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RESUMO 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO EM DADOS DO TWITTER BASEADA NA EXTRAÇÃO 

DE META-ATRIBUTOS TEXTUAIS 

 

 

Com o crescimento das mídias sociais nos últimos anos tem havido um aumento de interesse 

na caracterização automática dos usuários com base no conteúdo informal que eles geram. 

Neste contexto, a rotulação dos usuários em categorias demográficas tais como idade, etnia, 

origem e raça, bem como a investigação de outros atributos inerentes aos usuários, como 

preferências políticas, personalidade e expressão de gênero, tem recebido grande atenção, 

especialmente com base em dados do Twitter. O presente trabalho é centrado na tarefa de 

classificação de gênero, propondo 65 meta-atributos textuais, comumente usados em tarefas de 

atribuição de texto, para a extração de características linguísticas quanto à expressão de gênero 

em tweets escritos em Português. São considerados caracteres, sintaxe, palavras, estrutura e 

morfologia, além de determinados atributos psicolinguísticos, dos textos de comprimento curto, 

multi-gênero e de livre conteúdo postados no Twitter para a classificação de gênero do autor 

por meio de quatro algoritmos de aprendizado de máquina diferentes. Também é avaliada a 

influência dos meta-atributos propostos para este processo. 

 

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Classificação, Gênero, Mídias Sociais, Twitter, 

Extração, Meta-Atributos, Português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

GENDER CLASSIFICATION OF TWITTER DATA BASED ON TEXTUAL META-

ATTRIBUTES EXTRACTION 

 

 

With the growth of social media in recent years, there has been an increase on the interest in 

the automatic characterization of users based on the informal content they generate. In this 

context, the labeling of users in demographic categories, such as age, ethnicity, origin and race, 

and the investigation of other attributes inherent to users, such as political preferences, 

personality and gender expression, has received a great deal of attention, especially based on 

Twitter data. The present work focuses on the task of gender classification by using 65 textual 

meta-attributes, commonly used in text attribution tasks, for the extraction of gender expression 

linguistic cues in tweets written in Portuguese. The work takes into account characters, syntax, 

words, structure and morphology, as well as selected psycolinguistic cues of short length, multi-

genre, content free texts posted on Twitter to classify author's gender via four different machine-

learning algorithms. The proposed meta-attributes in this process are also evaluated. 

 

Keywords: Machine-Learning, Classification, Gender, Social Media, Twitter, Extraction, 

Meta-Attributes, Portuguese Language 
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1 INTRODUÇÃO 

Mídias Sociais são um grupo de serviços e aplicações construídas a partir dos fundamentos 

tecnológicos da Web 2.0, os quais permitem a troca e criação de conteúdos colaborativos, 

também conhecidos como UGC (conteúdos gerados pelos usuários, do inglês user generated 

content) (KAPLAN e HAENLEIN, 2010). 

Mais especificamente, Web 2.0 refere-se a uma nova maneira, encontrada tanto por 

desenvolvedores de software quanto por usuários finais, de utilização da rede mundial de 

computadores, onde conteúdos e aplicações não são mais criados ou publicados de forma 

individual, mas sim de forma colaborativa (KAPLAN e HAENLEIN, 2010).  

Tal colaboração permitiu uma mudança de paradigma em relação a como ocorre a 

disseminação de conteúdo, sendo que gradativamente os jornais, revistas e mídias tradicionais 

passam a não ser os mais importantes vetores de informação para a população. Ou seja, a criação 

e troca de conteúdo por parte dos usuários acaba transformando a transmissão de mídia de um 

modelo de um para muitos, em diálogos de mídia social, um modelo do tipo muitos para muitos 

(STEMPEL, HARGROVE e BERNT, 2000). 

Nesse contexto, diferentes tipos de mídias sociais, tais como redes sociais (Facebook, 

Google+), blogs (Blogger, Wordpress), microblogs (Twitter, Tumblr), e compartilhadores de 

vídeo (YouTube, Vimeo) estão, cada vez mais, incorporados ao cotidiano dos internautas. No 

mundo são cerca de 1,5 bilhão de pessoas que fazem uso de mídias sociais (CHUI et al., 2013). 

À medida que mais pessoas ingressam nas diferentes mídias sociais, um repositório de 

informações é criado. Com isso, diferentes técnicas de processamento de imagens, sons, vídeos 

e texto podem ser aplicadas a fim de evidenciar padrões, tendências e fornecer medidas 

qualitativas e quantitativas a serem usadas em diferentes áreas, como, por exemplo, economia 

(BOLLEN, MAO e ZENG, 2011), política e governo (TUMASJAN et al., 2010), sistemas de 

recomendação (PANKONG e PRAKANCHAROEN, 2012), televisão (FERREIRA, 2011), 

controle de boatos (TRIPATHY, BAGCHI e MEHTA, 2010), dentre outras.  

Além disso, com o crescimento do setor nos últimos anos, há um interesse crescente 

na caracterização automática dos usuários de mídias sociais com base no conteúdo informal 

que eles geram. Dentre os objetivos desta tarefa de automatizar a caracterização de perfis de 

clientes em mídias sociais está o de rotular os usuários em categorias demográficas, tais como 

idade (NGUYEN et al., 2013), etnia, origem e raça (BERGSMA et al., 2013).  
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Outros atributos inerentes aos usuários de mídias sociais, tais como preferências 

políticas (CONOVER et al., 2011; GOLBECK e HANSEN, 2011; PENNACCHIOTTI e 

POPESCU, 2011; COHEN e RUTHS, 2013), personalidade (GOLBECK et al., 2011; 

QUERCIA et al., 2011; BACHRACH et al., 2012; LIMA e DE CASTRO, 2014) e gênero 

(FILIPPOVA, 2012; BERGSMA e VAN DURME, 2013), também vêm sendo estudados, 

especialmente com base em análise de dados do Twitter (RAO et al., 2010; BURGER et al., 

2011; DEITRICK et al., 2012; CIOT, SONDEREGGER e RUTHS, 2013; MIRANDA FILHO, 

CARVALHO e PAPPA, 2014).  

Tais preferências e opiniões podem ser personalizadas a partir desses dados em 

diferentes contextos, por exemplo,  em aplicações de negócios, como no marketing digital; ao 

ajudar a responder importantes questões das ciências sociais; na detecção e ação contra 

estelionatários e falsários; em operações contra terrorismo, dentre muitos outros crimes.  

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento e investigação de métodos eficientes 

que auxiliem no rastreamento forense de identidade no ciberespaço. Mais especificamente, a 

hipótese assumida na atual pesquisa é a de que homens e mulheres utilizam diferentes classes 

e padrões de estilos de linguagem (LAKOFF, 1975; TALBOT, 1998; NEWMAN et al., 2008), 

mesmo quando online (THOMSON e MURACHVER, 2010), principalmente no contexto de 

mídias sociais (SCHWARTZ et al., 2013).  

Assim, nesta dissertação é utilizada uma metodologia para a extração de características 

textuais de mensagens do microblog Twitter (tweets), nomeadas de meta-atributos, além de 

posterior apresentação de metodologia desenvolvida para a classificação dos tweets obtidos 

quanto à expressão de gênero (masculino/feminino). Mais ainda, pretendeu-se descobrir quais 

características linguísticas, do conjunto de 65 utilizadas, foram mais significativas, via seleção 

de atributos, para a tarefa. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Se em 2012 o Brasil se tornou o país mais ativo do mundo no uso do Facebook com 

uma média mensal de 103 posts por mês por página do Facebook (THOMAS, 2012), por sua 

vez o Twitter registrou um aumento de 26,5% no número de usuários brasileiros em 2014; é o 

melhor resultado do serviço no país nos últimos quatro anos (PEREIRA, 2014). No entanto, 

este crescimento acentuado também incentiva seu uso indevido. Os perfis e comunidades 
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online, principalmente em mídias sociais, são vulneráveis a ataques dos mais diversos tipos e 

ao recebimento de informações falsas, dentre outras práticas criminosas previstas em lei. 

Por exemplo, o Relatório Anual 2013 do Centro para Reclamações referentes a Crimes 

na Internet, IC3 (do inglês, Internet Crime Complaint Center) aponta que houve um aumento 

de 48,8% nas perdas reportadas em decorrência de crimes online em relação ao ano de 2012, 

com 262.813 reclamações totalizando perdas no valor de US$ 781.841.611 (FBI, 2014). 

A fim de atenuar essa situação, agências governamentais de segurança de todo o 

mundo passaram a trabalhar em conjunto com as empresas detentoras das maiores mídias 

sociais atuais, além de financiar projetos visando o maior controle sobre a veracidade das 

informações fornecidas pelos usuários e clientes. Tais ações ainda esbarram em uma dificuldade 

característica da grande maioria das mídias sociais: o anonimato (ZHENG, HUANG e CHEN, 

2006).  

Tendo em vista que, muitas vezes, os usuários não precisam fornecer suas verdadeiras 

informações, como nome, idade, gênero e endereço no ciberespaço, também em muitos casos 

de uso indevido em mídias sociais, os autores costumam esconder seus endereços usando 

servidores anônimos, assim escondendo suas identidades reais, a fim de evitar serem 

detectados. Ainda, ao passo que estudos tais como o de Mocanu et al. (2013) revelam a 

utilização de cerca de 78 línguas diferentes no Twitter, até o momento, somente um trabalho 

foi dedicado à tal problema de classificação de gênero para tweets em Português (MIRANDA 

FILHO, CARVALHO e PAPPA, 2014).  

Dado o acima exposto, pode-se perceber que a tarefa de classificação de expressão de 

gênero é importante em várias gamas de aplicações a partir de dados de mídias sociais, seja em 

análise forense quando, por exemplo, da investigação de mensagens anônimas, em estudos 

sociológicos sobre determinadas camadas da população ou, principalmente, na caracterização 

de perfis de clientes anônimos em mídias sociais para fins de marketing ou atendimento ao 

consumidor. Em suma, aplicações nas quais a individualização de usuários com base apenas na 

extração de características pessoais, sem se beneficiar de dados privados, se faz necessária 

(MIRANDA FILHO, CARVALHO e PAPPA, 2014), principalmente ao se utilizar somente 

meta-atributos textuais. 



INTRODUÇÃO 

 

12 

1.2 OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo geral investigar a classificação de gênero em 

tweets em Português. Mais especificamente, foi proposto um conjunto de 65 meta-atributos 

textuais, em sua maioria advindos de um artigo da área de identificação e atribuição de autoria 

(CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011), para identificação de expressão 

de gênero, tendo em vista o desenvolvimento de metodologia para a classificação automática 

de expressão de gênero (masculino/feminino) de tweets em Português. Por fim, foi feito um 

estudo sobre a relevância dos meta-atributos propostos para essa tarefa. Para atingir esse 

objetivo geral, alguns objetivos específicos foram requeridos: 

1. Construção de uma ferramenta para a coleta de tweets a partir das API’s do Twitter e 

subsequente criação automática de bases de dados de tweets para cada perfil de usuário. 

2. Desenvolvimento de um módulo de extração de meta-atributos textuais o qual cria, a partir 

das bases anteriores, vetores de características para cada tweet ou conjunto de tweets. 

3. Estudo e desenvolvimento da metodologia GENEC (Gender Expression Classification) a 

qual, a partir de técnicas já consolidadas da área de detecção de autoria em conjunto com 

algoritmos de aprendizado de máquina, tem por objetivo a classificação da expressão de 

gênero em tweets. 

4. Seleção de atributos, tendo em vista uma apresentação dos meta-atributos os quais foram 

mais significativos para a classificação de expressão de gênero. 

1.3 ORGANIZAÇÃO TEXTUAL 

Para efeito de roteiro a presente dissertação está organizada da seguinte forma. O 

Capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico com uma breve explanação do campo de estudos 

conhecido como Linguística Computacional, a subárea de Identificação e Atribuição de Autoria 

e suas tecnologias, e o problema de Classificação de Gênero. No Capítulo 3 é apresentada a 

Metodologia proposta, denominada GENEC (Gender Expression Classification), englobando a 

Coleta de Dados, o Pré-Processamento, a Extração de Meta-Atributos e a utilização de Meta-

Atributos para Classificação de Expressão de Gênero. No Capítulo 4 há uma Avaliação de 

Desempenho da metodologia proposta. No Capítulo 5 são apresentadas as Conclusões bem 

como uma breve discussão a respeito dos Trabalhos Futuros a serem desenvolvidos. 



REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de maneira histórica, o amadurecimento 

das técnicas de Linguística Computacional utilizadas na identificação e atribuição de autoria. 

Além disso, é feita a quantificação de diferentes estilos de escrita a fim de formular o problema 

de classificação de gênero (masculino/feminino) no contexto das mensagens do microblog 

Twitter. 

2.1  LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL 

David Hayes (1967) cunhou a expressão Linguística Computacional em seu livro 

intitulado Introduction to Computational Linguistics a fim promover ferramentas de 

embasamento teórico para a então incipiente área de tradução por máquina. Entretanto, já nessa 

época notou-se que o termo não poderia ficar restrito aos trabalhos no tema tradução por 

máquina e, assim, matemáticos, especialistas em linguística, lógica, dentre outras disciplinas, 

acabaram por traçar um panorama mais generalista para a nova área: a criação de máquinas de 

tradução de uma língua para outra; ou ainda, de maneira mais ambiciosa, dotar computadores 

com a capacidade de se comportarem como usuários de linguagem natural humana (HUANG e 

LENDERS, 2004).  

Atualmente, o termo linguística computacional passou a ser utilizado não só para 

trabalhos envolvendo tradução por máquina, mas também envolvendo recuperação e extração 

de informação, utilização de formalismos gramaticais, modelos semânticos, processamento de 

linguagem natural, sistemas de pergunta/resposta, dentre outros. Essas pesquisas foram 

impulsionadas pelos avanços recentes na velocidade de processamento e tamanho de memória 

disponíveis, o que permitiu a utilização de maiores bases de dados léxicos, bem como a 

aplicação de processos estatísticos e de algoritmos de aprendizagem baseados na existência de 

grandes corpus textuais. 

Outros avanços notáveis na área estão diretamente ligados à construção de bases em 

línguas que não o inglês, além da introdução de estudos multidisciplinares, tendo em vista que 

o progresso tecnológico atual expandiu as possibilidades da área para além da utilização de 

características textuais como também para características visuais e referentes à linguagem 

falada. Fora isso, vê-se um maior direcionamento dos estudos em linguística computacional 
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para o tema processamento de linguagem natural, NLP (do inglês, Natural Language 

Processing). 

Esse direcionamento é uma resposta natural à maior acessibilidade à rede mundial de 

computadores tendo em vista que, ao se transformar no principal vetor de informações para a 

população, os usuários acabam por necessitar o acesso a tais informações a partir da utilização 

de linguagem diária, devido à falta de conhecimento técnico específico. Assim, a crescente 

dominância da web perante os meios tradicionais de comunicação trouxe novidades e desafios 

à área, principalmente no que diz respeito à semântica e a relação entre linguagem e informação 

(HUANG e LENDERS, 2004). 

2.2 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA 

Trabalhos relacionados à identificação e atribuição de autoria remontam pelo menos 

ao ano de 1851, quando o matemático inglês Augustus de Morgan propôs que o autor de um 

texto poderia ser encontrado a partir da determinação do tamanho médio das palavras utilizadas 

nele, ou seja, se caracterizando numericamente estilos de autoria (HOLMES, 1998). 

Ainda por volta do século XIX surgiram as primeiras tentativas de se quantificar o estilo 

de escrita de um autor. O estudo de Mendenhall (1887), baseado na análise de histogramas da 

distribuição do tamanho das palavras utilizadas por diferentes autores, propôs que cada autor 

teria uma “curva característica da composição”, determinada pela forma como muitas vezes um 

autor usa palavras de diferentes tamanhos.  

Posteriormente, William B. Smith, matemático escrevendo sob o pseudônimo Conrad 

Mascol, publicou dois artigos (MASCOL, 1888a; MASCOL, 1888b) descrevendo uma “curva 

de estilo” baseada no tamanho médio de frases para a distinção entre estilos autorais. Alguns 

poucos avanços foram feitos na primeira metade do século XX, tais como os provenientes dos 

estudos estatísticos de Zipf (1932) e Yule (1939; 1944). 

Mais atenção foi voltada para a área somente a partir do estudo detalhado por Mosteller 

e Wallace (1964). Baseado na análise estatística bayesiana das frequências de um pequeno 

conjunto de palavras comuns no idioma inglês, tais como ‘by’, ‘from’, ‘and’, ‘to’, etc., os 

autores conseguiram discriminar, a partir de um conjunto de autores candidatos, o real autor 

dos artigos com autoria em disputa de “O Federalista” (do inglês, The Federalist Papers), uma 

coletânea de artigos e ensaios que promoviam a ratificação da Constituição dos Estados Unidos 

da América. 
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Da série de 85 artigos e ensaios que constituem a edição final de “O Federalista”, 77 

foram publicados nos jornais The Independent Journal e The New York Packet, entre outubro 

de 1787 e agosto de 1788, com autoria de John Jay, Alexander Hamilton e James Madison. Há 

consenso a respeito da autoria de 73 dos artigos e ensaios, entretanto, 12 deles (números 49 a 

58, 62 e 63) ainda são objeto de disputa por parte de estudiosos. Por exemplo, outro estudo mais 

recente, baseado na seleção de meta-atributos usando máquinas de vetores-suporte, SVM (do 

inglês, Support Vector Machines), corrobora com as conclusões do estudo de Mosteller e 

Wallace (1964), indicando James Madison como o autor de todos os artigos disputados (FUNG, 

2003). 

Essencialmente, o trabalho de Mosteller e Wallace (1964) é um dos primeiros a abordar 

métodos não tradicionais de atribuição de autoria, ou seja, que utilizam métodos 

computacionais sem ter por base a inspeção visual de especialistas humanos. Ainda no século 

XX, mais especificamente na década de 1990, a pesquisa em identificação e atribuição de 

autoria foi dominada por tentativas para se definir recursos tendo em vista a quantificação dos 

diferentes estilos de escrita, uma linha de pesquisa que passou a ser conhecida como 

estilometria (HOLMES, 1994; 1998). 

Assim, uma série de medidas e recursos, intituladas no presente trabalho de meta-

atributos textuais, começaram a ser propostas, tais como meta-atributos baseados em 

morfologia, type/tokens, tamanho de palavras, hapax legomena (palavra que ocorre uma única 

vez em todo um texto), hapax dislegomena (palavra que ocorre apenas duas vezes em todo um 

texto) dentre outras medidas de estilo específicas. Rudman (1997) atenta que o estilo pode ser 

considerado um pacote complexo, o qual consiste em uma combinação única de um grande 

número de características individuais, porém finito.  

Ou seja, trabalhar com problemas de atribuição significa trabalhar com tais meta-

atributos que, por sua vez, não podem em si ser indicadores de um estilo único, mas quando 

usados em conjunto com todos os outros indicadores quantificáveis que compõem o estilo 

genérico de cada autor, tornam-se importantes. Entretanto, pode-se notar que até esse momento 

as metodologias de identificação e atribuição de autoria propostas eram assistidas por 

computador, ao invés de baseadas em computador, ou seja, os sistemas ainda não eram 

totalmente automatizados.  

Em verdade, o principal problema desse período inicial foi a falta de avaliação objetiva 

dos métodos propostos. Por exemplo, na maioria dos casos, o campo de testes estava 

concentrado em obras literárias de autoria desconhecida ou contestada, de modo que a 
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estimativa de precisão do processo de atribuição ainda não era possível. As principais limitações 

metodológicas no período, relativas aos procedimentos de avaliação, foram as seguintes 

(STAMATATOS, 2009): 

 Os dados textuais eram comumente compostos por textos integrais, não estilisticamente 

homogêneos; 

 O número de autores candidatos era muito pequeno (geralmente dois ou três); 

 A comparação de diferentes métodos era difícil devido à falta de dados de benchmark 

adequados; 

 Os corpus de avaliação não eram controlados por tópico; 

 A avaliação dos métodos propostos era intuitiva (geralmente baseada em inspeção visual 

subjetiva). 

Na última década pôde-se notar uma mudança nas tecnologias de análise e atribuição 

de autoria. Essa mudança ocorreu quando as propostas passaram a ser dominadas por esforços 

para o desenvolvimento de aplicações lidando com textos reais, tais como e-mails, blogs, 

microblogs, mensagens em fóruns online, em diferentes redes sociais e, até mesmo, análise de 

código fonte (BURROWS, UITDENBOGERD e TURPIN, 2014).  

Um problema típico de identificação e atribuição de autoria consiste na atribuição de 

um texto de autoria desconhecida a um autor candidato, dado um conjunto de autores candidatos 

para os quais amostras de texto, de autoria indiscutível, estão previamente disponíveis. Sendo 

assim, a ênfase passou a ser dada à avaliação objetiva dos métodos já propostos. Além disso, 

fatores que desempenham um papel crucial na precisão dos modelos produzidos passaram a ser 

melhor examinados, tais como o número, ou até mesmo a total ausência, de autores candidatos 

(KOPPEL, SCHLER, ARGAMON, 2009). 

Vários estudos se concentram exclusivamente na identificação e atribuição de autoria, 

enquanto outros utilizam conhecimentos originados na área para o desenvolvimento de 

metodologias de categorização, não só de texto, mas de perfis de usuários. Portanto, partindo 

deste problema típico, várias outras tarefas de análise de autoria podem ser definidas: 

 Detecção de inconsistências quanto ao estilo de escrita (por exemplo, em textos com escrita 

colaborativa) (COLLINS et al., 2004); 

 Detecção de uso indevido de mídias sociais (como a utilização de mídias sociais por parte 

de criminosos) (GILLAM e VARTAPETIANCE, 2012); 
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 Detecção de plágio (ou seja, encontrar semelhanças entre dois textos ou até mesmo em 

binários de programas de computador) (ROSENBLUM, ZHU e MILLER, 2012); 

 Caracterização de usuários ou perfis, ou seja, extrair informações tais como a idade 

(NGUYEN et al., 2013), etnia, origem e raça (BERGSMA et al., 2013), escolaridade e 

gênero (FILIPPOVA, 2012; BERGSMA e VAN DURME, 2013; RAO et al., 2010; 

BURGER et al., 2011; DEITRICK et al., 2012; CIOT SONDEREGGER e RUTHS, 2013; 

MIRANDA FILHO, CARVALHO e PAPPA, 2014), dentre outras, a partir de um 

determinado texto. 

A variedade de tais textos eletrônicos reais e prontamente disponíveis, principalmente 

no contexto de mídias sociais, acaba por revelar o potencial da identificação e atribuição de 

autoria em aplicações de áreas distintas. Essas, por sua vez, também podem ser beneficiadas 

pelo processo de caracterização de usuários ou perfis, além das aplicações tradicionais em 

verificação de autoria já expostas anteriormente, tais como: 

 Computação Forense (por exemplo, contribuir para a identificação e atribuição dos autores 

de softwares por meio da análise dos binários dos programas) (ROSENBLUM, ZHU e 

MILLER, 2011); 

 Operações de Inteligência e Segurança Nacional (por exemplo, contribuir para a 

identificação e atribuição de mensagens, ou outros tipos de declarações a terroristas e demais 

criminosos já conhecidos) (ABBASI e CHEN, 2005); 

 Direito Civil (por exemplo, contribuir para a resolução de dispustas de direitos autorias) e 

Direito Penal (quando da identificação e atribuição de mensagens referentes à criminosos 

sexuais (GILLAM e VARTAPETIANCE, 2012), autores de mensagens de assédio e 

cyberbullying, dentre outros crimes). 

A evolução constatada por meio dos estudos em linguagem e gênero desde os anos 1970, 

mais especificamente a partir do estudo de Robin Lakoff (1975), apresentou um grupo de 

recursos léxicos, sintáticos e pragmáticos, que visavam distinguir o estilo de linguagem de 

homens e mulheres, partindo de características tais como o uso de vocabulário especializado, 

gramática mais correta e frequência do uso de palavrões.  

Além disso, os estudos de Talbot (1998), Newman et al. (2008), Thomson e Murachver 

(2010) e Schwartz et al. (2013), com a identificação de diferentes padrões de uso da língua, 

também geraram oportunidades e questões a serem exploradas quanto ao problema de 
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classificação de gênero. Partindo do exposto neste capítulo, pode-se notar a importância da 

extração e utilização de meta-atributos textuais para a implementação de soluções para o 

problema de classificação de gênero. A seção a seguir consiste na diferenciação entre sexo, 

gênero, identidade de gênero e expressão de gênero para um melhor entendimento do problema 

abordado. 

2.3 LINGUAGEM E GÊNERO 

Linguagem e Gênero é uma subárea de estudo dentro da sociolinguística, linguística e 

áreas afins, a qual investiga as variedades de discurso associados a um determinado sexo, ou as 

normas sociais para uso da linguagem de gênero aplicada (TALBOT, 1998). A Associação 

Americana de Psicologia, APA (do inglês American Psychology Association), tendo em vista 

prestar assistência aos psicólogos em áreas tais como a diferenciação de identidade de gênero e 

orientação sexual, conceitua sexo, gênero, identidade de gênero e expressão de gênero da 

seguinte maneira (APA, 2011): 

 Sexo: refere-se ao estado biológico de uma pessoa e é comumente classificado como 

masculino, feminino, ou intersex (ou seja, combinações atípicas de recursos que geralmente 

distinguem o macho da fêmea); 

 Gênero: refere-se às atitudes, sentimentos e comportamentos em uma dada cultura 

associados com o sexo biológico de uma pessoa. Tal comportamento o qual é compatível 

com as expectativas culturais é referido como normativo de gênero. Assim, comportamentos 

que são vistos como incompatíveis com essas expectativas constituem uma não 

conformidade de gênero; 

 Identidade de gênero: refere-se a “um senso de si mesmo como homem, mulher, ou 

transgênero” (APA, 2006). Quando a identidade de gênero e sexo biológico não são 

congruentes, o indivíduo pode se identificar como transexual ou como outra categoria 

transgênera (GAINOR, 2000); 

 Expressão de gênero: refere-se à maneira pela qual uma pessoa age para “comunicar” seu 

gênero dentro de uma determinada cultura; por exemplo, em termos de vestuário, padrões 

de comunicação e interesses (APA, 2008, pp. 28). 

A devida expressão de gênero de uma pessoa pode ou não ser consistente com os 

papéis de gênero socialmente prescritos e, ainda, pode ou não refletir a sua identidade de gênero. 
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Assim, pelo nascimento seres humanos podem ser do sexo feminino ou masculino e, quando 

em sociedade, serem ensinados a como cumprir seu gênero correspondente. É preciso ficar claro 

que nem todos os homens são masculinos e nem todas as mulheres são femininas (APA, 2011).  

A presente dissertação é baseada no conceito de linguagem como forma de expressão 

de gênero, ao invés de relacionada ao sexo. Para efeitos de coerência, ainda utilizou-se 

masculino e feminino como os dois gêneros possíveis. Assim, a classificação de gênero 

estudada pode ser entendida como a tarefa de se detectar se um usuário de determinada mídia 

social é do gênero masculino ou feminino, por meio da análise do conteúdo e comportamentos 

demonstrados em suas mensagens, problemática esta formalizada na seção a seguir a partir da 

utilização de mensagens do microblog Twitter. 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO EM TWEETS 

Um problema típico de atribuição de autoria consiste na atribuição de um texto de 

autoria desconhecida a um autor candidato, dado um conjunto de autores candidatos. Para tal, 

amostras de texto, de autoria indiscutível, devem estar previamente disponíveis para o 

treinamento dos classificadores (CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011). 

Enquanto, para problemas relacionados à classificação de gênero, especialmente para 

textos curtos e livres de contexto (tweets), um conjunto prévio de autores candidatos não está 

disponível a priori, a maioria dos modelos existentes acaba utilizando atributos inerentes aos 

usuários, seja para busca por autor ou para a devida caracterização de perfis, definindo esta 

tarefa como uma classificação supervisionada.  

Assim, a classificação de gênero pode ser tratada como um problema de classificação 

binária, ou seja, dadas duas classes, masculino e feminino, atribuir uma mensagem de texto 

anônima a uma dessas classes, sem a existência de autores candidatos (CHENG, 

CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011). 

Os primeiros esforços no sentido de classificação de gênero no Twitter (RAO et al., 

2010; BURGER et al., 2011) focaram, principalmente, na criação de meta-atributos baseados 

no uso de palavras ou termos específicos (características psicolinguísticas), tais como 

emoticons, abreviações e expressões de afeto, informações coletadas principalmente em blogs 

(RAO et al., 2010), além da análise de outros dados como nome do usuário, nome completo, 

localização, links URL e descrição, advindos do próprio Twitter (BURGER et al., 2011). 
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Já Detrick et al. (2012), passa a listar alguns dos desafios desse tipo de classificação, 

com destaque para a grande utilização de coloquialismos tendo em vista a simplificação da 

escrita, a existência de diferentes ferramentas estilísticas criadas pelos usuários, a existência de 

URL’s, e a proliferação do uso de acrônimos (LOL, BRB, etc.). Já com o trabalho de Ciot, 

Sonderegger e Ruths (2013), passam a ser investigadas inferências para linguagens que não o 

inglês, assim como novos atributos únicos são explorados. 

Finalmente, Miranda Filho, Carvalho e Pappa (2014), desenvolvem a primeira 

investigação cuja abordagem é direcionada para usuários que fazem uso do Português, 

entretanto, assim como em trabalho anterior (RAO et al., 2010), há uma verificação na própria 

base de dados utilizada para a criação dos meta-atributos. Nesse caso, foram utilizadas palavras 

específicas, tidas como relevantes para discriminar gênero no contexto das mensagens 

utilizadas, tais como termos com sufixos masculinos e femininos.  

Tal metodologia pode não ser uma solução adequada quando o objetivo é a 

investigação de perfis com poucos tweets, ou cuja linguagem pode ser considerada mais neutra, 

como em corpus com presença de mensagens jornalísticas (CHENG, CHANDRAMOULI e 

SUBBALAKSHMI, 2011). Além disso, qualquer abordagem que leve em conta a verificação 

de nome de usuário (BURGER et al., 2011; CIOT, SONDEREGGER e RUTHS, 2013) está 

sujeita a erros, pois, ao passo que em alguns casos tal informação pode sim revelar gênero, 

muitos usuários ainda escolhem nomes, apelidos e pseudônimos que não transmitem essa 

informação.  

Assim, vê-se a importância da existência de um conjunto de características textuais as 

quais possam ser utilizadas para identificação de expressão de gênero para uma grande 

quantidade de mensagens, ou seja, sem a utilização de informações externas, tais como links 

URL (BURGER et al., 2011) e nomes de usuário (BURGER et al., 2011; CIOT, 

SONDEREGGER e RUTHS, 2013). Ainda, segundo Rudman (1997), a eficácia comprovada 

de diferentes meta-atributos ou grupos de meta-atributos em um determinado problema não vai 

significar que os mesmos meta-atributos serão igualmente eficazes no âmbito de outro estudo.  

Portanto, no capítulo a seguir é proposta uma metodologia para classificação de 

expressão de gênero em tweets, intitulada GENEC (Gender Expression Classification), baseada 

no estudo de Cheng, Chandramouli e Subbalakshmi (2011), onde o problema de classificação 

de gênero, para corpus de e-mail (base de dados Enron e-mail) e de artigos jornalísticos (base 

de dados Reuters newsgroup), foi dividido em quatro passos principais: Coleta de um corpus 

adequado de e-mails e artigos jornalísticos que compõem a base de dados; Extração automática 
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de valores de características (meta-atributos); Desenvolvimento de um modelo de classificação 

de gênero; e Identificação do gênero do autor. 
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3 GENEC: UMA METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE 

GÊNERO 

Este capítulo apresenta uma metodologia para a classificação de expressão de gênero 

em tweets intitulada GENEC (Gender Expression Classification) a qual, baseada no estudo para 

e-mails e artigos jornalísticos de Cheng, Chandramouli e Subbalakshmi (2011), passa a dividir 

o problema de classificação de gênero em cinco passos principais (cf. Figura 1): Coleta de um 

corpus adequado de mensagens (tweets) a servir como base de dados; Pré-processamento, por 

meio de tokenização e POS tagging; Extração automática de meta-atributos de cada tweet ou 

conjunto de tweets; Seleção dos atributos mais significativos para identificação de expressão de 

gênero; e Desenvolvimento de um modelo de classificação para identificação da expressão de 

gênero do autor. 

 

FIGURA 1 - GENEC: PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO                               
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As seções a seguir detalham como foi realizada a coleta de dados no Twitter, além dos 

mecanismos de pré-processamento de dados empregados, o processo de extração de meta-

atributos e os meta-atributos utilizados para a classificação de expressão de gênero. São 

explorados tanto o problema de classificação de gênero, na forma de um modelo de 

classificação supervisionada, quanto uma análise de relevância do conjunto de 65 meta-

atributos utilizados. 

3.1 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados em mídias sociais é comumente feita por meio da utilização de API’s 

(do inglês, Application Programming Interface), conjuntos de rotinas e padrões estabelecidos 

por um determinado software para a devida utilização de suas funcionalidades e serviços por 

aplicativos desenvolvidos por terceiros. De maneira geral, as API’s são compostas por funções 

acessíveis somente a partir de programação. 

O Twitter possui atualmente duas API’s em funcionamento, REST API e Streaming 

API, as quais funcionam de maneira diferente. Para a utilização de qualquer uma delas é 

necessário que o usuário possua uma conta no Twitter e faça um cadastro de uma aplicação na 

página de desenvolvedores (https://dev.twitter.com), o que gera a construção das chaves de 

acesso API Secret e Access Token Secret, necessárias para a autenticação da aplicação de coleta 

de dados. 

A utilização da REST API consiste numa busca por termos previamente determinados, 

havendo uma coleta por citações destes termos em tweets. Entretanto, há a possibilidade de 

existirem restrições na obtenção de dados antigos, tendo em vista a existência de um período 

de tempo viável para a coleta dos dados bem como ainda pode ocorrer o bloqueio da aplicação 

caso o número máximo de requisições permitidas seja alcançado. Já quando da utilização da 

Streaming API a coleta é feita na medida em que os dados se tornam disponíveis.  

Para o devido acesso a ambas as API’s do Twitter foi desenvolvido um método na 

linguagem de programação Python (cf. Apêndice I), via utilização do módulo tweepy 

(https://github.com/tweepy/tweepy), o qual possibilitou, por conta das restrições anteriormente 

citadas, a coleta dos últimos 3.240 tweets de cada perfil. 
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3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

O Pré-Processamento é um dos componentes-chave em um processo típico de 

classificação de texto e, comumente, contém tarefas tais como a tokenização, a remoção de 

stopwords, a conversão em letras minúsculas, stemming, dentre outros processos (UYSAL e 

GUNAL, 2014). A Figura 2 a seguir apresenta um recorte dos componentes de pré-

processamento utilizados na metodologia proposta. 

 

 

FIGURA 2 - RECORTE DA UTILIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ-PROCESSAMENTO PARA 

EXTRAÇÃO DE META-ATRIBUTOS QUANDO DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO 

DE GÊNERO. 

Na metodologia proposta a etapa de pré-processamento consiste na utilização dos 

processos de tokenização e part-of-speech tagging (POS tagging). Tokenização é o 

procedimento de divisão de um texto em palavras, frases ou outras partes significativas, 

nomeadas tokens. Em outras palavras, tokenização é uma forma de segmentação de texto onde, 

normalmente, a segmentação é realizada considerando apenas caracteres alfabéticos ou 

alfanuméricos que são delimitados por caracteres não alfanuméricos (por exemplo, pontuações 

e espaços em branco).  

Já o POS tagging é o processo de marcação, via tags POS, de cada uma das palavras 

contidas em um determinado texto ou mensagem como correspondendo a uma parte específica 

de linguagem. Isto é, com base em definições e no contexto por meio da existência de um corpus 

textual previamente marcado com a mesma palavra, e ao se considerar o relacionamento com 

as demais palavras adjacentes e relacionadas em uma frase ou parágrafo, tal palavra pode ser 

identificada e marcada (tagueada) como sendo um artigo, verbo, adjetivo, advérbio, etc. Os 

corpus mais difundidos marcados com tags POS em língua portuguesa são Tycho Brahe 

(NAMIUTI, 2004), Bosque (AFONSO et al., 2002) e Mac-Morpho (ALUÍSIO et al., 2003).  
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Os corpus Tycho Brahe e Mac-Morpho são maiores, cada qual possuindo cerca de um 

milhão de tokens, já Bosque conta com cerca de 200.000 tokens em sua versão mais recente e 

é composto por textos em português brasileiro e europeu. Infelizmente, os três corpus têm 

conjuntos de tags incompatíveis, além de estarem indexados de maneira diferente, o que impede 

que sejam combinados em um corpus maior (FONSECA, ROSA e ALUÍSIO, 2014). 

Tycho Brahe é um corpus de textos históricos cujos autores nasceram entre o século 

XIV e o século XIX. Tal corpus exibe vocabulário e estilos de escrita muito diferentes se 

comparados ao português moderno e, assim, a utilização de um POS tagger baseado neste 

corpus acaba por ter interesse prático somente para problemas que visam lidar com textos deste 

período de tempo (NAMIUTI, 2004). Assim, neste trabalho foi utilizado o corpus Mac-Morpho, 

o maior corpus etiquetado com tags POS em português moderno. 

O Mac-Morpho é um corpus fechado e anotado morfossintaticamente, formado por 

artigos jornalísticos retirados do jornal Folha de São Paulo no ano de 1994, mais 

especificamente, dos cadernos Esporte, Dinheiro, Ciência, Agronomia, Informática, Ilustrada, 

Mais! Mundo, Brasil e Cotidiano. Tal corpus é composto de 1.167.183 palavras, etiquetadas 

pelo analisador sintático chamado “Palavras”, e foi revisado manualmente quanto à anotação 

morfossintática (ALUÍSIO e ALMEIDA, 2006). Sua tagset é apresentada na Tabela 1 a seguir 

(existem também 19 marcas de pontuação não apresentadas na tabela). 

TABELA 1 - TAGSET ORIGINAL DO CORPUS MAC-MORPHO.                                                           

FONTE: FONSECA, ROSA E ALUÍSIO, 2014 

Etiqueta (tag) Significado 

ADJ Adjetivo 

ADV Advérbio 

ADV-KS Advérbio conectivo subordinativo 

ADV-KS-REL Advérbio relativo subordinativo 

ART Artigo (def. ou indef.) 

CUR Símbolo de moeda corrente 

IN Interjeição 

KC Conjunção coordenativa 

KS Conjunção subordinativa 

N Nome 

NPROP Nome próprio 

NUM Numeral 

PCP Particípio 

PDEN Palavra denotativa 

PREP Preposição 

PROADJ Pronome adjetivo 

PRO-KS Pronome conectivo subordinativo 
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PRO-KS-REL Pronome relativo conectivo subordinativo 

PROPESS Pronome pessoal 

PROSUB Pronome substantivo 

V Verbo 

VAUX Verbo auxiliar 

3.3 EXTRAÇÃO DE META-ATRIBUTOS 

Para a classificação de expressão de gênero em tweets escritos em língua portuguesa, 

o presente trabalho propõe a utilização de um conjunto de 65 meta-atributos, dos quais 60 são 

baseados no trabalho de Cheng, Chandramouli e Subbalakshmi (2011), divididos nos seguintes 

grupos:  

 Baseados em Caracteres e Sintaxe (Tabela 2): características estilométricas, as quais foram 

utilizadas anteriormente para a resolução de problemas de atribuição de autoria, tais como o 

número total de caracteres e o número de espaços em branco além dos recursos sintáticos, 

os quais incluem pontuação regular (como vírgula e dois pontos) além dos pontos de 

interrogação e exclamação utilizados de maneira excessiva (???, !!!), visto que tal excesso 

pode representar a atitude ou estado de espírito atual do autor do texto ou mensagem; 

 Baseados em Palavras (Tabela 3): incluem medidas estatísticas, conhecidas como medidas 

de riqueza de vocabulário, tais como a medida K de Yule, a Medida D de Simpson; e a 

Medida de Entropia; 

 Baseados em Estrutura Textual (Tabela 4): recursos importantes em documentos online, os 

quais têm informações com menos conteúdo; representam a maneira com a qual o autor 

organiza a estrutura de uma mensagem; 

 Baseados em Morfologia Textual (Tabela 5): são palavras que têm menor significado léxico, 

ou têm significados ambíguos. Servem para expressar relações gramaticais com outras 

palavras dentro de uma frase, ou especificar a atitude ou estado de espírito do autor do texto 

ou mensagem. 

 Baseados em Atributos Piscolinguísticos (Tabela 6): palavras que podem funcionar como 

marcadores para estados emocionais, psicológicos e cognitivos (LAKOFF, 1975; EAGLY e 

STEFFEN, 1984; SCHWARTZ et al., 2013). 
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TABELA 2 - META-ATRIBUTOS BASEADOS EM CARACTERES E SINTAXE. 

Nome Descrição 

C1 Quantidade total de caracteres 

C2 Razão entre o número total de letras minúsculas (a-z) e o total de caracteres 

C3 Razão entre o número total de caracteres maiúsculos (A-Z) e o total de caracteres 

C4 Razão entre a quantidade de números (dígitos) e o total de caracteres 

C5 Razão entre o número de espaços em branco (white spaces) e o total de caracteres 

C6 Razão entre o número de tabulações (tab spaces) e o total de caracteres 

C7 Razão entre o número de aspas (“) e o total de caracteres 

C8 Razão entre o número de vírgulas (,) e o total de caracteres 

C9 Razão entre o número de dois-pontos (:) e o total de caracteres 

C10 Razão entre o número de ponto-e-vírgulas (;) e o total de caracteres 

C11 Razão entre o número de pontos de interrogação simples (?) e o total de caracteres 

C12 
Razão entre o número de múltiplos pontos de interrogação (???) e o total de 

caracteres 

C13 Razão entre o número de pontos de exclamação simples (!) e o total de caracteres 

C14 
Razão entre o número de múltiplos pontos de exclamação (!!!) e o total de 

caracteres 

C15 Razão entre o número de pontos finais simples (.) e o total de caracteres 

C16 Razão entre o número de reticências (...) e o total de caracteres 

TABELA 3 - META-ATRIBUTOS BASEADOS EM PALAVRAS. 

Nome Descrição 

P1 Quantidade total de palavras 

P2 Média da quantidade de caracteres por palavra 

P3 Razão entre o número de palavras diferentes e o total de palavras 

P4 Razão entre o número de palavras com mais de 6 caracteres e o total de palavras 

P5 
Razão entre o número de palavras com 1 a 3 caracteres (palavras curtas) e o total 

de palavras 

P6 
Razão entre hapax legomena (palavra que ocorre uma única vez em todo um 

texto) e o número total de palavras 

P7 
Razão entre hapax dislegomena (palavra que ocorre apenas duas vezes em todo 

um texto) e o número total de palavras 

P8 Medida K de Yule 

P9 Medida D de Simpson 

P10 Medida S de Sichel 

P11 Medida R de Honore 

P12 Medida de Entropia 

P13 a P28 
Razão entre a distribuição de frequência do tamanho das palavras (de 1 a 16 

caracteres) e o total de palavras 
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As medidas K de Yule, D de Simpson, S de Sichel, R de Honore e Entropia também 

são conhecidas como medidas de riqueza de vocabulário e podem ser expressas da seguinte 

forma: 

 Medida K de Yule: 𝐾 = 104 (−
1

𝑁
+ ∑ 𝑣𝑖 (

𝑖

𝑁
)

2
𝑣
𝑖=1 ); 

 Medida D de Simpson: 𝐷 =  ∑ 𝑣𝑖
𝑣
𝑖=1  

𝑖

𝑁

𝑖−1

𝑁−1
; 

 Medida S de Sichel: 𝑆 =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 ℎ𝑑

𝑣
; 

 Medida R de Honore: 𝑅 =
100𝑙𝑜𝑔10𝑁

1−
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 ℎ𝑙

𝑣

; 

 Medida de Entropia: ∑ 𝑣𝑖 (− 𝑙𝑜𝑔10
𝑖

𝑁
)

𝑖

𝑁

𝑁
𝑖=1  . 

onde 𝑣 é o número de palavras diferentes; 𝑣𝑖 é o número de palavras diferentes que ocorrem 𝑖 

vezes; 𝑁 é o número total de palavras; ℎ𝑎𝑝𝑎𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑒𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑎, hd, é o número de palavras que 

ocorrem apenas duas vezes; e ℎ𝑎𝑝𝑎𝑥 𝑙𝑒𝑔𝑜𝑚𝑒𝑛𝑎, hl, é o número de palavras que ocorrem 

apenas uma vez. 

TABELA 4 - META-ATRIBUTOS BASEADOS EM ESTRUTURA TEXTUAL.                                                   

TABELA 5 - META-ATRIBUTOS BASEADOS EM MORFOLOGIA TEXTUAL. 

MT1 Razão entre o número de artigos e o total de palavras 

MT2 Razão entre o número de pronomes e o total de palavras 

MT3 Razão entre o número de verbos-auxiliares e o total de palavras 

MT4 Razão entre o número de conjunções e o total de palavras 

MT5 Razão entre o número de interjeições e o total de palavras 

MT6 Razão entre o número de preposições e o total de palavras 

 

Nome Descrição 

ET1 Quantidade total de frases 

ET2 Quantidade total de parágrafos 

ET3 Média de frases por parágrafo 

ET4 Média de palavras por parágrafo 

ET5 Média de caracteres por parágrafo 

ET6 Média de palavras por frase 

ET7 Razão entre o número de frases iniciadas por letra minúscula (a-z) e o número 

total de frases 

ET8 Razão entre o número de frases iniciadas por letra maiúscula (A-Z) e o 

número total de frases 

ET9 Razão entre o número de linhas em branco e o total de parágrafos 

ET10 Quantidade média de caracteres em linhas não vazias 
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Também foram implementados meta-atributos baseados em características 

psicolinguísticas, por meio de dicionários de palavras e emoticons, visto que outros estudos já 

examinaram o conteúdo emocional que pode estar contido em certos termos, mostrando que 

algumas palavras e expressões, tais como emoticons, podem funcionar como marcadores para 

estados emocionais, psicológicos e cognitivos (LAKOFF, 1975; EAGLY e STEFFEN, 1984; 

SCHWARTZ et al., 2013). 

No estudo de Eagly e Steffen (1984), envolvendo a comparação de dimensões 

comportamentais e atitudes, tanto femininas quanto masculinas, para a distinção de gênero no 

contexto da língua inglesa, percebeu-se que homens costumam utilizar padrões caracterizados 

por expressões indicativas de independência, afirmações de poder hierárquico, recursos 

assertivos, agressivos e de autopromoção. Em contraste, as mulheres tendem a se expressar com 

uma linguagem mais emocional, incluindo o uso mais frequente de advérbios de intensidade e 

adjetivos afetivos tais como ‘really’, ‘quite’, ‘adorable’, ‘charming’ e ‘lovely’. 

Já segundo o estudo de Schwartz et al. (2013) afirma que mulheres costumam utilizar 

palavras mais emocionais como, por exemplo, ‘excited’, e expressões na primeira pessoa do 

singular, além de fazerem mais menções a processos psicológicos e sociais por meio de 

expressões como ‘i love you’ e ‘<3’, um emoticon de um coração. Já homens utilizam mais 

palavrões e referências a objetos. 

Entretanto, neste trabalho foram utilizados como meta-atributos psicolinguísticos 

dicionários baseados na noção de polidez linguística (do inglês, linguistic politeness), quando 

na utilização da escrita (HOLMES, 2013), ou seja, características que incluem, mas não se 

limitam, a palavras relacionadas a estados positivos ou agradáveis emocionalmente, tais como 

‘alegre’, ‘bom’ e ‘positivo’, bem como palavras relacionadas a estados negativos ou 

desagradáveis emocionalmente, tais como ‘irritado’, ‘deprimido’ e ‘magoado’ (ARGAMON et 

al., 2009; CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011). 

Com base nesses estudos foram implementados três dicionários de palavras, referentes 

a palavras positivas (1209 termos), palavras negativas (3270 termos) e palavras neutras (263 

termos), e dois dicionários de emoticons, referentes a emoticons positivos (1209 termos) e 

emoticons negativos (126 termos); os quais deram origem aos meta-atributos baseados em 

psicolinguística (cf. Apêndice 2). 
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TABELA 6 - META-ATRIBUTOS BASEADOS EM PSICOLINGUÍSTICA.                                                   

AP1 Razão entre o número de palavras positivas e o total de palavras 

AP2 Razão entre o número de palavras negativas e o total de palavras 

AP3 Razão entre o número de palavras neutras e o total de palavras 

AP4 Razão entre o número de emoticons positivos e o total de palavras 

AP5 Razão entre o número de emoticons negativos e o total de palavras 

 

Assim, após a etapa de pré-processamento, o módulo de extração de meta-atributos 

implementado em Python deve, para cada tweet ou conjunto de tweets, produzir um vetor de 

características tendo em vista a representação dos valores dos diferentes meta-atributos. Por 

exemplo, para o seguinte tweet do perfil @realwbonner: “Como dizem meus sobrinhos de 

Twitter, rimos litros. Embora eu não entenda como se possa medir o volume espacial de risos. 

Mas tudo bem”; tem-se os seguintes cinco primeiros valores de saída, que comporão o vetor 

representativo do tweet, referentes aos meta-atributos baseados em caracteres e sintaxe: [134, 

0.7761, 0.0298, 0.0, 0.1716]. 

Tais valores representam, respectivamente, a quantidade total de caracteres, a razão 

entre o número total de letras minúsculas (a-z) e o total de caracteres, a razão entre o número 

total de caracteres maiúsculos (A-Z) e o total de caracteres, a razão entre a quantidade de 

números (dígitos) e o total de caracteres, e a razão entre o número de espaços em branco (white 

spaces) e o total de caracteres presentes no tweet. 

3.4 META-ATRIBUTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO 

A partir do anteriormente exposto vê-se que, após a identificação e extração de um 

conjunto de características textuais, o problema de classificação de gênero pode ser tratado 

como um problema de classificação binária. Isto é, dado um tweet ou um conjunto de tweets T, 

representados por um vetor dimensional v, sendo v o número total de meta-atributos utilizados, 

denomina-se 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 aquela em que o autor de v é do gênero masculino, e 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 aquela em 

que o autor de v é do gênero feminino.  

Ou seja, dado um conjunto de mensagens com expressão de gênero desconhecida, um 

algoritmo de classificação treinado a partir de mensagens rotuladas (pré-classificadas) é 

utilizado para categorizar tweets. Portanto, dado um conjunto de mensagens pré-classificadas, 

um classificador deve ser treinado para rotular (classificar) um novo tweet de classe 

desconhecida.  
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Matematicamente, a partir de um modelo de classificação da forma 𝑦𝑖 = 𝑓(𝐯𝑖), sendo 

{(𝐯𝑖, 𝑑𝑖)}𝑖=1
𝑁  o conjunto de instâncias do problema e 𝐯𝑖 = (𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, … , 𝑣𝑖𝑣), ∀𝑖  o conjunto de 

meta-atributos que representa o tweet e 𝑑𝑖 a saída desejada (classe masculino ou feminino). A 

saída do modelo 𝑦𝑖 = (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑁), onde 𝑦𝑖 ∈ {+1, −1}, corresponde ao rótulo de classe, 

sendo a 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 = +1 para mensagens com expressão de gênero masculino, e a 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 = 1 

para mensagens com expressão de gênero feminino; e N é o número de tweets no corpus.  

Nos experimentos a serem realizados nessa pesquisa cada tweet do corpus foi 

considerado isoladamente ou em conjunto na forma de um vetor concatenando todos os tweets 

em um único tweet. A partir deste modelo de classificação supervisionada, no próximo capítulo 

são utilizados quatro algoritmos classificadores diferentes (Functional Tree, Best First Tree, 

Näive Bayes Multinomial e Support Vector Machines) para uma Avaliação de Desempenho, 

referente tanto à diferença entre utilizar cada tweet do corpus de maneira isolada (tweet a tweet) 

ou de modo concatenado, quanto ao comportamento dos diferentes algoritmos de acordo com 

o número de tweets utilizados, além de uma posterior investigação da relevância de cada meta-

atributo via técnicas de seleção de atributos, χ² (chi-squared) e Ganho de Informação, para o 

conjunto de 65 meta-atributos proposto. 
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4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Este capítulo apresenta os materiais e métodos e os diferentes experimentos 

executados para avaliar a metodologia de classificação de expressão de gênero proposta, 

GENEC, assim como os procedimentos para avaliação dos meta-atributos utilizados. 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliação de desempenho do GENEC foram coletados 187.950 tweets a partir de 

60 perfis, sendo 91.836 obtidos a partir de 30 perfis do gênero masculino e 96.114 obtidos a 

partir de 30 perfis do gênero feminino, para a criação de arquivos contendo os últimos 3.240 

tweets (por conta das restrições existentes nas API’s) para cada perfil, todos referentes a 

apresentadores, cronistas, repórteres e jornalistas brasileiros. A escolha de 30 perfis para cada 

gênero deu-se por conta da Teoria das Pequenas Amostras, onde consideram-se grandes 

amostras as de tamanho N>30 (LEHMANN, 2012). A Tabela 7 apresenta os perfis utilizados 

para a coleta de tweets. 

TABELA 7 - PERFIS UTILIZADOS PARA A COLETA DE TWEETS. 

Perfis Masculinos Nome Perfis Femininos Nome 

@abranches Sérgio Abranches @dorakramer Dora Kramer 

@andreolifelipe Felipe Andreoli @renataloprete Renata Lo Prete 

@andretrig André Trigueiro @soniabridi Sonia Bridi 

@bob_fernandes Bob Fernandes @patriciapoetap Patrícia Poeta 

@brunodeluca Bruno de Luca @criscorrea Cris Correa 

@cesartralli Cesar Tralli @astridfontenell Astrid Fontenelle 

@chico_pinheiro Chico Pinheiro @renata_capucci Renata Capucci 

@eduardobarao Eduardo Barão @beltraomaria Maria Beltrão 

@flaviofachel Flávio Fachel @silvanaramiro Silvana Ramiro 

@fr_bsb Fernando Rodrigues @receribelli Renata Ceribelli 

@gcamarotti Gerson Camarotti @anapaulaaraujo Ana Paula Araújo 

@jose_simao José Simão @luliguimaraes 
Ana Luiza 

Guimarães 

@marcelotas Marcelo Tas @carolbarcellosc Carlos Barcellos 

@mauronaves25 Mauro Naves @joannadeassis Joanna de Assis 
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@miltonjung Milton Jung @monicawaldvogel Monica Waldvogel 

@omarciusmelhem Marcius Melhem @mariana_godoy Mariana Godoy 

@oserginho Serginho Groisman @fernanda_gentil Fernanda Gentil 

@otaviomesquita Otávio Mesquita @rachelsherazade Rachel Sheherazade 

@palmeriodoria Palmério Dória @barbaragancia Barbara Gancia 

@pedrodoria Pedro Doria @brumelianebrum Eliane Brum 

@radiodomoreno Jorge Bastos Moreno @maraluquet Mara Luquet 

@realwbonner William Bonner @ledanagle Leda Nagle 

@regileme Reginaldo Leme @glendakozlowski Glenda Kozlowski 

@ricardosetti Ricardo Setti @renatabfan Renata Fan 

@rvianna Rodrigo Vianna @giocondabrasil Gioconda Brasil 

@sergioaguiargn Sergio Aguiar @carlavilhenaa Carla Vilhena 

@tiagoleifert Tiago Leifert @cristilobo Cristiana Lôbo 

@tinomarcosreal Tino Marcos @ladygross Mariana Gross 

@vicentenunes Vicente Nunes @flaviaol Flávia Oliveira 

@xicosa Xico Sá @miriamleitaocom Míriam Leitão 

 

Tais perfis foram escolhidos por meio de pesquisa a respeito de seus respectivos 

gênero e expressão de gênero nos tweets coletados, além de pesquisa em outras informações 

contantes no perfil assim como em outros meios digitais tendo em vista verificar se os próprios 

usuários são os responsáveis pelos tweets publicados nos perfis (mesmo no caso de contas não 

verificadas). Tais perfis possuem mais de 2000 tweets publicados, bem como contam com a 

presença de mensagens tanto de cunho jornalístico (neutro) quanto de mensagens com detalhes 

familiares, amenidades do dia a dia e opiniões pessoais. 

4.1.1 Algoritmos de Aprendizado de Máquina 

Os algoritmos de aprendizado de máquina detalhados a seguir foram implementados 

no WEKA (HALL et al., 2009) utilizando suas configurações padrão, menos para o algoritmo 

SVM, onde os valores de 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 e 𝐶 foram fixados, respectivamente, em 0,5 e 3,0 (CHENG, 

CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011) ; e as bases utilizadas foram obtidas por meio 

da filtragem do conjunto de tweets coletados para cada perfil, onde foram desconsiderados 

tweets em outras línguas que não português, retweets (RT’s), tweets que eram apenas menções 
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a outros perfis (@), tweets somente links, além de tweets que eram totalmente compostos por 

caracteres não ASCII. Para assegurar que todos os meta-atributos sejam tratados de maneira 

igual no processo de classificação, ambas as bases de dados (tweet a tweet ou tweets 

concatenados) são normalizadas meta-atributo a meta-atributo, por meio de normalização min-

max no intervalo [0,1]. 

4.1.1.1 Árvore de Decisão Best First (BFTree) 

Uma Árvore de Decisão é uma estrutura em árvore semelhante a um fluxograma, 

construída por meio da análise de diferentes medidas, tais como o ganho de informação. Em 

uma árvore de decisão, cada atributo é representado como um nó interno, onde o resultado de 

cada teste é representado como um ramo, enquanto os rótulos de classe são representados como 

nós terminais. Ou seja, dado um conjunto de valores de atributos, um caminho de árvore é 

traçado a partir da raiz até um nó terminal, o que resulta na previsão de classe.  

Em geral, a Árvore de Decisão do tipo Best First tem quase todas as propriedades de 

aprendizagem de uma árvore de decisão convencional e, além disso, é uma das abordagens de 

aprendizagem mais populares na classificação porque costuma ser rápida e produz modelos 

com bom desempenho. A única diferença é que, na aprendizagem por meio de árvore de decisão 

padrão, a expansão dos nós ocorre na ordem de profundidade, enquanto no método Best First a 

árvore de decisão acaba por expandir o “melhor” nó primeiro (SHI, 2007). 

4.1.1.2 Árvore de Decisão Functional Tree (FT) 

No contexto de problemas de classificação, os algoritmos que geram árvores 

multivariadas são capazes de explorar várias linguagens de representação, principalmente ao se 

utilizar testes de decisão com base em uma combinação de atributos. Já no caso de regressão, 

algoritmos de árvores modelo tendem a explorar múltiplas linguagens de representação. 

As Árvores de Decisão do tipo Functional Tree baseiam-se no uso de combinações de 

atributos em nós de decisão, nós folha, ou em ambos nós, tanto para aprendizados em árvore de 

regressão ou classificação. Assim, nós funcionais podem ser utilizados em diferentes lugares, 

para diferentes tipos de modelagem, quando da existência de uma estrutura de unificação para 

aprendizado em árvores multivariadas. Tal estrutura comumente acaba por combinar uma 
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árvore de decisão univariada com uma função linear, por meio de indução construtiva (GAMA, 

2004). 

Tais árvores de decisão são então capazes de usar nós de decisão com testes 

multivariados e nós folha que fazem previsões se utilizando de funções lineares. Nós de decisão 

multivariados são construídos quando há o crescimento da árvore, enquanto as folhas funcionais 

são construídas quando há a poda (pruning) da árvore. 

4.1.1.3 Näive Bayes Multinomial (NBM) 

O classificador Naïve Bayes assume que os atributos utilizados na classificação são 

independentes, apesar do fato de que essa suposição é comumente errônea. Entretanto, apesar 

do Näive Bayes normalmente sobre-estimar a probabilidade da classe selecionada, tendo em 

vista que na maioria das aplicações ele é utilizado apenas para tomada de decisão e não para 

prever com precisão as probabilidades reais, a tomada de decisão é correta e o modelo é, 

portanto, ainda considerado preciso e encontra amplo uso (MANNING, RAGHAVAN e 

SCHÜTZE, 2008).  

Por exemplo, no âmbito de um problema de classificação de texto onde determinado 

termo deve ser classificado em uma classe adequada, utilizando-se da regra de decisão MAP 

(Maximum A Posteriori), pode-se chegar ao seguinte classificador: 

𝐶𝑚𝑎𝑝

= arg𝑐𝜖𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑃(𝑐|𝑑)) = arg𝑐𝜖𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑡𝑘|𝑐)

1≤𝑘≤𝑛𝑑

)  

 

(1) 

onde 𝑡𝑘 são os termos do documento, 𝐶 é o conjunto de classes, 𝑃(𝑐|𝑑) a probabilidade da 

classe 𝑐 dado o documento 𝑑, 𝑃(𝑐) a probabilidade da classe 𝑐, e 𝑃(𝑡𝑘|𝑐) a probabilidade do 

termo 𝑡𝑘 dada a classe 𝑐. Isto significa que, tendo em vista a correta classificação de um novo 

documento, deve-se calcular o produto da probabilidade de cada palavra do documento dada 

uma determinada classe (probabilidade) multiplicado pela probabilidade da classe anterior.  

Depois de calculadas as probabilidades para todas as classes do conjunto 𝐶, a de maior 

probabilidade é então selecionada. Tendo em vista minimizar a probabilidade da ocorrência de 

um problema de ponto flutuante, a soma dos logaritmos das probabilidades é então maximizada: 
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𝐶𝑚𝑎𝑝 = arg𝑐𝜖𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑙𝑜𝑔 𝑃(𝑐) + ∑ log 𝑃

1≤𝑘≤𝑛𝑑

(𝑡𝑘|𝑐))  

 

(2) 

onde cada parâmetro condicional log 𝑃 (𝑡𝑘|𝑐) é um peso que indica quão bom um indicador 𝑡𝑘 

é para c. De maneira similar, log 𝑃 (𝑐) é um peso que indica a frequência relativa de c, visto 

que classes mais frequentes tendem a ser mais corretas que classes menos frequentes. A soma 

do log anterior e dos pesos dos termos é então uma medida da relevância de um documento em 

relação a uma classe. Ou seja, a Equação 2 faz o papel de selecionar a classe para a qual há mais 

probabilidade de pertinência daquela instância.  

 Em suma, com a utilização de um Näive Bayes Multinomial é possível se estimar a 

probabilidade condicional de uma palavra/termo ou token em particular, dada a classe, assim 

como a frequência relativa do termo procurado em documentos pertencentes a classe c na 

seguinte forma (MANNING, RAGHAVAN e SCHÜTZE, 2008): 

𝑃(𝑡|𝑐) = (
𝑇𝑐𝑡

∑ 𝑇𝑐𝑡′𝑡′∈𝑉
)  

 

(3) 

4.1.1.4 Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) 

A Máquina de Vetor Suporte (SVM) é uma técnica que mapeia um problema de 

classificação em um espaço de dimensão maior no qual o problema se torna linearmente 

separável (CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011). A SVM constrói um 

hiperplano separador de máxima margem entre os hiperplanos que separam cada uma das 

classes, ao introduzir a variável 𝜉, não permitindo que dados de treinamento existam na região 

entre os dois hiperplanos os quais passam pelos pontos de suporte das duas classes. A função 

objetivo penaliza valores não nulos de 𝜉𝑖 e a otimização acaba por virar uma troca entre uma 

margem maior e um valor pequeno de erro como penalidade. Se a função de penalidade é linear 

o problema se transforma em:  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝐽(𝛽)  = (
1

2
) ||𝛽||∗ + 𝐶 ∑ 𝜁𝑖

𝑁
𝑖=1   

  (4) 

Sujeita a 𝑦𝑖(𝛽 ∙ 𝑥𝑖 − 𝑏) ≤ 1 − 𝜉, 𝜉 ≥ 0 
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Ainda para o caso não linear, há a existência de funções de kernel tendo em vista o 

correto mapeamento do espaço de atributos 𝛽 em um espaço ∅ (𝛽) de maior dimensão, tendo 

em vista que o SVM possa executar busca de margem máxima de hiperplano no novo espaço.  

Várias funções de kernel foram estudadas na literatura para o problema de identificação de 

gênero (CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011), com melhores resultados 

obtidos por meio da utilização do kernel de base radial (RBF), onde o produto 𝛽 ∙ 𝜒𝑖 é 

substituído pela função de kernel: 

 𝜅(𝛽 ∙ 𝜒𝑖)  = 𝑒𝑥𝑝 (
||𝛽− 𝑥𝑖||

2𝛿2 )    (5) 

4.1.2 Medidas de Avaliação de Desempenho 

A partir da coleta de tweets realizada e da utilização dos algoritmos de aprendizado de 

máquina discutidos anteriormente, há a necessidade de se escolher medidas de avaliação de 

desempenho da metodologia proposta. Para tanto, foram utilizadas duas medidas para avaliação 

de desempenho de classificadores binários (FAWCETT, 2006; POWERS, 2011): a Acurácia 

Média Total, isto é, o percentual de instâncias corretamente classificadas; e a Precisão, dada 

pela razão entre o número de instâncias corretamente classificadas e todos os resultados 

positivos da classificação, tanto verdadeiro positivos (quando a instância é corretamente 

classificada como pertencente a determinada classe) quanto falso positivos (quando a instância 

é incorretamente classificada como pertencente a determinada classe). Ou seja: 

 Acurácia Média Total: 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑢𝑗𝑜 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠
 

 Precisão: 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

4.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

As Tabelas 8 e 9 a seguir apresentam os resultados obtidos utilizando validação 

cruzada em 𝑘-pastas, mais especificamente 10 execuções com 10-pastas. Primeiramente foi 

avaliado um conjunto de 60 meta-atributos textuais baseados em caracteres e sintaxe, palavras, 

estrutura textual e morfologia textual. Posteriormente, foram adicionados os 5 meta-atributos 

psicolinguísticos. Utilizou-se como base os últimos 100 tweets (6.000 tweets) de cada perfil, os 

quais foram organizados em duas bases distintas, uma com os 60 meta-atributos textuais e a 

outra com um total de 65 meta-atributos incluindo os psicolinguísticos.  
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As análises consideraram uma base tweet a tweet de cada autor e outra concatenando 

todos os tweets de cada autor. Os classificadores utilizados foram aqueles descritos 

anteriormente: FT, BFTree, NBM e SVM. Os resultados apresentados nas Tabelas 8 e 9 

correspondem aos valores médios das 10 execuções em 10-pastas da Acurácia Média Total bem 

como seu desvio padrão (entre parêteses), além da Precisão para as mensagens com expressão 

de gênero masculino (M) e feminino (F). 

TABELA 8 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO DA 

BASE DE 100 TWEETS PARA CADA PERFIL CONSIDERANDO 60 META-ATRIBUTOS. 

Método 

(60 meta-

atributos) 

Tamanho 

da Base 
Medidas FT BFTree NBM SVM 

Tweet a Tweet 
3000(M) 

3000(F) 

Acurácia 
61,49% 

(1,98) 

63,50% 

(1,75) 

62,15% 

(2,12) 
67,91% 

(1,75) 

Precisão 
0,618(M) 

0,615(F) 

0,599(M) 

0,714(F) 

0,597(M) 

0,656(F) 
0,674(M) 

0,719(F) 

Tweets 

Concatenados 

30(M) 

30(F) 

Acurácia 
65,83% 

(20,15) 
77,83% 

(17,42) 

69,50% 

(18,51) 

67,17% 

(20,58) 

Precisão 
0,690(M) 

0,677(F) 
0,790(M) 

0,820(F) 

0,667(M) 

0,750(F) 

0,690(M) 

0,677(F) 

 

TABELA 9 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO DA 

BASE DE 100 TWEETS PARA CADA PERFIL CONSIDERANDO 65 META-ATRIBUTOS. 

Método 

(65 meta-

atributos) 

Tamanho 

da Base 
Medidas FT BFTree NBM SVM 

Tweet a Tweet 
3000(M) 

3000(F) 

Acurácia 
61,58% 

(2,23) 

63,50% 

(1,69) 

62,07% 

(2,06) 
67,67% 

(1,79) 

Precisão 
0,620(M) 

0,622(F) 

0,602(M) 

0,714(F) 

0,597(M) 

0,658(F) 
0,653(M) 

0,712(F) 

Tweets 

Concatenados  

30(M) 

30(F) 

Acurácia 
68,17% 

(18,21) 
74,33% 

(20,16) 

69,50% 

(18,96) 

66,83% 

(20,58) 

Precisão 
0,655(M) 

0,645(F) 
0,750(M) 

0,760(F) 

0,697(M) 

0,741(F) 

0,587(M) 

0,786(F) 

 

Os dados das Tabelas 8 e 9 indicam que o algoritmo BFTree tem um bom desempenho 

quando comparado aos outros classificadores, especialmente para os tweets concatenados. 

Nota-se também que a base concatenada gera resultados significativamente superiores àqueles 

apresentados pela análise tweet a tweet.  



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

 

39 

O desempenho do SVM se mostrou estável para ambas as formas de apresentação dos 

dados, seja tweet a tweet ou tweets concatenados, mostrando resultados equivalentes aos 

publicados na literatura (CHENG, CHANDRAMOULI e SUBBALAKSHMI, 2011; 

MIRANDA FILHO, CARVALHO e PAPPA, 2014) para um problema diferente, mesmo ao se 

utilizar corpus com presença de mensagens neutras. 

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos ao se utilizar novamente os conjuntos tanto 

de 60 meta-atributos textuais, quanto com a adição dos 5 meta-atributos psicolinguísticos. Esses 

resultados correspondem à validação cruzada (10 × 10-pastas) para uma base formada pelos 

últimos 500 tweets de cada perfil de maneira concatenada (30.000 tweets).  

Tal escolha foi feita pois o limite de 500 tweets facilitou a verificação quanto a 

existência de tweets em outras línguas que não português, retweets (RT’s), tweets que eram 

apenas menções a outros perfis (@), tweets somente links, além de tweets que eram totalmente 

compostos por caracteres não ASCII, além de que houve o interesse de que a maioria dos tweets 

utilizados fosse do ano vigente (2015), tendo em vista a existência de perfis com uso recorrente 

de RT’s e poucos tweets autorais. 

O que se percebe, nesse caso, é que os algoritmos SVM e FT apresentam os melhores 

desempenhos médios de classificação. Neste último caso a Precisão para o gênero feminino é 

ligeiramente maior do que para o masculino, que sofre uma pequena queda quando em 

comparação ao resultado do SVM. Como exemplo com relação a acurácia pode-se notar o 

mesmo comportamento ao se observar as matrizes de confusão para os resultados obtidos de 

uma execução da validação cruzada a partir de todas as predições para as 10-pastas, ou seja, 

uma média do número de instâncias classificadas corretamente e incorretamente quando da 

utilização de cada algoritmo em uma execução para as 10-pastas (cf. Tabela 11). 

TABELA 10 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO. 

Método Medidas FT BFTree NBM SVM 

Tweets 

Concatenados 

(60 meta-

atributos) 

Acurácia 

74,83% 

(17,65) 

0,833(M) 

0,700(F) 

59,83% 

(17,42) 

0,567(M) 

0,533(F) 

72,00% 

(17,06) 

0,767(M) 

0,700(F) 

75,50% 

(16,99) 

0,766(M) 

0,766(F) 

Precisão 
0,735(M) 

0,808(F) 

0,548(M) 

0,552(F) 

0,719(M) 

0,75(F) 
0,767(M) 

0,767(F) 

Tweets 

Concatenados 

(65 meta-

atributos) 

Acurácia 

75,00% 

(16,50) 

0,800(M) 

0,700(F) 

62,67% 

(18,97) 

0,700(M) 

0,567(F) 

72,50% 

(17,79) 

0,733(M) 

0,667(F) 

76,50% 

(16,43) 

0,767(M) 

0,733(F) 
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Precisão 
0,727(M) 

0,778(F) 

0,618(M) 

0,654(F) 

0,688(M) 

0,714(F) 
0,759(M) 

0,742(F) 

 

TABELA 11 - MATRIZES DE CONFUSÃO DA ACURÁCIA PARA OS RESULTADOS OBTIDOS PARA A 

CLASSIFICAÇÃO DE EXPRESSÃO DE GÊNERO. 

Método FT BFTree NBM SVM 

Tweets 

Concatenados 

(60 meta-

atributos) 

 M F  M F  M F  M F 

M 25 5 M 17 13 M 23 7 M 23 7 

F 9 21 F 14 16 F 9 21 F 7 23 

Tweets 

Concatenados 

(65 meta-

atributos) 

 M F  M F  M F  M F 

M 24 6 M 21 9 M 22 8 M 23 7 

F 9 21 F 13 17 F 10 20 F 8 22 

 

Para avaliar a importância relativa dos meta-atributos usados na tarefa de classificação 

foi criado um ranking de relevância para eles por meio dos seguintes algoritmos: χ² (chi-

squared), usado de modo a avaliar o quão bom é o fitness de uma determinada distribuição em 

comparação com uma distribuição teórica; e Ganho de Informação, a qual, considerando a 

entropia como medida de impureza de um conjunto de treinamento, é utilizada para medir a 

eficácia de um atributo para classificar esse conjunto.  

Os rankings de relevância dos 20 meta-atributos mais significativos e dos 5 menos 

significativos, obtidos a partir do conjunto de 65 meta-atributos utilizados, para os testes 

realizados com 100 e 500 tweets via validação cruzada em 𝑘-pastas (10 × 10-pastas) para cada 

perfil, em ordem decrescente, são mostrados nas Tabelas 12, 13, 14 e 15 (os meta-atributos são 

melhor descritos nas Tabelas 2 a 6 do Capítulo 3). 

TABELA 12 - RANKING DOS 20 META-ATRIBUTOS MAIS SIGNIFICATIVOS PARA OS TESTES 

REALIZADOS COM 100 TWEETS DE FORMA CONCATENADA. 

 

Ranking 

 χ2 (chi-squared) Ganho de Informação 

Nome Descrição Nome Descrição 

1 ET8 
Frases iniciadas por letra 

maiúscula pelo total de frases 
ET8 

Frases iniciadas por letra 

maiúscula pelo total de frases 

2 P12 Medida de Entropia P12 Medida de Entropia 

3 P4 

Número de palavras com mais 

de 6 caracteres pelo total de 

palavras 

P4 

Número de palavras com mais 

de 6 caracteres pelo total de 

palavras 
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4 P5 

Número de palavras com 1 a 3 

caracteres pelo total de 

palavras 

P5 

Número de palavras com 1 a 3 

caracteres pelo total de 

palavras 

5 P3 
Número de palavras diferentes 

pelo total de palavras 
P3 

Número de palavras diferentes 

pelo total de palavras 

6 P2 
Média da quantidade de 

caracteres por palavra 
P2 

Média da quantidade de 

caracteres por palavra 

7 P7 

Razão entre hapax 

dislegomena pelo número 

total de palavras 

P7 

Razão entre hapax 

dislegomena pelo número 

total de palavras 

8 P6 
Razão entre hapax legomena 

pelo número total de palavras 
P6 

Razão entre hapax legomena 

pelo número total de palavras 

9 AP5 

Número de emoticons 

negativos pelo total de 

palavras 

AP5 

Número de emoticons 

negativos pelo total de 

palavras 

10 P8 Medida K de Yule P8 Medida K de Yule 

11 P11 Medida R de Honore P11 Medida R de Honore 

12 C16 
Número de reticências pelo 

total de caracteres 
C16 

Número de reticências pelo 

total de caracteres 

13 P9 Medida D de Simpson P9 Medida D de Simpson 

14 P1 Quantidade total de palavras P1 Quantidade total de palavras 

15 P10 Medida S de Sichel P10 Medida S de Sichel 

16 C5 
Número de espaços em branco 

pelo total de caracteres 
C5 

Número de espaços em branco 

pelo total de caracteres 

17 P13 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas um 

caractere pelo total de 

palavras 

P13 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas um 

caractere pelo total de 

palavras 

18 C15 

Número de pontos finais 

simples pelo total de 

caracteres 

C15 

Número de pontos finais 

simples pelo total de 

caracteres 

19 C4 
Quantidade de números pelo 

total de caracteres 
C4 

Quantidade de números pelo 

total de caracteres 

20 P14 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas dois 

caracteres pelo total de 

palavras 

P14 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas dois 

caracteres pelo total de 

palavras 

 



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

 

42 

TABELA 13 - RANKING DOS 5 META-ATRIBUTOS MENOS SIGNIFICATIVOS PARA OS TESTES 

REALIZADOS COM 100 TWEETS DE FORMA CONCATENADA. 

 

Ranking 

 χ2 (chi-squared) Ganho de Informação 

Nome Descrição Nome Descrição 

1 ET2 Quantidade total de parágrafos ET2 Quantidade total de parágrafos 

2 P24 

Frequência da utilização de 

palavras com 12 caracteres 

pelo total de palavras 

P24 

Frequência da utilização de 

palavras com 12 caracteres 

pelo total de palavras 

3 C1 Quantidade total de caracteres C1 Quantidade total de caracteres 

4 ET1 Quantidade total de frases ET1 Quantidade total de frases 

5 P28 

Frequência da utilização de 

palavras com 16 caracteres 

pelo total de palavras 

P28 

Frequência da utilização de 

palavras com 16 caracteres 

pelo total de palavras 

 

TABELA 14 - RANKING DOS 20 META-ATRIBUTOS MAIS SIGNIFICATIVOS PARA OS TESTES 

REALIZADOS COM 500 TWEETS DE FORMA CONCATENADA. 

 

Ranking 

 χ2 (chi-squared) Ganho de Informação 

Nome Descrição Nome Descrição 

1 ET8 
Frases iniciadas por letra 

maiúscula pelo total de frases 
ET8 

Frases iniciadas por letra 

maiúscula pelo total de frases 

2 P12 Medida de Entropia P12 Medida de Entropia 

3 P4 

Número de palavras com mais 

de 6 caracteres pelo total de 

palavras 

P4 

Número de palavras com mais 

de 6 caracteres pelo total de 

palavras 

4 P5 

Número de palavras com 1 a 3 

caracteres pelo total de 

palavras 

P5 

Número de palavras com 1 a 3 

caracteres pelo total de 

palavras 

5 P3 
Número de palavras diferentes 

pelo total de palavras 
P3 

Número de palavras diferentes 

pelo total de palavras 

6 P2 
Média da quantidade de 

caracteres por palavra 
P2 

Média da quantidade de 

caracteres por palavra 

7 P7 

Razão entre hapax 

dislegomena pelo número 

total de palavras 

P7 

Razão entre hapax 

dislegomena pelo número 

total de palavras 

8 P6 
Razão entre hapax legomena 

pelo número total de palavras 
P6 

Razão entre hapax legomena 

pelo número total de palavras 

9 AP5 

Número de emoticons 

negativos pelo total de 

palavras 

AP5 

Número de emoticons 

negativos pelo total de 

palavras 

10 P8 Medida K de Yule P8 Medida K de Yule 

11 P11 Medida R de Honore P11 Medida R de Honore 
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12 C16 
Número de reticências pelo 

total de caracteres 
C16 

Número de reticências pelo 

total de caracteres 

13 P9 Medida D de Simpson P9 Medida D de Simpson 

14 P1 Quantidade total de palavras P1 Quantidade total de palavras 

15 P10 Medida S de Sichel P10 Medida S de Sichel 

16 C5 
Número de espaços em branco 

pelo total de caracteres 
C5 

Número de espaços em branco 

pelo total de caracteres 

17 P13 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas um 

caractere pelo total de 

palavras 

P13 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas um 

caractere pelo total de 

palavras 

18 C15 

Número de pontos finais 

simples pelo total de 

caracteres 

C15 

Número de pontos finais 

simples pelo total de 

caracteres 

19 C4 
Quantidade de números pelo 

total de caracteres 
C4 

Quantidade de números pelo 

total de caracteres 

20 P14 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas dois 

caracteres pelo total de 

palavras 

P14 

Frequência da utilização de 

palavras de apenas dois 

caracteres pelo total de 

palavras 

 

TABELA 15 - RANKING DOS 5 META-ATRIBUTOS MENOS SIGNIFICATIVOS PARA OS TESTES 

REALIZADOS COM 500 TWEETS DE FORMA CONCATENADA. 

 

Ranking 

 χ2 (chi-squared) Ganho de Informação 

Nome Descrição Nome Descrição 

1 
 

P19 

Frequência da utilização de 

palavras com 7 caracteres pelo 

total de palavras 

 

P19 

Frequência da utilização de 

palavras com 7 caracteres pelo 

total de palavras 

2 P17 

Frequência da utilização de 

palavras com 5 caracteres pelo 

total de palavras 

P17 

Frequência da utilização de 

palavras com 5 caracteres pelo 

total de palavras 

3 P21 

Frequência da utilização de 

palavras com 9 caracteres pelo 

total de palavras 

P21 

Frequência da utilização de 

palavras com 9 caracteres pelo 

total de palavras 

4 P24 

Frequência da utilização de 

palavras com 12 caracteres 

pelo total de palavras 

P24 

Frequência da utilização de 

palavras com 12 caracteres 

pelo total de palavras 

5 P22 

Frequência da utilização de 

palavras com 10 caracteres 

pelo total de palavras 

P22 

Frequência da utilização de 

palavras com 10 caracteres 

pelo total de palavras 

 

A partir da ordem dos meta-atributos mais significativos apresentada nas Tabelas 12 e 

14 pode-se concluir que, para ambas as bases (100 e 500 tweets), os atributos basedos em 
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estrutura textual, palavras, caracteres e sintaxe se sobressaem, principalmente ET8, P12, P3, P7 e 

C5 (frases iniciadas por letra maiúscula pelo total de frases, medida de entropia, número de 

palavras diferentes pelo total de palavras, razão entre hapax dislegomena pelo número total de 

palavras e número de espaços em branco pelo total de caracteres). 

Mais ainda, é interessante notar que os atributos psicolinguísticos, tais como AP1 e 

AP3 (razão entre o número de palavras positivas pelo total de palavras e razão entre o número 

de palavras neutras pelo número de palavras, respectivamente), são mais significativos nas 

bases de dados maiores, onde a repetição de palavras pode evidenciar um padrão de 

comunicação. 

Já a partir das Tabelas 13 e 15 se nota que a utilização de palavras longas, evidenciadas 

pelos meta-atributos P21, P22, P24 e P28 (frequência da utilização de palavras de 9, 10, 12 e 16 

caracteres, respectivamente) acaba por não ser tão significativa no contexto do Twitter, 

principalmente por conta do limite de 140 caracteres para cada tweet. Também há indícios de 

que a quantidade total de parágrafos (ET2) e a quantidade total de frases (ET1) não são meta-

atributos significativos quando do estudo da base de 100 tweets, visto que poucos usuários têm 

o costume do uso de mais de um parágrafo e frases quando no contexto do Twitter.  

Para avaliar a importância dos diferentes conjuntos de meta-atributos (caracteres e 

sintaxe, palavras, estrutura textual, morfologia textual e psicolinguísticos) para o problema de 

classificação de gênero, com a utilização da metodologia GENEC, cada um dos cinco conjuntos 

de meta-atributos definidos foi investigado separadamente e comparado com o conjunto de 

todos os meta-atributos utilizando os algoritmos BFTree e SVM, para os conjuntos de 100 e 

500 tweets concatenados por perfil (6.000 e 30.000 tweets no total) quanto à acurácia, 

respectivamente, tal como apresentado anteriormente.   

TABELA 16 - ACURÁCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO DE ACORDO COM OS DIFERENTES 

CONJUNTOS DE META-ATRIBUTOS. 

Conjunto de Meta-Atributos 
100 tweets 

(BFTree) 

500 tweets 

(SVM) 

Caracteres e Sintaxe 
58,00% 

(18,42) 

78,67% 

(16,60) 

Palavras 
53,33% 

(18,65) 

63,67% 

(18,41) 

Estrutura Textual 
68,67% 

(16,46) 

75,67% 

(16,99) 
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Morfologia Textual 
64,00% 

(16,36) 

55,67% 

(16,95) 

Psicolinguísticos 
52,17% 

(18,90) 

70,19% 

(19,14) 

Todos 74,33% 76,50% 

 

Os resultados apresentados na Tabela 16 mostram que todos os conjuntos de meta-

atributos contribuem para o processo de classificação de gênero e também que, quando da 

utilização de 100 tweets por perfil, os meta-atributos baseados em estrutura textual 

(principalmente ET8) e em morfologia textual tendem a ser importantes discriminadores de 

gênero.  

Entretanto, à medida que são utilizados mais tweets os meta-atributos baseados em 

caracteres e sintaxe, palavras e psicolinguísticos (principalmente AP1, referente a palavras 

positivas e AP3, referente a palavras neutras) também passam a ser discriminadores de gênero. 

Assim, os resultados experimentais indicam que há diferenças significativas entre os usuários 

com expressões de gênero masculino e feminino no Twitter, mesmo na presença de mensagens 

neutras. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Essa dissertação teve como objetivo analisar diferentes algoritmos e meta-atributos 

para o problema de classificação de expressão de gênero em mídias sociais, especificamente no 

Twitter. Até o momento só um estudo foi dedicado a tal problema para tweets escritos em 

Português. Além disso, propôs-se uma metodologia e um conjunto de meta-atributos para a 

classificação automática de expressão de gênero, tendo por base a já estruturada área de 

atribuição de autoria. 

Como subprodutos da dissertação, além da metodologia GENEC, métodos para a 

extração direta de tweets a partir das API’s do Twitter e subsequente criação automática de 

bases de dados de tweets para cada perfil de usuário também foram desenvolvidos, bem como 

um módulo de extração de meta-atributos textuais, o qual cria, de acordo com as bases de dados 

anteriores, vetores de características para cada mensagem ou conjunto de mensagens, a partir 

de técnicas já consolidadas, tais como tokenização e POS tagging. 

A partir da utilização de tais ferramentas, em conjunto com algoritmos de 

classificação, pode-se perceber que o uso de meta-atributos textuais pode ser muito importante 

para a detecção de estilo de escrita e características de expressão de gênero para ambos os sexos. 

Os resultados experimentais também mostraram que o uso de Árvores de Decisão e de SVMs 

pode alcançar bons resultados, com acurácia média entre 70% e 75%, mesmo na presença de 

mensagens neutras. 

Como trabalhos futuros há a pretensão de se utilizar tweets de usuários comuns do 

Twitter e não apenas apresentadores, cronistas, repórteres e jornalistas. A partir do 

desenvolvimento de uma metodologia para coleta de tweets que transmitam gênero para ambos 

os sexos, seja por meio de busca por tópicos, eventos ou até mesmo por seguir perfis 

considerados mais masculinos ou femininos, explorar outros classificadores e conjuntos 

menores de meta-atributos para um número maior de tweets e perfis de usuários com menor 

presença de mensagens neutras.  

Também se planeja a proposição e análise de novos meta-atributos psicolinguísticos, 

os quais devem ser baseados nas categorias já existentes do LIWC 2007 (Linguistic Inquiry 

Word Count) de Pennebaker, Francis e Booth (2001), dicionário com versão em português 

(BALAGE FILHO, ALUÍSIO e PARDO, 2013), comumente utilizado na área de análise de 

sentimento, tais como proporção de palavras relacionadas à família, ao corpo, à dinheiro, dentre 

outros tópicos, os quais podem complementar e melhorar os resultados aqui exibidos. 
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APÊNDICE 1 – EXEMPLO DE MÓDULO DE COLETA DE TWEETS POR PERFIL 

TABELA 17 - EXEMPLO DE MÓDULO DE COLETA DE TWEETS POR PERFIL.                                                                 

''' 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

COLETA AUTOMÁTICA DE TWEETS POR PERFIL (@) E CONSTRUCAO DE ARQUIVO 

CSV 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

""" 

#Passos: 

#------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

# Com este método temos acesso aos ultimos 3240 tweets de cada dado 

usuario  

#------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

#(1) Instalar o Tweepy por meio do Pip 

(https://github.com/tweepy/tweepy) 

#(2) Obter 'api_key', 'api_secret', 'oauth_token' e 

'oauth_token_secret'(vide documentação do Twitter) 

#(3) Modificar o presente codigo para cada necessidade especifica 

#------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

''' 

 

import tweepy 

import csv 

 

''' 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

(1) DEFINICAO DOS PARAMETROS DE CONTROLE, AUTENTICACAO E IMPORTACAO 

DO TWEEPY 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

'''  

 

#Credenciais da API do Twitter criada (vide documentação do Twitter) 

consumer_key = "y1P1Gd0ceqVUit7b2" 

consumer_secret = "VNkfcmhaZGEdsf" 

access_key = "390000000-PCKvsmiBR" 

access_secret = "fD3okt5cpq661vCv" 

 

''' 
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

(2) MECANISMO DE COLETA AUTOMATICA DE TWEETS POR PERFIL (@) E 

CONSTRUCAO DE ARQUIVO .CSV POR PERFIL 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

''' 

 

def get_all_tweets(screen_name): 

 

#Autenticação  

auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 

auth.set_access_token(access_key, access_secret) 

api = tweepy.API(auth) 

 

#Criação de lista para tweets importados via Tweepy 

alltweets = []  

 

#Requisição para Importação dos 200 tweets mais recentes (limite) 

new_tweets = api.user_timeline(screen_name = screen_name,count=200) 

 

#Salva-se os 200 tweets Importados 

alltweets.extend(new_tweets) 

 

#Salva-se o id dos últimos tweets importados -1 

oldest = alltweets[-1].id - 1 

 

#Continua-se a importação de tweets até que não hajam mais tweets ou 

se alcance o limite 

while len(new_tweets) > 0: 

print "Importando tweets antes de %s" % (oldest) 

 

#Tweets subsequentes utilizam-se de max_id para que não haja 

duplicatas 

new_tweets = api.user_timeline(screen_name = 

screen_name,count=200,max_id=oldest) 

 

#Salva-se os novos 200 tweets importados 

alltweets.extend(new_tweets) 

 

#Salva-se o id dos tweets importados anteriormente -1 

oldest = alltweets[-1].id - 1 

print "...%s tweets importados ate o momento" % (len(alltweets)) 

 

#Transforma-se os tweets em array afim de popular o arquivo .csv  

outtweets = [[tweet.id_str, tweet.created_at, 

tweet.text.encode("utf-8")] for tweet in alltweets] 

 

#Cria-se o arquivo .csv 

with open('%s_tweets.csv' % screen_name, 'wb') as f: 

writer = csv.writer(f) 

writer.writerow(["id","created_at","text"]) 
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writer.writerows(outtweets) 

pass 

 

''' 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

(3) DEFINICAO DO PERFIL A SER MINERADO 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-- 

''' 

 

if __name__ == '__main__': 

#Username da conta a ser minerada 

get_all_tweets("@perfil") 
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APÊNDICE 2 – DICIONÁRIOS UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS 

META-ATRIBUTOS PSICOLINGUÍSTICOS 

TABELA 18 - DICIONÁRIO DE PALAVRAS POSITIVAS.                            

abencoada, abencoadas, abencoado, abencoados, abrilhantada, abrilhantadas, abrilhantado, abrilhantados, 

abundancia, abundante, acertada, acertadas, acertados, aclamada, aclamado, adequada, adequadamente, 

adequado, admiraveis, admiravel, adorada, adoradas, adorado, adorados, adoranda, adorandas, adorando, 

adorandos, adoraveis, adoravel , adorei, afortunada, afortunadas, afortunado, afortunados, agradavel, 

agradavelmente, alcanca, alcancar, alcancou, alegre, alegremente, amada, amadas, amado, amados, 

amadurecida, amadurecidas, amadurecido, amadurecidos, amaveis, amavel, amigavel, amigavelmente, 

amorosa, amoroso, amparada, amparado, animada, animadas, animado, animados, animador, animadora, 

animadoras, animadores, animados, apaixonante, apaixonantes, apaziguador, apaziguadora, apaziguadoras, 

apaziguadores, aperfeicoa, aperfeicoada, aperfeicoado, aperfeicoar, apreciada, apreciadas, apreciado, 

apreciador, apreciadora, apreciadoras, apreciadores, apreciados, apreciando, aprimorada, aprimoradas, 

aprimorado, aprimorados, aprimoramento, apropriada, apropriadas, apropriado, apropriados, aprovada, 

aprovadas, aprovado, aprovados, arrasou, arrojada, arrojadas, arrojado, arrojados, assertiva, assertivas, 

assertivo, assertivos, atenciosa, atenciosas, atencioso, atenciosos, atento, atenta, ativada, ativado, ativo, ativa, 

atraente, atraentes, atrativa, atrativas, atratividade, atrativo, atrativos, aumentar, aumento, auspiciosa, 

auspiciosas, auspicioso, auspiciosos, autentica, autenticas, autentico, autenticos, autoconfiante, autoconfiantes, 

autorizado, autorizar, avancando, avanco, avancos, avantajada, avantajado, avantajar, bacana, bacanas, bacano, 

bacanos, bela, belas, belissima, belissimas, belissimo, belissimos, belo, belos, bem sucedido, beneficamente, 

beneficiado, beneficiando, beneficio, benefico, boa, bom, bondosa, bondosas, bondoso, bondosos, bonita, 

bonitas, bonito, bonitos, brilhante, brilhantes, briosa, briosas, brioso, briosos, calmo, calma, calorosa, calorosas, 

caloroso , calorosos, capacitada, capacitadas, capacitado, capacitados, capacitando, capaz, capazes, cariciosa, 

cariciosas, caricioso, cariciosos, caridosa, caridosas, caridoso, caridosos, carinhosa, carinhosas, carinhoso, 

carinhosos, carismatica, carismaticas, carismatico, carismaticos, cativante, cativantes, cavalheiresca, 

cavalheirescas, cavalheiresco, cavalheirescos, cavalheiro, cavalheiros, celebre, celebres, certa, certeira, certeiro, 

certissimo, certo, charmosa, charmosas, charmoso, charmosos, chefia, cheirosa, cheirosas, cheiroso, cheirosos, 

chique, chiques, civilizada, civilizadas, civilizado, civilizados, celebre, coerente, coerentes, colabora, 

colaboracao, colaboracoes, colaborado, colaborador, colaboradora, colaboradores, colaboradoras, colaborando, 

colaborar, colaborativa, com sucesso, competente, competentes, complementados, compreensiva, 

compreensivo, conceituada, conceituadas, conceituado, conceituados, conclusivamente, conclusivo, 

conducente, confianca, confiante, confiantes, confiaveis, confiavel, confortador, confortadora, confortadoras, 

confortadores, confortante, confortantes, conquistamos, conquistas, consagrada, consagradas, consagrado, 

consagrados, consecucao, conseguida, construtiva, construtivamente, construtivas, construtivo, construtivo, 

construtivos, contente, convidativa, convidativas, convidativo, convidativos, convincente, convincentes, 

convivente, conviventes, corajosa, corajosas, corajoso, corajosos, cortes, cortesia, criador, criativa, 

criativamente, criativas, criatividade, criativo, criativos, cuidadosa, cuidadosas, cuidadoso, cuidadosos, culta, 

cultas, cumprimentos,  curti, curtida, curtidas, curtido, curtidos, dedicada, dedicadas, dedicado, dedicados, 

delicia, delicias, deliciosamente, deliciosa, deliciosas, delicioso, deliciosos, demais, desejado, desejada, 

desejavel, desfrutado, desfrutar, deslumbrante, deslumbrantes, despachada, despachadas, despachado, 

despachados, destemido, destinado, destinada, determinado, diligente, diligentemente, disciplinada, 

disciplinadas, disciplinado, disciplinados, discreta, discretas, discreto, discretos, distincao, distincoes, distinto, 

distinta, distintamente, distintivo, divertida, divertidas, divertido, divertido, divertidos, divina, divinais, divinal, 

divinas, divino, divinos, doce, do caralho, du caralho, educado, educada, educados, educadas, educativa, 

educativas, educativo, educativos, efetivo, eficaz, eficazes, eficiente, eficientes, eficientemente, efusiva, 

efusivas, efusivo, efusivos, elegante, elegantes, eletrizante, eletrizantes, elogio, elogiou, elogiosa, elogiosas, 

elogioso, elogiosos, elogiado, elogiada, elucidativa, elucidativas, elucidativo, elucidativos, emocionado, 

emocionados, emocionadas, emocionada, emocionante, empenhada, empenhadas, empenhado, empenhados, 

empolgada, empolgadas, empolgado, empolgados, encantado, encantada, encantador, encantadora, 

encantadoramente, encantadoras, encantadores, encorajada, encorajadas, encorajado, encorajador, 

encorajadora, encorajadoras, encorajadores, encorajados, engenhoso, engenhosa, engracado, engraçado, 

entusiasmada, entusiasmado, entusiasmante, entusiasmantes, entusiasticamente, entusiasta, entusiastas, 

equilibrada, equilibradas, equilibrado, equilibrados, erudita, eruditas, erudito, eruditos, esbelta, esbeltas, 

esbelto, esbeltos, esclarecedor, esclarecedora, esclarecedoras, esclarecedores, esclarecida, esclarecidas, 

esclarecido, escolarizada, escolarizadas, escolarizado, escolarizados, esforcado, esperto, espetacular, 

espetacularmente, espetaculares, esplendida, esplendida, esplendido, esplendorosa, esplendorosa, 
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esplendorosas, esplendoroso, esplendorosos, estabilizado, estabilizada, estavel, estupenda, estupendas, 

estupendo, estupendos, excelente, excelentes, excepcionais, excepcional, excepcionalmente, excitante, 

excitantes, exemplar, exemplares, experta, expertas, experto, expertos, expressiva, expressivas, expressivo, 

expressivos, extraordinaria, extraordinarias, extraordinario, extraordinarios, fabulosa, fabulosas, fabuloso, 

fabulosos, facil, facilimo, facilmente, fantastica, fantasticas, fantastico, fantasticos, fascinante, fascinantes, 

favoravel, favoravelmente, favorecido, favorecida, favorito, favorita, favoritos, favoritas, feliz, felizarda, 

felizardas, felizardo, felizardos, felizes, fenomenais, fenomenal, foda, fodas, formidaveis, formidavel, formosa, 

formosas, formoso, formosos, forte, fortissima, fortissimo, fortalecido, fortalecida, geniais, genial, genia, genio, 

genios, genias, gentil, gentis, glamurosa, glamurosas, glamuroso, glamurosos, gostosa, gostosas, gostoso, 

gostosos, graciosa, graciosas, gracioso, graciosos, grandiosa, grandiosas, grandioso, grandiosos, grandemente, 

grandiosamente, habilidosa, habilidosas, habilidoso, habilidosos, habilitada, habilitadas, habilitado, habilitados, 

harmoniosa, harmoniosas, harmonioso, harmoniosos, hiperculta, hipercultas, hiperculto, hipercultos, 

hiperdotada, hiperdotadas, hiperdotado, hiperdotados, honesta, honestas, honesto, honestos, honoraveis, 

honoravel, honrada, honradas, honrado, honrados, honrosa, honrosas, honroso, honrosos, hospitaleira, 

hospitaleiras, hospitaleiro, hospitaleiros, idolatrada, idolatradas, idolatrado, idolatrados, ideal, iluminada, 

iluminadas, iluminado, iluminados, ilustre, ilustres, imaculada, imaculadas, imaculado, imaculados, 

imortalizada, imortalizadas, imortalizado, imortalizados, impecavel, imperdivel, impressionante, 

impressionantemente, incansaveis, incansavel, incansavelmente, incomparavel, incrivelmente, influente, 

influentes, inovador, inovadora, inovadoras, inovadores, inovando, inquestionaveis, inquestionavel, insigne, 

insignes, inspirada, inspiradas, inspirado, inspirador, inspiradora, inspiradoras, inspiradores, inspirados, 

instrutiva, instrutivas, instrutivo, instrutivos, insuperaveis, insuperavel, inteligente, inteligentes, interessado, 

invenciveis, invencíveis, invencivel, invencível, inventiva, inventivas, inventivo, inventivos, inventor, 

inventora, inventoras, inventores, inspirada, inspirado, irado, irrefutaveis, irrefutavel, irreprimiveis, 

irreprimivel, isenta, isentas, isento, isentos, jeitosa, jeitosas, jeitoso, jeitosos, joia, joviais, jovial, justa, justas, 

justo, justos, leais, leal, legitimo, linda, lindamente, lindo, lisonjeador, lisonjeadora, lisonjeadoras, 

lisonjeadores, lisonjeira, lisonjeiras, lisonjeiro, lisonjeiros, luxuosa, luxuosas, luxuoso, luxuosos, mais facil, 

mais feliz, mais forte, magnanima, magnanimas, magnanimo, magnanimos, magnifica, magnificas, 

magnificente, magnificentes, magnifico, magnificos, mago, magos, majestatica, majestaticas, majestatico, 

majestaticos, majestosa, majestosas, majestoso, majestosos, maneiro, maneiros, maravilhado, maravilhosa, 

maravilhosas, maravilhoso, maravilhosos, massa, meiga, meigas, meigo, meigos, melhor, melhora, melhorado, 

melhorando, melhoramento, melhoria, melhorias, melodiosa, melodiosas, melodioso, melodiosos, memoraveis, 

memoravel, memoriosa, memoriosas, memorioso, memoriosos, merecedor, merecedora, merecedoras, 

merecedores, meticulosa, meticulosas, meticuloso, meticulosos, milagrosa, milagrosas, milagroso, milagrosos, 

mimosa, mimosas, mimoso, mimosos, minuciosa, minuciosas, minucioso, minuciosos, modernas, moderno, 

modernos, modesto, motivada, motivadas, motivado, motivador, motivadora, motivadoras, motivadores, 

motivados, muito bom, muito show, nobre, nobres, organizada, organizadas, organizado, organizados, 

orgulhoso, orgulhosa, originais, original, otima, otimo, otimista, participativo, participativa, participativamente, 

penetrante, penetrantes, perfeita, perfeitamente, perfeitas, perfeito, perfeitos, persuasiva, persuasivas, 

persuasivo, persuasivos, perspicaz, perspicazmente, pertinente, pertinentes, piedosa, piedosas, piedoso, 

piedosos, ponderada, ponderadas, ponderado, ponderados, ponderosa, ponderosas, ponderoso, ponderosos, 

ponto forte, pontuais, pontual, popular, populares, positivo, positivamente, precavida, precavidas, precavido, 

precavidos, preciosa, preciosas, precioso, preciosos, predileta, prediletas, predileto, prediletos, preferida, 

preferidas, preferido, preferidos, premiada, premiadas, premiado, premiados, prendada, prendadas, prendado, 

prendados, preparada, preparadas, preparado, preparados, prestativa, prestativas, prestativo, prestativos, 

prestigiada, prestigiadas, prestigiado, prestigiados, prestigiante, prestigiantes, prestigiosa, prestigiosas, 

prestigioso, prestigiosos, prevenida, prevenidas, prevenido, prevenidos, previdente, previdentes, proativo, 

proativa, proativamente, prodigiosa, prodigiosas, prodigioso, prodigiosos, produtiva, produtivas, produtivo, 

produtivos, proeminente, proeminentes, proficiente, proficientes, proficientemente, proficua, proficuas, 

proficuo, proficuos, progresso, progrediu, promissor, promissora, promissoras, promissores, promitente, 

promitentes, propicia, propicias, propicio, propicios, proporcionais, proporcional, prospera, prosperas, 

prospero, prosperos, proveitosa, proveitosas, proveitoso, proveitosos, proveitosamente, providenciais, 

providencial, pujante, pujantes, qualificada, qualificadas, qualificado, qualificados, querida, queridas, querido, 

queridos, quista, quistas, quisto, quistos, racionais, racional, radiante, radiantes, radiosa, radiosas, radioso, 

radiosos, realista, realistas, realizada, realizadas, realizado, realizados, receptiva, receptivas, receptivo, 

receptivos, recomendada, recomendadas, recomendado, recomendados, recomendaveis, recomendavel, 

recompensado, recompensador, recompensada, recompensadora, reforcada, reforcado, relaxado, renovada, 

renovadas, renovado, renovados, rentavel, respeitada, respeitadas, respeitado, respeitador, respeitadora, 

respeitadoras, respeitadores, respeitados, respeitaveis, respeitavel, respeitosa, respeitosas, respeitoso, 

respeitosos, responsaveis, responsavel, revigorada, revigoradas, revigorado, revigorados, sabia, sabio, 
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santificada, santificadas, santificado, santificados, santissima, santissimas, santissimo, santissimos, santo, santa, 

sarada, saradas, sarado, sarados, satisfeito, satisfeita, satisfatoriamente, sedutor, sedutora, sedutoras, sedutores, 

segura, seguras, seguro, seguros, seleta, seletas, seleto, seletos, sem problemas, sensuais, sensual, serena, 

serenas, sereno, serenos, sexy, show de bola, simpatica, simpaticas, simpatico, simpaticos, soberba, soberbas, 

soberbo, soberbos, sofisticada, sofisticadas, sofisticado, sofisticados, sorridente, sorridentes, sossegada, 

sossegadas, sossegado, sossegados, suave, suaves, sublimada, sublimadas, sublimado, sublimados, sublime, 

sublimes, sumptuosa, sumptuosas, sumptuoso, sumptuosos, suntuosa, suntuosas, suntuoso, suntuosos, 

superconfiante, superconfiantes, superdotada, superdotadas, superdotado, superdotados, superelegante, 

superelegantes, superior, superiores, supimpa, supimpas, suprema, supremas, supremo, supremos, 

surpreendente, surpreendentes, surpreendido, talentosa, talentosas, talentoso, talentosos, tranquilizador, 

tranquilizadora, tranquilizadoras, tranquilizadores, tranquilizante, tranquilizantes, trending topics, triunfador, 

triunfadora, triunfadoras, triunfadores, triunfante, triunfantes, unificador, unificadora, unificadoras, 

unificadores, uniformizador, uniformizadora, uniformizadoras, uniformizadores, valente, valentes, valentona, 

valentonas, valiosa, valiosas, valioso, valiosos, valorizada, valorizado, valorosa, valorosas, valoroso, valorosos, 

vantajosa, vantajosas, vantajoso, vantajosos, venerada, veneradas, venerado, venerados, veneranda, venerandas, 

venerando, venerandos, veneraveis, veneravel, verdadeiro, vigorosa, vigorosas, vigoroso, vigorosos, viril, viris, 

virtuosa, virtuosas, virtuoso, virtuosos, visionaria, visionarias, visionario, visionarios, vistosa, vistosas, vistoso, 

vistosos, vitalizador, vitalizadora, vitalizadoras, vitalizadores, vitoriosa, vitoriosas, vitorioso, vitoriosos, viva, 

zelosa, zelosas, zeloso, zelosos. 

 

 

TABELA 19 - DICIONÁRIO DE PALAVRAS NEGATVAS.                            

abandalhada, abandalhadas, abandalhado, abandalhados, abandonada, abandonadas, abandonado, abandonados, 

aberrante, aberrantes, aberrativa, aberrativas, aberrativo, aberrativos, abestalhada, abestalhadas, abestalhado, 

abestalhados, abilolada, abiloladas, abilolado, abilolados, abobada, abobadas, abobado, abobados, abobalhada, 

abobalhadas, abobalhado, abobalhados, abominador, abominadora, abominadoras, abominadores, abominanda, 

abominandas, abominando, abominandos, abomináveis, abominavel, aborrecida, aborrecidas, aborrecido, 

aborrecidos, abrutalhada, abrutalhadas, abrutalhado, abrutalhados, absurda, absurdas, absurdo, absurdos, 

abusada, abusadas, abusado, abusador, abusadora, abusadoras, abusadores, abusados, abusiva, abusivas, 

abusivo, abusivos, acabada, acabadas, acabado, acabados, acabrunhada, acabrunhadas, acabrunhado, 

acabrunhados, acanhada, acanhadas, acanhado, acanhado, acanhados, acefala, acefalas, acefalo, acefalos, 

achacada, achacadas, achacado, achacados, adultera, adulterador, adulteradora, adulteradoras, adulteradores, 

adulteras, adulterina, adulterinas, adulterino, adulterinos, adultero, adulteros, adversa, adversas, adverso, 

adversos, afetada, afetadas, afetado, afetados, aflita, aflitas, aflitiva, aflitivas, aflitivo, aflitivos, aflito, aflitos, 

afobada, afobadas, afobado, afobados, agoniada, agoniadas, agoniado, agoniados, agoniante, agoniantes, 

agonizante, agonizantes, agressiva, agressivas, agressivo, agressivos, agressor, agressora, agressoras, 

agressores, alarmante, alarmantes, alarmista, alarmistas, aliciada, aliciadas, aliciado, aliciados, alienada, 

alienadas, alienado, alienados, alienigena, alienigenas, aluada, aluadas, aluado, aluados, amaldicoada, 

amaldicoadas, amaldicoado, amaldicoados, ameacador, ameacadora, ameacadoras, ameacadores, ameacante, 

ameacantes, amedrontado, amorais, amoral, amoralista, amoralistas, amorfa, amorfas, amorfo, amorfos, 

amuada, amuadas, amuado, amuados, analfabeta, analfabetas, analfabeto, analfabetos, anarquica, anarquicas, 

anarquico, anarquicos, anarquista, anarquistas, angustiada, angustiadas, angustiado, angustiados, angustiante, 

angustiantes, aniquilada, aniquiladas, aniquilado, aniquilados, anoretica, anoreticas, anoretico, anoreticos, 

anormais, anormal, antidesportista, antidesportistas, antiliberais, antiliberal, antiliberalista, antiliberalistas, 

antinaturais, antinatural, antipatica, antipaticas, antipatico, antipaticos, antipatriota, antipatriotas, antipolitica, 

antipoliticas, antipolitico, antipoliticos, antiquada, antiquadas, antiquado, antiquados, antisociais, antisocial, 

apagada, apagadas, apagado, apagados, apalermada, apalermadas, apalermado, apalermados, apatica, apaticas, 

apatico, apaticos, arcaica, arcaicas, arcaico, arcaicos, ardilosa, ardilosas, ardiloso, ardilosos, ardua, arduas, 

arduo, arduos, arida, aridas, arido, aridos, arisca, ariscas, arisco, ariscos, arrebentada, arrebentadas, arrebentado, 

arrebentados, arruinada, arruinadas, arruinado, arruinados, asfixiante, asfixiantes, asna, asnas, asneirenta, 

asneirentas, asneirento, asneirentos, asno, asnos, aspera, asperas, aspero, asperos, asquerosa, asquerosas, 

asqueroso, asquerosos, assombrada, assombradas, assombrado, assombrados, assustada, assustadas, 

assustadica, assustadicas, assustadico, assustadicos, assustado, assustado, assustador, assustadora, assustadoras, 

assustadores, assustados, atabalhoada, atabalhoadas, atabalhoado, atabalhoados, atarantada, atarantadas, 

atarantado, atarantados, aterrorizada, aterrorizadas, aterrorizado, aterrorizador, aterrorizadora, aterrorizadoras, 

aterrorizadores, aterrorizados, atonito, atrapalhada, atrapalhadas, atrapalhado, atrapalhados, atrasada, 
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atrasadamental, atrasadas, atrasadasmentais, atrasado, atrasadomental, atrasados, atrasadosmentais, atrofiada, 

atrofiadas, atrofiado, atrofiados, atrofiante, atrofiantes, atropelada, atropeladas, atropelado, atropelados, atroz, 

atrozes, atulhada, atulhadas, atulhado, atulhados, aturdida, aturdidas, aturdido, aturdidos, autodestrutiva, 
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ingenuas, ingenuo, ingenuos, ingrata, ingratas, ingrato, ingratos, ininteligiveis, ininteligivel, iniqua, iniquas, 

iniquo, iniquos, injuriada, injuriadas, injuriado, injuriados, injuriante, injuriantes, injuriosa, injuriosas, injurioso, 

injuriosos, injusta, injustas, injusto, injustos, inoportuna, inoportunas, inoportuno, inoportunos, inospita, 

inospitas, inospito, inospitos, insana, insanas, insano, insanos, insatisfatoria, insatisfatorias, insatisfatorio, 

insatisfatorios, insatisfeita, insatisfeitas, insatisfeito, insatisfeito, insatisfeitos, insegura, inseguras, inseguro, 

inseguros, insensata, insensatas, insensato, insensatos, insensiveis, insensivel, insipida, insipidas, insipido, 

insipidos, insipiente, insipientes, insolente, insolentes, insolita, insolitas, insolito, insolitos, insonsa, insonsas, 

insonso, insonsos, insossa, insossas, insosso, insossos, instaveis, instavel, insubordinada, insubordinadas, 

insubordinado, insubordinados, insuficiente, insuficientes, intempestiva, intempestivas, intempestivo, 

intempestivos, intolerante, intolerantes, intoleraveis, intoleravel, intragaveis, intragavel, intrataveis, intratavel, 

intrusa, intrusas, intruso, intrusos, inuteis, inutil, invalida, invalidas, invalido, invalidos, invasiva, invasivas, 

invasivo, invasivos, invasor, invasora, invasoras, invasores, inviaveis, inviavel, inviesada, inviesadas, 

inviesado, inviesados, irracionais, irracional, irrealista, irrealistas, irregular, irregulares, irrelevante, 

irrelevantes, irritada, irritadas, irritadica, irritadicas, irritadico, irritadicos, irritado, irritado, irritados, irritante, 

irritantes, irritativa, irritativas, irritativo, irritativos, irritaveis, irritavel, jaera, jegue, jumento, laconia, laconias, 

laconica, laconicas, laconico, laconicos, laconio, laconios, lamentaveis, lamentavel, lamentavel, lamento, 

lamentosa, lamentosas, lamentoso, lamentosos, lastimaveis, lastimavel, lastimosa, lastimosas, lastimoso, 

lastimosos, lazarenta, lazarentas, lazarento, lazarentos, lenta, lentas, lento, lento, lentos, leprosa, leprosas, 

leproso, leprosos, lerda, lerdas, lerdo, lerdos, lesa, lesada, lesadas, lesado, lesados, lesas, letargica, letargicas, 

letargico, letargicos, leviana, levianas, leviano, levianos, libertina, libertinas, libertino, libertinos, libidinosa, 

libidinosas, libidinoso, libidinosos, lunatica, lunaticas, lunatico, lunaticos, macabra, macabras, macabro, 

macabros, machista, machistas, magoado, mal-afamada, mal-afamadas, mal-afamado, mal-afamados, mal-

afeicoada, mal-afeiçoadas, mal-afeicoado, mal-afeicoados, mal-afortunada, mal-afortunadas, mal-afortunado, 

mal-afortunados, mal-agradecida, mal-agradecidas, mal-agradecido, mal-agradecidos, mal-amada, mal-

amadas, mal-amado, mal-amados, malandra, malandras, malandreca, malandrecas, malandreco, malandrecos, 

malandro, malandros, malcheirosa, mal-cheirosa, malcheirosas, mal-cheirosas, malcheiroso, mal-cheiroso, 

malcheirosos, mal-cheirosos, mal-comportada, mal-comportadas, mal-comportado, mal-comportados, 

malcriada, malcriadas, malcriado, malcriados, maldisposta, maldispostas, maldisposto, maldispostos, maldita, 

malditas, maldito, malditos, maldizente, maldizentes, maldosa, maldosas, maldoso, maldosos, maledicente, 

maledicentes, maleducada, mal-educada, maleducadas, mal-educadas, maleducado, mal-educado, 

maleducados, mal-educados, malefica, maleficas, malefico, maleficos, malencarada, mal-encarada, 

malencaradas, mal-encaradas, malencarado, mal-encarado, malencarados, mal-encarados, malevola, malevolas, 

malevolente, malevolentes, malevolo, malevolos, malfadada, malfadadas, malfadado, malfadados, malfazeja, 

malfazejas, malfazejo, malfazejos, malfeita, mal-feita, malfeitas, mal-feitas, malfeito, mal-feito, malfeitor, 

malfeitora, malfeitoras, malfeitores, malfeitos, mal-feitos, malformada, malformadas, malformado, 

malformados, mal-humorada, mal-humoradas, mal-humorado, mal-humorados, maligna, malignas, maligno, 

malignos, mal-intencionada, mal-intencionadas, mal-intencionado, mal-intencionados, malograda, malogradas, 

malogrado, malogrados, mal-paga, mal-pagas, mal-pago, mal-pagos, malquista, malquistas, malquisto, 

malquistos, malsucedida, malsucedidas, malsucedido, malsucedidos, mal-vestida, mal-vestidas, mal-vestido, 

mal-vestidos, maniaca, maniacas, maniaco, maniaco-depressiva, maniaco-depressivas, maniaco-depressivo, 

maniaco-depressivos, maniacos, manipulador, manipuladora, manipuladoras, manipuladores, manipulados, 
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manipulaveis, manipulavel, maquiavelica, maquiavelicas, maquiavelico, maquiavelicos, maquiavelista, 

maquiavelistas, maquinada, maquinadas, maquinado, maquinados, marginais, marginal, marginalizada, 

marginalizadas, marginalizado, marginalizados, massante, massante, massificante, massificante, mediocre, 

mediocres, meditabunda, meditabundas, meditabundo, meditabundos, medonha, medonhas, medonho, 

medonhos, melancolica, melancolicas, melancolico, melancolicos, melodramatica, melodramaticas, 

melodramatico, melodramaticos, menosprezante, menosprezantes, menosprezaveis, menosprezavel, mentira, 

mentirosa, mercenaria, mercenarias, mercenario, mercenarios, merda, mesquinha, mesquinhas, mesquinho, 

mesquinhos, monotona, monotonas, monotono, monotonos, monstruosa, monstruosas, monstruoso, 

monstruosos, morbida, morbidas, morbido, morbidos, moribunda, moribundas, moribundo, moribundos, 

morna, mornas, morno, mornos, morosa, morosas, moroso, morosos, morta, mortas, mortica, morticas, mortico, 

morticos, morto, mortos, mula, mula, mula, mulas, mundana, mundanas, mundano, mundanos, murcha, 

murchas, murcho, murchos, mutilada, mutiladas, mutilado, mutilados, naba, nabas, nabo, nabos, naoaguento, 

naosuporto, naogosto, naoquero, nauseada, nauseadas, nauseado, nauseados, nauseante, nauseantes, nazi, nazis, 

nazista, nazistas, nebulosa, nebulosas, nebuloso, nebulosos, nefasta, nefastas, nefasto, nefastos, negativa, 

negativas, negativo, negativos, negligente, negligentes, nervoso, neurotica, neuroticas, neurotico, neuroticos, 

nociva, nocivas, nocivo, nocivos, nojenta, nojentas, nojento, nojentos, nula, nulas, nulo, nulos, obscena, 

obscenas, obsceno, obscenos, obscura, obscuras, obscurecida, obscurecidas, obscurecido, obscurecidos, 

obscuro, obscuros, obsessiva, obsessivas, obsessivo, obsessivos, obsoleta, obsoletas, obsoleto, obsoletos, 

obtusa, obtusas, obtuso, obtusos, oca, ocas, oco, ocos, odeio, odeio, odiada, odiadas, odiado, odiados, odiando, 

odiando, odiáveis, odiável, odienta, odientas, odiento, odientos, odio, odio, odio, odio, odiosa, odiosas, odioso, 

odiosos, ofendida, ofendidas, ofendido, ofendidos, ofensiva, ofensivas, ofensivo, ofensivos, ofuscada, 

ofuscadas, ofuscado, ofuscados, omissa, omissas, omisso, omissos, omitida, omitidas, omitido, omitidos, 

oportunista, oportunistas, opressiva, opressivas, opressivo, opressivos, opressor, opressora, opressoras, 

opressores, opressos, oprimente, oprimentes, oprimida, oprimidas, oprimido, oprimidos, ostensiva, ostensivas, 

ostensivo, ostensivos, ostentativa, ostentativas, ostentativo, ostentativos, ostentosa, ostentosas, ostentoso, 

ostentosos, palerma, palermas, palhaça, palhaças, palhaco, palhacos, paunocu, paranoica, paranoicas, paranoico, 

paranoicos, pariu, pariu, paspalha, paspalhao, paspalhas, paspalho, paspalhoes, paspalhona, paspalhonas, 

paspalhos, pastelaes, pastelao, pastelona, pastelonas, pateta, patetas, patetica, pateticas, patetico, pateticos, 

patife, patifes, pavorosa, pavorosas, pavoroso, pavorosos, peca, pecador, pecadora, pecadoras, pecadores, pecas, 

peco, pecos, pedante, pedantes, pegajosa, pegajosas, pegajoso, pegajosos, perdularia, perdularias, perdulario, 

perdularios, permissiva, permissivas, permissivo, permissivos, perniciosa, perniciosas, pernicioso, perniciosos, 

perturbada, perturbadas, perturbado, perturbador, perturbadora, perturbadoras, perturbadores, perturbados, 

perturbante, perturbantes, perversa, perversas, perverso, perversos, pervertedor, pervertedora, pervertedoras, 

pervertedores, pervertida, pervertidas, pervertido, pervertidos, pessima, pessimas, pessimista, pessimistas, 

pessimo, pessimos, petulante, petulantes, piegas, pifia, pifias, pifio, pifios, pior, piores, podre, podres, 

politiqueira, politiqueiras, politiqueiro, politiqueiros, porca, porcalhaes, porcalhao, porcalhona, porcalhonas, 

porcas, porcina, porcinas, porcino, porcinos, porco, porcos, pornografica, pornograficas, pornografico, 

pornograficos, porra, possessa, possessas, possessiva, possessivas, possessivo, possessivos, possesso, 

possessos, preconceituosa, preconceituosas, preconceituoso, preconceituosos, preguicosa, preguicosas, 

preguicoso, preguicosos, prejudicada, prejudicadas, prejudicado, prejudicados, prejudiciais, prejudicial, 

preocupado, prepotente, prepotentes, presuncosa, presuncosas, presuncoso, presuncosos, pretensa, pretensas, 

pretensiosa, pretensiosas, pretensioso, pretensiosos, pretenso, pretensos, primitiva, primitivas, primitivo, 

primitivos, problematica, problematicas, problematico, problematicos, profana, profanador, profanadora, 

profanadoras, profanadores, profanas, profano, profanos, proibitiva, proibitivas, proibitivo, proibitivos, 

promiscua, promiscuas, promiscuo, promiscuos, prostituida, prostituidas, prostituido, prostituidos, prostituta, 

prostitutas, prostituto, prostitutos, prostrada, prostradas, prostrado, prostrados, psicopata, psicopatas, psicotica, 

psicoticas, psicotico, psicoticos, puta, putaquepariu, putaria, putas, puto, puto, puto, putos, putrefata, putrefatas, 

putrefato, putrefatos, putrida, putridas, putrido, putridos, quadrupede, quadrupedes, questionaveis, 

questionavel, queébomnada, rabugenta, rabugentas, rabugento, rabugentos, racista, racistas, raivosa, raivosas, 

raivoso, raivosos, rancorosa, rancorosas, rancoroso, rancorosos, rançosa, rançosas, rançoso, rançosos, ranheta, 

ranhetas, ranhosa, ranhosas, ranhoso, ranhosos, ranzinza, ranzinzas, rebaixada, rebaixadas, rebaixado, 

rebaixados, relapsa, relapsas, relapso, relapsos, relaxada, relaxadas, relaxado, relaxados, renegada, renegadas, 

renegado, renegados, repetitiva, repetitivas, repetitivo, repetitivos, repressiva, repressivas, repressivo, 

repressivos, repressor, repressora, repressoras, repressores, reprovada, reprovadas, reprovado, reprovador, 

reprovadora, reprovadoras, reprovadores, reprovados, reprovaveis, reprovavel, repugnancia, repugnante, 

repugnantes, repulsa, repulsas, repulsiva, repulsivas, repulsivo, repulsivos, repulso, repulsos, revoltada, 

revoltadas, revoltado, revoltados, revoltante, revoltantes, revoltosa, revoltosas, revoltoso, revoltosos, ridicula, 

ridicularizador, ridicularizadora, ridicularizadoras, ridicularizadores, ridicularizante, ridicularizantes, ridiculas, 

ridiculo, ridiculos, rispida, rispidas, rispido, rispidos, rude, rudes, rudimentar, rudimentares, ruim, ruinosa, 
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ruinosas, ruinoso, ruinosos, ruins, safada, safadas, safado, safados, semgraca, sem-caracter, sem-carater, sem-

sabor, sem-sal, sinistra, sinistras, sinistro, sinistros, sofrega, sofregas, sofrego, sofregos, sofrida, sofridas, 

sofrido, sofridos, solitario, sombria, sombrias, sombrio, sombrios, songamonga, songa-monga, songamongas, 

songa-mongas, sonolento, sonsa, sonsas, sonso, sonsos, sozinho, subversiva, subversivas, subversivo, 

subversivos, subversor, subversora, subversoras, subversores, sufocada, sufocadas, sufocado, sufocador, 

sufocadora, sufocadoras, sufocadores, sufocados, sufocante, sufocantes, suja, sujas, sujo, sujos, superficiais, 

superficial, superflua, superfluas, superfluo, superfluos, supersticiosa, supersticiosas, supersticioso, 

supersticiosos, tedio, tedio, tedio, tediosa, tediosas, tedioso, tediosos, temeraria, temerarias, temerario, 

temerarios, temerosa, temerosas, temeroso, temerosos, temida, temidas, temido, temidos, temiveis, temivel, 

temorosa, temorosas, temoroso, temorosos, tendenciosa, tendenciosas, tendencioso, tendenciosos, tenebrosa, 

tenebrosas, tenebroso, tenebrosos, terriveis, terrivel, timido, tinhosa, tinhosas, tinhoso, tinhosos, tirana, tiranas, 

tiranica, tiranicas, tiranico, tiranicos, tirano, tiranos, tolo, tolos, tomarnocu, tonta, tontas, tontinha, tontinhas, 

tontinho, tontinhos, tonto, tontos, toxica, toxicas, toxico, toxicos, traicoeira, traicoeiras, traicoeiro, traicoeiros, 

traida, traidas, traido, traidor, traidora, traidoras, traidores, traidos, transviada, transviadas, transviado, 

transviados, trapaca, trapaceira, trapaceiras, trapaceiro, trapaceiros, trapacenta, trapacentas, trapacento, 

trapacentos, tremulo, triste, tristes, turraes, turrao, turrona, turronas, ultrajada, ultrajadas, ultrajado, ultrajados, 

ultrajante, ultrajantes, ultrapassada, ultrapassadas, ultrapassado, ultrapassados, umilhacao, usurpador, 

usurpadora, usurpadoras, usurpadores, utopica, utopicas, utopico, utopicos, vadia, vadias, vadio, vadios, vaga, 

vagaba, vagabunda, vagabundas, vagabundo, vagabundos, vaiada, vaiadas, vaiado, vaiados, vazia, vazias, vazio, 

vazios, vergonhosa, vergonhosas, vergonhoso, vergonhosos, violenta, violentada, violentadas, violentado, 

violentados, violentas, violento, violentos, virulenta, virulentas, virulento, virulentos, vis, vomitada, vomitadas, 

vomitado, vomitados, vulgar, vulgares, vulgarizada, vulgarizadas, vulgarizado, vulgarizador, vulgarizadora, 

vulgarizadoras, vulgarizadores, vulgarizados, vulneraveis, vulneravel, zoado, zuado. 

 

TABELA 20 - DICIONÁRIO DE PALAVRAS NEUTRAS. 

acreditando, acredite, acreditei, aleatoria, algum dia, alteração, alterações, ambígua, ambiguidade, 

ambiguidades, anomalamente, anomalia, anomalias, anômalo, antecipa, antecipacao, antecipacoes, antecipado, 

antecipar, aparece, apareceu, aparente, aparentemente, aproxima, aprocao, aproximacoes, aproximada, 

aproximadamente, aproximado, aproximando, arbitraria, arbitrariamente, arbitrariedade, arriscada, arriscado, 

arriscando, arriscaram, as vezes, assume, assume, assumido, assumindo, atipicamente, caprichos, 

cautelosamente, cautelosos, claro, concebivel, concebivelmente, condicional, condicionalmente, confunde, 

confusao, confuso, considera, contingencia, contingencias, contingente, contingentemente, contingentes, de 

repente, de vez, dependencia, dependencia, dependencias, dependendo, dependentes, depender, dependia, 

desconcertante, desconhecido, desconhecido, desconhecimento, desestabilizadora, desviando, desviar, 

desviaram, desvio, desvios, difere, diferencas, diferentes, diferiu, diverge, dobradicas, duvida, duvidas, 

duvidosa, duvidou, em algum lugar, encruzilhada, esclarecimento, esclarecimentos, especula, especula, 

especulacao, especulacoes, especulando, especular, especulativamente, especulativo, esporadicamente, 

esporadico, exposicao, exposicoes, flutua, flutuante, flutuar, flutuou, imaterial, imprecisao, impreciso, 

imprecisoes, imprevisibilidade, imprevisivel, imprevisivelmente, imprevistas, imprevistas, improbabilidade, 

improvavel, incerta, incerteza, incertezas, incerto, incluir, incognitas, incompletude, indeciso, indeciso, 

indefinido, indefinicao, indefinidamente, indefinir, indetectavel, indeterminado, indeterminado, 

indeterminavel, indeterminavel, indocumentados, inespecifica, inesperadamente, inesperado, inexacta, 

inexatidao, inoportuno, inquantavel, instabilidade, instabilidades, intangiveis, maio, mais arriscados, mais vaga, 

nao acessivel, nao coberta, nao comprovadas, nao escrito, nao garantido, nao identificado, nao observaveis, nao 

planejada, nao quantificada, nao testado, normalmente, novo calculo, oscilacao, parece, pendencias, pendente, 

pode, pode ser, poderia, possibilidade, possibilidades, possevel, possivelmente, precaucao, precaucao, 

precaucoes, predizer, preliminar, preliminarmente, pressupostos, presume, presumido, presumindo, presumir, 

presumivelmente, presuncao, presuncoes, preve, prevendo, prever, previsao, previsibilidade, previsoes, 

prevista, probabilidade, probabilidades, probabilistico, provavel, provavelmente, prudencia, quase, quase, 

randomico, randomizacao, randomizado, randomizar, raramente, reavalia, reavaliacao, reavaliacoes, 

reavaliados, reavaliando, reavaliar, recalcula, recalculado, recalculando, recalcular, recalculo, reconsidera, 

reconsiderado, reconsiderando, reconsiderar, reexame, reexaminando, reexaminar, reinterpreta, reinterpretacao, 

reinterpretacoes, reinterpretado, reinterpretando, reinterpretar, revisao, revista, risco, riscos, rumores, subita, 

sugere, sugerindo, sugerir, sugestao, susceptibilidade, talvez, tendem, timidamente, turbulencia, vaga, 

vagamente, vagueza, varia, variabilidade, variacao, variacoes, variancias, variar, variaveis, variavel, 

variavelmente, volatil, volatilidade, volatilidades. 
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TABELA 21 - DICIONÁRIO DE EMOTICONS POSITIVOS. 

=3, =-3, =D, =-D, =p, p=, P=, *), (*, *-), (-*, *-*, *--*, *_*, *__*', *.*, :), (:, :-), (-:, :-)), ((-

:, :], [:, :^), (^:, :}, {:, :>, <:, :3, :b, :B, =B, =B, :-b, :c), :D, :d, :-D, :o), :P, :p, :-P, :-p, :Ů, 

:-Ů, ;), (;, ;-), (-;, ;], [;, ;-], [-;, ;^), (^;, ;D, ;d, ^^, ^.^, ^..^, ^_^, ^__^, ^-^, ^--^, (=, =], [=, 

8-), (-8, 8), (8, 8D, 8-D, xD, x-D, xp, XP, X-P, x-p, o/, \o/. 

 

TABELA 22 - DICIONÁRIO DE EMOTICONS NEGATIVOS. 

D=, D-=, )*, ):, D:, ¬¬, ¬¬', ¬.¬, ¬_¬, ¬__¬, =\, =\\, \=, :(, :((, :(((, ):, )):, ))):, :'(, :´(, )':, 

)´:, :'-(, )-':, :-(, )-:, :(, ):, :'(, :´(, )':, :'-(, )-':, :-., .-:, :/, \:, :-/, \-:, :@, @:, :[, ]:, :-[, ]-:, :\, \:, 

:{, }:, :-|, |-:, :|, |:, :-||, ||-:, :<, >:, :-<, >-:, ç-ç:, :c, :-c, :o, o:, :O, O:, :-O, O-:, :s, s:, :S, 

S:, ;(, );, ;@, @;, ;s, S;, s;, <.<, =(, )=, =/, \=, =@, @=, >.<, >..<, >_<, >__<, >.>, <.<, 

>..>, <..<, >__>, <__<, °o°, °O°, 8-0, 0-8, D-':, D:, D;, D=, D8, DX, o.O, O.o, O.O, o.o, 

0.o, O.O, o_0, o_O, o__O, o__0, 0_0, 0_o, 0__0, o_O, u.u, u_u, U.U, v.v, =|. 

 

 

 

 

 

 

 


