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Resumo 

  

As mídias sociais possuem um grande volume de dados não estruturados e permitem a geração 

de conteúdo de forma descentralizada, sendo possível analisar estes dados para identificar pa-

drões ou prever eventos futuros. A análise desses dados dá origem à mineração de mídias soci-

ais, uma área que utiliza técnicas de mineração de dados para extrair conhecimentos de dados 

sociais. A partir de como o usuário se apresenta nas mídias sociais, a forma como interage, o 

que curte, compartilha e posta, é possível analisar seu comportamento atribuindo uma identi-

dade virtual, chamada persona virtual e, a partir do comportamento da persona virtual, predizer 

características, como o seu temperamento. O temperamento é um conjunto de tendências natu-

rais da mente que tem relação com os processos de perceber, analisar e tomar decisão no dia a 

dia. Esta dissertação teve como objetivo predizer o temperamento de usuários (personas virtu-

ais) de acordo com o modelo de D. Keirsey, que classifica o temperamento em Artesão, Guar-

dião, Idealista e Racional. Como resultado, obteve-se uma acurácia média de 88,37% com o 

algoritmo SVM com estruturação dos textos via LIWC e validação cruzada em 6-pastas.  

 

Palavras-Chave: Mineração de Mídias Sociais, Mineração de Dados, Temperamento, Persona 

virtual. 

  



 

 

ABSTRACT 

Social media is full of unstructured data and content generated in a decentralized way, and it is 

possible to analyze these data to identify patterns or predict future events. The analysis of these 

data gives rise to social media mining, an area that uses data mining techniques to extract 

knowledge from social data. From how the user presents himself in social media, how he/she 

interacts, what he/she shares and posts, it is possible to analyze his/her behavior by assigning a 

virtual identity, called virtual persona, and, from the behavior of the virtual persona, to predict 

characteristics, such as the temperament. Temperament is a set of natural tendencies of the mind 

that is related to the processes of perceiving, analyzing and making daily decisions. This dis-

sertation aims to identify the temperament of users (virtual personas) based on D. Keirsey’s 

model, who classifies the temperament in Artisan, Guardian, Idealist and Rational. As a result, 

an average accuracy of 88.37% was obtained for the SVM algorithm for the classification of 

temperaments for LIWC with 6-fold cross validation.  

  

 

 

Keywords: Social Media Mining, Data Mining, Temperament, Virtual Persona. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de representar, analisar e extrair novos padrões a partir de dados de mídias 

sociais é chamado de mineração de mídias sociais (MMS) (TANG, CHANG e LIU, 2014). A 

MMS engloba técnicas da ciência da computação, mineração de dados, aprendizagem de má-

quina, análise de redes sociais, sociologia, etnografia, estatística, otimização e matemática 

(ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). 

A MMS utiliza algoritmos para investigação dos dados de mídias sociais e engloba fer-

ramentas para representar, medir, modelar e extrair padrões significativos a partir de um grande 

volume de dados de mídias sociais. Na mineração de mídias sociais, coletam-se informações 

sobre indivíduos e entidades, medem-se suas interações e descobrem-se padrões para entender 

o comportamento humano (ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014). 

Por meio das mídias sociais as pessoas mantêm contato com amigos e familiares, co-

nhecem novas pessoas, divulgam imagens pessoais, compartilham conteúdos e criam grupos 

para interagir com outros usuários que possuem interesses em comum. As mídias sociais per-

mitem também a interação com contatos profissionais e oportunidades de negócios 

(NASCIMENTO e LUFT, 2016). 

Nas mídias sociais os dados são, em geral, não estruturados, contêm ruídos e têm uma 

volumetria grande, sendo necessária a utilização de técnicas computacionais para analisá-los. 

O processamento desses dados segue os processos típicos da descoberta do conhecimento em 

base de dados (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996; DE CASTRO e 

FERRARI, 2016; LIMA, 2016): pré-processamento (ou preparação) de dados; análise (ou mi-

neração); e validação. 

Entender a maneira como o usuário se apresenta nas mídias sociais e como interage com 

os demais usuários significa determinar uma identidade, a qual dá-se o nome de persona virtual 

(LIMA, 2016). A persona virtual é uma máscara que o usuário cria nas mídias sociais para se 

relacionar com outros usuários (LIMA, 2016). Por meio do comportamento da persona virtual 

nas mídias sociais é possível prever características psicológicas como seu temperamento, ou 

seja, o modo como ele/ela percebe e interage com o mundo (CALEGARI e GEGMANI, 2006).  

O conhecimento sobre o temperamento da persona virtual pode ser útil para o próprio usuário 

podendo ajudá-lo no autoconhecimento de suas habilidades e com isso ter uma visão de qual 

habilidade deve ser melhorada ou trabalhada em seu perfil. Em uma visão corporativa, o tem-

peramento pode ser usado por empresas, como, por exemplo, de recrutamento e seleção que ao 

realizar um processo seletivo para uma determinada vaga de emprego pode atribuir uma vaga 
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de acordo com o seu perfil, evitando uma contratação indevida. Ainda neste conceito empresa-

rial pode ser possível montar equipes, ou reestruturar uma equipe utilizando o perfil de tempe-

ramento do usuário.  

 O temperamento tem influência no processo de tomada de decisão, tornando-se parte do 

ambiente. Para identificar o temperamento adotou-se a aprendizagem de máquina supervisio-

nada. Para tanto, foi utilizado o Temperament Classification Framework (TECLA), desenvol-

vido por Lima (2016) para realizar a classificação do temperamento da persona virtual. Esse 

framework trabalha com bases de dados em inglês e retorna o temperamento do usuário usando 

o modelo Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000) e 

Keirsey (CALEGARI e GEGMANI, 2006). Nesse sentido, o TECLA pode ser ampliado para 

trabalhar também com dados em Português, o que requer modificações na etapa de pré-proces-

samento de mensagens à medida em que os dicionários para estruturação de textos usados no 

TECLA estão em inglês. Logo, a análise do temperamento ocorrerá com tweets em português 

que mapeará o perfil dos usuários de acordo com o modelo de temperamento de Keirsey, retor-

nando os temperamentos idealista, racional, artesão ou guardião. 

 Os tweets em português foram separados de acordo com o temperamento e foram lidos 

com o objetivo de realizar uma análise descritiva desses dados, apresentando a quantidade de 

tweets, amigos, e favoritos por temperamento e gênero, com o objetivo de apresentar uma des-

crição das características contidas na base de dados. 

Para a classificação das mensagens por temperamento foram utilizados os seguintes al-

goritmos: Support Vector Machine (SVM), que é baseado em vetores-suporte (VAPNIK, 2013); 

Random Forests, ou florestas aleatórias, que apresentam classificadores em árvore 

(IZMIRLIAN, 2004); e o K- Nearest Neighbor (KNN), que tem o objetivo de classificar os 

objetos por meio dos vizinhos mais próximos (DE CASTRO e FERRARI, 2016). 

Outra análise realizada foi dividida em três partes. A primeira análise teve foco no con-

texto das palavras utilizando o dicionário de dados em português LIWC (PENNEBAKER, 

BOYD, et al., 2015), que contém várias categorias de palavras. As palavras foram identificadas 

de acordo com a categoria a que pertencem e por temperamento. A segunda análise teve foco 

no contexto das palavras por meio do TF-IDF (HUANG, SOCHER, et al., 2012), que permite 

a atribuição de pesos às palavras de acordo com sua importância na coleção de documentos e a 

terceira análise utilizou o Latent Dirichlet Allocation (LDA), que é uma abordagem estatística 

para obter tópicos em uma coleção de documentos (BLEI, NG e JORDAN, 2003). 
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1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta dissertação é utilizar o framework TECLA para identificar o tempera-

mento, de acordo com o modelo de temperamento de Keirsey, dos usuários que escrevem tweets 

em português. Uma base de dados da literatura foi utilizada para validação dos resultados.  

Os objetivos específicos são: 

  Aplicar o dicionário de palavras LIWC em português no framework TECLA para 

classificação de textos em português. 

 Efetuar uma análise de contexto das palavras associadas a cada temperamento. 

 Analisar o desempenho dos algoritmos em relação a tarefa de classificação de tem-

peramento de tweets em português. 

1.2 Organização do Documento 

Essa dissertação está organizada da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o referencial 

teórico que contém a base conceitual sobre mineração de mídias sociais, persona virtual, predi-

ção e classificação de temperamento no modelo de Keirsey. O Capítulo 3 apresenta a metodo-

logia experimental da mineração de mídias sociais para identificação do temperamento dos 

usuários e no Capítulo 4 serão apresentados os resultados experimentais. O Capítulo 5 conclui 

a dissertação com uma discussão geral sobre a proposta, resultados obtidos e perspectivas de 

trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a base conceitual sobre mineração de mídias sociais, persona 

virtual e predição de temperamento, tendo como foco a classificação de temperamento baseada 

no modelo de temperamento de David Keirsey. 

2.1 MINERAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS 

Nos anos 90 surgiu uma nova área de pesquisa denominada Mineração de Dados, que 

objetiva contribuir na extração de conhecimento a partir de dados, sendo parte integrante da 

Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados, termo conhecido em inglês como Knowledge 

Discovery in Databases (KDD) (HAN, PEI e KAMBER, 2011; DE CASTRO e FERRARI, 

2016; TAN, STEINBACH e KUMAR, 2006). O processo de KDD está associado à extração 

de conhecimento não trivial e útil a partir de grandes bases de dados e é normalmente utilizado 

para facilitar a tomada de decisão em sistemas, negócios e processos (TAN, STEINBACH e 

KUMAR, 2006). 

A descoberta de conhecimento pode ser dividida em quatro etapas (TAN, STEINBACH 

e KUMAR, 2006; DE CASTRO e FERRARI, 2016): 

 Entrada de Dados: Pode ser composta por informações vindas de várias fontes de 

dados, como arquivos texto, planilhas e tabelas (TAN, STEINBACH e KUMAR, 

2006). 

 Pré-processamento de Dados: Nesta etapa ocorre a preparação dos dados para aná-

lise, incluindo a limpeza, suavização de ruídos e inconsistências, normalização dos 

dados e, se necessário, a construção de novos atributos, além da preparação dos da-

dos de acordo com as regras de negócios estabelecidas. Faz-se necessário esse pro-

cesso devido à base de dados conter campos incompletos, como, por exemplo, um 

atributo não preenchido, ruídos, anomalias, dados inconsistentes e muitos outros 

problemas que dificultam ou comprometem a análise. Essa etapa consome uma par-

cela significativa do tempo de desenvolvimento (FELDMAN e SANGER, 2007). 

 Mineração de Dados: Etapa em que são extraídos padrões por meio de algoritmos 

de análise (DE CASTRO e FERRARI, 2016). Tarefas Preditivas objetivam extrair 

conhecimentos a partir dos dados, por exemplo, fazendo classificações ou encon-

trando associações entre variáveis (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 

1996); e Tarefas Descritivas caracterizam as propriedades gerais dos dados 

(FACELI, LORENA, et al., 2011). 
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 Validação: Etapa de execução de testes para verificar se o resultado da mineração 

é significativo e satisfaz as necessidades da aplicação (DE CASTRO e FERRARI, 

2016). 

A MMS é um processo que utiliza técnicas de mineração de dados para analisar dados 

sociais, advindos de sites como Facebook, YouTube e Twitter, isto é, mídias sociais 

(ZAFARANI, ABBASI e LIU, 2014; LIMA, 2016). Conceitualmente as mídias sociais são 

aplicações web para criação e compartilhamento de informações geradas por seus usuários 

(GUNDECHA e LIU, 2012). Destacaram-se dentro do contexto de evolução tecnológica com 

a chegada da internet, que promoveu o avanço das tecnologias da informação e comunicação 

(SILVA, DALTRO, et al., 2015; KAPLAN e HAENLEIN, 2010). 

A mineração de dados aplicada em mídias sociais permite a manipulação destes dados 

buscando um sentido para eles. Um exemplo é a análise sobre um determinado produto detec-

tando o percentual de pessoas que gostam ou não do produto (GUNDECHA e LIU, 2012). 

Nas mídias sociais os dados normalmente não são estruturados, são gerados em grandes 

volumes, com grande velocidade e variedade, e a geração de conteúdo ocorre de forma descen-

tralizada utilizando a internet como meio de comunicação (GUNDECHA e LIU, 2012). Esses 

dados possuem algumas particularidades que requerem um tratamento analítico específico. O 

processamento desses dados seguirá nos mesmos moldes das etapas de descoberta de conheci-

mento em bases de dados e terá foco na mineração de textos (LIMA, 2016).  

 

2.1.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS 

A mineração de textos pode ser definida como o processo de extração de conhecimento 

a partir de textos, combinando tecnologias para análise e processamento de dados textuais 

(FELDMAN e SANGER, 2007). Também é conhecida como análise inteligente de textos, mi-

neração de dados textuais ou descoberta de conhecimentos em texto – Knowledge-Discovery 

in Text (KDT), que está relacionada ao processo de extração de conhecimento útil e não trivial 

a partir de textos. A mineração de textos normalmente envolve recuperação de informação, 

aprendizagem de máquina, estatística e linguística computacional (GUPTA e LEHAL, 2009).  

Nela se encontra o desafio de converter documentos não estruturados e semiestruturados 

em um modelo de espaço vetorial ou outra representação adequada à análise. A abordagem 

mais comum na literatura transforma um documento (ou texto) em um conjunto de suas pala-

vras, é conhecido como representação de bag of words (HOTHO, NÜRNBERGER e PAAß, 
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2005). Um documento é representado por um vetor numérico no qual cada coordenada corres-

ponde a um token (palavra) e o valor da coordenada é o peso daquele token para o respectivo 

documento (HOTHO, NÜRNBERGER e PAAß, 2005). As principais etapas do pré-processa-

mento de textos para construção do bag of words são (DELEN, FAST, et al., 2012): tokeniza-

ção; remoção de stopwords; e definição do peso dos tokens. 

A tokenização é a etapa que divide um documento em palavras, conhecidas como tokens 

ou termos, removendo todos os sinais de pontuação e caracteres especiais. A representação de 

um token pode ser dada por uma palavra simples (1-grama) ou por palavras compostas (n-gra-

mas) que estão em um documento (DELEN, FAST, et al., 2012; LIMA, 2016). 

A remoção de stopwords é o processo que remove as palavras que têm pouca relevância 

na caracterização de um documento, como artigos, preposições, conjunções, adjetivos e advér-

bios (REZENDE, MARCACINI e MOURA, 2011). Estas palavras são chamadas de stopwords. 

Para a maioria das tarefas de mineração de textos e algoritmos a remoção de stopwords ocorre 

sem perda de informação, pois essas palavras têm pouco impacto na análise que se deseja rea-

lizar (DELEN, FAST, et al., 2012).  A redução da quantidade de termos também diminui o 

custo computacional das etapas seguintes, pois diminui a dimensionalidade do vetor 

(REZENDE, MARCACINI e MOURA, 2011). 

Nesse modelo de espaço vetorial, após o pré-processamento uma coleção de documen-

tos (base de dados) será representado por uma matriz, como ilustrado na Figura 2-1, que é for-

mada por uma coleção de documentos 𝐷 = { 𝒅𝟏, 𝒅𝟐, … , 𝒅𝑵} e um conjunto de termos  𝑇 =

{𝒕𝟏, 𝒕𝟐, … , 𝒕𝒄}, e cada posição da matriz é um peso 𝑤𝑖𝑗, 𝑖 = 1,2,3 … 𝑁 𝑒 𝑗 = 1,2,3 … 𝑐, que cor-

responde a um valor atribuído ao termo no documento (MARTINS, MONARD e 

MATSUBARA, 2003).  

Figura 2-1– Etapas do pré-processamento de textos. (Fonte: Próprio Autor) 

O valor de  𝑤𝑖𝑗  pode ser calculado utilizando o método TF-IDF, que atribui pesos às 

palavras por meio do produto da frequência relativa do termo (𝑡𝑓) pela frequência inversa do 

termo no documento (𝑖𝑑𝑓) (FELDMAN e SANGER, 2007; LIMA, 2016).  
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A fórmula da frequência do termo (SANTOS, JÚNIOR, et al., 2015) é apresentada na 

Equação 2.1, na qual 𝑡𝑓(𝑡𝑖) é a frequência de ocorrência do termo 𝑡𝑖 no documento, 𝑛𝑖 é a 

quantidade de vezes que o termo 𝑡𝑖 aparece no documento e ci é a quantidade total de termos 

no documento i: 

𝑡𝑓(𝑡𝑖) =
𝑛𝑖

𝑐𝑖
 

(2.1) 

A fórmula para calcular o 𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑖) (SANTOS, JÚNIOR, et al., 2015) é apresentada na 

Equação 2.2: 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡𝑖) = 𝑡𝑓(𝑡𝑖) . 𝑙𝑜𝑔
𝑁

|{𝒅 ∈ 𝐷: 𝑡𝑖 ∈ 𝒅}|
 

    (2.2) 

em que N é a quantidade total de documentos e |{𝒅 ∈ 𝐷: 𝑡𝑖 ∈ 𝒅}| é o número de documentos 

que possuem o termo ti. 

Outra forma de estruturar documentos é por meio da utilização de dicionários, como o 

Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), que permite o agrupamento de palavras em cate-

gorias psicologicamente significativas. Em português o LIWC contém 127.149 palavras e cada 

uma delas pode ser atribuída a uma ou mais categorias (BALAGE FILHO, PARDO e 

ALUISIO, 2013). As categorias representam perspectivas linguísticas, psicológicas e cogniti-

vas, entre outras. O dicionário é composto por 64 categorias, como, por exemplo: pronome, 

conjunção, verbo, artigo, advérbio, preposição, família, amigos, emoção negativa, emoção po-

sitiva, concordância, entre outras (PENNEBAKER, FRANCIS e BOOTH, 2001).  

O LIWC contém quatro classes gerais às quais as categorias estão associadas: Linguistic 

Process (LP) (por exemplo, advérbios e pronomes), Psychological Processes (PP) (por exem-

plo, emoções negativas e positivas), Personal Concerns (PC) (por exemplo, trabalho) e Spoken 

Categories (SC). A ferramenta também disponibiliza taxas de ocorrência de Punctuation (PT) 

(por exemplo, vírgula e exclamação) (TAUSCZIK e PENNEBAKER, 2010). 

 Logo, o LIWC é uma ferramenta de análise textual que estrutura os documentos em 

categorias atribuindo a cada palavra do documento uma ou mais categorias correspondentes. A 

Figura 2-2 ilustra as etapas do pré-processamento de texto com dicionário LIWC 

(PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015). Os documentos são convertidos em uma matriz onde 

cada linha representa um documento e cada coluna representa a categoria de palavras 

(PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015). Por exemplo, a categoria artigos poderá conter o, a, os, 

as; a categoria preposições poderá conter para, com, sobre; e a categoria conjunções poderá 

conter e, mas, enquanto (PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015). 
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Figura 2-2– Etapas do pré-processamento de textos com dicionário de palavras. (Fonte: Próprio Autor). 

 

O framework TECLA está estruturado para ler as mensagens dos usuários, tokenizar as 

sentenças e, em seguida, realizar a leitura do dicionário LIWC para atribuir à cada palavra sua 

categoria correspondente gerando uma matriz. Logo, não é necessário o uso da remoção de 

stopwords, pois elas fazem parte de algumas das categorias do LIWC. 

 

2.2 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

A análise de comportamento objetiva entender os comportamentos pertinentes a um 

usuário ou a um grupo de usuários. O comportamento individual está relacionado a fatores psi-

cológicos do usuário, como suas ansiedades, angústias, ambição e o que almeja para sua vida 

pessoal e profissional, isto é, seus interesses. O comportamento coletivo é o estudo da ação de 

um grupo de pessoas, como se relacionam entre si e como o grupo se comunica com outros 

grupos (ADAR, WELD, et al., 2007; LIMA, 2016). 

 A análise do comportamento individual permite entender o usuário de maneira mais 

profunda, ou seja, notar a imagem formada a partir de como o usuário se apresenta nas mídias 

sociais, a forma como interage, o que curte, o que compartilha, divulga, posta, etc.  

Jung afirmava que as pessoas adotam uma máscara perante a sociedade com o objetivo 

de causar uma impressão para o outro. A essa máscara Jung nomeou de persona, que pode ser 

entendida como um perfil criado para utilizar em sociedade, também conhecida como fachada 

social, para conseguir uma comunicação com o meio (HUMBERT, 1983). A partir do compor-

tamento da persona nas mídias sociais é possível predizer o seu temperamento (LIMA e DE 

CASTRO, 2016). A expressão do comportamento de um usuário nas mídias sociais resulta em 

uma identidade chamada persona virtual, ou seja, a partir de como as pessoas se apresentam e 

se comportam nas mídias sociais forma-se uma imagem das mesmas (LIMA, 2016).  

 

2.3 MODELO DE TEMPERAMENTO DE KEIRSEY 

O temperamento é um conjunto de tendências naturais da mente que tem relação com 

os processos de perceber, analisar e tomar decisão no dia a dia (CALEGARI e GEGMANI, 
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2006; HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000), definem temperamento como sendo a matéria-

prima, juntamente com a inteligência e o físico, a partir da qual é definida a personalidade. Cada 

pessoa tem um temperamento, logo pessoas não buscam sucesso, felicidade, amor, prazer, etc., 

da mesma maneira e com a mesma intensidade.  

O temperamento tem seu histórico marcado na proposta dos quatro humores descritos 

por Hipócrates (HALL, LINDZEY e CAMPBELL, 2000). Hipócrates (460 a.C.), na Grécia 

antiga, foi considerado o pai da medicina e deu origem à teoria dos quatro humores para inter-

pretar o estado de saúde e doença de uma pessoa. Ele relacionou os quatro elementos primários 

do universo, terra, ar, fogo e água a quatro humores comportamentais que são sangue, fleuma, 

bile amarela e bile negra para estabelecer se o indivíduo está com saúde ou não (ITO e GUZZO, 

2002). 

A partir da teoria de Hipócrates, Galeno (190 d.C.) criou o modelo da primeira tipologia 

do temperamento. Esse modelo defende que a exorbitância de qualquer humor é responsável 

pelas diversas qualidades emocionais de um ser humano, como descrito na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1-Quatro temperamentos descritos por Galeno (Fonte: (ITO e GUZZO, 2002)). 

Temperamento 

(Humores) 
Características 

Sanguíneo 

Indivíduo entusiasmado, atlético. Tem-

peramento predominado através do 

sangue. 

Colérico 
Indivíduo normalmente irritado. Bile 

amarela é predominante no corpo. 

Melancólico 
Indivíduo tipicamente triste. Bile negra 

predominante no corpo. 

Fleumático 

Indivíduo apático, cansado, com movi-

mentos lentos e com excesso de fle-

uma. 

 

David Keirsey, psicólogo norte-americano, direcionou seus estudos para os tempera-

mentos em ação, prestando atenção nas escolhas, padrões de comportamento, congruências e 

consistências (LIMA e DE CASTRO, 2016). O modelo de temperamento proposto por David 

Keirsey divide os tipos psicológicos em artesão, guardião, idealista e racional, como ilustrado 

na Figura 2-3. 
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Figura 2-3 – Visualização de temperamentos em relação ao mundo (Adaptado de (CALEGARI e GEGMANI, 2006, 

p. 35)). 

Os tipos psicológicos podem ser mais abstratos (idealista ou racional) ou concretos (ar-

tesão ou guardião) (CALEGARI e GEGMANI, 2006): 

 Idealista: Os idealistas são abstratos, cooperadores e oferecem apoio psicológico e 

moral. Fazem uso das inteligências interpessoal e linguística, o que os torna profes-

sores, conselheiros, diplomatas e terapeutas. Possuem empatia, acreditam em sua 

intuição e agem respeitando a consciência. Podem dedicar-se à arte e a ciência. Se 

preocupam com a ética e gostam de atividades que envolvam pessoas. 

 Racional: Os racionais são utilitaristas, tendem a ser estrategistas militares e em-

presariais, pensadores, inventores e engenheiros. Os racionais se interessam pela ci-

ência, invenção, tecnologia e trabalham em pesquisas científicas ou no ensino supe-

rior, mestrado e doutorado. Pessoas com este temperamento são identificadas em 

empresas na inteligência de negócios, coordenação e organização.  

 Artesão: Os artesões são do mundo concreto e pragmático. São pessoas que se des-

tacam nas áreas de promotor; construção, como carpinteiros, marceneiros, operários 

especializados, motoristas, instrumentalistas; artística, como atores, mágicos, can-

tores, dançarinos, jogadores de futebol; compositores, como pintores, escultores, de-

coradores, tapeceiros, ilustradores, músicos, coreógrafos, ortodontistas, esteticistas 

e cirurgiões plásticos. São audaciosos, determinados e confiantes. Gostam de movi-

mento, novidades, são otimistas em relação ao futuro, mas preferem viver no pre-

sente. Para este temperamento as coisas só fazem sentido se envolverem prazer. 

 Guardião: Os guardiões são concretos e cooperativos. Destacam-se em funcionali-

dades como supervisores, inspetores, provedores e protetores. São temperamentos 
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característicos de pessoas que trabalham em empresas. Possuem orgulho de si mes-

mos, pois são eficientes ao agir, têm autoconfiança. Gostam de pertencer a uma fa-

mília, grupos sociais e são patrióticos. Tendem a ser socializadores e estabilizadores 

como líderes. Exemplos: empresários, banqueiros, dirigentes de escolas, bombeiros, 

policiais, vigilantes, agricultores, enfermeiros, assistentes sociais, secretários, co-

missários de bordo. 

 

2.4 MODELOS PREDITIVOS 

A predição de temperamento é uma área de pesquisa que aborda o processo de desco-

berta dos tipos de temperamento. Para realizar este processo deve ser usado um modelo de 

tipologia baseado em técnicas computacionais (LIMA, 2016). A classificação por meio do 

aprendizado supervisionado tem o objetivo de identificar a classe à qual um objeto pertence. A 

classe ou rótulo descreve a meta que se almeja aprender e realizar previsões. Esses rótulos per-

tencem a um conjunto discreto de classes {𝐶1,𝐶2,…,𝐶𝑘} (MONARD e BARANAUSKAS, 2003). 

Com a finalidade de aprender a classificar um novo objeto, é apresentado um conjunto 

de objetos cujas classes são conhecidas para treinar o classificador. Após o treinamento, um 

novo conjunto de objetos é apresentado e será rotulado (CAMILO e SILVA, 2009). 

A maior parte dos algoritmos de classificação com aprendizado supervisionado possui 

as etapas de treinamento e teste, que são descritas a seguir. Na etapa de treinamento um conjunto 

de dados rotulados, {𝐱𝑖, 𝑐𝑖}𝑖=1,…,𝑛, no qual 𝐱𝑖 e 𝑐𝑖 ∀𝑖 são os vetores de entrada e as saídas dese-

jadas, respectivamente, é apresentado ao classificador, tal que ele aprenda a responder adequa-

damente aos objetos informados (DE CASTRO e FERRARI, 2016). O conjunto de teste contém 

objetos com classes desconhecidas e somente depois de realizada a predição o algoritmo rotula 

esses objetos (FREITAS, 1998). Na etapa de testes um conjunto de dados não rotulados é usado 

para estimar o desempenho de generalização do algoritmo, ou seja, para avaliar seu desempenho 

quando aplicado a dados não usados no treinamento (DE CASTRO e FERRARI, 2016). 

A literatura apresenta uma variedade de algoritmos de classificação e destacam-se os 

algoritmos baseados em distância, baseados em árvore e baseados em função (DE CASTRO e 

FERRARI, 2016). 

 

2.4.1 O ALGORITMO KNN 

Os algoritmos baseados em distância consideram a proximidade entre os dados para 

efetuar a predição. Um exemplo de algoritmo deste tipo é o k vizinhos mais próximos (K-NN) 
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(FACELI, LORENA, et al., 2011; DE CASTRO e FERRARI, 2016). O K-NN é utilizado para 

realizar classificação de objetos, considerando a proximidade dos mesmos com exemplos de 

treinamento. Este algoritmo possui uma aprendizagem chamada de preguiçosa, pois não há 

treinamento a priori, a classificação é feita somente comparando os objetos de entrada com 

aqueles cujos rótulos já são conhecidos (IMANDOUST e BOLANDRAFTAR, 2013). 

No algoritmo K-NN, o único parâmetro a ser definido é o valor de K, que é o número 

de vizinhos mais próximos a serem considerados para definir a classe de objetos. O valor de K 

normalmente é determinado por alguma heurística ou por tentativa e erro (DE CASTRO e 

FERRARI, 2016).  

Este algoritmo é executado da seguinte forma: tem-se uma base de treinamento com-

posta por um conjunto de objetos rotulados e uma base de teste composta por um conjunto de 

objetos não rotulados e que precisam ser rotulados. A base de teste é submetida ao algoritmo 

K-NN para predizer a classe (rótulo). O algoritmo irá procurar o número de vizinhos (K) da 

base de treinamento mais próximos ao objeto desconhecido e o rotula com a classe da maioria 

dos K vizinhos. Quando a base é representada de forma numérica, normalmente é utilizada a 

distância Euclidiana para encontrar os vizinhos mais próximos (DE CASTRO e FERRARI, 

2016).  

 

2.4.2 MÁQUINAS DE VETORES SUPORTE (SVMs) 

Nos algoritmos baseados em função, os modelos são baseados em funções predefinidas 

e os parâmetros são ajustados durante o processo de treinamento (DE CASTRO e FERRARI, 

2016). Support Vector Machines (SVM) formam um tipo de algoritmo baseado em função e em 

vetores-suporte para resolver problemas de classificação. Normalmente trabalham com classi-

ficação binária, que objetiva a separação ótima entre duas classes por meio de um hiperplano 

de separação (VAPNIK, 2013). Neste método há um mapeamento dos dados em um espaço de 

dimensão maior e neste espaço encontra-se um hiperplano ótimo de separação entre as duas 

classes, ou seja, os dados tornam-se linearmente separáveis em um espaço de dimensão supe-

rior.  

A partir de dados linearmente separáveis são definidas fronteiras lineares por meio das 

SVMs lineares com margens rígidas (FACELI, LORENA, et al., 2011). Dado um conjunto de 

treinamento 𝑋 com 𝑛 objetos, 𝑥𝑖  𝑋, e seus respectivos rótulos 𝑦𝑖  𝑌, onde 𝑋 é o espaço de 

entrada e 𝑌 = {1, +1} são as possíveis classes, se existir a possibilidade de separar os objetos 

das classes +1 e 1 por um hiperplano, então 𝑋 é linearmente separável. 
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As SVMs são baseadas no princípio de minimização do risco estrutural (do inglês Struc-

tural Risk Minimization). A qualidade e complexidade da solução de uma SVM não depende 

diretamente da dimensionalidade do espaço de entrada (SUYKENS e VANDEWALLE, 1999; 

VAPNIK, 2013). A minimização do risco estrutural busca encontrar uma hipótese h para ga-

rantir o menor erro verdadeiro, que é a probabilidade de h cometer um erro em um objeto de 

teste selecionado aleatoriamente (JOACHIMS, 1998). Para conectar o erro verdadeiro de uma 

hipótese h com o erro de h no conjunto de treinamento pode ser usado um limite superior, o 

espaço de hipóteses que contém h (JOACHIMS, 1998). 

O objetivo do treinamento de um SVM é encontrar um hiperplano separador com a 

maior margem. Neste caso é esperada a melhor generalização do classificador (DUDA e HART, 

2000). 

A denominação linear dá-se aos classificadores que separam os dados por meio de um 

hiperplano. Segue a equação de um hiperplano (FACELI, LORENA, et al., 2011) (DUMAIS, 

PLATT, et al., 1998): 

ℎ(𝑥) = 𝑤. 𝑥 + 𝑏 (2.3) 

em que 𝑥 é o espaço de entrada e pode ser dividido em duas regiões por meio do uso da equação: 

𝑤 . 𝑥 + 𝑏 > 0 e 𝑤 . 𝑥 + 𝑏 < 0. 

Um número infinito de hiperplanos equivalentes torna-se possível por meio de ℎ(𝑥) pela 

multiplicação de 𝑤 e 𝑏 por uma mesma constante. O hiperplano canônico é definido como 

aquele em que 𝑤 e 𝑏 são escalados. Os objetos mais próximos ao hiperplano 𝑤 . 𝑥 +  𝑏 = 0 

devem satisfazer a Equação 2.4. 

|𝑤. 𝑥𝑖 + 𝑏| = 1 (2.4) 

No exemplo da Figura 2-4, a margem é definida pela distância do hiperplano mais próximo aos 

objetos positivos e negativos (DUDA e HART, 2000). 
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Figura 2-4: Ilustração de hiperplanos canônicos e separador (Adaptado de (FACELI, LORENA, et al., 2011, p. 

127). 

O hiperplano de separação ideal é definido pelos objetos de treinamento que são os ve-

tores suporte e são os padrões mais difíceis para classificar e mais informativos para a tarefa de 

classificação (DUDA e HART, 2000). 

O treinamento de um SVM implica na determinação do hiperplano ótimo, isto é, aquele 

com distância máxima a partir dos objetos de treinamento mais próximos. Os vetores-suporte 

são objetos mais próximos, a uma distância  𝑏 a partir do hiperplano (DUDA e HART, 2000). 

Quando as SVMs lineares são estendidas para lidar com um conjunto de treinamento é neces-

sário realizar a introdução de variáveis de folga 𝜉𝑖 para todo 𝑖 =  1. . . , 𝑛. As variáveis de folga 

suavizam as restrições impostas ao problema de otimização como exibido na Equação 2.5 

(FACELI, LORENA, et al., 2011): 

𝑦𝑖(𝑤. 𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1 −  𝝃𝑖 , 𝝃𝑖 ≥ 0, ∀𝑖= 1, … , 𝑛 (2.5) 

O uso deste procedimento ameniza as margens do classificador linear, permitindo que 

alguns objetos permaneçam entre os hiperplanos 𝐻1 e 𝐻2 e a ocorrência de alguns erros de clas-

sificação. Logo as SVMs podem ser citadas como SVMs de margens suaves (FACELI, 

LORENA, et al., 2011). 

A eficácia das SVMs lineares está na classificação de conjuntos de dados linearmente 

separáveis ou que possuam ou apresentem uma distribuição aproximadamente linear, e a pre-

sença de alguns ruídos e outliers são toleradas por meio da versão de margens suaves. 

 

2.4.3 FLORESTAS ALEATÓRIAS (RANDOM FORESTS) 

Os algoritmos baseados em árvores de decisão representam os classificadores sob a 

forma de uma árvore. As florestas aleatórias formam um conjunto de classificadores estrutu-
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rados em árvore {ℎ(𝐗, Θk), 𝑘 = 1, … }, onde {Θk} são vetores aleatórios identicamente e inde-

pendentemente distribuídos, e ocorre que cada árvore projeta uma unidade de votação para a 

classe mais popular da entrada X (BREIMAN, 2001). 

Elas também podem ser definidas como uma combinação de árvores preditoras, onde 

cada árvore recebe um objeto de entrada aleatório de forma independentemente e com mesma 

distribuição de probabilidade para todas as árvores presentes na floresta (BREIMAN, 2001). A 

combinação de várias árvores de classificação produz classificações mais precisas (CUTLER, 

EDWARDS, et al., 2007). 

Um algoritmo de florestas aleatórias gera muitos classificadores, ou seja, gera várias 

árvores de decisão para classificar um conjunto de objetos. Logo, o objetivo das florestas alea-

tórias é criar várias árvores de decisão com o uso de subconjuntos de atributos selecionados 

aleatoriamente, contendo todos os atributos e que estes possuam um tipo de amostragem, cha-

mado de bootstrap, que possibilita uma melhor análise dos dados (TELOKEN e LORENZETT, 

2016). 

Uma árvore de classificação é adequada a cada amostra de bootstrap, mas em cada nó, 

apenas um pequeno número de variáveis selecionadas aleatoriamente (por exemplo, a raiz qua-

drada do número de variáveis) estão disponíveis para o particionamento binário. As árvores são 

totalmente crescentes e cada uma é usada para predizer as observações out-of-bag (CUTLER, 

EDWARDS, et al., 2007). 

As florestas aleatórias combinam várias árvores de classificação individuais como se-

gue: dada a amostra original, várias amostras de bootstrap são desenhadas e uma árvore de 

classificação é treinada para cada amostra bootstrap. A seleção de variáveis para cada divisão 

na árvore de classificação é feita a partir de um pequeno subconjunto aleatório de variáveis 

preditoras. A partir da floresta completa, a variável resposta é predita como voto médio ou 

marjoritário das predições de todas as árvores (STROBL, BOULESTEIX, et al., 2007). 

A Figura 2-5 exibe como é realizado o processamento em uma árvore de decisão utili-

zando bootstrap. Dada um conjunto de dados de treinamento, foram selecionadas algumas 

amostras conhecidas como “out-of-bag”. Estas amostras são utilizadas para validar todas as 

árvores. Ocorrerá a separação dos nós, em cada nó e em cada árvore. Em cada divisão é criada 

uma nova árvore e uma amostra aleatória de preditores. A árvore cresce aleatoriamente, mas 

possui um tamanho fixo, que é a raiz quadrada do número total de atributos. É importante ob-

servar que o tamanho da amostra permanece o mesmo (IZMIRLIAN, 2004; CUTLER, 

EDWARDS, et al., 2007). 
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Figura 2-5 – Esquema de agregação bootstrap usando classificação em árvore como o classificador base (Adap-

tado de (IZMIRLIAN, 2004, p. 9)) 

Existem problemas, como diagnóstico médico e recuperação de informação, com alta 

dimensionalidade de entrada e que degradam o desempenho de árvores aleatórias simples, 

sendo interessantes de serem tratados por florestas aleatórias (BREIMAN, 2001). 

 

2.4.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

As medidas de avaliação de desempenho de classificadores fornecem algum tipo de taxa 

de acerto ou de erro do classificador para um ou mais conjuntos de dados. Calcular o percentual 

de classificação correta, também conhecido como acurácia (preditiva), ou seu complemento, 

o percentual de classificação incorreta, também conhecido como erro de classificação, é a 

forma mais comum de avaliar o desempenho de um classificador (DE CASTRO e FERRARI, 

2016). 

Uma maneira de apresentar o desempenho de um algoritmo de classificação é por meio 

da construção de uma matriz que relaciona as classes desejadas com as classes preditas. Esta 

matriz é conhecida como matriz de confusão, matriz de contingência ou matriz de erro, e possui 

nas linhas os objetos das classes originais e nas colunas os objetos das classes preditas, como 

exibido na Tabela 2-2 (DE CASTRO e FERRARI, 2016). 

A matriz de confusão pode ser utilizada em problemas binários (com duas classes) e 

problemas multiclasse (com três ou mais classes). Na matriz de confusão, o número de acertos 
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para cada classe está localizado na diagonal principal (PEREIRA, DOMÍNGUEZ e OCEJO, 

2007). 

O número de verdadeiros positivos (VP) é a quantidade de objetos da classe positiva 

que foram classificados corretamente, enquanto os verdadeiros negativos (VN) são os objetos 

da classe negativa que foram classificados como negativos. Os objetos da classe positiva que 

foram classificados como pertencentes à classe negativa formam os falsos negativos (FN), e os 

objetos da classe negativa que foram classificados como positivos compõem os falsos positivos 

(FP) (DE CASTRO e FERRARI, 2016). A Tabela 2-2 apresenta a matriz de confusão de um 

problema de classificação binária.  

 

Tabela 2-2 - Matriz de confusão de um problema de classificação binária (DE CASTRO e FERRARI, 2016, p. 

160) 

  Classe Predita 

  Positiva Negativa 

Classe Original 
Positiva VP FN 

Negativa FP VN 

 

Duas taxas são introduzidas: taxa de verdadeiros positivos (TVP); e taxa de falsos po-

sitivos (TFP), como exibido nas Equações 2.6 e 2.7 (DE CASTRO e FERRARI, 2016). O per-

centual de objetos positivos classificados corretamente é representado pela taxa de verdadeiros 

positivos (TVP), enquanto o percentual de objetos negativos classificados como positivos é re-

presentado pela taxa de falsos positivos (TFP) (DE CASTRO e FERRARI, 2016). 

𝑇𝑉𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(2.6) 

𝑇𝐹𝑃 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

(2.7) 

O cálculo da acurácia é realizado pelo número de classificações corretas dividido pelo 

número total de classificações, como exibido na Equação 2.8 (DE CASTRO e FERRARI, 

2016). 

𝐴𝐶𝐶 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 +  𝐹𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
 

(2.8) 

 

O cálculo do erro E do classificador é realizado pela Equação 2.9: 

𝐸 = 1 − 𝐴𝐶𝐶 (2.9) 
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Outras medidas que podem ser utilizadas na classificação binária são precisão (Pr) e 

revocação (Re). A precisão mede a qualidade ou exatidão do algoritmo e a revocação mede sua 

completude: 

𝑃𝑟 =
𝑉𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑃
 

 

(2.10) 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑃

𝐹𝑁 + 𝑉𝑃
 

 

 (2.11) 

A medida-F ou score-F é outra medida de desempenho, contida no intervalo [0,1], e 

considera a precisão e a revocação: 

𝐹 =
2 ∗ 𝑃𝑟 ∗ 𝑅𝑒

𝑃𝑟 + 𝑅𝑒
 

 

  (2.12) 

 A Tabela 2-3 exibe uma matriz de confusão de um problema de classificação de múltiplas 

classes (DE CASTRO e FERRARI, 2016). 

 

Tabela 2-3 – Matriz de confusão de um problema de classificação de múltiplas classes (DE CASTRO e 

FERRARI, 2016, p. 164). 

 
 Classe Predita 

  
Classe1 Classe2 ... Classe n 

Classe Origi-

nal 

Classe1 C11 C12 ... C1n 

Classe2 C21 C22 ... C2n 

 
... ... ...   ... 

 
Classe2 Cn1 Cn2 ... Cnn 

 

A quantidade de objetos da classe 1 que foram classificados como pertencentes à classe1 

é representada por C11; C12 indica quantidade de objetos da classe 1 que foram incorretamente 

classificados como pertencentes à classe 2; e assim sucessivamente. Assim como na classifica-

ção binária a diagonal principal deve conter números maiores e fora dela, valores menores, o 

ideal que seja zero. Isto é o esperado de um bom classificador (DE CASTRO e FERRARI, 

2016). 

Para problemas de múltiplas classes a acurácia deve ser adaptada ao problema e calcu-

lada utilizando a matriz de confusão, conforme apresentado na Equação 2.13 (DE CASTRO e 

FERRARI, 2016): 
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𝐴𝐶𝐶 =
∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 (2.13) 

 

2.5 FRAMEWORK TECLA 

O framework TECLA (Temperament Classification Framework) foi desenvolvido por 

Lima & de Castro (LIMA, 2016; LIMA e DE CASTRO, 2016) com o objetivo de oferecer uma 

ferramenta modular para a classificação de temperamentos com base nos modelos de Keirsey e 

Myers-Briggs (LIMA, 2016).  

O framework TECLA visa maior independência em cada etapa do processo, o que torna 

possível acoplar e testar diferentes técnicas em cada módulo (LIMA, 2016).  

O TECLA está estruturado nos seguintes módulos (LIMA, 2016):  

1. Aquisição de dados: Recebe informações do usuário a ser classificado por meio de 

internet ou arquivo processado, incluindo a quantidade de tweets, quantidade de se-

guidores e seguidos, e um conjunto de mensagens (tweets) do usuário;  

2. Pré-processamento de mensagens: Esse módulo processa os dados criando uma 

matriz de objetos (meta-base) representados por meta-atributos. As informações no 

TECLA são divididas em duas categorias: gramatical e comportamental. A categoria 

comportamental corresponde as informações do Twitter, como número de tweets, 

número de seguidos, seguidores, favoritos e número de vezes que o usuário foi fa-

voritado. A categoria gramatical utiliza informações do LIWC (PENNEBAKER, 

BOYD, et al., 2015), MRC (GOLBECK, ROBLES, et al., 2011), sTaggers 

(TOUTANOVA e MANNING, 2000) ou oNLP (FOUNDATION, 2004); 

3. Classificação de temperamento: Responsável por identificar o temperamento dos 

usuários de mídia social. Realiza a classificação no modelo de Keirsey por meio de 

um conjunto de classificadores. Possui como opção o Naive Bayes, KNN, SVM, 

J48, Random Forest, AdaBoost e Bagging. 

4. Avaliações: Para medir os resultados do sistema serão utilizadas as métricas de acu-

rácia, precisão, revocação e medida-F (LIMA e DE CASTRO, 2016). 

A Figura 2-6 exibe a estrutura do framework TECLA, cujos detalhes serão apresentados 

no próximo capítulo. 
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Figura 2-6 - Estrutura do framework para classificação de temperamentos (LIMA, 2016, p. 126)  
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia experimental da mineração de mídias so-

ciais para obtenção dos temperamentos dos usuários segundo o modelo de Keirsey. O processo 

de determinação do temperamento do usuário seguirá as etapas do TECLA: Aquisição de Da-

dos; Pré-processamento; Classificação; e Validação. A implementação do TECLA foi feita na 

linguagem de programação Python.  

A motivação em utilizar a linguagem de programação Python é dada pela simplicidade 

na programação, a disponibilidade de tipos de dados de alto nível como arrays e dicionários, e 

o uso em qualquer arquitetura de computadores ou sistemas operacionais (FOUNDATION, 

2001). 

 

3.1 AQUISIÇÃO DE DADOS 

Um dos aspectos centrais das pesquisas envolvendo o estudo do comportamento hu-

mano nas mídias sociais, mais especificamente o temperamento, está na obtenção dos dados 

para treinar os classificadores. As pesquisas anteriores envolvendo a identificação de tempera-

mento foram feitas com usuários que mencionavam o resultado de seu teste de temperamento 

no Twitter, por exemplo, pessoas que postavam em seus perfis frases como “Impressionante 

como é assertivo meu temperamento #INTP” (LIMA e DE CASTRO, 2016). Partindo desse 

tipo de postagem é possível treinar classificadores com mensagens de pessoas de diferentes 

perfis e usá-los para classificar personas virtuais com temperamento desconhecido. 

A proposta desta pesquisa é realizar um estudo de caso, no idioma Português, a partir 

de uma base de dados pública que contém o MBTI dos usuários do Twitter, que torna possível 

a identificação do temperamento destes usuários. Assim, foi realizado o download do arquivo 

TwiSty-PT.json, que contém uma base de dados da literatura chamada Twisty, que possui tweets 

em Português, disponibilizado pelo A Computational Linguists & Psycholinguistics Research 

Center (CLiPS) (VERHOEVEN, WALTER e PLANK, 2016). A base é composta por: id do 

usuário; id dos tweets; id de outros tweets; id de tweets confirmados; resultado do MBTI, que é 

destinado a descobrir o temperamento (KEIRSEY, 1998); e gênero.  

Para leitura do arquivo json foi utilizada a biblioteca Python Json e as informações cap-

turadas foram armazenadas em um arquivo texto e em uma tabela no banco de dados Microsoft 

SQL Server 2008. A partir do campo MBTI foi feito o mapeamento do temperamento por meio 

de um script em SQL, que lê a sigla MBTI e relaciona com os temperamentos do modelo de 

Keirsey. Para compor a base de dados com tweets, foram acessados os perfis dos usuários no 
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Twitter por meio do id de cada usuário. O perfil do usuário é composto por um código de usu-

ário que permite o acesso ao Twitter, número de pessoas que seguem o usuário, número de 

tweets, número de favoritos e número total de amigos de cada usuário (KWAK, LEE, et al., 

2010). 

Os textos foram coletados do Twitter por meio da Application Programming Interface 

(API), que fornece acesso aos dados e é baseada na arquitetura REST (DORSEY, WILLIAMS, 

et al., 2006). As mensagens, nesta arquitetura, são encapsuladas no protocolo HTTP (XAVIER 

e DE CARVALHO, 2011). Em geral, o acesso à API é realizado por meio de uma conta de 

usuário e usa o protocolo de autorização Open Authorization (OAuth), um padrão aberto que 

permite aplicações acessarem os dados sem a identificação de login e senha. As etapas de au-

tenticação por meio do OAuth são (XAVIER e DE CARVALHO, 2011; LIMA, 2016): 

1. Requisição: A aplicação consumidora ao ser acessada pelo usuário solicitará um token 

ao servidor de requisição, e ao receber o token redirecionará o usuário para a tela de 

autenticação do servidor. 

2. Autorização: O usuário receberá um questionamento de autorização para a aplicação 

consumidora ao identificar-se na tela de autenticação do servidor. 

3. Redirecionamento: Após a autorização do usuário o token de requisição será definido 

como autorizado e redirecionará o usuário para a URL informada na aplicação consu-

midora. 

4. Token de acesso: A aplicação consumidora se encarregará de trocar o token de requisi-

ção pelo token de acesso e a aplicação consumidora poderá consultar os recursos priva-

dos. 

O primeiro passo para acessar a API do Twitter é a criação de uma aplicação para de-

senvolvedores no site do Twitter, que concede as chaves de consumidor da aplicação, Consumer 

Key, Consumer Secret, Access Token, Access Token Secret e autenticam a aplicação para que 

seja realizada a coleta das informações (DORSEY, WILLIAMS, et al., 2006). No Python, para 

acessar a API do Twitter foi utilizada a biblioteca Python Twitter (PRESTON-WERNER, 

2008), que possibilitou a captura das informações dos usuários, tais como, total de tweets, total 

de favoritos, total de amigos, total de seguidores, nome do usuário e as mensagens postadas. 

Após o armazenamento dos dados estes deverão passar por um tratamento, que significa pre-

pará-los para uso. Essa é a fase denominada pré-processamento. 



33 

 

3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

Os tweets gravados na base de dados passam pela etapa de pré-processamento para que 

as mensagens sejam transformadas em uma matriz de dados estruturados. Nesta etapa de pré-

processamento, foram implementadas duas representações. Na primeira representação a meto-

dologia consistiu no uso dos processos de tokenização e remoção de stopwords. Na sequência 

foi aplicada a técnica de bag-of-words. A outra representação utilizou o dicionário de palavras 

LIWC em português, que permite a análise de frequência das palavras, classificando-as de 

acordo com a categoria a qual pertence (PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015). Após o pré-

processamento, a base de dados passou pelo processo de classificação. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERAMENTO 

A partir da matriz de dados gerada no passo anterior foi realizada a classificação do 

temperamento utilizando classificadores do framework TECLA, que aponta qual temperamento 

um determinado usuário pertence. Foram utilizados algoritmos de classificação baseada em 

distância (K-Nearest Neighbors, KNN), classificação baseada em árvore (Florestas Aleatórias, 

RandomF) e classificadores baseados em função (Support Vector Machine, SVM), como des-

critos no capítulo anterior. 

 

3.4 VALIDAÇÃO 

Foi realizada a análise dos algoritmos SVM, RandomF e KNN com o objetivo de avaliar 

o desempenho de cada um nessa tarefa. Para avaliar o desempenho de algoritmos são utilizadas 

medidas de avaliação de desempenho do classificador que retornam algum tipo de taxa de acerto 

ou de erro do classificador, mais especificamente a medida-F, a Precisão e a Revocação 

(GUELPELI, BERNARDINI e GARCIA, 2008; DE CASTRO e FERRARI, 2016). 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para análise dos dados foram utilizados os algoritmos de classificação: KNN; SVM; e 

RandomF. A avaliação de desempenho foi realizada por meio do cálculo da acurácia, precisão, 

revocação e medida-F (DE CASTRO e FERRARI, 2016; LIMA e DE CASTRO, 2016). Outra 

análise realizada com os dados foi a análise de contexto das palavras, por meio do dicionário 

de dados em português LIWC e uso do método TF-IDF e algoritmo LDA. 

 

4.1 COMPOSIÇÃO DA BASE DE DADOS 

A base de dados é composta por 4090 usuários, deste universo 222 ids de usuários estão 

com acesso negado, restando 3868 ids de usuários válidos. O tipo de personalidade MBTI in-

formado na base torna possível a identificação do temperamento de acordo com o modelo de 

David Keirsey (artesão, guardião, idealista e racional). 

A partir do campo confirmed_tweet_ids, foi possível realizar a coleta das mensagens em 

português no Twitter, e por meio do campo user_id foram coletadas as seguintes informações: 

total de tweets do usuário, total de favoritos, total de amigos, e total de seguidores. A base de 

tweets atual está composta por um total de 5.735.236 tweets.  

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA BASE 

A Figura 4-1 apresenta a distribuição de temperamento dos 3.868 usuários. Observa-se que 

existe um número maior de usuários com o perfil idealista, que são aqueles que agem de acordo 

com uma boa consciência. Em contrapartida, há um número menor de usuários com o perfil 

artesão, que, de acordo com as caraterísticas apresentadas, são aqueles mais impulsivos e que 

falam o que vem à mente (KEIRSEY, 1996; LIMA, 2016). 

 

Figura 4-1– Distribuição do temperamento dos 3868 usuários do Twitter. 
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A Tabela 4-1 representa o total da base Twisty contendo o total de tweets, amigos, se-

guidores e favoritos para cada temperamento. Estas informações foram capturadas a partir do 

id do usuário (user_id). O total de usuários refere-se à quantidade de usuários, de acordo com 

o temperamento, ou seja, o resultado MBTI, capturado no Twitter, sendo o temperamento ide-

alista aquele que apresenta o maior número de usuários. Total_tweets_statuses_count é a quan-

tidade de tweets para cada temperamento desde a abertura da conta do usuário, também apre-

sentando o temperamento idealista como destaque. Quanto ao total_tweets_base, que corres-

ponde à quantidade de mensagens que cada temperamento enviou, o idealista permanece com 

número maior de envio de tweets. O temperamento racional possui o maior número de segui-

dores, mas quando se trata da quantidade de amigos, o temperamento que ganha destaque é o 

idealista. O total de favoritos exibe um valor de 20.831.560 no geral, sendo que o temperamento 

idealista mostra o maior número de favoritos.  

Tabela 4-1 – Temperamento e dados da base Twisty para o total de usuários. 

Temperamento Artesão Guardião Idealista Racional Total Geral 

Total Usuários 450 506 1.717 1.195 3.868 

Total Tweets Statuses_Count 12.343.807  15.648.860  65.593.286  45.198.150  138.784.103  

Total Tweets Base 674.211 738.755 2.570.646 1.751.624 5.735.236 

Total Seguidores 292.413  423.549  1.497.093  1.799.686  4.012.741  

Total Amigos 168.893  225.371  825.969  640.529  1.860.762  

Total Favoritos 1.768.903  2.371.924  10.006.749  6.683.984  20.831.560  

 

A Tabela 4-2 exibe as médias de Total_tweets_base. Observa-se que o perfil idealista é, 

em média, o mais ativo em favoritos, praticamente empatando com os artesãos em média de 

tweets, embora não haja uma diferença significativa entre o número médio de postagens entre 

os temperamentos. Os idealistas têm um perfil que faz uso eficiente da inteligência interpessoal 

e linguística, os tornando professores, conselheiros, diplomatas e terapeutas (CALEGARI e 

GEGMANI, 2006). O temperamento racional, por sua vez, formado por pessoas dotadas de 

talentos estratégicos (CALEGARI e GEGMANI, 2006), é apresentado nesta base como perfil 

de maior média de seguidores e amigos.  

Tabela 4-2– Média de Tweets Amigos, Seguidores e Favoritos. 

Temperamento Artesão Guardião Idealista Racional 

Média Tweets 1.498  1.460  1.497  1.466  

Média Seguidores 650  837  872  1.506  

Média Amigos 375  445  481  536  

Média Favoritos 3.931  4.688  5.828  5.593  
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Nesta base de dados também cabe a análise por gênero. Foi realizado o cálculo do per-

centual de Tweets Statuses_Count por gênero feminino e masculino para cada temperamento, 

conforme exibido na Figura 4-2. De acordo com o gráfico exibido é possível observar que o 

maior número de tweets foi postado pelo gênero feminino em todos os temperamentos.  

 

 

Figura 4-2– Análise de Tweets Statuses_Count por Temperamento e Gênero. 

A Figura 4-3 apresenta a média de envio de tweets por gênero e nota-se que o usuário 

de gênero feminino de temperamento racional tem um envio médio de tweets maior que o usu-

ário de gênero feminino do temperamento idealista.  

 

 

Figura 4-3 - Média de tweets enviados por Temperamento e Gênero. 
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A Figura 4-4 exibe a concentração de amigos para os usuários do gênero masculino, 

sendo destaque o temperamento guardião. Quanto aos usuários do gênero feminino o destaque 

da média de amigos é visualizado nos temperamentos artesão, racional e idealista.  

 

 

Figura 4-4 - Média de amigos por Temperamento e Gênero. 

O gráfico exibido na Figura 4-5 retrata a média de seguidores por temperamento e gê-

nero, sendo que os usuários de temperamento racional e gênero feminino possuem a maior mé-

dia de seguidores. O gênero masculino predomina sobre o feminino nos demais temperamentos.  

 

  

Figura 4-5 – Média de Seguidores por Temperamento e Gênero. 
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Por fim, observa-se na Figura 4-6 que há uma concentração de favoritos no temperamento 

artesão para usuários do gênero masculino. Os demais temperamentos apresentam um equilí-

brio de favoritos. 

 

 

Figura 4-6– Média de Favoritos por Temperamento e Gênero 

 

4.3 ANÁLISE DE CONTEXTO POR MEIO DO LIWC 

O objetivo da análise de contexto por meio do LIWC é avaliar a frequência de palavras 

nas categorias do LIWC por temperamento, ou seja, visualizar em qual categoria os tempera-

mentos se destacam na escrita. Para esta análise foi utilizado o dicionário de palavras 

LIWC2007_Portugues_win, conforme apresentado no Anexo I. As mensagens por tempera-

mento foram lidas e foi realizada a contagem de palavras nas respectivas categorias. 

Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 4-3, que contém a frequência 

média das palavras por temperamento. O cálculo da frequência média das palavras é dado pela 

quantidade de palavras na categoria dividida pela quantidade de mensagens dos respectivos 

temperamentos.  
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Tabela 4-3 – Frequência média das palavras em cada categoria LIWC por temperamento. 

Categoria Artesão Guardião Idealista Racional Categoria Artesão Guardião Idealista Racional 

Funct 5,2641 5,3476 5,3397 5,4318 cogmech 4,0733 4,1533 4,1322 4,1950 

Pronoun 1,8610 1,8672 1,9123 1,9354 insight 0,7209 0,7283 0,7402 0,7520 

Ppron 1,2148 1,2236 1,2497 1,2637 cause 0,4820 0,4974 0,4925 0,5050 

I 0,3874 0,3610 0,4185 0,4068 discrep 0,6802 0,6774 0,6907 0,6995 

We 0,0361 0,0393 0,0363 0,0340 tentat 0,9828 0,9961 1,0050 1,0229 

You 0,6654 0,6999 0,6646 0,6874 certain 0,3770 0,3945 0,3904 0,3930 

Shehe 0,6436 0,6697 0,6474 0,6752 inhib 0,5352 0,5511 0,5386 0,5497 

They 0,1234 0,1304 0,1263 0,1304 incl 1,3993 1,4232 1,4022 1,4143 

Ipron 1,2253 1,2500 1,2437 1,2788 excl 0,7987 0,8009 0,8111 0,8311 

Article 0,7698 0,8075 0,7837 0,8143 percept 0,7834 0,7899 0,7998 0,7966 

Verb 1,8885 1,9006 1,9039 1,9359 see 0,2561 0,2591 0,2630 0,2609 

Auxverb 0,6880 0,7072 0,6976 0,7217 hear 0,1803 0,1738 0,1854 0,1856 

Past 0,4239 0,4271 0,4306 0,4336 feel 0,3069 0,3210 0,3121 0,3130 

Presente 1,1402 1,1528 1,1444 1,1673 bio 0,7105 0,6924 0,7154 0,7243 

Future 0,0828 0,0818 0,0841 0,0841 body 0,3162 0,3063 0,3156 0,3254 

Adverb. 0,4854 0,5001 0,5019 0,5050 health 0,1277 0,1277 0,1278 0,1257 

Preps 1,4831 1,5268 1,4636 1,4987 sexual 0,2114 0,1975 0,2138 0,2127 

Conj 0,9127 0,9066 0,9230 0,9317 ingest 1,0826 1,1002 1,0586 1,0634 

Negate 0,2489 0,2545 0,2530 0,2614 relativ 2,3242 2,3847 2,3072 2,3392 

Quant 0,5927 0,6064 0,6155 0,6259 motion 0,7575 0,7632 0,7410 0,7578 

Number 0,1385 0,1433 0,1475 0,1530 space 0,9843 1,0173 0,9749 0,9925 

Swear 0,7151 0,7086 0,7245 0,7288 time 0,9860 1,0282 0,9607 0,9687 

Social 2,1694 2,1791 2,2166 2,2422 work 0,2332 0,2510 0,2343 0,2417 

Family 0,0412 0,0399 0,0414 0,0409 achieve 0,4628 0,4894 0,4647 0,4728 

Friend 0,1065 0,1004 0,1009 0,0937 leisure 0,3137 0,3162 0,3094 0,3108 

Humans 1,1086 1,1109 1,1570 1,1438 home 0,0605 0,0598 0,0565 0,0547 

Affect 1,0763 1,0988 1,0931 1,0864 money 0,2899 0,2980 0,2901 0,3091 

Posemo 0,6992 0,7222 0,7089 0,6907 relig 0,0812 0,0896 0,0855 0,0830 

Negemo 0,3487 0,3438 0,3559 0,3654 death 0,0595 0,0610 0,0605 0,0618 

Anx 0,0508 0,0525 0,0530 0,0540 assent 0,1250 0,1270 0,1258 0,1265 

Anger 0,1352 0,1316 0,1377 0,1463 nonfl 0,2620 0,2762 0,2652 0,2695 

Sad 0,1665 0,1655 0,1709 0,1723 filler 0,0297 0,0273 0,0322 0,0323 

 

As frequências médias das palavras por categoria apresentadas na Tabela 4-3 são muito 

próximas em praticamente todos os casos. Isso ocorre, pois a mesma palavra pode estar presente 

em mais de uma categoria, distorcendo a frequência média das palavras, retornando valores 

muito próximos uns dos outros. Dessa maneira é muito difícil afirmar em qual categoria deter-

minado temperamento tem mais destaque na escrita. 

 Entretanto, as categorias apresentadas na Tabela 4-3 podem ser agrupadas nas seguintes 

três macrocategorias: Dimensões Linguísticas; Outra Gramática; e Processos Psicológicos. 
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Para determinar a relevância das categorias dentro das macrocategorias o número total 

de palavras de cada categoria foi dividido pelo total de palavras da macrocategoria e os resul-

tados foram apresentados na Tabela 4-4.  

Portanto, como exibido na Tabela 4-4 dentro da categoria Processos Psicológicos é pos-

sível observar o destaque das categorias present (presente), cogmech (processos cognitivos), 

social (social), incl (inclusive), relativ (relatividade). O Anexo I contém a tradução e exemplos 

de cada categoria. 

A categoria de maior relevância é a cogmech, que são processos cognitivos que estão 

associados a componentes do raciocínio. Os processos são representados por duas categorias, 

que são palavras exclusivas e conjunções. Como exemplo de palavras exclusivas tem-se: “mas”, 

“sem”, “excluir”. Estas palavras são utilizadas pelas pessoas para fazer distinção em uma de-

terminada situação ou entre objetos. Geralmente as pessoas que dizem a verdade utilizam estas 

palavras. Como exemplo de conjunções tem-se: “e”, “também”, “apesar” (TAUSCZIK e W., 

2010; PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015). Observa-se que nesta categoria as pessoas falam 

palavras que são denominadas causais, como “porque”, “efeito”, “consequentemente” e pala-

vras que são denominadas de visão, como “pensar”, “saber” e “considerar”. Nos estudos reali-

zados sobre esta categoria percebeu-se que as palavras causais são mais utilizadas pelas pessoas 

no momento que estas precisam justificar uma situação, organizar um pensamento. 

Nestas categorias relevantes para a macrocategoria Processos Psicológicos é notável o 

destaque para o temperamento idealista. Na categoria Dimensões Linguísticas ocorreu o desta-

que para funct (palavras funcionais), pronoum (pronome), ppron (pronomes pessoais), i (pri-

meira pessoa do singular), we (primeira pessoa do plural). Os maiores valores apresentados são 

para os temperamentos idealistas e racional na categoria funct, que contém palavras funcionais 

compostas por pronomes, preposições, artigos, conjunções, verbos auxiliares e algumas outras 

categorias. Exemplo: “isto”, “lhe”, “para”, “não”, “foi”, “e”. Estas palavras refletem a maneira 

como as pessoas se comunicam e estão associadas ao mundo psicológico e social das pessoas. 

Em Outra Gramática o destaque ocorre na categoria verb com maiores valores para os 

temperamentos idealista e racional. Verbos são utilizados com o objetivo de poder identificar 

um foco, uma intenção, exibir uma prioridade e processamento (TAUSCZIK e W., 2010; 

PENNEBAKER, BOYD, et al., 2015).  

Com os valores obtidos nas Tabela 4-3 e Tabela 4-4, não é possível afirmar com exati-

dão em qual categoria um determinado temperamento tem destaque. Mas na Tabela 4-4 é notá-

vel a relevância de uma categoria dentro de uma macrocategoria, embora não seja possível 

afirmar em relação a que categoria um temperamento escreve mais. 
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Tabela 4-4 – Frequência das palavras em cada categoria principal por temperamento. PP: Processos Psicológi-

cos; DL: Dimensões Linguísticas; OG: Outra Gramática. 

 

 

 

 

Categoria Artesão Guardião Idealista Racional Categoria Artesão Guardião Idealista Racional 

PP                  

humans 0,44% 0,48% 1,75% 1,18% time 0,39% 0,45% 1,45% 1,00% 

past 0,17% 0,19% 0,65% 0,45% work 0,09% 0,11% 0,35% 0,25% 

present 0,45% 0,50% 1,73% 1,20% achieve 0,18% 0,21% 0,70% 0,49% 

future 0,03% 0,04% 0,13% 0,09% leisure 0,12% 0,14% 0,47% 0,32% 

affect 0,43% 0,48% 1,65% 1,12% home 0,02% 0,03% 0,09% 0,06% 

posemo 0,28% 0,31% 1,07% 0,71% money 0,12% 0,13% 0,44% 0,32% 

negemo 0,14% 0,15% 0,54% 0,38% relig 0,03% 0,04% 0,13% 0,09% 

anx 0,02% 0,02% 0,08% 0,06% death 0,02% 0,03% 0,09% 0,06% 

anger 0,05% 0,06% 0,21% 0,15% assent 0,05% 0,06% 0,19% 0,13% 

sad 0,07% 0,07% 0,26% 0,18% nonfl 0,10% 0,12% 0,40% 0,28% 

cogmech 1,62% 1,81% 6,26% 4,33% filler 0,01% 0,01% 0,05% 0,03% 

insight 0,29% 0,32% 1,12% 0,78% Total 11,62% 12,92% 44,69% 30,78% 

swear 0,28% 0,31% 1,10% 0,75% Categoria Artesão Guardião Idealista Racional 

social 0,86% 0,95% 3,36% 2,31% DL         

family 0,02% 0,02% 0,06% 0,04% funct 4,02% 4,48% 15,55% 10,78% 

friend 0,04% 0,04% 0,15% 0,10% pronoun 1,42% 1,56% 5,57% 3,84% 

cause 0,19% 0,22% 0,75% 0,52% ppron 0,93% 1,02% 3,64% 2,51% 

discrep 0,27% 0,29% 1,05% 0,72% i 0,30% 0,30% 1,22% 0,81% 

tentat 0,39% 0,43% 1,52% 1,06% we 0,03% 0,03% 0,11% 0,07% 

certain 0,15% 0,17% 0,59% 0,41% you 0,51% 0,59% 1,94% 1,36% 

inhib 0,21% 0,24% 0,82% 0,57% shehe 0,49% 0,56% 1,89% 1,34% 

incl 0,56% 0,62% 2,12% 1,46% they 0,09% 0,11% 0,37% 0,26% 

excl 0,32% 0,35% 1,23% 0,86% ipron 0,94% 1,05% 3,62% 2,54% 

percept 0,31% 0,34% 1,21% 0,82% article 0,59% 0,68% 2,28% 1,62% 

see 0,10% 0,11% 0,40% 0,27% auxverb 0,53% 0,59% 2,03% 1,43% 

hear 0,07% 0,08% 0,28% 0,19% adverb 0,37% 0,42% 1,46% 1,00% 

feel 0,12% 0,14% 0,47% 0,32% conj 0,70% 0,76% 4,26% 1,85% 

bio 0,28% 0,30% 1,08% 0,75% negate 0,19% 0,21% 2,69% 0,52% 

body 0,13% 0,13% 0,48% 0,34% Total 11,10% 12,36% 46,62% 29,92% 

health 0,05% 0,06% 0,19% 0,13% Categoria Artesão Guardião Idealista Racional 

sexual 0,08% 0,09% 0,32% 0,22% OG         

ingest 0,43% 0,48% 1,60% 1,10% verb 8,30% 9,16% 31,92% 22,11% 

relativ 0,92% 1,04% 3,49% 2,41% quant 2,61% 2,92% 10,32% 7,15% 

motion 0,30% 0,33% 1,12% 0,78% number 0,61% 0,69% 2,47% 1,75% 

space 0,39% 0,44% 1,48% 1,02% Total 11,52% 12,77% 44,70% 31,01% 
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4.4 ANÁLISE DE CONTEXTO POR MEIO DO TF-IDF E LDA 

A próxima análise a ser apresentada refere-se ao estudo de contexto das palavras pelo 

TF-IDF. Para realizar esta análise foram utilizadas as bibliotecas nltk e sklearn. Os tweets de 

cada temperamento foram lidos e em seguida foi realizada a tokenização por meio do Tweet-

Tokenizer(). Depois foi realizada a remoção de stopwords e a remoção dos afixos morfológicos 

das palavras com o PorterStemmer(). Após este preparo dos tweets, foi aplicado o TF-IDF por 

meio do TfidfVectorizer() com parâmetro min_df = 1. Como critério de seleção das palavras 

por temperamento optou-se por selecionar as 10 palavras que possuem maior frequência nos 

tweets. 

Portanto nesta análise foram selecionadas 10 palavras por temperamento. A Tabela 4-5 

resume os resultados de acordo com o que é comumente escrito em cada temperamento. 

 

Tabela 4-5 - Palavras relevantes por temperamento usando TF-IDF. 

TF-IDF (Artesão, Guardião, Idealista, Racional) 

Artesão Guardião Idealista Racional 

renovação porqu Brasil Brasil 

fenomen impeach leia sempr 

cachorro antagonista perplexo medio 

ilustrações niterói paí casa 

otima governo petista film 

bolsa década obrigado vida 

divulgar agora estadão unicamp 

taubaté brasil palestrar galera 

ipad malvadeza inovação agora 

petição pt pt montevidéu 

 

O temperamento artesão é impulsivo e mais ousado, gosta de novidades, novas experi-

ências, têm a função sensorial como preferida e as coisas fazem mais sentido se envolverem 

prazer (CALEGARI e GEGMANI, 2006). Vimos no Capítulo 2 que os artesãos se destacam 

em áreas como artística, ortodontia, esteticista e outras. Nota-se que as palavras relevantes deste 

temperamento denotam uma escrita referente a artes, à tecnologia e à divulgação.  

Pessoas de temperamento guardião são focados em metas, possuem orgulho de si mes-

mas porque são eficientes ao agir, gostam de pertencer a uma família e grupos sociais, são 

patrióticos e filantrópicos (CALEGARI e GEGMANI, 2006). As palavras apresentadas pelos 

guardiões estão relacionadas principalmente à política e patriotismo. 
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Os idealistas possuem talentos naturais, como os diplomatas, que fazem uso de inteli-

gência interpessoal e linguística (CALEGARI e GEGMANI, 2006). Este temperamento prefere 

o mundo da abstração, acredita em um futuro melhor, é voltado para atividades que envolvam 

pessoas e tendem a ser bons líderes (CALEGARI e GEGMANI, 2006). As palavras mais rele-

vantes do temperamento idealista têm ligação com a política, como no temperamento guardião.  

O temperamento racional apresenta um contexto não muito claro, podendo estar ligado 

à educação e à mídia. Este temperamento costuma envolver excelentes estrategistas militares e 

empresariais, pensadores, inventores e engenheiros. 

A Tabela 4-6 apresenta as 40 palavras mais relevantes encontradas pelo método TF-IDF 

com todos os temperamentos. É possível observar algumas palavras em comum com a Tabela 

4-5 (destacadas), particularmente referentes ao temperamento artesão.  

 

Tabela 4-6 – 40 palavras mais relevantes considerando todos os temperamentos. 

TF-IDF (Artesão, Guardião, Idealista, Racional) 

trade bondosa mercado taubaté 

cãozinho batalhão indulto bombeiro 

sedentário pobr ações cachorro 

arquiteta appl assin sorteando 

assinem bovespa drugstor divulgar 

arrancado ajuda renovaçao ilustrações 

fabricar capit salva otima 

exam batom carreira fenomen 

ambientai severa bolsa petição 

support aguardarei chapéu ipad 

 

Em outra análise do contexto de palavras, as mensagens dos usuários foram submetidas 

ao algoritmo LDA. Foram lidos 3.868 arquivos contendo, em média, 2.000 mensagens cada. O 

objetivo é extrair dos tweets as principais palavras de cada tópico.  

A biblioteca utilizada para o algoritmo LDA foi nltk e scikitlearn que contém a confi-

guração: LatentDirichletAllocation(n_topics = t, max_iter = 10, doc_topic_prior = 5, to-

pic_word_prior = 0.1, random_state = 1), sendo: 

t: o número de tópicos. 

max_iter: número máximo de iterações. 

doc_topic_prior: Prioridade de distribuição de tópicos 

topic_word_prior: Prioridade de distribuição da palavra do tópico 

random_state: gera números aleatórios 
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Logo, optou-se por selecionar dez palavras por temperamento para realizar a análise. A 

análise em tópicos contribui na avaliação de um texto, dividindo-o em tópicos e atribuindo um 

peso a cada texto de cada tópico. Assim, é possível saber qual assunto é mais frequente no texto, 

descobrir a categoria de um produto e, no caso do temperamento, o que está sendo falado para 

cada perfil. 

A Tabela 4-7 apresenta as palavras com maior frequência, ou seja, as palavras que são 

mais frequentes nos textos separadas por temperamento. A primeira percepção ao visualizar as 

palavras do temperamento artesão é que elas podem apresentar uma escrita de conversa no 

futuro ou uma escrita referente a descanso. O temperamento guardião tem palavras como tra-

balho, casa, vontade que podem denotar o interesse em trabalho, o prazer em trabalhar ou um 

contexto referente a casa e amor.  

 

Tabela 4-7 – Palavras identificados pelo algoritmo LDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No temperamento idealista parece que o contexto está relacionado a notícias, pois existe 

a presença das palavras mundo, alguém, semana, meio, noite. O temperamento racional inclui 

as palavras mundo, alguém, noite, feliz e gostei, que podem demonstrar um momento de feli-

cidade, um momento prazeroso, uma escrita referente a uma situação boa. 

Foram definidos 4 tópicos e 10 palavras para cada tópico no algoritmo LDA e a Tabela 

4-8 apresenta as palavras com maior frequência em cada tópico.  

 

Tópico 1 

Artesão Guardião Idealista Racional 

casa casa mundo mundo 

ficar ano ficar ano 

dar amor alguém alguém 

amanhã sabe noite fica 

quer vem semana tanto 

facebook quer quer noite 

dias trabalho nova feliz 

vontade vontade meio gostei 

falando vezes falando quase 

lindo dizer vontade facebook 
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Tabela 4-8 – Palavras relevantes por tópico pelo algoritmo LDA. 

LDA (Artesão, Guardião, Idealista, Racional) 

Tópico 0 Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3 

gostei facebook amanha casa 

tens publiquei indo deus 

official noite segue amor 

têm amor noite tanto 

portugal quer sabado falando 

estás menos ate feliz 

demasiado pouco sonhar fico 

bocado verdade facul noite 

telemóvel dar música semana 

teste dizer pc amiga 

 

O objetivo de gerar os tópicos no LDA é identificar qual assunto está sendo abordado 

nas mensagens. Uma possível interpretação da mensagem no Tópico 0 seria referente ao país 

Portugal, pois a palavra telemóvel refere-se a celular e esta forma de escrever e falar ocorre em 

Portugal. O Tópico 1 pode denotar a publicação de uma mensagem devido a ocorrência das 

palavras facebook, publiquei, noite e dizer. As palavras no Tópico 2 podem estar se referindo 

à estudo devido à presença da palavra facul e pc. O Tópico 3 apresenta a palavra casa, amor, 

feliz e amiga, que pode ser interpretado como um contexto de amizade ou uma escrita de muito 

carinho. 

 

4.5 CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERAMENTOS UTILIZANDO LIWC 

Para realizar a classificação dos temperamentos foi utilizada a biblioteca scikit-learn. 

Segue configuração para os algoritmos: 

 KNN: foi utilizado o classificador KNeighborsClassifier(n_neighbors=int) onde 

n_neighbors assume o valor 1 e o valor 3. Para validação cruzada a configuração 

utilizada foi: cross_validation.KFold(len(X),pasta,random_state=i,shuffle=True) 

onde: 

X: são as mensagens para treino. 

pasta: a quantidade de pastas da validação cruzada.  

random_state: quantidade de iterações. 

shuffle: permitir que os dados sejam apresentados alteatoriamente. 

 SVM: utilizamos o classificador svm, SVC() com parâmetros default. 
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 Random Forest: utilizamos o classificador RandomForestClassifier(n_estima-

tors=10, bootstrap=True) 

Os testes utilizaram uma validação cruzada com 6 pastas e foram calculadas as medidas 

acurácia, precisão, revocação e medida-F. Para o classificador KNN foi utilizado K = 1 e 

K = 3. 

A Tabela 4-9 exibe os resultados alcançados pelo TECLA para uma validação com 6 

pastas executada 10 vezes. Para o temperamento artesão o algoritmo KNN com K=3 obteve 

acurácia média de 87,62% ± 0,37% e medida-F de 93,37% ± 0,23%. Com o melhor desempe-

nho, ou seja, maior quantidade de objetos rotulados corretamente tem-se o algoritmo SVM com 

acurácia média de 88,37% ± 0,00%, seguido do algoritmo RandomF com acurácia média de 

87,95% ± 0,16%. De forma geral o SVM apresentou o melhor desempenho médio quando com-

parado aos outros algoritmos. 

 

Tabela 4-9 - Acurácia (Acc), Precisão (Pre), Revocação (Rev) e medida-F (MF) usando validação cruzada em 6 

pastas e 10 iterações. 

 

 

Para o temperamento guardião novamente a predição mais assertiva foi do algoritmo 

SVM, com acurácia média de 86,92% ± 0,01% seguido do RandomF com acurácia média de 

86,32% ± 0,11%. A menor acurácia média (78,36% ± 0,62%) foi para o KNN com K=1. O 

SVM também apresentou melhor desempenho para o temperamento guardião e obteve o valor 

de revocação de 100%. 

 Para o temperamento idealista o SVM obteve acurácia média igual a 55,61% ± 0,01% 

sendo também destaque neste temperamento com melhor desempenho e valor de revocação de 

100%. 

 LIWC 1NN 3NN RandomForest SVM 

Artesão 

Acc 80,44% ± 0,71% 87,62% ± 0,37% 87,95% ± 0,16% 88,37% ± 0,00% 

Prec 88,79% ± 0,14% 88,47% ± 0,07% 88,41% ± 0,06% 88,37% ± 0,00% 

Rev 89,10%  ± 0,87% 98,86%  ± 0,44% 99,39%  ± 0,15% 100,0% ± 0,00% 

M-F 88,91% ± 0,47% 93,37% ± 0,23% 93,58% ± 0,09% 93,82% ± 0,00% 

Guardião 

Acc 78,36 ± 0,62% 85,74% ± 0,10% 86,32% ± 0,11% 86,92% ± 0,01% 

Prec 87,05% ± 0,07% 86,94% ± 0,04% 87,03% ± 0,06% 86,92% ± 0,00% 

Rev 88,22%  ± 0,76% 98,36%  ± 0,09% 99,02%  ± 0,11% 100,0% ± 0,01% 

M-F 87,61% ± 0,43% 92,30% ± 0,06% 92,63% ± 0,06% 93,00% ± 0,01% 

Idealista 

Acc 54,97% ± 0,46% 52,57% ± 0,61% 54,27% ± 0,40% 55,61% ± 0,01% 

Prec 56,80% ± 0,27% 57,88% ± 0,57% 56,67% ± 0,26% 55,61% ± 0,01% 

Rev 79,44%  ± 0,80% 54,18%  ± 0,97% 75,65%  ± 1,04% 100,0% ± 0,00% 

M-F 66,19% ± 0,33% 55,86% ± 0,67% 64,76% ± 0,49% 71,46% ± 0,02% 

Racional 

Acc 59,12% ± 0,58% 62,66% ± 0,17% 66,62% ± 0,26% 69,09% ± 0,03% 

Prec 69,72% ± 0,21% 70,05% ± 0,27% 69,74% ± 0,14% 69,10% ± 0,01% 

Rev 72,17%  ± 1,20% 80,29%  ± 0,83% 91,38%  ± 0,40% 99,97% ± 0,04% 

M-F 70,85% ± 0,65% 74,78% ± 0,27% 79,09% ± 0,19% 81,71% ± 0,03% 



47 

 

O temperamento racional tem como destaque novamente o algoritmo SVM, que obteve 

uma acurácia média de 69,09% ± 0,03%, um desempenho melhor que o dos demais classifica-

dores. A acurácia mais baixa foi obtida pelo KNN com K=1 no valor de 59,12% ± 0,58%. Logo 

o SVM obteve a melhor acurácia média com valor de Revocação de 99,97% ± 0,04%. 

 

4.6 CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERAMENTOS UTILIZANDO TF-IDF  

Para os testes foi utilizada uma validação cruzada com 4, 6, 8 e 10 pastas, e foram cal-

culadas as medidas acurácia, precisão, revocação e medida-F. Para o classificador KNN, que 

utiliza a classificação do objeto de acordo com os K vizinhos mais próximos, foi utilizado K = 1 

e K = 3 e medida de similaridade do cosseno. 

A Tabela 4-10 apresenta os resultados alcançados para uma validação com 4 pastas exe-

cutada 10 vezes. Os temperamentos artesão e guardião obtiveram melhor desempenho com o 

algoritmo SVM, sendo apresentada uma acurácia média de 88,28% ± 0,01% para o tempera-

mento artesão e uma acurácia média de 86,62% ± 0,04% para o guardião.  

Para o temperamento idealista o melhor resultado de acurácia média ocorreu no algo-

ritmo Random Forest com acurácia média igual a 53,06% ± 1,12%. Quanto ao temperamento 

racional destaca-se o SVM com melhor desempenho apresentando uma acurácia média de 

68,05% ± 0,24%. Em uma análise geral o Random Forest teve melhor desempenho somente 

para o temperamento idealista enquanto o SVM demonstrou melhor desempenho para os de-

mais temperamentos.  

 

Tabela 4-10 - Acurácia (Acc), Precisão (Pre), Revocação (Rec) e medida-F (M-F) para os temperamentos 

usando 4 pastas e 10 iterações 

4-Pastas TFIDF 1NN 3NN RandomForest SVM 

Artesão 

Acc 76,44% ± 0,51%      85,57% ± 0,33%   88,16% ± 0,07% 88,28% ± 0,01% 

Prec 88,70% ± 0,15%   86,66% ± 0,07% 88,27% ± 0,01% 88,28% ± 0,00% 

Rev 84,01% ± 0,51% 98,52% ± 0,37% 99,86% ± 0,08% 100,0% ± 0,01% 

M-F 86,25% ± 0,32%  92,20% ± 0,19% 93,71% ± 0,04% 93,77% ± 0,01% 

Guardião 

Acc 81,77% ± 0,26% 85,57% ± 0,33% 86,61% ± 0,05%  86,62% ± 0,04%  

Prec 86,63% ± 0,09%  86,66% ± 0,07%  86,68% ± 0,02%  86,67% ± 0,01% 

Rev 93,37% ± 0,30%  98,52% ± 0,37% 99,90% ± 0,05%  99,93% ± 0,05%  

M-F 89,87% ± 0,16%  92,20% ± 0,19%  92,82% ± 0,03% 92,83% ± 0,02% 

Idealista 

Acc 50,77% ± 0,55% 50,46% ± 0,54% 53,06% ±1,12% 52,83% ± 0,72% 

Prec 55,72% ± 0,53% 55,49% ± 0,38% 55,71% ± 0,71% 56,00% ± 0,47% 

Rev 56,32% ± 0,81% 55,61% ± 1,10% 76,28% ± 1,36% 70,97% ± 1,06% 

M-F 55,94% ± 0,55% 55,39% ± 0,76% 64,37% ± 0,93% 62,58% ± 0,69% 

Racional 

Acc 56,82% ± 0,54% 61,94% ± 0,52% 67,52% ± 0,44% 68,05% ± 0,24% 

Prec 69,66% ± 0,41% 69,79% ± 0,32% 69,40% ± 0,17% 69,40% ± 0,12% 

Rev 66,94% ± 0,70% 79,66% ± 0,68% 95,17% ± 0,58% 96,58% ± 0,23% 

M-F 68,15% ± 0,48% 74,37% ± 0,41% 80,26% ± 0,31% 80,75% ± 0,15% 
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A Tabela 4-11 apresenta os resultados alcançados para uma validação com 6 pastas exe-

cutada 10 vezes. Com melhor desempenho, ou seja, maior quantidade de objetos rotulados cor-

retamente tem-se o algoritmo SVM com acurácia média de 88,28% ± 0,01%. 

O temperamento guardião obteve para Random Forest uma acurácia média de 86,63% 

± 0,05% muito próxima da acurácia média do SVM que foi de 86,62% ± 0,03%. Com uma 

precisão de 86,69% ± 0,02%, o Random Forest se destaca com melhor desempenho na quanti-

dade de objetos rotulados corretamente. Os temperamentos idealista e racional obtiveram me-

lhor desempenho para o SVM. A acurácia média do SVM para o temperamento idealista foi de 

52,92% ± 0,42% e para o temperamento racional a acurácia média do SVM foi de 68,23% ± 

0,21%. Para 4 e 6 pastas observa-se o destaque para melhor desempenho do algoritmo SVM. 

 

Tabela 4-11 - Acurácia (Acc), Precisão (Pre), Revocação (Rec) e medida-F (M-F) para os temperamentos 

usando 6 pastas e 10 iterações. 

6-Pastas TFIDF 1NN 3NN RandomForest SVM 

Artesão 

Acc 76,79% ± 0,37%  85,58% ± 0,25%  88,15% ± 0,07% 88,28% ± 0,01%  

Prec 88,80% ± 0,11%  86,64% ± 0,05%  88,27% ± 0,01%  88,28% ± 0,00%  

Rev 84,37% ± 0,42% 98,57% ± 0,29% 99,84% ± 0,07% 100,0% ± 0,01%  

M-F 86,49% ± 0,23%  92,21% ± 0,14% 93,69% ± 0,03%  93,77% ± 0,01%  

Guardião 

Acc 81,87% ± 0,21% 85,58% ± 0,25% 86,63% ± 0,05% 86,62% ± 0,03% 

Prec 86,67% ± 0,06%  86,64% ± 0,05% 86,69% ± 0,02% 86,67% ± 0,00% 

Rev 93,46% ± 0,27%  98,57% ± 0,29% 99,92% ± 0,05% 99,93% ± 0,04% 

M-F 89,93% ± 0,13% 92,21% ± 0,14% 92,83% ± 0,03% 92,83% ± 0,02% 

Idealista 

Acc 50,86% ± 0,39% 50,22% ± 0,39% 52,66% ± 0,71% 52,92% ± 0,42% 

Prec 55,77% ± 0,34% 55,27% ± 0,31% 55,44% ± 0,47% 56,14% ± 0,30% 

Rev 56,57% ± 0,40% 55,66% ± 0,60% 76,29% ± 0,85% 70,54% ± 0,55% 

M-F 56,06% ± 0,32% 55,30% ± 0,44% 64,17% ± 0,57% 62,47% ± 0,37% 

Racional 

Acc 56,53% ± 0,55% 61,88% ± 0,46% 67,27% ± 0,34% 68,23% ± 0,21% 

Prec 69,59% ± 0,40% 69,81% ± 0,29% 69,28% ± 0,16% 69,50% ± 0,10% 

Rev 66,42% ± 0,60% 79,45% ± 0,44% 94,98% ± 0,38% 96,66% ± 0,24% 

M-F 67,85% ± 0,45% 74,29% ± 0,33%  80,10% ± 0,22% 80,84% ± 0,13% 

 

A Tabela 4-12 apresenta os resultados alcançados para uma validação com 8 pastas exe-

cutada 10 vezes. O algoritmo de melhor desempenho é o SVM com acurácia média de 88,28% 

± 0,00% para o temperamento artesão e o algoritmo Random Forest se destaca como melhor 

desempenho para o temperamento guardião com acurácia média de 86,64% ± 0,03%.   

Para o temperamento idealista o melhor resultado de acurácia média ocorreu no Random 

Forest com acurácia média igual a 53,11% ± 0,59%. Quanto ao temperamento racional destaca-

se o SVM com melhor desempenho apresentando uma acurácia média de 68,03% ± 0,14%. Em 

uma análise geral o Random Forest obteve uma acurácia média de 53,11% ± 0,59% que é um 

desempenho considerado baixo em relação ao demais algoritmos que obtiveram valores de acu-

rácia média acima de 60% e 80%. 
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Tabela 4-12 - Acurácia (Acc), Precisão (Pre), Revocação (Rec) e medida-F (M-F) para os temperamentos 

usando 8 pastas e 10 iterações 

8-Pastas TFIDF 1NN 3NN RandomForest SVM 

Artesão 

Acc 76,62% ± 0,24%  85,54% ± 0,15% 88,13% ± 0,07% 88,28% ± 0,00%  

Prec 88,75% ± 0,10%  86,62% ± 0,03% 88,27% ± 0,01% 88,28% ± 0,00% 

Rec 84,20% ± 0,29%  98,55% ± 0,17% 99,82% ± 0,08% 100,0% ± 0,00% 

M-F 86,38% ± 0,16%  92,19% ± 0,09%  93,68% ± 0,04%  93,77% ± 0,00%  

Guardião 

Acc 81,88% ± 0,17% 85,54% ± 0,15% 86,64% ± 0,03% 86,63% ± 0,03% 

Prec 86,65% ± 0,07% 86,62% ± 0,03% 86,68% ± 0,02% 86,67% ± 0,00% 

Rec 93,49% ± 0,18% 98,55% ± 0,17% 99,94% ± 0,03% 99,94% ± 0,03% 

M-F 89,93% ± 0,10% 92,19% ± 0,09% 92,83% ± 0,02% 92,83% ± 0,01% 

Idealista 

Acc 50,88% ± 0,25% 50,48% ± 0,35% 53,11% ± 0,59% 52,68% ± 0,40% 

Prec 55,76% ± 0,25% 55,44% ± 0,32% 55,74% ± 0,37% 55,99% ± 0,30% 

Rec 56,69% ± 0,55% 56,25% ± 0,50% 76,53% ± 0,90% 70,27% ± 0,59% 

M-F 56,15% ± 0,35% 55,73% ± 0,35% 64,45% ± 0,54% 62,25% ± 0,36% 

Racional 

Acc 56,68% ± 0,31% 62,09% ± 0,34% 67,50% ± 0,21% 68,03% ± 0,14% 

Prec 69,69% ± 0,28% 69,99% ± 0,26% 69,35% ± 0,11% 69,42% ± 0,07% 

Rec 66,45% ± 0,33% 79,52% ± 0,38% 95,36% ± 0,38% 96,43% ± 0,23% 

M-F 67,95% ± 0,23% 74,41% ± 0,23% 80,27% ± 0,15% 80,71% ± 0,09% 

 

A Tabela 4-13 destaca os resultados alcançados para uma validação com 10 pastas exe-

cutada 10 vezes. Para o temperamento artesão, o melhor desempenho, ou seja, maior quantidade 

de objetos rotulados corretamente tem-se o algoritmo SVM com acurácia média de 88,28% ± 

0.00%, seguido do algoritmo Random Forest com acurácia média de 88,17% ± 0,04%. 

Observa-se que o valor de precisão do algoritmo Random Forest apresenta resultados 

relevantes próximo a precisão apresentada pelo SVM. Porém, como o valor de revocação do 

SVM é de 100% isto o torna o algoritmo com melhor desempenho. 

O temperamento guardião para Random Forest obteve o valor de acurácia média igual 

a 86,63% ± 0,05% sendo assim o algoritmo de melhor desempenho para rotular objetos 

Para o temperamento idealista o melhor resultado de acurácia média ocorreu no Random 

Forest com acurácia média igual a 52,94% ± 0,60%. O SVM destaca-se com melhor desempe-

nho para o temperamento racional apresentando uma acurácia média de 68,04% ± 0,22%. 

Em uma análise geral o temperamento idealista obteve o pior desempenho com o KNN 

para K= 1 com acurácia média de 51,02% ± 0,48% comparado aos demais algoritmos que ob-

tiveram valores de acurácia média acima de 60% e 80%. 
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Tabela 4-13- Acurácia (Acc), Precisão (Pre), Revocação (Rec) e medida-F (M-F) para os temperamentos usando 

8 pastas e 10 iterações 

10-Pastas TFIDF 1NN 3NN RandomForest SVM 

Artesão 

Acc 76,77% ± 0,19%  85,58% ± 0,14%  88,17% ± 0,04%  88,28% ± 0,00% 

Prec 88,81% ± 0,08% 86,61% ± 0,04% 88,27% ± 0,00%  88,28% ± 0,00%  

Rev 84,32% ± 0,22%  98,61% ± 0,15%  99,88% ± 0,05% 100,00% ± 0,00%  

M-F 86,47% ± 0,13%  92,21% ± 0,08%  93,71% ± 0,02% 93,76% ± 0,01% 

Guardião 

Acc 81,93% ± 0,12% 85,58% ± 0,14% 86,63% ±0,05% 86,62% ± 0,03% 

Prec 86,65% ± 0,06% 86,61% ± 0,04% 86,68% ± 0,01% 86,67% ± 0,00% 

Rev 93,57% ± 0,13% 98,61% ± 0,15% 99,92% ± 0,05% 99,94% ± 0,03% 

M-F 89,97% ± 0,07% 92,21% ± 0,08% 92,82% ± 0,03% 92,82% ± 0,02% 

Idealista 

Acc 51,02% ± 0,48% 50,51% ± 0,32% 52,80% ± 0,70% 52,94% ± 0,60% 

Prec 55,87% ± 0,43% 55,41% ± 0,28% 55,52% ± 0,47% 56,20% ± 0,42% 

Rev 56,83% ± 0,56% 56,60% ± 0,45% 76,71% ± 0,64% 70,24% ± 0,81% 

M-F 56,27% ± 0,46% 55,89% ± 0,33% 64,35% ± 0,52% 62,36% ± 0,55% 

Racional 

Acc 56,44% ± 0,26% 62,01% ± 0,19% 67,39% ± 0,26% 68,04% ± 0,22% 

Prec 69,57% ± 0,20% 69,94% ± 0,20% 69,31% ± 0,13% 69,44% ± 0,12% 

Rev 66,16% ± 0,35% 79,38% ± 0,20% 95,16% ± 0,31% 96,41% ± 0,20% 

M-F 67,75% ± 0,24% 74,33% ± 0,12% 80,19% ± 0,17% 80,71% ± 0,14% 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A abordagem desta dissertação foi referente a mineração de mídias sociais que permitem 

pessoas se relacionar com amigos, familiares, compartilhar conteúdos e criar grupos para inte-

ração com outras pessoas. A coleta de informações de usuários leva ao entendimento do com-

portamento humano e por meio do comportamento do usuário de mídia social é possível predi-

zer seu temperamento. 

O temperamento influencia a maneira com que percebemos e reagimos ao mundo. En-

tender o temperamento é de fundamental importância para nossa vida e para nos posicionarmos 

adequadamente no mercado. Normalmente o temperamento pode ser conhecido realizando-se 

testes, como o MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). A hipótese dessa pesquisa é de que é 

possível identificar o temperamento de forma passiva utilizando dados obtidos a partir das mí-

dias sociais dos usuários. Para isso, foi utilizada uma base de dados de tweets contendo o resul-

tado do MBTI de usuários do Twitter. Esses dados foram usados para gerar modelos preditivos 

de temperamento. 

Os tweets foram estruturados usando o LIWC e o TF-IDF. Quando aplicado o TF-IDF 

para análise de contexto das palavras o objetivo foi identificar a escrita de cada temperamento 

e o que os mesmos possuem em comum. Foi observado que todos os temperamentos citam 

nome próprio. Quando aplicado o algoritmo LDA foram retornadas palavras comuns a todos os 

temperamentos denotando comunicação, ação.  

Para a classificação via LIWC os melhores resultados de acurácia foram alcançados para 

os temperamentos artesão e guardião treinados com SVM, seguidos do algoritmo Random Fo-

rest, que apresentou acurácia média próxima à acurácia do SVM. Para a classificação binária 

as maiores acurácias médias foram para os temperamentos artesão, guardião, também com des-

taque para o algoritmo SVM. As menores acurácias médias foram apresentadas para o tempe-

ramento idealista.   

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo de caso usando o TECLA com 

uma base de dados composta por um conjunto de usuários voluntários que preencheram o for-

mulário do teste MBTI e compartilharam seus perfis sociais para que pudéssemos, por um lado 

identificar o temperamento destes usuários e, por outro lado, usar seus perfis sociais para treinar 

os classificadores para associar os usuários aos temperamentos. Outra melhoria a ser feita é o 

estudo do conteúdo dos documentos para investigar por que os classificadores têm pouca pre-

cisão e quanto a base desequilibrada interfere nesse resultado. 
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ANEXO I – CATEGORIAS LIWC 2017 

Category Tradução de Categoria Exemplos 

funct Palavras Funcionais isto/lhe, para, não, muito 

pronoun Pronome a eles/a elas, eu, a si mesmo 

ppron Pronomes Pessoais a eles/a elas, eu, dela 

i Primeira Pessoa do Singular eu, mim, meu 

we Primeira Pessoa do Plural nós, nos, nosso 

you Segunda Pessoa do Singular você, seu, tu 

shehe Terceira Pessoa do Singular ele, dela, dele 

they Terceira Pessoa do Plural eles, deles 

ipron Pronomes Impessoais seu, sua, aquele, aquela, isto 

article Artigo o, a, os, as, um, uma 

verb Verbo comer, vir, carregar 

auxverb Verbos Auxiliares ser, ter 

past Passado foi, correu, teve 

present Presente hoje, é, agora 

future Futuro talvez, em breve, logo 

adverb Advérbio muito, realmente 

preps Preposição para, com, acima 

conj Conjunção e, mas, desde que 

negate Negação não, nunca 

quant Quantificadores pouco, muito, bastante 

number Número segundo, mil 

swear Palavões porra, merda, droga 

social Processos sociais companheiro, marido, conversar, eles 

family Família filho, pai, tia 

friend Amigos companheiro, vizinho 

humans  Humanos Adulto, bebê, menino  

Affect Processos afetivos feliz, chorar 

Posemo Emoção Positiva amor, bom, doce 

negemo Emoção Negativa ferido, feio, desagradável 

anx Ansiedade preocupado, com medo 

anger Raiva ódio, matar, irritado 

sad Tristeza chorando, mágoa, triste 

cogmech Processos Cognitivos causa, conhecer, obrigação 

insight Introspecção pensar, saber 

cause Causalidade porque, efeito 

discrep Discrepância deveria, seria 

tentat Tentativa talvez, possivelmente 

certain Certeza sempre, nunca 
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inhib Palavras de Inibição   

incl Inclusivo   

excl Exclusivo   

percept Percepção olhar, sentir, ouvir 

see Ver, Observar visão(paisagem), viu, descoberto 

hear Audição ouvir 

feel Sentir sentir, tocar 

bio Processos Biológicos comer, sangue, dor 

body Corpo bochecha, mãos, cuspir 

health Saúde clínica, gripe, comprimido 

sexual Sexual excitado, amor, incesto 

ingest Ingestão pizza, comer 

relativ Relatividade área, dobrar, saída  

motion Movimento carro, ir, chegar 

space Espaço baixo, dentro, fino 

time Tempo/Data fim, até que, estação do ano 

work Trabalho fotocópia, tarefa 

achieve Realização ganhar, sucesso, melhor 

leisure Lazer cozinhar, bate-papo, filme 

home Casa, Moradia cozinha, proprietário de terras 

money Dinheiro auditoria, dinheiro, dever dinheiro 

relig Religião altar, igreja 

death Morte enterrar, caixão, matar 

assent Consentimento aceita, está bem, sim 

nonfl Não Fluência er, hm, umm 

filler Enchimentos quero dizer, você sabe 

 


