
 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

Ana Carolina Espírito Santo Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE SENTIMENTO E DESAMBIGUAÇÃO 

NO CONTEXTO DA TV SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012  



 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

Ana Carolina Espírito Santo Lima 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE SENTIMENTO E DESAMBIGUAÇÃO 

NO CONTEXTO DA TV SOCIAL 

 

 

 

 

 

Documento de dissertação apresentado ao Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em En-

genharia Elétrica.  

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Leandro Nunes de Castro 

 

 

 

São Paulo 

2012  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L732a  Lima, Ana Carolina Espírito Santo  

Análise de sentimento e desambiguação no contexto da TV soci-

al. / Ana Carolina Espírito Santo Lima – São Paulo, 2012.  

  

120 f. : il.; 30 cm.  

 

Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, 2012. 

Bibliografia : p. 105-115 

    

 

    1. Mineração de textos. 2. Análise de sentimento. 3. Desambigua-

ção de sentido. 4. Mídias sociais. 5. Twitter. 6. Aprendizagem de 

máquina. I.Título. 

 

CDD 070.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família que soube compreender meu 

momento de ausência.  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço primeiramente a Deus pela força que me permitiu fazer esse mestrado, por ser 

meu equilíbrio. Como disse Santa Tereza D’Ávila: “Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo 

passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta.” 

Aos meus pais, Roselene e Roberto, por serem minha base, pela educação e ensinamen-

tos, e por aguentar a distância da filha caçula. 

Aos meus irmãos Maria Catarina, Paulo Hugo, ao meu cunhado-irmão Saulo e Aman-

da pelo apoio e força incondicional e por acreditarem na minha competência. Em especial ao 

Hugo por cada texto revisado. 

As grandes amigas Naiane Nascimento e Naiara Nascimento, por compartilharem co-

migo cada sofrimento e alegria dessa jornada. Além dos meus amigos Bruno Leandro, Luiz 

Oscar, Luiz Filipe, Décio, Jair e a Profª. Drª. Clarissa Daisy por sua torcida e amizade moti-

vadora. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Leandro Nunes de Castro por todas as suas contribuições, 

incentivo a pesquisa, sua confiança e oportunidades oferecidas ao longo desses anos. 

Aos amigos do LCoN por todas as suas contribuições, discussões, pela amizade e 

companhia durante o desenvolvimento deste trabalho: Danilo Cunha, por sua grande amizade, 

Emanuel Tavares, Daniel Ferrari, Diego Duarte, Alexandre Szabo, Rafael Xavier, Venyton 

Izidoro e Willyan Abilhoa que tornou o segundo ano do mestrado mais feliz e empolgante. 

A todos os professores e colegas do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elé-

trica que contribuíram para minha formação e para este trabalho.  

À Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e ao Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Elétrica pela infraestrutura e suporte.  

Às agências de fomento CAPES, CNPq, Fapesp e ao Mackpesquisa pelo apoio finan-

ceiro, direto ou indireto, que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho. 

A todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a conclusão deste traba-

lho, meus sinceros agradecimentos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes realizações não são feitas por impulso, mas 

por uma soma de pequenas realizações. 

 (Vincent Van Gogh) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 As mídias sociais são uma forma de expressão dos interesses coletivos, as pessoas gostam de 

compartilhar informações e sentem-se valorizadas por causa disso. Entre as mídias sociais o 

microblog Twitter vem ganhando popularidade como uma plataforma para comunicação ins-

tantânea. São milhões de mensagens geradas todos os dias, por cerca de 100 milhões de usuá-

rios, carregadas dos mais diversos assuntos. Por ser uma plataforma de comunicação rápida 

esse microblog estimulou um fenômeno denominado narradores televisivos, em que os inter-

nautas comentam sobre o que assistem na TV no momento em que é transmitido. Dessa inte-

gração entre as mídias sociais e a televisão emergiu a TV Social. A quantidade de dados gera-

dos sobre os programas de TV formam um rico material para análise de dados. Emissoras 

podem usar tais informações para aperfeiçoar seus programas e aumentar a interação com seu 

público. Dentre os principais desafios da análise de dados de mídias sociais encontram-se a 

análise de sentimento (determinação de polaridade em um texto, por exemplo, positivo ou 

negativo) e a desambiguação de sentido (determinação do contexto correto de palavras polis-

sêmicas). Essa dissertação tem como objetivo usar técnicas de aprendizagem de máquina para 

a criação de uma ferramenta de apoio à TV Social com contribuições na automatização dos 

processos de análise de sentimento e desambiguação de sentido de mensagens postadas no 

Twitter.  

 

 

Palavras-chave: Mineração de Textos, Análise de Sentimento, Desambiguação de Sentido, 

Mídias Sociais, Twitter, Aprendizagem de Máquina. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Social media have become a way of expressing collective interests. People are motivated by 

the sharing of information and the feedback from friends and colleagues. Among the many 

social media tools available, the Twitter microblog is gaining popularity as a platform for in-

stantaneous communication. Millions of messages are generated daily, from over 100 million 

users, about the most varied subjects. As it is a rapid communication platform, this microblog 

spurred a phenomenon called television storytellers, where surfers comment on what they 

watch on TV while the programs are being transmitted. The Social TV emerged from this 

integration between social media and television. The amount of data generated on the TV 

shows is a rich material for data analysis. Broadcasters may use such information to improve 

their programs and increase interaction with their audience. Among the main challenges in 

social media data analysis there is sentiment analysis (to determine the polarity of a text, for 

instance, positive or negative), and sense disambiguation (to determine the right context of 

polysemic words). This dissertation aims to use machine learning techniques to create a tool 

to support Social TV, contributing specifically to the automation of sentiment analysis and 

disambiguation of Twitter messages. 

 

 

Keywords: Text Mining, Sentiment Analysis, Word Sense Disambiguation, Social Media, 

Twitter, Machine Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A web 2.0 representa uma mudança na forma com que o conteúdo é gerado e compartilhado 

pela Internet. Os sites estáticos ganharam dinamismo, interatividade e, em alguns casos, um 

ambiente personalizável. A geração de conteúdo na rede, como textos, imagens e vídeos, pas-

sou a ser colaborativa e, com isso, os internautas, antes passivos, tornaram-se ativos em rela-

ção à elaboração e compartilhamento de conteúdo (BERTHON, et al., 2012).  

 Essa nova abordagem para web promoveu o surgimento de aplicações que permitiam a 

criação e troca de conteúdo gerado pelos usuários, assim surgiram as mídias sociais. Mídia 

social ou site social é um produto construído sobre os alicerces tecnológicos da web 2.0, em 

que o foco está na transmissão de conteúdo de muitos para muitos (KAPLAN; HAENLEIN, 

2010). 

Atualmente existe uma diversidade de mídias sociais, que variam em termos de escopo 

e funcionalidade, como as redes sociais, fóruns, blogs, microblogs, os sites de compartilha-

mento de vídeos e imagens, entre outros (KIETZMANN, et al., 2011). É importante mencio-

nar a diferença entre mídia social e rede social. Uma rede social pode ser vista como um con-

junto de atores conectados por relacionamentos sociais, que são motivados pelo relaciona-

mento interpessoal e pelo compartilhamento de informações. Esses atores podem ser pessoas, 

organizações, marcas, cidades, entre outros (MARTELETO, 2001). Com o surgimento da 

Internet as redes sociais passaram a existir também nesse ambiente, são as chamadas redes 

sociais online (BENEVENUTO; ALMEIDA; SILVA, 2012). As redes sociais online têm o 

foco no relacionamento criado entre as pessoas, já a mídia social mantém seu foco no compar-

tilhamento de conteúdo não importando a ferramenta digital (rede social, fórum, microblog, 

blog, e etc.). Logo, a rede social online é uma categoria de mídia social (ALTERMANN, 

2012). 

Atualmente, é indiscutível a importância das mídias sociais no cenário web. No Brasil, 

por exemplo, os sites sociais tiveram um alcance de 87% dos internautas em agosto de 2011, 

o que representa 39,3 milhões de pessoas, que passaram em média 7 horas e 14 minutos co-

nectados por dia (IBOPE, 2011). Já nos Estados Unidos, em julho de 2011, aproximadamente 

415 milhões de internautas acessaram sites sociais, navegando cerca de 8 horas e 36 minutos 
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por dia (NIELSENWIRE, 2011). No mundo são cerca de 1,5 bilhão de internautas que fazem 

parte de alguma mídia social (CHUI, et al., 2012). 

A velocidade na adoção e o impacto das mídias sociais podem ser observados quando 

comparada com outras tecnologias (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 - Tempo para alcançar 50 milhões de usuários de diferentes tecnologias. Traduzido de 

(CHUI, et al., 2012). 

Enquanto a TV levou 13 anos para chegar a 50 milhões de usuários e a Internet 13 a-

nos, o Facebook precisou de um ano e o Twitter de nove meses para alcançar esse mesmo 

número (CHUI, et al., 2012). O YouTube conta com mais de 100 milhões de vídeos e 80% 

das empresas utilizam o LinkedIn como ferramenta principal para encontrar funcionários 

(ALÉ, 2012). Essa aderência às mídias sociais fez com que elas ficassem no topo de interesse 

de vários empresários, tomadores de decisão e consultores, que tentam identificar maneiras de 

extrair informações úteis nos blogs, wikis, fóruns, redes sociais e microblogs (KAPLAN; 

HAENLEIN, 2010). Segundo relatório do McKinsey Global Institute (2012), 70% das empre-

sas fazem algum tipo de uso das mídias sociais e 90% reportam benefício em usá-las.  

O crescente número de adeptos elevou também a quantidade de informações geradas 

nos sites sociais. A Tabela 1.1 exibe a quantidade de informação criada por minuto em dife-

rentes mídias sociais.  
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Tabela 1.1 - Quantidade de dados gerados por minuto em diferentes mídias sociais (TEPPER, 2012) 

Serviço Dados por minuto 

Twitter 100.000 tweets 

Facebook 684.478 shares 

Youtube 48 horas de vídeo 

Wordpress 347 posts 

Tumblr 27.778 posts 

Instagram 3.600 fotos 

Foursquare 2.083 check-ins 

No microblog Twitter, por exemplo, são publicadas 100.000 mensagens (tweet) por 

minuto, o que representa cerca de 250 milhões de mensagens todos os dias (DATASIFT, 

2012). No também microblog Tumblr são 27.778 publicações por minuto e, na rede social 

Facebook são feitos 684.478 compartilhamentos por minuto. Em contrapartida, a grande 

quantidade de dados gerada torna difícil a recuperação de informações relevantes e impraticá-

vel a aplicação de técnicas manuais, sendo necessário o emprego de técnicas automáticas para 

monitoramento e extração de informações (MACHADO, et al., 2010). Deste modo, as mídias 

sociais têm recebido uma atenção especial por parte da comunidade de mineração de textos 

(MARASANAPALLE, et al., 2010).  

Dentro desta ótica, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas para: análise de redes 

sociais (BARTAL; SASSON; RAVID, 2009); análise de sentimento (GO; BHAYANI; 

HUANG, 2009); TV Social (MARASANAPALLE, et al., 2010); análise de reputação online 

(YOSHIDA, et al., 2010); política (BERMINGHAM; SMEATON, 2011); desambiguação 

(DAVIS, et al., 2011); e classificação de textos (PENNACCHIOTTI; POPESCU, 2011). 

A mídia social escolhida para coleta de dados e futura análise dependerá do escopo da 

aplicação e da disponibilidade do acesso à plataforma. Em meio a essas mídias, o Twitter se 

destaca como uma plataforma para comunicação instantânea (ALÉ, 2012). Essa característica 

faz com que ele seja usado por muitos usuários para expressar suas opiniões sobre diversos 

assuntos. Esse microblog revelou-se, então, uma plataforma para monitoramento de marcas e, 
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ferramentas de monitoramento, tais como, TwitterGrader
1
, Twitalyzer

2
, Trendistic

3
, Likebut-

ton, são cada vez mais utilizadas por profissionais de comunicação para análise de mercado.  

 Naturalmente foi surgindo um fenômeno específico envolvendo o Twitter: os inter-

nautas começaram a postar mensagens sobre programas de televisão (TV) enquanto os assisti-

am. Essa integração entre TV e as mídias sociais, principalmente o Twitter, ficou conhecida 

por TV Social (MONTPETIT; KLYM; MIRLACHER, 2009). Muitas emissoras passaram a 

ver o Twitter como meio de comunicação, divulgação de seus serviços, realização de promo-

ções e enquetes, formando um repositório de opiniões e informações sobre os programas de 

TV (CHAGAS, 2010). 

 As mídias sociais constituíram uma mudança significativa no modo como as informa-

ções são compartilhadas e mudaram a forma de atuação televisiva (CESAR; GEERTS, 2011).  

Para as emissoras de TV, saber “o que as pessoas pensam” representa uma maior aceitação ao 

conteúdo que é fornecido. A opinião pode ser usada para produzir programas com um maior 

grau de aceitação (PANG; LEE, 2008). Esse poder de transmitir informações em tempo real 

constitui uma importante fonte de conhecimento sobre os telespectadores. Profissionais da 

área podem fazer uso dessas informações para melhorar programas de TV, elaborar um mar-

keting mais direcionado de acordo com sua audiência, tornar os programas mais interativos, 

ajudar produtores a detectar tendências, assim como entender a preferência dos telespectado-

res (MARASANAPALLE, et al., 2010).  

Neste aspecto, esta dissertação se propõe a monitorar as mensagens do Twitter sobre 

programas de emissoras de TV brasileiras. A forte repercussão dos programas de TV no Twit-

ter motivou a proposta de um analisador automático de sentimento. Apesar de já existirem 

propostas de classificação de sentimento de tweets na literatura, praticamente todas elas re-

querem um treinamento prévio do classificador (GO; BHAYANI; HUANG, 2009; 

AGARWAL, et al., 2011). Além de enviesado, este treinamento é lento e requer a intervenção 

humana, reduzindo sua aplicabilidade prática quando grandes volumes de dados são captura-

dos e as análises precisam ser entregues em tempo real. 

                                                
1
www.tweet.grader.com 

2www.twitalyzer.com 
3www.trendistic.com 
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Além disso, o caráter ambíguo que alguns resultados apresentam durante o processo 

de recuperação das mensagens motivou a proposta de um desambiguador baseado em contex-

to, que pudesse fornecer uma resposta em tempo real se um texto está ou não dentro do esco-

po da aplicação. 

Dada a importância dessas tarefas, esta dissertação está pautada no uso de técnicas de 

mineração de texto e aprendizagem de máquina para desambiguação e análise de sentimento 

de tweets. Os objetivos são descritos a seguir. 

1.1 OBJETIVOS 

Como objetivo geral essa dissertação propõe técnicas automáticas de análise de sentimento e 

desambiguação de termos no contexto da TV Social, ou seja, em mensagens relacionadas à 

TV postadas em mídias sociais, particularmente no Twitter. Os objetivos específicos são: 

 Utilizar técnicas de mineração de textos e aprendizagem de máquina para a extração 

de conhecimentos de mensagens relacionadas à TV postadas no Twitter; 

 Propor uma metodologia baseada em análise de Emoticons e Bibliotecas de Termos 

para a análise de sentimento em posts de mídias sociais e compará-la com o desempe-

nho do algoritmo de Aprendizagem de Máquina Naive Bayes, tradicionalmente usado 

nessa tarefa; 

 Propor uma metodologia para a desambiguação de termos em posts de mídias sociais. 

 Avaliar a proposta de desambiguação de mensagens em tempo real. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Para alcançar os objetivos supracitados o trabalho está organizado da seguinte forma.  

O Capítulo 1 faz uma introdução aos temas da dissertação, como também sua motiva-

ção, objetivos e descreve a organização do documento. 

O Capítulo 2 é formado pelo referencial teórico com os principais temas da pesquisa. 

São introduzidos os conceitos de Mineração de Textos e Mineração em Microblogs. Um foco 

maior é dado à Análise de Sentimento e Desambiguação de Sentido. 
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No Capítulo 3 são apresentadas as contribuições da pesquisa: técnicas automáticas de 

análise de sentimento e desambiguação de termos no contexto da TV Social.  

O Capítulo 4 apresenta os materiais e métodos usados nos experimentos, os resultados 

obtidos e suas análises.   

 O Capítulo 5 é dedicado às discussões, conclusão da dissertação e possíveis extensões. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção serão abordados os temas relevantes ao projeto: Mineração de Textos, Mineração 

em Microblog, Desambiguação de Sentido e Análise de Sentimento. A mineração de textos 

(TAN, 1999) é um segmento da mineração de dados (HAN; KAMBER, 2001) e corresponde 

ao processo de extração de padrões, ou conhecimentos, não triviais a partir de bases textuais. 

O processo de mineração de textos envolve desde a limpeza de bases textuais para uma repre-

sentação estruturada até a geração de relatórios sobre o conhecimento extraído (WITTEN, 

2005). A mineração de microblog tem como fonte textual as mensagens curtas e informais dos 

microblogs. Neste ponto, serão apontadas as principais diferenças em trabalhar com uma mi-

neração específica para microblogs. A desambiguação é uma técnica utilizada para atribuir 

um contexto apropriado a uma palavra ambígua (ANAYA-SÁNCHEZ; PONS-PORRATA; 

BERLANGA-LLAVORI, 2009). A análise de sentimento é uma tarefa de classificação que 

visa atribuir um rótulo ao sentimento, emoção ou opinião expressa em um texto (PANG; LEE, 

2008).  

2.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

A Mineração de Textos corresponde a um conjunto de técnicas usadas para extração de pa-

drões ou identificação de tendências em bases textuais (TAN, 1999). Ela reúne técnicas de 

recuperação de informação, extração de informação, processamento de linguagem natural 

(PLN) e mineração de dados. Com isso, o processo engloba conhecimentos na área de linguís-

tica, informática, estatística e ciência cognitiva (ARANHA; PASSOS, 2006). 

Assim como a mineração de dados procura por padrões em dados numéricos e categó-

ricos, a mineração de textos diz respeito à procura de padrões em textos. Contudo, essa seme-

lhança superficial esconde a verdadeira diferença (WITTEN, 2005): enquanto a mineração de 

dados lida com dados estruturados em bancos de dados formalizados, textos são cobertos de 

incertezas, não estruturados e ambíguos, o que torna a interpretação ainda mais difícil. Dessa 

forma, a mineração de textos trabalha com dados semi- ou não estruturados (WISS, et al., 

2005; WESTENDORF, 2011). 

Dados estruturados são aqueles armazenados em campos ou arquivos de formato fixo, 

como planilhas, arquivos XML, e bancos de dados tradicionais, tais como relacionais ou ori-
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entados a objeto (SALGADO; LÓSCIO, 2001). Esse tipo de dado possui uma estrutura de 

representação ou um esquema conhecido a priori, e sua manipulação é uma tarefa específica 

do gerenciador (MELLO, et al., 2012). Como um esquema é sempre especificado, nenhum 

dado é armazenado no banco de dados se não estiver de acordo com a descrição especificada 

(SALGADO; LÓSCIO, 2001). Contudo, boa parte dos dados disponíveis na Web não possui 

estrutura alguma, tais como textos, imagens e vídeos. Do ponto de vista do gerenciador de 

banco de dados, esses dados são vistos como uma “caixa preta”, que precisa ser lida como um 

fluxo de bytes (stream) (MELLO, et al., 2012).   

Os dados semiestruturados possuem uma estrutura heterogênea, não sendo nem com-

pletamente não estruturados, nem estritamente tipados (MELLO, et al., 2012). São caracteri-

zados por uma estrutura irregular, algumas vezes implícita e capaz de evoluir de forma impre-

visível e por permitir a representação de dados incompletos (SALGADO; LÓSCIO, 2001). 

A mineração de textos pode ser dividida em quatro etapas (MARTINS, 2003), con-

forme exibe a Figura 2.1: coleta de textos; pré-processamento; análise e validação. 

 

Figura 2.1 Processo de Mineração de Textos. Adaptado de (MARTINS, 2003). 

Na etapa de coleta, os textos são obtidos a partir de suas fontes primárias, por exem-

plo, o Twitter, o Facebook, blogs, jornais (a serem) digitalizados, etc. A etapa de pré-

processamento trata os textos a fim de convertê-los em dados estruturados. Durante a etapa de 

análise são aplicados algoritmos de mineração de dados para extração de conhecimento e pa-

drões relevantes nos dados agora estruturados. Na etapa de validação os resultados obtidos 

são avaliados e interpretados (BARION; LAGO, 2008; SANTOS, 2010). 

2.1.1 Coleta de Textos 

A etapa inicial é a coleta, que objetiva a formação da base textual, conhecida como Corpus ou 

Corpora, e que será processada (CARRILHO JUNIOR, 2007). Essa base pode ser estática ou 

dinâmica. Uma base estática permanece inalterada durante todo o processo, já uma base di-
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nâmica pode ser atualizada a cada instante de tempo. A atualização é feita pela adição de um 

novo conteúdo, remoção ou atualização de conteúdos existentes (SOUZA; LINDGREN, 

2011). 

Nesta etapa, de maneira geral, os textos são coletados e armazenados de forma apro-

priada para a aplicação. Os textos podem ser coletados basicamente em três tipos de ambien-

tes: pastas de arquivos, bancos de dados e pela Web. Qualquer que seja o ambiente escolhido, 

um sistema com navegação autônoma e exploratória, chamado crawler, é responsável pela 

coleta dos textos (SOUZA; LINDGREN, 2011).  

O foco desta dissertação é trabalhar com as informações obtidas a partir do microblog 

Twitter
®
. Essas informações são mensagens postadas no microblog, denominadas tweets, e 

podem ser representadas como um objeto (Tabela 2.1). A estrutura do objeto é heterogênea, 

com isso o tweet é um dado não estruturado. 

Tabela 2.1 - Principais informações/atributos disponibilizadas sobre o tweet. 

Atributos Descrição 

id Identificação do tweet no Twitter. 

query Palavra de busca utilizada. 

created_at Data da postagem da mensagem. 

source Origem da mensagem (URL). 

text Texto da mensagem. 

iso_language_code Linguagem da mensagem. 

urls Se o texto possuir urls, serão listadas. 

from_user Usuário que postou o tweet. 

from_user_id Identificação do usuário que fez o post. 

profile_image_url Avatar do usuário que realizou o post. 

geo 
Geolocalização do usuário que fez o post, caso o usuário tenha habilitado essa opção em 

seu perfil. 

to_user_id 
Caso a mensagem possua destinatário, será informada a identificação do usuário para 

quem a mensagem foi enviada. 

2.1.2 Pré-Processamento 

A etapa de pré-processamento realiza toda a limpeza e inicia a adaptação do texto para uma 

futura representação mais estruturada. É a etapa mais dispendiosa em termos computacionais, 

pois exige o processamento dos dados não estruturados (SANTOS, 2010). Pode ser dividida 
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em cinco passos (Figura 2.2): 1) tokenização; 2) remoção de stopwords; 3) stemming; 4) repre-

sentação dos documentos; e 5) seleção de atributos. Ao final desta etapa uma matriz de dados 

é gerada, na qual cada linha representa um texto (ou documento) e cada coluna um termo (pa-

lavra) ou token (BUSS, 2007). 

 

Figura 2.2 - Etapas do pré-processamento de textos. 

Diversas técnicas podem ser aplicadas para estruturar os dados, desde uma abordagem 

simples como a bag-of-words, que representa cada documento como um vetor composto pelos 

termos presentes no texto, até representações mais complexas, como grafos conceituais e clus-

ters de palavras (MARTINS, 2003). 

2.1.2.1 Tokenização 

O processo de tokenização é empregado para obter todas as palavras que foram usadas em um 

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

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

gram) que ocorrem no texto. O termo n-gram pode ser usado na literatura de duas formas dis-

tintas: 1) para indicar um conjunto de n palavras que ocorrem sequencialmente no texto; ou 2) 

para indicar um conjunto de n caracteres consecutivos em um texto (MARTINS, 2003).  

Neste trabalho foi adotada a primeira interpretação. Por exemplo, um documento é di-

vidido em palavras pela remoção de pontuações, caracteres especiais, espaços, entre outros 

marcadores. Um conjunto de diferentes palavras é obtido após o procedimento em todos os 

documentos e chamado de dicionário da coleção de documentos. De uma maneira mais for-

mal tem-se                 como o conjunto de todos os N documentos e   

             o dicionário contendo c termos (FELDMAN; SANGER, 2007). 

Por exemplo, após o processo de tokenização o texto “Que pena que acabou o #agora-

etarde” seria uma lista de termos T = (que, pena, acabou, o, agoraetarde). 
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2.1.2.2 Remoção de Stopwords 

O processo de remoção de stopwords é utilizado para remover do texto palavras que aparecem 

com muita frequência, tais como artigos, preposições, conjunções e advérbios. Essas palavras 

são chamadas stopwords e dependem do idioma do texto em questão (MARTINS, 2003). Ge-

ralmente, uma lista chamada stoplist é criada com as stopwords, que são mapeadas e removi-

das. A remoção de stopwords diminui a dimensão dos vetores de atributos, tornando menos 

custosa a etapa de mineração (BARION; LAGO, 2008). 

Utilizando o exemplo anterior, após a remoção das stopwords a lista de termos seria 

T = (pena, acabou, agoratarde). 

2.1.2.3 Stemming 

O stemming realiza uma normalização linguística no termo, de modo que formas variantes 

deste são reduzidas a uma forma comum, denominada stem. O processo de stemming faz a 

redução das palavras à sua raiz por meio da remoção de derivações e plurais. Isto é feito para 

agrupar palavras que têm o mesmo significado conceitual, permitindo uma redução significa-

tiva 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 partir do exemplo anterior, retirando todas as derivações pelo processo de stemming 

a lista de termos é modificada para T = (pen, acab, agoratard).  

2.1.2.4 Representação de Documentos 

Classificadores comuns e algoritmos de aprendizagem não conseguem processar o texto em 

sua forma original. Durante a etapa de pré-processamento, os documentos são convertidos em 

uma representação mais estruturada. Tipicamente, estes documentos são representados por um 

vetor de características. O modelo mais comum de representação é o bag-of-words, que utiliza 

as palavras do documento como características. Deste modo, a dimensão do espaço de carac-

terísticas é igual ao número de diferentes palavras em todos os documentos (FELDMAN; 

SANGER, 2007).  

Na abordagem bag-of-words cada documento   , i = 1, 2, ..., N, é representado como 

um vetor de termos que ocorrem no texto. Após a etapa de pré-processamento dos dados uma 

matriz de documentos é gerada, na qual cada linha corresponde a um documento e cada colu-
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na a um termo. O conjunto de documentos                 e a lista de termos   

             presentes nos documentos gera a matriz de dados   (Tabela 2.2).   

Tabela 2.2- Representação dos documentos na matriz M. 

            

                 

                 

  

 

        

                 

 

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

corresponde à influência de determinada característica (palavra ou token) no documento. E-

xistem diferentes técnicas para o cálculo da influência de uma palavra no documento 

(SOARES; PRATI; MONARD, 2008): binária, term frequency, term frequency linear e term 

frequency–inverse document frequency. 

2.1.2.5 Cálculo da Influência de uma Palavra no Documento 

A técnica mais simples para o cálculo da influência, ou peso, wij de uma palavra no documen-

to é a binária, definida na Equação 2.1, que atribui o peso 1 caso a palavra exista no docu-

mento, ou peso 0 caso contrário (SOARES; PRATI; MONARD, 2008):  

     
                    
                  

  2.1 

Entretanto, existem casos em que é necessário levar em consideração a frequência que 

uma palavra aparece no documento. Nesses casos a representação binária não é adequada, 

sendo necessário o cálculo da frequência das palavras no documento (SOARES; PRATI; 

MONARD, 2008).  

A frequência do termo (do inglês term frequency, tf) é uma medida estatística que ava-

lia a quantidade relativa de ocorrências de um termo    em um documento    (SOARES; 

PRATI; MONARD, 2008): 
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, 2.2 

em que              corresponde à frequência relativa do termo    no documento   , na qual 

     é o número de ocorrências do termo    no documento   , e     é o número de termos no 

documento    (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008). 

A medida tf considera a frequência das palavras em cada documento de forma isolada, 

não levando em consideração a frequência com relação ao corpus. A fim de identificar a fre-

quência da palavra com relação a toda a coleção de documentos a ser analisada, pode-se usar 

um fator de ponderação. Esse fator pode ser linear ou inverso à frequência do termo nos do-

cumentos (SOARES; PRATI; MONARD, 2008). 

O fator de ponderação linear (Equação 2.3) corresponde a uma função decrescente da 

frequência relativa do número de documentos em que a palavra    aparece na coleção. A partir 

desse fator deriva-se a técnica term frequency linear (tf-linear). A medida tf-linear consiste no 

produto da medida           pelo fator de ponderação linear            (SOARES; PRATI; 

MONARD, 2008): 

                 
        

 
  

2.3 

 

                                              
2.4 

 

em que          é o número de documentos em D que contêm o termo    e N é o número 

total de documentos. 

O fator de ponderação chamado inverse document frequency (idf) pondera o peso de 

um termo de acordo com o inverso da frequência dele no conjunto de documentos. Para isso, 

seu cálculo é inversamente proporcional ao logaritmo (    ) do total de documentos, N, divi-

dido por         , e é definida pela Equação 2.5. O logaritmo é usado para suavizar os valo-

res do idf. 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 frequên-

cia no conjunto de todos os documentos (MARTINS, 2003). 
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   2.5 

A técnica term frequency–inverse document frequency (tf-idf) é adotada neste trabalho, 

pois ela considera a relevância de cada termo para o documento em que aparece, ao mesmo 

tempo em que penaliza aqueles termos comuns a muitos documentos (SOARES; PRATI; 

MONARD, 2008). 

A Equação 2.6 mostra como o peso     é atribuído ao termo    presente no documento 

   por meio do tf-idf  (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008): 

                                        . 
2.6 

2.1.2.6 Seleção de Atributos 

Ainda que a remoção de stopwords e stemming permita uma redução no número de termos da 

base (redução de dimensionalidade), há situações em que se faz necessário aplicar técnicas 

específicas a este propósito. A seleção de atributos busca encontrar um conjunto reduzido de 

atributos que seja capaz de fornecer representatividade adequada da base de dados. Atributos 

irrelevantes, pouco relevantes ou redundantes devem ser eliminados, reduzindo assim a di-

mensionalidade. Empiricamente, os classificadores podem obter melhores resultados quando 

apresentados a conjuntos menores, mas representativos. Além disso, reduzir o número de atri-

butos facilita a extração de padrões e reduz a complexidade computacional do problema 

(HAN; KAMBER, 2001). 

A seleção de atributos para mineração de textos pode ser divida em três categorias 

(NOGUEIRA; REZENDE, 2012): baseada em contexto, baseada em variância dos termos e 

baseada em frequência.  

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

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

título, resumo, introdução e conclusão, essas são as zonas do documento. Algumas zonas po-

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

podem ser mais importantes (NOGUEIRA; REZENDE, 2012). Para esse projeto esse método 

não é aplicável, pois as mensagens do Twitter não possuem zonas de indexação bem defini-

das.  
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A variância é uma medida estatística que calcula a dispersão de uma variável em rela-

ção a um valor esperado e pode ser usada para avaliar a distribuição de frequência dos termos 

na coleção de documentos. Os métodos que utilizam seleção baseada em variância dos ter-

mos utiliza essa medida. No método Variância do Termo (VT), a variância é dada pela Equa-

ção 2.7, em que         é a média das frequências do j-ésimo termo na coleção (NOGUEIRA; 

REZENDE, 2012). 

                        
  

   . 2.7 

Os termos importantes são aqueles com maior frequência nos documentos e que man-

tém uma distribuição não uniforme ao longo da coleção. Um termo    tem distribuição uni-

forme de probabilidade em um dado intervalo       se a função de densidade       corres-

ponder a Equação  2.10 (BERTOLO, 2012).  

      
 

     
                  . 2.8 

A seleção baseada em frequência utiliza as medidas de    e    para seleção dos atri-

butos relevantes. No método proposto por Luhn (1958) são definidos dois pontos de corte, 

superior e 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 de-

crescente.   

O processo do método de Luhn é descrito a seguir (SOARES; PRATI; MONARD, 

2008): 

1. Extrair todas as palavras únicas de cada documento; 

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

3. Criar um histograma ordenado de forma decrescente; 

4. A partir do histograma obtém-se a curva de Zipf; 

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

Os termos que excedem o corte superior são os mais frequentes e são considerados 

comuns por aparecerem em qualquer tipo de documento, como preposições, conjunções e 

artigos. Os termos abaixo do corte inferior são considerados raros e, portanto, não contribuem 
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significativamente na discriminação de documentos. A Figura 2.3 exibe os cortes de Luhn apli-

cados à curva de Zipf (SOARES; PRATI; MONARD, 2008).  

 

Figura 2.3 - Exemplo do corte de Luhn aplicado à curva de Zipf (SOARES; PRATI; MONARD, 2008). 

Nesta dissertação um termo é considerado irrelevante quando seu valor médio de tf-idf 

(Equação 2.9) é menor que o limiar        . 

                
 

 
               
 
   . 2.9 

 O limiar         foi atribuído de acordo com a distribuição da média dos termos que 

uma distribuição normal. Deste modo, é possível estabelecer um intervalo de confiança que 

engloba os termos mais significantes na coleção de documentos.  Esses termos representativos 

estão a      da média, em que   é o desvio padrão. Cerca de 68% de todos os valores fi-

cam a 1 desvio padrão da média, 95% ficam a 2 desvios e 99,7 a 3 desvios padrões (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Intervalos de confiança para uma distribuição normal. 

Logo, o limiar         é calculado conforme a Equação 2.10,   é definido de acordo 

com a aplicação. Caso um atributo    possua média de tf-idf menor que o limiar        , este é 

removido do conjunto de atributos, ou seja,                                        . 

Quanto maior a quantidade de termos menor o valor do tf-idf. 

            . 2.10 

2.1.3 Análise 

A análise é o núcleo do processo da mineração de textos. Nesta etapa são aplicados algorit-

mos específicos capazes de extrair conhecimento não trivial e útil para algum processo de 

tomada de decisão (FELDMAN; SANGER, 2007).   

As tarefas de análise podem ser classificadas em duas categorias: descritivas e prediti-

vas (HAN; KAMBER, 2001). As análises descritivas caracterizam as propriedades gerais dos 

dados, que podem ser feitas via caracterização ou discriminação dos dados. A caracterização 

promove uma sumarização dos dados, enquanto a discriminação provê comparações descriti-

vas entre coleções da base. As tarefas preditivas atuam sobre os dados fazendo inferências, a 

fim de realizar predições. As principais tarefas preditivas de análise de texto são: associação, 

classificação e agrupamento (HAN e KAMBER, 2001).  



32 

 

 

A tarefa de associação consiste na descoberta de regras do tipo “Se X, então Y” em que 

X e Y são conjuntos de itens que ocorrem conjuntamente com certa frequência (HAN; 

KAMBER, 2001). Seja uma lista de termos                e uma coleção de documentos 

               , em que cada documento    é uma lista de termos tal que      . Uma 

regra de associação é uma implicação na forma       , em que             e           

(MAHGOUB, et al., 2008). Uma regra de associação possui um nível de confiança (conf) e 

um suporte (sup) no conjunto de documentos D. A confiança conf corresponde ao percentual 

de documentos em D que contém    em que a regra        aparece. O suporte sup representa 

o percentual de documentos em D que contém       (HAN; KAMBER, 2001). 

A classificação de textos objetiva atribuir uma classe ou rótulo pré-definido a um texto 

cuja classe é desconhecida. Por exemplo, uma matéria de um jornal poderia ser classificada, 

automaticamente, como matéria de “esporte”, “arte” ou “política” (HOTHO; 

NÜRNBERGER; PAAß, 2005). Seja qual for o método de classificação adotado, a tarefa co-

meça com um conjunto de treinamento                 composto por documentos pré-

classificados. A classificação consiste em determinar um modelo que seja capaz de atribuir a 

classe correta a um documento    com classe desconhecida (HOTHO; NÜRNBERGER; 

PAAß, 2005). Essa característica faz com que este tipo de método de treinamento seja deno-

minado aprendizagem ou treinamento supervisionado (HAN; KAMBER, 2001). O método de 

classificação supervisionada para análise de sentimento mais usado na literatura baseia-se na 

Teoria de Bayes (STIGLER, 1986).  

Na aprendizagem não supervisionada, as classes às quais cada objeto pertence não são 

conhecidas a priori, ou seja, os dados de treinamento não são rotulados. Portanto, o algoritmo 

de aprendizagem visa encontrar regularidades estatísticas na base, de forma que seja possível 

segmentar a base em subconjuntos de objetos similares entre si e dissimilares a objetos per-

tencentes a outros grupos (HAN; KAMBER, 2001). O resultado de um agrupamento é, tipi-

camente, um conjunto de K grupos                , em que    corresponde a um grupo 

de documentos (HOTHO; NÜRNBERGER; PAAß, 2005).  

2.1.4 Validação 

Medidas quantitativas e análises qualitativas devem ser aplicadas para verificar se o conheci-

mento extraído é realmente válido e relevante ao assunto estudado. É importante salientar que 

ao finalizar essa etapa, pode-se optar por retornar em qualquer etapa anterior do processo. Por 
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meio de critérios definidos nessa fase, pode-se verificar onde se encontra o problema e sua 

possível resolução em alguma etapa anterior (SANTOS, 2010). 

Para avaliar o desempenho de um modelo de classificação, uma parte dos dados, cha-

mada de conjunto de teste, é selecionada aleatoriamente e separada para não fazer parte do 

conjunto de treinamento. O conjunto de teste é classificado e comparado com os verdadeiros 

rótulos (HOTHO; NÜRNBERGER; PAAß, 2005). Dessa forma é possível estimar o desem-

penho do classificador para dados não usados no treinamento. Esse desempenho é chamado 

de capacidade de generalização e o objetivo do processo de treinamento é maximizar o de-

sempenho de generalização do classificador. 

Para problemas com apenas duas classes possíveis, quatro medidas são obtidas a partir 

da aplicação do classificador. Essas medidas são: verdadeiro positivo (true positive - TP), 

verdadeiro negativo (true negative - TN), falso positivo (false positive - FP) e falso negativo 

(false negative - FN), e podem ser vistas na matriz de confusão (Tabela 2.3) (ELKAN, 2012). 

Tabela 2.3 - Matriz de confusão dos diferentes resultados de um classificador binário com as classes positivo e 
negativo. 

  Classe Predita 

  Positivo Negativo 

Classe 

Correta 

Positivo TP FN 

Negativo FP TN 

 

A partir dessas medidas é possível calcular a taxa de verdadeiro positivo (TPR) e a ta-

xa de falso positivo (FPR), descritas nas Equações 2.11 e 2.12, respectivamente (HOTHO; 

NÜRNBERGER; PAAß, 2005).  

      
  

     
   2.11 

     
  

     
  

2.12  
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Outras medidas que podem ser obtidas são: acurácia (ACC), precisão (Pr), recall (Re) 

e medida-F (F). A acurácia (Equação 2.13) representa a fração de textos classificados corre-

tamente em relação ao número total de textos (ELKAN, 2012):  

     
     

           
  2.13  

 

A precisão (Equação 2.14) e a recall (Equação 2.15) medem o quão precisa e comple-

ta é a classificação (LIU, 2010). A medida-F (Equação 2.16) representa a média harmônica 

entre a precisão e a revogação: 

    
  

     
  2.14 

    
  

     
  2.15  

 

   
 

 
   

 
 

  2.16  

 

Outra técnica que pode ser usada na validação é a curva ROC. Essa curva é uma fer-

ramenta gráfica que permite avaliar o desempenho dos modelos de classificação. A vantagem 

do uso de gráficos é que eles permitem uma melhor visualização da multidimensionalidade do 

problema. A curva ROC se baseia nas medidas de TPR e FPR. Para construção do gráfico, 

plota-se a FPR no eixo das abscissas (eixo x) e a TPR no eixo das ordenadas (eixo y) (PRATI; 

BATISTA; MONARD, 2008). A Figura 2.5 exibe o espaço ROC. 
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Figura 2.5 - Espaço ROC. 

O ponto (0,0) do espaço ROC representa um classificador que não apresenta falso po-

sitivo, mas que não conseguiu classificar um verdadeiro positivo sequer. A estratégia inversa 

classifica sempre um novo exemplo como positivo e é apresentada pelo ponto (1,1). O melhor 

classificador encontra-se no canto superior esquerdo nas coordenadas (0,1), indicando que 

todos os objetos positivos e negativos foram classificados corretamente. Já o ponto (1,0) indi-

ca que o modelo sempre faz predições erradas. A diagonal ascendente (0,0) – (1,1) representa 

um modelo de comportamento estocástico. Qualquer ponto pertencente ao triângulo superior 

esquerdo a essa diagonal representa modelos com melhor desempenho que o aleatório e pon-

tos pertencentes ao triangulo inferior direito representam modelos piores que o aleatório. A 

esquerda da diagonal ascendente (0,1) – (1,0) estão os modelos com desempenho melhor para 

a classe negativa em detrimento da positiva e à direita modelos com desempenho melhor para 

a classe positiva (PRATI; BATISTA; MONARD, 2008).  
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2.2 MINERAÇÃO EM MICROBLOGS 

Microblogs, tais como, Twitter
4
, Tumblr

5
 e Plurk

6
, são serviços Web destinados à comunica-

ção simplificada. São vistos como blogs com algum tipo de restrição, que geralmente envolve 

limitação no número de caracteres, permitida para a atualização de status e muitas vezes estão 

associados à ideia de mobilidade. A simplificação parte da ideia de proporcionar a integração 

com outras ferramentas digitais, como celulares e dispositivos móveis (ZAGO, 2012).  

O principal objetivo dos microblogs é divulgar informação de forma prática e rápida, 

não priorizando a rede de relacionamentos, como nas redes sociais (ALTERMANN, 2012). 

Pesquisas realizadas pelas empresas de consultorias In Press e E.life mostram que o Twitter é 

a mídia social escolhida por aqueles que querem se atualizar. Daqueles que o usam assidua-

mente, 69,4% afirma ter como objetivo se informar na rede e 66,7% o utiliza para divulgar 

seu próprio conteúdo (LOPES, 2010). 

Além da geração de conteúdo é possível estabelecer conexões entre os usuários. Tais 

conexões podem ser classificadas em duas categorias: ligações sociais e interações sociais  

(LIAO, et al., 2011). As ligações sociais são criadas entre duas pessoas e duram enquanto 

essas pessoas decidem manter a relação. Podem ter uma ligação mútua, conhecida como laços 

de amizade ou ligação bidirecional, ou ainda unidirecionais, em que um usuário liga-se a ou-

tro, mas não existe a reciprocidade; essas últimas são as ligações seguidoras. As interações 

sociais são ligações únicas entre os usuários, independentemente da ligação social, e são esta-

belecidas por meio de mensagens, como, por exemplo, respostas e menções (LIAO, et al., 

2011).  

Enquanto a conversação em blogs ocorre predominantemente por meio de comentá-

rios, nos microblogs ela pode acontecer nas próprias mensagens trocadas entre os usuários. 

Por exemplo, no Twitter, essa troca de mensagens pode ser feita usando o caractere “@” antes 

do nome do usuário. Disso decorre a associação entre microblogs e serviços de mensagem 

instantânea, como MSN Messenger e Google Talk (ZAGO, 2012). 

A combinação entre comunicação simplificada e o foco na informação acelera o pro-

cesso de geração e atualização das informações, levando à formação de um grande volume de 

                                                
4 www.twitter.com 
5 www.tumblr.com 
6 www.plurk.com 
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dados (SERAFIMO; CUNHA; SILVA, 2010). Consequentemente, as empresas notaram uma 

oportunidade de obter uma visão dos clientes sobre seus produtos e serviços em tempo real. 

Segundo estudo da Harvard Business Review (ENNES, 2012) 58% das empresas usam mídias 

sociais e 21% está se preparando para usar. Seguindo o princípio “se está sendo dito, então 

pode ser qualificado e quantificado”, há um crescente interesse no desenvolvimento de pes-

quisas de monitoramento dos microblogs que utilizam técnicas automáticas de extração de 

informações úteis (MACHADO, et al., 2010; SALUSTIANO, 2012; SANTOS, 2012).  

Contudo, microblogs possuem mensagens diferentes dos textos convencionais utiliza-

dos em mineração de textos. Com a redução no número de caracteres dos textos, Castells 

(2010) afirma que “criou-se um estilo de escrita mais descontraído, coloquial, uma fusão de 

carta escrita com conversa por telefone” (LOPES, 2010). Existem muitos símbolos exclusi-

vos, como menções ‘@’, hashtags ‘#’ e URLs, usam palavras coloquiais, emoticons (símbo-

los que representam determinado sentimento, como feliz, triste, etc.) e gírias da Internet. A 

qualidade da mensagem pode variar bastante, desde notícias, como, por exemplo, “Avenida 

Brasil: Silas termina com Monalisa por causa de Tufão http://t.co/X4VBb18X”; uma simples 

onomatopeia, como, “tsc tsc”, “hahaha”, “kkkkk”, “hmmm”; ou expressões faciais, tais como, 

‘, ‘Oo’, ‘=D’, ‘:(’, ‘¬¬’. Em termos de processamento de texto, isso representa desafios de 

pesquisa significativos, como descrito a seguir (LIAO, et al., 2011). 

A diversidade linguística coloca obstáculos no pré-processamento de texto, pois a 

maioria das técnicas, tais como tokenização, remoção de stopwords e stemming, são depen-

dentes do idioma. Verifica-se, portanto, a importância de se realizar uma identificação do idi-

oma antes de realizar o processamento (LIAO, et al., 2011).  

Os erros de digitação, abreviações, substituições fonéticas e de estruturas gramaticais 

nas mensagens são fatores que dificultam o pré-processamento. Por exemplo, a mensagem “I 

was talkin bout u lol” (ou no padrão Inglês: I was talking about you (lol), que em português 

significa Eu estava falando de você (risos)), o analisador da Universidade Stanford (KLEIN; 

MANNING, 2003) analisaria o trecho “talkin bout u” como uma frase nominal ao invés de 

verbal (LIAO, et al., 2011).  

A falta de confiabilidade dos dados pode causar prejuízo em aplicações de análise de 

sentimento, autoridade ou confiabilidade (LIAO, et al., 2011). Qualquer pessoa pode acessar 

o serviço e postar mensagens com opiniões ou informações falsas ou ofensivas, que podem 
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deliberadamente enganar os leitores ou afetar sistemas automáticos. Por isso, muitos sistemas 

automáticos tentam reconhecer se uma mensagem é proveniente de uma informação falsa 

(KUMAR; SEBASTIAN, 2012). 

Além disso, a eficiência computacional do algoritmo é fundamental para a mineração 

em microblogs devido à alta taxa de geração de dados. O tempo de processamento deve ser 

minimizado, particularmente para aplicações em tempo real, como os serviços de alerta de 

eventos, onde o tempo de resposta é crítico (LIAO, et al., 2011). 

Com isso, o estudo sobre mineração em microblogs vem ganhando espaço e vários 

trabalhos vêm sendo desenvolvidos, como por exemplo, detecção de eventos, identificação de 

tendências e análise do comportamento social. 

A detecção de eventos tenta predizer ou identificar um evento baseado nas mensagens 

curtas que tendem a focar essencialmente no fato, devido ao esforço pela brevidade, tornando 

a análise automática mais eficiente (LIAO, et al., 2011). Essas características podem ser utili-

zadas para identificar e prover respostas rápidas em situações de emergência, como, por e-

xemplo, desastres naturais (EARLE; BOWDEN; GUY, 2011), incêndios (ABEL, et al., 

2012), crises (MAXWELL, et al., 2012), proliferação de doenças (CHEW; EYSENBACH, 

2010), entre outros.  

A identificação de tendências diz respeito à análise dos efeitos dos eventos no desen-

volvimento das opiniões e comportamento dos usuários. Ao contrário da detecção de eventos, 

o gatilho é conhecido a priori e o foco é a sua consequência, ou seja, a propagação e a opinião 

dos usuários (LIAO, et al., 2011). A identificação de tendências possui diversas aplicações, 

tais como: negócios e marketing (BOLLENA; MAOA; ZENGB, 2011); política e governo 

(TUMASJAN, et al., 2010; BERMINGHAM; SMEATON, 2011); sistemas de recomendação 

(PANKONG; PRAKANCHAROEN, 2011); televisão (FERREIRA, 2011; DAN; FENG; 

DAVISON, 2011) e controle de boatos (TRIPATHY; BAGCHI; MEHTA, 2010).   

A análise do comportamento social lida com o relacionamento entre usuários e tenta 

agrupá-los baseado em suas ligações sociais, interações sociais e interesses (LIAO, et al., 

2011). Essas informações podem ser úteis para pesquisas em influência social (CHA, et al., 

2010). Por exemplo, o TwitterRank (WENG, et al., 2010) foi proposto para determinar os 

usuários mais influentes em diferentes assuntos no Twitter.  
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Dentre os microblogs o Twitter é atualmente o mais popular, sendo classificado entre 

os dez sites mais visitados em todo o mundo segundo o site de análise de trafego Alexa 

(2012), e o mais acessado entre os microblogs, segundo o Nielsen (NIELSEN, 2012). Esse 

microblog possui cerca de 100 milhões de usuários ativos (TWITTER, 2012). A partir de uma 

API disponibilizada pelos desenvolvedores do Twitter é possível acessar as mensagens posta-

das. A extensa documentação da API faz com que muitos desenvolvedores e pesquisadores 

utilizem o Twitter como fonte de dados.  

2.2.1 Twitter 

O Twitter é uma mídia social que combina os serviços de microblog e rede social, fundado em 

2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams. O serviço nasceu com o nome inicial “twt-

tr” inspirado pelo Flickr e o serviço de SMS dos Estados Unidos. Porém, em outubro do 

mesmo ano o nome “twttr” mudou para “Twitter”.  

A ideia surgiu a partir de longas discussões na empresa Odeo. Dorsey, por sua vez, in-

troduziu o conceito de um indivíduo usando um serviço SMS para comunicar-se com seu gru-

po de amigos (MILLER, 2012). A mensagem postada neste microblog é chamada de tweet e 

como foi concebido originalmente para que as mensagens pudessem ser compartilhadas via 

SMS, o comprimento máximo de um tweet é de 140 caracteres. Embora tenha evoluído para ir 

além do SMS, essa limitação de comprimento da mensagem persistiu (BOYD; GOLDER; 

LOTAN, 2010).  

Os usuários cadastrados podem seguir outros (following) e serem seguidos (followers). 

Porém, diferentemente de outras redes sociais, tais como Facebook, MySpace e Orkut, não 

requerer reciprocidade no relacionamento entre seguidores (KWAK, et al., 2010).  

As mensagens podem ser repassadas (retweet), ou seja, um usuário pode repostar a-

quela mensagem em seu perfil, oferecendo um dinamismo em que formou uma prática do 

repasse de informações. Além disso, conversações entre usuários usualmente envolvem o uso 

do caractere “@” antes do nome do usuário em que a mensagem é destinada (BOYD; 

GOLDER; LOTAN, 2010). 

Uma determinada palavra pode ser marcada como tópico pelo caractere “#”. Esses tó-

picos são chamados de hashtags e determinam qual o assunto da postagem (BOYD; 

GOLDER; LOTAN, 2010). A partir das hashtags são criadas listas que reúnem as palavras 



40 

 

 

mais citadas no momento, às chamadas Trending Topics ou TTs. Essas listas revelam as ten-

dências e os assuntos que podem ficar em evidência na mídia durante o dia, ou até mesmo 

durante a semana (PEREIRA; CARDINS; COSTA, 2010).  

Uma característica central no Twitter é que ao efetuar o login no sistema o usuário vê 

as mensagens daqueles que segue, os seguidores leem as mensagens postadas pelo usuário 

seguido, na ordem cronológica inversa, uma característica comum aos blogs. Com isso, o u-

suário pode se manter atualizado sobre os últimos acontecimentos e o serviço mantém sua 

essência de transmitir informações em tempo real (BOYD; GOLDER; LOTAN, 2010).  

O Twitter tem crescido muito em popularidade, o número de mensagens publicadas 

cresce a cada ano. A Figura 2.6 mostra a evolução do número de tweets postados por dia de 

2007 a 2012.  

 

Figura 2.6 - Evolução do número de tweets postados por dia de 2007 a 2012 (TWITTER, 2012; TWITTER, 

2012). 

No ano de 2007, em média, foram postados cinco mil tweets por dia, enquanto que em 

2009 a empresa decidiu dar ênfase a notícias e informações alterando a pergunta feita aos u-

suários para atualizações de status de “O que você está fazendo?” para “O que está aconte-

cendo?” (TWITTER, 2012). Isso contribuiu para o aumento do número de mensagens posta-

das diariamente de 50 milhões em 2010 para 250 milhões em 2012 (TWITTER, 2012; 

TWITTER, 2012).   
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Com o aumento de postagens, o ecossistema em torno deste microblog ficou extenso 

(as pessoas podem usar aplicativos de terceiros, que vão desde aplicativos para dispositivos 

móveis até desktops) (BOYD; GOLDER; LOTAN, 2010). Com isso, os desenvolvedores da 

plataforma disponibilizaram uma Interface aberta para a Programação de Aplicação (do inglês 

Application Programming Interface, API) com vários métodos para recuperação de dados e 

acesso a informações dos usuários.  

Internamente, a API do Twitter é dividida em três partes (Figura 2.7): REST API, S-

treaming API e Search API.  

 

Figura 2.7 - Arquitetura da API do Twitter. 

A REST API permite o acesso a algumas das primitivas principais do Twitter, incluin-

do timelines, atualizações de status e informações do usuário. O Streaming API permite o 

acesso ao fluxo das mensagens em tempo real e a Search API oferece um mecanismo de con-

sultas, semelhante a um buscador, ao corpus limitado de tweets recentes (TWITTER, 2012). 

De acordo com a API escolhida para recuperação de dados, existem diferentes 

limitações. O Twitter libera uma quantidade n de tweets de sua base para acesso público. 

Usando a Streaming API é possível acessar até 1% de n. Já para a Search API e Rest API as 

limitações estão na quantidade de solicitações que podem ser feitas, 150 soliticações por hora 

para solicitações não autenticadas e 350 soliticações por hora para as autenticadas 

(TWITTER, 2012). 

Existem bibliotecas
7
 disponíveis em várias linguagens de programação que facilitam o 

acesso a API do Twitter. Este trabalho utiliza a biblioteca Twitter4J
8
 em um dos módulos de 

captura. Esta biblioteca desenvolvida por Yusuke Yamamoto, que integra de forma mais 

rápida as aplicações Java à API do Twitter. 

                                                
7https://dev.twitter.com/docs/twitter-libraries 
8http://twitter4j.org/en/index.html 

http://twitter4j.org/en/index.html
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A API do Twitter facilita o desenvolvimento de aplicativos de monitoramento de 

mensagens. Com isso, dentre suas diversas funcionalidades esse microblog vem sendo usado 

cada vez mais para tornar a TV mais interativa e social (FERREIRA, 2011). Este efeito é por 

vezes referido televisão social (TV Social) (MONTPETIT; KLYM; MIRLACHER, 2009). 

Muitas emissoras utilizam o Twitter para incentivar o público a assistir a eventos de TV ao 

vivo e, consequentemente, empresas de análise de audiência passaram a monitorar os tweets, 

tais como, Broadcaster’s Audience Research Broad
9; 

Social Guide Intelligence
10

; Nielsen 

Wire
11

; TrendrrTV
12

. 

2.2.2 TV Social: Uma Oportunidade 

 

Desde sua criação, assistir televisão constitui uma atividade social que reúne milhares de 

pessoas. Em sua sala de estar, os telespectadores trocavam opiniões sobre o conteúdo 

transmitido com familiares e amigos; uma conversação limitada ao seu círculo social 

(MONTPETIT; KLYM; MIRLACHER, 2009).   

 A tecnologia digital e a Internet provocaram uma transformação do modo com o qual a 

televisão é fornecida e as redes sociais online formaram novos vínculos que proporcionaram 

uma maior interatividade com o telespectador, diminuindo a distância entre emissora-

espectador e espectador-espectador. A experiência de ver televisão ultrapassou a barreira da 

sala de estar para diversos dispositivos, como computadores, celulares e tablets, tornando-a 

ainda mais individualizada (FERREIRA, 2011).   

 As mídias sociais, por sua vez, tornaram-se uma alternativa para aquele telespectador 

que deseja expressar-se enquanto assiste as transmissões de seus programas favoritos, o que 

aumentou o interesse das pessoas em assistir principalmente programas de TV ao vivo.  

(HILL; NALAVADE; BENTON, 2012) 

Segundo o ConsumerLab (VELOSO, 2012) em 2011, no mundo, 44% das pessoas 

utilizaram mídias sociais enquanto assistiam à têve, esse valor passou para 62% em 2012. Do 

percentual de 2012, 40% usam as mídias para falar sobre a programação televisiva. No Brasil, 

o percentual de pessoas que usam mídias simultaneamente a atividade em 2012 é de 73%. Em 

                                                
9 http://www.barb.co.uk/report/weeklyTopProgrammesOverview 
10

 http://sgi.socialguide.com/social_tv_ratings 
11 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment 
12 http://trendrr.com/ 
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média, os espectadores ficam 3h41 assistindo TV e navegando na Web simultaneamente, 

segundo o Instituto Nielsen (GALO, 2012). Estima-se que haja uma média de 10 milhões de 

comentários online feitos a cada dia relacionados ao conteúdo de televisão (HILL; 

NALAVADE; BENTON, 2012). 

Dentre as mídias sociais o Twitter é o mais usado por aqueles que desejam se 

expresssar sobre os programas de TV, sendo responsável por 77% do conteúdo televisivo 

gerado nas mídias sociais, enquanto que o Viggle
13

, é responsável por 9%, o Facebook por 

cerca de 7% e o GetGlue
14

 por 6% (VELOSO, 2012). Comentar no Twitter sobre o programa 

de TV vem se tornando um hábito para um número cada vez maior de telespectadores.  

Murray (2003) acredita que o telespectador mudou seu comportamento diante das 

mídias sociais. O telespectador passou de atividades sequenciais – assistir, para então interagir 

– para atividades simultâneas – interagir enquanto assiste – e, com a implantação da TV 

Social, será possível assistir e interagir numa mesma plataforma (CHAGAS, 2010).  Para o 

ConsumerLab (VELOSO, 2012) esse comportamento é  motivado pelo sentimento de 

comunidade, curiosidade sobre a opinião dos outros, desejo de influência ou interagir com o 

conteúdo e a vontade de não ver TV sozinho. 

A televisão social ou TV Social é um termo geral usado para qualquer tecnologia que 

suporte a integração entre transmissão e interação social, ou seja, para sistemas de televisão 

interativa (HARBOE, et al., 2008). Esses sistemas combinam o conteúdo da TV e a interação 

com a comunidade, de modo que as opiniões sejam compartilhadas de uma melhor forma e os 

programas ganhem um caráter mais interativo (MONTPETIT; KLYM; MIRLACHER, 2009). 

O estudo sobre TV Social iniciou em 1979 com o trabalho de Welles (1979). Para o autor a 

televisão interativa representa um meio de ligação entre os indivíduos, fornecendo a cada um 

uma representação eletrônica do outro (HARBOE, et al., 2008). 

Mais especificamente, a TV Social pode ser entendida como a atual integração entre 

mídia social e a programação televisiva. Com a proliferação dos aplicativos de mídia social e 

smartphones, a interação social em torno da televisão pode ser compartilhada entre milhões de 

telespectadores, recuperando assim os primeiros anos da TV em que as famílias se reuniam 

para compartilhar as experiências televisivas (HILL; NALAVADE; BENTON, 2012). A sala 

                                                
13 http://www.viggle.com/ 
14 http://getglue.com/guide 
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de estar dos anos 50 e 60 foi substituída por uma sala de estar global (MONTPETIT; KLYM; 

MIRLACHER, 2009). 

Cesar e Geerts (2012) acreditam que quatro aspectos definem a TV Social: seleção e 

compartilhamento de conteúdo, comunicações diretas, construção de comunidades e 

atualização de status. Alguns serviços de TV Social, como o ClipSync, GoogleTV e Verizon’s 

Fiber Optic Television, passaram a integrar as atualizações do Twitter nas transmissões e e 

alguns sistemas chegam a disponibilizar uma atualização de status como, por exemplo, “I’m 

watching Breaking News on CNN”. A Figuara 2.7 exibe a tela do Verizon’s Fiber Optic 

Television em que é possível visualizar as mensagens postadas no Twitter sobre o programa 

transmitido. 

 

Figura 2.8 - Exemplo de integração feita pelo serviço Verizon’s Fiber Optic Television15  (CESAR; 

GEERTS; KONSTANTINOS, 2009). 

Aplicativos também foram criados e incorporados aos smartphones para funcionarem 

como uma segunda tela, na qual os telespectadores podem comentar sobre o programa 

transmitido (BOLLEN; MAO; PEPE, 2011). Com isso, as emissoras criam perfis no Twitter 

ou Facebook para receber as avaliações dos telespectadores e interagir com seu público. 

Essa imersão das mídias sociais nas transmissões de TV gera um rico contéudo para 

análise de dados. O Twitter, por exemplo, pode fornecer informações em tempo real para os 

                                                
15 www.verizon.com/FIOS 
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programas TV, em espcial para os transmitidos ao vivo que podem contar com uma maior 

interação com o público. 

Esse cenário abre espaço para o desenvolvimento de pesquisas que buscam extrair 

sentido e obter valor nos dados, de forma a ajudar as emissoras a melhorar a qualidade dos 

programas por meio de medidas quantitativas e qualitativas de sua audiência. A Figura 2.9 

apresenta um exemplo de medida de audiência no Twitter da televisão americana feita pela 

empresa TrendrrTV. Anuciantes também podem obter um feedback em tempo real na forma 

de sentimentos (positivo, negativo) de grandes audiências sobre seus anúncios (HILL; 

NALAVADE; BENTON, 2012). 

 

Figura 2.9 - Exemplo de audiência medida no Twitter para televisão americana pela empresa TrendrrTV. 

Técnicas de mineração podem, portanto, responder questões, tais como, quais foram 

os principais temas durante o programa, o que levou à popularidade do programa e quais eram 

os tipos de telespectadores que tuitaram sobre o programa. Esse tipo de informação pode ser 

usada por produtores na melhoria do conteúdo dos próximos programas, para marketing 

dirigido ao público e coleta de inteligência competitiva, entre outros (MARASANAPALLE, 

et al., 2010).  

Em um dos primeiros trabalhos na área, Marasapalle et al. (2010) fizeram uma análise 

do programa The Jay Leno Show da emissora americana NBC. Eles utilizaram técnicas de 
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mineração de textos para analisar os assuntos mencionados durante a transmissão do 

programa, o sentimento expresso nas mensagens sobre o programa e a quantidade de 

mensagens durante a transmissão. A Figura 2.10 exibe um exemplo de análise feita pela 

empresa BlueFinLabs
16

 para o evento Emmy Awards ocorrido no dia 23 de setembro de 2012.  

 

Figura 2.10 - Análise de gênero, sentimento e quantidade de mensagens geradas durante a transmissão 

do evento Emmy Awards feita pela empresa BlueFinLabs17. 

 
Hill, Nalavade e Benton (2012) fizeram uma análise sobre o evento Super Bowl 2012 

que gerou um volume de 13,7 milhões de tweets, em média 12,23 tweets por segundo e 

desenvolveram métodos de análise de dados a partir do conteúdo publicado pelos 

telespectadores para prever resultados de publicidade. 

A maioria das empresas que monitoram as mídias sociais para televisão usam métodos 

para análise de sentimento e tendências (HILL; NALAVADE; BENTON, 2012). Como as 

mensagens postadas no Twitter são curtas e informais, o sucesso do monitoramento depende 

de um sistema que filtre as mensagens corretamente a fim de evitar erros nos processos de 

análise. Essa filtragem pode ser feita pela desambiguação de sentido, que é uma técnica utili-

zada para atribuir um contexto apropriado a uma palavra ambígua (ANAYA-SÁNCHEZ; 

PONS-PORRATA; BERLANGA-LLAVORI, 2009).  

                                                
16www.bluefinlabs.com 
17http://wordpress.bluefinlabs.com/blog/2012/09/24/social-tv-data-for-the-64th-primetime-emmy-awards/ 

http://www.bluefinlabs.com/
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2.3 DESAMBIGUAÇÃO DE SENTIDO 

A linguagem humana é naturalmente ambígua. Muitas palavras podem ser interpretadas de 

várias formas, dependendo do contexto em que estão inseridas. Palavras que apresentam mais 

de um significado nos diferentes contextos em que aparecem são chamadas polissêmicas 

(NAVIGLI, 2009). Por exemplo, a palavra manga pode ter o sentido de fruta “A manga que 

comi estava bem doce” ou parte de uma roupa “Sujei a manga da minha camisa com doce”.  

A existência de palavras polissêmicas introduz na linguagem um fator de ambiguida-

de, o que dificulta uma análise automática (SARMENTO, 2012). Ambiguidade representa o 

problema em que uma palavra ou frase pode ter vários significados distintos e, consequente-

mente, pode ser compreendida de forma dúbia por um receptor (BRÄSCHER, 2002). Por e-

xemplo, na frase “O arquivo precisa de manutenção”, a ambiguidade presente na palavra ar-

quivo pode induzir a várias interpretações: arquivo como móvel, como coleção de documen-

tos ou ainda como instituição (BRÄSCHER, 2002).  

O problema da ambiguidade pode causar ruídos, isto é, ocorrências textuais indeseja-

das em diversas áreas, tais como, integração de dados, recuperação de informação, análise de 

links, descoberta de conhecimento, tradução automática, sumarização automática, entre outras 

(HAN; ZHAO, 2009). Em recuperação de informação, busca-se por uma palavra específica 

em coleções de documentos, sendo desejável eliminar ocorrências de documentos em que a 

palavra é usada em um sentido inapropriado para aplicação no intuito de garantir uma maior 

precisão na resposta dada ao usuário (IDE; VÉRONIS, 1998). Por exemplo, se a palavra de 

busca for a novela “Avenida Brasil” para uma aplicação de TV Social o foco são mensagens 

sobre a novela, mas essa busca pode retornar mensagens sobre uma avenida chamada Brasil.  

Em análise gramatical para tradução automática e sumarização de textos a desambi-

guação é importante na análise sintática da frase. Por exemplo, “choro” pode ser um substan-

tivo “O choro da criança foi profundo” ou verbo “Eu choro ao olhar” (IDE; VÉRONIS, 1998). 

Textos que contêm frases com sentido inapropriado podem afetar também o resultado de al-

gumas análises estatísticas, por exemplo, ao analisar o buzz (número de mensagens) gerado 

por uma empresa, produto ou serviço, em uma mídia social, esse valor pode ser alterado por 

mensagens que não estão dentro do contexto. Em descoberta de conhecimento podem causar 

erro na geração de regras de associação, agrupamento ou em classificadores que dependem da 

frequência das palavras para classificação.  
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Deste modo se faz necessário um sistema capaz de determinar o sentido apropriado a 

palavras polissêmicas. Desambiguação é o nome dado ao processo de solucionar a ambigui-

dade em um texto e tem um papel fundamental em sistemas que trabalham com texto 

(BRÄSCHER, 2002).  

A tarefa de desambiguação de sentido (do inglês Word Sense Desambiguation, WSD) 

é um campo da área de processamento de linguagem natural e consiste em atribuir um sentido 

apropriado a um texto com palavras polissêmicas (ANAYA-SÁNCHEZ; PONS-PORRATA; 

BERLANGA-LLAVORI, 2009). Deste modo, dado um conjunto de documentos   

             , o conjunto de palavras polissêmicas                 extraído de D e o 

conjunto de sentidos                , definido de acordo com a aplicação. O desambigua-

dor mapeia cada palavra do conjunto P em uma classe do conjunto C. (PALTA, 2007). 

A tarefa de desambiguação de sentido envolve três elementos principais (NAVIGLI, 

2009): seleção dos sentidos ou classes; representação do documento; e um método de classi-

ficação automática. A Figura 2.11 apresenta um quadro resumido sobre os três elementos. 

 

Figura 2.11- Elementos principais da desambiguação de sentido. 

A seleção dos sentidos ou classes determina todos os diferentes sentidos para cada pa-

lavra relevante e dependerá do contexto da aplicação. Por exemplo, para a TV Social o con-

junto de sentidos da palavra Chaves seria: palavras-chave, nome próprio ou programa de TV. 

A representação do texto consiste na aplicação de técnicas de pré-processamento de textos a 

fim de fornecer uma estrutura adequada para aplicação do processo de classificação automáti-

ca.  A classificação automática é responsável pelo mapeamento de cada palavra polissêmica a 

um sentido do conjunto selecionado. 
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2.3.1 Desambiguação de Sentido como Tarefa de Classificação 

A tarefa de classificação do desambiguador pode ser definida da seguinte maneira: dado um 

conjunto de tweets representados como uma matriz de documentos                , com 

pelo menos uma palavra do conjunto de   palavras polissêmicas                , e o con-

junto sentidos                 que a palavra    pode assumir, o classificador deve mapear 

cada tweet da matriz D a um sentido do conjunto   de acordo com a palavra polissêmica pre-

sente no texto.  

 O processo de classificação automática possui três abordagens principais: baseada em 

conhecimento, supervisionada e não supervisionada (SANTOS; SCHIEL, 2012).  

A abordagem baseada em conhecimento utiliza uma fonte de conhecimento externa, 

tal como, dicionário, tesauro, ontologia, entre outras, para inferir o sentindo de uma palavra 

em um contexto. Todos os sentidos de uma palavra são recuperados a partir de um dicionário. 

Cada um desses sentidos é então comparado com todas as palavras do contexto (IDE; 

VÉRONIS, 1998). O sentido mais sobressalente é o escolhido como correto (PALTA, 2007). 

Em Mihalcea (2006), a autora mostra diversas pesquisas em desambiguação baseada em co-

nhecimento externo utilizando dicionários de definições, medidas de similaridade em redes 

semânticas, heurísticas e métodos baseados em propriedades da linguagem humana para de-

sambiguação (SANTOS; SCHIEL, 2012). 

As abordagens, supervisionada e não supervisionada utilizam técnicas de aprendiza-

gem de máquina. O WSD supervisionado constrói um modelo de inferência para a classe dos 

novos dados a partir de um conjunto de treinamento pré-classificado. Por outro lado, a WSD 

não supervisionada recebe um conjunto de treinamento não rotulado e faz análises estatísticas 

sobre os dados para inferir o sentido de um novo conjunto apresentado ao sistema (NAVIGLI, 

2009). 

A desambiguação supervisionada pode ser feita por meio de diversas técnicas, como 

árvore de decisão, listas de decisão, Naive Bayes, Redes Neurais, Máquinas de Vetores Su-

porte, entre outras (NAVIGLI, 2009). A desambiguação não supervisionada pode ser realiza-

da com agrupamento de contexto, agrupamento de palavras, gráfico de coocorrência, entre 

outros (NAVIGLI, 2009). Em Pedersen (2006), o autor explora métodos não supervisionados 

que não utilizam fontes externas de conhecimento para avaliar a similaridade entre as pala-

vras. Neste caso o sentido da palavra é atribuído a partir do contexto em que as palavras ocor-
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rem, isto é, palavras que ocorrem em contextos semelhantes terão significados semelhantes 

(SANTOS; SCHIEL, 2012). 

A atribuição de sentindo pode ser feita de duas maneiras: amostral e total (NAVIGLI, 

2009). Na atribuição amostral um conjunto limitado de palavras é selecionado para desambi-

guação no texto, geralmente uma ocorrência por sentença no documento. A atribuição total 

efetua a desambiguação de todas as palavras. Essa tarefa requer uma ampla cobertura por par-

te do desambiguador, ao passo que sistemas baseados em aprendizagem de máquina podem 

ter dificuldade devido ao problema de esparsidade dos dados. Já uma abordagem baseada em 

dicionário pode proporcionar uma maior cobertura (NAVIGLI, 2009). 

Para Navigli (2009) a desambiguação baseada em conhecimento tem um desempenho 

inferior quando comparada à técnica supervisionada, mas possui uma maior cobertura por 

causa da fonte de conhecimento que é mais ampla do que um conjunto de treinamento forne-

cido na técnica supervisionada. Uma fonte de conhecimento, como dicionários, tesauros, on-

tologias, tem uma representação bem definida e são formadas a partir de especialistas da área 

de conhecimento, abrangendo assim várias situações de contexto de uma palavra polissêmica. 

Por outro lado, o conjunto de treinamento não tem uma representação bem definida do pro-

blema e são dependentes de uma seleção de um conjunto de situações que fornecem o maior 

conhecimento possível ao desambiguador. 

 A desambiguação de sentido das palavras de maneira automática foi uma das primei-

ras tarefas estudadas no processamento da linguagem por sistemas computacionais (IDE; 

VÉRONIS, 1998). Apesar de ser um campo de pesquisa consolidado e com um vasto número 

de pesquisa, existem alguns desafios na área principalmente no trabalho com textos com pou-

cos caracteres. 

2.3.2 Desafios da Desambiguação de Sentido 

Textos curtos, isto é, com um número reduzido de caracteres, representam um desafio para 

desambiguação por causa do pouco conteúdo disponível. As palavras em torno da palavra 

ambígua ajudam a definir o sentido apropriado ao texto, mas com o encurtamento o conjunto 

de palavras torna a tarefa de desambiguar mais difícil (NAVIGLI, 2009).  

Algumas aplicações podem ter o conjunto de palavras polissêmicas variantes, ou seja, 

palavras podem deixar de existir no escopo da aplicação ou novas podem ser inseridas. Como 
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por exemplo, o monitoramento de eventos ou programas em mídias sociais que mudam perio-

dicamente. Cada palavra tem um conhecimento associado que pode ser proveniente de uma 

fonte externa ou de técnicas baseadas em aprendizagem de máquina. A aquisição do conhe-

cimento é um gargalo dentro da tarefa de WSD. Um conhecimento externo é dependente do 

especialista para criá-lo, por exemplo, criação de dicionários, tesauros ou ontologias. Em uma 

abordagem baseada em aprendizagem de máquina o conhecimento dependerá do conjunto de 

treinamento selecionado. Portanto, um desafio no WSD é a criação de técnicas automáticas 

para criação de um sistema mais eficiente e independente (NAVIGLI, 2009).  

Outro desafio da tarefa de desambiguação de sentido é a representação dos possíveis 

sentidos. Em algumas situações uma palavra pode ganhar um novo contexto desconhecido 

pelo desambiguador, por exemplo, na tradução automática um novo termo pode ser criado ou 

um novo sentido pode ser associado a uma palavra. Com isso, se faz necessário à criação de 

uma ferramenta para descoberta automática de sentidos (NAVIGLI, 2009). 

Os atuais desambiguadores trabalham de forma isolada cada palavra, mas a desambi-

guação de uma palavra pode afetar o sentido de outras, por isso, é importante analisar a inter-

dependência que os contextos podem apresentar (AGIRRE; EDMONDS, 2006).  

 Embora haja vários algoritmos para remoção de ambiguidade em conjuntos de dados 

estáticos, que não mudam durante o processo, as mídias sociais apresentam um novo desafio 

de desambiguação em tempo real (DAVIS, et al., 2011). No Twitter, além do fator tempo real, 

as mensagens informais e com limitação no número de caracteres torna árdua a tarefa de de-

sambiguação devido ao pouco conteúdo disponível para resolver a ambiguidade sobre uma 

palavra (SPINA; AMIGÓ; GONZALO, 2011). 

2.3.3 Trabalhos Relacionados 

Existem relativamente poucos trabalhos na área de desambiguação de tweets. Grande parte 

desses trabalhos (YERVA; MIKLÓS; ABERER, 2010; YOSHIDA, et al., 2010; TSAGKIAS; 

BALOG, 2010; KALMAR, 2010; CUMBRERAS, et al., 2010) está concentrada no evento 

Conference on Multilingual and Multimodal Information Access Evaluation (CLEF) realizado 

em 2010. Nesse evento houve uma disputa entre técnicas de desambiguação de tweets sobre 
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empresas. O evento disponibilizou a base de dados Web People Search (WePS)
18

. A Tabela 

2.4 exibe um resumo dos resultados obtidos nas diferentes técnicas e bases utilizadas.  

Tabela 2.4 - Comparativo entre os trabalhos de desambiguação de tweets. 

Autor 
Yerva, et 
al.,2010 

Yoshida, et al., 
2010 

Cumbreras, et al., 
2010 

Tsagkias e 
Balog, 2010 

Kalmar, 
2010 

Muñoz, et al., 
2012 

Davis, et al., 
2011 

Técnica SVM 
Baseada em 

Regras 
Regras Linguísti-

cas 
Árvore de Deci-

são 
- - EM 

Base WePS-3 WePS-3  WePS-3  WePS-3 WePS-3 WePS-3 Próprio  

ACC 83% 75% 63% 56% 46% 69% 70% 

Pr (+) 71% 75% 48% 47% 48% 60% - 

Re (+) 74% 54% 37% 41% 75% 46% - 

F(+) 63% 49% 29% 36% 47% 44% - 

Pr (-) 84% 74% 68% 60% 65% 63% - 

Re (-) 52% 60% 71% 64% 25% 80% - 

F(-) 56% 57% 53% 55% 28% 65% - 

 

Yerva et al. (2010) utilizaram um classificador SVM para desambiguação de tweets 

sobre empresas. A base de dados utilizada para treinamento e teste foi a WePS-3. Cada em-

presa k foi formalmente definida como um perfil        
    

      
  , em que    

  

       
  ,    representa a palavra e   

  um valor (peso) associado a essa palavra, com   
   , 

para uma evidência positiva e   
     para uma palavra negativa. O perfil foi extraído auto-

maticamente a partir do site da empresa. Os autores obtiveram uma acurácia de 83%          

em sua proposta. Com uma precisão para classe positiva (relacionada à empresa) de 71% 

         e para a classe negativa (não relacionada a empresa) de 84%         . 

Yoshida et al. (2010) utilizou o WePS-3 para treinamento e teste. A ideia apresentada 

consistia na classificação em dois estágios: no primeiro foi realizada uma categorização da 

query de busca e no segundo cada tweet era classificado a partir de regras personalizadas para 

cada query. A proposta obteve uma acurácia de 75%, com uma precisão para classe positiva 

de 75% e para classe negativa de 74%. 

Cumbreras et al. (2010) propuseram um sistema baseado em regras linguísticas com o 

objetivo de fornecer uma reposta em tempo real. Com base nas regras linguísticas não foi ne-

cessária a formação de um conjunto de treinamento e extração de características. A técnica foi 

                                                
18 http://nlp.uned.es/weps/ 
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denominada SINAI e alcançou uma acurácia de 63%, com precisão de 84% para classe posit i-

va e 68% para a classe negativa.  

O sistema proposto por Tsagkias e Balog (2010) utilizou apenas informações presentes 

nos tweets para desambiguação para criar uma árvore de decisão. A acurácia obtida foi de 

56%, a precisão da classe positiva 47% e da classe negativa 60%.  

Kalmar (2010) utilizaram a base WePS Task 2 para criação da técnica denominada 

KALMAR que usa o método bootstrapping para seleção de palavras. O autor alcançou uma 

acurácia de 46%, com precisão da classe positiva de 48% e da classe negativa de 65%. 

Muñoz et al. (2012)  propuseram um sistema automático e não supervisionado para 

desambiguação de tweets sobre empresas. A base de tweets utilizada foi a WePS-3 CLEF 

ORM. A ideia central da proposta é determinar em tempo real se uma mensagem está ou não 

relacionada à empresa. Duas fontes de informação foram utilizadas para desambiguação, o 

site da empresa e os tweets em si. A acurácia do sistema foi de 69%, sendo a precisão da clas-

se positiva de 60% e da classe negativa 63%.  

Davis et al. (2011) propuseram um desambiguador em tempo real de tweets sobre o 

campeonato brasileiro de futebol. O sistema foi desenvolvido em três estágios. No primeiro 

estágio foram selecionadas as mensagens com sentimento positivo a partir de um conjunto de 

regras pré-definidas. Esse conjunto de tweets foi então passado ao segundo estágio, que é res-

ponsável pela criação de um conjunto de treinamento. O conjunto de treinamento foi produzi-

do por meio do método Maximização da Expectativa (do inglês Expectation Maximation - 

EM). Como entrada foram recebidas às mensagens classificadas como positivas. O último 

estágio correspondeu à classificação em tempo real dos tweets. A acurácia obtida pelo método 

foi de 70%. 

É importante reforçar que a etapa de desambiguação filtra a base de dados podendo e-

liminar mensagens que estejam fora do contexto da aplicação. Esse é um passo importante 

para futura aplicação de técnicas de extração de conhecimento como a análise de sentimento. 
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2.4 ANÁLISE DE SENTIMENTO 

O costume de questionar amigos e parentes antes de adquirir um produto ou serviço precede a 

web, mas com a proliferação de aplicações da web 2.0 (O'REILLY, 2012), como microblogs, 

fóruns e redes sociais, as pessoas passaram a divulgar suas experiências e opiniões pela Inter-

net.  

Logo, uma enorme quantidade de dados passou ser gerada diariamente por usuários. 

De acordo com a empresa Cisco, em 2013 o tráfego na Internet atingirá 667 exabytes, sendo 

que um exabyte equivale a cerca de um bilhão de gigabytes (THE ECONOMIST, 2012). Isso 

gera uma oportunidade sem precedentes de criar e aplicar teorias e tecnologias para busca e 

recuperação de informações relevantes (KUMAR; SEBASTIAN, 2012).  

Esse vasto conteúdo pode conter informações úteis para inteligência de marketing, 

psicólogos sociais e outros interessados em mineração de visões, humores e atitudes (LIU, 

2010), ao mesmo tempo em que representa um desafio no sentido de coletar, analisar e com-

preender as informações. Encontrar fontes de opiniões, monitorá-las e analisá-las requer um 

trabalho oneroso, não sendo possível executá-lo manualmente. Assim, a necessidade de auto-

matizar esse processo surge e a análise de sentimento emerge como uma área de pesquisa at i-

va.  

Como campo de pesquisa, a análise de sentimento, ou mineração de opinião, é relati-

vamente nova. O primeiro trabalho na área foi proposto por Dave et al. (2003), e lida com 

processamento de linguagem natural orientada à opinião. Os estudos em opinião incluem 

distinção de gênero, reconhecimento de sentimento e humor, perspectivas em textos, identifi-

cação de fontes textuais e sumarização orientada a opinião (KUMAR; SEBASTIAN, 2012).  

Formalmente, a análise de sentimento é uma área computacional que estuda a subjeti-

vidade expressa nos textos visando extrair e analisar automaticamente a subjetividade e o sen-

timento (ou polaridade) em textos (KUMAR; SEBASTIAN, 2012). Existem dois grandes nú-

cleos dentro da área: detecção de subjetividade e classificação de sentimento. A detecção de 

subjetividade tem o objetivo de detectar se o texto possui uma informação subjetiva e a classi-

ficação de sentimento tem por objetivo determinar um rótulo a essa subjetividade (KUMAR; 

SEBASTIAN, 2012).  Para Wiebe et al. (2004) subjetividade é uma expressão linguística da 

opinião de alguém, emoções, avaliações, crenças e especulações. 
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Existem diferentes definições sobre sentimento, sendo que neste trabalho define-se 

sentimento como a atitude do autor, opinião ou emoção, expressa diretamente a uma entidade 

do texto. Um texto ou frase com sentimento é chamada subjetiva e sem sentimento objetiva 

(JEBASEELI; KIRUBAKARAN, 2012).  

Existe uma série de diferenças entre emoção, sentimento e opiniões. Tsytsarau e Pal-

panas (2010) apontam que opinião é um transicional que sempre reflete uma atitude em rela-

ção a alguma coisa, já o sentimento ou emoção nem sempre é direcionado para alguma coisa. 

De um modo geral, o conjunto de emoções humanas é vasto sendo difícil selecionar as básicas 

para uma classificação (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010).  

Muitos autores em PLN, no entanto, aceitam o conjunto de emoções básicas definidos 

por Ekman et al. (1982): raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. Porém, o uso desse 

conjunto por parte da análise de texto necessitou de antônimos a fim de capturar situações 

positivas e negativas. Com isso, Zhang et al. (2009) propuseram agrupar as emoções básicas 

em quatro dimensões: alegria/tristeza; aceitação/desgosto, antecipação/surpresa; medo/raiva. 

No entanto essas divisões requerem uma análise e processamento complexos do texto, o que 

nem sempre é possível. Deste modo, a maioria dos autores aceita uma representação simplifi-

cada dos sentimentos de acordo com sua polaridade (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010).  

A polaridade de um sentimento pode ser entendida como um ponto sobre uma escala 

de avaliação que corresponde à avaliação positiva ou negativa do significado desse sentimen-

to (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010). A classificação de sentimento, por sua vez, analisa a 

polaridade de um texto subjetivo (KUMAR; SEBASTIAN, 2012). 

O primeiro passo antes de realizar qualquer análise do texto é determinar qual será a 

entidade a qual se deseja saber o sentimento do escritor, pois o sentimento pode ser expresso a 

diferentes entidades dentro do texto. Essa entidade, denominada tópico, pode ser um evento, 

produto, pessoa, programa de TV ou qualquer conceito que pode ser atrativo ou interessante 

ao público, que é descrito no texto (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010).  

Após a identificação do tópico o processo de análise pode ser realizado em diferentes 

níveis de granularidade (Figura 2.12): nível de palavra, frase ou sentença, documento e atri-

butos.  
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Figura 2.12 - Níveis de granularidade da análise de sentimento. Adaptado de (KUMAR; SEBASTIAN, 2012). 

O nível de documento considera todo o documento como unidade básica para determi-

nação da orientação do sentimento. A dificuldade nesse tipo de análise é a diversidade de opi-

niões que pode haver no documento. O nível de frase ou sentença visa detectar frases subjet i-

vas no documento e em seguida determinar a orientação do sentimento dessas frases. O nível 

de palavra utiliza adjetivos, advérbios, alguns verbos e substantivos para determinar a classe. 

Dois métodos são utilizados para determinação da classe: baseado em dicionário e baseado 

em corpus. O método baseado em dicionário cria uma lista de palavras com polaridade conhe-

cida para efetuar a classificação. O método baseado em corpus faz uso de técnicas sintáticas 

ou estatísticas, como coocorrência de palavras com outra cuja polaridade seja conhecida. O 

nível de atributos identifica e extrai atributos de uma entidade (produto, pessoa, empresa, en-

tre outros) do texto e determina uma opinião para cada atributo (KUMAR; SEBASTIAN, 

2012).  

Em resumo, a análise de sentimento é uma tarefa interdisciplinar que envolve proces-

samento de linguagem natural (PLN), mineração de texto e aprendizagem de máquina 

(PRABOWO; THELWALL, 2009). Este projeto trabalha a análise de sentimento como uma 

tarefa de classificação de textos.  

2.4.1 Análise de Sentimento como Tarefa de Classificação 

Existem quatro abordagens principais na análise de sentimento como tarefa de classificação 

de textos: abordagem baseada em dicionário, abordagem estatística, abordagem baseada em 

semântica e abordagem baseada em aprendizagem de máquina (TSYTSARAU; 

PALPANAS, 2010).  
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A abordagem baseada em dicionário efetua a classificação baseada em dicionários pré- 

construídos. Esses dicionários, tais como, General Inquirer
19

 e SentiWordNet
20

 contêm um 

grande volume de palavras e suas respectivas polaridades a fim de auxiliar o processo de clas-

sificação. A polaridade é determinada pela média das polaridades das palavras encontradas 

em cada documento ou sentença (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010).  

A abordagem estatística identifica a polaridade de uma palavra estudando a frequência 

de ocorrência da palavra em um conjunto de textos pré-classificados. Se a palavra ocorre mais 

frequentemente em textos positivos, então ela tem uma polaridade positiva; caso contrário ela 

tem uma polaridade negativa. Frequências iguais indicam palavras neutras. Turney (2005) 

propôs um método de cálculo de frequência baseado no critério Pointwise Mutual Information 

(PMI) (CHURCH; HANKS, 1989). Deste modo, a polaridade do sentimento de uma palavra t 

é calculada como a diferença entre o valor de PMI calculado para uma lista de palavras opos-

tas, tais como “excelente” e “péssimo”.   

Hu e Liu (2004), Kamps et al. (2004), e Kim e Hovy (2004) utilizaram um modelo ba-

seado na similaridade entre palavras usando os relacionamentos semânticos. Leung et al. 

(2006) propuseram um método baseado numa métrica de frequência que estima a classifica-

ção do sentimento e a força da opinião de uma palavra de acordo com a frequência relativa de 

ocorrência da palavra na classe. Por exemplo, se a palavra “bom” aparece oito vezes em do-

cumentos positivos e duas vezes em documentos negativos a força da opinião para o senti-

mento positivo é 8/(8+2) = 0.8. 

A abordagem baseada em semântica também calcula a polaridade de forma estatística, 

mas se baseia em princípios diferentes para o cálculo. Nessa abordagem o calculo é feito com 

base nas relações semânticas entre as palavras (TSYTSARAU; PALPANAS, 2010). Kim e 

Hovy (2004) determinaram a polaridade de acordo com a quantidade de sinônimos positivos e 

negativos. 

Na abordagem baseada em aprendizagem de máquina, adotada neste projeto, o texto é 

quebrado em palavras chamadas tokens para representá-lo como um vetor de atributos (bag-

of-words) e então classificá-lo baseado nesse vetor (LEUNG; CHAN, 2008). Logo um docu-

                                                
19 http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/ 
20 http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 



58 

 

 

mento                     é formado por uma conjunto lista de tokens   

            .   

A tarefa de classificação associa cada documento     , i = 1, ..., N, a uma das clas-

ses do conjunto de sentimentos                  Esse sentimento pode ser dividido em 

duas categorias: positivo e negativo, ou em uma escala de n categorias, por exemplo, muito 

bom, bom, satisfatório, ruim, e muito ruim. Por meio de um método de aprendizagem, ou al-

goritmo de aprendizagem, o classificador aprende uma função  que mapeia os documentos às 

classes,        (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008). O classificador aprende 

por meio de um conjunto de textos pré-classificados (HAN; KAMBER, 2001).  

A Figura 2.13 exibe o fluxograma de funcionamento apresentador por Kumar e Sebas-

tian (2012) de um sistema que efetua análise de sentimento como tarefa de classificação.  

 

Figura 2.13 - Modelo de sistema para análise de sentimento. Adaptado de (KUMAR; SEBASTIAN, 2012). 
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O módulo de pré-processamento coleta os textos em mídias como Twitter, Facebook e 

Blogger, transformando-os em uma matriz composta pelos vetores de atributos em que as 

linhas representam os textos coletados e as colunas os atributos (termos).  

Como um texto pode não apresentar sentimento, o módulo de classificação de subjeti-

vidade ou análise de subjetividade é focado na tarefa de determinar se um documento ou sen-

tença do documento possui opinião ou sentimento, ou se é meramente um fato. Os textos sem 

sentimentos podem ser marcados como neutros. Esse tipo de classificação impede que o clas-

sificador de sentimento considere alguns textos irrelevantes ou potencialmente enganosos. 

Essa etapa é importante principalmente para microblogs, redes sociais e fóruns (TANG; TAN; 

CHENG, 2009). Com isso, muitos autores incluem um módulo de classificação de subjetivi-

dade à tarefa de classificação (LEWIN; PRIBULA, 2009; PANDEY; IYER, 2012; PRASAD, 

2010). Já o módulo de classificação de sentimento, também chamado de classificador de po-

laridade, determina a polaridade (positivo ou negativo) da mensagem de acordo com a técnica 

escolhida. 

 Diferentes abordagens podem ser aplicadas para predizer o sentimento em palavras, 

expressões ou documentos na tarefa de análise de sentimento. Entre essas abordagens, as mais 

adotadas estão o processamento de linguagem natural (PLN) (YI, et al., 2003; NASUKAWA; 

YI, 2003; HIROSHI; TETSUYA; HIDEO, 2004) e a aprendizagem de máquina (DAVE; 

LAWRENCE; PENNOCK, 2003; GAMON, 2004; KÖNIG; BRILL, 2006; PANG; LEE; 

VAITHYANATHAN, 2002). Apesar de ter várias técnicas associadas à análise de sentimento 

existem desafios na área, que serão descritos abaixo.  

2.4.2 Desafios da Análise de Sentimento 

Apesar de ser uma área com um número razoável de pesquisas, existem muitos desafios na 

análise de sentimento. O sentimento, por exemplo, é um domínio específico e o significado 

das palavras pode mudar dependendo do contexto em que são usadas. Por exemplo, a frase 

“vá ler o livro” pode ser favorável em uma crítica sobre o livro, mas se for uma crítica a um 

filme, a mensagem sugere que o livro é preferido, sendo desfavorável ao filme. Além disso, 

uma única frase pode conter múltiplas opiniões (KUMAR; SEBASTIAN, 2012), tornando 

importante determinar o tópico do texto. Por exemplo, na mensagem “A tela é pequena, mas a 

televisão é maravilhosa”, se o tópico for a tela, então o autor demonstra uma percepção nega-

tiva, mas se o tópico for a televisão a percepção do autor do texto é positiva.  
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Outro desafio é a manipulação de negações, por exemplo, “eu gosto desse programa” e 

“eu não gosto desse programa” diferem um do outro apenas por uma palavra, mas geram clas-

sificações opostas. Palavras de negação são ditas terem polaridade reversora. Os sarcasmos e 

ironias também são muito difíceis de identificar, dificultando a classificação automática. As 

opiniões implícitas exigem um esforço maior tanto para classificação humana, quanto para a 

automática, como se pode observar na frase “A bateria durou 3 horas”. Essa frase pode ser 

negativa se o escritor esperava mais da bateria, ou apenas informativa, sendo assim neutra 

(KUMAR; SEBASTIAN, 2012).  

As opiniões emitidas por spams também são um desafio para área. Essas mensagens 

tentam enganar os leitores com opiniões positivas, a fim de promover algo, ou negativas, a 

fim de denegrir a imagem de um produto ou serviço. Isso pode afetar sistemas automatizados 

se fazendo necessária a identificação dessas mensagens (KUMAR; SEBASTIAN, 2012). 

A maioria das pesquisas em análise de sentimento trabalha com textos bem formaliza-

dos, como críticas sobre filmes, produtos e serviços (GAMON, 2004; YI, et al., 2003; PANG; 

LEE; VAITHYANATHAN, 2002), corpus de jornais (HATZIVASSILOGLOU; 

MCKEOWN, 1997; GODBOLE; SRINIVASAIAH; SKIENA, 2007), perguntas de múltiplas 

respostas (CHOI, et al., 2005; WILSON; WIEBE; HOFFMANN, 2005), e documentos HT-

ML (POPESCU; ETZIONI, 2005; KAJI; KITSUREGAWA, 2007; MELVILLE; GRYC; 

LAWRENCE, 2009). O microblogs, como o Twitter, em que o sentimento é transmitido em 

uma ou duas frases, por vezes informais, representam um novo desafio por exigirem um mai-

or esforço do classificador para lidar com textos curtos e informais (PARIKH; 

MOVASSATE, 2012). 

2.4.3 Trabalhos Relacionados 

 Existem relativamente poucos trabalhos na área de análise de sentimentos para mensa-

gens do Twitter. Muitos desses classificam o sentimento de acordo com a polaridade (positi-

vo, negativo) do texto (BIFET; FRANK, 2010; TAN, et al., 2011; BARBOSA; FENG, 2010; 

BOLLEN; MAO; PEPE, 2011).  

Go, Bhayani e Huang (2009) fizeram uma comparação entre as técnicas Naive Bayes 

(NB), Máquina de Vetores de Suporte (do inglês Support Vector Machine - SVM) e Máxima 

Entropia. Os autores utilizaram emoticons para formação do conjunto de treinamento. Foram 
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usados 800.000 tweets com emoticons positivos, ou seja, mensagens em que o caractere repre-

senta para os autores um sentimento positivo e 800.000 tweets com emoticons negativos. O 

teste foi realizado com um conjunto de 177 tweets marcados como negativos e 182 marcados 

como positivos e coletados independentemente da presença de emoticons. Para a classificação 

Bayesiana a maior acurácia foi de 82,7%, para o SVM a melhor foi 82,2% e para máxima 

entropia 83%. 

Em Pak e Paroubek (2010), os autores trabalharam com um classificador Naïve Bayes 

que usa n-gramas e Part-Of-Speech tagging (POS-tags) como atributo. POS-tags é o processo 

de marcação de uma palavra em um texto com base na definição e no contexto, por exemplo, 

identificação de palavras como substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, etc. Foram coleta-

dos tweets com e sem emoticons sobre jornais como “New York Times” e “Washington 

Posts”. Para os autores a classificação correta de cada tweet foi definida pelo emoticon pre-

sente no texto; caso o texto não possuísse o mesmo era marcado como neutro. Os autores de-

finiram previamente o sentimento que cada emoticon representaria. O maior resultado foi al-

cançado no modelo bigrama com acurácia entre 60% e 65%.  

Bifet e Frank (2010) trabalharam com três tipos de classificadores de tweets: Naive 

Bayes, Stochastic Gradient Descent e árvore de Hoeffding. Os autores utilizam um conjunto 

de treinamento com 1.600.000 tweets e um conjunto de teste com 359 tweets. Foi realizada 

uma classificação binária em que as mensagens poderiam ser classificadas em positivo ou 

negativo. A maior acurácia encontrada foi 82,45% com o classificador Naïve Bayes.  

Existem abordagens em que os pesquisadores trabalham a classe “neutro” como a au-

sência de sentimento no texto (AISOPOS; PAPADAKIS; VARVARIGOU, 2011; 

AGARWAL, et al., 2011).  

Em Agarwal et al. (2011) fez-se uma comparação entre a classificação para duas clas-

ses (positivo, negativo) e três classes (positivo, negativo, neutro) utilizando diferentes classi-

ficadores. Para o cenário com duas classes o melhor resultado foi de 75,39% de acurácia utili-

zando o modelo 1-gram com um conjunto de atributos próprios chamado senti-features. No 

cenário com três classes o melhor resultado foi 60,83% de acurácia utilizando o modelo base-

ado em kernel com senti-features.   
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Aisopos, Papadakis e Varvarigou (2011) também compararam a classificação com du-

as e três classes utilizando o classificador Bayesiano e o algoritmo C4.5 que gera um classifi-

cador na forma de uma árvore de decisão. Para duas classes a maior acurácia foi de 66,77% e 

para três classes foi de 51,31%.  

É possível notar que o desempenho do classificador para três classes é inferior quando 

comparado ao de duas classes. Uma alternativa para melhorar o desempenho é separar a clas-

sificação em duas camadas: classificação de subjetividade e classificação de sentimento.  

Em Pandey e Iyer (2012), os autores fizeram um modelo de classificação em camadas 

dividindo em: classificação polar-neutro (classificação de subjetividade) e classificação posi-

tivo-negativo (classificação de sentimento). Foram utilizadas diferentes técnicas de classifica-

ção como SVM e NB. A maior acurácia obtida pela classificação de subjetividade foi 83,66% 

e pelo classificador de sentimento foi 85,736%.  

Prasad (2010) utilizou NB para classificação dos tweets em neutro-polar, ou seja, sem 

sentimento e com sentimento; positivo-negativo para aqueles tweets com sentimento; e em 

positivo, negativo e neutro sem separar um módulo para análise de subjetividade. A técnica 

que separa a classificação positivo-negativo-neutro em camadas alcançou uma acurácia média 

de 82,94%, enquanto que a técnica sem camadas obteve uma acurácia média de  47,60%.  
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3 DESAMBIGUAÇÃO E ANÁLISE DE SENTIMENTOS DE 
TWEETS 

Nesta pesquisa foi desenvolvida uma ferramenta para o monitoramento de mensagens sobre 

os programas de TV das emissoras brasileiras do microblog Twitter. Essa ferramenta oferece 

suporte à TV Social, um modelo de interação entre TV e sociedade por meio das mídias soci-

ais.  

A Figura 3.1 exibe a arquitetura da ferramenta proposta. Embora todos os módulos te-

nham sido desenvolvidos no projeto, as contribuições dessa dissertação estão nos módulos de 

desambiguação (CBWSD) e análise de sentimento (eBayes) de tweets.  

 

Figura 3.1 - Arquitetura da ferramenta de monitoramento para TV Social. 

A ferramenta permite o monitoramento de tweets, desambiguação, análise de senti-

mento e geração de relatórios e seu funcionamento segue o seguinte processo: 

1. Monitor: captura tweets com menções as palavras de busca definidas para a apli-

cação em tempo real. É responsável apenas pela captura de mensagens não fazendo 

processamento textual ou mineração de textos. Seu foco é apenas coletar o maior 

número de tweets possível. 

2. CBWSD: os tweets coletados são classificados em: relacionado à TV (RTV) e não 

relacionado à TV (NRTV) a fim de evitar erros na geração de índices.  

3. eBayes: classifica os tweets de acordo com a subjetividade e polaridade do senti-

mento presente na mensagem. 

4. Relatórios: cria os relatórios para visualização dos dados, desde frequência das pa-

lavras a tweets por hora, por programa ou por sentimento. 

Como as contribuições do projeto enfocam a desambiguação de sentido e a análise de 

sentimento, as seções seguintes detalham estas propostas.  
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3.1 MÉTODO DE DESAMBIGUAÇÃO DE SENTIDO BASEADO EM CONTEXTO 

O método de desambiguação de sentido proposto neste projeto corresponde a um sistema de 

classificação de texto quanto sua relação ou não com a TV, denominado Context-Basead 

Word Sense Disambiguation (CBWSD).  

 O CBWSD se baseia em dicionários de contexto para efetuar a classificação. Um di-

cionário de contexto é uma fonte de conhecimento externa que possui palavras-chave a cerca 

de uma entidade que se deseja desambiguar. Essa entidade pode ser uma pessoa, um objetivo, 

um produto, uma empresa, ou um programa de TV, entre outros. Técnicas de desambiguação 

baseadas em conhecimento tem uma melhor cobertura sobre os dados do que técnicas de a-

prendizagem de máquina devido ao problema de esparcidade dos dados presente na minera-

ção de microblogs (NAVIGLI, 2009). 

 Uma fonte de conhecimento externa pode ser formalizada por meio de ontologias, 

dicionários, tesauros, entre outros. Visando uma representação mais simplificada adotou-se o 

modelo baseado em dicionário de contexto que pode ser formalmente definido como um con-

junto de   palavras-chave                . A  Figura 3.2 exibe um modelo gráfico de um 

dicionário de contexto para o programa Chaves.  

 

Figura 3.2 - Exemplo de contexto para o programa Chaves. 

 Um ponto importante do CBWSD é a criação automática do dicionário de contexto, 

uma característica importante para sistemas que trabalham em tempo real e têm o conjunto de 

palavras polissêmicas com variações constantes. Nesse cenário está inserido o monitoramento 
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de mensagens para TV Social. Como o coletor busca tweets com menções a programas de TV, 

estes podem variar de acordo com a grade da emissora.  

 O CBWSD possui três módulos principais (Figura 3.3): Análise, Extração de Automáti-

ca de Contexto e Classificação.  

 

Figura 3.3 - Arquitetura do CBWSD. 

 Os tweets enviados ao CBWSD são provenientes do banco de dados CapturaDB, res-

ponsável apenas por armazenar das mensagens coletadas na fase de captura. O módulo Extra-

tor é responsável por criar de forma automática o dicionário de contexto dos programas. Esse 

módulo só é ativado quando se deseja formar o contexto. Após a formação o sistema começa 

a trabalhar a partir do módulo de análise.  

 O módulo de análise é usado se o tweet possui alguma palavra polissêmica. Se houver, 

a mensagem passa para a fase de classificação, senão, não precisa ser desambiguada.  

 Na fase de classificação é determinada a classe da mensagem, caso seja rotulada como 

RTV é armazenada no banco de dados ProduçãoDB. A Seção 3.1.2 descreve a estrutura inter-

na do módulo de classificação e seu funcionamento. 

 A Figura 3.4 exibe o fluxograma de funcionamento do desambiguador proposto.  
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Figura 3.4 - Fluxograma de Funcionamento do desambiguador CBWSD. 

 Se a extração de contexto for necessária o sistema de criação automática da biblioteca 

de contexto é ativada. A biblioteca de contexto corresponde ao conjunto de dicionários de 

contexto. Após a criação o classificador é atualizado com a nova biblioteca e então efetua a 

análise e classificação. Caso a criação da biblioteca não seja necessária os tweets são encami-

nhados para os módulos de análise e classificação. 

 No módulo de criação da biblioteca a extração automática de termos para o desenvol-

vimento da biblioteca de contexto baseia-se no método Alocação Latente de Dirichlet propos-

to por Blei, et al. (2003). 

3.1.1 Extração Automática de Termos para Criação do Contexto Baseada no Algo-
ritmo de Alocação Latente de Dirichlet 

A Alocação Latente de Dirichlet (do inglês Latent Dirichlet Allocation – LDA) é um método 

probabilístico estatístico, proposto por Blei et al. (2003), baseado no modelo de Bayes para 

identificação de tópicos (ou assuntos) em documentos. O LDA é considerado uma evolução 

do método Análise Probabilística de Semântica Latente (do inglês Probabilistic Latent Se-

mantic Analysis – PLSA) (DIAS, 2011).   

 O método trabalha com a hipótese de que uma pessoa escreve um documento baseado 

em certos tópicos criados em sua mente e que cada tópico tem um conjunto de palavras (ou 

termos) que podem defini-lo. Um único documento pode ser uma mistura de vários tópicos. O 
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método, portanto, pode ser descrito como um processo de busca por tópicos em uma coleção 

de documentos (KRESTEL; FANKHAUSER; NEJDL, 2009). 

Cada documento é visto como uma distribuição probabilística de tópicos, isto é, 

      , em que   representa o tópico e   o documento. Por sua fez, cada tópico é caracteriza-

do por uma distribuição de palavras, isto é,        em que   representa um termo. Cada pala-

vra do conjunto de documentos é modelada num conjunto finito de tópicos (DIAS, 2011). 

Essa definição pode ser formalizada conforme a Equação 3.1 (KRESTEL; FANKHAUSER; 

NEJDL, 2009): 

                               
 
   , 3.1 

em que         é a probabilidade de um termo    dado um documento  .            é a 

probabilidade do termo    ocorrer em um tópico  ,            é a probabilidade de escolher 

um termo    a partir do tópico   no documento  . O número de tópicos   deve ser informado. 

O LDA estima as distribuições documento-tópico        e tópico-termo        por meio de 

um conjunto de documentos que não precisam ser pré-classificados. As distribuições são en-

tão estimadas pela distribuição de Dirichlet (KRESTEL; FANKHAUSER; NEJDL, 2009). 

A distribuição de Dirichlet  (BLEI; NG; JORDAN, 2003) é uma distribuição de pro-

babilidade multivariada, parametrizadas por um vetor  . A função de densidade de probabili-

dade da distribuição retorna a probabilidade de   eventos    dado que cada item é observado 

     vezes (SEIXAS, et al., 2011).  

Este trabalho utiliza a amostragem de Gibbs (GRIFFTHS; STEYVERS, 2004) para es-

timação de parâmetros e inferência no LDA. A amostragem de Gibbs estima os termos de um 

novo tópico   baseado no cálculo da probabilidade                  . O cálculo é feito vá-

rias vezes sobre um termo    em um documento    até que os parâmetros do modelo LDA 

convirjam. A probabilidade é dada pela Equação 3.2 (KRESTEL; FANKHAUSER; NEJDL, 

2009).  

                    
    
     

    
      

 
    
     

     
      

 , 3.2 
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na qual variável     mantém um número de ocorrências para todo tópico-termo atribuído. Por 

exemplo, seja a lista de termos                e o tópico  . A variável     pode ser vista 

como uma tabela (Tabela 3.1) com o número de ocorrências de cada termo em T ao tópico  . 

O somatório     
  

  soma todas as ocorrências dos termos. 

Tabela 3.1- Contagem para todo tópico-termo atribuído. 

   Tópico j 

   2 

   6 

   7 

    

   3 

A variável     mantém um número de ocorrências para cada documento-tópico atri-

buído e a variável     representa todos os tópicos-termos e documentos-tópicos atribuídos 

exceto para a atual atribuição    para o termo   . Os parâmetros   e   são utilizados para sua-

vização da contagem (SEIXAS, et al., 2011). Baseado nesses parâmetros, as probabilidades 

           e           podem ser estimadas conforme as Equações 3.2 e 3.4 (KRESTEL; 

FANKHAUSER; NEJDL, 2009). 

            
    
     

    
      

    3.3 

             
    
     

     
      

   
3.4 

 

 A criação automática da biblioteca de contexto opera duas fases principais (Figura 3.5): 

Módulo LDA e Definição do Dicionário. 
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Figura 3.5 - Geração Automática da Biblioteca de Contextos. 

No módulo LDA os textos são inicialmente pré-processados e transformados em uma 

lista de termos                . Em seguida o conjunto o LDA extrai da base de documen-

tos os tópicos contendo os principais termos.  

A próxima etapa após a criação da biblioteca de contexto é fase de classificação que 

determinará se uma mensagem faz parte ou não do contexto da aplicação. Vale salientar que o 

processo de criação pode ser acionado ou não, mas a fase de classificação sempre ocorre. 

3.1.2 Fase de Classificação 

Uma palavra polissêmica   ,          , corresponde a um programa que possui um nome 

polissêmico, ou seja, dependendo do contexto pode ter outro significado como, por exemplo, 

o programa Estrelas da Rede Globo. O nome de programa pode apresentar apenas uma pala-

vra, como Estrelas da Rede Globo, ou um conjunto de palavras, como Agora é Tarde da Ban-

deirante, com isso, refere-se o nome do programa como unitermo. 

  Cada nome de programa (unitermo) polissêmico possui um dicionário de contexto que 

serve como base para o classificador efetuar o mapeamento. O  -ésimo do programa    do 

conjunto                 pode ser definido como uma tupla           , na qual      é 

o nome do programa e                   corresponde ao dicionário de contexto do pro-

grama   . Assim              . 

No escopo desta aplicação, uma palavra polissêmica pode ter dois sentidos: relaciona-

do à TV (RTV), ou não relacionado à TV (NRTV). Portanto,              . O classifi-

cador, por sua vez, determina a classe de um tweet                      como RTV se 

          , j = 1,..., c, no qual      é o dicionário de contexto relacionado à TV. Caso con-

trário, o tweet é classificado como NRTV. 
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Foram definidos dois tipos de dicionário de contexto: genérico e específico. O dicioná-

rio genérico     , denominado contextTV, contém palavras-chave referentes à ação de ver 

TV. Esse dicionário foi criado manualmente. O dicionário especifico     , denominado con-

textProgram, varia de acordo com o programa com palavras-chave referentes ao seu contexto.  

No processo de classificação, a primeira condição testada é se para cada tweet 

                             . Caso afirmativo, o tweet é classificado como RTV; 

caso contrário, a condição          , j = 1,         é testada. Neste caso, se não for satis-

feita o tweet é classificado como NRTV. 

A seção a seguir apresenta um exemplo de funcionamento do desambiguador propos-

to. O exemplo não contém o módulo de criação da biblioteca. 

3.1.3 Exemplo de Funcionamento 

Para ilustrar a operação do classificador, considere o seguinte exemplo: 

 Conjunto de programas com unitermos ambíguos: P    “agora é tarde”  “chaves” ; 

 Conjunto de documentos (tweets): D = {“Bora assisti agora é tarde!!”  “Danilo Genti-

li est  ótimo no Agora é tarde”  “Me afastei  cansei, desisti. Agora é tarde para vir 

atr s ”   

A Tabela 3.2 apresenta o dicionário de contexto e programas para o exemplo ilustrado. 

O primeiro passo do CBWSD é determinar se o texto contém alguma palavra ambígua do 

conjunto  . Nesse exemplo todas as mensagens possuem a palavra polissêmica relativa ao 

programa “Agora é Tarde”.   

Tabela 3.2 - Dicionários de contexto e programas para o exemplo. 

Dicionário  Contexto 

ContextTV                                    

ContextProgram                        

Documento 1 (d1): Mensagem: “Bora assisti agora é tarde!!” e      or assist tard . Na 

etapa de classificação a condição           ,         é verificada. Como a mensagem 
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contém um termo do dicionário de contexto     , ela é marcada como RTV e o processo ter-

mina. 

Documento 2 (d2): Mensagem: “Danilo Gentili está ótimo no Agora é tarde” e   

  danil gentili otim agor tard . Na etapa de classificação a condição            é verifi-

cada. Como a mensagem não contém um termo do dicionário de contexto      verifica-se a 

condição         ,        . Como a mensagem contém um termo do dicionário de con-

texto   , ela é marcada como RTV e o processo termina. 

Documento 3 (d3): Mensagem: “Me afastei, cansei, desisti. Agora é tarde para vir atrás.” e 

    afast cans otimo desist tard vir . A primeira verificação é feita, mas a mensagem 

não contém termo do contexto de TV e nem de programa. A mensagem é então marcada co-

mo NRTV. 

 Como dito anteriormente a outra contribuição desta pesquisa se concentrar na análise 

de sentimento. A técnica desenvolvida é descrito na seção a seguir. 

3.2 CLASSIFICADOR EMOTICON-BAYESIANO 

Abordagens tradicionais de aprendizagem de máquina para classificação de texto, como Naive 

Bayes (NB), Maximum Entropy (ME) e Support Vector Machines (SVM), são bastante efica-

zes quando aplicadas ao problema de análise de sentimento (ANNETT, 2008; GO; 

BHAYANI; HUANG, 2009; LAKE, 2011; BERMINGHAM; SMEATON, 2011; BOLLEN; 

MAO; PEPE, 2011). 

Essas abordagens exigem dois conjuntos de documentos: um conjunto de treinamento 

e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento é usado para que o classificador aprenda 

sobre as características dos documentos a fim de inferir a classe quando um novo documento 

for apresentado. O conjunto de teste é usado para validar o desempenho do classificador em 

um conjunto de documentos que ele não conhece, ou seja, que não foram usados para treina-

mento (PRABOWO; THELWALL, 2009).  

Pang, Lee e Vaithyanathan (2002) mostraram que as técnicas de aprendizagem de má-

quina aplicadas à análise de sentimento produzem resultados melhores quando comparados 

aos obtidos pela escolha aleatória (50%), como também pela classificação feita por humanos 
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(entre 58% e 64%). Contudo, os bons resultados apresentados por essas técnicas estão direta-

mente relacionados à qualidade do conjunto de treinamento. Esse conjunto é formado por uma 

amostra rotulada da base de dados, ou seja, documentos pré-classificados. Geralmente, essa 

pré-classificação é realizada manualmente, tornando o trabalho bastante oneroso e sujeito a 

diferentes percepções dos classificadores humanos.  

Uma alternativa para a diminuição do custo de criação e padronização do conjunto de 

treinamento é formá-lo a partir de textos que podem ser pré-classificados automaticamente. 

Este trabalho propõe um modelo de classificação de sentimento, denominado eBayes, que 

seleciona e pré-classifica um conjunto de treinamento de forma automática, com o objetivo de 

diminuir o tempo de processamento e melhorar o desempenho do algoritmo de classificação. 

O eBayes classifica um texto quanto a subjetividade e polaridade da mensagem. Para a 

seleção e criação automática do conjunto de treinamento são propostas três abordagens: base-

ada em emoticons, baseada em palavras e híbrida. Cada abordagem atua com base em um 

critério  para selecionar uma mensagem e classificá-la automaticamente, para então formar o 

conjunto de treinamento a partir dessas.  

Na abordagem baseada em emoticons o critério  é o sentimento incorporado no emo-

ticon. Na abordagem baseada em palavra,  é composto por um conjunto de palavras que ex-

pressam sentimento como critério. Por sua vez, a abordagem hibrida é uma combinação das 

abordagens anteriores. 

A fim de introduzir o sistema proposto,   representa o conjunto de emoticons e   o 

conjunto de palavras associadas a algum sentimento. Define-se      como o suporte do con-

junto  , e      como o suporte do conjunto  , em que     é a porcentagem de documentos 

que contém pelo menos um termo do conjunto.  

O sistema proposto é composto por quatro módulos (Figura 3.6): 

 

Figura 3.6 - Arquitetura do eBayes. 
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1. Módulo de Contagem de Suporte (MCS): esse módulo é responsável por checar a 

porcentagem de tweets que contém pelo menos um emoticon do conjunto   ou uma pa-

lavra do conjunto  . A premissa é que os textos com emoticons ou palavras que ex-

pressam sentimento devem ter uma cobertura (suporte) mínima,         , do conjun-

to de documentos a fim de servir como rótulo para treinar o classificador. Nos experi-

mentos a serem apresentados assumiu-se                        . 

2. Módulo de Seleção da Base de dados (MSB): nesse módulo a base de dados é divida 

em dois subconjuntos: treinamento e teste. O conjunto de treinamento contém os twe-

ets que podem ser classificados automaticamente e o conjunto de teste contém os ou-

tros tweets. 

3. Módulo de Classificação Automática (MCA): efetua a classificação dos tweets de 

acordo com a abordagem selecionada. 

4. Módulo de Classificação Bayesiana (MCB): é responsável pela classificação do con-

junto de teste.  

Denomina-se como elemento classificador (  ) qualquer emoticon ou palavra que 

permite uma atribuição explicita de sentimento a um tweet e um alvo de classificação (  ) o 

objeto ou assunto ao qual se deseja atribuir o sentimento. A Figura 3.7 mostra o fluxograma de 

funcionamento do classificador de sentimento proposto.  

 

Figura 3.7- Fluxograma de funcionamento do eBayes. 
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Se houver    no tweet esse é processado pelo classificador automático. Caso contrário 

é processado pelo classificador Bayesiano. Os tweet processados pela classificação automática 

são usados para formação do conjunto de treinamento. O módulo de classificação automática 

possui três abordagens de classificação. Essas abordagens são descritas a seguir. 

3.2.1 Abordagens de Classificação 

Define-se, neste trabalho, a abordagem de classificação como um método que seleciona e 

classifica mensagens baseado em um critério  . Neste trabalho propõe-se três abordagens: 

baseada em emoticons, baseada em palavras e híbrida. 

3.2.1.1 Abordagem Baseada em Emoticons 

Um emoticon, também conhecido como smile, é uma representação gráfica formada por sinais 

de pontuação e letras de uma expressão facial, geralmente escrita para expressar o humor de 

uma pessoa. Podem representar o temperamento de uma declaração e, assim, melhorar a in-

terpretação de um texto simples (WOLF; M.B.A.; A.B.D, 2000). Baseado no emoticon da 

mensagem é possível inferir o sentimento do texto. 

Read (2005) foi o primeiro a propor o uso emoticons para a criação automática da base 

de treinamento para classificação de revisões de filmes presente no The Internet Movie Data-

base (IMDb). O uso de emoticons para formação do conjunto de treinamento na análise de 

sentimentos de tweets foi explorado por (GO; BHAYANI, 2010; GO; BHAYANI; HUANG, 

2009; AGARWAL, et al., 2011; AISOPOS; PAPADAKIS; VARVARIGOU, 2011; BIFET; 

FRANK, 2010; PAK; PAROUBEK, 2010).  

Na abordagem, um tweet é selecionado e classificado de acordo com o critério 

                        , em que     é um termo   qualquer do documento    pertencente à 

lista de termos               ,   é o conjunto de emoticons da aplicação,   

             , e   ,           , é uma tupla        , em que    é o caractere do emoticon 

e c  a classificação dada ao emoticon. Se o critério for satisfeito, o tweet é selecionado e clas-

sificado de acordo com o sentimento em   . 

Para utilização dessa abordagem o módulo de contagem checa se o corpus satisfaz o 

limiar pré-definido           . Nesse caso, a base de dados é selecionada para o módulo 
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de divisão e então dividida em tweet com sentimento explícito e tweet sem sentimento explíci-

to. 

3.2.1.2 Abordagem Baseada em Palavras 

Palavras como “ótimo”, “melhor”, “excelente”, “maravilhoso”, “terrível”, “péssimo” e “ru-

im”, expressam sentimento indicando opiniões positivas ou negativas, sendo importantes du-

rante o processo de classificação (LIU, 2010). A partir dessas palavras é possível inferir o 

sentimento presente no texto e separá-las em conjuntos de sentimentos (positivo, negativo) de 

acordo com a aplicação.  

Nessa abordagem um tweet    é selecionado e classificado baseado na presença de 

uma palavra que expresse sentimento de acordo com o critério                         , 

em que               
  é o conjunto de palavras da aplicação,    é uma tupla       ,   

é a palavra, e    a classificação dada à palavra. Se o critério for satisfeito o tweet é selecionado 

e classificado de acordo com o sentimento em   . 

Para utilização dessa abordagem o módulo de contagem de suporte checa se o corpus 

possui o liminar pré-definido              sugerido. Se houver, a base de dados passa 

para o módulo de seleção com o objetivo de agrupá-la em dois grupos: tweet com sentimento 

explícito e tweet sem sentimento explícito. 

A Tabela 3.3 ilustra uma amostra das palavras utilizadas nessa aplicação. O Anexo II 

contém a lista de todas as palavras utilizadas. 

Tabela 3.3 - Amostra das palavras com sentimento explícito utilizadas no método de classificação baseada em 

palavras. 

Positivo Negativo 

Lindo Ruim 

Adorei Horrível 

Ótimo Chato 

Favorito Odeio 

Maravilhoso Péssimo 

Sensacional Besta 

Curti Raiva 

Amo Enjoei 
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3.2.1.3 Abordagem Híbrida 

A abordagem híbrida utiliza emoticons e palavras como critério de classificação. Seja   o 

conjunto de palavras com sentimento explícito, e   o conjunto de emoticons da aplicação. Se o 

critério                                  , for satisfeito, o tweet é selecionado e classi-

ficado de acordo com o sentimento em    ou   . 

Novamente, o módulo de contagem de suporte checa se o corpus satisfaz o limiar pré-

definido                         sugerido. Caso satisfaça, a base é dividida em dois 

conjuntos: tweet com sentimento explícito e tweet sem sentimento explícito. 

3.2.2 Classificação Automática 

O    é utilizado para definir o sentimento do texto no processo de classificação automática. 

Um     é um elemento classificador com sentimento positivo, um     é um elemento classi-

ficador com sentimento negativo, e     é um elemento classificador neutro.  

Foram testados dois modelos para classificação automática. No Modelo 1 a classe da 

mensagem é determinada pelo primeiro    encontrado. O Modelo 2 conta com um sistema de 

checagem que verifica a proximidade do    ao alvo da classificação (AC). Esse modelo tam-

bém trata a ocorrência de mais de um    com sentimento diferente na mensagem e foi desen-

volvido a fim de reduzir o erro da classificação automática.  

As tabelas Tabela 3.4 e Tabela 3.5 mostram um comparativo entre a classificação au-

tomática feita com o primeiro modelo e com o segundo para uma abordagem híbrida aplicada 

aos tweets sobre a novela “Avenida Brasil”, coletados no período de 29 a 30 de setembro de 

2012 para duas e três classes, respectivamente. É possível notar uma melhoria da acurácia do 

classificador automático após o uso do sistema de verificação, principalmente na taxa FPR. 

Tabela 3.4 - Comparativo entre os modelos de classificação de acordo com o EC para duas classes da novela 

“Avenida Brasil”. Modelo 1: classificação de acordo com o primeiro EC encontrado; Modelo 2: sistema de che-

cagem. 

Classificador ACC TPR FPR NT 

Modelo 1 98% 99,29% 22,22% 150 

Modelo 2 99,34% 99,31% 0% 152 
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Tabela 3.5 - Comparativo entre os modelos de classificação de acordo com o EC para três classes da novela 

“Avenida Brasil”. "Modelo 1: classificação de acordo com o primeiro EC encontrado; Modelo 2: sistema de 

checagem. 

Classificador ACC TPR FPR NT 

Modelo 1 90,67% 40% 22,22% 150 

Modelo 2 91,45% 80% 0% 152 

O sistema de verificação averigua a proximidade do    ao   , e se existe mais de um 

elemento classificador no texto. O seu funcionamento e regras são descritos abaixo: 

 Tweet com    : verifica se o     está próximo ao   . Se estiver classifica a mensa-

gem como negativa. 

o Exemplo: “Pior jogo do mundo, cadê o agora é tarde?”. Nesse caso a mensa-

gem possui um     mas ele está distante do    (agora é tarde). Com isso, sem 

a verificação a mensagem seria classificada como negativa, mas o     não faz 

referência ao    e sim ao jogo e, portato, a mensagem não será classificada 

como negativa. 

 Tweet com    : verifica se o     está próximo ao    e se não há palavra de polari-

dade reversora antes do elemento, tais como, não, nunca, jamais. Se estiver ou não 

houver palavra reversora a mensagem é classificada como positiva. 

o Exemplo: “Não gostei do agora é tarde”. Nesse caso o     está próximo ao 

  , mas existe uma palavra reversora antes do elemento. Na versão 1.0 essa 

mensagem seria classificada como positiva. 

 Tweet com     e    : verifica qual elemento está mais próximo do   . O sentimento 

é definido pelo    mais próximo. 

o Exemplo: “Muito ruim esse jogo, quero meu maravilhoso agora é tarde”. Nes-

se caso existe o     e o    . O sistema verifica qual elemento está mais pró-

ximo para determinar a classe. Neste caso, o tweet é classificado como positi-

vo. 
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 Tweet com    : se o tweet possui apenas o elemento classificador neutro então é defi-

nida essa classe à mensagem. 

Neste projeto o módulo de detecção de subjetividade foi inserido na classificação automática. 

A detecção de subjetividade ou análise de subjetividade verifica se uma mensagem possui 

uma opinião que possa ser futuramente classificada quanto à polaridade da opinião (KUMAR; 

SEBASTIAN, 2012). Os textos com opinião, denominados subjetivos, passam pelo processo 

de classificação de sentimento e podem ser classificados em positivo, negativo, ou utilizando 

uma granularidade maior por meio de uma escala de n pontos (por exemplo, muito bom, bom, 

ruim, muito ruim) (PANG; LEE, 2008). 

Alguns autores consideram apenas a classificação de mensagens com sentimento mar-

cando-as em positivo ou negativo (LIU, 2010; BORA, 2011; LAKE, 2011; BOLLENA; 

MAOA; ZENGB, 2011; CASTELLANOS, et al., 2011; PRABOWO; THELWALL, 2009; 

AISOPOS; PAPADAKIS; VARVARIGOU, 2011). Outros consideram importante ter uma 

terceira classe chamada “neutro”, que é empregada em mensagens sem sentimento (GO; 

BHAYANI; HUANG, 2009; KOBLITZ, 2010; ANNETT, 2008). Este trabalho testa os dois 

casos: duas classes (positivo ou negativo) e três classes (positivo, negativo ou neutro). Para o 

problema de duas classes os tweets pré-classificados como neutro foram considerados positi-

vos. 

Após a classificação automática dos tweets o sistema passa para o processo de forma-

ção do conjunto de treinamento.  

3.2.2.1 Formação do Conjunto de Treinamento 

O conjunto de treinamento é formado a partir das mensagens classificadas automaticamente. 

É uma etapa interna do módulo de classificação automática e pode incluir seleção de atribu-

tos, ajuste no erro de classificação automática, ser feita de forma estratificada ou não estrati-

ficada, e com troca de emoticon por palavra-chave.  

Nessa seção serão apresentados testes realizados com a variação dos parâmetros para 

formação do conjunto de treinamento. Em todos os testes foram utilizados tweets coletados 

para o programa “Agora é Tarde” no período de 6 a 7 de julho de 2012 com um total de 200 

tweets.  
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A seleção de atributos visa reduzir a dimensão da matriz de dados pela eliminação de 

atributos com pouca relevância (HAN; KAMBER, 2001). Essa redução pode melhorar o de-

sempenho do classificador e reduzir o tempo de processamento. A Tabela 3.6 mostra os resul-

tados obtidos com e sem seleção de atributos. É possível notar que não há uma grande varia-

ção entre aplicar a seleção de atributos e não aplicar, e para as abordagens que envolvem pa-

lavras a melhor alternativa é a não aplicação da seleção. 

Tabela 3.6 - Comparação entre a aplicação de seleção de atributos (SA) e não aplicação de seleção de atributos 

(SSA) para o problema de 2 classes em um total de 200 tweets. 

 SA SSA  

Abordagem ACC FPR Tempo ACC FPR Tempo 

Emoticons 73,35% 46,55% 20 segundos 72,81% 46,60% 22 segundos 

Palavra 62,19% 36,19% 27 segundos 64,29% 47,39% 31 segundos 

Híbrida 81,00% 37,69% 29 segundos 81,40% 37,08% 33 segundos 

O ajuste no erro de classificação automática consiste em eliminar os tweets que foram 

rotulados incorretamente pelo classificador. A não aplicação do ajuste faz com que todos os 

tweets classificados automaticamente formem o conjunto de treinamento. A Tabela 3.7 exibe 

um comparativo entre a aplicação e não aplicação do ajuste. Nota-se que não existe uma dife-

rença absoluta significativa entre as duas. 

Tabela 3.7 - Comparação entre remoção das classificações incorretas e a não remoção. 

 

Sem Ajuste Com Ajuste 

Abordagem ACC FPR ACC FPR 

Emoticons 72,84% 46,72% 73,32% 46,92% 

Palavra 63,24% 41,79% 63,24% 41,79% 

Híbrida 80,57% 37,50% 81,82% 37,27% 

O objetivo da estratificação da base de dados classificada automaticamente é garantir 

uma quantidade de objetos proporcional à quantidade de objetos de cada classe para o treina-

mento do classificador. Na Tabela 3.8 é possível notar uma melhoria significativa na acurácia 

do classificador quando a base de treinamento é amostrada de forma estratificada. 
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Tabela 3.8 - Comparação entre a formação do conjunto de treinamento de forma estratificada e não estratificada. 

 

Não Estratificado Estratificado 

Abordagem ACC FPR ACC FPR 

Emoticons 52,36% 22,25% 93,80% 70,90% 

Palavra 63,24% 41,79% 63,24% 41,79% 

Híbrida 67,46% 50,75% 94,93% 37,08% 

O pré-processamento de texto desconsidera palavras repetidas e caracteres especiais, 

com isso, emoticon são eliminados após a transformação dos tweets em uma matriz de dados. 

Para contornar esse cenário, foi estabelecida uma troca do emoticon por palavras pré-definidas 

para cada classe. Emoticons positivos foram trocados pela palavra “Feliz”, enquanto que emo-

ticons negativos pela palavra “Triste”. A Tabela 3.9 mostra que essa substituição não impacta 

significativamente os resultados. 

Tabela 3.9 - Comparativo entre aplicar a troca de emoticon por palavra e não aplicar. 

 

Sem Troca Com Troca 

Abordagem ACC FPR ACC FPR 

Emoticons 72,69% 46,46% 73,47% 46,47% 

Híbrida 81,11% 37,88% 81,29% 36,89% 

Após a etapa de classificação automática e formação do conjunto de treinamento o próximo 

passo é a classificação Naïve Bayes. 

3.2.3 Classificação Naïve Bayes 

Classificadores Naïve Bayes é um método estatístico que se fundamenta no teorema de Bayes 

para determinar a probabilidade          de um documento    pertencer à classe   . A Equa-

ção 3.5 mostra o teorema de Bayes (FELDMAN; SANGER, 2007) 

           
             

     
  

3.5 

As probabilidades      ,       e          são estimadas a partir de um conjunto de 

amostras pré-classificadas. A probabilidade de ocorrência       é constante para todas as 
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classes e, portanto, somente          e       precisam ser calculadas;       é a probabilida-

de de ocorrência da classe    (Equação 3.6), em que    é o número de amostras do conjunto 

de treinamento classificadas como    e   é o número total de objetos (HAN; KAMBER, 

2001). 

       
  

 
  3.6 

O cálculo de          é dado pela Equação 3.7, em que              , são termos 

contidos no documento   . Com isso, para cada termo     do documento    é calculada a pro-

babilidade deste termo pertencer à classe   . Logo          é dada pelo somatório do      

das probabilidades de seus termos (HAN; KAMBER, 2001) 

                        
 
   . 3.7 

A probabilidade           é dada pela Equação 3.8 na qual     é o número de ocor-

rências do termo     na classe    e   é o número total de objetos (HAN; KAMBER, 2001). 

          
   
 
  3.8 

Um documento    desconhecido é atribuído a uma classe   , se e somente se, 

                                  (HAN; KAMBER, 2001). 

Foi escolhida a classificação Naïve Bayes por duas razões principais: 1) por não ser 

necessário treinamento, apenas o armazenamento de amostras pré-classificadas; 2) por ter 

sido amplamente usada para classificar textos devido a sua natureza que possibilita lidar com 

cada atributo de forma independente e ter resultados competitivos com relação a outras abor-

dagens da literatura, como resumido na Tabela 3.10. 
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Tabela 3.10 - Comparação entre a acurácia de classificação obtida pelo NaiveBayes e SVM para classificação de 

textos. 

Autor Classes Naive Bayes SVM Base 

Go, Bhayani e Huang (2009) Positivo e Negativo 82,70% 82,20% 
Próprio (Tweets com emo-

ti-cons) 

Bermingham e Smeaton (2010) Positivo e Negativo 74,85% 72,95% Próprio (Política) 

Bermingham e Smeaton (2010) 
Positivo, Negativo e 

Neutro. 
61,30% 59,50% Próprio (Política) 

Pandey e Iyer (2009) Neutro, Polar 81,55% 83,42% Próprio 

Pandey e Iyer (2009) Positivo e Negativo 84,80% 85,73% Próprio 

A seção a seguir apresenta um exemplo de funcionamento do classificador de senti-

mento proposto. 

3.2.4 Exemplo de Funcionamento 

Para ilustrar a operação do classificador proposto nessa dissertação, considere o seguinte e-

xemplo: 

 Conjunto de documentos (tweets): D = {Avenida Brasil: Silas termina com Monalisa 

por causa de  ufão http //t co/X4 B  8X”  “vendo as empreguetes no programa 

da Tarde  D”  “Odeio avenida  rasil”  “Derru aram o  rograma da  arde mais 

uma vez!”  

A Tabela 3.11 apresenta os emoticons e palavras que expressam sentimento do exemplo. 

O primeiro passo do eBayes é verificar se a base contém o suporte mínimo min     

min        . Caso tenha, a base passa para o módulo MDS, se não houver é encami-

nhada para o MSB.  Após a separação entra em ação o módulo MCA e em seguida o 

MCB.  

Tabela 3.11 - Configuração do exemplo de funcionamento. 

Abordagem  Contexto 

Emoticons                /  

Palavras      adoro gosto odeio ruim   
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Documento 1 (d1): Mensagem: “Avenida Brasil: Silas termina com Monalisa por causa de 

Tufão http://t.co/X4VBb18X” e T= {aven, Brasil ,sil, termin, monalis, caus, tufa, http, vbb}.  

O MDS identifica a mensagem como objetiva, o texto é classificador como Neutro e a mensa-

gem não passa para as próximas etapas. 

Documento 2 (d2): Mensagem: “vendo as empreguetes no programa da Tarde :D” e   

  ris vend empreguet program tard . O MDS classifica a mensagem como subjetiva e pas-

sa a mensagem para o MCA. Como o texto possui o emoticon ‘:D’ a mensagem é classificada 

como Positivo. 

Documento 3 (d3): Mensagem: “Odeio avenida brasil” e     odei aven  rasil . O MDS 

classifica a mensagem como subjetiva e passa a mensagem para o MCA. Como o texto possui 

a palavra “odeio” a mensagem é classificada como Negativo. 

Documento 4 (d4): Mensagem: “Derrubaram o Programa da Tarde mais uma vez!” e 

    derru  program tard vez . O MDS classifica a mensagem como subjetiva e passa a 

mensagem para o MCA. Como não possui nenhuma palavra do conjunto   ou emoticon do 

conjunto   é enviada para o MCB. 
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4 MATERIAS E MÉTODOS 

Foram executados diversos experimentos com as ferramentas propostas para avaliar suas apli-

cabilidades no contexto da TV Social. Este capítulo descreve a metodologia experimental e os 

resultados obtidos. 

4.1 AMBIENTE 

Todos os algoritmos desta pesquisa foram desenvolvidos na linguagem de programação Java 

no ambiente de desenvolvimento (IDE, do inglês Integrated Development Environment) E-

clipse Indigo Service Release 2. O banco de dados utilizado foi o MySQL por meio do geren-

ciador Workbench 5.2 e a Linguagem de Modelagem Unificada (do Inglês Unified Modeling 

Language – UML) para modelagem do sistema. A máquina utilizada nos experimentos foi da 

marca Dell
®

 com a seguinte configuração: Processador Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, 4GB de 

Memória RAM e HD de 500GB.  

 O sistema desenvolvido consiste em uma ferramenta de monitoramento de mensagens 

no Twitter para os programas de TV das emissoras brasileiras. Contudo, as contribuições des-

sa dissertação estão nas ferramentas CBWSD e eBayes. A seção a seguir apresenta o diagra-

ma de pacotes da ferramenta. 

4.1.1 Sistema 

A Figura 4.1 exibe o diagrama dos pacotes do sistema. O Core é responsável pelas classes que 

coletam as mensagens. Foram implementados quatro módulos: TwitterAPI, Twitter4J, Data-

sift e Gnip.  
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Figura 4.1 - Diagrama de pacotes do sistema. 
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A TwitterAPI estabelece uma conexão com o Twitter por meio de requisições HTTP, 

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

Twitter4J foi implementado com o auxílio da biblioteca Twitter4J, que integra de forma mais 

rápida aplicações Java à API do Twitter.  

Embora a API do Twitter permita acesso aos dados, existem algumas restrições de uso 

e volume de dados capturados. No entanto, duas empresas, Datasift
21

 e Gnip
22

, possuem aces-

so completo aos dados. Com isso, foram desenvolvidos os módulos Datasift e Gnip que utili-

zam a API das respectivas empresas para acesso aos dados. Para o monitoramento das mensa-

gens um dos módulos deve ser escolhido. Em todos os módulos a busca inicia quando é pas-

sado uma lista com as palavras-chave que se deseja monitorar. 

O Data Access Object (DAO) é responsável pela comunicação com o Banco de Dados. 

Internamente possui dois módulos, o primeiro que se comunica com o banco CapturaDB 

(Monitoring) e o segundo que se comunica com o banco ProducaoDB (Processing). 

O TextMining é dividido em três módulos: Pré-processamento, CBWSD e eBayes. O 

módulo de pré-processamento de texto foi construído com a ajuda da biblioteca Apache Lu-

cene
23

, uma das mais utilizadas para indexação e consulta de textos, disponível em código 

aberto. O módulo CBWSD é responsável pela desambiguação de tweets e o eBayes pela aná-

lise de sentimento. 

No CBWSD, a extração de termos baseada no LDA foi construída com ajuda da bibli-

oteca JGibbsLDA
24

 que é uma implementação em Java da Alocação Latente de Dirichlet u-

sando amostragem de Gibbs para estimação e inferência, desenvolvida por Xuan-Hieu Phan e 

Cam-TuNguyen (2008). 

A seguir são descritos os esquemas criados para o sistema de monitoramento, não en-

globando apenas a desambiguação e análise de sentimento. 

                                                
21http://datasift.com/ 
22

http://gnip.com/ 
23http://lucene.apache.org/core/ 
24http://jgibblda.sourceforge.net/ 
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4.1.2 Estrutura do Banco de Dados 

Foram criadas duas estruturas para o banco de dados (Figura 4.2): CapturaBD, que possui o 

esquema tweet_captura, e ProducaoBD, que engloba os esquemas CBWSD e eBayes.  

Um esquema de banco de dados é definido como um conjunto de descrições expressas 

em uma linguagem de definição de dados (Data Definition Language, DDL). O resultado da 

compilação das expressões em DDL é um conjunto de tabelas que são armazenadas em um 

arquivo especial chamado dicionário (ou diretório) de dados (SANCHES, 2012). 

 

Figura 4.2 - Estrutura do Banco de Dados. 

O banco de dados foi dividido em duas estruturas, de forma que uma pudesse se dedi-

car apenas a armazenar os dados coletados evitando outros acessos que pudessem diminuir o 

desempenho no processamento das consultas ao banco de dados.  

Para captura das mensagens e testes foram usados os parâmetros descritos a seguir. 
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4.1.3 Configuração Paramétrica 

Para realizar os testes nas ferramentas, CBWSD e eBayes, foram monitorados tweets com 

menções a quatro programas: Agora é Tarde (Band), Avenida Brasil (Globo), Chaves (SBT) e 

Programa da Tarde (Record). A coleta foi realizada por meio do Twitter4j em um período de 

24 horas: para o programa “Agora é Tarde” entre os dias 6 e 7 de julho de 2012, e para os 

demais entre os dias 29 e 30 de setembro de 2012.  

A lista de emoticons utilizada no eBayes foi extraída do site Wikipédia
25

. Por não exis-

tir uma lista padronizada de emoticons e sentimentos na literatura, foi utilizado o site Wikipé-

dia que reúne um grande número de emoticons e o sentimento associado. A Tabela 4.1 contém 

uma amostra da lista utilizada. O Anexo I contém a lista completa dos emoticons utilizados. 

Tabela 4.1 - Exemplo de emoticons presentes na lista utilizada. 

Emoticon Sentimento Classificação 

:) :-) Feliz Positivo 

:( :-( Triste Negativo 

:D :-D Muito Feliz Positivo 

u.u ¬_¬ Indiferente Negativo 

A Tabela 4.2 contém uma amostra das palavras que expressam sentimento utilizadas 

na Abordagem Baseada em Palavra do eBayes. O sentimento de cada palavra foi atribuído 

manualmente. Todas as palavras utilizadas podem ser observadas no Anexo II. 

Tabela 4.2 - Exemplo de palavras utilizadas na abordagem baseada em palavras do eBayes. 

Palavra Classificação 

lindo Positivo 

horrível Negativo 

gostei Positivo 

chato Negativo 

maravilhoso Positivo 

Sem graça Negativo 

No CBWSD o dicionário de contexto para TV foi criado de forma manual e pode ser 

visualizado na Tabela 4.3. O dicionário de contexto de cada programa foi definido automati-

camente pelo processo descrito na Seção 3.1.1. A Tabela 4.4 mostra o contexto utilizado nos 

programas com nomes que apresentam característica ambígua.  

                                                
25

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons
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Tabela 4.3 – Dicionário de Contexto para TV. 

- Contexto 

TV 

assist, vendo, assistindo, tv, passando, passou, assisti, 
assistir, começar, começou, começa, começando, assistia, 

terminou, acabou, episódio, passando,olhando, assiste, 

assistiram, assistindo, assisto, assistem, episodio, olhar, 

capítulo, capitulo, canal, olhando, olha, olhando, perdi, 

temporada 

 

Tabela 4.4 - Programas ambíguos e seus contextos. 

Programa Contexto 

Agora é Tarde 

agoraetard, danilogentil, comec, assist, padr, queved, ar, band, aind, quer, fal, vou, vai, 
hoj, sobr, pass, palmeir, vend, program, car, inicial, log, jog, malannagom, danil, tav, 

porc, enfim, tod, perc 

Avenida Brasil 

carminh, max, tufa, post, apanh, segund, inform, colun, afog, pia, tv, golp, enxad, novel, 

debor, termin, nasciment, capitul, laz, fot, oficial, comec, cont, rit, tchau, sil, caus, dj, 

mat, adaut, chifr, amig, dia, joa, emanuel, valoriz, oi, daniel, roch, vir, entr, muricy, 

regin, fin, sobr, amp, ontem 

Chaves 

assist, gost, youtub, madrugad, gangn, styl, vide, morr, versa, piripaqu, acord, el, vou, 

version, dia, episodi, desenh, hoj, ris, lt, tod, danc, vil, ous, madrug, turm, nad, nunc, 

grac, igual, program, barrig, pass, quer, suc, parec, log, sal, sbt, tem, la, escol, rsrss, rest, 

srashawol, vitoor, qks, degued 

Programa da Tarde 

hoj, record, ahickmann, ana, nicol, bahls, vildomaroficial, hickmann, brittojr, sbt, quer, 

feir, assist, reduz, obrig, ola, lug, entrev, quint, ar, estud, the, possibil, ontem, leo, euni-

colebahls, gost, comec, fazend, amp, parabens, marc 

Para execução do LDA por meio da biblioteca JGibbs LDA é necessário configurar os 

parâmetros descritos na Tabela 4.5.  

Tabela 4.5 - Parâmetros utilizados para executar o JGibbsLDA. 

Parâmetro Valor 

Número de Tópicos 1 

Número de termos por tópico 40 

Iterações 1000 

Alfa 0.5 

Beta 0.1 
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4.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

As ferramentas propostas, CBWSD e eBayes, foram analisadas separadamente a fim de medir 

suas eficiências de forma isolada. A vantagem deste tipo de análise é a possibilidade de uma 

verificação mais profunda e específica independente das outras partes do código (BEQUE, 

2009). Essa abordagem é chamada teste caixa branca e visa mostrar que os componentes in-

ternos da ferramenta estão funcionando corretamente (VASCONCELOS, et al., 2006).  

4.2.1 Desambiguador CBWSD 

Os tweets no desambiguador CBWSD foram classificados em RTV e NRTV. Por se tratar de 

uma classificação binária também foram utilizadas as medidas ACC, TPR, FPR e medida F, 

descritas na Seção 2.1.4, como indicadores de desempenho.  

Além disso, uma característica fundamental levantada para o CBWSD foi o tempo de 

processamento de cada mensagem. Por se tratar do primeiro módulo logo após a captura, 

quanto menor o tempo de processamento, maior a quantidade de tweets processados. O tempo 

de processamento de cada mensagem foi calculado desde o momento da atribuição do seu 

conjunto de programas mencionados até a definição de sua classe. 

O classificador tem como parâmetros o tweet a ser desambiguado e o contexto em que 

o conteúdo da mensagem deve ser verificado. Na etapa inicial do processo é necessário definir 

a qual programa o tweet pertence. Como algumas mensagens podem fazer menção a mais de 

um programa, uma verificação é feita para cada programa citado, e se em alguma verificação 

a mensagem já for marcada como RTV os demais não são checados. 

A Tabela 4.6 exibe os resultados obtidos na desambiguação dos tweets sobre o pro-

grama “Agora é Tarde”, assim como a Tabela 4.7 mostra os resultados para os tweets que 

mencionam a novela “Avenida Brasil”, a Tabela 4.8 para o programa “Chaves” e a Tabela 4.9 

para o “Programa da Tarde”.  
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Tabela 4.6 - Resultados obtidos na desambiguação de tweets sobre o programa “Agora é tarde”. 

Agora é Tarde 

    Classe Predita   Medida Resultado Medida RTV NRTV 

    RTV NRTV   ACC 0,96 Precisão 1,00 0,73 

Classe  

Correta 

RTV 170 8   TPR 0,96 Revogação 0,96 1,00 

NRTV 0 22   FPR 0,00 Medida F 0,98 0,85 

 

Tabela 4.7 - Resultados obtidos na desambiguação de tweets sobre a novela “Avenida Brasil”. 

Avenida Brasil 

    Classe Predita   Medida Resultado Medida RTV NRTV 

    RTV NRTV   ACC 0,82 Precisão 1,00 0,14 

Classe  

Correta 

RTV 157 37   TPR 0,81 Revogação 0,81 1,00 

NRTV 0 6   FPR 0,00 Medida F 0,89 0,24 

 

Tabela 4.8 - Resultados obtidos na desambiguação de tweets sobre o programa “Chaves”. 

Chaves 

    Classe Predita   Medida Resultado Medida RTV NRTV 

    RTV NRTV   ACC 0,74 Precisão 0,78 0,68 

Classe  

Correta 

RTV 87 28   TPR 0,76 Revogação 0,76 0,71 

NRTV 25 60   FPR 0,29 Medida F 0,77 0,69 

 

Tabela 4.9 - Resultados obtidos na desambiguação de tweets sobre o “Programa da Tarde”. 

Programa da Tarde 

    Classe Predita   Medida Resultado Medida RTV NRTV 

    RTV NRTV   ACC 0,88 Precisão 0,99 0,15 

Classe 

Correta 

RTV 172 23   TPR 0,88 Revogação 0,88 0,80 

NRTV 1 4   FPR 0,20 Medida F 0,93 0,25 

 



92 

 

 

A Tabela 4.10 mostra o valor médio obtido pelo desambiguador para todos os progra-

mas, revelando que a taxa de verdadeiro positivo foi de 85.07% e a taxa de falso positivo foi 

de 12,35%. O desempenho global do algoritmo, em termos de a acurácia foi de 84,75%.  

Tabela 4.10 - Resultado global do CBWSD. 

Medidas Valor 

ACC 84,75% 

TPR 85,07% 

FPR 12,35% 

Tweet por segundo 26 

A Tabela 4.11 exibe um comparativo entre o CBWSD e outras técnicas de desambi-

guação de tweets descritas na Seção 2.3.3 O CBWSD obteve uma acurácia média superior que 

as outras técnicas, que no caso da desambiguação do programa “Agora é Tarde” chegou a 

96%. A precisão e revogação da classe positiva também foram superiores. Contudo, a preci-

são da classe negativa foi abaixo da média das demais técnicas e será um ponto para trabalho 

no futuro. O alto valor revogação da classe negativa indica que o classificador possui um bai-

xo FPR, já que o recall é calculado com base nas medidas de TN e FP. Quanto maior o valor 

de FP menor será a revogação. Uma alta taxa de FP significa que muitos tweets negativos são 

preditos como positivo A técnica A7, por exemplo, possui um recall de 25%. 
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Tabela 4.11 - Comparativo entre os trabalhos de desambiguação de tweets. A coluna “Autor” refere-se ao trabalho em que os resultados foram coletados. A coluna “Técnica” 

refere-se a técnica utilizada pela proposta. A coluna “Base” refere-se a base de dados utilizada em cada trabalho, a base próprio significa que foi coletada pelo autor. Como 

resultados são observados a acurácia (ACC), Precisão (Pr), Revogação (Re), Medida F(F). O caractere ‘+’ refere-se a classe positivo e ‘-’ a negativo. 

Autor Técnica Base Acc Pr (+) Re (+) F(+) Pr (-) Re (-) F(-) 

CBWSD Baseado em Contexto Própria (TV Social) 85% 94% 85% 89% 42% 88% 51% 

Yerva, et al.,2010 SVM WePS-3 83% 71% 74% 63% 84% 52% 56% 

Yoshida, et al., 2010 Baseada em Regras WePS-3  75% 75% 54% 49% 74% 60% 57% 

Cumbreras, et al., 2010 Regras Linguísticas WePS-3  63% 48% 37% 29% 68% 71% 53% 

Tsagkias e Balog, 2010 Árvore de Decisão WePS-3 56% 47% 41% 36% 60% 64% 55% 

Kalmar, 2010 - WePS-3 46% 48% 75% 47% 65% 25% 28% 

Muñoz, et al., 2012 - WePS-3 69% 60% 46% 44% 63% 80% 65% 

Davis, et al., 2011 EM Próprio (Campeonato brasileiro) 70% - - - - - - 
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4.2.2 Classificador eBayes 

Esta seção apresenta os resultados obtidos com o classificador eBayes. Primeiramente são 

apresentados os resultados da avaliação dos parâmetros do sistema (uso de: amostragem estra-

tificada, seleção de atributos, substituição de emoticon por palavra-chave e ajuste do erro de 

classificação), para então exibir os resultados da melhor configuração. 

4.2.2.1 Avaliação dos Parâmetros do Sistema 

Para definir a melhor configuração do eBayes foram feitos testes variando os parâmetros des-

critos na Tabela 4.12, conforme descrito na Seção 3.2  

Tabela 4.12 - Parâmetros possíveis de configuração no eBayes. 

Parâmetro Descrição 

E Estratificação da base para treinamento 

SA Seleção de atributos 

CTE Com troca de emoticon por palavra-chave 

CA Com ajuste do erro de classificação automática 

A Tabela 4.13 exibe os resultados na variação dos parâmetros para a abordagem base-

ada em emoticons. Já a Tabela 4.14 mostra os resultados na variação dos parâmetros para a 

abordagem baseada em palavras e a Tabela 4.15 para a abordagem híbrida. Todos os parâme-

tros foram testados para tweets sobre o programa “Agora é Tarde” para o problema de duas 

classes.  

As medidas de desempenho avaliadas foram TPR, FPR e ACC. A medida de referên-

cia para a decisão sobre a superioridade de uma configuração em relação à outra é a acurácia, 

sendo que as demais medidas são usadas como critério de desempate. O algoritmo deve ma-

ximizar ACC e TPR, ao mesmo tempo em que minimiza FPR. Cabe ressaltar, entretanto, que 

para alguns problemas a taxa de verdadeiro positivo ou a taxa de falso positivo podem ter alta 

relevância e com peso distinto entre si. 
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Tabela 4.13 - Avaliação da variação de parâmetros para a abordagem baseada em emoticons para duas classes. 

Sempre que um parâmetro for escolhido é colocado um ‘X’ na tabela. Por exemplo, na segunda linha foi feita 

uma amostragem não-estratificada, não foi feita seleção de atributos, não houve troca de emoticons por palavras-

chave, mas houve ajuste no erro de classificação automática. E: uso de amostragem estratificada; SA: com sele-

ção de atributos; CTE: troca de emoticon por palavra-chave; CA: ajuste no erro de classificação. 

E SA CTE CA ACC TPR FPR 

- - - - 51.61% 49.29% 22.76% 

- - - X 49.29% 46.52% 20.15% 

- - X - 51.14% 48.58% 20.52% 

- - X X 55.29% 53.58% 25.75% 

- X - - 54.49% 52.36% 22.01% 

- X - X 50.93% 48.58% 23.13% 

- X X - 51.58% 49.09% 20.90% 

- X X X 54.58% 52.53% 22.76% 

X - - - 93.47% 99.29% 70.90% 

X - - X 94.12% 100.00% 70.90% 

X - X - 93.47% 99.29% 70.90% 

X - X X 94.12% 100.00% 70.90% 

X X - - 93.47% 99.29% 70.90% 

X X - X 94.12% 100.00% 70.90% 

X X X - 93.47% 99.29% 70.90% 

X X X X 94.12% 100.00% 70.90% 

Os resultados da Tabela 4.13 mostram que uma elevada acurácia faz com que muitas 

mensagens com sentimento negativo sejam classificadas como positivas (alto FPR). Para que 

o algoritmo não promova esta confusão, o que implica em menores valores para FPR, a acurá-

cia do algoritmo reduziu significativamente. Em todos os casos, o uso de amostragem estrati-

ficada para treinamento em conjunto com o ajuste do erro de classificação levaram ao melhor 

desempenho. O uso, combinado ou não, da seleção de atributos e da substituição de emoticon 

por palavra-chave reduziu um pouco a acurácia e a taxa de verdadeiros positivos. 
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Tabela 4.14 - Avaliação da variação de parâmetros a para abordagem baseada em palavras para duas classes. 

E SA CA ACC TPR FPR 

- - - 64,29% 65,35% 47,39% 

- - X 64,29% 65,35% 47,39% 

- X - 62,19% 62,04% 36,19% 

- X X 62,19% 62,04% 36,19% 

X - - 64,29% 65,35% 47,39% 

X - X 64,29% 65,35% 47,39% 

X X - 62,19% 62,04% 36,19% 

X X X 62,19% 62,04% 36,19% 

No caso da abordagem baseada em palavras (Tabela 4.14), nota-se que não existe um 

parâmetro para o qual o melhor desempenho sempre ocorre, mas é possível perceber que a 

seleção de atributos nunca leva a esta situação.  

Tabela 4.15 - Avaliação da variação de parâmetros a para abordagem híbrida para duas classes. 

E SA CTE CA ACC TPR FPR 

- - - - 65.63% 64.81% 25.37% 

- - - X 66.18% 65.01% 20.90% 

- - X - 67.20% 66.43% 24.25% 

- - X X 72.43% 72.03% 23.13% 

- X - - 67.48% 66.77% 24.63% 

- X - X 69.83% 69.74% 29.10% 

- X X - 64.51% 63.36% 22.76% 

- X X X 66.43% 65.38% 22.01% 

X - - - 94.93% 99.06% 50.75% 

X - - X 94.93% 99.06% 50.75% 

X - X - 94.93% 99.06% 50.75% 

X - X X 94.93% 99.06% 50.75% 

X X - - 94.93% 99.06% 50.75% 

X X - X 94.93% 99.06% 50.75% 

X X X - 94.93% 99.06% 50.75% 

X X X X 94.93% 99.06% 50.75% 
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No caso da abordagem híbrida, apresentada na Tabela 4.15, verifica-se que a amostra-

gem estratificada é o único parâmetro decisório para o melhor desempenho, qualquer combi-

nação dos demais parâmetros aparentemente não influenciou os resultados. 

Observando os resultados de forma geral, percebe-se que o melhor desempenho geral 

aconteceu para a abordagem híbrida com amostragem estratificada. Também se optou pela 

seleção de atributos devido ao potencial de redução de tempo de processamento, pela troca de 

emoticon por palavra-chave devido ao fato de que essa substituição não exclui a informação 

contida no emoticon, e pelo ajuste do erro de classificação automática que promoveu melhoria 

de desempenho quando da aplicação isolada dos métodos. Essa configuração também foi uti-

lizada para o problema de três classes com adição do módulo de detecção de subjetividade. 

4.2.2.2 Resultados eBayes 

Para efeitos comparativos os resultados do eBayes foram confrontados com os resultados ob-

tidos no processo de Classificação Bayesiana tradicional apresentado na Seção 0, isto é, sem o 

módulo de treinamento automático. Neste caso a base de treino para a Classificação Bayesia-

na foi definida manualmente. 

A Tabela 4.16 exibe a quantidade de tweets. A sigla Tw representa “Tweet” e a letra A 

representa a classificação automática. O caractere ‘+’ representa a classe positiva, o caractere 

‘-’ a classe negativa e ‘#’ a classe neutra.  

Tabela 4.16 - C Quantidade de tweets de cada classe para cada programa. 

Programa Tw(+) Tw (-) Tw(#) |Tw| A (+) A (-) A(#) |A| 

Agora é Tarde 70 20 110 200 33 13 31 77 

Avenida Brasil 9 12 179 200 4 8 127 139 

Chaves 10 1 189 200 3 1 25 29 

Programa da Tarde 36 10 154 200 20 4 79 103 

Para o classificador Naïve Bayes foram usados 20 tweets de cada classe para treina-

mento.  A Tabela 4.17 exibe os resultados obtidos na análise de sentimento dos tweets sobre o 

programa “Agora é Tarde”.  Na Tabela 4.18 são exibidos os resultados da classificação dos 

tweets sobre a novela “Avenida Brasil”.   
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A Tabela 4.19 apresenta os resultados da classificação dos tweets sobre ao programa 

“Chaves”, e  Tabela 4.20 são exibidos os resultados da classificação dos tweets sobre ao pro-

grama intitulado “Programa da Tarde”.   
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Tabela 4.17 - Resultados obtidos para o programa "Agora é Tarde". 

  
ACC FPR Pr(+) Re(+) F(+) Pr(-) Re(-) F(-) Pr(#) Re(#) F(#) 

2 classes 
eBayes 95,00% 35,00% 96,20% 98,33% 97,25% 81,25% 65,00% 72,22% 

   

Naive Bayes 47,00% 35,00% 92,05% 45,00% 60,45% 11,61% 65,00% 19,70% 
   

3 classes 
eBayes 67,50% 31,58% 54,17% 92,86% 68,42% 72,22% 65,00% 68,42% 91,94% 51,82% 66,28% 

Naive Bayes 42,50% 41,18% 51,25% 58,57% 54,67% 14,08% 50,00% 21,98% 69,39% 30,91% 42,77% 

Tabela 4.18 - Resultados obtidos para a novela "Avenida Brasil". 

  
ACC FPR Pr(+) Re(+) F(+) Pr(-) Re(-) F(-) Pr(#) Re(#) F(#) 

2 classes 
eBayes 98,00% 30,77% 97,91% 100,00% 98,94% 100,00% 69,23% 81,82% 

   

Naive Bayes 48,50% 15,38% 97,73% 45,99% 62,55% 9,82% 84,62% 17,60% 
   

3 classes 
eBayes 96,00% 0,00% 100,00% 44,44% 61,54% 100,00% 75,00% 85,71% 95,72% 100,00% 97,81% 

Naive Bayes 80,50% 27,27% 20,00% 66,67% 30,77% 38,10% 66,67% 48,48% 98,66% 82,12% 89,63% 

Tabela 4.19 - Resultados obtidos para o programa "Chaves". 

 

  ACC FPR Pr(+) Re(+) F(+) Pr(-) Re(-) F(-) Pr(#) Re(#) F(#) 

2 classes 
eBayes 98,00% 0,00% 100,00% 97,99% 98,98% 80,00% 100,00% 88,89%       

Naive Bayes 95,00% 100,00% 95,00% 100,00% 97,44% 0,00% 0,00% 0,00%       

3 classes 
eBayes 96,50% 0,00% 100,00% 30,00% 46,15% 100,00% 100,00% 100,00% 96,43% 100,00% 98,18% 

Naive Bayes 58,00% 100,00% 26,26% 72,22% 38,52% 0,00% 0,00% 0,00% 89,11% 58,44% 70,59% 

Tabela 4.20 - Resultados obtidos para o programa "Programa da Tarde". 

 

  ACC FPR Pr(+) Re(+) F(+) Pr(-) Re(-) F(-) Pr(#) Re(#) F(#) 

2 classes 
eBayes 95,50% 60,00% 96,89% 98,42% 97,65% 42,86% 40,00% 41,38%       

Naive Bayes 87,50% 60,00% 96,61% 90,00% 93,19% 82,61% 40,00% 53,90%       

3 classes 
eBayes 89,00% 0,00% 100,00% 55,56% 71,43% 100,00% 40,00% 57,14% 87,50% 100,00% 93,33% 

Naive Bayes 63,00% 71,43% 32,56% 77,78% 45,90% 28,57% 20,00% 23,53% 89,72% 62,34% 73,56% 
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Em todos os programas o eBayes apresentou uma maior acurácia, com um aumento 

médio de desempenho de 50,28% em relação à acurácia do classificador Naïve Bayes. A me-

nor diferença foi de 3,16% observada para o programa “Chaves” no cenário com duas classes 

e a maior foi de 102,13% no programa “Agora é Tarde” no cenário com duas classes. Com 

relação à FPR, que indica a taxa de falso positivo, isto é, os tweets negativos classificados 

como positivo, o eBayes também apresentou melhores resultados com as menores taxas. Ape-

nas para a novela “Avenida Brasil” o Naive Bayes teve um desempenho melhor para FPR. 

Observando o desempenho por classe o Naive Bayes obteve um desempenho inferior na pre-

cisão, revogação, e consequentemente, na medida F. 

A Tabela 4.21 apresenta um comparativo da Acurácia e FPR médios entre o eBayes e 

o Naive Bayes.  

Tabela 4.21 - Comparativo dos resultados médios para o eBayes e Naive Bayes. 

 

  ACC FPR 

2 classes 
eBayes 96,63% 31,44% 

Naive Bayes 69,50% 52,60% 

3 classes 
eBayes 87,25% 7,90% 

Naive Bayes 61,00% 59,97% 

A Tabela 4.22 exibe um paralelo entre os resultados do eBayes e outras propostas ci-

tadas na Seção 2.4.3. A técnica proposta neste trabalho apresentou uma maior acurácia tanto 

para classificação em Positivo e Negativo quanto para três classes. 
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Tabela 4.22 - Comparativo entre os resultados de análise de sentimento. 

Autor Técnica Base Classes Detecção de Subjetividade ACC 

eBayes eBayes Próprio (TV Social) Positivo, Negativo - 96,63% 

eBayes eBayes Próprio (TV Social) Positivo, Negativo e Neutro X 87,25% 

Go et al (2009) NB, SVM, ME Próprio (Tweets com emoticons) Positivo, Negativo - 83,00% 

Pak e Paroubek (2010) NB, SVM, ME Próprio (Tweets com emoticons) Positivo, Negativo - 60% - 65% 

Bifet e Frank (2010) NB, SVM, ME Próprio (twittersentiment.appspot.com) Positivo, Negativo - 82,45% 

Agarwal et al (2011) Unigram Próprio Positivo, Negativo - 66,77% 

Agarwal et al (2011) Unigram Próprio Positivo, Negativo e Neutro - 53,31% 

Aisopos et al (2011) NB e C4.5 Próprio Positivo, Negativo - 66,77% 

Aisopos et al (2011) NB e C4.5 Próprio Positivo, Negativo e Neutro - 51,31% 

Pandey e Iyer (2012)  SVM, NB Próprio Positivo, Negativo e Neutro X 85,00% 

Prasad (2010) NB Próprio (Atores, Filmes, Times e Política) Positivo, Negativo e Neutro - 82,94% 

Prasad (2010) NB Próprio (Atores, Filmes, Times e Política) Positivo, Negativo e Neutro X 47,60% 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Esta dissertação abordou o conceito de mídias sociais e seu uso como fonte de informação 

para áreas interessadas no comportamento social, como o marketing. Do ponto de vista do 

marketing, as empresas utilizam as mídias sociais para encurtar a distância com seus clientes e 

obter informações sobre a aceitação ou rejeição de produtos ou serviços.  

As emissoras de TV passaram a ver nas mídias sociais uma oportunidade de obter em 

tempo real opiniões dos telespectadores sobre seus programas. Da integração entre TV e mí-

dia social surge a TV Social, um conceito que envolve a interação do telespectador nas mídias 

sociais relacionada a programas de TV. Por sua vez, o Twitter revelou-se uma plataforma para 

o monitoramento de opiniões e expressões populares. Com isso, as emissoras de TV passaram 

a criar perfis nesse microblog. Nesse cenário o monitoramento de mensagens sobre TV vem 

sendo incorporado em diversas plataformas, como descrito na Seção 2.2.2 e a desambiguação 

de mensagens e a análise de sentimento são cada vez mais necessárias. 

Nesta dissertação foram investigadas as tarefas de análise de sentimento e desambi-

guação de sentido de tweets, sendo propostas as seguintes ferramentas: 

1. CBWSD: algoritmo de desambiguação de sentido baseado em contexto. 

2. eBayes: algoritmo de classificação de textos quanto ao sentimento com formação au-

tomática do conjunto de treinamento. 

A exposição dos resultados demonstrou que ambas as técnicas têm um desempenho 

melhor quando comparadas a outras da literatura. Comentários específicos sobre cada uma 

delas serão apresentados a seguir. 

5.1 CBWSD 

A desambiguação em textos curtos é um dos desafios da tarefa de WSD por causa do número 

reduzido de palavras que podem ajudar na definição do sentido. Além disso, a desambiguação 

em tempo real necessária, por exemplo, em sistemas que monitoram mídias sociais requer um 

sistema com um rápido processamento. 
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O CBWSD é um modelo de desambiguação de sentido baseado em contexto que visa 

classificar em tempo real tweets, mensagens com até 140 caracteres, com menções a progra-

mas de TV com nome polissêmico, quanto à sua relação ou não com a TV.  

Os resultados mostraram que o classificador obteve uma acurácia média de aproxima-

damente 85% nos testes realizados. Como o sistema é dependente do contexto, o refinamento 

das palavras atribuídas ao contexto pode aumentar a acurácia.  

Como esse sistema foi desenvolvido para fornecer uma resposta em tempo real, outra 

característica importante é o tempo de execução para classificação de um tweet. Em média o 

CBWSD processa 26 tweets por segundo.  

5.2 EBAYES 

A criação do conjunto de treinamento necessário às técnicas supervisionadas de classificação 

de sentimento é um dos principais desafios para uma aplicação que trabalha com um grande 

volume de dados e fornece uma resposta em tempo real. Isso é consequência da lentidão do 

processo e da necessidade de intervenção humana para preparação da base de treinamento.  

O eBayes é um classificador de sentimento que trabalha de forma supervisionada. Sua 

principal contribuição é a criação do conjunto de treinamento de forma automática a partir de 

três diferentes tipos de abordagem: baseada em emoticons, baseada em palavra, e híbrida.   

A técnica, com suas diferentes abordagens, foi comparada com o classificador Naïve 

Bayes, e os resultados mostraram que o uso da abordagem de classificação híbrida melhorou o 

desempenho do algoritmo de classificação em aproximadamente 50,28%. Em comparação 

com outros trabalhos da literatura o eBayes tem uma acurácia 16,42% superior na classifica-

ção de textos em positivo ou negativo e 2,65% superior na classificação de textos em positivo, 

negativo ou neutro. Além disso, o sistema classifica em média 33 tweets por segundo.  
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5.3 TRABALHOS FUTUROS 

Como potenciais trabalhos futuros é possível citar a formalização da representação do dicio-

nário de contexto por meio de ontologias e a aplicação de técnicas bioinspiradas, SVM e ME 

para comparação dos resultados com o classificador eBayes proposto. 
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ANEXO I – LISTA DE EMOTICONS  

Emoticon Sentimento Classificação 

=3 Feliz Positivo 

=-3 Feliz Positivo 

=D Feliz Positivo 

D= Espantado Negativo 

=-D Feliz Positivo 

D-= Espantado Negativo 

=p Feliz Positivo 

p= Feliz Positivo 

P= Feliz Positivo 

*) Feliz Positivo 

(* Feliz Positivo 

)* Triste Negativo 

*-) Feliz Positivo 

(-* Feliz Positivo 

*-* Feliz Positivo 

*--* Feliz Positivo 

*_* Feliz Positivo 

*__* Feliz Positivo 

:) Feliz Positivo 

(: Feliz Positivo 

): Triste Negativo 

:-) Feliz Positivo 

(-: Feliz Positivo 

:-)) Muito Feliz Positivo 

((-: Muito Feliz Positivo 

:] Feliz Positivo 

[: Feliz Positivo 

:^) Feliz Positivo 

(^: Feliz Positivo 

:} Feliz Positivo 

{: Feliz Positivo 

:> Feliz Positivo 

<: Feliz Positivo 

:3 Feliz Positivo 

:b Feliz Positivo 

:B Feliz Positivo 

=B Feliz Positivo 

=B Feliz Positivo 

:-b Feliz Positivo 

:c) Feliz Positivo 

:D Feliz Positivo 

:d Feliz Positivo 

D: Espanto Negativo 

:-D Feliz Positivo 

:o) Feliz Positivo 

:P Feliz Positivo 

:p Feliz Positivo 

:-P Feliz Positivo 

:-p Feliz Positivo 

:Ů Feliz Positivo 

:-Ů Feliz Positivo 

;) Feliz Positivo 

(; Feliz Positivo 

;-) Feliz Positivo 

(-; Feliz Positivo 

;] Feliz Positivo 

[; Feliz Positivo 
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;-] Feliz Positivo 

[-; Feliz Positivo 

;^) Feliz Positivo 

(^; Feliz Positivo 

;D Feliz Positivo 

;d Feliz Positivo 

^^ Feliz Positivo 

^.^ Feliz Positivo 

^..^ Feliz Positivo 

^_^ Feliz Positivo 

^__^ Feliz Positivo 

^-^ Feliz Positivo 

^--^ Feliz Positivo 

=) Feliz Positivo 

(= Feliz Positivo 

=] Feliz Positivo 

[= Feliz Positivo 

8-) Feliz Positivo 

(-8 Feliz Positivo 

8) Feliz Positivo 

(8 Feliz Positivo 

8D Feliz Positivo 

8-D Feliz Positivo 

xD Feliz Positivo 

XD Feliz Positivo 

x-D Feliz Positivo 

X-D Feliz Positivo 

xp Feliz Positivo 

XP Feliz Positivo 

X-P Feliz Positivo 

x-p Feliz Positivo 

d+ Feliz Positivo 

o/ Feliz Positivo 

\o/ Feliz Positivo 

=\ Triste Negativo 

=\\ Triste Negativo 

:( Triste Negativo 

:(( Triste Negativo 

)): Triste Negativo 

:'( Triste Negativo 

:┤( Triste Negativo 

:'-( Triste Negativo 

)-': Triste Negativo 

:-( Triste Negativo 

)-: Triste Negativo 

:( Triste Negativo 

): Triste Negativo 

:'( Triste Negativo 

:┤( Triste Negativo 

)': Triste Negativo 

:'-( Triste Negativo 

)-': Triste Negativo 

:-. Triste Negativo 

:@ Bravo Negativo 

@: Bravo Negativo 

:[ Triste Negativo 

:-[ Triste Negativo 

:\ Triste Negativo 

:{ Triste Negativo 

}: Triste Negativo 

:-| Triste Negativo 

|-: Triste Negativo 



118 

 

 

:< Triste Negativo 

>: Triste Negativo 

:-< Triste Negativo 

:c Triste Negativo 

:-c Triste Negativo 

:o Espanto Negativo 

o: Espanto Negativo 

:O Espanto Negativo 

:-O Espanto Negativo 

O-: Espanto Negativo 

:s Triste Negativo 

s: Triste Negativo 

:S Triste Negativo 

S: Triste Negativo 

;( Triste Negativo 

); Triste Negativo 

;@ Bravo Negativo 

@; Bravo Negativo 

;s Triste Negativo 

S; Triste Negativo 

s; Triste Negativo 

<.< Triste Negativo 

=( Triste Negativo 

)= Triste Negativo 

=/ Triste Negativo 

\= Triste Negativo 

=@ Bravo Negativo 

@= Bravo Negativo 

°o° Espanto Negativo 

°O° Espanto Negativo 

8-0 Espanto Negativo 

0-8 Espanto Negativo 

D-': Triste Negativo 

D: Triste Negativo 

D; Triste Negativo 

D= Triste Negativo 

D8 Triste Negativo 

DX Triste Negativo 

=s Triste Negativo 

:s Triste Negativo 

:C Triste Negativo 

=C Triste Negativo 

:| Triste Neutro 

|: Triste Neutro 

:-|| Muito Triste Neutro 

||-: Muito Triste Neutro 

=| Triste Neutro 

:-| Triste Neutro 

u.u Indiferente Neutro 

U.U Indiferente Neutro 

v.v Indiferente Neutro 
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ANEXO II – LISTA DE PALAVRAS USADAS NO EBAYES 

Palavra Classificação 

lindo Positivo 

ruim Negativo 

fail Negativo 

horrível Negativo 

besta Negativo 

chato Negativo 

merda Negativo 

bosta Negativo 

sacana Negativo 

péssimo Negativo 

enjoei Negativo 

pena Positivo 

triste Negativo 

pior Negativo 

odeio Negativo 

gostei Positivo 

adorei Positivo 

adoro Positivo 

ótimo Positivo 

favorito Positivo 

amei Positivo 

maravilhoso Positivo 

melhor Positivo 

legal Positivo 

prefiro Positivo 

massa Positivo 

bom Positivo 

muito bom Positivo 

rindo Positivo 

engraçado Positivo 

engraçada Positivo 

top Positivo 

comedia Positivo 

curti Positivo 

curtindo Positivo 

amo Positivo 

sensacional Positivo 

hilário Positivo 

gosto Positivo 

fã Positivo 

liked Positivo 

fan Positivo 

burrice Negativo 

idiota Negativo 

negativo Negativo 

sem graça Negativo 

http Neutro 

https Neutro 

quero Positivo 

saudade Positivo 

saudades Positivo 

imperdível Positivo 

preferido Positivo 

rir Positivo 

feliz Positivo 

tédio Negativo 

chatiada Negativo 
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lindo Positivo 

ruim Negativo 

horrível Negativo 

besta Negativo 

chato Negativo 

merda Negativo 

bosta Negativo 

sacana Negativo 

enjoei Negativo 

pena Positivo 

triste Negativo 

pior Negativo 

odeio Negativo 

gostei Positivo 

adorei Positivo 

ótimo Positivo 

favorito Positivo 

amei Positivo 

maravilhoso Positivo 

melhor Positivo 

legal Positivo 

prefiro Positivo 

massa Positivo 

bom Positivo 

muito bom Positivo 

rindo Positivo 

engraçada Positivo 

top Positivo 

comédia Positivo 

curti Positivo 

amo Positivo 

sensacional Positivo 

gosto Positivo 

fã Positivo 

 

 


