automóvel é muito bom”, a polaridade positiva da palavra “bom” 

é associada à entidade automóvel. Na técnica por score, é feito um somatório dos valores das 

palavras encontradas e do resultado dessa soma é atribuída a polaridade (Equação (3.4)). Na 

técnica de score as palavras, pi, i = 1, ..., k, podem ter pesos diferentes, assim um peso 𝑤𝑖 é 

inserido na equação de score: 

Score =  ∑ 𝑝𝑖𝑤𝑖

𝐾

𝑖=1

 

𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  {
1, 𝑠𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≥ 0

−1, 𝑠𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < 0
 

(3.4) 

A composição básica de um léxico de sentimento é a palavra de sentimento com suas possíveis 

flexões (e.g. bonito, bonita, bonitos), e sua respectiva polaridade. Essa polaridade pode ser ex-

pressa como uma categoria, ou como um valor em uma escala. A maioria dos léxicos existentes 

são dependentes de idioma e destinados estritamente à língua inglesa, como GeneralInquirer, 

OpinionFinder, SentiWordNet e WordNetAffect. Para a língua portuguesa há os léxicos OpLe-

xicon, para o português do Brasil, e o SentiLex-PT, para português de Portugal (BECKER e 

TUMITAN, 2013). 
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Em uma abordagem baseada no aprendizado de máquina a classificação geralmente 

ocorre de forma supervisionada. Os principais algoritmos utilizados nessa abordagem são Sup-

port Vector Machine, Naïve Bayes, Máxima Entropia e Redes Neurais (LIU, 2012).  

Go et al. (2009), em um dos primeiros trabalhos de análise de sentimento no Twitter, 

criaram um conjunto de treinamento a partir de tweets com emoticons e aplicaram os algoritmos 

Naïve Bayes, Máxima Entropia e SVM para determinação do sentimento. O conjunto de trei-

namento foi composto por 800.000 tweets com emoticons positivos e 800.000 tweets com emo-

ticons negativos, enquanto que o conjunto de teste possuía 117 tweets negativos e 182 tweets 

positivos, ambos manualmente classificados. Na fase de classificação todos os emoticons foram 

removidos das mensagens, pois o SVM e o algoritmo de Máxima Entropia dariam um peso 

elevado para esses caracteres. Os três classificadores alcançaram uma acurácia média de 80%. 

Wang et al. (2012) classificaram tweets de acordo com as categorias emocionais: alegria; 

tristeza; raiva; amor; medo; agradecimento e surpresa. Os autores criaram o conjunto de treina-

mento a partir de 131 hashtags que transmitissem emoções, como #feliz, #triste, #amando, etc. 

Eles analisaram se características (por exemplo, n-grama, léxicos, POS, e posições do n-grama) 

são mais efetivos para melhorar o desempenho de um algoritmo supervisionado. Além disso, 

verificaram a importância do tamanho do conjunto de treinamento mostrando um aumento con-

siderável na acurácia em avaliações com conjuntos maiores de treinamento. Para tanto, usaram 

o algoritmo Naïve Bayes multimodal e LIBLINEAR. Os resultados apontaram um ganho de 

22.16% com o aumento do conjunto de treinamento. A melhor acurácia foi obtida com a com-

binação de n-gramas (n = 1, 2), LIWC, MPQA, WordNetAffect e POS. O Naïve Bayes alcançou 

uma acurácia de 61.15% e o LIBLINEAR 61.63%. 

Balabantaray et al. (2012) também trabalharam com tweets para classificação via cate-

goria emocional baseando-se no modelo das emoções de Ekman (raiva, desgosto, medo, alegria, 

tristeza, surpresa). Eles observaram 1.000 perfis de usuários, selecionaram tweets aleatoria-

mente (somente mensagens em inglês foram consideradas) e os nomes de usuários e hashtags 

foram omitidas das mensagens. O conjunto de treinamento foi formado manualmente por cinco 

juízes. Mensagens que não pertenciam a classe alguma foram marcadas como “neutro”. Os au-

tores usaram um classificador SVM e testaram diversas representações do texto como, unigra-

mas, bigramas, pronomes pessoais, adjetivos, léxico afetivo do WordNet, POS, emoticons, entre 

outros. A configuração com todos os atributos apresentou a maior acurácia de 73.24% 
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Roberts et al. (2012) também criaram um corpus emocional de tweets baseado no mo-

delo de Ekman, mas adicionaram a categoria “amor”, por acreditarem ser a emoção mais comu-

mente encontrada em textos informais como tweets. Um juiz classificou manualmente cada 

tweet em uma das sete categorias ou “nenhum”. Avaliaram vários atributos, como n-gramas 

(n = 1, 2, 3), se a mensagem possui ‘!’ e ‘?’, WordNet synsets, WordNet hpernyms, topic score 

baseado no LDA, e a significância das palavras de acordo com o PMI. A classificação foi rea-

lizada por sete classificadores SVM, um para cada categoria. Cada classificador trabalha de 

forma independente uma única emoção, resultando em 7 classificadores binários separados im-

plementados utilizando o WEKA11. Eles consideraram a combinação desses classificadores se-

parados como um único classificador multirrótulo. O melhor resultado foi alcançado na emoção 

“medo”. A precisão média do classificador foi de 72,10%.  

Suttles & Ide (2013) desenvolveram um sistema de classificação de emoção nos tweets 

baseado no modelo de Plutchik (alegria, tristeza, raiva, medo, confiança, nojo, surpresa e ante-

cipação). Foram usados os classificadores, Naïve Bayes e Maximum Entropy (ME). Para trei-

namento os autores utilizaram combinações de emoticons com hashtags e emojis que indicaram 

qual seria a categoria da emoção Em seguida, cada tweet foi classificado de acordo com as oito 

categorias de Plutchik. As oito emoções foram organizadas em quatro conjuntos bipolares: ale-

gria versus tristeza; raiva versus medo; confiança versus desgosto; surpresa versus antecipação. 

Assim, eles usaram classificadores binários para cada par bipolar. Tweets com mais de um par 

bipolar foram descartados. Para o conjunto alegria versus tristeza a melhor acurácia foi de 91% 

alcançada com o ME na combinação Hasgtags + Emoticon. No conjunto raiva versus medo o 

melhor resultado foi na combinação Emoticon+Emoji com 84,60% de acurácia. Para confiança 

versus desgosto a melhor acurácia foi 91,1% com a combinação Hashtag+Emoticon + Emoji. 

Por fim, o conjunto surpresa versus antecipação obteve melhor performance na combinação 

Hashtag+Emoticon com 75.7% de acurácia. 

Hasan et al. (2014) desenvolveram o EMOTEX. Os autores aplicaram os algoritmos 

Naïve Bayes, Árvore de decisão, SVM e KNN para classificar tweets em dimensões de acordo 

com o modelo Circumplex Model of Affect de Russell (1980). Baseados nas dimensões quatro 

categorias foram usadas: feliz-ativo; feliz-inativo; infeliz-ativo; infeliz-inativo. Eles usaram 

hashtags para formar o conjunto de treinamento. A fim de evitar a alta dimensionalidade e 

                                                 

 

11 http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ 



88 

 

esparsidade dos vetores de características, usaram apenas palavras emocionais do LIWC, ex-

cluindo as demais dos textos. Assim como os trabalhos anteriores muitos atributos foram testa-

dos (unigram, emoticon, pontuação e negação). A melhor acurácia alcançada foi de aproxima-

damente 90% no cenário com todos os atributos combinados. 

Silva et al. (2014) utilizaram os algoritmos Random Forest, Naïve Bayes multinomial, 

SVM e regressão logística na construção do ensemble de classificadores para classificação da 

polaridade binária (positivo/negativo) em tweets. As mensagens foram pré-processadas por 

meio do bag-of-words e a técnica feature hashing, em seguida os dados de treinamento foram 

aplicados em cada um dos algoritmos de classificação. Os autores obtiveram uma acurácia mé-

dia de 80% com a técnica. Dos Santos e Gatti (DOS SANTOS e GATTI, 2014) aplicaram o 

word2vec para estruturação dos textos e aplicaram uma rede neural convolucional na classifi-

cação de polaridade de tweets em positivo ou negativo. O modelo proposto obteve uma acurácia 

média de 85,8% para a base Stanford Twitter Sentiment, que contém 1,6 milhão de tweets ano-

tados como positivos ou negativos com base em emoticons. 

Poria et al (2016) propuseram uma análise de sentimento multimodal de uma base do 

Youtube a partir da observação do texto, áudio e vídeo. Os dados foram classificados em posi-

tivo, negativo e neutro. Todos os vídeos foram convertidos em quadros de imagens e pontos de 

características faciais, como canto interno do olho esquerdo, canto externo do olho esquerdo, 

canto interno do olho direito, canto externo do olho direito, íris do olho direito, íris do olho 

esquerdo, e etc. Para o áudio foi identificado o tom e intensidade da voz, além de outras 6373 

características que, em geral, envolvem medidas estatísticas, como, valares máximos e míni-

mos, desvio padrão, variância, entre outros. Para o texto, foi usado o EmoSenticNet, uma ex-

tensão do SenticNet contendo cerca de 13.741 conceitos juntamente com seus rótulos afetivos: 

raiva, alegria, desgosto, tristeza, surpresa, medo. Os experimentos com uma base de 47 vídeos 

alcançaram um revocação de aproximadamente 77% para os classificadores SVM e Extreme 

Learning Machine (ELM) e 57.81% com redes neurais artificiais. 

Embora essa tarefa tenha um número considerável de pesquisas, há uma carência de 

conceitos fundamentais sobre emoção e sentimento, e desafios linguísticos ainda precisam ser 

resolvidos. Por exemplo, é importante considerar o seguinte: palavras negativas antes de quali-

ficadores, pois podem mudar completamente o significado da mensagem; o processo de extra-

ção de entidades, tais como pessoas, organizações e localização, a partir da base de dados do 

Twitter; sarcasmo e ironia; termos que podem dar força ao sentimento, como muito bom, muito 
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ruim, repetições de palavras, ou ainda repetições de pontuações (KHAN, BASHIR e QAMAR, 

2014; LIU, 2012; HASAN, RUNDENSTEINER e AGU, 2014). No framework de análise de 

sentimento que será proposto nesta tese alguns desses problemas serão tratados. 

3.3.2 Análise de Temperamento 

A partir dos modelos dos tipos de temperamento é possível desenvolver sistemas capazes de 

mapear um conjunto de comportamentos a uma característica temperamental. Assim, é factível 

inferir as disposições do comportamento associadas a determinantes biológicos e hereditários.  

Definição 3.11 (Predição de Temperamento): Predição de temperamento é o processo 

de descoberta dos tipos de temperamento de acordo com um modelo de tipologia, ba-

seado em técnicas computacionais. 

Em um dos poucos trabalhos sobre predição de temperamento em mídias sociais, Brinks e 

White (2012) utilizaram vários algoritmos para detectar os tipos de temperamento de Myers-

Briggs em tweets. O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema computacional capaz de 

executar a função do analista humano treinado para aplicar o MBTI com base na comunicação 

textual. Os autores argumentam que, embora os resultados do MBTI sejam confidenciais, mui-

tos indivíduos revelam abertamente seu tipo em uma variedade de maneiras e mídias, incluindo 

o Twitter. Eles mostram que, em uma pesquisa no Twitter com o termo “#INFP”, foram encon-

tradas mensagens como: “I just reread the Myers-Briggs description of my #INFP personality 

type. Its scary accurate” (tradução livre da autora: “Acabei de reler a descrição Myers-Briggs 

do meu tipo de personalidade #INFP. É assustador sua precisão”). Assim, os dados utilizados 

foram coletados a partir de perfis de usuários que revelaram seu temperamento. Foram obser-

vados 6.358 usuários e coletados duzentos tweets de cada um. No total foram analisados 

960.715 tweets. Em média, os classificadores conseguiram uma acurácia de 66.25%. 

Komisin e Guinn (2012) desenvolveram um sistema baseado em classificação de docu-

mentos para determinar os tipos de acordo com Myers e Briggs. No experimento utilizaram os 

classificadores Naïve Bayes e Support Vector Machine. Para o estudo os dados foram coletados 

como parte de um curso de pós-graduação em gestão de conflitos em que os alunos realizaram 

o Indicador do Tipo Myers-Briggs e Best Possible Future Self (BPFS). O BPFS contém ele-

mentos de autodescrição, no presente e futuro, em diversos contextos (por exemplo, trabalho, 

escola, família, finanças). Os dados foram coletados ao longo de três semestres entre 2010 e 
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2011 em um curso sobre gestão de conflitos oferecido para estudantes de graduação. O Linguis-

tic Inquiry and Word Count (LIWC) foi usado para fornecer uma representação dos textos di-

ferente do modelo palavra-frequência. Os autores concluem que as dicotomias Sensação/Intui-

ção e Pensamento/Sentimento foram previstas com valores acima de 75% para as medidas pre-

cisão e revocação. 

Em um trabalho mais recente, Plank e Hovy (2015) coletaram 1.2 milhão de tweets que 

foram classificados de acordo com o sistema de Myers e Briggs. Para tanto, os autores monito-

raram mensagens que mencionavam os 16 tipos associados com as palavras Briggs ou Myers. 

Como resultado obtiveram 1500 usuários distintos, destes foram coletados seus tweets mais 

recentes, no mínimo 100 e no máximo 2000, resultando no corpus de 1.2 milhão de tweets. Os 

autores estruturaram as mensagens de acordo com o modelo n-grama, além das informações de 

gênero, contagem de tweets, número de seguidores, número de seguidos, entre outras caracte-

rísticas do serviço. Um dos objetivos dos autores foi descobrir quais atributos seriam mais ca-

racterísticos em cada dimensão do modelo de Myers-Briggs. Eles utilizaram uma regressão 

logística para analisar os atributos em cada dimensão e chegaram à conclusão de que os dados 

podem fornecer evidência linguística suficiente para prever de forma confiável as dimensões: 

Introversão/Extroversão e Sentimento/Pensamento. 

Srivastava et al. (2013) desenvolveram um sistema baseado em dados de GPS para de-

terminar o temperamento de um indivíduo de acordo com o modelo de Keirsey. Os dados da 

pesquisa consistem de trajetórias de 165 usuários, recolhidas ao longo de um período de dois 

anos (a partir de abril de 2007 a agosto de 2009) pelo Microsoft Research Asia. O processo 

começa pelo cálculo dos pontos de permanência, da trajetória e, em seguida, determina a cate-

goria (um hotel, um escritório, um pub, etc.) do ponto de vista da estadia. Então, o tempera-

mento é determinado por meio de um algoritmo de ranqueamento. 

3.3.3 Análise dos Traços de Personalidade 

A identificação de traços de personalidade ajuda a compreender os comportamentos coletivos 

e pode fornecer uma visão qualitativa de mineração de textos nas mídias sociais. Atualmente, 

o modelo CGF é o mais usado pelos pesquisadores para efetuar a predição dos traços de per-

sonalidade devido à grande variedade de pesquisas que relacionam as características léxicas 

com os traços e por seu extensivo uso para determinar comportamentos profissionais e relacio-

namentos pessoais (GOLBECK, ROBLES, et al., 2011). 



91 

 

Definição 3.12 (Predição de Personalidade): A predição de personalidade consiste na 

determinação de traços da personalidade de um indivíduo com base na expressão do 

seu comportamento em dados sociais, tais como textos, vídeos e fotos, seguindo um 

modelo de personalidade. 

Uma pesquisa conduzida por Kayiş et al  (2016) apontou que o neuroticismo pode ser um fator 

de risco em termos de dependência de internet. Para os autores os indivíduos com altos níveis 

de neuroticismo se abstêm de uma comunicação face a face para usar a internet que não requer 

esse tipo de interação. Com isso, há uma maior disposição ao vicio devido a ansiedade, insegu-

rança e falta de autoconhecimento presente em pessoas com esses traços. Por outro lado, os 

demais traços têm uma menor propensão ao vício. Indivíduos abertos têm níveis de interesse e 

curiosidade elevados. A esse respeito, ambos os contextos, real e virtual, podem fornecer opor-

tunidades atraentes para satisfazer o seu interesse e curiosidade. Assim, os extrovertidos tendem 

a ter mais relacionamentos fora da internet diminuindo a possibilidade de um vício. Quanto aos 

conscienciosos, os autores acreditam que a conscienciosidade pode ser um recurso de proteção 

em termos de dependência de internet devido a autodisciplina, senso de dever, cautela e moti-

vação para o sucesso. A amabilidade também pode ser uma proteção contra o vício em internet, 

visto que pessoas com baixo nível de amabilidade são propensas a comportamentos agressivos 

e hostis. 

A extração automática de características de textos para predição de personalidade foi 

primeiro investigada por Pennebacker e King em 1999, e foi seguida por estudos adicionais de 

um grupo de cientistas da computação (ARGAMON, DHAWLE, et al., 2005). Nos anos se-

guintes Mairesse e Walker (2006) mostraram que era possível predizer traços (como delineado 

no modelo CGF) baseado na linguagem usada. 

Embora os dados provenientes de mídias sociais já tenham sido investigados em muitas 

áreas (MAIRESSE e WALKER, 2006; ACAR e POLONSKY, 2007; SCHRAMMEL, 

KÖFFEL e TSCHELIGI, 2009; STAIANO, LEPRI, et al., 2012; ROSEN e KLUEMPER, 

2008), o problema de predição de personalidade não tem sido amplamente abordado pela co-

munidade de aprendizagem de máquina (QUERCIA, KOSINSKI, et al., 2011; HUGHES, 

ROWE, et al., 2011; GOLBECK, ROBLES e TURNER, 2011; ROSEN e KLUEMPER, 2008; 

SUMNER, BYERS, et al., 2012). 
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Golbeck et al. (2011) acreditam que seu trabalho é o primeiro a examinar a relação entre 

os perfis de mídia social e traços de personalidade. Neste trabalho os autores analisaram contas 

do Twitter, inicialmente cada usuário avaliado foi submetido ao modelo de teste de personali-

dade do CGF. Cada usuário foi avaliado usando seu questionário e seus 2.000 tweets mais re-

centes. As informações linguísticas foram extraídas das mensagens por meio do LIWC e da 

base MRC. O LIWC, desenvolvido por Penneback & King (1999), extrai 81 características 

textuais diferentes que são divididas em cinco categorias: escore padrão, os processos psicoló-

gicos, a relatividade, as preocupações pessoais e outras dimensões (MAIRESSE, WALKER, et 

al., 2007). O MRC é um banco de dados que contém cerca de 150.000 palavras e suas caracte-

rísticas linguísticas e psicológicas (GOLBECK, ROBLES, et al., 2011). A informação linguís-

tica extraída e os resultados dos testes de personalidade foram então inseridos em uma tabela 

de correlação e os autores utilizaram dois algoritmos para prever a personalidade de acordo com 

o CGF. A mesma técnica foi usada posteriormente por Golbeck, Robles & Turner (2011) para 

avaliar os usuários do Facebook. 

Quercia et al. (2011) reuniram dados do aplicativo do Facebook chamado myPersonality 

que possui um questionário de personalidade para o modelo dos cinco grandes fatores (Big Five 

Inventory – BFI). A partir desses dados os autores consideraram todos aqueles usuários que 

ligaram suas contas do Twitter com seus perfis no Facebook e verificaram a compatibilidade 

entre as duas contas. Eles obtiveram 335 usuários do Twitter e fizeram testes de personalidade 

com eles usando o modelo Big Five. Os autores estudaram a relação entre os traços de perso-

nalidade do CGF e os três tipos de usuários do microblog: ouvintes (aqueles que seguem muitos 

usuários); populares (aqueles que são seguidos por muitos usuários); leitores (aqueles que são 

muitas vezes 'ouvidos' em outras listas de reprodução); e dois tipos de índices de influência, o 

Klout e o TIME. A partir dessas relações os autores criaram uma tabela de correlação e a pre-

dição de personalidade dos perfis foi realizada por meio do algoritmo de regressão M5 Rules. 

O estudo feito por Sumner, Byers, Boochever, & Park em (2012) está entre os primeiros 

envolvendo a predição de personalidade em relação à tríade sombria (narcisismo, maquiave-

lismo e psicopatia) por meio de algoritmos de aprendizado de máquina. Os autores avaliaram a 

capacidade de predição do Naïve Bayes, Support Vector Machines, Random Forests e C4.5. 

Foram analisadas 2.927 contas do Twitter de 89 países diferentes e identificadas correlações 

significativas entre a tríade sombria e os usuários do Twitter. Para extrair a personalidade de 

cada usuário eles desenvolveram um questionário Short Dark Triad (SD3) para medir o narci-

sismo, o maquiavelismo e a psicopatia; e o Ten Item Personality Inventory (TIPI), que provê 
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medidas sobre os cinco traços de personalidade do CGF. Foram coletados 3.200 tweets por 

meio da API do Twitter, que foram analisados usando as categorias padrão do LIWC. O resul-

tado final foi constituído por 586 características, como número de amigos, número de seguido-

res, número de tweets, bem como a frequência de palavras pré-definidas para cada indivíduo. 

As informações pessoais foram removidas, sendo selecionado um subconjunto de 337 caracte-

rísticas para ser usado pelo preditor. Notou-se que, em termos linguísticos, psicopatas e maqui-

avélicos tendem a usar mais palavrões e palavras associadas à raiva. 

Wald, Khoshgoftaar & Sumner (2012) aplicaram técnicas de aprendizagem de máquina 

para predizer a personalidade dos usuários também baseado no modelo CGF. Os autores utili-

zaram informações demográficas e atributos textuais de perfis do Facebook. Assim, foram es-

tudados 537 perfis. Cada usuário foi requisitado a responder um questionário com 45 questões 

a fim de categorizar sua personalidade de acordo com a indexação do modelo CGF. Para cada 

usuário foi extraído um conjunto de atributos, tais como idade, gênero, tamanho da biografia e 

citações, status do relacionamento e o número de amigos, fotos, interesses e comentários. Os 

autores usaram essas características para classificar os indivíduos em termos dos cinco traços, 

predizendo quais usuários apareceriam acima ou abaixo de 5% ou 10% para cada traço. Os 

resultados mostraram que é possível achar os indivíduos mais abertos a experiência com 75% 

de acurácia. Para os demais traços foi possível encontrar usuários com 10% de características 

do traço com precisão de pelo menos 34,5%. Os autores explicaram que esses resultados têm 

implicações de privacidade, pois permitem que os anunciantes se concentrem em um subcon-

junto específico de indivíduos com base em seus traços de personalidade. No mesmo ano, Wald, 

Khoshgoftaar, Napolitano, e Sumner realizaram um estudo semelhante, usando 2.916 perfis do 

Twitter. 

No estudo feito por Poria, Gelbukh, Agarwal, Cambria & Howard em (2013), uma nova 

arquitetura foi proposta. Essa arquitetura utiliza conhecimento do senso comum associado à 

polaridade do sentimento, além de rótulos afetivos extraídos por meio do SenticNet 

(CAMBRIA e HUSSAIN, 2012). Os autores combinaram as características baseadas no conhe-

cimento do senso comum com características psicolinguísticas e características baseadas na 

frequência e empregaram classificadores supervisionados baseados em Sequential Minimal Op-

timization (SMO). A precisão em cada classe foi: extroversão 63,40%; neuroticismo 63,70%; 

amabilidade 61,50%; conscienciosidade 63,30% e abertura à experiência 66,10%. 
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Verhoeven, Daelemans & De Smedt (2013) argumentaram que um problema no desen-

volvimento de sistemas de predição de personalidade baseados em aprendizado de máquina 

supervisionado é a limitada disponibilidade como também o alto custo de obtenção do conjunto 

de treinamento e, portanto, eles forneceram uma solução baseada em ensembles. Sua aborda-

gem utiliza informações de bancos de dados de diferentes gêneros, sistemas de classificação de 

personalidade e até mesmo diferentes linguagens na construção de um classificador. Eles reali-

zaram cinco experimentos com meta-aprendizagem com dados do Facebook, um para cada 

traço de personalidade. Os dados garantiam o anonimato dos autores e incluíam as atualizações 

de status em texto e uma série de medidas da rede social. Como atributos foram usados os 2.000 

tri-gramas mais frequentes. Em cada um dos experimentos realizados o ensemble utilizou a 

validação cruzada em 10-pastas e a proposta obteve uma medida-F média de 0,748. 

Recentemente, Skowron et al. (2016), baseados na combinação entre a conta do usuário 

no Twitter e no Instagram, construíram um classificador de CGF. Para criar a base de dados a 

ser utilizada no treinamento e teste, os autores recrutaram usuários que possuíam contas em 

ambos serviços, estavam alocados no Estados Unidos e falam inglês de forma nativa. O recru-

tamento ocorreu por meio do Amazon Mechanical Turk. Os 62 participantes recrutados respon-

deram ao questionário BFI. De cada participante foram capturadas 30 fotos do Instagram e 30 

tweets. Foram extraídas das imagens do Instagram características como brilho, saturação, rosto, 

corpo, entre outras. Para os textos foram extraídas informações com base no processamento de 

linguagem natural. Para avaliar a técnica foi utilizada a validação cruzada em 10 pastas com o 

algoritmo Random Forest. Para avaliar os resultados foi utilizado o erro médio quadrático. 

Nesse caso, os resultados foram: 0,71 para extriversão; 0,73 para neuroticismo; 0,55 para ama-

bilidade; 0,65 para conscienciosidade; e 0,51 para abertura à experiência.  
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Definições do Capítulo 

Persona Virtual Refere-se à imagem formada a partir de como as pessoas se apresen-

tam e se comportam nas mídias sociais, o que envolve desde seu perfil 

(descrição sobre si), sua identidade social (noção e o sentimento de 

pertencimento a de-terminados grupos sociais), até seus comporta-

mentos (como interagem, o que curtem, compartilham, divulgam, pos-

tam, assistem, etc.). 

Comportamento Refere-se as diferentes respostas emocionais, que persistem diante dos 

eventos externos, como um conjunto de características prontas para 

interagir e responder as demandas cotidianas. 

Sujeito psicológico Sujeito formado por um conjugado de processos cognitivo-afetivos que 

de modo dinâmico coordenam seu comportamento (PINTO, 2008). 

Tríade da Persona 

Virtual 

Conjunto de características formado pelo sentimento, personalidade e 

temperamento. 

Emoção Emoção é uma resposta discreta, por tempo limitado, a um evento in-

terno ou externo que acarreta características sincronizadas, incluindo 

experiência subjetiva, expressão, resposta corporal e tendência a 

ações (PHELPS, 2009). 

Sentimento Experiência subjetiva da emoção, é visto como o juízo sobre o próprio 

corpo, acompanhado pela percepção dos pensamentos (PHELPS, 

2009). 

Temperamento É um conjunto de tendências, inatas e hereditárias, responsáveis pelo 

modo como se percebe e se interage com o mundo. 

Personalidade Organização dinâmica dentro do indivíduo proveniente dos elementos 

geneticamente herdados (temperamento) e dos adquiridos do meio 

(VOLPI, 2004). 
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Traço de Personali-

dade 

Conjunto de características relativamente estáveis que representam 

um certo comportamento. 

Análise de Senti-

mento 

É uma área que visa criar processos automá-ticos de identificação das 

emoções e/ou sentimentos presentes na forma como as pesso-as se ex-

pressam textualmente. 

Predição de Tem-

peramento 

É o processo de descoberta dos tipos de temperamento de acordo com 

um modelo de tipologia, baseado em técnicas computa-cionais. 

Predição de Perso-

nalidade 

Consiste na determinação de traços da personalidade de um indivíduo 

com base na expressão do seu comportamento em da-dos sociais, tais 

como, textos, vídeos e fotos, seguindo um modelo de personalidade. 
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  Capítulo 4 

Com base na proposta conceitual da tríade da persona virtual, esse capítulo apre-

senta um framework computacional analítico para cada elemento da tríade: senti-

mento; temperamento; e personalidade. A partir desses frameworks será possível 

enxergar o usuário como uma persona virtual e investigar seu comportamento. Aqui 

será visto como o sentimento, o temperamento e a personalidade podem ser inves-

tigados usando ferramentas computacionais, fornecendo um panorama psicológico 

do usuário. Este capítulo também apresenta a metodologia experimental utilizada 

para avaliar cada framework, os resultados experimentais e suas análises. 

4 Frameworks Analíticos da Tríade da Persona Virtual 

A tríade da persona virtual em sua forma computacional será apresentada na seguinte sequência: 

Análise de Sentimento (Sentiment Analysis Framework – SAFRA), capaz de identificar a pola-

ridade e o estado emocional das mensagens, podendo ser aplicada tanto como uma análise ba-

seada em conteúdo como baseada em comportamento; Classificação de Temperamento (Tem-

perament Classification Framework – TECLA), capaz de identificar o temperamento do usuário 

sob a perspectiva de Myers e Briggs ou dos quatros temperamentos de David Keirsey; e Predi-

ção de Personalidade (Personality Prediction Framework – PERSOMA), adequada para uma 

análise baseada em comportamento tanto em usuários quanto em grupos de mensagens. 

4.1 SAFRA: Análise de Sentimento 

A análise de sentimento é uma das inferências em mídias sociais mais estudadas, aprimoradas 

e aplicadas ao mercado. A versão mais comum desse tipo de sistema é a classificação por po-

laridade, mas tal conceito abarca outros tipos, como o SentiStrength que detecta a força do 

sentimento em relação ao seu caráter positivo ou negativo (THELWALL, BUCKLEY, et al., 

2010), o trabalho de Balabantaray et al. (2012) com a classificação de tweets baseada no modelo 

das emoções de Ekman (alegria, raiva, desgosto, tristeza, medo e surpresa), e Suttles & Ide 

(2013) com a classificação de mensagens seguindo o modelo de Plutchik (alegria, tristeza, raiva, 

medo, confiança, nojo, surpresa e antecipação). 
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O Sentiment Analysis FRAmework (SAFRA), proposto nessa tese, corresponde a um 

sistema de análise de sentimento que permite tanto a classificação de polaridade, quanto por 

estados emocionais. Em ambos os casos, a classificação pode ser vista da seguinte forma: dado 

um tweet ti  T, i, em que T é o corpora (conjunto de todos os tweets), ti é associado a uma 

classe que pertence ao conjunto C = {c1, c2, ..., ck} de classes, também chamadas rótulos ou 

categorias. Por meio de um método ou algoritmo de aprendizagem, um classificador aprende 

uma função γ que mapeia cada tweet em uma classe γ: T → C (MANNING, RAGHAVAN e 

SCHÜTZE, 2008). 

As principais características do framework proposto são: 

 Estrutura modular que permite a configuração de cada módulo de acordo com a es-

colha do domínio de aplicação; 

 Combinação de abordagens baseadas em dicionários (conhecimento) e aprendizado 

de máquina em um regime único para realizar a análise de polaridade; 

 Geração automática do conjunto de treinamento para os algoritmos de aprendizado 

de máquina; 

 Foco em mensagens curtas com classificação automática por verificação contextual; 

 Possibilidade de usar diferentes representações do sentimento e diferentes propostas 

de classificação, tais como, supervisão, semi-supervisão e ensembles. 

Para que seja possível descrever o SAFRA, considere as seguintes definições: 

Definição 4.1 (Suporte de ω): Seja ω o conjunto de palavras da base de conhecimento 

associadas a um dado sentimento. Agora defina sω como o suporte do conjunto ω, ou 

seja, o percentual de documentos que contêm pelo menos um termo do conjunto ω. 

Definição 4.2 (Suporte de ε): Seja ε o conjunto de emoticons da base de conhecimento 

associados a um dado sentimento. Agora defina sε como o suporte do conjunto ε, ou 

seja, o percentual de documentos que contêm pelo menos um termo do conjunto ε. 

Definição 4.3 (Suporte da base de conhecimento): Corresponde ao percentual de do-

cumentos que contêm pelo menos um termo do conjunto ω ou ε. 

Definição 4.4 (Elemento Classificador - EC): Um elemento classificador (EC) é qual-

quer emoticon ou palavra que fornece uma atribuição explícita de sentimento à um 
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tweet. O EC pode ser positivo (EC+), negativo (EC−) ou neutro (EC#), dependendo do 

sentimento atribuído. Se um tweet contém um EC, então ele é classificado automatica-

mente de acordo com a polaridade do EC. Senão, ele é classificado por um algoritmo 

de aprendizagem de máquina. Os tweets classificados automaticamente são utilizados 

para compor a base de treinamento do algoritmo de aprendizagem de máquina. 

Definição 4.5 (Alvo de Classificação - AC): Um alvo de classificação é qualquer en-

tidade para a qual um sentimento deve ser atribuído. O alvo de classificação pode ser 

definido a priori, ou o framework pode identificá-lo automaticamente por meio de um 

método de identificação de entidade.  

4.1.1 Estrutura do Framework SAFRA 

A base do framework é composta pelos seguintes módulos: módulo de aquisição de dados; 

módulo de conhecimento (também chamado de base de conhecimento); módulo de classificação 

contextual; módulo de pré-processamento de mensagens; módulo de classificação de senti-

mento. Por fim, o módulo de avaliações é utilizado apenas quando se deseja medir o desempe-

nho do sistema. Essa estrutura pode ser vista na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Estrutura modular do SAFRA (Fonte: Próprio Autor). 
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Módulo de Aquisição de Dados 

O módulo de aquisição dos dados obtém textos de duas formas: arquivos estruturados no mo-

delo do Weka12 (.arff); ou por meio de um social media crawler desenvolvido nesta tese para 

acessar os serviços de mídias sociais e capturar as mensagens de acordo com strings de busca. 

Em todos os processos subsequentes a manipulação das mensagens é feita seguindo o modelo 

do arquivo arff, por isso, ao serem baixadas as mensagens são estruturadas nesse formato. 

 Na base de conhecimento define-se qual tipo de análise de sentimento será feita, se por 

polaridade ou estados emocionais. Por isso, ela armazena o modelo de representação em con-

junto com as informações necessárias para a classificação contextual, como emoticons, palavras 

associadas a cada rótulo, palavras que representam negações e entidades pré-definidas. 

Módulo de Classificação Contextual 

A classificação contextual recebe as mensagens do módulo de aquisição de dados e o conteúdo 

da base de conhecimento para então executar a classificação automática das mensagens. Pri-

meiro é verificada a ocorrência dos elementos classificadores (EC). Pesos foram atribuídos aos 

elementos classificadores a fim de destacar os termos mais representativos entre palavras e 

emoticons. Os pesos foram obtidos por meio da ferramenta SentiStrength13. Um exemplo da 

lista de palavras e pesos disponibilizados pelo SentiStrength é exibido na Figura 4.2. Uma 

amostra da lista de elementos classificadores pode ser observada no Apêndice A. Na versão 

atual, o SAFRA funciona apenas para textos em inglês, mas pode ser traduzido para qualquer 

idioma com a mudança da base de conhecimento, isto é, dos elementos classificadores.  

 

Figura 4.2 - Exemplo de lista de palavras associadas a pesos do SentiStrength (Fonte: Próprio Autor). 

Se houve uma predefinição dos alvos de classificação (AC), o sistema lida com a proximidade 

entre os ECs e o AC, pois o EC mais próximo definirá o sentimento. Isso é feito porque em 

alguns casos a mensagem possui mais de uma entidade e vários elementos de classificação, por 

                                                 

 

12 http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ 
13 http://sentistrength.wlv.ac.uk/download.php 
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exemplo, “a tela do celular é ruim, prefiro a do tablet”. Se o alvo de classificação for o celular 

a mensagem tem uma conotação negativa, contudo, se for o tablet a conotação será positiva. 

Esse módulo faz as seguintes análises no texto: 

 Levantamento de todos os elementos classificadores ECs presentes no texto. 

 Caso alvos de classificação sejam predefinidos, averigua a existência deles no texto. 

 Determinação da classe de acordo com o elemento classificador mais próximo. 

A classificação dependerá do modelo de representação do sentimento adotado. Se for 

uma classificação por polaridade então o EC poderá ser positivo (𝐸𝐶+), negativo (𝐸𝐶−) ou 

neutro (𝐶𝐸#). O resultado da classificação será o somatório dos elementos classificadores en-

contrados no texto. Nesse caso, esses são os possíveis cenários de classificação: 

 Tweet com 𝐸𝐶+: é verificado se o 𝐸𝐶+ está próximo ao AC, caso afirmativo, a men-

sagem é classificada como positiva. 

 Tweet com 𝐸𝐶−: é verificado se o 𝐸𝐶− está próximo ao AC e, caso afirmativo, a 

mensagem é classificada como negativa.  

 Tweet com 𝐸𝐶+ e 𝐸𝐶−: é verificado qual elemento está mais próximo do alvo de 

classificação, sendo que a menor distância determina a classe da mensagem. 

 Tweet com 𝐶𝐸#: se o tweet contém apenas elementos de classificação neutros, então 

é atribuído o rótulo “neutro” à mensagem. 

Nos três primeiros cenários descritos é analisada a ocorrência de alguma palavra re-

versa antes do elemento, tais como, “não” ou “nunca”, então a mensagem é classificada de 

forma oposta. Por exemplo, “Eu não gosto desse programa”, a mensagem é classificada como 

negativa. 

Para a classificação por estados emocionais o EC está associado a um rótulo, por exem-

plo, seguindo o modelo de Ekman tem-se os seguintes elementos classificadores: ECraiva; ECdes-

gosto; ECmedo; ECalegria; ECtristeza; ECsurpresa, além do EC#. O funcionamento do classificador con-

textual segue o mesmo princípio da classificação por polaridade. A exceção está na condução 

da palavra reversa, pois em geral não há uma explicação sobre a oposição entre as emoções, ou 

seja, o que resultaria da negação. Todas as mensagens classificadas automaticamente formam 
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o conjunto de treinamento do sistema. Caso a mensagem não contenha elemento classificador 

ela será classificada no módulo de classificação da emoção. 

Módulo de Pré-processamento de Mensagens 

O módulo de pré-processamento de mensagens cria uma matriz de dados a partir dos textos, ou 

seja, transforma uma coleção de documentos não estruturados em uma base estruturada. Algu-

mas precauções foram tomadas para reduzir a esparsidade e melhorar a representatividade da 

matriz, tais como substituição dos emoticons por palavras, por exemplo “=)” ou “:)”para “ha-

ppy”, troca de qualquer menção à usuário pela palavra USERNAME, troca de links pela palavra 

URL, a remoção de stopwords e a aplicação de stemming. Esse módulo pode estruturar as men-

sagens das seguintes formas: 

 N-grama: sequência contígua de n palavras formando o chamado n-grama. Neste 

caso, cada n-grama é uma característica de um espaço vetorial e a sua dimensão é 

igual ao número de n-gramas. Um valor de peso é associado a cada par mensagem, 

n-grama. O método mais simples consiste em atribuir um peso binário, isto é, um 

valor “1” se a palavra está presente na mensagem, ou “0” caso contrário (FELDMAN 

e SANGER, 2007). Nos experimentos foi usado o método TF-IDF, um dos métodos 

mais simples e bem-sucedidos de indexação de textos, proposto por Salton em 1988. 

A técnica do TF-IDF consiste em fazer uma contagem global texto-a-texto de todos 

os termos de um corpus. Cria-se um espaço vetorial no qual cada dimensão corres-

ponde a um termo e cada texto é representado como um somatório de seus compo-

nentes. No caso da associação com a técnica do n-grama cada dimensão pode ser um 

ou mais termos (WITTEN, 2005). 

 LIWC: o Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) é um programa de análise 

textual composto por: quatro categorias de descritores gerais (contagem total de pa-

lavras, número de palavras por frase, porcentagem de palavras capturadas pelo dici-

onário, e porcentagem de palavras com mais de seis letras); sete categorias de preo-

cupação pessoal (por exemplo, trabalho, casa, atividades de lazer); três categorias de 

discurso (consentimento, tais como, concordo, OK, sim; onomatopeias, por exemplo, 

Er, hm, umm; fillers, por exemplo, então, tipo é, hum, bem); e 12 categorias de pon-

tuação (por exemplo, pontos, vírgulas, etc). Além disso, possui 22 dimensões linguís-

ticas padronizadas (por exemplo, o percentual de palavras no texto que são pronomes, 
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artigos, verbos auxiliares, etc.) e 32 categorias de palavras de construtores psicológi-

cos (por exemplo, afeto, cognição, processos biológicos) (PENNEBAKER, 

FRANCIS e BOOTH, 2001; TAUSCZIK e PENNEBAKER, 2010). Cumpre obser-

var que o LIWC extrai meta-atributos de um documento ao invés de representar o 

documento por meio de suas palavras. A lista de atributos do LIWC pode ser vista 

no Apêndice B. 

 MRC: O MRC2 (MRC Psycholinguistic Database) é um dicionário contendo 

150.837 palavras, com até 26 atributos linguísticos e psicolinguísticos para cada uma 

(WILSON, 1988). Com este dicionário é possível estruturar a base nos 26 atributos. 

Deste modo, cada palavra do texto é analisada, por exemplo, o número de letras, 

fonemas e o número de sílabas na palavra. O resultado final é uma matriz com a soma 

dos valores de cada palavra do texto em relação a cada um dos atributos do dicionário. 

A lista de atributos do MRC pode ser vista no Apêndice C. 

 Stanford POS Tagger: chamado aqui de sTagger, originalmente escrito por Kristina 

Toutanova (TOUTANOVA e MANNING, 2000), é uma ferrramenta de Part-Of-Spe-

ech (POS) cuja função é atribuir a cada palavra do texto uma etiqueta (tag), tais como 

substantivo, verbo, adjetivo, etc. No caso do sTagger as técnicas usadas provêm do 

Penn Treebank (ATWELL, HUGHES e SOUTER, 1994). Na estruturação via 

sTagger é feita uma contagem do número de palavras em cada etiqueta. Deste modo, 

ao final do processo de estruturação tem-se uma matrix em que cada atributo se refere 

a uma etiqueta. A lista completa de etiquetas usadas pelo sTagger pode ser vista no 

Apêndice D. 

 Apache OpenNLP14: possui a mesma função do sTagger, ou seja, Part-Of-Speech, 

contudo a forma com que as etiquetas são atribuídas as palavras ocorre de forma 

diferente do sTagger. É baseado no Penn Treebank e usa o WordNet para lematiza-

ção. O WordNet® é um banco de dados de léxicos em inglês, cujos substantivos, 

verbos, adjetivos e advérbios são agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos 

                                                 

 

14 https://opennlp.apache.org/ 
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(synsets), cada um expressando um conceito distinto (FELLBAUM, 1998) Utiliza as 

mesmas etiquetas do sTagger que podem ser vistas no Apêndice D.  

Módulo de Classificação de Sentimento 

O módulo de classificação de sentimento é responsável por rotular as mensagens não classifi-

cadas durante o processo contextual, isto é, classificar os tweets cujos rótulos são desconheci-

dos. Essa etapa utiliza o conjunto de treinamento para construir um classificador por meio de 

técnicas de aprendizagem de máquina.  

A classificação foi construída de três diferentes formas a fim de entender qual a melhor 

configuração de um sistema de determinação do sentimento em mensagens curtas. Resultados 

serão mostrados nas próximas seções. A primeira forma considerou aprendizagem supervisio-

nada, a segunda aprendizagem não supervisionada e a terceira o uso de ensembles variando o 

modelo de aprendizagem. 

Módulo de Avaliações 

Adicionalmente, foi desenvolvido um módulo com uma metodologia de avaliação. O módulo 

de avaliação possui um sistema de seleção aleatória (amostragem) de mensagens a fim de se 

obter uma amostra da base. A partir dessa amostra é possível classificá-la manualmente e ava-

liar a resposta do sistema. As medidas fornecidas pelo sistema para classificação por polaridade 

são: acurácia; precisão; e medida F. A descrição dessas medidas pode ser vista no Apêndice 

E. 

4.1.2 Metodologia e Resultados 

O SAFRA foi avaliado quanto a capacidade de predição de polaridade e estados emocionais. Em 

ambos os casos, no módulo de classificação da emoção foram testados os seguintes classificado-

res: Naïve Bayes (NB); Support Vector Machines (SVM); árvore de decisão (J48); e vizinhos 

mais próximos (KNN). Esses classificadores foram escolhidos devido ao amplo uso na área de 

mineração de textos. Todos os classificadores são descritos brevemente no Apêndice F. A para-

metrização dos algoritmos é descrita no Apêndice G. Para o módulo de pré-processamento os 

seguintes conjuntos de experimentos serão apresentados: dados representados utilizando o mé-

todo TF-IDF padrão com n-gramas; dados representados pelas categorias de dicionário MRC, 

LIWC, sTagger e oNLP.  
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Análise de Polaridade 

A versão do SAFRA para a análise de polaridade foi denominada de PAFRA (Polarity Analysis 

Framework) (LIMA, DE CASTRO e CORCHADO, 2015). Para avaliar o desempenho do PA-

FRA, foram utilizados cinco conjuntos de dados em Inglês do Twitter disponíveis na literatura: 

 Obama-McCain Debate (OMD): consiste de tweets sobre o debate presidencial rea-

lizado nos Estados Unidos na campanha de 2008. Contém 3.238 tweets coletados em 

27/09/2008 01:01 - 03:30. É apresentada nos trabalhos de (DIAKOPOULOS e 

SHAMMA, 2010) e (SHAMMA, KENNEDY e CHURCHILL, 2009). Os atributos 

são: texto; identificação do tweet; data; usuário e conjunto de sentimentos. O senti-

mento pode ser classificado de acordo com quatro rótulos (positivo, negativo, misto 

e outros). A atribuição do sentimento em cada mensagem foi feita por meio de vota-

ções realizadas no Amazon Mechanical Turk (AMT), um site de crowd-sourcing de 

tarefas curtas em que os trabalhadores ganham uma pequena quantia de dinheiro 

(DIAKOPOULOS e SHAMMA, 2010). Como poderia ser atribuído mais de um ró-

tulo para cada mensagem, o rótulo com maior número de votos foi conferido ao texto. 

O rótulo misto ocorre quando há textos em que o sentimento não é tão notável, ocor-

rendo tanto observações positivas, quanto negativas. Nos experimentos realizados 

nesta tese o rótulo “misto” foi descartado. 

 SentiStrenght Twitter Dataset (SS-Twitter): base de dados fornecida pelos desenvol-

vedores da ferramenta SentiStrenght. O site oficial da ferramenta oferece seis bases 

de dados, dentre as quais uma é sobre o Twitter com 4,242 mensagens. Não há des-

crição do período de coleta ou quais foram os assuntos dos tweets. Os atributos são o 

texto, a força média positiva e a força média negativa. Cada mensagem possui um 

par de valências indicando a média da força positiva e negativa do sentimento, deter-

minadas pela própria ferramenta. Por exemplo, “emm, my lip is starting to hurt :/”, 

possui força média positiva de 1 e negativa de 3. Para realizar os testes, atribuiu-se 

apenas uma polaridade a cada mensagem, neste caso a polaridade com a maior força. 

No exemplo anterior a mensagem seria considerada negativa por ser essa a maior 

força. Há na base um empate de forças entre 1,953 tweets, por isso, esses foram des-

considerados. Assim, o total usado foi de 2,289 tweets. 

 Sanders: desenvolvida por Nike Sanders, essa base de dados possui 5,513 tweets aos 

quais os sentimentos foram atribuídos manualmente. Contém três atributos: sujeito 
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(query); sentimento; e id do tweet. Os termos de busca foram: @apple, #google, #mi-

crosoft, #twitter. O texto não é fornecido, por isso é necessário implementar um ras-

treador para acessar a API do Twitter e recuperar essas informações. Como alterna-

tiva, o autor disponibiliza um código em Python que recupera as mensagens. O sen-

timento pode ser positivo, negativo, neutro ou irrelevante. O autor não considerou os 

emoticons no momento da atribuição manual de sentimento. Assim, muitos textos 

que contêm emoticons positivos ou negativos foram rotulados como neutro ou irre-

levante.  

 SemEval 2013: esse é um evento dedicado a avaliação de sistemas de análise semân-

tica. A edição de 2013 apresentou algumas competições, dentre elas a análise de sen-

timento de mensagens no Twitter. Dessa maneira, foi disponibilizado um conjunto 

de dados de treinamento com 9,684 tweets e um conjunto de dados de teste com 1,654 

tweets. Cada mensagem foi classificada como negativo, neutro ou positivo. Assim 

como no Sanders, os textos de mensagens não foram fornecidos e um rastreador para 

acessar a API do Twitter foi desenvolvido. Contudo, só foi possível recuperar 5,038 

tweets, pois muitos estavam indisponíves, provavelmente porque o usuário o apagou.  

 Sentiment140: é uma base de dados fornecida por Go et al. (GO, BHAYANI e 

HUANG, 2009) e dividida em tweets de treinamento e testes. As mensagens de trei-

namento foram capturadas entre 6 de abril de 2009 e 25 de junho de 2009, totalizan-

doum total de 1,6 milhão de tweets. O teste possui 498 tweets coletados no dia 14 de 

junho de 2009. A base foi classificada em positivo, negativo ou neutro e serão utili-

zados apenas os tweets de teste para avaliação da ferramenta proposta.  

Embora os conjuntos de dados tenham rótulos diferentes, todos eles contêm mensagens com 

rótulos positivos e negativos. Assim, apenas essas mensagens foram usadas para a avaliação, 

transformando o problema em uma tarefa de classificação binária (Tabela 4.1).  

Tabela 4.1- Resumo das bases de dados utilizadas na avaliação do PAFRA. 

Base Positivo Negativo Total 

OMD 743 1264 2007 

Sanders 479 523 1002 

SS-Twitter 1340 949 2289 

SemEval 3547 1491 5038 

Sentiment140 182 177 359 
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A Figura 4.3 exibe a proporção de tweets positivos e negativos em cada base. Na maioria dos 

casos a quantidade de tweets positivos é superior à de negativos, e mais equilibrada nas bases 

Sanders e Sentiment140. Por outro lado, um grande desequilíbrio pode ser observado na base 

SemEval com 70,40% de positivos e 29,60% de negativos, e OMD com 37,02% de positivos e 

62,98% de negativos. Esse desequilíbrio pode refletir nos resultados com uma tendência de clas-

sificação para a classe com mais objetos. 

 

Figura 4.3 - Proporção de tweets para cada base (Fonte: Próprio Autor). 

O primeiro experimento realizado foi a verificação do suporte (cobertura) das bases de conheci-

mento para o conjunto de dados. O suporte médio da base de conhecimento (i.e., suporte de {} 

 {}) para as quatro bases de dados foi de 67,30%. Para a aplicação considera-se que a base 

de conhecimento deve ter suporte mínimo de 5%. Esse valor foi escolhido de forma empírica. 

Como todos os conjuntos de dados têm um suporte maior que esse valor, nenhuma rotulagem 

manual foi necessária. Em seguida, analisou-se a acurácia do algoritmo de classificação automá-

tica tendo como referência os rótulos disponíveis nas bases de dados. Ambos resultados podem 

ser vistos na Tabela 4.2.  

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

OMD Sanders SS-Twitter SemEval Sentiment140

Positivo Negativo



108 

 

Tabela 4.2 – Suporte das bases de conhecimento e acurácia da classificação automática 

 Suporte Acurácia 

Base Positivo Negativo Total Positivo Negativo Total 

OMD 481 (38,60%) 765 (61,40%) 1246 (62,08%) 73,08% 67,06% 69,24% 

Sanders 283 (45,72%) 336 (54,28%) 619 (61,78%) 87,83% 76,92% 82,04% 

SS-Twitter 819 (53,46%) 713 (46,54%) 1532 (66,93%) 90,05% 75,80% 84,37% 

SemEval 2068 (57,38%) 1536 (42,62%) 3604 (71,54%) 85,78% 76,51% 83,07% 

Sentiment140 114 (42,86%) 152 (57,14%) 266 (74,09%) 88,97% 79,74% 84,23% 

Observando o desempenho por base, nota-se que a OMD teve o menor suporte, com 62,08% da 

base podendo ser classificada automaticamente devido à existência de um elemento classifica-

dor. Desses tweets classificados automaticamente 69,24% foram classificados corretamente. A 

Tabela 4.3 mostra algumas das classificações divergentes do SAFRA em relação à base original. 

Nesse caso, as palavras destacadas em negrito foram os elementos classificadores que determi-

naram a classe do tweet. Por exemplo, no tweet “"@MaryTrigiani I didnt think McCain was a gen-

tleman one time. Impartially, I truly believe that. You?"” a palavra truly é considerada positiva e, por 

isso, foi classificada como tal. As divergências entre o SAFRA e a base refletem as diferentes 

interpretações que podem ser dadas a um texto. O SAFRA analisa o texto de forma objetiva a 

partir dos elementos classificadores, por outro lado a classificação manual dependerá da aborda-

gem adotada pelo avaliador. Pode-se concluir que a metodologia de classificação influencia o 

resultado, mas o SAFRA leva à uma padronização da classificação, o que não é conseguido na 

classificação manual.  

Tabela 4.3 – Amostra das classificações incorretas do sistema de classificação automática do SAFRA para a base 

OMD. Entre parênteses está o texto após o pré-processamento. 

Tweet SAFRA Base 

"@MaryTrigiani I didnt think McCain was a gentleman one time. 

Impartially, I truly believe that. You?" (username didnt think 

mccain gentleman one time impartially truly believe) 

1 −1 

"RT @factoryjoe: I looked into McCains eyes and saw a B, a U, 

an S and an H (add from me: but even more willing to lie to win?) 

#current" (rt username looked mccains eyes saw b u s h add even 

more willing lie win current) 

1 −1 

"Obama +2 ""strategic mistake"" #tweetdebate" (obama 

usernumber strategic mistake tweetdebate) 
−1 1 

Obama is not anti-war.  Never has been.  Just anti dumb strategy. 

# Current #debate08 #tweetdebate (obama not antiwar never anti 

dumb strategy current debate tweetdebate) 

−1 1 

"#obama: you dont muddle through afghanistan, the central front 

on the war of terror FTW! +3 #tweetdebate" (obama dont mud-

dle through afghanistan central front war terror ftw usernumber 

tweetdebate) 

−1 1 
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Em princípio, o classificador automático deveria apresentar um resultado totalmente convergente 

com os rótulos da base, porém essa acurácia inferior reflete algumas divergências entre as meto-

dologias de classificação. Uma das razões dessa divergência deve-se ao fato de que a atribuição 

original da polaridade foi feita por meio de votação e em alguns casos a diferença entre os votos 

para classe positiva e negativa é de apenas um voto, como mostra um exemplo na Tabela 4.4. 

Ou seja, uma pequena margem na votação pode acarretar em erros no classificador automático. 

Portanto, um dos aspectos centrais da metodologia proposta é a padronização do processo e in-

dependência de subjetividade devido a análise pelos elementos classificadores. 

Tabela 4.4 – Alguns tweets da base OMD em que a diferença entre os votos positivos e negativos é igual a 1.  

Tweet 
Votos  

positivos 

Votos  

negativos 

Votos 

Mistos 
Outros 

"#current Gurgen: Obama more focused on diplomacy; 

McCain has more ""muscular"" neo-con view. Closer 

to Bush first term." 

2 1 1 0 

"@Imarilove I wouldnt miss that for the world, I think 

Im going to get popcorn and lots of hard cider for that 

one." 

1 0 1 2 

Barack Obama: VIDEO: The Right Judgment in Iraq 

http://tinyurl.com/4d7tvl #debate08 #current #tweetde-

bate 

1 0 1 1 

@mkantonelli I love writing ;/ but after work my 

hands  ache 
1 0 1 1 

I wonder if Lehrer would only be happy when they re-

sort to fisticuffs #tweetdebate 
0 1 2 0 

#tweetdebate - Obama cuts in spending always seem to 

go back to taking money from evil companies. 
0 1 2 0 

 

A base Sanders possui 61,84% de cobertura pelos elementos classificadores e apresentou 82,04% 

de classificação correta pelo classificador automático. A Tabela 4.5 mostra algumas das classi-

ficações divergentes do sistema. As palavras destacadas determinaram a classe do tweet. 

Tabela 4.5 – Amostra das classificações incorretas do sistema de classificação automática do SAFRA para 

a base Sanders. 

Tweet SAFRA Base 

RT @SHlFT: dear #google & #samsung... learn some presenta-

tion 101 first. please. (google samsung learn presentation 

usernumber first please) 

1 −1 

Thanks to a 90 minute wait on hold, half an hour actually talking 

to someone, the @Apple tech decides to send me an email to fix 

my phone (thanks usernumber minute wait hold half hour actu-

ally talking someone username tech decides send email fix 

phone) 

1 −1 
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@Apple, #iOS5 #geolocation Suburbs with 2 words drops Map 

Pins in other States! Please fix. (username ios geolocation sub-

urbs usernumber words drops map pins states please fix) 

1 −1 

Im a current @Blackberry user, little bit disappointed with it! 

Should I move to @Android or @Apple @iphone (im current 

username user little bit disappointed move username username 

username) 

−1 1 

When in doubt... #Google it!!! (doubt google) −1 1 
 

A base SS-Twitter possui 66,93% de cobertura de elementos classificadores e 84,37% de 
classificação correta no classificador automático. Na base SemEval 71,54% dos tweets possui 
elementos classificadores dos quais 83,13% destes foram classificados corretamente. A base 
Sentimen140 obteve o maior nível de cobertura com 74,09% dos tweets da base cobertos pelos 
elementos classificadores. Desses tweets 84,23% foram classificados corretamente. As tabelas 
Tabela 4.6, Tabela 4.7 e  

Tabela 4.8 mostram algumas das classificações divergentes do sistema para cada uma das bases. 

As palavras destacadas determinaram a classe do tweet. 

Tabela 4.6 – Amostra das classificações incorretas do sistema de classificação automática do SAFRA para 

a base SS-Twitter. 

Tweet SAFRA Base 

@tigerlilybubu lol, where are you? I once forgot the car com-

pletely and left home without it. (username lol once forgot car 

completely left home without) 

1 −1 

oh my goodness Im emo (oh goodness im emo) 1 −1 

2 cans of full fat coke and im bouncing round the place. 

(usernumber cans full fat coke im bouncing round place) 
−1 1 

I love P2P but was worried about ISPs keeping my logs. With 

YourPrivateVPN I dont have to worry anymore. 

http://bit.ly/aemTcO (love pp worried isps keeping logs your-

privatevpn dont worry anymore url) 

−1 1 

Bab Girls Club was FunnY ass ShyT cant wait Til the reuion 

shw (bab girls club funny ass shyt cant wait til reuion shw) 
−1 1 

 
Tabela 4.7 – Amostra das classificações incorretas do sistema de classificação automática do SAFRA para 

a base SemEval. 

Tweet SAFRA Base 

@_JustAnother1 smh Im just waiting on the black ppl to cuss 

me out tomorrow about Denzel lol NIGGAS!!! (username smh 

im waiting black ppl cuss out tomorrow denzel lol niggas) 

1 −1 

A1 for poa!! I can do it!! Gonna give my all on tmr lesson. Sat-

urday do one paper2. Sunday read on theory. Monday kill the 

paper! (poa gonna give tmr lesson saturday one paper sunday 

read theory monday kill paper) 

−1 1 

@giruaro silly string / silly season. love an owl story. fancy 

watching the football in Bethnal Green on Sunday..? (username 

silly string silly season love owl story fancy watching football 

bethnal green sunday) 

−1 1 
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@CBSNews Oh PLEASE! Hes been every political affiliation 

under the sun.    #RomneyRyan2012 and hey CBS one word: 

BENGHAZI now THATS news. (username oh please hes polit-

ical affiliation under sun romneyryan hey cbs one word ben-

ghazi now thats news) 

1 −1 

Shocking! Warriors may actually have the best coaching staff in 

the Pacific Division. #GSW #NBA #Lakers #Clippers #Suns 

#Kings (shocking warriors actually best coaching staff pacific 

division gsw nba lakers clippers suns kings) 

−1 1 

 

Tabela 4.8 – Amostra das classificações incorretas do sistema de classificação automática do SAFRA para 

a base Sentiment140. 

Tweet SAFRA Base 

@siratomofbones we tried but Time Warner wasnt being nice so 

we recorded today. :)  (username tried time warner wasnt being 

nice recorded today happy) 

1 −1 

omg so bored &amp; my tattoooos are so itchy!!  help! aha =) 

(omg bored amp tattoooos itchy help aha happy) 
1 −1 

Night at the Museum tonite instead of UP. :( oh well. that 4 yr 

old better enjoy it. LOL (night museum tonite instead up sad oh 

well usernumber yr old better enjoy lol) 

1 −1 

The safeway bathroom still smells like ass! (safeway bathroom 

still smells like ass) 
1 −1 

Impatiently awaiting the arrival of the time warner guy. Its way 

too pretty to be inside all afternoon (impatiently awaiting arrival 

time warner guy way pretty inside afternoon) 

1 −1 

 

Após a classificação automática as bases foram separadas em treinamento e teste. O treinamento 

possui os tweets classificados automaticamente, enquanto a base de testes possui aqueles que 

não foram classificados nesse processo. A Tabela 4.9 mostra o número de mensagens por classe 

e o total de cada um desses conjuntos.  

Tabela 4.9 - Distribuições de tweets por classes nos conjuntos de treinamento e teste. 

 Treinamento Teste 

  +  Total +  Total 

OMD 481 765 1246 303 458 761 

Sanders 283 336 619 195 187 382 

SS-Twitter 819 713 1532 444 313 757 

SemEval 2068 1536 3604 1073 361 1434 

Sentiment140 114 152 266 56 37 93 

 

A mesma distribuição pode ser vista sob outra perspectiva na Figura 4.4. Uma diferença acentu-

ada pode influenciar o desempenho do classificador devido ao desbalanceamento das classes. A 
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diferença entre as classes no treinamento do OMD é de 284 tweets negativos a mais (22,79% a 

mais), Sanders 53 tweets negativos a mais (8,56% a mais), SS-Twiiter 106 tweets positivos a 

mais (6,92%), SemEval 532 tweets positivos a mais (14,76% a mais) e Sentiment140 38 tweets 

negativos a mais (14,29% a mais).  Nesse caso, escolheu-se, de mamenria subjetiva, que dife-

renças superiores a 20% entre classes seriam balanceadas, isto é, equilibrado o número de obje-

tos para cada polaridade a fim de reduzir o viés do classificador. O balanceamento foi realizado 

de acordo com o número de objetos na menor classe. Assim, no caso do conjunto de treinamento 

OMD, em que 765tweets são negativos e 481 positivos, o número de negativos foi reduzido para 

481usando uma amostragem aleatória sem reposição.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.4 - Proporção de tweets após classificação contextual. A Figura (a) representa a proporção no treina-

mento e a (b) a proporção no teste (Fonte: Próprio Autor). 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

OMD Sanders SS-Twitter SemEval Sentiment140

Treinamento

Positivo Negativo

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

OMD Sanders SS-Twitter SemEval Sentiment140

Teste

Positivo Negativo



113 

 

A seguir são apresentados os resultados do algoritmo Naïve Bayes, SVM, J48, 1NN, 2NN e 

3NN, Bagging, AdaBoost e Random Forest para todas as diferentes formas de representação dos 

documentos possíveis no SAFRA. A medida escolhida para determinar o melhor resultado foi a 

acurácia. A medida F combina a precisão com a medida de revocação (mais informações no 

Apêndice E). Por ser uma classificação binária a precisão representa a razão entre o número de 

verdadeiros positivos e o total de verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Ou seja, a pre-

cisão indica a proporção de objetos preditos como pertencentes à classe positiva que é verdadei-

ramente positiva. Contudo, o valor da precisão não evidencia o número de tweets positivos que 

não foram classificados corretamente. Deste modo, caso haja um empate entre os valores de 

acurácia foi adotada a medida F como desempate. 

Nesse caso não foi utilizada a validação cruzada em k-pastas, pois o conjunto de treina-

mento sempre será o fornecido pelo classificador automático do sistema. A ideia das análises a 

seguir é verificar a capacidade do sistema de separar os textos em positivos ou negativos, res-

pondendo à seguinte questão:  

“É possível definir a polaridade da mensagem do usuário? ”. 

Várias pesquisas em análise de sentimento apontam que sim e, com isso, há várias abor-

dagens para resolver a questão, como o uso de diferentes classificadores e formas de estruturar 

os textos (ASTON, MUNSON, et al., 2014; GO, BHAYANI e HUANG, 2009; HASAN, 

RUNDENSTEINER e AGU, 2014; SILVA, HRUSCHKA e JR, 2014).  

A compilação dos resultados pode ser vista na Tabela 4.10. É possível observar que o 

Naïve Bayes alcançou o melhor resultado em geral na representação via LIWC (69,14% de acu-

rácia e medida F de 77,45%) para a base SemEval. Os resultados apontam uma dificuldade do 

classificador entender a base OMD refletindo nos menores valores de medida F. As variações 

do n-grama alcançaram resultados próximos em todas as bases. Para o SVM em todos os casos 

o melhor desempenho ocorreu para o LIWC. A classificação por árvore de decisão via algoritmo 

J48 alcançou o melhor resultado para a base Sentiment140 com acurácia de 77,36% e medida F 

de 80,22%.  

Em relação aos classificadores anteiores o J48 melhorou o resultado da medida F. Ana-

lisando os resultados do KNN (k = 1 a 3) nota-se uma queda do desempenho para todas as bases. 

Isso ocorreu com maior intensidade na base SemEval para o 2-NN e 3-NN. Os resultados mos-

tram que o KNN não é uma boa opção de classificador para as bases testadas principalmente 
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com a combinação n-grama + KNN. Possivelmente a alta dimensionalidade gerada pelo n-grama 

dificulte o desempenho da classificação, pois o K-NN depende diretamente da métrica de dis-

tância. 

Por fim, foram testados os métodos ensemble: Bagging, AdaBoost e Random Forest. 

Nesse caso, houve o melhor resultado para a base SS-Twitter com acurácia de 71,91% e medida 

F de 79,45% para a técnica Bagging. Também houve um aumento do desempenho com o Bag-

ging na base Sentiment140 em relação as outras técnicas, mas não superoru o J48. Com o 

AdaBoost ocorreu o melhor resultado para a base SemEval com acurácia de 77,48% e medida F 

de 84,16%. Por outro lado, o desempenho do Random Forest foi inferior aos outros métodos de 

ensembles. 

Em resumo, os melhores resultados para cada base são listados a seguir: 

 OMD: classificação via AdaBoost e estruturação 2-grama ou 3-grama obteve acurácia 

de 65,85% e medida F de 50,76%. 

 Sanders: classificação via AdaBoost e estruturação via LIWC obteve acurácia de 69,92% 

e medida F de 72,99%. 

 SS-Twitter: classificação via Bagging e estruturação via LIWC obteve acurácia de 

71,91% e medida F de 79,45%. 

 SemEval: classificação via AdaBoost e estruturação via LIWC obteve acurácia de 

77,48% e medida F de 84,16%. 

 Sentiment140: classificação via J48 e estruturação via LIWC obteve acurácia de 77,36% 

e medida F de 80,22%. 
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Tabela 4.10 – Acurácia (ACC) e medida F (F) para a classificação de polaridade via Naïve Bayes. 

  OMD Sanders SS-Twitter SemVal Sentiment140 

    ACC F ACC F ACC F ACC F ACC F 

1-gram 

Naive Bayes 53,04% 49,91% 60,85% 61,81% 55,67% 57,64% 51,82% 59,05% 49,06% 51,79% 

SVM 50,18% 51,86% 61,08% 63,59% 57,39% 63,80% 59,71% 68,91% 55,97% 55,97% 

J48 35,73% 52,53% 57,06% 67,53% 58,45% 72,25% 59,88% 68,55% 53,77% 35,24% 

1NN 49,53% 45,89% 55,80% 57,08% 53,24% 54,17% 52,22% 60,44% 49,69% 53,49% 

2NN 38,42% 51,27% 53,96% 13,02% 53,09% 59,14% 30,31% 1,34% 49,69% 0,00% 

3NN 36,43% 52,22% 54,88% 18,30% 56,07% 69,61% 36,83% 23,46% 53,14% 12,87% 

Bagging 55,26% 50,80% 56,14% 68,48% 59,72% 73,94% 69,14% 80,49% 54,40% 35,56% 

AdaBoost 49,12% 53,97% 49,14% 65,90% 58,50% 73,80% 30,06% 7,11E-04 57,86% 41,74% 

Random Forest 57,02% 54,03% 62,23% 61,16% 51,62% 50,52% 57,34% 64,96% 52,20% 24,75% 

2-gram 

Naive Bayes 52,05% 49,94% 60,28% 60,50% 55,87% 58,08% 51,10% 57,29% 50,31% 50,31% 

SVM 51,29% 53,44% 61,77% 62,71% 58,40% 64,96% 61,87% 71,27% 53,77% 52,12% 

J48 35,67% 52,50% 57,06% 67,53% 58,45% 72,25% 55,77% 63,70% 53,77% 35,24% 

1NN 49,18% 44,54% 58,32% 59,71% 53,04% 56,27% 52,74% 60,79% 51,89% 51,74% 

2NN 35,79% 52,26% 50,98% 0,47% 41,45% 0,17% 30,06% 0,00% 49,69% 0,00% 

3NN 36,08% 52,66% 51,89% 4,56% 57,44% 71,94% 30,09% 7,11E-04 49,69% 0,00% 

Bagging 56,37% 50,73% 53,62% 67,78% 58,65% 73,79% 68,19% 80,25% 54,40% 35,56% 

AdaBoost 65,85% 50,76% 49,14% 65,90% 58,50% 73,80% 30,06% 7,11E-04 55,03% 37,00% 

Random Forest 52,05% 52,55% 64,29% 59,35% 59,21% 66,30% 49,20% 51,14% 50,00% 4,79% 

3-gram 

Naive Bayes 51,70% 50,54% 59,47% 59,93% 55,62% 57,57% 52,17% 59,21% 52,20% 48,30% 

SVM 50,47% 53,33% 61,77% 61,77% 58,30% 65,23% 62,64% 72,21% 52,20% 46,48% 

J48 35,67% 52,50% 57,06% 67,53% 58,45% 72,25% 55,77% 63,70% 53,77% 35,24% 

1NN 48,89% 43,76% 59,47% 60,82% 53,29% 55,26% 52,76% 60,80% 51,89% 51,74% 
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2NN 36,43% 52,51% 50,86% 0,00% 41,55% 0,00% 30,06% 0,00% 49,69% 0,00% 

3NN 35,85% 52,57% 50,98% 0,47% 58,81% 73,93% 30,06% 0,00% 49,69% 0,00% 

Bagging 57,08% 52,65% 53,62% 67,78% 59,92% 74,03% 67,55% 79,48% 54,40% 35,56% 

AdaBoost 65,85% 50,76% 49,14% 65,90% 58,50% 73,80% 30,06% 7,11E-04 55,35% 40,34% 

Random Forest 45,03% 52,81% 61,42% 47,83% 53,74% 53,65% 56,97% 63,53% 50,63% 4,85% 

LIWC 

Naive Bayes 56,02% 47,49% 54,54% 62,07% 60,48% 71,02% 69,14% 77,45% 58,49% 63,33% 

SVM 57,60% 49,05% 63,26% 68,38% 63,36% 67,53% 67,82% 74,35% 60,38% 57,43% 

J48 50,18% 54,29% 67,39% 73,21% 65,54% 71,75% 68,69% 75,47% 77,36% 80,22% 

1NN 55,15% 48,28% 56,26% 58,18% 57,79% 63,06% 57,86% 65,01% 51,57% 50,32% 

2NN 62,81% 38,73% 56,37% 48,09% 51,52% 42,15% 50,87% 52,48% 49,69% 20,00% 

3NN 53,57% 49,30% 59,59% 65,35% 57,89% 59,81% 62,15% 69,84% 49,69% 36,00% 

Bagging 50,47% 55,49% 67,16% 73,42% 71,91% 79,45% 69,29% 75,27% 77,04% 79,89% 

AdaBoost 52,87% 56,05% 69,92% 72,99% 71,56% 77,21% 77,48% 84,16% 69,81% 71,93% 

Random Forest 61,64% 50,68% 65,67% 69,83% 69,79% 75,24% 70,31% 76,22% 56,92% 49,45% 

MRC 

Naive Bayes 61,35% 36,99% 57,06% 58,99% 44,89% 36,65% 59,48% 70,52% 48,74% 60,15% 

SVM 46,26% 47,75% 52,93% 49,38% 52,83% 58,47% 56,12% 65,77% 54,09% 58,05% 

J48 53,16% 45,02% 53,96% 35,01% 50,20% 49,64% 30,06% 0,00% 49,69% 0,00% 

1NN 48,07% 42,93% 48,68% 47,10% 49,75% 54,05% 50,32% 58,50% 52,52% 50,17% 

2NN 55,96% 37,30% 55,68% 34,58% 47,17% 41,87% 41,21% 38,01% 47,48% 25,11% 

3NN 47,60% 45,63% 54,99% 49,87% 50,66% 57,07% 49,55% 57,60% 45,91% 43,79% 

Bagging 52,28% 41,46% 56,26% 56,85% 50,20% 50,80% 54,38% 62,78% 51,89% 30,77% 

AdaBoost 49,01% 47,02% 54,42% 45,09% 48,28% 44,34% 50,77% 57,22% 45,28% 42,76% 

Random Forest 48,71% 42,79% 57,41% 55,46% 52,83% 57,21% 51,84% 58,59% 46,54% 46,88% 

sTagger 

Naive Bayes 53,74% 39,66% 53,85% 44,63% 48,63% 43,64% 50,27% 58,01% 48,74% 49,85% 

SVM 52,46% 37,41% 55,34% 47,50% 47,42% 39,56% 52,74% 61,06% 47,80% 38,52% 

J48 51,81% 41,64% 54,99% 47,17% 49,70% 49,90% 50,85% 59,93% 48,11% 35,29% 
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1NN 52,11% 39,56% 50,75% 44,21% 49,80% 50,20% 48,26% 53,29% 56,29% 45,06% 

2NN 55,85% 28,03% 49,94% 28,05% 44,28% 29,38% 39,02% 34,53% 53,14% 28,02% 

3NN 52,05% 39,17% 52,12% 44,47% 48,43% 48,04% 47,01% 52,89% 50,00% 33,47% 

Bagging 54,91% 43,68% 51,44% 48,10% 50,61% 49,59% 51,77% 60,66% 46,86% 26,84% 

AdaBoost 55,09% 43,86% 50,17% 53,73% 45,70% 32,98% 57,67% 69,32% 48,43% 34,40% 

Random Forest 51,75% 40,60% 55,22% 48,95% 49,95% 50,92% 50,85% 58,60% 53,14% 43,35% 

oNLP 

Naive Bayes 52,98% 33,44% 49,60% 34,58% 48,89% 50,10% 53,98% 62,67% 47,17% 52,00% 

SVM 52,92% 36,26% 54,54% 56,58% 47,42% 44,59% 55,90% 65,61% 47,80% 46,10% 

J48 49,82% 48,75% 49,71% 42,37% 51,52% 57,76% 56,27% 65,32% 53,46% 40,32% 

1NN 52,98% 37,09% 53,96% 45,14% 48,18% 48,13% 49,98% 57,34% 44,34% 37,89% 

2NN 54,44% 30,01% 54,08% 35,69% 42,26% 24,88% 44,47% 45,01% 48,74% 36,58% 

3NN 48,77% 38,83% 55,22% 51,01% 45,45% 45,61% 55,10% 64,22% 47,48% 46,98% 

Bagging 53,22% 29,82% 51,66% 46,64% 48,84% 50,07% 55,87% 65,71% 47,17% 27,59% 

AdaBoost 47,49% 37,03% 53,73% 51,85% 51,87% 58,78% 45,35% 50,34% 47,17% 35,38% 

Random Forest 51,40% 39,39% 56,49% 49,80% 49,49% 51,83% 55,62% 64,63% 45,91% 39,01% 
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Análise de Estados Emocionais 

A fim de contextualizar o desempenho da classificação por estados emocionais com a literatura 

a avaliação foi realizada a partir de uma amostra de 28.598 tweets da base de dados disponibili-

zada por (WANG, CHEN, et al., 2012). Os autores criaram uma base de tweets categorizada em 

joy, sadness, anger, love, fear, thankfulness e surprise (alegria, tristeza, raiva, amor, medo, gra-

tidão e surpresa, respectivamente) com base no monitoramento e captura de 131 hashtags dife-

rentes sobre emoções. Eles acreditavam que o sentimento é expresso nas hashtags, pois em geral 

as hashtags são usadas para resumir o conteúdo de uma mensagem. Assim, mesmo que outras 

palavras representem outras emoções os autores consideram que a hashtag representa a emoção 

principal que o usuário quis demonstrar. Isso é corroborado em (HASAN, RUNDENSTEINER 

e AGU, 2014). A base foi disponibilizada pelos autores no endereço eletrônico http://knoe-

sis.org/projects/emotion. O arquivo possui a lista de identificações dos tweets e um código em 

Python para captura dos mesmos. No total há 2.488.982 identificações de mensagens, destas 

250.000 foram destinadas para teste.  

Como o mapeamento de Wang et al. (2012) está mais próximo do modelo de Ekman, 

optou-se por essa taxonomia. Assim, os tweets rotulados como thankfulness na pesquisa de Wang 

et al. (2012) foram desconsiderados, já que essa categoria emocional não existe no modelo de 

Ekman. As categorias love e joy foram condensadas em happiness. A base original dos autores 

também não contém a categoria disgust e, para isso, foram considerados os tweets com hashtags 

com essa palavra. A Tabela 4.11 resume a proporção de tweets para cada estado emocional. As 

classes disgust e surprise representam menos de 2% da base cada uma, o que poderia repercutir 

negativamente no desempenho dos classificadores e, por isso, ambas foram eliminadas. 

Tabela 4.11 – Número de tweets por estado emocional. 

Estado Emocional Número de tweets Frequência Relativa 

anger 6227 21,78% 

disgust 539 1,88% 

fear 1642 5,74% 

happiness 12458 43,57% 

sadness 7440 26,02% 

surprise 289 1,01% 

Total 28.595 100% 

 



119 

 

A Tabela 4.12 apresenta o suporte da base de conhecimento e a acurácia de cada classe de acordo 

com o sistema de classificação contextual, além de um exemplo de palavras usadas como ele-

mento classificador. O estado sadness possui o maior suporte, com cerca de 48,94% dos tweets 

classificados pelo sistema automático. Entretanto, apenas 19,00% da categoria fear é classificada 

pelo sistema automático. De maneira geral, o suporte médio da base foi de 33,34% e a acurácia 

média da classificação contextual foi de 82,39%.  

 
Tabela 4.12 – Análise do suporte e acurácia da base Wang para classificação por estados emocionais. 

Emoção Exemplo de elemento classificador Total 
Suporte da base 

de conhecimento 

Acurácia da classifi-

cação automática 

anger irritating, annoyed, frustrate, fury 6227 22,48% 80,79% 

fear fear, panic, fright, worry, scare 1642 19,00% 58,97% 

happiness 
affection, lovin, loving, fondness, 

excited, happy, elated, proud 
12458 42,92% 98,78% 

sadness sorrow, unhappy, depressing, lonely 7440 48,94% 91,02% 

 

A Tabela 4.13  apresenta uma amostra dos erros de classificação do classificador automático. As 

palavras que determinaram a classificação foram marcadas no texto.  

Tabela 4.13 – Análise da acurácia da base Wang para classificação por estados emocionais. Entre parênte-

ses está o texto após o pré-processamento. 

Tweet SAFRA Base 

'My alarm just never works on a saturday, #Annoying !'(alarm 

never works saturday annoying) 
fear anger 

'F#@$ my life i hope it not over i cant keep feeling this way it hurts 

deep deeper than ever #depressed ):' (f life hope not over cant keep 

feeling way hurts deep deeper depressed) 

happiness sadness 

'I hate when people steal my status like wtf don\'t u have a mind of 

ur own ? #happy #thanksgiving' (hate people steal status like wtf 

dont u mind ur happy thanksgiving) 

anger happiness 

'I wonder wat my love bug got planned for my bday :-)  #curious 

#anxious'(wonder wat love bug planned bday HAPPY curious anx-

ious) 

happiness fear 

'Hate when the the smallest things bug me. Oh well .(: life is still 

greatt. #happy' (hate smallest things bug oh well life still greatt 

happy) 

anger happiness 

A proporção dos tweets classificados pelo classificador contextual também pode ser observada 

na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Proporção de tweets cobertos pelos elementos classificadores na classificação via estados emocio-

nais (Fonte: Próprio Autor). 

 

No caso da análise dos estados emocionais também não foi realizada a validação cruzada em k-

pastas, pois o conjunto de treinamento foi determinado pelo classificador automático do sistema. 

A questão na avaliação dessa base é responder  

“É possível determinar o estado emocional do usuário a partir do que ele escreve? ”  

Os resultados (Tabela 4.14) a seguir mostraram que a resposta a essa pergunta é sim para 

todos os estados. O procedimento de teste foi executado com as técnicas n-grama, LIWC, MRC, 

OpenNLP e sTagger, e os classificadores Naïve Bayes, SVM, J48, 1-NN, 2-NN, 3-NN, Bagging, 

AdaBoost e Random Forest, e avaliação por meio da acurácia por classe e medida F.  

Todas as classificações em que foram usados dicionários (LIWC, MRC, OpenNLP e 

sTagger) para representar o texto alcançaram uma acurácia e precisão de 100%. Por outro lado, 

embora o resultado do n-grama seja satisfatório no caso do estado emocional anger, o resultado 

da medida F demonstra que o classificador tendeu para uma das classes. Conclui-se que para 

essa classificação não é recomendável o uso do n-grama.  

Na classificação via Naïve Bayes o sistema obteve os melhores resultados a partir da 

estruturação dos textos pelo MRC. No sTagger e OpenNLP o desempenho foi superior a 98% 

para todas as classes. Na classificação via SVM o comportamento foi semelhante ao anterior, 

mas com resultados alcançando 100% de acurácia e medida F em todos os estados emocionais a 

partir da estruturação dos textos pelo LIWC, MRC, sTagger e oNLP. No J48 a classificação foi 
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de 100% para o MRC, sTagger e oNLP. No caso do LIWC a média foi de 97,75% de acurácia. 

Contudo, o n-gram apresentou os piores resultados até então com nenhum acerto nas classes 

fear, happiness e sadness.  

Para o KNN, os resultados com k = 1 foram os mais baixos dentre os classificadores 

usados. Nos demais (k = 2 e k = 3) o comportamento foi semelhante aos anteriores com melhor 

desempenho na representação dos textos por dicionário. Nas técnicas de ensemble Bagging e 

AdaBoost a acurácia e precisão foram de 100% em todas as classes. 
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Tabela 4.14 - Acurácia por classe para classificação por estados emocionais da base Wang et al (2012). 

 
  (anger)  (fear) (happiness)  (sadness) 

    ACC F ACC F ACC F ACC F 

1-gram 

Naive Bayes 89,73% 46,15% 8,11% 8,42% 12,12% 21,03% 5,68% 9,66% 

SVM 91,66% 44,09% 9,68% 11,87% 5,68% 10,72% 7,84% 14,19% 

J48 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

1NN 37,42% 40,76% 27,70% 14,01% 41,00% 48,20% 36,74% 35,23% 

2NN 53,44% 32,29% 2,93% 3,84% 25,65% 31,46% 9,60% 16,44% 

3NN 34,57% 30,56% 6,68% 5,78% 50,77% 47,95% 18,46% 27,73% 

Bagging 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

AdaBoost 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

Random Forest 98,80% 47,40% 1,95% 2,25% 4,67% 8,91% 5,84% 10,83% 

2-gram 

Naive Bayes 88,32% 46,01% 6,68% 7,45% 19,13% 30,88% 4,29% 7,62% 

SVM 84,28% 49,43% 7,66% 8,92% 35,29% 49,85% 14,31% 20,83% 

J48 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

1NN 89,77% 45,07% 3,23% 4,17% 11,93% 20,34% 4,39% 7,65% 

2NN 98,65% 44,43% 0,38% 0,71% 1,50% 2,95% 0,89% 1,75% 

3NN 80,94% 46,97% 4,58% 6,47% 32,07% 44,93% 13,86% 19,63% 

Bagging 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

AdaBoost 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

Random Forest 98,53% 46,66% 0,30% 0,51% 10,89% 19,60% 6,13% 11,31% 

3-gram 

Naive Bayes 87,91% 46,12% 6,91% 7,56% 19,97% 32,01% 4,29% 7,57% 

SVM 84,04% 49,50% 7,66% 8,82% 35,55% 50,09% 14,52% 21,04% 

J48 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

1NN 89,75% 44,97% 3,30% 4,34% 11,93% 20,33% 4,37% 7,61% 

2NN 98,41% 44,37% 0,45% 0,85% 1,50% 2,95% 0,89% 1,75% 
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3NN 81,27% 46,78% 6,01% 8,36% 30,66% 43,37% 13,76% 19,75% 

Bagging 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

AdaBoost 99,16% 44,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 9,64% 

Random Forest 98,37% 47,54% 0,53% 0,92% 17,39% 29,50% 5,79% 10,72% 

LIWC 

Naive Bayes 97,57% 47,07% 19,14% 29,93% 13,99% 24,29% 5,79% 10,78% 

SVM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

J48 100,00% 96,57% 96,62% 98,28% 95,17% 97,04% 99,21% 99,60% 

1NN 60,99% 63,77% 77,63% 35,34% 57,21% 69,76% 56,10% 57,58% 

2NN 99,98% 99,88% 99,92% 99,92% 99,86% 99,93% 100,00% 100,00% 

3NN 99,94% 99,96% 100,00% 99,92% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 

Bagging 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

AdaBoost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Random Forest 99,94% 97,96% 96,70% 98,25% 98,82% 99,17% 97,21% 98,59% 

MRC 

Naive Bayes 99,76% 79,38% 98,50% 98,35% 65,31% 78,95% 97,92% 98,70% 

SVM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

J48 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1NN 32,43% 32,58% 22,22% 11,05% 9,39% 15,23% 38,69% 28,22% 

2NN 100,00% 97,03% 100,00% 97,62% 94,86% 97,36% 100,00% 99,99% 

3NN 100,00% 97,64% 100,00% 96,00% 95,00% 97,44% 100,00% 99,89% 

Bagging 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

AdaBoost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Random Forest 100,00% 97,95% 100,00% 100,00% 97,12% 98,54% 100,00% 100,00% 

sTagger 

Naive Bayes 99,80% 99,32% 99,55% 98,62% 99,24% 99,61% 99,08% 99,33% 

SVM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

J48 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1NN 80,60% 67,61% 59,31% 49,37% 67,71% 77,37% 61,89% 67,60% 
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2NN 100,00% 99,94% 99,77% 99,89% 99,97% 99,99% 99,97% 99,99% 

3NN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Bagging 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

AdaBoost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Random Forest 100,00% 97,95% 100,00% 100,00% 97,12% 98,54% 100,00% 100,00% 

oNLP 

Naive Bayes 99,96% 97,74% 99,32% 99,59% 97,50% 98,66% 98,68% 99,32% 

SVM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

J48 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1NN 79,39% 64,85% 46,77% 42,57% 55,04% 67,94% 67,52% 65,43% 

2NN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

3NN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Bagging 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

AdaBoost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Random Forest 100,00% 97,95% 100,00% 100,00% 97,12% 98,54% 100,00% 100,00% 
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4.1.3 Considerações sobre a SAFRA 

Conforme proposto nos objetivos apresentados no Capítulo 1 a ideia do desenvolvimento do 

framework SAFRA ocorre para responder as seguintes questões: 

Qual o sentimento que um determinado usuário expressa ao se referir a uma entidade 

(marca, produto, pessoa, artista, político, ou qualquer outro elemento nas mídias sociais)?  

Esse sentimento está relacionado à polaridade da emoção ou ao estado emocional do 

usuário? 

Visto que esse sentimento pode ser atribuído de acordo com a polaridade ou ainda de 

acordo com os estados emocionais, os resultados do SAFRA mostram que abrange as duas 

possibilidades quando configurados com a representação de textos via meta-dados (LIWC, 

MRC, sTagger E ONLP), em especial com o LIWC. Nota-se que a classificação por estados 

emocionais funciona apenas para representação usando meta-dados. Na representação via n-

gramas a esparsidade da matriz tweet-palavra influencia negativamente o desempenho dos al-

goritmos. O mesmo não ocorre com os meta-dados visto que o conjunto de atributos é limitado, 

enquanto a representação via n-grama varia de acordo com a quantidade de termos únicos pre-

sentes na base de dados.  

O SAFRA permite a determinação do sentimento tanto em relação a uma entidade (lista 

de entidades pré-definidas), quanto em relação ao documento geral, sem associação a uma en-

tidade específica. 

4.2 TECLA: Framework de Análise de Temperamento  

Um classificador de temperamento, ou tipos psicológicos, deve identificar, a partir de uma aná-

lise de características linguísticas e de comportamentos relacionados a serviços web, a qual 

conjunto de características aquele usuário mais se assemelha. Partindo do princípio de que há 

um modelo de taxonomia de temperamento, este delineia características inerentes a cada tipo. 

Por exemplo, observando a Tabela 4.15, há um conjunto de características para cada um dos 

quatro tipos de temperamento de David Keirsey (Seção 3.2.2). Assim, ao classificar um usuário 

como artesão, afirma-se que aquilo que ele expõe tem inclinações a esse conjunto de caracte-

rísticas, ou seja, a pessoas mais predispostas a agir e falar de forma mais impulsiva. 
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Tabela 4.15 - Comparativo entre pessoas dos quatro tipos de temperamento de Keirsey (Fonte: 

http://www.keirsey.com/4temps/overview_temperaments.asp). 

Guardião Artesão 

Falam a maior parte do tempo em suas 

funções e responsabilidades, do cuidado 

que têm em obedecer às leis, seguir regras 

e respeitar o direito dos outros. 

Impulsivos, falam o que vem a mente deles e tendem a 

fazer o que funciona, o que lhes fornece um rápido e efe-

tivo prazer, mesmo que eles tenham que quebrar suas re-

gras. 

Idealista Racional 

Querem agir a partir de uma boa consci-

ência, sempre tentando alcançar seus ob-

jetivos sem comprometer seu código de 

ética pessoal.  

Falam sobre quais novos problemas os intrigam e quais 

novas soluções planejam. Pragmáticos, agem de forma 

tão eficiente quanto possível para alcançar seus objetivos, 

ignorando as regras e convenções se necessário. 

Uma das propostas computacionais desta tese é criar um framework para análise de tempera-

mento, oferecendo a possibilidade de ter uma visão da persona virtual com base no modelo de 

Myers-Briggs ou David Keirsey. Para tanto, foi desenvolvido o framework intitulado Tempe-

rament Classification Framework (TECLA), construído também de forma modular visando 

uma maior independência entre cada etapa do processo. Essa abordagem torna possível acoplar 

e testar diferentes técnicas a cada módulo. Mesmo que a priori seja permitido apenas a classifi-

cação Myers-Briggs ou Keirsey, é possível expandir o framework inserindo outras taxonomias. 

4.2.1 Estrutura do Framework TECLA 

O processo de classificação possui os seguintes módulos (Figura 4.6): módulo de aquisição de 

dados; módulo de pré-processamento de mensagens; e módulo de classificação do tempera-

mento. Por fim, o módulo de avaliações que pode ser utilizado quando se deseja medir o de-

sempenho do sistema. 
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Figura 4.6 – Estrutura do framework para classificação de temperamentos (Fonte: Próprio Autor). 

Módulo de Aquisição dos Dados 

A primeira etapa no processo ocorre no módulo de aquisição dos dados, responsável por receber 

informações do usuário a ser classificado. É necessário obter informações de uso, tais como, 

quantidade de tweets, quantidade de seguidores e seguidos, além de um conjunto de mensagens 

(tweets) do usuário. Essas informações podem ser inseridas por meio de um arquivo arff15 ou 

capturadas pelo crawler do sistema.  

Módulo de Pré-Processamento de Mensagens 

Em seguida, os dados são pré-processados no módulo de pré-processamento de mensagens, a 

fim de criar uma matriz de objetos por meta-atributos. Esse módulo é responsável pela extração 

dos meta-atributos do corpus e pela construção de uma nova base, chamada meta-base, a partir 

dos meta-atributos extraídos. A lista de meta-atributos do TECLA pode ser vista no Apêndice 

H. 

                                                 

 

15 Modelo de arquivo usado pelo Weka 
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O TECLA não trabalha diretamente com os textos provenientes dos tweets, mas usa in-

formações extraídas destes, denominadas de meta-atributos. Tais informações podem ser dividi-

das em duas categorias: gramatical e comportamental. A categoria comportamental extrai infor-

mações sobre o uso da mídia social e é específica para cada tipo de mídia; no caso do Twitter, o 

número de tweets, o número de seguidos, seguidores, favoritos, número de listagens e número 

de vezes que o usuário foi favoritado. A categoria gramatical considera informações do LIWC, 

MRC, sTagger ou oNLP, extraídas do conjunto de mensagens do usuário, da mesma forma como 

feito para o SAFRA.  

Módulo de Classificação do Temperamento 

Por fim, o módulo de classificação do temperamento infere um temperamento a partir das ca-

racterísticas (meta-atributos) extraídas no processo anterior. Em princípio esse módulo pode 

incorporar qualquer tipo de classificador.  

Na classificação do modelo MBTI foi adotada uma proposta com quatro classificadores 

(Figura 4.7) que recebem os mesmos dados, mas são treinados para identificar os pares opostos 

de atitudes e funções. Um classificador é treinado e responsável por definir a atitude (Extrover-

são/Introversão – E/I) e os demais pelas funções (Intuição/Sensação – N/S, Pensamento/Senti-

mento – T/F, Julgamento/Percepção – J/P), treinados isoladamente. Esses classificadores foram 

denominados classificadores decompostos. 

 

Figura 4.7 – Esquema de classificação para o modelo MBTI. A meta-base é formada pelos objetos presentes na 

base original, porém transformados em meta-atributos (Fonte: Próprio Autor). 

 

Cada um desses classificadores é binário, de modo que a resposta é Extroversão ou In-

troversão, Intuição ou Sensação, Pensamento ou Sentimento, Julgamento ou Percepção. Ao fi-

nal, a resposta dos quatro classificadores construirá o tipo psicológico. Nesse caso, o tipo psi-
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cológico de cada usuário foi destrinchado para problemas com quatro classes binárias. O usuá-

rio pode ser extrovertido ou introvertido, intuitivo ou sensorial, pensador ou sentimental, e jul-

gador ou perceptivo, como ilustra a Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Exemplo de modificação da representação do tipo MBTI de cada usuário (Fonte: Próprio Autor). 

 

Para a classificação baseada no modelo de Keirsey foi construída uma sequência de classifica-

dores. Como apontado em (LORENA e CARVALHO, 2008) uma das estratégias para trabalhar 

com classificadores multiclasses seria a combinação de classificadores gerados em subproble-

mas binários. Com isso, há uma decomposição do problema em problemas binários. Para os 

autores, separar o problema em classificadores binários pode reduzir a complexidade computa-

cional envolvida na solução do problema total, com sub-tarefas mais simples (LORENA e 

CARVALHO, 2008).  

Nesse caso, o classificador tem o mesmo esquema exibido na Figura 4.7, contudo, o 

primeiro classificador que retornar o resultado “1” determinará a classe do objeto. Assim, tem-

se a configuração exibida na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 – Esquema de classificação para o modelo Keirsey (Fonte: Próprio Autor). 

4.2.2 Metodologia de Avaliação 

O primeiro passo no estudo do TECLA foi a criação de uma base de dados de usuários do 

Twitter. Para tanto, optou-se por capturar mensagens no histórico do Twitter que mencionavam 

resultados do Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) seguindo uma metodologia semelhante a 
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proposta por (PLANK e HOVY, 2015). Foram capturadas mensagens que mencionavam “re-

sult” e “mbti”. Como a busca foi realizada no histórico do serviço, a captura continuaria até que 

todas as mensagens que satisfizessem a condição fossem coletadas. Para isso foi necessário 

apenas um dia de coleta, realizado no dia 11 de fevereiro de 2016, que resultou em 157 tweets 

de 146 usuários que auto identificaram seus resultados do MBTI. Foram capturados os 200 

últimos tweets de cada um desses usuários, esse valor representa o número médio de mensagens 

que os usuários capturados possuem. O resultado dessa captura foi 29.200 tweets.  

A Figura 4.10 apresenta a distribuição dos usuários para cada tipo psicológico da taxo-

nomia de Myers-Briggs. Embora considerados raros na humanidade16 os tipos intuitivos, prin-

cipalmente os INFP e INTJ, estão mais presentes na base de dados coletada. Por outro lado, os 

sensoriais (ESFJ, ESTJ, ESFP, ESTP, ISFP, ISTP, ISFJ e ISTJ) representam cerca de 25% da 

base. 

 

Figura 4.10 – Distribuição de usuários para cada tipo psicológico de Myers-Briggs (Fonte: Próprio Autor). 

                                                 

 

16 Baseado nos dados fornecidos no livro “Temperamento e Carreira: Desvendando o Enigma do Sucesso” (pp. 

38 a 40) de Maria da Luz Calegari e Orlando H. Gemignani. 
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A proporção entre cada elemento dos pares Extroversão/Introversão, Intuição/Sensação, Pen-

samento/Sentimento, e Julgamento/Percepção, pode ser vista na Tabela 4.16. Há um claro des-

balanceamento entre o par Intuição/Sensação (N/S), o que pode refletir nos resultados da clas-

sificação. Contudo, para esse estudo não foi realizado um balanceamento entre as classes por 

implicar na redução nos demais pares. Isto é, se o número de N for reduzido para equilibrar 

com S, os valores de E, I, T, F, J e P também seriam reduzidos gerando outros possíveis desba-

lanceamentos.  

Tabela 4.16 – Proporção de usuários elemento do MBTI 

E I S N T F J P 

67 89 40 116 80 76 75 81 

Para avaliar o modelo de Keirsey, cada tipo do MBTI foi mapeado em seu modelo (Artesão, 

Guardião, Idealista e Racional). A Tabela 4.17 descreve a proporção de usuários por tempera-

mento. As classes Artesão e Guardião possuem a menor quantidade de usuários, justamente 

devido à predominância de intuitivos na base (Idealistas e Racionais). 

Tabela 4.17 – Quantidade e proporção de usuários por temperamento de Keirsey. 

Temperamento Quantidade Porcentagem 

Artesão (ISTP, ISFP, ESTP, ESFP) 16 10,96% 

Guardião (ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ) 21 14,38% 

Idealista (INFJ, INFP, ENFJ, ENFP) 51 34,93% 

Racional (INTJ, INTP, ENTJ, ENTP) 58 39,73% 

 

Após a coleta dos dados as informações da categoria comportamental foram extraídas da conta 

de cada usuário, enquanto as informações gramaticais foram obtidas a partir dos 200 tweets 

armazenados de cada usuário. O peso dessas informações na construção da matriz de meta-

atributos é a média entre os 200 tweets, por exemplo, o número médio de palavras de preocu-

pação pessoal, o número médio de onomatopeias, etc. Cada usuário é representado por suas 

informações comportamentais e gramaticais.  

Assim como nos frameworks anteriores, as mensagens foram estruturadas usando n-

gramas e os métodos LIWC, MRC, Stanford POS Tagger, e Apache oNLP. Para o módulo de 

classificação foram utilizados também os sete classificadores: Naïve Bayes; SVM; J48; KNN; 
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Bagging; AdaBoost; e Random Forest. Todos os classificadores usados são brevemente descri-

tos no Apêndice F. 

4.2.3 Resultados Experimentais 

Todos os testes foram feitos com a validação cruzada em k-pastas (k = 5) com 10 execuções. 

Primeiro serão apresentados os resultados para o modelo MBTI, em seguida o modelo de Keir-

sey. Em ambos a expectativa é mostrar a capacidade dos classificadores em inferir cada uma 

das classes, isto é, se a partir dos dados de entrada é possível identificar uma pessoa Artesã, 

Guardiã, Idealista ou Racional, ou ainda, pelo modelo do MBTI se extrovertida/introvertida, 

intuitiva/sensorial, pensadora/sentimental, julgadora/perceptiva. Em todos os casos a medida 

adotada para avaliação foi a acurácia por classe (percentual de classificações corretas por 

classe). 

O primeiro resultado apresentado é dos classificadores descompostos para o modelo 

MBTI (Tabela 4.18).  Cada classificador será responsável por um par. Em todos os casos sem-

pre será executado o mesmo algoritmo de classificação para todos os classificadores. Deseja-se 

responder a seguinte questão:  

É possível identificar a atitude e as funções psicológicas do usuário por meio do que 

ele escreve nas mídias sociais?  

Caso seja possível tem-se uma visão mais profunda do usuário, isto é, uma visão sobre 

a persona virtual.  

Para a base de dados estudada foi possível definir com um acerto médio máximo de 

74,66% ± 0,00 o par Intuição/Sensação. Por outro lado, para os demais pares não foi possível 

determinar com acurácia superior a 63,77% ± 2,09 para E/I, 56,30% ± 1,88 para T/F, 58,08% 

± 2,35 para J/P.  

A acurácia próxima de 50% em problemas de classificação binária balanceada indica 

que o classificador está confuso, pois a probabilidade de um objeto aleatoriamente selecionado 

pertencer a qualquer uma das classes é de 50%. Isso talvez evidencie que a abordagem utilizada 

não esteja adequada para o modelo MBTI ou ainda a base de dados não permita uma discrimi-

nação adequada das classes. 
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Como dito, em todos os modelos de representação o melhor resultado de classificação 

ocorreu no par N/S. O resultado do LIWC mostra esse padrão com acerto médio de 73,01% ± 

0,93 para o par na técnica Bagging. Além dessa, para o Random Forest e SVM a acurácia por 

classe foi superior a 70%.  No caso dos pares T/F e J/P a média geral não ultrapassou 50%. Em 

todos os casos não houve variação do resultado ao alterar o valor de k para o KNN.  

A mesma observação do LIWC pode ser feita para o MRC, contudo, a média geral de 

todos os pares superou 50%, mostrando uma melhora em relação ao LIWC em todos os pares. 

As representações Stanford POS Tagger (sTagger) e Apache OpenNLP (oNLP) possuem o 

mesmo conjunto de atributos, mas a forma de determinar as tags nas palavras é diferente. Em 

ambos os casos houve um aumento da acurácia no par E/I e N/S em relação as técnicas anteri-

ores. O melhor aumento pode ser observado para o par J/P, o qual alcançou uma acurácia de 

58,08% ± 2,35 no oNLP e 56,78% ± 1,28 para o sTagger na classificação via Naïve Bayes. 

Para a representação via n-grama os resultados também indicaram uma maior capaci-

dade em predizer o par N/S. Em geral, o algoritmo Naïve Bayes obteve o melhor desempenho. 

O resultado do teste T indica uma semelhança nos resultados do 1-grama e 2-grama para o 

Naïve Bayes, SVM, J48 e Bagging; entre o 1-grama e 3-grama no Naïve Bayes, J48 e Random 

Forest; e entre o 2-grama e 3-grama no SVM, J48 e todos os KNN. 

Outro teste foi realizado apenas com os atributos obtidos pelo uso do Twitter. Nesse 

caso foi analisada a influência dos atributos anteriores na classificação da base. Com os resul-

tados é possível observar a melhoria proporcionada pelo LIWC e n-gramas sobre o Naïve Bayes 

no N/S, embora não tenha proporcionado um resulado superior ao SVM. O melhor resultado de 

74,66% ± 0,00 para o N/S também ocorreu sem os dicionários e n-grama, isto é, não houve uma 

melhoria. Contudo, analisando o caso do J/P é notório o aumento da acurácia principalmente 

para o MRC, sTagger e oNLP. No caso do par T/F a maioria das técnicas de representação não 

proporcionou um aumento significativo na acurácia. Para o par E/I o melhor desempenho foi 

observado para o MRC.
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Tabela 4.18 – Acurácia (%) de teste do classificador decomposto para o modelo MBTI. 

  E/I N/S T/F J/P 

   ACC F ACC F ACC F ACC F 

1-gram 

Naive Bayes 59,59±1,84% 49,72%±2,32% 65,34±1,68% 20,72%±4,97% 56,03±2,97% 54,37%±3,30% 46,71±3,24% 45,57%±4,01% 

SVM 57,74±3,06% 44,23%±4,18% 67,81±1,84% 05,47%±3,35% 49,79±2,91% 48,02%±2,83% 48,63±2,51% 45,43%±3,14% 

J48 54,32±4,96% 48,90%±5,12% 58,01±3,70% 24,07%±3,54% 52,53±2,74% 49,61%±3,45% 50,68±5,96% 48,89%±6,69% 

1NN 52,33±2,53% 40,82%±2,89% 60,82±2,31% 17,76%±3,77% 56,30±1,88% 58,01%±1,90% 53,01±1,63% 60,03%±0,81% 

2NN 52,33±2,53% 40,82%±2,89% 60,82±2,31% 17,76%±3,77% 56,30±1,88% 58,01%±1,90% 53,01±1,63% 60,03%±0,81% 

3NN 52,33±2,53% 40,82%±2,89% 60,82±2,31% 17,76%±3,77% 56,30±1,88% 58,01%±1,90% 53,01±1,63% 60,03%±0,81% 

Bagging 58,29±1,82% 42,55%±5,74% 73,08±0,81% 02,34%±3,08% 51,58±4,16% 49,05%±4,50% 49,93±1,51% 44,76%±3,28% 

AdaBoost 54,93±3,08% 43,51%±6,25% 68,49±3,55% 25,82%±8,40% 52,33±2,15% 49,93%±5,53% 50,21±2,55% 48,55%±3,79% 

Random Forest 55,41±3,07% 34,25%±4,74% 71,23±1,96% 08,99%±5,12% 51,85±3,76% 44,37%±6,93% 51,71±4,71% 42,22%±6,22% 

2-gram 

Naive Bayes 60,89±1,82% 52,75%±3,07% 65,14±2,42% 21,35%±6,39% 51,99±2,00% 52,05%±2,11% 48,08±2,27% 48,67%±3,32% 

SVM 52,05±2,01% 38,45%±3,16% 69,18±1,68% 13,31%±3,65% 49,38±2,26% 47,84%±2,25% 58,70±3,70% 56,74%±3,40% 

J48 52,60±4,01% 45,29%±4,55% 61,16±3,99% 25,64%±5,72% 49,38±3,25% 46,95%±2,34% 53,70±3,47% 53,41%±3,58% 

1NN 54,86±2,75% 47,42%±2,85% 55,89±1,11% 21,19%±3,31% 50,07±2,22% 44,63%±2,65% 48,70±1,32% 57,89%±1,07% 

2NN 54,86±2,75% 47,42%±2,85% 55,89±1,11% 21,19%±3,31% 50,07±2,22% 44,63%±2,65% 48,70±1,32% 57,89%±1,07% 

3NN 54,86±2,75% 47,42%±2,85% 55,89±1,11% 21,19%±3,31% 50,07±2,22% 44,63%±2,65% 48,70±1,32% 57,89%±1,07% 

Bagging 55,89±3,10% 38,74%±5,78% 73,90±0,89% 05,79%±3,56% 45,55±3,23% 43,54%±3,53% 54,04±3,50% 50,40%±4,27% 

AdaBoost 52,47±3,89% 41,52%±5,25% 66,78±2,69% 24,01%±7,16% 47,12±4,56% 43,70%±3,92% 51,10±3,63% 49,33%±4,56% 

Random Forest 56,51±4,42% 37,49%±7,35% 72,60±1,06% 09,56%±6,48% 52,33±2,32% 45,93%±3,50% 52,26±3,00% 42,82%±4,43% 

3-gram 

Naive Bayes 61,51±1,86% 53,90%±2,43% 64,45±2,44% 21,33%±5,51% 52,88±1,91% 52,81%±1,42% 48,77±2,05% 48,66%±3,06% 

SVM 52,12±1,24% 39,45%±2,23% 69,73±2,18% 13,99%±3,00% 50,27±2,23% 48,00%±1,94% 57,26±3,34% 55,25%±2,93% 

J48 53,97±4,40% 47,16%±4,46% 61,99±3,95% 30,43%±6,77% 47,33±5,59% 44,92%±5,83% 53,42±2,65% 51,72%±3,53% 

1NN 56,64±1,73% 51,79%±1,86% 54,59±0,92% 18,13%±2,75% 50,96±2,15% 43,78%±2,38% 48,42±1,89% 57,77%±1,26% 

2NN 56,64±1,73% 51,79%±1,86% 54,59±0,92% 18,13%±2,75% 50,96±2,15% 43,78%±2,38% 48,42±1,89% 57,77%±1,26% 
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3NN 56,64±1,73% 51,79%±1,86% 54,59±0,92% 18,13%±2,75% 50,96±2,15% 43,78%±2,38% 48,42±1,89% 57,77%±1,26% 

Bagging 56,58±2,96% 38,86%±7,26% 72,60±1,34% 06,74%±6,23% 44,38±4,01% 40,87%±4,77% 50,75±2,53% 46,18%±2,86% 

AdaBoost 53,36±2,78% 42,46%±3,94% 70,55±2,31% 31,13%±6,79% 47,33±4,64% 44,40%±5,35% 49,25±2,88% 46,68%±3,66% 

Random Forest 59,04±2,27% 39,56%±3,62% 71,99±1,24% 13,50%±3,00% 47,88±3,36% 39,75%±6,25% 50,00±4,16% 40,28%±4,25% 

LIWC 

Naive Bayes 56,58±2,38% 51,56%±3,14% 64,52±2,03% 39,97%±3,50% 45,21±3,15% 33,33%±4,96% 48,84±2,43% 43,19%±2,73% 

SVM 55,62±2,67% 46,14%±3,45% 71,99±2,46% 15,60%±5,32% 45,62±4,17% 40,73%±4,55% 52,95±3,88% 52,07%±3,66% 

J48 55,96±4,27% 47,15%±4,14% 60,14±3,50% 22,80%±7,26% 48,70±2,75% 44,60%±5,20% 47,53±2,88% 44,69%±3,82% 

1NN 56,85±1,62% 49,14%±3,59% 62,19±2,25% 28,31%±3,12% 51,64±3,64% 49,65%±4,20% 52,19±2,43% 50,35%±2,56% 

2NN 56,85±1,62% 49,14%±3,59% 62,19±2,25% 28,31%±3,12% 51,64±3,64% 49,65%±4,20% 52,19±2,43% 50,35%±2,56% 

3NN 56,85±1,62% 49,14%±3,59% 62,19±2,25% 28,31%±3,12% 51,64±3,64% 49,65%±4,20% 52,19±2,43% 50,35%±2,56% 

Bagging 57,40±3,69% 42,69%±5,23% 73,01±0,93% 4,69%±03,98% 47,88±4,01% 43,69%±5,64% 47,81±2,85% 42,71%±4,51% 

AdaBoost 54,86±3,25% 41,82%±5,13% 66,64±2,86% 16,08%±4,67% 45,68±3,40% 39,65%±4,61% 43,22±2,90% 40,08%±5,57% 

Random Forest 56,44±2,99% 36,95%±4,15% 72,40±1,99% 11,26%±6,68% 47,33±2,40% 38,48%±5,00% 48,42±3,66% 37,71%±3,82% 

MRC 

Naive Bayes 54,52±1,51% 60,70%±1,22% 45,75±1,26% 41,58%±1,57% 47,33±3,15% 33,52%±3,11% 54,04±1,82% 40,76%±2,20% 

SVM 57,88±1,68% 15,78%±3,47% 74,66±0,00% 0,00%±00,00% 51,64±3,10% 39,00%±4,28% 52,60±2,68% 45,52%±3,82% 

J48 55,27±1,68% 59,81%±2,48% 71,03±2,12% 6,38%±04,38% 50,62±3,60% 25,94%±13,08% 52,05±2,91% 32,75%±5,70% 

1NN 58,77±2,98% 47,69%±3,82% 66,85±1,89% 33,31%±3,28% 52,12±3,67% 49,89%±4,58% 54,59±3,49% 53,65%±4,31% 

2NN 58,77±2,98% 47,69%±3,82% 66,85±1,89% 33,31%±3,28% 52,12±3,67% 49,89%±4,58% 54,59±3,49% 53,65%±4,31% 

3NN 58,77±2,98% 47,69%±3,82% 66,85±1,89% 33,31%±3,28% 52,12±3,67% 49,89%±4,58% 54,59±3,49% 53,65%±4,31% 

Bagging 54,52±2,78% 41,56%±4,11% 72,95±1,20% 8,29%±03,41% 49,45±3,21% 46,42%±5,38% 49,73±3,47% 45,45%±4,59% 

AdaBoost 54,04±2,68% 44,85%±6,84% 68,77±1,51% 8,87%±03,95% 50,75±3,15% 43,52%±6,63% 54,25±2,00% 46,19%±2,42% 

Random Forest 55,55±3,64% 36,31%±4,52% 71,10±2,27% 13,80%±6,97% 51,51±2,79% 44,34%±5,29% 52,53±3,23% 44,34%±5,40% 

Open 

Naive Bayes 61,37±2,32% 61,10%±2,35% 51,64±3,47% 38,77%±2,87% 48,36±4,10% 42,61%±5,34% 58,08±2,35% 47,55%±3,40% 

SVM 57,95±1,99% 48,32%±2,12% 72,88±0,88% 00,94%±1,89% 45,34±4,25% 42,52%±5,86% 53,49±1,45% 45,58%±2,57% 

J48 58,63±2,71% 51,50%±2,87% 64,32±4,91% 27,14%±7,67% 49,93±2,86% 46,06%±3,41% 54,66±2,20% 53,75%±1,99% 
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1NN 57,12±1,79% 51,93%±2,90% 67,12±1,47% 28,03%±3,81% 46,78±2,33% 42,46%±2,66% 51,64±1,63% 48,67%±2,07% 

2NN 57,12±1,79% 51,93%±2,90% 67,12±1,47% 28,03%±3,81% 46,78±2,33% 42,46%±2,66% 51,64±1,63% 48,67%±2,07% 

3NN 57,12±1,79% 51,93%±2,90% 67,12±1,47% 28,03%±3,81% 46,78±2,33% 42,46%±2,66% 51,64±1,63% 48,67%±2,07% 

Bagging 60,68±2,78% 49,20%±3,75% 73,29±0,97% 05,31%±3,36% 47,53±2,88% 43,92%±3,97% 54,32±3,03% 49,24%±4,00% 

AdaBoost 63,77±2,09% 55,25%±4,04% 71,44±1,86% 19,52%±6,33% 51,44±2,85% 48,79%±6,41% 55,89±1,11% 47,13%±2,33% 

Random Forest 58,42±1,50% 43,06%±3,31% 71,16±2,85% 12,30%±7,45% 50,07±3,98% 42,90%±5,82% 54,73±2,68% 45,67%±4,29% 

sTagger 

Naive Bayes 60,07±1,34% 61,02%±1,79% 52,47±2,60% 39,18%±4,09% 47,40±2,85% 36,46%±4,18% 56,78±1,28% 45,22%±2,51% 

SVM 55,34±3,35% 42,04%±4,44% 74,66±0,00% 00,00%±0,00% 45,89±4,50% 38,85%±6,24% 54,04±3,16% 49,63%±3,66% 

J48 52,88±3,08% 43,53%±2,45% 61,23±3,57% 21,58%±4,86% 51,92±3,63% 48,62%±4,08% 55,62±3,81% 54,89%±3,57% 

1NN 57,05±2,35% 50,85%±3,26% 60,21±2,55% 15,75%±4,93% 47,19±2,02% 42,76%±1,62% 50,48±3,84% 44,31%±5,38% 

2NN 57,05±2,35% 50,85%±3,26% 60,21±2,55% 15,75%±4,93% 47,19±2,02% 42,76%±1,62% 50,48±3,84% 44,31%±5,38% 

3NN 57,05±2,35% 50,85%±3,26% 60,21±2,55% 15,75%±4,93% 47,19±2,02% 42,76%±1,62% 50,48±3,84% 44,31%±5,38% 

Bagging 54,45±2,97% 41,29%±4,75% 73,15±1,73% 07,08%±3,86% 50,21±3,61% 46,48%±3,62% 54,86±2,99% 49,69%±4,56% 

AdaBoost 55,96±3,61% 46,86%±6,09% 69,73±2,43% 12,59%±4,92% 50,62±3,74% 44,89%±7,50% 54,66±2,07% 47,95%±3,54% 

Random Forest 55,34±2,85% 37,81%±6,27% 70,55±2,89% 09,93%±7,76% 48,42±3,68% 39,85%±4,72% 55,41±3,46% 46,24%±5,65% 

Twitter 

Naive Bayes 55,75±1,38% 63,62%±1,13% 40,89±1,37% 42,59%±0,69% 52,26±2,35% 31,66%±3,10% 49,18±2,23% 16,50%±2,83% 

SVM 57,88±0,34% 01,59%±1,59% 74,66±0,00% 00,00%±0,00% 51,92±1,62% 12,28%±10,5% 50,07±1,28% 17,12%±9,14% 

J48 57,33±1,73% 62,70%±2,28% 72,74±1,75% 04,60%±3,92% 52,12±2,38% 27,93%±12,4% 50,34±1,74% 05,07%±5,81% 

1NN 50,48±2,35% 41,82%±2,71% 61,85±2,06% 25,76%±4,28% 54,66±1,67% 52,42%±1,98% 46,37±4,11% 46,01%±4,40% 

2NN 50,48±2,35% 41,82%±2,71% 61,85±2,06% 25,76%±4,28% 54,66±1,67% 52,42%±1,98% 46,37±4,11% 46,01%±4,40% 

3NN 50,48±2,35% 41,82%±2,71% 61,85±2,06% 25,76%±4,28% 54,66±1,67% 52,42%±1,98% 46,37±4,11% 46,01%±4,40% 

Bagging 54,38±1,94% 44,02%±3,31% 73,08±1,62% 13,29%±7,43% 53,49±3,62% 49,89%±4,86% 49,79±2,06% 47,14%±3,16% 

AdaBoost 57,60±2,93% 50,11%±6,44% 72,60±1,71% 12,52%±8,44% 51,51±3,70% 45,92%±4,44% 49,18±2,60% 46,59%±4,00% 

Random Forest 54,59±3,15% 41,55%±5,69% 71,44±3,30% 24,08%±7,31% 54,73±2,44% 47,42%±4,22% 49,04±1,74% 41,04%±3,96% 
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A Tabela 4.19 mostra os resultados de teste para o modelo de Keirsey. Nesse caso, observa-se 

a capacidade de predição do tipo Artesão, Guardião, Idealista e Racional, respondendo à ques-

tão:  

“A partir do que o usuário escreve é possível inferir seu temperamento?”  

Pelos resultados apresentados entende-se que sim para os tipos Artesão e Guardião com um 

acerto médio de 89,04%±0,00% e 85,62%±0,00%, respectivamente. Por outro lado, as classes 

Idealista e Racional apresentaram uma acurácia média máxima de 65,27%±0,44% e 

59,93%±1,11%, respectivamente. Tais valores para Idealistas e Racionais podem ser um reflexo 

de atributos não adequados para representar o comportamento de ambos. Isto é, o que diferencia 

Artesão de Guardião é a característica julgamento/percepção, enquanto os Idealistas e Racio-

nais se diferenciam pelo par sentimento/pensamento.  

Para as representações via n-grama, variou-se os valores de n entre 1 e 3. Nesse caso o 

desempenho também foi superior para as classes Artesão e Guardião e inferiores para Idealista 

e Racional. A partir do teste T observa-se uma probabilidade de semelhança de 74,72% entre o 

1-grama e 2-grama no algoritmo AdaBoost e 63,76% entre o 2-grama e 3-grama no Naïve Ba-

yes. Nos demais foi inferior a 50%. 

No MRC a dimensionalidade é menor que no LIWC, mas em geral o desempenho deles 

foi parecido, exceto para a classe Idealista em que no J48 a acurácia foi de 63,84%±1,56%. 

Executando o teste T com 5% de nível de significância no resultado de ambos para avaliar a 

hipótese de igualdade entre os valores médios de acurácia a probabilidade de igualdade foi 

superior a 90% para o Random Forest e em torno de 85,31% para os resultados nos KNNs, 

Bagging e AdaBoost. Isso representa que não se pode descartar a hipótese de que os valores 

entre essas técnicas tenham sidos iguais. O teste T indicou uma probabilidade de semelhança 

de 63,78% no J48, e 58,67% no Bagging. Nos demais a probabilidade foi inferior a 50%. Ob-

servando o resultado médio por classe o oNLP possui uma leve vantagem em relação ao 

sTagger: 83,55% contra 82,54% para Artesão; 80,30% contra 79,99% para Guardião; 58,11% 

contra 56,81% para Idealista; e 53,34% contra 52,20% para Racional. 

Analisando apenas com os atributos obtidos pelo uso do Twitter a média de acurácia 

considerando todos os classificadores foi de 82,28%, 75,71%, 61,74%, 55,43% para Artesão, 

Guardião, Idealista e Racional, respectivamente. Comparando com as demais estruturas tem-

se: 83,71%, 79,74%, 56,07%, 51,61 para LIWC; 84,06%, 78,53%, 59,87%, 53,84 para MRC; 
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83,55%, 80,30%, 58,11%, 53,34 para Open; 82,54%, 79,99%, 56,81%, 52,20 para sTagger. 

Isso demonstra que em todos os casos a adição de um dicionário melhorou o desempenho para 

a classe Artesão e Guardião porém piorou para Idealista e Racional. O mesmo comportamento 

pode ser observado com a técnica n-grama: 86,23%, 79,06%, 56,24%, 54,11 para 1-grama; 

84,34%, 79,17%, 56,64%, 51,93 para 2-grama; e 84,32%, 78,32%, 56,17%, 51,42 para 3-

grama. 

Em geral, altos índices de acurácia implicaram em baixos valores de medida F. Tal me-

dida ficou muito abaixo de 50% em todos os casos revelendo uma tendência na classificação 

negativa dentre as classes. Como cada temperamento é classificado por um classificador dis-

tinto, a tarefa passa a ser binária. Com isso, a distribuição entre o “Sim” e “Não” pode influen-

ciar, como mostrado a seguir: 

 Artesão: 18 Sim, 138 Não. Uma diferença de 120, com isso, a maior medida F foi de 

34,10%±2,34 (sTagger, Naive Bayes); 

 Guardião: 22 Sim, 134 Não; Diferença de 112. Nesse caso o melhor resultado da medida 

F não ultrapassou 33,18%±4,06 (LIWC, Naive Bayes); 

 Idealista: 56 Sim, 100 Não. Com uma diferença de 54 e maior medida F de 44,65%±4,99 

(Open, Naive Bayes); 

 Racional: 60 Sim, 96 Não. Diferença de 36, para uma medida F que não ultrapassou 

44,90%±5,38 (Open, Naive Bayes). 
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Tabela 4.19 – Acurácia do sistema decomposto para o modelo de Keirsey. 

  Artesão Guardião Idealista Racional 

   ACC F ACC F ACC F ACC F 

1-gram 

Naive Bayes 88,49±0,51 0,00%±0,00 84,52±0,93 13,52%±5,47 60,48±2,77 41,92%±2,93 51,44±2,76 35,31%±3,95 

SVM 88,90±0,27 0,00%±0,00 84,45±0,53 01,70%±3,41 55,48±2,39 27,52%±4,87 53,08±2,44 30,65%±3,23 

J48 79,45±3,26 12,70%±7,12 71,99±3,78 11,89%±6,73 55,41±4,58 37,55%±5,80 49,59±5,35 42,29%±5,96 

1NN 85,41±1,34 1,67%±3,34 73,84±2,00 16,57%±5,84 50,34±1,92 35,28%±3,01 57,67±1,59 42,33%±1,99 

2NN 85,41±1,34 1,67%±3,34 73,84±2,00 16,57%±5,84 50,34±1,92 35,28%±3,01 57,67±1,59 42,33%±1,99 

3NN 85,41±1,34 1,67%±3,34 73,84±2,00 16,57%±5,84 50,34±1,92 35,28%±3,01 57,67±1,59 42,33%±1,99 

Bagging 88,90±0,27 0,00%±0,00 85,07±0,51 0,00%±0,00 61,92±2,32 23,15%±6,32 54,86±2,88 29,19%±5,38 

AdaBoost 85,68±1,12 4,54%±4,57 79,38±2,76 16,95%±7,24 60,82±3,87 32,97%±6,75 50,89±1,86 34,11%±3,74 

Random Forest 88,36±0,68 01,11%±3,33 84,66±1,07 10,72%±6,69 61,03±3,19 25,28%±4,51 54,11±3,78 29,43%±7,11 

2-gram 

Naive Bayes 87,40±0,98 0,00%±0,00 83,70±0,86 17,28%±4,41 55,14±3,01 40,26%±4,06 51,37±3,08 35,38%±4,21 

SVM 88,49±0,67 0,00%±0,00 84,59±0,77 2,54%±5,38 54,93±2,10 25,32%±4,00 52,74±2,17 32,13%±3,69 

J48 77,95±3,52 11,41%±5,84 79,04±4,65 33,28%±10,1 54,52±2,64 35,72%±4,83 51,30±4,35 40,17%±6,27 

1NN 80,68±1,40 0,00%±0,00 71,16±2,26 19,97%±4,62 55,27±2,03 21,91%±4,22 51,30±1,77 42,08%±2,91 

2NN 80,68±1,40 0,00%±0,00 71,16±2,26 19,97%±4,62 55,27±2,03 21,91%±4,22 51,30±1,77 42,08%±2,91 

3NN 80,68±1,40 0,00%±0,00 71,16±2,26 19,97%±4,62 55,27±2,03 21,91%±4,22 51,30±1,77 42,08%±2,91 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,21±0,63 0,00%±0,00 60,55±2,55 19,89%±5,78 53,63±3,53 28,43%±4,82 

AdaBoost 85,41±1,68 2,72%±4,19 81,51±2,86 18,67%±10,6 58,84±3,10 32,55%±8,45 52,33±4,54 34,92%±4,70 

Random Forest 88,70±0,55 01,11%±3,33 85,00±0,89 8,89%±6,67 59,93±2,67 20,86%±4,27 52,05±3,69 26,09%±5,38 

3-gram 

Naive Bayes 87,40±0,88 0,00%±0,00 83,77±0,92 20,53%±5,86 55,07±2,42 40,37%±2,68 51,44±3,26 35,27%±4,38 

SVM 88,49±0,67 0,00%±0,00 84,73±0,62 01,74%±3,48 53,22±2,19 23,80%±4,26 51,23±3,28 30,42%±4,55 

J48 77,74±3,17 9,51%±7,94 73,42±4,08 18,97%±7,01 53,29±2,92 36,35%±2,70 50,41±2,66 38,93%±3,60 

1NN 80,75±1,39 2,03%±3,10 70,68±2,29 16,22%±4,62 55,62±2,56 19,38%±4,18 49,52±2,35 42,77%±3,04 

2NN 80,75±1,39 2,03%±3,10 70,68±2,29 16,22%±4,62 55,62±2,56 19,38%±4,18 49,52±2,35 42,77%±3,04 
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3NN 80,75±1,39 2,03%±3,10 70,68±2,29 16,22%±4,62 55,62±2,56 19,38%±4,18 49,52±2,35 42,77%±3,04 

Bagging 88,97±0,21 0,00%±0,00 85,00±0,37 00,83%±2,50 61,51±2,27 21,89%±4,45 53,84±2,38 26,34%±5,00 

AdaBoost 85,68±1,51 6,37%±7,50 80,89±1,92 16,46%±7,46 55,00±2,97 27,80%±4,59 50,41±3,57 31,29%±4,82 

Random Forest 88,36±0,53 0,00%±0,00 85,00±0,72 8,87%±6,65 60,62±2,69 20,55%±5,15 56,85±1,81 31,02%±5,14 

LIWC 

Naive Bayes 74,32±1,74 30,98%±5,37 77,19±2,62 33,18%±4,06 57,53±3,99 43,06%±4,66 42,47±2,86 41,47%±3,31 

SVM 88,08±0,93 11,05%±5,25 84,73±1,23 10,37%±4,97 59,45±2,23 27,58%±3,60 49,38±2,34 27,50%±4,13 

J48 82,12±2,28 13,78%±7,23 75,82±2,37 14,33%±6,02 50,96±2,97 30,47%±4,87 49,93±4,25 29,57%±8,17 

1NN 81,92±1,27 16,93%±5,44 75,75±0,82 19,48%±3,04 54,04±3,13 33,50%±4,21 56,03±2,61 43,88%±2,98 

2NN 81,92±1,27 16,93%±5,44 75,75±0,82 19,48%±3,04 54,04±3,13 33,50%±4,21 56,03±2,61 43,88%±2,98 

3NN 81,92±1,27 16,93%±5,44 75,75±0,82 19,48%±3,04 54,04±3,13 33,50%±4,21 56,03±2,61 43,88%±2,98 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,41±0,31 00,87%±2,61 59,66±2,88 17,81%±4,02 51,71±2,84 24,85%±5,07 

AdaBoost 85,34±1,74 8,31%±5,86 82,05±1,56 10,22%±5,21 56,71±3,11 26,45%±8,20 48,15±4,75 28,63%±3,86 

Random Forest 88,77±0,34 01,11%±3,33 85,21±0,76 8,64%±8,57 58,15±2,93 15,34%±4,63 54,73±2,40 27,35%±7,04 

MRC 

Naive Bayes 61,16±1,81 29,04%±2,09 58,70±3,08 20,94%±3,29 59,18±4,19 19,26%±4,57 48,63±3,47 41,23%±3,35 

SVM 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,62±0,00 0,00%±0,00 65,27±0,44 2,66%±1,74 59,93±1,11 4,21%±3,12 

J48 87,47±1,44 1,67%±5,00 81,37±2,07 10,02%±4,52 63,84±1,56 00,99%±2,11 59,04±1,70 3,53%±4,33 

1NN 84,32±1,04 26,08%±5,29 75,96±1,87 14,41%±7,80 57,74±2,23 39,11%±1,94 51,23±1,75 39,73%±2,61 

2NN 84,32±1,04 26,08%±5,29 75,96±1,87 14,41%±7,80 57,74±2,23 39,11%±1,94 51,23±1,75 39,73%±2,61 

3NN 84,32±1,04 26,08%±5,29 75,96±1,87 14,41%±7,80 57,74±2,23 39,11%±1,94 51,23±1,75 39,73%±2,61 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,21±0,45 01,74%±3,48 59,32±2,66 20,23%±5,91 53,29±5,10 29,63%±6,77 

AdaBoost 88,70±1,03 00,87%±2,61 83,70±1,75 11,66%±7,33 59,11±3,18 15,12%±6,68 54,66±2,12 19,63%±7,52 

Random Forest 88,22±1,14 4,42%±5,44 84,32±1,39 8,64%±6,42 58,90±2,12 21,60%±4,81 55,27±3,20 29,19%±3,66 

Open 

Naive Bayes 67,60±1,68 30,97%±2,36 71,37±1,73 25,04%±4,32 61,78±3,69 44,65%±4,99 54,79±4,69 44,90%±5,38 

SVM 89,04±0,00 0,00%±0,00 84,93±0,43 0,00%±0,00 62,60±1,23 12,95%±4,29 57,19±1,27 26,29%±3,41 

J48 80,82±2,08 8,92%±3,53 77,26±2,35 12,10%±4,91 56,64±3,15 39,70%±4,58 51,30±3,90 38,35%±4,77 

1NN 83,08±2,01 13,30%±6,24 79,11±1,23 21,02%±5,91 53,36±1,04 35,55%±1,71 50,62±3,02 37,10%±4,13 
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2NN 83,08±2,01 13,30%±6,24 79,11±1,23 21,02%±5,91 53,36±1,04 35,55%±1,71 50,62±3,02 37,10%±4,13 

3NN 83,08±2,01 13,30%±6,24 79,11±1,23 21,02%±5,91 53,36±1,04 35,55%±1,71 50,62±3,02 37,10%±4,13 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,27±0,34 0,00%±0,00 60,55±1,94 22,82%±6,34 54,18±3,66 29,16%±5,38 

AdaBoost 87,19±1,65 4,01%±4,92 81,85±1,77 2,81%±4,52 61,23±2,42 14,18%±7,98 56,10±3,44 27,19%±5,54 

Random Forest 89,04±1,06 6,68%±8,76 84,66±0,98 7,82%±7,02 60,14±3,94 23,48%±9,50 54,66±3,03 26,60%±5,79 

sTagger 

Naive Bayes 69,79±1,69 34,10%±2,34 71,10±1,70 22,43%±3,84 55,00±3,36 33,91%±4,90 46,23±4,29 41,66%±4,47 

SVM 89,04±0,00 0,00%±0,00 84,93±0,43 0,00%±0,00 62,33±1,10 5,15%±2,75 56,10±2,90 20,85%±6,27 

J48 83,70±2,27 17,35%±7,91 77,95±2,14 15,25%±5,72 55,96±2,94 37,75%±4,74 50,27±3,19 33,61%±5,02 

1NN 78,70±1,87 6,13%±2,92 77,60±1,15 12,16%±5,49 52,88±2,18 36,61%±3,33 52,19±2,84 37,33%±3,89 

2NN 78,70±1,87 6,13%±2,92 77,60±1,15 12,16%±5,49 52,88±2,18 36,61%±3,33 52,19±2,84 37,33%±3,89 

3NN 78,70±1,87 6,13%±2,92 77,60±1,15 12,16%±5,49 52,88±2,18 36,61%±3,33 52,19±2,84 37,33%±3,89 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,34±0,34 2,57%±3,93 61,16±3,44 22,02%±5,54 51,99±2,83 26,02%±5,85 

AdaBoost 86,78±1,41 10,12%±6,30 82,95±1,66 5,98%±5,59 59,59±2,92 24,29%±6,11 54,59±2,89 18,12%±6,55 

Random Forest 88,42±0,65 01,00%±3,00 84,86±1,28 11,80%±6,38 58,63±3,60 19,26%±6,08 54,04±3,33 27,78%±5,11 

Twitter 

Naive Bayes 50,07±1,32 0,00%±1,35 35,55±4,79 20,53%±1,24 64,59±2,53 40,37%±2,38 54,04±4,18 35,27%±5,45 

SVM 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,62±0,00 01,74%±0,00 65,27±0,44 23,80%±1,87 59,73±0,67 30,42%±1,33 

J48 89,04±0,00 9,51%±0,00 85,14±0,62 18,97%±0,00 64,59±0,62 36,35%±0,00 59,86±0,88 38,93%±0,97 

1NN 82,40±1,71 2,03%±4,90 74,79±1,96 16,22%±4,08 58,42±2,15 19,38%±2,00 53,08±3,95 42,77%±5,57 

2NN 82,40±1,71 2,03%±4,90 74,79±1,96 16,22%±4,08 58,42±2,15 19,38%±2,00 53,08±3,95 42,77%±5,57 

3NN 82,40±1,71 2,03%±4,90 74,79±1,96 16,22%±4,08 58,42±2,15 19,38%±2,00 53,08±3,95 42,77%±5,57 

Bagging 89,04±0,00 0,00%±0,00 85,48±0,41 00,83%±2,73 61,92±2,58 21,89%±6,14 54,59±2,08 26,34%±5,19 

AdaBoost 89,04±0,00 6,37%±0,00 83,15±1,03 16,46%±3,72 62,53±2,58 27,80%±4,92 54,45±3,63 31,29%±6,75 

Random Forest 87,05±1,72 0,00%±6,47 82,05±2,27 8,87%±7,64 61,51±2,29 20,55%±5,57 56,99±3,80 31,02%±4,47 
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4.2.4 Considerações sobre o TECLA 

Retomando aos objetivos traçados no Capítulo 1 em que o ponto central no desenvolvimento 

do TECLA era responder à questão:  

É possível determinar o temperamento de um usuário sem que ele precise preencher um 

questionário de termperamento?  

Essa argumentação em relação aos questionários ocorre devido a um possível vies proporcio-

nado quando uma pessoa sabe que será avaliada. Assim como visto nos experimentos de con-

formindade de Salomom Asch no Capítulo 3, uma pessoa pode tender a dar a resposta para 

permanecer de acordo com o grupo. Analisar o histórico de uso a ferramenta poderia diminuir 

esse vies, visto que o usuário não poderia identificar qual ponto de sua geração de conteúdo 

será avaliado.  

Os experimentos apresentados aqui para o TECLA mostraram que, com acurácia supe-

rior a 85%, é possível determinar os temperamentos Artesão e Guardião a partir do conteúdo 

gerado pelos usuários nas mídias sociais, particularmente no Twitter. Nesse caso, tanto a repre-

sentação via n-grama quanto os meta-dados proporcionaram bons resultados. Há ainda uma 

dificuldade da ferramenta em distinguir Idealista e Racional. No caso do MBTI os resultados 

foram superiores a 70% apenas na classificação da função Intuição-Sensação. Neste caso, o 

TECLA também apresentou dificuldade para estabelecer uma distinção para os demais pares.  

4.3 PERSOMA: Framework de Análise de Personalidade 

O Personality Classification Framework (PERSOMA) é um sistema de predição de personali-

dade para mídias sociais que consiste de um classificador multirrótulo independente do algo-

ritmo e de transformação baseada em rótulo (TSOUMAKAS, KATAKIS e VLAHAVAS, 

2006). Um problema multirrótulo é aquele em que os objetos da base podem pertencer a mais 

de uma classe (rótulo) simultaneamente, como ilustra o exemplo da Tabela 4.20 (COELHO, 

2011). 
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Tabela 4.20 - Exemplo de base multirrótulo (Adaptado de (COELHO, 2011)). 

Problema Multirrótulo 

Objeto Classe 

1 B, C 

2 A, B, C 

3 C, 

4 B, C 

5 A 

6 B 

 

A abordagem independente do algoritmo, usada no PERSOMA, decompõe o problema em um 

ou mais problemas de classificação de único rótulo e desconsidera a possível correlação entre 

os diferentes rótulos. Essa decomposição pode ser tanto baseada em rótulo, quanto baseada nas 

instâncias do banco de dados (CARVALHO e FREITAS, 2009). Após a separação, um algo-

ritmo tradicional de classificação pode ser aplicado (CHERMAN e MONARD, 2009). 

A técnica de transformação baseada em rótulo, também conhecida como Label Power-

set, divide o problema multirrótulo L em M problemas binários e, portanto, M classificadores 

são criados, onde M é o número de rótulos/classes da base. Tomando como exemplo a Tabela 

4.20, a transformação baseada em rótulo criaria três problemas binários (Figura 4.11).  

 

Figura 4.11 - Exemplo de decomposição de um problema multirrótulo pela técnica baseada em rótulo (Fonte: 

adaptado de (COELHO, 2011)). 

Para cada classificador um rótulo é associado e um treinamento é feito a fim de resolver o 

problema de rótulo único (COELHO, 2011). A técnica de transformação baseada em instância 

converte o problema em um ou mais problemas de rótulo único de acordo com o conjunto de 

rótulos associados a cada objeto. As principais estratégias utilizadas por esta técnica são 

(CARVALHO e FREITAS, 2009):  
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Eliminação de casos multirrótulo (Figura 4.12); 

 

Figura 4.12 - Exemplo de decomposição com eliminação dos casos multirrótulos (Fonte: adaptado de  

(COELHO, 2011)). 

Criação de novos rótulos únicos usando os multirrótulos existentes (Figura 4.13);  

 

Figura 4.13 - Exemplo de decomposição com criação de novos rótulos (Fonte: adaptado de (COELHO, 

2011)). 

Conversão dos casos multirrótulo em instâncias de rótulo único (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 - Exemplo de decomposição com eliminação de rótulos (Fonte: adaptado de (COELHO, 

2011)). 

A abordagem dependente de algoritmo envolve classificadores de rótulo único modificados 

para tratar o problema multirrótulo (COELHO, 2011). A vantagem dessa abordagem é que em 

muitos casos a modificação melhora os resultados em problemas do mundo real quando com-

parados à abordagem independente de algoritmo (CARVALHO e FREITAS, 2009). Muitas 
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técnicas têm sido adaptadas para resolver problemas multirrótulo, tais como árvores de decisão 

(CARVALHO e FREITAS, 2009; COELHO, 2011), Support Vector Machines (SVM) 

(GOLBECK, ROBLES, et al., 2011; QUERCIA, KOSINSKI, et al., 2011; MAIRESSE, 

WALKER, et al., 2007; TSYTSARAU e PALPANAS, 2010; SUMNER, BYERS, et al., 2012), 

k vizinhos mais próximos (ZHANG e ZHOU, 2005), regras de associação (THABTAH, 

COWLING e PENG, 2004), algoritmos evolucionários (VALLIM, 2009), algoritmos baseados 

em colônias de formiga (CHAN e FREITAS, 2006), e redes neurais artificiais (ZHANG e 

ZHOU, 2006). 

Para nosso estudo envolvendo análise de personalidade, para cada traço de personali-

dade do modelo do CGF é atribuído um classificador binário que indica se uma certa pessoa 

(usuário) possui ou não possui aquele traço de personalidade. O sistema permite dois tipos de 

análise sobre os dados: 1) predizer traços de personalidade dos usuários; e 2) predizer traços de 

personalidade em grupos de mensagens. No primeiro caso, a partir de mensagens coletadas de 

um usuário é feita a análise dos traços. No segundo caso, a ideia é permitir uma visão sobre os 

traços gerais em um grupo de mensagens, por exemplo, entender o traço de personalidade de 

pessoas que falam sobre determinada marca ou produto. Nesse caso, podem ser inseridos no 

sistema os tweets categorizados, ou utilizar algum algoritmo de agrupamento do sistema para 

realizar a categorização.  

Após esta etapa preliminar, o PERSOMA extrai um conjunto de meta-atributos dos 

tweets, em vez de trabalhar diretamente com o texto do tweet e, por fim, transforma o problema 

de classificação multirrótulo em problemas binários para então aplicar um algoritmo de classi-

ficação para predizer a personalidade. 

4.3.1 Estrutura do Framework PERSOMA 

A sequência de execução do PERSOMA foi separada nos seguintes módulos: módulo de aqui-

sição dos dados; módulo de agrupamento de dados; módulo de pré-processamento de mensa-

gens; módulo de transformação e módulo de classificação; como apresentado na Figura 4.15. 

Também possui um módulo opcional para avaliações (módulo de avaliações). 
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Figura 4.15 - Fluxograma do funcionamento do PERSOMA (Fonte: Próprio Autor). 

Módulo de Aquisição dos Dados 

Assim como nos demais frameworks é a etapa do processo em que os dados podem ser coleta-

dos ou inseridos na ferramenta. Semelhante ao TECLA, é necessário obter informações de uso, 

tais como, quantidade de tweets, quantidade de seguidores e seguidos, além de um conjunto de 

mensagens (tweets) do usuário.  

Módulo de Agrupamento de Dados 

Este é um módulo opcional em que os dados capturados ou inseridos podem ser categorizados 

em grupos. Caso o interesse seja identificar os traços de personalidade em grupos de tweets, o 

módulo de agrupamento de dados é responsável por agrupar os tweets. Esse módulo só deve ser 

usado se a intenção for identificar tendências em grupos. Fazem parte desse módulo todos os 

algoritmos disponibilizados no pacote Weka: K-means; Agrupamento Hierárquico; Expectation 

Maximisation; Cobweb; e FarthestFirst. 

Módulo de Pré-Processamento de Mensagens 

O módulo de pré-processamento de mensagens é responsável pela extração dos meta-atributos 

do corpus e pela construção de uma nova base, “meta-base”, a partir dos meta-atributos extraí-

dos. Assim, um objeto 𝒐𝑖 =  {𝐭1, 𝐭2, … , 𝐭𝑛} é composto pelos tweets 𝑡1, … , 𝑡𝑛. Os atributos são 

extraídos de conjuntos de mensagens 𝑡1, … , 𝑡𝑛. No processo de classificação o framework não 
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trabalha diretamente com os tweets, mas usa informações extraídas destes. Tais informações 

podem ser divididas em duas categorias: gramatical e comportamental. A categoria gramatical 

considera informações de contagem, como o número de palavras utilizadas e a quantidade de 

sinais de pontuação utilizados no texto (MAIRESSE, WALKER, et al., 2007). A categoria 

comportamental extrai informações sobre o uso da mídia social e é específica para cada tipo de 

mídia (ADALI e GOLBECK, 2012). A lista de meta-atributos do PERSOMA pode ser vista no 

Apêndice H.  Como esta tese enfatiza o uso do Twitter, essas informações incluem o número 

de seguidores, o número de pessoas/grupos seguidas, e outros, como descrito abaixo.  

Módulo de Transformação 

O módulo de transformação é encarregado de converter o problema multirrótulo em problemas 

binários de um único rótulo. Cada rótulo corresponde a um traço de personalidade no modelo 

do CGF no problema binário; isto é, cada grupo de mensagens pode ou não conter um traço de 

personalidade. Ao objeto 𝐨𝑖 na meta-base é associado um conjunto de rótulos Y, Y ⊆ 𝐂, da qual 

𝐂 é o conjunto de rótulos do problema. Consequentemente, um classificador multirrótulo Γ 

mapeia cada objeto em um conjunto de rótulos Y, Γ: O → Y. Esse mapeamento pode ser feito 

de duas maneiras: por meio de um algoritmo de classificação adaptado ao problema (depen-

dente de algoritmo); ou o problema pode ser dividido em problemas com um único rótulo (in-

dependente de algoritmo) (TSOUMAKAS, KATAKIS e VLAHAVAS, 2006). 

A Figura 4.16 mostra um exemplo de como essa transformação é feita no PERSOMA. 

Seja 𝐨𝑖 um objeto (indivíduo) caracterizado pela extroversão, conscienciosidade e neuroti-

cismo. Após a transformação o objeto possui os cinco rótulos, referentes a cada traço, mas com 

a extroversão, conscienciosidade e neuroticismo marcadas como “1” e os outros dois traços, 

amabilidade e neuroticismo, marcados como “0”. No módulo de classificação cada classificador 

é responsável por determinar se o objeto possui ou não o traço de personalidade. 
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Figura 4.16 - Ilustração de como o módulo de transformação funciona (Fonte: Próprio Autor). 

Módulo de Classificação 

O módulo de classificação é responsável por determinar se há ou não o traço de personalidade 

no conjunto de mensagens. Este recebe uma meta-base rotulada, que é chamada de meta-base 

de treinamento ou conjunto de treinamento, já transformada em cinco problemas binários, além 

dos dados não rotulados, chamado conjunto de teste. A classificação multirrótulo é feita por 

cinco algoritmos de classificação, cada um responsável por uma única classe. Salienta-se que 

embora cinco classificadores sejam usados, a resposta do módulo de classificação é um vetor 

binário, em que cada posição corresponde a um traço de personalidade. Os classificadores usa-

dos nos experimentos para avaliar o sistema proposto foram: Naïve Bayes (NB); Support Vector 

Machine (SVM); e rede neural Multilayer Perceptron (MLP), brevemente descritos no Apên-

dice F. Os classificadores são treinados usando aprendizado semi-supervisionado, de modo que 

o conjunto de treinamento aumenta à medida em que novas classificações são feitas, no estilo 

de aprendizado semi-supervisionado transdutivo (CHAPELLE, SCHÖLKOPF e ZIEN, 2006).  

O aprendizado semi-supervisionado, está entre a aprendizagem supervisionada e a não-

supervisionada, no sentido de que dados rotulados e não rotulados são usados para treinar o 

classificador. Assim, essa abordagem utiliza os dados rotulados (conjunto de treinamento) para 

rotular continuamente os dados não rotulados (conjunto de teste) (CHAPELLE, SCHÖLKOPF 

e ZIEN, 2006).  

Essa abordagem é recomendada em cenários em que há um pequeno número de dados 

rotulados (conjunto de treinamento) e um grande número de dados não rotulados, tornando a 

classificação manual impraticável. Nas mídias sociais a aquisição de dados rotulados é uma das 
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etapas mais onerosas no processo de classificação. No caso específico de predição de persona-

lidade a partir de dados de mídias sociais, o número de objetos rotulados é muito menor que a 

capacidade e a velocidade com que os novos dados são adquiridos. 

A ideia da semi-supervisão é utilizar objetos rotulados para obter informações sobre o 

problema e utilizar essas informações para guiar o processo de aprendizagem. Essa técnica pode 

ser usada tanto para classificação quanto para agrupamento. No caso da classificação consiste 

em rotular alguns objetos do conjunto de teste e posteriormente inseri-los no conjunto de trei-

namento. Uma maneira simples de fazer isso é inserir diretamente os objetos rotulados no trei-

namento. É possível definir uma quantidade de objetos a serem inseridos ao invés de inserir a 

cada classificação. Por exemplo, a cada 10 classificações esses objetos são inseridos no treina-

mento. Também pode ser indicado um nível de certeza para inserção dos objetos, isto é, uma 

verificação se o conjunto recém rotulado é de qualidade para ser inserido no conjunto de trei-

namento. Alguns algoritmos que trabalham dessa forma são o co-training e o tri-training 

(SANCHES, 2003).  

4.3.2 Metodologia de Avaliação 

Para avaliar o desempenho do PERSOMA foram usadas medidas padrão de avaliação multir-

rótulo, conforme descritas no Apêndice E. O desafio na avaliação desse sistema é a disponibi-

lidade de uma base de dados na literatura para comparações, principalmente para o Twitter. 

Contudo, na literatura foi encontrada a base myPersonality amplamente usada e foi adotada 

para avaliar o framework, além de uma base adaptada para essa tarefa. Será adotada a nomen-

clatura em inglês OCEAN para os traços de personalidade para que não haja confusão entre 

Amababilidade (A) e Abertura à Experiência (A) em Português: 

 myPersonality: 9.917 atualizações de status do Facebook de 250 usuários, com pro-

priedades de rede do Facebook (como tamanho da rede, centralidade betweenness, 

densidade e transitividade), marcados com  os traços de personalidade. A base foi 

produzida por Celli et al. (2013). A Tabela 4.21  mostra a distribuição das classes na 

base de dados, sendo que o valor 0 indica a quantidade de objetos que não apresenta 

aquele traço e o valor 1 corresponde à quantidade de objetos que apresenta o traço. 
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Tabela 4.21 - Distribuição das classes extroversão (E), neuroticismo (N), amabilidade (A), consciencio-

sidade (C) e abertura à experiência (O) nas bases myPersonality. 

O C E A N 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

74 176 120 130 96 154 116 134 151 99 

 PersonalityRecognizer (PRec)17: como não há uma base de dados na literatura para 

dados do Twitter e não houve possibilidade de criar uma base de dados a partir da 

aplicação de testes do Big Five Inventory (BFI). O BFI é um questionário para ter-

minar os traços de personalidade de acordo com o modelo dos Cinco Grandes Fato-

res. Nesse caso, emusuários que tivessem como língua nativa o inglês, optou-se por 

adotar o resultado do PersonalityRecognizer como uma forma de avaliar o uso de 

dados do Twitter. Ou seja, assumindo o resultado textual do sistema como verdade, 

o PERSOMA infere os traços usando outras características e não mais as usadas pelo 

sistema. O PRec é um sistema usado para estimar a quantidade de um traço de per-

sonalidade incorporado em um texto (MAIRESSE, WALKER, et al., 2007). A aná-

lise é realizada sintaticamente com o auxílio do LIWC (PENNEBAKER e KING, 

1999) e o MRC Psycholinguistic Database. O resultado do PRec é um valor no in-

tervalo [1 (menor), 7 (maior)]. Para os experimentos deste trabalho, definiu-se que 

um traço com um valor inferior a 2 implica em sua ausência, enquanto valores iguais 

ou superiores a 3 implicam na presença desse traço. 

Todos os testes para a base myPersonality foram executados com a validação cruzada em k-

pastas (k = 5) com 10 execuções, com os algoritmos: Naïve Bayes, J48, SVM, KNN, além dos 

métodos de ensemble AdaBoosting, Bagging e RandomForest. Também foi avaliada a estrutura-

ção dos textos por meio do LIWC, MRC, oNLP e sTagger, além da técnica n-grama. Detalhes 

sobre essa estruturação podem ser vistos no Apêndice H. Salienta-se que em todos os casos de 

representação do myPersonality também foram considerados os dados de rede fornecidos pela 

base. 

No caso do teste a partir dos resultados do PersonalityRecognizer foram testados grupos 

de tweets. Em todos os casos foi realizada a validação cruzada com 4 pastas. Para a formação 

                                                 

 

17 http://farm2.user.srcf.net/research/personality/recognizer 



151 

 

dos grupos foram usadas as bases OMD, Sanders e SemEval2013. Cada uma foi separada em 

grupos considerando os principais temas, da seguinte forma: 8 grupos para OMD; 20 grupos para 

Sanders; e 13 grupos para SemEval2013. Embora este agrupamento pudesse ser realizado auto-

maticamente por um algoritmo, optou-se por agrupar os dados manualmente para obter conjuntos 

semanticamente significativos. A lista abaixo descreve os agrupamentos propostos e o número 

de objetos em cada um deles (entre parênteses):  

 OMD: os principais assuntos que aparecem nesses tweets são os próprios candida-

tos, além de algumas hashtags. 

- Tweets específicos sobre Obama (597). 

- Tweets específicos sobre McCain (724). 

- Tweets sobre Obama e McCain (468). 

- Tweets que não mencionaram nem Obama nem McCain (1449). 

- Tweets que contêm apenas a hashtag #tweetdebate (424). 

- Tweets que contêm apenas a hashtag #current or user @current (716). 

- Tweets que contêm apenas a hashtag #debate08 (463). 

- Outros Tweets (138). 

 Sanders: esta base de dados contém quatro temas principais: Apple, Google, Mi-

crosoft e Twitter. O agrupamento foi então realizado por uma combinação das mar-

cas e dos produtos associados. 

- Tweets sobre Apple (1075). 

- Tweets sobre Apple e iPhone (268). 

- Tweets sobre Apple e iOS (147). 

- Tweets sobre Apple e iPad (59). 

- Tweets sobre Apple e SIRI (97). 

- Tweets sobre Apple e Google, Microsoft ou Twitter (64). 

- Tweets sobre Google (1273). 

- Tweets sobre Google e Android (547). 

- Tweets sobre Google e Samsung (244). 

- Tweets sobre Google e Galaxy (276). 

- Tweets sobre Google e Apple, iPhone, iPad ou Siri (75). 

- Tweets sobre Microsoft (1292). 

- Tweets sobre Microsoft e Google ou Twitter (1298). 
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- Tweets sobre Microsoft e Windows Phone ou WP7 (78). 

- Tweets sobre Microsoft e Google (62). 

- Tweets sobre Microsoft e Windows (184). 

- Tweets sobre Twitter (1168). 

- Tweets sobre Twitter e Facebook (90). 

- Tweets sobre Twitter e follow (96). 

- Tweets sobre Samsung (266). 

 SemEval2013: esta base não contém temas bem definidos; assim, um algoritmo de 

extração de palavras-chave foi aplicado e os grupos foram definidos com base nas 

seguintes palavras. 

- Tweets sobre Movie (137). 

- Tweets sobre January (99). 

- Tweets sobre Sunday (599). 

- Tweets sobre Superbowl (109). 

- Tweets sobre Weekend (103). 

- Tweets sobre Friday (550). 

- Tweets sobre TV (122). 

- Tweets sobre League (103). 

- Tweets sobre December (81). 

- Tweets sobre February (85). 

- Tweets sobre Game (617). 

- Tweets sobre NFL (99). 

- Tweets sobre NBA (75). 

4.3.3 Resultados Experimentais 

A Tabela 4.22 resume o percentual médio de classificações corretas para cada um dos traços de 

personalidade da base myPersonality. O objetivo é identificar se os atributos utilizados podem 

responder à questão:  

“É possível identificar traços de personalidade a partir do que o usuário escreve e como 

interage? ”. 

Observando cada um dos traços pode-se perceber qual apresentará um melhor desempenho 

(Tabela 4.22). Em média os resultados não ultrapassaram 63,12% indicando que os atributos 
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podem não ser ideias para a base. No artigo em que a base myPersonality é apresentada o melhor 

resultado (medida F = 0.904) foi alcançado com a combinação de atributos: informações demo-

gráficas e sociais, Part Of Speech, valores emocionais das palavras por meio do dicionário 

AFINN (NIELSEN, 2011) e escala de intensidade da palavra por meio do H4Lvd. Markovikj 

et al. (2013), também alcançaram um resultado semelhante utilizando os mesmos atributos na 

base em questão. Tanto esses, quanto novos atributos ou combinações deles podem ser consi-

derados em novas versões do sistema. 

Para essa base a técnica conseguiu melhores resultados no traço abertura à experiência 

com percentual de acerto médio máximo de 70,52%±0,26 e medida F de 82,67%±0,00, foi o 

algoritmo SVM e representação via oNLP. Contudo, a técnica não conseguiu discriminar o 

traço de neuroticismo com um nível de acurácia superior a 60,28%±1,79. Em todas as repre-

sentações os valores mais baixos de acurácia foram atingidos com o algoritmo Naïve Bayes. 

Nos testes apresentados no artigo original os melhores resultados foram obtidos com o SVM. 

Nas representações via n-grama o resultado foi equivalente para todas as técnicas quanto 

ao melhor classificador com um desempenho superior no 2-grama. Contudo, os valores não 

foram bons o suficiente quanto o MRC e as representações oNLP e sTagger. Na medida F, o 

valor se manteve superior no traço de abertura à experiência. Nesse caso, houve o pior desem-

penho do PERSOMA na execução do KNN para os traços de abertura, conscienciosidade, ex-

troversão e amabilidade. No primeiro conjunto de atributos o LIWC associado aos dados de 

rede fornecidos com a base do myPersonality a acurácia por classe não ultrapassou um valor 

médio de 68,60%±0,78. A medida F indica uma melhor classificação da classe sim no traço de 

abertura à experiência. Não houve alteração do resultado tanto da acurácia quanto da medida F 

nas variações do KNN (k =1, 2 e 3).  

Com o MRC o desempenho em relação à acurácia melhorou em todos os traços, alcan-

çando o percentual de 70,40%±0,00 na abertura a experiência. Quanto a medida F também 

houve uma melhora com o melhor resultado para o traço de abertura com 82,63%±0,00. Nas 

acurácias do oNLP e sTagger o desempenho foi inferior ao MRC, porém novamente superior 

ao LIWC. Isso pode indicar que a alta dimensionalidade do LIWC em relação as demais técni-

cas interefere na decisão do algoritmo de classificação. Analisando a medida F, o comporta-

mento segue o mesmo padrão, com melhores resultados para o traço de abertura, conforme 

pode ser visto para o oNLP e para o sTagger.
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Tabela 4.22 – Acurácia por classe da validação cruzada k-pastas para a base myPersonality. 

  O C E A N 

   ACC F ACC F ACC F ACC F ACC F 

1-gram 

Naive Bayes 66,52±1,89 77,89%±0,01 49,80±1,05 46,59%±0,01 49,72±4,02 37,19%±0,05 53,64±2,19 59,99%±0,02 55,84±1,63 33,85%±0,04 

SVM 60,48±1,61 72,95%±0,01 54,96±2,42 55,86%±0,03 56,56±2,74 40,20%±0,03 51,48±1,35 55,57%±0,02 51,68±2,46 37,32%±0,03 

J48 56,36±2,54 68,55%±0,02 48,60±2,34 50,75%±0,03 54,08±2,40 40,84%±0,02 51,48±1,66 54,00%±0,02 50,48±3,91 39,93%±0,06 

1NN 30,68±2,31 4,00% ±0,09 49,08±0,59 7,58%0±,08 60,08±2,00 6,56%0±,10 45,68±0,30 0,00%0±,00 40,68±0,18 56,66%±0,01 

2NN 30,68±2,31 4,00% ±0,09 49,08±0,59 7,58%0±,08 60,08±2,00 6,56%0±,10 45,68±0,30 0,00%0±,00 40,68±0,18 56,66%±0,01 

3NN 30,68±2,31 4,00% ±0,09 49,08±0,59 7,58%0±,08 60,08±2,00 6,56%0±,10 45,68±0,30 0,00%0±,00 40,68±0,18 56,66%±0,01 

Bagging 66,60±1,84 79,44%±0,01 52,12±2,85 54,52%±0,03 61,36±3,40 39,87%±0,05 53,36±2,73 57,91%±0,02 57,40±2,45 33,79%±0,04 

AdaBoost 67,88±1,68 80,57%±0,01 51,36±2,86 55,33%±0,04 61,00±2,74 39,80%±0,06 50,84±2,66 53,79%±0,05 59,08±2,32 37,82%±0,06 

Random Forest 63,12±2,87 75,41%±0,02 53,00±2,94 51,21%±0,04 59,04±1,73 27,21%±0,04 50,48±2,23 49,99%±0,03 57,84±2,86 31,93%±0,04 

2-gram 

Naive Bayes 66,04±1,39 78,10%±0,01 51,72±1,30 46,24%±0,02 51,96±2,04 39,19%±0,03 54,32±1,82 62,56%±0,02 56,76±3,04 32,46%±0,04 

SVM 56,28±2,21 69,54%±0,02 55,44±3,34 56,48%±0,04 58,80±2,01 41,64%±0,03 50,92±2,70 53,79%±0,02 53,24±1,69 39,37%±0,03 

J48 53,96±3,59 67,36%±0,03 46,96±2,62 48,77%±0,04 53,48±2,26 39,43%±0,03 52,00±2,94 54,33%±0,03 51,76±1,58 39,49%±0,02 

1NN 32,60±1,82 27,10%±0,05 51,60±1,67 50,22%±0,03 50,36±1,22 41,40%±0,03 50,28±1,87 35,16%±0,03 47,12±2,34 53,70%±0,02 

2NN 32,60±1,82 27,10%±0,05 51,60±1,67 50,22%±0,03 50,36±1,22 41,40%±0,03 50,28±1,87 35,16%±0,03 47,12±2,34 53,70%±0,02 

3NN 32,60±1,82 27,10%±0,05 51,60±1,67 50,22%±0,03 50,36±1,22 41,40%±0,03 50,28±1,87 35,16%±0,03 47,12±2,34 53,70%±0,02 

Bagging 67,56±1,23 80,11%±0,01 50,32±2,82 53,21%±0,02 62,32±3,49 42,64%±0,05 54,52±2,45 58,93%±0,03 58,20±2,26 35,99%±0,05 

AdaBoost 68,08±1,01 80,80%±0,01 50,48±1,96 54,79%±0,05 60,60±2,01 40,47%±0,07 51,52±1,84 56,87%±0,04 58,80±3,01 37,96%±0,05 

Random Forest 62,56±2,51 75,01%±0,02 52,36±2,71 49,57%±0,04 59,72±2,54 28,89%±0,04 50,52±2,47 48,75%±0,04 57,92±1,97 32,13%±0,04 

3-gram 

Naive Bayes 65,48±1,35 77,69%±0,01 53,36±1,46 47,54%±0,02 52,48±2,44 40,84%±0,04 54,36±2,66 62,89%±0,03 58,16±3,72 35,76%±0,05 

SVM 56,68±1,32 69,67%±0,01 56,40±2,49 57,53%±0,03 58,16±2,28 40,93%±0,04 51,48±2,21 54,00%±0,02 52,52±1,44 38,72%±0,02 

J48 55,76±2,20 68,74%±0,02 48,88±3,09 50,40%±0,03 54,08±2,07 40,82%±0,03 53,24±2,31 55,88%±0,03 52,64±2,91 39,34%±0,04 

1NN 32,56±1,85 26,97%±0,05 51,24±1,52 50,00%±0,03 50,76±1,11 41,54%±0,03 50,04±1,91 34,41%±0,04 47,04±2,74 53,67%±0,02 

2NN 32,56±1,85 26,97%±0,05 51,24±1,52 50,00%±0,03 50,76±1,11 41,54%±0,03 50,04±1,91 34,41%±0,04 47,04±2,74 53,67%±0,02 
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3NN 32,56±1,85 26,97%±0,05 51,24±1,52 50,00%±0,03 50,76±1,11 41,54%±0,03 50,04±1,91 34,41%±0,04 47,04±2,74 53,67%±0,02 

Bagging 67,36±1,84 80,03%±0,01 51,72±2,61 55,05%±0,02 62,16±2,28 42,22%±0,04 54,56±2,65 59,35%±0,03 58,68±1,60 36,36%±0,04 

AdaBoost 67,72±1,68 80,42%±0,01 51,44±2,63 53,91%±0,06 60,36±1,51 39,00%±0,07 52,48±2,82 58,17%±0,04 58,76±1,25 39,61%±0,07 

Random Forest 62,48±2,03 74,72%±0,02 51,92±2,34 49,09%±0,03 60,40±2,97 31,40%±0,05 52,00±2,45 50,84%±0,03 58,32±1,62 32,82%±0,04 

LIWC 

Naive Bayes 41,76±0,90 40%±0,02 47,84±2,27 46%±0,04 46,28±1,15 54%±0,01 54,12±0,95 66%±0,01 57,44±2,21 29%±0,03 

SVM 68,60±0,78 81%±0,01 51,80±1,60 64%±0,02 60,00±1,31 11%±0,02 53,68±1,31 68%±0,01 58,84±1,19 16%±0,03 

J48 62,68±2,78 75%±0,02 49,56±3,54 56%±0,06 55,28±2,50 37%±0,04 51,60±2,30 57%±0,04 54,16±1,99 33%±0,03 

1NN 59,36±1,99 71%±0,01 50,68±2,68 53%±0,03 54,80±1,93 43%±0,02 51,08±1,27 56%±0,01 51,76±2,80 35%±0,03 

2NN 59,36±1,99 71%±0,01 50,68±2,68 53%±0,03 54,80±1,93 43%±0,02 51,08±1,27 56%±0,01 51,76±2,80 35%±0,03 

3NN 59,36±1,99 71%±0,01 50,68±2,68 53%±0,03 54,80±1,93 43%±0,02 51,08±1,27 56%±0,01 51,76±2,80 35%±0,03 

Bagging 68,24±1,46 80%±0,01 50,92±3,77 54%±0,05 59,20±2,52 33%±0,05 51,24±2,46 57%±0,03 56,92±2,12 31%±0,05 

AdaBoost 66,36±1,39 79%±0,01 51,52±1,99 56%±0,03 58,92±1,36 33%±0,04 50,08±2,39 57%±0,03 57,92±2,60 34%±0,04 

Random Forest 64,24±1,96 76%±0,02 51,64±3,53 49%±0,06 59,40±2,07 30%±0,06 51,24±2,85 52%±0,03 56,84±2,81 30%±0,04 

MRC 

Naive Bayes 55,08±2,12 66,51%±0,02 51,56±1,94 49,58%±0,05 55,64±0,55 59,33%±0,01 55,16±0,38 67,50%±0,00 58,88±1,47 27,92%±0,02 

SVM 70,40±0,00 82,63%±0,00 53,24±1,87 58,64%±0,02 67,52±0,84 36,75%±0,02 55,80±1,18 68,88%±0,01 59,56±0,63 5,39%±0,02 

J48 70,12±0,40 82,43%±0,00 49,68±2,30 60,52%±0,04 64,96±2,96 45,80%±0,04 53,20±1,78 61,83%±0,03 57,24±2,32 23,92%±0,08 

1NN 58,96±1,89 71,24%±0,01 48,60±2,71 51,59%±0,03 61,44±1,40 50,40%±0,02 49,16±1,50 54,07%±0,01 53,56±2,67 43,00%±0,03 

2NN 58,96±1,89 71,24%±0,01 48,60±2,71 51,59%±0,03 61,44±1,40 50,40%±0,02 49,16±1,50 54,07%±0,01 53,56±2,67 43,00%±0,03 

3NN 58,96±1,89 71,24%±0,01 48,60±2,71 51,59%±0,03 61,44±1,40 50,40%±0,02 49,16±1,50 54,07%±0,01 53,56±2,67 43,00%±0,03 

Bagging 66,00±1,36 79,08%±0,01 53,52±2,89 56,92%±0,03 66,36±2,30 51,85%±0,04 56,52±2,99 61,20%±0,03 59,88±1,94 40,62%±0,03 

AdaBoost 70,04±0,49 82,38%±0,00 52,80±1,79 63,89%±0,03 64,24±1,83 48,85%±0,02 56,32±2,37 62,08%±0,02 60,28±1,79 40,86%±0,04 

Random Forest 57,08±2,24 71,03%±0,02 52,92±1,82 52,40%±0,02 65,04±3,40 48,33%±0,05 54,44±3,92 55,41%±0,05 57,80±2,06 37,44%±0,04 

Open 

Naive Bayes 46,96±2,13 52,32%±0,02 54,48±1,60 63,35%±0,02 58,44±1,93 56,11%±0,02 52,04±1,89 51,87%±0,02 53,16±2,22 41,20%±0,03 

SVM 70,52±0,26 82,67%±0,00 53,72±2,02 60,79%±0,02 67,92±1,24 44,53%±0,02 56,20±1,86 66,69%±0,01 59,52±0,50 10,01%±0,03 

J48 63,64±1,85 76,31%±0,02 50,40±1,28 61,29%±0,02 58,20±1,75 41,07%±0,03 50,60±2,43 54,80%±0,03 54,16±2,76 39,43%±0,06 

1NN 60,32±1,88 72,24%±0,02 51,76±2,10 51,42%±0,03 56,16±2,37 46,20%±0,03 52,04±2,19 55,89%±0,02 53,32±2,27 40,17%±0,04 
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2NN 60,32±1,88 72,24%±0,02 51,76±2,10 51,42%±0,03 56,16±2,37 46,20%±0,03 52,04±2,19 55,89%±0,02 53,32±2,27 40,17%±0,04 

3NN 60,32±1,88 72,24%±0,02 51,76±2,10 51,42%±0,03 56,16±2,37 46,20%±0,03 52,04±2,19 55,89%±0,02 53,32±2,27 40,17%±0,04 

Bagging 67,72±1,82 80,01%±0,01 49,60±1,97 52,68%±0,03 64,44±2,40 47,55%±0,05 51,72±2,79 56,86%±0,04 59,48±3,54 41,43%±0,04 

AdaBoost 67,24±2,14 79,75%±0,02 50,32±2,56 58,86%±0,04 65,32±1,89 48,48%±0,04 52,52±1,93 57,44%±0,02 57,16±2,35 39,59%±0,03 

Random Forest 46,96±2,13 74,24%±0,02 54,48±1,60 47,89%±0,03 58,44±1,93 40,39%±0,04 52,04±1,89 49,66%±0,04 53,16±2,22 35,11%±0,03 

sTagger 

Naive Bayes 44,12±2,86 48,75%±0,03 53,40±1,68 62,30%±0,02 56,28±2,06 56,41%±0,02 50,40±2,47 58,90%±0,03 54,80±0,91 35,57%±0,02 

SVM 69,68±0,35 82,12%±0,00 53,44±1,44 61,23%±0,02 66,92±0,91 41,79%±0,02 52,56±1,69 62,40%±0,02 59,88±1,55 10,66%±0,02 

J48 64,44±2,58 76,95%±0,03 52,28±2,18 58,02%±0,05 59,84±2,07 44,51%±0,04 50,92±2,52 57,64%±0,04 56,04±1,85 41,74%±0,05 

1NN 60,40±2,41 72,53%±0,02 55,96±1,72 56,17%±0,02 50,84±2,54 39,06%±0,03 54,12±1,67 59,04%±0,02 53,48±1,21 36,38%±0,02 

2NN 60,40±2,41 72,53%±0,02 55,96±1,72 56,17%±0,02 50,84±2,54 39,06%±0,03 54,12±1,67 59,04%±0,02 53,48±1,21 36,38%±0,02 

3NN 60,40±2,41 72,53%±0,02 55,96±1,72 56,17%±0,02 50,84±2,54 39,06%±0,03 54,12±1,67 59,04%±0,02 53,48±1,21 36,38%±0,02 

Bagging 66,28±1,86 79,23%±0,01 50,92±1,71 53,83%±0,02 63,64±3,05 46,52%±0,05 50,96±3,06 56,71%±0,03 59,52±1,44 39,48%±0,03 

AdaBoost 67,80±1,46 80,31%±0,01 48,60±1,97 56,11%±0,03 63,20±2,67 44,71%±0,03 57,16±2,62 62,48%±0,03 56,44±2,89 38,50%±0,05 

Random Forest 61,44±1,92 74,23%±0,01 50,68±3,09 47,76%±0,05 63,04±2,47 42,52%±0,05 50,56±2,67 50,77%±0,04 58,48±1,44 35,89%±0,03 
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A seguir são apresentados os resultados para a classificação de grupos de tweets. Tais resultados 

estão apresentados conforme o artigo (LIMA e DE CASTRO, 2014), por isso segue um padrão 

diferente dos anteriores.  A Tabela 4.23 resume os resultados globais apresentados pelo PER-

SOMA para a classificação de grupos de tweets. Pode ser notado que há uma pequena diferença 

no desempenho dos três classificadores e que a acurácia média do PERSOMA ficou em torno 

de 83%.  

Tabela 4.23 - Resultados no PERSOMA na classificação multirrótulo semi-supervisionada de tweets. 

Medida NB SVM MLP 

Acurácia 83,90%±0.090 83,10%±0.122 83,40%±0.116 

Precisão 83,90%±0.091 83,10%± 0.122 83,40%±0.116 

Revocação 85,50%±0.095 85,10%±0.095 85,70%±0.105 

Medida F 84,69% 84,09% 84,53% 

 

A Tabela 4.24 apresenta o resultado do PERSOMA separadamente para cada traço de persona-

lidade. Nota-se que o traço de extroversão é predito com exatidão em todos os classificadores 

e os traços de amabilidade e neuroticismo também alcançaram valores altos de acurácia, preci-

são e revocação. O traço de abertura foi o mais difícil de ser predito, seguido pela consciencio-

sidade. Isso sugere que os meta-atributos propostos para a categoria gramatical e para a cate-

goria de comportamento social não foram suficientes para descrever esses dois traços de perso-

nalidade. Além disso, a maneira com que PRec classifica os tweets pode não estar suficiente-

mente relacionada aos meta-atributos extraídos. Portanto, uma investigação mais aprofundada 

sobre estas questões deve ser feita. 

Tabela 4.24 - Resultados do PERSOMA na classificação multirrótulo semi-supervisionada de tweets para cada 

traço. 

Traço Classificador Acurácia Precisão Revocação 

O 

NB 65,40%±0.147 74,80%±0.187  75,90%±0.116 

SVM 60,30%±0.204 67,20%±0.252  77,10%±0.222 

MLP 71,40%±0.194 73,60%±0.277 77,30%±1.208 

C 

NB 76,40%±0.150 80,60%±0.187 74,90%±0.200 

SVM 69,10%±0.163 78,80%±0.224 71,10%±0.191 

MLP 69,10%±0.172 73,00%±0.288 72,60%±0.190 

E 
NB 100,00%±0.000 100,00%±0.000 100,00%±0.000 

SVM 100,00%±0.000 100,00%±0.000 100,00%±0.000 
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MLP 100,00%±0.000 100,00%±0.000 100,00%±0.000 

A 

NB 83,6±0.095 98, 0%1±0.042 85,20%±0.105 

SVM 88,6±0.098 95,10%±0.059 91,80%±0.096 

MLP 87,9±0.098 89,20%±0.088 95,50%±0.064 

N 

NB 85,3±0.138  97,9±0.069 91,70%±0.186 

SVM 88,7±0.154 93,80%±0.108 82,90%±0.296 

MLP 88,7±0.154 93,80%±0.108 82,90%±0.296 

 

4.3.4 Considerações sobre o PERSOMA 

Analisando os objetivos do Capítulo 1, a questão referente a personalidade possui o mesmo 

princípio do temperamento:   

Quais os traços de personalidade dos usuários ou grupos de usuários nas mídias soci-

ais? É possível determinar os traços sem um questionário?   

Tal como no temperamento, a importância dessa ferramenta está em tentar diminuir um possível 

viés proporcionado por questionários. Foram executados testes tanto para identificar os traços 

de personalidade em usuários quanto em grupos de assuntos. A análise dos usuários foi reali-

zada por meio da base myPersonality. O myPersonality é uma base obtida de usuários do Fa-

cebook, de modo que informações da rede foram inseridas na base e usadas no sistema. Isso 

mostra que o PERSOMA pode ser usado em outras mídias sociais. Neste caso, a ferramenta 

obteve um melhor desempenho na identificação do traço Abertura à Experiência.  

Os traços também podem ser observados em grupos de pessoas, mensagens, ou qualquer 

outra formação. Com isso, questionou-se: 

 “Quais os traços de personalidade que mais se destacam em um grupo de usuários nas 

mídias sociais?”  

Distintamente da maioria das abordagens disponíveis na literatura, o PERSOMA tam-

bém trabalha com grupos de tweets, em vez de tweets individuais, não considerando o perfil 

dos usuários. A capacidade de lidar com grupos de tweets promete a real possibilidade de tra-

balhar efetivamente com grandes conjuntos de dados. Além disso, como o volume de mensa-

gens postadas no Twitter é enorme, analisar os perfis de usuários e mensagens individuais torna-
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se uma tarefa intensiva em termos de memória e poder de processamento. A acurácia média do 

sistema foi de 83% indica ser possível identificar traços de personalidade em grupos. 
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Capítulo 5 

Esse capítulo conclui a pesquisa apresentando as discussões referentes às propostas 

apresentadas, resultados obtidos, implicações gerais do trabalho e perspectivas de 

trabalhos futuros.  

5 Discussão 

A interação social por meios virtuais evolui paralelamente à humanidade. As diversas formas 

de interagir (ferramentas digitais, mídias sociais, smartphones, etc.) redefiniram conceitos 

como identidade, amizade, gostar e curtir. Muda-se a forma, muda-se a realidade, a mente e a 

habilidade de como lidar com cada ambiente. “Toda tecnologia gradualmente cria um ambiente 

humano totalmente novo” disse McLuhan (1994, p. 10). Se por um lado a máquina é encarada 

como uma barreira à proximidade, por outro ela pode ser entendida como mais uma ponte a 

aproximar pessoas em uma nova forma de convivência.  

O compartilhamento de conteúdo na internet tem uma essência espontânea e, por isso, 

há o potencial de transmitir as emoções, frustrações, anseios, medos e alegrias de cada usuário. 

Para Suler (2015) tudo isso faz do ciberespaço um espaço psicológico com oportunidade para 

a flexibilidade de identidade e anonimato, a equiparação de status social, a superação de limites 

espaciais, o alongamento e condensação do tempo, a capacidade de acessar múltiplas relações, 

a capacidade de gravar registros permanentes da própria experiência e o efeito desinibição - a 

tendência de anonimato na internet pode encorajar formas imaturas de sentir e agir.  

Na visão de Michael Fenichel’s18, Freud poderia ter visto a estima pela perspectiva vir-

tual como um exemplo de catexia objetal19, isto é, a concentração da energia psíquica em um 

dado objeto ou pessoa. Quanto maior a energia investida, mais a psique fica enraizada no que 

a atraiu ou segurou.  

                                                 

 

18 http://www.cyberpsychology.com/ 
19 Catexia (do alemão besetzung; em inglês cathexis) é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psiquê é vinculada 

à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa ou investida nesses mesmos conceitos. Em outras palavras, a raiva que 

se sente contra uma pessoa é uma catexia ou fixação de energia na representação mental dessa pessoa (e não nela como objeto 

externo). Fonte: http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=ES/VerDicionario&idZDicionario=168 
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Esse espaço psicológico se torna uma extensão da mente consciente e inconsciente de 

cada um e assim reflete uma persona, denominada aqui de persona virtual. Portanto, o ambiente 

on-line oferece oportunidades para projeção, fantasias e distorções, narcisismo, busca por aten-

ção e pressão social. Em “Misery Has More Company Than People Think: Underestimating the 

Prevalence of Others' Negative Emotions” Jordan et al. (2011) sugerem que a idealização e 

constante interpretação positiva colocada no Facebook pode contrastar dolorosamente com a 

experiência diária da vida real longe do mundo confortável do Facebook.  

Caberiam algumas perguntas: Quem é este homem moldado a partir da internet? Em 

que medida os meios digitais alteram o comportamento e o pensamento do homem? A realidade 

pode ser alterada por causa da percepção virtual? Como esse ambiente influencia os usuários? 

Quais são os aspectos positivos e negativos dessa interação?  

Acredita-se que ferramentas computacionais, como técnicas de análise de dados, podem 

ajudar a encontrar essas respostas e ainda expandir os estudos. Os dados sociais contêm ele-

mentos de seu produtor e remete a interpretações, juízos e sentimentos naquele que lê. Por isso, 

o objetivo desta tese foi de ampliar as discussões e apresentar ferramentas computacionais ca-

pazes de inferir fatores psicológicos da persona virtual.  

É possível relacionar os diversos aspectos sobre a estrutura da mente em um arcabouço 

teórico e computacional para definir quem é o usuário das mídias sociais? Após pesquisas 

sobre a estrutura da mente e as relações com as atividades de um indivíduo, decidiu-se forma-

lizar o conceito da tríade: sentimento; personalidade; e temperamento, a qual foi denominada, 

tríade da persona virtual. Esta tese apresentou três sistemas de inferência: Sentiment Analysis 

Framework (SAFRA); Temperament Classification Framework (TECLA); e Personality Clas-

sification Framework (PERSOMA). 

O intuito das análises foi mostrar a capacidade de predição a partir da combinação de 

técnicas de análise de textos, processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina 

e não necessariamente uma comparação entre algoritmos de classificação. Os frameworks fo-

ram projetados para dar suporte a diferentes técnicas de estruturação de textos e algoritmos de 

classificação e assim oferecer uma maior possibilidade de configuração em relação a um pro-

blema de classificação específico. A estruturação em módulos também permite acoplar outras 

técnicas e expandir as possibilidades de configuração das ferramentas. 
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O SAFRA é um framework de análise de sentimento desenvolvido a partir dos estudos 

(LIMA e DE CASTRO, 2012; LIMA e DE CASTRO, 2012). As diferenças entre o sistema 

desenvolvido anteriormente e este apresentado na tese estão na estruturação do framework, no 

uso de bases de dados da literatura, no uso de novos algoritmos de classificação, no desenvol-

vimento de novos métodos para verificação da proximidade de palavras em um texto, e na es-

truturação em módulos que proporcionam uma maior liberdade em utilizar diferentes técnicas 

em cada módulo.  

O desafio ao lidar com testes de temperamento e personalidade é torná-lo menos envie-

sado quando o indivíduo sabe que precisa responder a um questionário e no contexto que ele 

precisa responder. Por exemplo, talvez o indivíduo tenda a preencher um questionário de tem-

peramento de formas diferentes quando está em um contexto de entrevista de emprego, em 

dinâmicas de grupo ou ainda quando faz por conta própria. Por isso, a ideia central dessas fer-

ramentas é tornar esse processo menos enviesado a partir de um histórico de comportamento 

do usuário.  

Foi a partir dessas observações que foram desenvolvidos o TECLA para classificação 

de temperamento, e o PERSOMA para identificação de traços de personalidade. O TECLA tem 

como foco identificar padrões para determinação do temperamento dos usuários. Assim, é pos-

sível classificar a persona virtual de acordo com os modelos mais tradicionais de temperamento: 

Myers-Briggs e David Keirsey. Ambos modelos permitem um paralelo entre as características 

do temperamento e o desenvolvimento profissional, educacional, o comportamento em grupos, 

entre outros. É importante destacar que essa técnica não almeja substituir questionários de tem-

peramento, mas sim mapear um possível perfil para a persona virtual. 

O PERSOMA aprofunda o entendimento sobre a persona virtual analisando o aspecto 

da personalidade do usuário. A abordagem dos traços de personalidade permite observar ten-

dências nos usuários e não uma investigação completa e definitiva de sua personalidade. O 

PERSOMA foi avaliado com a base da literatura myPersonality, que não se refere a tweets e, 

por isso, não foi possível extrair meta-atributos dessa mídia social.  

Esses três frameworks compõem ferramentas para analisar o perfil da persona virtual. 

O SAFRA está mais relacionado a análise baseada em conteúdo, pois não depende do monito-

ramento do usuário e sim de uma entidade. Mas ele também pode ser usado para avaliar o 
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sentimento geral de um usuário a partir da observação de suas mensagens. Esse resultado tam-

bém poderia ser usado como atributo nos demais frameworks, mas essa questão não foi con-

templada ainda. Já o TECLA e o PERSOMA estão relacionados a análise baseada em compor-

tamento. Estas são ferramentas para identificação ou mapeamento de um perfil.  

Esses sistemas são promissores como ferramentas de marketing para as empresas de 

mídias sociais. Essas empresas podem classificar usuários e proporcionar-lhes publicidade ou 

promoção específica com alta precisão. Não só isso, é importante destacar o amplo esforço nos 

estudos de David Keirsey (1998) para vincular seu modelo de temperamento a aspectos profis-

sionais, relacionamentos, conflitos e educação. Assim, também se enxerga um grande potencial 

das ferramentas propostas nas áreas de recrutamento e seleção de pessoas, já que é cada vez 

mais recorrente o uso de perfis de mídias sociais para identificar potenciais colaboradores ou 

comportamentos abusivos. A forte ligação entre temperamento e perfis profissionais pode faci-

litar a procura por profissionais mais alinhados aos valores e interesses das empresas. 

Um importante questionamento sobre o estudo do temperamento e personalidade da 

persona é: Qual a diferença entre determinar temperamento e a personalidade da persona vir-

tual? Embora esses dois conceitos pareçam semelhantes o primeiro se refere a um conjunto de 

características hereditárias que ajudam na formação do segundo. Assim, a ideia de trabalhar 

com esses dois conceitos é poder mostrar diferentes aspectos do usuário. No mapeamento do 

temperamento é possível analisar a fonte de energia psíquica do usuário (introversão/extrover-

são), como ele obtém informação (sensorial/intuição), como ele toma decisão (pensamento/sen-

timento) e como ele se relaciona com suas atividades (julgamento/percepção) para então definir 

um perfil em um conjunto possibilidades. Por outro lado, na análise dos traços de personalidade, 

o modelo dos cinco grandes fatores considera graus sobre extroversão, neuroticismo, amabili-

dade, conscienciosidade e abertura à experiência. Isto é, todos têm os traços, que podem estar 

presentes em maior ou menor grau, esses traços não são interligados como no temperamento. 

Nota-se que o modelo de Myers-Briggs e CGF compartilham o aspecto extroversão, enquanto 

que Keirsey desconsidera isto. 

Sob uma perspectiva computacional, para a tarefa de análise de sentimento os testes 

realizados com diferentes técnicas de estruturação dos textos e algoritmos de aprendizagem de 

máquina indicaram que a melhor forma de proceder com esse tipo de classificação é com en-

semble de classificadores e dicionários de categorias para os textos que possuem um conjunto 

de atributos bem definido. Novos testes podem ser feitos analisando mais ainda a redução dos 
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atributos dos dicionários de categorias e o impacto que isso pode causar na classificação. En-

tende-se que as técnicas testadas se mostraram úteis para resolver o problema de detecção tanto 

da polaridade quanto dos estados emocionais. No caso específico do SAFRA, quanto melhor 

calibrado estiver o classificador automático melhor será o conjunto de treinamento gerado para 

a classificação posterior realizada por algoritmos de aprendizagem de máquina. 

O caso da tarefa de predição do temperamento merece especial atenção devido a limita-

ção da base de dados utilizada no teste. Tanto a base gerada nos experimentos como a base de 

Plank e Hovy (2015) no estudo “Personality Traits on Twitter—or—How to Get 1,500 Perso-

nality Tests in a Week” (a metodologia desta pesquisa serviu de inspiração para criação da base 

de dados e outras pesquisas na mesma área) possuem um desequilíbrio entre a quantidade de 

objetos (amostras) por classe. Como visto, na base criada nos experimentos no caso do MBTI 

a maior diferença ocorre entre os sensoriais (40 usuários) e intuitivos (116). Essa diferença 

reflete diretamente nos resultados da medida F apresentados na Tabela 4.18. É justamente a 

função S/N que separa os Idealistas/Racionais e Guardiães/Artesãos. Assim, embora a acurácia 

seja satisfatória nesse modelo a diferença entre as classes (artesão: 18 Sim, 138 Não; guardião: 

22 Sim, 134 Não; idealista: 56 Sim, 100 Não; racional: 60 Sim, 96 Não) também impactou a 

medida F. No caso da base de Plank e Hovy há também um desequilíbrio acentuado entre o N/S 

(1162 (77%) e 338 (23%), respectivamente), sendo que os autores apresentam uma acurácia de 

72,5% para o par I–E, 77,4% para o par S–N, 61,2% para o par T–F e 55,4% para o par P–J. 

Contudo, nenhum resultado de medida F, revocação ou precisão são apresentados não ficando 

evidente se também houve influência do desbalanceamento nesse caso. Argumenta-se que é 

possível usar aprendizagem de máquina para identificação do temperamento segundo Keirsey 

ou dos tipos psicológicos do MBTI, mas é preciso novos testes com bases balacendas a fim de 

averiguar a hipótese da influência.  

Por fim, a tarefa de predição de traços de personalide revelou-se promissora com as 

técnicas de ensemble, principalmente no traço de abertura a experiência. Nesse caso, também 

vale um estudo sobre uma possível redução dos atributos, conforme descrito acima na análise 

de sentimento. O fato de ser uma tarefa multirrótulo torna o problema não trivial, ao passo que 

também abre espaço para testar algoritmos de classificação adaptados ao problema multirrótulo, 

algo que não foi testado na ferramenta. Assim, como descrito em outros artigos sobre predição 

dos traços de personalidade é possível identificar traços com aprendizagem de máquina. Uma 

consideração importante a ser desenvolvida é a influência que cada traço na persona virtual, por 

exemplo, 67% extrovertido, 4% consciencioso, 70% neurótico e assim por diante. 
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5.1 Psicologia e Computação 

Um dos grandes esforços desse trabalho é tentar aproximar computação da psicologia propondo 

sistemas de inferências capazes de entender a persona virtual e ajudar no processo de interpre-

tação do impacto dos meios de comunicação nos indivíduos, grupos e culturas. A junção dessas 

áreas é reconhecida pela American Psychological Association (APA) e representada pela Divi-

são 46, sendo denominada Media Psychology20. De acordo com esta associação, faz parte de 

seu escopo o estudo de aspectos psicológicos da mídia, o que inclui o rádio, televisão, filmes, 

vídeo, notícias, revistas e últimas tecnologias, fomentando, ainda, pesquisas sobre o impacto da 

mídia no comportamento humano (RUTLEDGE, 2010). 

Outro exemplo dessa intersecção é a Cyberpsychology uma área que vem estudando as 

implicações da tecnologia virtual para o corpo, identidade e natureza humana em geral, além 

da aplicação de ferramentas computacionais para terapia, o estudo das ramificações psicológi-

cas de cyborgs, inteligência artificial e realidade virtual, entre outras coisas. Atualmente, as 

principais pesquisas envolvem identidade on-line, relacionamentos online, tipos de personali-

dade no ciberespaço, transferência para computadores, dependência de computadores e internet, 

comportamento regressivo no ciberespaço, etc. (SULER, 2015). 

5.2 Trabalhos Futuros 

Um dos principais trabalhos futuros é a junção dos frameworks propostos, que atualmente tra-

balham de forma isolada, em um único sistema para análise do comportamento social e o con-

tínuo aprimoramento das técnicas visando a melhor performance possível. O SAFRA em rela-

ção ao desempenho do classificador automático entende-se que é necessário aumentar a cober-

tura e acurácia. Deseja-se aumentar a base de dados do TECLA e PERSOMA seja com dados 

da literatura como também um estudo real com questionário e mapeamento variável versus 

usuário. No caso do TECLA o próximo passo nesse sentido é adquirir a base de Plank e Hovy 

(2015) e trabalhar com o balanceamento das classes.Pode-se testar técnicas de deep learning 

como a técnica Word2Vec e assim analisar o desempenho em relação aos demais. No geral, a 

ferramenta também será adaptada para trabalhar com textos em português. 

                                                 

 

20 http://mprcenter.org/what-we-do/what-is-media-psychology/ 
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Outra questão a ser desenvolvida é um módulo de detecção de entidades, principalmente 

para o SAFRA. Neste caso, funcionará de modo que caso nenhum alvo de classificação seja 

pré-definido, opcionalmente o sistema identificará potenciais entidades a fim de exibi-las ao 

final do processamento. Essa identificação ocorrerá em um módulo de identificação de enti-

dade.  

Adiante, pesquisas podem ser desenvolvidas por meio do uso do framework para en-

contrar respostas para questões como: 

 Como as pessoas fazem amizades com os outros? Existe compatibilidade entre a 

tríade da persona virtual e amizades?  

 Há alguma relação entre o tipo do temperamento/traços de personalidade e o estado 

emocional do usuário? Por exemplo, pessoas extrovertidas tendem a compartilhar 

textos positivos ou curtir mais o compartilhamento dos amigos. 

 O que faz uma pessoa participar de uma comunidade ou seguir outro? Existe algum 

fator psicológico associado a isso? 

 O que torna um usuário influente? Os traços de personalidade de um usuário podem 

influenciar na rede? 

 É possível identificar traços de depressão, transtornos pós-traumático ou outras mor-

bidades? É possível encontrar usuários com tendências criminosas? 

 É possível recomendar conteúdo aos usuários de acordo com a análise da tríade da 

persona virtual?  

 É possível identificar outros fatores psicológicos como motivação na persona vir-

tual?  

5.3 Publicações Associadas 

Até o momento foram publicados os seguintes artigos científicos: 

a) LIMA, ANA CAROLINA E. S.; DE CASTRO, LEANDRO NUNES. Predicting Tem-

perament from Twitter Data. In: 5th International Congress on Advanced Applied In-

formatics (IIAI AAI 2016), 2016. 

b) LIMA, ANA CAROLINA E.S.; DE CASTRO, LEANDRO NUNES; CORCHADO, 

JUAN M. A polarity analysis framework for Twitter messages. Applied Mathematics 

and Computation, v. 270, p. 756-767, 2015. 
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c) LIMA, ANA CAROLINA E.S.; DE CASTRO, LEANDRO NUNES. A multi-label, 

semi-supervised classification approach applied to personality prediction in social me-

dia. Neural Networks, v. 58, p. 122-130, 2014. 

d) LIMA, ANA C. E. S; de Castro, L. N. Multi-Label Semi-Supervised Classification Ap-

plied to Personality Prediction in Tweets. In: 1st BRICS Countries Congress (BRICS-

CCI) and 11th Brazilian Congress (CBIC) on Computational Intelligence, 2013, Porto 

de Galinhas. 1st BRICS Countries Congress (BRICS-CCI) and 11th Brazilian Congress 

(CBIC) on Computational Intelligence, 2013. 

e) LIMA, ANA C. E. S; DE CASTRO, LEANDRO N. Automatic sentiment analysis of 

Twitter messages. In: 2012 Fourth International Conference on Computational Aspects 

of Social Networks (CASoN), 2012, Sao Carlos. 2012 Fourth International Conference 

on Computational Aspects of Social Networks (CASoN). p. 52-54. 

f) LIMA, A. C. E. S; de Castro, L. N. Uso de Emoticons para Análise de Sentimento de 

Tweets. In: Congresso Brasileiro de Automática, 2012, Campina Grande. Anais do XIX 

Congresso Brasileiro de Automática, CBA 2012, 2012. p. 2555-2561. 
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Apêndice A – Amostra de Lista de Elementos Classificadores 

 

Tabela 1 – Amostra dos elementos classificadores para a classificação de polaridade. A base foi obtida a 

partir do SentiStrength (http://sentistrength.wlv.ac.uk/download.php). 

Palavra Polaridade Peso 

abandon* −1 −2 

abate −1 −2 

adorn* 1 1 

adroit 1 2 

agreeab* 1 1 

awesome* 1 3 

bewilder* −1 −3 

bff 1 4 

bg 1 2 

bomb* −1 −2 

bondage −1 −2 

bonehead* −1 −2 

bonny 1 2 

 
Tabela 2 – Amostra de emoticons para a classificação de polaridade. A lista foi obtida a partir do Wikipédia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons) 

Emoticon Polaridade 

)': -1 

°O° -1 

:^x 0 

xp 1 

:^{ -1 

DX -1 

}:) 1 

.-: -1 

:^p 1 

:’( -1 

:’) 1 

¬¬' -1 

:o} 1 

:^o 0 

(^ ^) 1 

:o{ -1 

^-^ 1 

=^b 1 

(^_^) 1 
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Tabela 3 – Amostra de elementos classificadores para a classificação por estados emocionais. A base foi 

extraída a partir do trabalho de (SHAVER, SCHWARTZ, et al., 1987). 

 

Palavra Estado Emocional 

aggravation anger 

irritation anger 

agitation anger 

annoyance anger 

frustration anger 

alarm fear 

shock fear 

fear fear 

fright fear 

horror fear 

love happiness 

fondness happiness 

liking happiness 

attraction happiness 

caring happiness 

love happiness 

misery sadness 

melancholy sadness 

dismay sadness 

disappointment sadness 

displeasure sadness 
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Apêndice B – Lista de Atributos do LIWC 

Tabela 1 – Lista de atributos do LIWC de acordo com (PENNEBAKER, FRANCIS e BOOTH, 2001). 

Dimension Abbrev Examples 

STANDARD LINGUISTIC DIMENSIONS 

Word Count WC   

Words per sentence WPS   

Sentences ending with ? Qmarks   

Unique words (type/token ratio) Unique   

% words captured, dictionary words Dic   

% words longer than 6 letters Sixltr   

Total pronouns Pronoun I, our, they, you’re 

1st person singular I I, my, me 

1st person plural We we, our, us 

Total first person Self I, we, me 

Total second person You you, you’ll 

Total third person Other she, their, them 

Negations Negate no, never, not 

Assents Assent yes, OK, mmhmm 

Articles Article a, an, the 

Prepositions Preps on, to, from 

Numbers Number one, thirty, million 

PSYCHOLOGICAL PROCESSES 

Affective or Emotional Processes Affect happy, ugly, bitter 

Positive Emotions Posemo happy, pretty, good 

Positive feelings Posfeel happy, joy, love 

Optimism and energy Optim certainty, pride, win 

Negative Emotions Negemo hate, worthless, enemy 

Anxiety or fear Anx nervous, afraid, tense 

Anger Anger hate, kill, pissed 

Sadness or depression Sad grief, cry, sad 

Cognitive Processes Cogmech   

Causation Cause because, effect, hence 

Insight Insight think, know, consider 

Discrepancy Discrep should, would, could 

Inhibition Inhib block, constrain 

Tentative Tentat maybe, perhaps, guess 

Certainty Certain always, never 

Sensory and Perceptual Processes Senses see, touch, listen   

Seeing See view, saw, look 31 

Hearing Hear heard, listen, sound 

Feeling Feel touch, hold, felt 

Social Processes Social talk, us, friend 

Communication Comm talk, share, converse 

Other references to people Othref 1st pl, 2nd, 3rd per prns 
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Friends Friends pal, buddy, coworker 

Family Family mom, brother, cousin 

Humans Humans boy, woman, group 

RELATIVITY 

Time Time hour, day, oclock 

Past tense verb Past walked, were, had 

Present tense verb Present walk, is, be 

Future tense verb Future will, might, shall 

Space Space around, over, up 

Up Up up, above, over 

Down Down down, below, under 

Inclusive Incl with, and, include 

Exclusive Excl but, except, without 

Motion Motion walk, move, go 

PERSONAL CONCERNS 

Occupation Occup work, class, boss 

School School class, student, college 

Job or work Job employ, boss, career 

Achievement Achieve try, goal, win 

Leisure activity Leisure house, TV, music 

Home Home house, kitchen, lawn 

Sports Sports football, game, play 

Television and movies TV TV, sitcom, cinema 

Music Music tunes, song, cd 

Money and financial issues Money cash, taxes, income 

Metaphysical issues Metaph God, heaven, coffin 

Religion Relig God, church, rabbi 

Death and dying Death dead, burial, coffin 

Physical states and functions Physcal ache, breast, sleep 

Body states, symptoms Body ache, heart, cough 

Sex and sexuality Sexual lust, penis, fuck 

Eating, drinking, dieting Eating eat, swallow, taste 

Sleeping, dreaming Sleep asleep, bed, dreams 

Grooming Groom wash, bath, clean 

APPENDIX: EXPERIMENTAL DIMENSIONS 

Swear words Swear damn, fuck, piss 

Nonfluencies Nonfl uh, rr* 

Fillers Fillers youknow, Imean 
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Apêndice C – Lista de Atributos do MRC 

Tabela 1 – Lista de atributos do MRC de acordo com (WILSON, 1988). 

# Nome Propriedade 

1 NLET Number of letters in the word 

2 NPHON Number of phonemes in the word 

3 NSYL Number of syllables in the word 

4 K-F-FREQ Kucera and Francis written frequency 

5 K-F-NCATS Kucera and Francis number of categories 

6 K-F-NSAMP Kucera and Francis number of samples 

7 T-L-FREQ Thorndike-Lorge frequency 

8 BROWN-FREQ Brown verbal frequency 

9 FAM Familiarity 

10 CONC Concreteness  

11 IMAG Imagery  

12 MEANC Mean Colorado Meaningfulness  

13 MEANP Mean Paivio Meaningfulness  

14 AOA Age of Acquisition  

15 TQ2 Type  

16 WTYPE Part of Speech 

17 PDWTYPE PD Part of Speech  

18 ALPHSYL Alphasyllable  

19 STATUS Status  

20 VAR Variant Phoneme  

21 CAP Written Capitalised  

22 IRREG Irregular Plural  

23 WORD the actual word  

24 PHON Phonetic Transcription  

25 DPHON Edited Phonetic Transcription  

26 STRESS Stress Pattern 
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Apêndice D – Lista de Atributos do Stanford POS Tagger (sTagger) 

Tabela 1 – Lista de atributos (etiquetas) do sTagger21. 

# Etiqueta (tag) Descrição 

1 CC Coordinating conjunction 

2 CD Cardinal number 

3 DT Determiner 

4 EX Existential there 

5 FW Foreign word 

6 IN Preposition or subordinating conjunction 

7 JJ Adjective 

8 JJR Adjective, comparative 

9 JJS Adjective, superlative 

10 LS List item marker 

11 MD Modal 

12 NN Noun, singular or mass 

13 NNS Noun, plural 

14 NNP Proper noun, singular 

15 NNPS Proper noun, plural 

16 PDT Predeterminer 

17 POS Possessive ending 

18 PRP Personal pronoun 

19 PRP$ Possessive pronoun 

20 RB Adverb 

21 RBR Adverb, comparative 

22 RBS Adverb, superlative 

23 RP Particle 

24 SYM Symbol 

25 TO to 

26 UH Interjection 

27 VB Verb, base form 

28 VBD Verb, past tense 

29 VBG Verb, gerund or present participle 

30 VBN Verb, past participle 

31 VBP Verb, non-3rd person singular present 

32 VBZ Verb, 3rd person singular present 

33 WDT Wh-determiner 

34 WP Wh-pronoun 

35 WP$ Possessive wh-pronoun 

36 WRB Wh-adverb 

 

  

                                                 

 

21 https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_treebank_pos.html 
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Apêndice E – Medidas de Avaliação dos Classificadores 

Avaliação de um Classificador Simples Rótulo 

Dado o resultado de um classificador a matriz de confusão é uma tabela em que cada linha 

representa a classe real (i) e cada coluna a classe predita (j). Cada elemento 𝐶𝑖𝑗 representa o 

número de objetos da classe i classificados como i (LOPES TINÔCO, 2013). 

Isso posto, a acurácia diz respeito ao grau de concordância entre os resultados obtidos 

pelo classificador e o valor verdadeiro esperado (GALERA MONICO, DAL POZ, et al., 2009). 

Em um classificador é a porção de objetos classificados corretamente sobre a soma de todos os 

objetos (LOPES TINÔCO, 2013): 

𝐴𝑐 =
∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁
𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑁
𝑖𝑗

 

em que N é o número de classes do problema, 𝐶𝑖𝑖 é o número de classificações corretas de cada 

classe. Quanto maior a acurácia, melhor o classificador, sendo o valor máximo igual a 1 ou 

100%. Contudo, a acurácia pode mascarar o resultado de classes desbalanceadas. Se a propor-

ção de mensagens for muito maior para uma classe do que para as demais, por exemplo, C1 

representa 99% do total de registros, C2 representa 0.75% e C3 representa 0.25%, o classifica-

dor pode tender a predizer todos os novos objetos como pertencentes à maior classe C1; assim, 

a acurácia seria de 99% e o alto erro das demais classes estaria ocultado. 

A precisão observa a consistência dos resultados (GALERA MONICO, DAL POZ, et 

al., 2009). Em um classificador representa a porcentagem de uma classe classificada correta-

mente sobre o total de objetos classificados como pertencentes aquela classe (POWERS, 2007; 

LOPES TINÔCO, 2013): 

Pr (𝑗) =
𝐶𝑗𝑗

∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑁
𝑖

 

em que 𝐶𝑗𝑗 representa o número de classificações corretas para a classe 𝐶𝑗 e ∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑁
𝑖  a soma de 

todos objetos classificados como 𝐶𝑗. Quanto mais próximo de 1 melhor a precisão. Caso o valor 

seja 1 isso significa que todo resultado marcado como pertencente a uma classe 𝐶𝑖 realmente 

pertence a classe 𝐶𝑖.  
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Outra observação sobre os resultados pode ser feita com a medida de revocação. Essa 

medida indica a porcentagem do número de objetos de uma classe classificados corretamente 

sobre o total de objetos que pertencem realmente aquela classe. Isto é, o número de classifica-

ções corretas para classe 𝐶𝑖 divido pelo número de objetos que são verdadeiramente 𝐶𝑖, con-

forme descrito na equação a seguir (POWERS, 2007; LOPES TINÔCO, 2013): 

Re (𝑖) =
𝐶𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑁
𝑗

 

O melhor resultado de revocação tem valor 1. Isso quer dizer que todo objeto da classe 𝐶𝑖 foi 

classificado como 𝐶𝑖.Um resultado excelente da precisão (valor 1), não mostra o número de 

objetos da classe 𝐶𝑖 que não foram classificados corretamente, assim como o valor excelente de 

revocação (valor 1) não mostra quantos objetos foram incorretamente classificados como 𝐶𝑖. 

Normalmente, as pontuações de precisão e de revocação não são discutidas de forma isolada 

ambas podem ser combinadas em uma única medida. Como no caso da medida F que representa 

a média harmônica entre a precisão e a revocação conforme visto abaixo: 

𝐹 =  2 ∗
𝑃𝑟 ∗ 𝑅𝑒

𝑃𝑟 + 𝑅𝑒
 

Avaliação de um Classificador Multirrótulo 

Dado um classificador multirrótulo Γ, o conjunto de classes corretas Y𝑖, e Z𝑖 =  Γ(𝑜𝑖), o con-

junto de classes preditas por Γ para o objeto 𝑜𝑖, a precisão do classificador é o número médio 

de classificações corretas, dividido pelo número de classes preditas (GODBOLE e 

SARAWAGI, 2004):  

Precisão(Γ, O) =
1

N
∑

|Yi  ∩  Zi|

|Zi|

N

i=1

  

Revocação é o número médio de classificações corretas, dividido pelo número de rótulos do 

objeto oi (GODBOLE e SARAWAGI, 2004):  

Revocação(Γ, O) =
1

N
∑

|Yi  ∩  Zi|

|Yi|

N

i=1
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Acurácia, isto é, o sucesso global do classificador, é o número médio de classificações corretas, 

dividido pelo número de rótulos que estão em Yi e Zi (GODBOLE e SARAWAGI, 2004). 

Acurácia(Γ, O) =
1

N
∑

|Yi  ∩  Zi|

|Yi  ∪  Zi|

N

i=1

  

Além dessas, uma medida muito utilizada é a perda de Hamming (do inglês Hamming Loss) 

(SCHAPIRE e SINGER, 200). Essa medida é uma função perda que calcula a porcentagem de 

erros de classificação em relação ao número total de rótulos e é dada pela equação: 

Hamming Loss(Γ, O) =
1

N
∑

|Yi ∆ Zi|

|𝐿|

𝑁

i=1

  

em que N é o número de objetos da base, L é o número de classes e ∆ é a operação ou exclusivo 

(XOR) entre o conjunto correto e o conjunto predito. Quanto menor a perda de Hamming me-

lhor o desempenho do classificador. 
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Apêndice F - Classificadores 

Naive Bayes 

A classificação Naïve Bayes ocorre por meio de um método estatístico fundamentando no Te-

orema de Bayes para determinar a probabilidade 𝑃(𝑐𝑘|𝐱𝑖) de um objeto 𝐱𝑖 pertencer à classe 

𝑐𝑘. A equação a seguir mostra o teorema de Bayes (FELDMAN e SANGER, 2007): 

𝑃(𝑐𝑘|𝐱𝑖)  =  
𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘)P(𝑐𝑘)

P(𝐱𝑖)
 

As probabilidades 𝑃(𝐱𝑖), P(𝑐𝑘) e 𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘) são estimadas a partir de um conjunto de 

objetos pré-classificadas. A probabilidade de ocorrência 𝑃(𝐨𝑖) é constante para todas as classes 

e, portanto, somente 𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘) e P(𝑐𝑘) precisam ser calculadas; 𝑃(𝑐𝑘) é a probabilidade de ocor-

rência da classe 𝑐𝑘 (HAN e KAMBER, 2001): 

P(Ck) =  
𝑁𝑖

𝑁
 

em que 𝑁𝑖 é o número de objetos do conjunto de treinamento classificadas como 𝑐𝑘 e 𝑁 

é o número total de objetos. O cálculo de 𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘) é dado pela equação a seguir (HAN e 

KAMBER, 2001): 

𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘) =  ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑃(𝑎𝑖𝑗|𝑐𝑘)

𝑐

𝑗=1

 

em que 𝑎𝑖𝑗, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑐, são atributos contidos no objeto 𝐱𝑖. Com isso, para cada atri-

buto 𝑎𝑖𝑗 do objeta 𝐱𝑖 é calculado a probabilidade deste atributo pertencer à classe 𝑐𝑘. Logo 

𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘) é dada pelo somatório do 𝑙𝑜𝑔𝑏 das probabilidades de seus atributos. A probabilidade 

𝑃(𝑎𝑖𝑗|𝑐𝑘) é dada pela equação (HAN e KAMBER, 2001): 

𝑃(𝑎𝑗|𝐶𝑘) =  
𝑁𝑗𝑘

𝑁
 

na qual 𝑁𝑗𝑘 é o número de ocorrências do termo 𝑎𝑖𝑗 na classe 𝑐𝑘 e 𝑁 é o número total 

de objetos. Deste modo, um objeto 𝐱𝑖 desconhecido é atribuído a uma classe 𝑐𝑘, se e somente 

se, 𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑘)𝑃(𝑐𝑘) > 𝑃(𝐱𝑖|𝑐𝑗)P(𝑐𝑗) ∀ 𝑗 ≠ 𝑘 (HAN e KAMBER, 2001). 
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Support Vector Machine 

O Support Vector Machine (SVM) ou Máquina Vetor de Suporte é uma técnica de classificação 

que busca pelo maior vetor de suporte de separação dos hiperplanos. Essa técnica se populariza 

pelo uso do truque de kernel para transformar uma supercifie não linear para linear. A técnica 

faz um mapeamento não linear para transformar os dados de treinamento em uma dimensão 

superior. Nessa nova dimensão, busca-se uma separação linear ótima do hiperplano entre as 

classes. Com um mapeamento apropriado para uma dimensão suficientemente elevada é possí-

vel encontrar a separação (HAN e KAMBER, 2001).  

Árvore de Decisão 

A árvore de decisão é um método de classificação baseado na construção de um fluxograma de 

decisão que forma a estrutura de uma árvore. Cada nó da árvore representa um teste sobre o 

atributo. Cada ramo representa o resultado do teste e cada caminho entre a raiz e a folha uma 

regra de classificação. O resultado após a criação da árvore de decisão é um conjunto de regras 

de classificação. Um objeto desconhecido 𝐱𝑖 é classificado de acordo com as regras determina-

das no processo de criação (HAN e KAMBER, 2001). 

K vizinhos mais próximos 

O K vizinhos mais próximos (do inglês K nearest neighbor - KNN) é uma técnica de classifi-

cação baseada na vizinha dos objetos descrita inicialmente nos anos 1950. A classe é determi-

nada de acordo com os k vizinhos mais próximos ao objeto 𝐨𝑖. Cada objeto representa um ponto 

em um espaço n-dimensional. A proximidade entre os objetos é dada por uma medida de dis-

tância calculada a partir dos atributos (HAN e KAMBER, 2001). Por exemplo, para distância 

euclidiana dado dois objetos x1 = {𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥1𝑛} e x2 = {𝑥21, 𝑥22, … , 𝑥2𝑛} é feito como se 

segue: 

d(x1, x2) =  √∑(𝑎1𝑘 − 𝑎2𝑘)2

𝑁

𝑘

. 

em que N é o número de atributos do objeto. Um objeto desconhecido 𝐱𝑖 é atribuída a classe 

mais comum entre os vizinhos do objeto (HAN e KAMBER, 2001). 
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MultiLayer Perceptron 

O MultiLayer Perceptron (MLP) é um tipo rede neural artificial que pode ser usado em proble-

mas de classificação. A rede possui uma camada de entrada (input layer), uma ou mais camadas 

escondidas (hidden layer) e uma camada de saída (output layer). Essa configuração pode ser 

vista na figura abaixo: 

 

Figura 1 – Exemplo de rede neural MLP (Fonte: extraído de (HAN e KAMBER, 2001, p. 399)). 

As entradas para rede correspondem aos atributos dos objetos da base de dados. A MLP é 

feedfoward, isto é, os neurônios de uma camada se conectam unicamente com a camada se-

guinte sem a presença de realimentação. Após passarem pela entrada os dados são processados 

a partir uma soma do produto entre entrada e peso da entrada no nó. Uma função de ativação 

deve ser escolhida para determinar quando aquele sinal deve ser transmitido para o próximo 

neurônio, no caso na camada escondida. O sinal da rede é propagado camada a camada até a 

saída de acordo com a função de ativação (HAN e KAMBER, 2001). 

Bagging, Boosting, Random Forest 

O bagging, boosting e random forest são técnicas de ensemble. Nessa técnica k classificadores, 

M1, M2, ..., Mk são organizados para analisar o problema (Figura 2). Um conjunto de treina-

mento D é usado para criar k subconjuntos D1, D2, ..., Dk, em que cada Di é usado no classifica-

dor Mi. A classe é definida pela observação do resultado de todos os classificadores envolvidos. 
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Em geral, a classe é determinada pela maioria simples dos votos, ou seja, aquela da qual mais 

classificadores predisseram (HAN e KAMBER, 2001).  

 

Figura 1 – Visão geral de uma técnica ensemble. A base original de treinamento é subdivida em conjuntos que 

serão analisados por diferentes classificadores. (Fonte: extraído de (HAN e KAMBER, 2001, p. 378)). 

No bagging são gerados subconjuntos de treinamento a partir do conjunto de treinamento ori-

ginal. Cada subconjunto possui a mesma quantidade de objetos do original. A escolha dos ob-

jetos para o subconjunto é feita de forma aleatória. Assim, alguns objetos podem se repetir no 

subconjunto e outros não serem escolhidos. Cada subconjunto de treinamento é atribuído a um 

classificador. Ao objeto desconhecido é atribuída a classe de acordo com a votação entre s 

classificadores presentes no sistema bagging (HAN e KAMBER, 2001). 

No boosting são atribuídos pesos aos objetos do conjunto de treinamento. Na primeira 

etapa todos os classificadores presentes no ensemble recebem o conjunto de treinamento e 

aprendem com ele. Em seguida, após o classificador Mi aprender os pesos são atualizados para 

que o classificador subsequente Mi+1 preste mais atenção em objetos classificados incorreta-

mente. Assim, pesos maiores são atribuídos aos objetos incorretamente classificados e menores 

aos corretamente classificados. O classificador final M*, isto é, a junção de todos os classifica-

dores, combina os votos em função da acurácia de cada classificador. O Adaptive Boosting 

(AdaBoost) é um exemplo de algoritmo que utiliza essa técnica (HAN e KAMBER, 2001).   

No random forest cada classificador Mi usado é uma árvore de decisão formando uma 

“floresta” de classificadores. O random forest pode ser construído utilizando a técnica de bag-

ging como uma forma de separar os subconjuntos de treinamento (HAN e KAMBER, 2001). 
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Apêndice G – Parametrização dos Algoritmos 

Os classificadores Naïve Bayes, SVM, Árvore de Decisão (J48), KNN, Bagging, Boosting, 

Random Forest foram usados com os parâmetros padrões fornecidos pelo pacote Weka con-

forme descritos nas tabelas a seguir: 

Tabela 1 – Parâmetros do Naïve Bayes. 

Parâmetro Descrição Usado 

-K 
Usar estimador de densidade de kernel ao invés de distribuição normal 

dos atributos numéricos 
Padrão 

-D Usar discretização supervisionado para processar atributos numéricos Padrão 

-O Modelo de exibição no formato antigo (bom quando há muitas classes) Padrão 

 

Tabela 2 – Parâmetros do SVM. 

Parâmetro Descrição Usado 

-C A constante complexidade C. (padrão 1) Padrão 

-N Se 0=normalizar/1=uniformizar/2=nenhum. (padrão 0) Padrão 

-L Parâmetro de tolerância. (padrão 1.0e-3) Padrão 

-P O epsilon para erro de arrendondamento. (padrão 1.0e-12) Padrão 

-M Calibração de ajuste para saídas SVM.  - 

-V O número de pastas para a validação cruzada interna. (padrão -1) Padrão 

-W Semente para geração de números aleatorios. (padrão 1) Padrão 

-K Kernel. (padrão: weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel) Padrão 

-E Expoente utilizado.   (padrão: 1.0) Padrão 

Tabela 3 – Parâmetros do J48. 

Parâmetro Descrição Usado 

-U Usar árvore não podada. - 

-O Não recolher árvore. - 

-C Limiar de confiança definido para poda. (padrão 0.25) Padrão 

-M Define o número mínimo de instâncias por folha. (padrão 2) Padrão 

-R Erro de poda reduzido. - 

-N 
O número de pastas para redução do erro de poda. Uma pasta é usado 

como conjunto de poda (padrão 3) 
Padrão 

-B Usar apenas divisões binárias. - 

-S Não executar levantamento de subárvore. - 

-L Não limpar depois que a árvore for construída. - 

-A Suavização de Laplace. - 

-J 
Não usar correção MDL no ganho de informação de atributos numéri-

cos. 
- 

-Q Semente para baralhar dados aleatórios (padrão 1). Padrão 
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Tabela 4 – Parâmetros do KNN (IBk). 

Parâmetro Descrição Usado 

-I Vizinhos de peso pelo inverso da distância (Usar quando k > 1). - 

-F Vizinhos de peso por 1 – sua distância (Usar quando k > 1). - 

-K Número de vizinhos usados na classificação (Padrão = 1). Variável 

-E 
Minimizar o erro quadrático médio ao invés do erro médio absoluto ao 

usar -X como uma opção com previsão numérica. 
- 

-W 
Número máximo de instâncias mantidas no treinamento (Padrão = no 

window). 
- 

-X 

Selecione o número de vizinhos mais próximos entre 1 e o valor k especi-

ficado utilizando a avaliação hold-one-out sobre os dados de treinamento 

(Usar quando k > 1). 

Padrão 

-A 
O algoritmo de busca do vizinho mais próximo (Padrão: 

weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch). 

Padrão com 

Similaridade 

do Cosseno 

Tabela 5 – Parâmetros do Bagging. 

Parâmetro Descrição Usado 

-P 
Tamanho de cada saco, como uma percentagem do tamanho do 

conjunto de treinamento (Padrão 100). 
Padrão 

-O Calcular o erro out of bag. - 

-S Semente para geração de números aleatórios (Padrão 1). Padrão 

-num-

slots 
Número de execução por slot (Padrão 1 - i.e. no paralelism). Padrão 

-I Número de interações (Padrão 10). Padrão 

-D 
Se definido, classificador é executado no modo de depuração e 

como saída pode aparecer informações adicionais no console. 
- 

-W 
Nome completo do classificador de base (Padrão: weka.classifi-

ers.trees.REPTree). 
Padrão 

-M Configurar o número mínimo de instancias por folha (Padrão 2). Padrão 

-V 
Definir a proporção da classe numérica mínima para dividir o con-

junto de treinamento (Padrão 1e-3). 
Padrão 

-N Número de pastas para reduzir o erro de poda (Padrão 3). Padrão 

-S Semente para embaralhar os dados aleatoriamente (Padrão 1). Padrão 

-P Sem poda. - 

-L Profundidade máxima da árvore (padrão -1, no maximum). Padrão 

-I Valor inicial para contagem de classe (Padrão 0). Padrão 

-R Espalhar a contagem inicial sobre todos os valores de classe. - 
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Tabela 6 – Parâmetros do AdaBoost. 

Parâmetro Descrição Usado 

-P Porcentagem do peso sobre a base de treinamento (Padrão 100). Padrão 

-Q Usar reamostragem para boosting. - 

-S Semente para geração de números aleatórios (Padrão 1). Padrão 

-I Número de iterações (Padrão 10). Padrão 

-D 
Se definido, classificador é executado no modo de depuração e 

como saída pode aparecer informações adicionais no console. 
- 

-W 
Nome completo do classificador de base (Padrão: weka.classifi-

ers.trees.DecisionStump). 
Padrão 

Tabela 7 – Parâmetros do RamdomForest. 

Parâmetro Descrição Usado 

-P 
Tamanho de cada saco, como uma percentagem do tamanho do 

conjunto de treinamento (Padrão 100). 
Padrão 

-O Calcular o erro out of bag. - 

-I Número de iterações (Valor atual 100). Padrão 

-num-slots Número de execuções por slot (Padrão 1) Padrão 

-K Número de atributos para investigar aleatoriamente (Padrão 0). Padrão 

-M Configurar o número mínimo de instancias por folha (Padrão 1). Padrão 

-V 
Definir a proporção da classe numérica mínima para dividir o 

conjunto de treinamento (Padrão 1e-3). 
Padrão 

-S Semente para geração de números aleatórios (Padrão 1). Padrão 

-depth Profundidade máxima da árvore, 0 para ilimitado (Padrão 0). Padrão 

-N Número de pastas para backfitting (padrão 0, no backfitting). Padrão 

-U Permitir casos não classificados. - 

-B 
Desempatar aleatoriamente quando vários atributos parecem 

igualmente bons. 
- 

 

  



198 

 

Apêndice H – Estruturação de Textos 

Meta-atributos TECLA 

Tabela 1 - Lista de Meta-atributos do TECLA. 

Nome Tipo Descrição 

A1 Comportamento 
Indica a quantidade de tweets do usuário 

desde que iniciou na ferramenta. 

A2 Comportamento 
Indica o número de seguidores do usuá-

rio. 

A3 Comportamento 
Indica o número de pessoas seguidas 

pelo usuário. 

A4 Comportamento 
Indica o número de vezes em que o usu-

ário foi listado. 

A5 Comportamento 
Indica o número de vezes em que o usu-

ário foi favoritado. 

A6 a A94 Gramatical Se atributos do LIWC. 

A6 a A19 Gramatical Se atributos do MRC. 

A6 a A41 Gramatical Se atributos do sTagger. 

A6 a A41 Gramatical Se atributos do oNLP. 

 

Meta-atributos PERSOMA 

Tabela 2 - Lista de Meta-atributos do PERSOMA. 

Nome Tipo Descrição 

A1 Comportamento 
Indica o número médio de seguidores 

dos usuários. 

A2 Comportamento 
Indica o número médio de pessoas se-

guidas pelos usuários. 

A3 Comportamento 
Indica o número médio de menções fei-

tas no conjunto de textos. 

A4 Comportamento 
Indica o número médio de hashtags do 

conjunto de textos. 

A5 Comportamento 
Indica o número médio de URL do con-

junto de textos. 

A6 Comportamento 
Indica o número médio de retweets do 

conjunto de textos. 
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A7  Comportamento 
Indica o número médio de tweets dos 

usuários 

A8 Comportamento 
Indica o número médio em que os usuá-

rios foram listados. 

A9 a A96 Gramatical Se atributos do LIWC. 

A6 a A19 Gramatical Se atributos do MRC. 

A6 a A41 Gramatical Se atributos do sTagger. 

A6 a A41 Gramatical Se atributos do oNLP. 

 


