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RESUMO 
 

Emoções são importantes nas relações interpessoais e fazem parte do ser humano. Muitas pes-

soas podem expressar seus sentimentos ou emoções nas mídias sociais, como no Twitter e no 

Facebook. Muitas técnicas computacionais foram propostas para o estudo das emoções e a 

maior parte delas utiliza uma representação baseada em conjuntos de palavras (bag of words) 

para os documentos. Recentemente, novas abordagens, como o Word2Vec, capazes de gerar 

representações distribuídas de palavras, chamadas de vetores de palavras ou word vectors, sur-

giram e vêm sendo empregadas para o estudo sintático e semântico de documentos. Para con-

tribuir com a pesquisa nas áreas de análise de estados emocionais a partir de dados de mídias 

sociais e numa melhor compreensão sobre o uso de modelos de representação distribuída de 

palavras, essa dissertação propõe investigar três hipóteses de pesquisa: os parâmetros do 

Word2Vec influenciam as representações distribuídas das palavras e, consequentemente, o de-

sempenho dos classificadores de estados emocionais que usam essas representações; as repre-

sentações distribuídas de palavras podem melhorar o desempenho de classificadores convenci-

onais aplicados ao estudo de estados emocionais; e o agrupamento dos vetores de palavras ge-

ram grupos que carregam o contexto semântico dos estados emocionais. Os experimentos rea-

lizados mostraram pouca influência dos parâmetros do algoritmo no seu desempenho para esse 

problema específico. Também observamos que os vetores de palavras não podem ser aplicados 

diretamente no treinamento dos classificadores e o vetor resultante deteriorou muito o desem-

penho dos classificadores quando comparado ao modelo tradicional do tipo bag of words. Por 

fim, verificamos que o agrupamento dos vetores de palavras, embora gere grupos com signifi-

cado semântico claro, não gera os grupos que refletem os estados emocionais. 

Palavras-chave: Classificação de Emoções, Mineração de Dados, Redes Neurais Artificiais, 

Análise de Sensibilidade Paramétrica. 



 

ABSTRACT 
 

Emotions are important in interpersonal relationships and are part of the human being. Many 

people can express their feelings or emotions through social media, like Twitter and Facebook. 

Many computational techniques have been proposed for the study of emotions, and most use a 

bag-of-words representation for documents. Recently, new approaches, such as Word2Vec, ca-

pable of generating distributed representations of words, called word vectors, have arisen and 

are being used for the syntactic and semantic study of documents. To contribute to the research 

in emotional states analysis from social media data and a better understanding of the use of 

distributed word representation models, this dissertation proposes to investigate three hypothe-

ses: the Word2Vec parameters influence the distributed representations of words and, conse-

quently, the performance of the emotional state classifiers that use these representations; the 

distributed representations of words can improve the performance of conventional classifiers 

applied to the study of emotional states; and clustering word vectors generate groups that carry 

the semantic context of emotional states. The experiments performed showed little influence of 

the algorithm parameters on its performance for this specific problem. We also observed that 

the word vectors could not be applied directly in the training of classifiers and the resulting 

vector greatly deteriorated the performance of the classifiers when compared to the traditional 

bag of words model. Finally, we found that the grouping of word vectors, while generating 

groups with clear semantic meaning, does not generate groups that reflect emotional states. 

Keywords: Emotion Analysis, Data Mining, Artificial Neural Networks, Parametric Sensitivity 

Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o rápido avanço das tecnologias móveis, cada vez mais pessoas ganham acesso às mídias 

sociais e, com isso, cada vez mais usuários utilizam essas mídias para expressar sentimentos 

sobre fatos, pessoas, eventos e até produtos (PANG e LEE, 2008; LIU, 2012). Ou seja, é pos-

sível analisar o que determinado grupo de pessoas sente sobre alguma propaganda ou marca e 

essa análise tem um papel importante dentro das empresas para determinar se o produto ou 

marca está gerando a comoção certa entre o público-alvo. 

A análise de sentimento a partir de dados postados nas mídias sociais tem sido um tópico 

estudado nos últimos anos para classificar textos de mídias sociais de acordo com sua polari-

dade (positivo, negativo, e/ou neutro) (PANG e LEE, 2008; LIU, 2012), força (THELWALL, 

BUCKLEY, et al., 2010)  e estados emocionais (HASAN, RUNDENSTEINER e AGU, 2014) . 

Esse tipo de análise nos permite entender o sentimento dos usuários de mídias sociais em rela-

ção a algum contexto específico, por exemplo, para o meio empresarial e para sistemas de re-

comendação (PANG e LEE, 2008). 

Diversas técnicas clássicas de aprendizagem de máquina, como árvores de decisão e algo-

ritmos bayesianos, têm sido usadas para identificar sentimentos a partir de dados sociais (PANG, 

LEE e VAITHYANATHAN, 2002; BELLEGARDA, 2010). Para transformar as palavras em 

um formato de entrada para os classificadores que foram empregados na pesquisa, utilizou-se 

uma representação distribuída de palavras, que preserva o significado de cada palavra em uma 

sentença, onde palavras com significado similar ficam agrupadas em um mesmo espaço vetorial. 

Esse conceito vem sendo muito utilizado em diversas áreas de linguagem natural, como na 

identificação de contextos (HINTON, 1986; ZHOU, HE, et al., 2015; TANG, WEI, et al., 2014). 

Baseando-se nisso, surgiram três hipóteses para a pesquisa: verificar se a escolha dos parâme-

tros do modelo escolhido para realizar a representação das palavras influencia o desempenho 

final da classificação; verificar se a partir das representações de palavras é possível encontrar 

grupos de estados emocionais para cada palavra e, por último, analisar o desempenho dessas 

representações juntamente com classificadores. 

O objetivo principal dessa pesquisa é utilizar o modelo preditivo Word2Vec para analisar 

a representação distribuída de palavras no contexto da análise de estados emocionais em textos 

de mídias sociais, utilizando o modelo das emoções de Ekman (EKMAN e FRIESEN, 1971). 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Dentre as áreas da análise de sentimento, a análise de emoções ou estados emocionais objetiva 

identificar em textos elementos que caracterizem algum estado emocional. Ao aprofundar na 

literatura, percebe-se que ainda existe um campo em aberto nesse tipo de análise usando 

Word2Vec e classificadores já validados pela literatura em textos, o qual é o objeto do presente 

estudo. Uma das maiores dificuldades no trabalho com textos é o processo de estruturação que, 

quando baseado na técnica bag-of-words, gera matrizes esparsas com alta dimensionalidade. 

Além disso, desconhecemos um trabalho da literatura que realiza uma análise de sensibilidade 

paramétrica do Word2Vec para uma aplicação específica. 

Os resultados dessa pesquisa podem ser muito utilizados por empresas para ter uma visão 

mais ampla sobre a comoção que um certo produto está gerando entre os consumidores, pois 

ao invés de focar apenas na orientação/polaridade posiciona em relação ao estado emocional.  

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Essa pesquisa tem como objetivo aplicar classificadores juntamente com o Word2Vec para 

identificação de estados emocionais em textos de mídias sociais. 

Objetivos Específicos 

Dentro da pesquisa, há alguns objetivos específicos que serão descritos a seguir: 

1. Testar o Word2Vec para gerar conjuntos de palavras a serem utilizadas como entrada 

para os classificadores. 

2. Testar a hipótese de que a escolha dos parâmetros v (dimensão dos word vectors), win-

dow (distância máxima entre a palavra atual e a predita dentro de uma sentença) e a 

arquitetura (CBOW ou Skip-gram) influenciam o desempenho do Word2Vec. 

3. Testar a hipótese de que o uso de representações distribuídas de documentos pode levar 

a uma melhoria no desempenho do classificador. 

4. Testar a hipótese de que agrupando word vectors é possível encontrar grupos de emo-

ções em palavras. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O Capítulo 2 apresenta um breve referencial teórico sobre Redes Neurais Artificiais e o 

Word2Vec, desde a inspiração biológica até o funcionamento do algoritmo de retropropagação 

do erro e faz uma explicação aprofundada das arquiteturas do Word2Vec. O Capítulo 3 introduz 

alguns conceitos sobre emoções, classificação de dados na área de Mineração, Análise de Sen-

timento e apresenta o modelo de emoções que será utilizado nessa pesquisa. No Capítulo 4 é 

apresentada a metodologia da pesquisa, a avaliação de desempenho, com resultados experimen-

tais e as hipóteses da pesquisa. 
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2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 Esse capítulo traz uma revisão sucinta sobre redes neurais artificiais, enfatizando as redes de 

múltiplas camadas e treinamento via algoritmo de retropropagação de erro. O objetivo principal 

do capítulo é revisar um tipo de rede específica focada na representação distribuída de palavras, 

denominada Word2Vec. Esse modelo vem sendo amplamente estudado na literatura e aplicado 

em problemas práticos, porém, com pouco embasamento conceitual. Para contribuir com a co-

munidade será feita uma revisão do algoritmo de retropropagação do erro para as principais 

arquiteturas do Word2Vec: CBOW e Skip-gram. Por fim, será apresentada uma discussão sobre 

os principais parâmetros do Word2Vec, que serão investigados empiricamente no Capítulo 4. 

2.1 BREVE INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

O cérebro humano funciona de modo diferente do computador digital. Em 1911, Ramón y Cajál 

simplificaram a maneira como o cérebro funciona e introduziram os neurônios como partes 

estruturais do cérebro (HAYKIN, 2008). O neurônio é uma célula que faz parte do sistema 

nervoso e sua responsabilidade é conduzir impulsos elétricos para outras células do organismo 

(SILVA, SPATTI e FLAUZINO, 2010). Ele pode ser dividido em três partes: dendritos; axônio; 

e corpo celular. Os estímulos vindos do ambiente exterior ou de outros neurônios são captura-

dos pelos dendritos e depois são processados dentro do corpo celular, onde os sinais elétricos 

podem ser disparados ao longo do axônio (SILVA, SPATTI e FLAUZINO, 2010). O axônio 

transmite os impulsos elétricos para outros neurônios através das sinapses, que são estruturas 

de ligação entre dois neurônios. Quando o sinal chega na sinapse, os neurotransmissores inibem 

ou ativam a capacidade de o neurônio receptor produzir impulsos elétricos (SILVA, SPATTI e 

FLAUZINO, 2010). 

Em 1943, McCulloch & Pitts (1943) criaram um modelo computacional de um neurônio 

artificial simplificado (HAYKIN, 2008; JAIN e MAO, 1996). Esse modelo utiliza a analogia 

dos neurônios biológicos: os estímulos são os sinais de entrada do neurônio e a função das 

sinapses é realizada por um conjunto de pesos sinápticos: os pesos são multiplicados pelo seu 

respectivo sinal de entrada para fazer a ponderação das informações externas (SILVA, SPATTI 

e FLAUZINO, 2010). Um somador então agrega todos os sinais de entrada ponderados para 

gerar um possível potencial de ativação. Por último, uma função de ativação é utilizada para 

delimitar a amplitude dos valores de saída de um neurônio (HAYKIN, 2008; SILVA, SPATTI 

e FLAUZINO, 2010).  
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Existem cinco tipos mais comuns de funções de ativação: limiar; linear; sigmoide; gau-

ssiana e softmax (HAYKIN, 2008). O sinal de saída pode ser utilizado por outros neurônios 

(SILVA, SPATTI e FLAUZINO, 2010). Esse modelo clássico de um neurônio artificial está 

ilustrado na Figura 2.1, onde x = [x1, x2, ..., xn]
T é o vetor de entradas do neurônio, w = [w1, 

w2, ..., wn]
T é o vetor de pesos do neurônio e y é a sua saída. 

 

Figura 2.1: Modelo de um neurônio artificial, adaptado e traduzido de (HAYKIN, 2008). 

Após a criação do primeiro neurônio artificial, surgiram muitos estudos propondo mo-

delos de redes e o ajuste de pesos dentro da rede. Em 1949, o neuropsicólogo Hebb criou uma 

regra de aprendizado que foi baseada em suas observações experimentais sobre o cérebro hu-

mano. Em seu estudo Hebb (1949) propôs que se neurônios forem ativados ao mesmo tempo 

em partes opostas de uma sinapse a conexão sináptica tende a se fortalecer, mas se forem ati-

vados de modo assíncrono a conexão sináptica se enfraquece (HEBB, 1949; HAYKIN, 2008; 

SILVA, SPATTI e FLAUZINO, 2010).  

Alguns anos depois, em 1958, Rosenblatt criou o perceptron de camada simples, que 

utiliza a regra de aprendizado de Hebb para realizar o ajuste dos pesos e do limiar de ativação. 

Seu intuito era resolver o problema de reconhecimento de padrões e foi inspirado no funciona-

mento da retina humana. O Perceptron é a forma mais simples de construção de uma rede neural 

e consiste de um único neurônio com pesos ajustáveis, bias e uma única saída, e se diferencia 

do neurônio de McCullogh-Pitts em relação ao ajuste de pesos, que podem ser positivos ou 

negativos (ROSENBLATT, 1958). O perceptron de uma única camada, ou de camada simples, 

é considerado uma rede feedforward de camada única (ver Seção 2.1.2), pois todos os sinais 

são propagados da entrada da rede para a saída, não havendo retroalimentação. Como ele possui 

apenas um neurônio de saída com função de ativação do tipo limiar, a única premissa para 

utilizá-lo como um classificador de padrões é que as classes do problema sejam linearmente 
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separáveis; essa condição é conhecida como Teorema de Convergência do Perceptron 

(ROSENBLATT, 1962; ROSENBLATT, 1958). O perceptron está ilustrado na Figura 2.2, 

onde x = [x1, x2, ..., xn]
T é o vetor de entradas do neurônio, w = [w1, w2, ..., wn]

T é o vetor de 

pesos do neurônio, bias é a ponderação do sinal; podendo ser positivo ou negativo e y é a sua 

saída. 

 

Figura 2.2: Modelo de um perceptron, adaptado e traduzido de (HAYKIN, 2008). 

Na metade dos anos 60, os pesquisadores Minsky & Papert publicaram um livro de-

monstrando que o perceptron não era capaz de executar a operação XOR (MINSKY e PAPERT, 

1969), o que reduziu as expectativas e investimentos na área. Foi em 1986 que a área voltou a 

obter financiamento, após a publicação dos livros Parallel Distributed Processing, que divul-

garam amplamente um novo método de ajuste de pesos para redes do tipo perceptron de múl-

tiplas camadas. Esse método ficou conhecido como error backpropagation ou retropropaga-

ção do erro (RUMELHART e MCCLELLAND, 1986). A partir desse estudo, o algoritmo de 

retropropagação (ver Seção 2.1.3) foi implementado nos perceptrons de múltiplas camadas, 

que se diferenciam do perceptron simples no algoritmo de treinamento, na quantidade de ca-

madas escondidas, na quantidade de neurônios da camada de saída, que pode ser composta por 

diversos neurônios, cada um representando uma saída do problema a ser resolvido, e nas fun-

ções de ativação dos neurônios da rede (ROSENBLATT, 1962; HAYKIN, 2008). 

Apesar da ciência ainda estar distante de reproduzir completamente o funcionamento do 

cérebro humano utilizando um computador (HAYKIN, 2008), as redes neurais artificiais são 

composições estruturadas de neurônios artificiais, que formam arquiteturas bem definidas, po-

dendo ser treinadas usando diferentes paradigmas de aprendizagem e resolver problemas com-

plexos em várias áreas do conhecimento. 
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2.1.1 Funções de Ativação 

As funções de ativação recebem a entrada líquida do neurônio e aplicam alguma operação ma-

temática sobre ela, por exemplo, determinando se um neurônio será ativado ou não, ou se so-

frerá alguma não-linearidade. Existem cinco tipos mais comuns de funções de ativação: função 

limiar (ou degrau); função linear; função sigmoide; função de ativação gaussiana; e função 

softmax (HAYKIN, 2008). O sinal de saída pode ser utilizado por outros neurônios (SILVA, 

SPATTI e FLAUZINO, 2010). 

 A função linear simplesmente repete o sinal de entrada do neurônio na sua saída (Figura 

2.3a). A função limiar ou degrau determina que se o valor da saída y de um neurônio for maior 

que determinado valor, o neurônio é então ativado; senão o neurônio não é ativado. Essa função 

é recomendada para problemas binários, pois a saída dessa função é uma resposta binária: 0 ou 

1, mas para problemas com mais de uma classe, ela pode não ser tão eficiente pois ela ativará 

mais de um neurônio e não determinará uma única classe (Figura 2.3b). A função sigmoide é a 

mais utilizada na área de redes neurais supervisionadas, devido a sua não-linearidade. As mais 

comuns são a função logística e a tangente hiperbólica. A logística varia entre 0 e 1 e a tangente 

hiperbólica varia no intervalo [1, 1] (Figura 2.3c). A função gaussiana é uma função contínua, 

não-linear que atua sobre a entrada líquida u do neurônio, como ilustrado na Figura 2.3d. Por 

último, a função softmax é muito usada em redes neurais para processamento de textos. Ela 

calcula a distribuição de probabilidades de um determinado objeto pertencer a uma das classes 

do problema, o resultado varia entre 0 e 1 e a soma de todas as probabilidades é igual a 1. 

                   

    (a)            (b) 
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(c)           (d) 

Figura 2.3: Diferentes tipos de funções de ativação. 

2.1.2 Arquiteturas de Rede 

Existem três tipos principais de arquiteturas de redes neurais: feedforward de uma única camada; 

feedforward de múltiplas camadas; e redes recorrentes (DE CASTRO, 2006).  

As redes feedforward de uma única camada são mais simples, pois possuem somente 

uma camada de entrada e uma de saída, como ilustrado na Figura 2.4. Os neurônios de entrada 

recebem e propagam as informações que serão processadas na camada de saída, ou seja, a ca-

mada de entrada serve apenas como uma espécie de sensor do ambiente (DE CASTRO, 2006). 

A direção do sinal é sempre positiva (feedforward).  

 

Figura 2.4: Modelo de uma rede feedforward de camada única. (Adaptado e traduzido de (HAYKIN, 2008) e (DE CASTRO, 

2006)). 

A única diferença entre as redes feedforward de uma única camada e as redes feedfor-

ward de múltiplas camadas está no número de camadas, sendo que a última pode ter camadas 

intermediárias, ou escondidas, que aumentam a capacidade de processamento computacional 

da rede (Figura 2.5). O ajuste dos pesos é normalmente calculado usando um algoritmo de 

retropropagação do erro, conhecido como error backpropagation, ou seja, o erro é propagado 

da camada de saída para a camada de entrada, em sentido contrário ao da propagação do sinal 

de entrada (DE CASTRO, 2006). 
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Figura 2.5: Exemplo de uma rede feedforward multicamadas com duas camadas intermediárias. (Adaptado e traduzido de 

(HAYKIN, 2008) e (DE CASTRO, 2006)). 

 
As redes recorrentes diferem das citadas acima porque possuem um ou mais laços li-

gando as camadas mais adiante com camadas anteriores, como ilustrado na Figura 2.6 (JAIN e 

MAO, 1996; DE CASTRO, 2006).  

 

Figura 2.6: Exemplo de uma rede recorrente (Fonte: Próprio Autor). 

 

2.1.3 Algoritmo de Retropropagação do Erro 

O algoritmo de retropropagação é um algoritmo que realiza a atualização dos pesos de uma rede 

neural de modo supervisionado e automático. Ele possui duas fases distintas: uma positiva (for-

ward) e uma de retropropagação (backward). Na fase forward, o vetor de entradas x = [x1, x2, ..., 

xn]
T é propagado até a saída y e é calculado o erro entre a saída da rede e a saída desejada. Essa 

fase tem como objetivo calcular as respostas da rede e comparar com a saída desejada, para que 

os pesos possam ser ajustados posteriormente na próxima fase. Feito isso, a fase backward 
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calcula a atualização dos pesos de maneira reversa, ou seja, os pesos são ajustados da camada 

de saída para a camada de entrada e, para isso, há a retropropagação do erro da saída para a 

entrada. Aplicando essas duas fases de maneira sucessiva, o erro tende a diminuir e a saída y se 

aproxima da saída desejada ao final do processo de treinamento. A Figura 2.7 ilustra grafica-

mente a retropropagação do erro. A derivação do algoritmo de retropropagação do erro para 

redes neurais de múltiplas camadas pode ser facilmente encontrada na literatura (HAYKIN, 

2008; DE CASTRO, 1998) e, por isso, não será reproduzida aqui.  

 

Figura 2.7: Ilustração do algoritmo de retropropagação do erro. 

2.1.4 Paradigmas de Aprendizagem 

Aprendizagem, no contexto das redes neurais artificiais, pode ser entendida como o processo 

pelo qual a rede neural ajusta seus parâmetros livres, normalmente os valores dos pesos dos 

neurônios, para executar determinada tarefa, utilizando um conjunto de treinamento e um algo-

ritmo pré-determinados (HAYKIN, 2008; JAIN e MAO, 1996). Existem três paradigmas prin-

cipais de aprendizagem em redes neurais: aprendizagem supervisionada; aprendizagem não-

supervisionada; e aprendizagem por reforço. 

A aprendizagem supervisionada funciona como se houvesse um professor apresentando 

as saídas corretas (ou desejadas) para a rede, para cada conjunto de entrada (JAIN e MAO, 

1996). Um exemplo é um sistema que consiga classificar imagens de diversos tipos, como frutas, 

carros ou aviões. Essas imagens compõem o conjunto de dados de entrada que é apresentado à 

rede durante o treinamento para ajustar seus pesos. As imagens são apresentadas como pares 

de vetores entrada-saída, ou seja, um conjunto de N imagens com suas respectivas saídas dese-

jadas é apresentado durante o treinamento: {(xi,di)}i=1,...,N. Durante o processo de treinamento 

as saídas da rede são calculadas e comparadas à saída desejada, permitindo, assim, o cálculo do 

erro e sua redução ao longo do treinamento (LECUN, BENGIO e HINTON, 2015).  
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No caso da aprendizagem não-supervisionada, apenas um conjunto de vetores de en-

trada é apresentado à rede: {(xi)}i=1,...,N. Para cada entrada a rede precisa se ajustar a regularida-

des estatísticas nos dados, por exemplo, similaridades ou proximidades entre eles (JAIN e MAO, 

1996) (NORVIG e RUSSEL, 2013). O objetivo da rede, portanto, pode ser organizar objetos 

similares ou ordenar objetos vizinhos. 

Por último, a aprendizagem por reforço é uma variação da aprendizagem supervisionada 

(LECUN, BENGIO e HINTON, 2015). Na aprendizagem por reforço é possível identificar se 

a rede efetuou corretamente sua tarefa ou não, mas não é possível calcular o erro: uma saída 

correta implica em um bônus, enquanto uma saída incorreta implica em uma penalização 

(NORVIG e RUSSEL, 2013). 

2.2 WORD2VEC: REDES NEURAIS APLICADAS EM TEXTO 

Grande parte dos algoritmos de aprendizagem de máquina, incluindo classificadores, não con-

segue processar textos ou outros tipos de dados não estruturados como entrada, somente vetores 

numéricos (DE CASTRO & FERRARI, 2016). Uma maneira de representar documentos tex-

tuais numericamente é mapeando palavras em vetores de valores reais com diversas dimensões, 

ou seja, uma representação distribuída de palavras na qual os vetores preservam o significado 

semântico e sintático das palavras em uma sentença. Dessa maneira, é possível, por exemplo, 

agrupar palavras com significados semelhantes a partir do agrupamento das representações dis-

tribuídas das palavras (RUMELHART, HINTON e WILLIAMS, 1986). Os vetores resultantes 

dessa representação são chamados de word embeddings, um conceito que surgiu em 1986 

(HINTON, 1986) e que vem sendo amplamente  utilizado em tarefas de processamento de lin-

guagem natural para identificar contextos, definir relações entre palavras, efetuar traduções de 

palavras, extrair significado de textos e muitas outras aplicações práticas (TANG, WEI, et al., 

2014; ZHOU, HE, et al., 2015; WANG, XU, et al., 2016). 

Baseando-se nesse conceito, Mikolov et al. (2013) propuseram um modelo preditivo, 

chamado Word2Vec, capaz de aprender vetores de palavras sem perder a qualidade da informa-

ção para bases de dados com milhões de palavras, onde as irregularidades das palavras são 

preservadas e a complexidade computacional é reduzida. O objetivo principal do modelo pro-

posto é que palavras com significado similar sejam agrupadas em um espaço vetorial próximo, 

com base na similaridade calculada utilizando a medida do cosseno (ver Equação (1), onde 𝐡1
 

e 𝐡2
 são vetores de palavras e i representa o componente de cada vetor (MIKOLOV, CHEN, 
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et al., 2013). É uma medida muito utilizada no campo de recuperação de informação que cal-

cula o ângulo entre dois vetores: 

 
𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝜃) =  

∑ ℎ𝑖
1 × ℎ𝑖

2𝑛
𝑖=1

√∑ (ℎ𝑖
1)

2𝑛
𝑖=1 × √∑ (ℎ𝑖

2)
2𝑛

𝑖=1

 . 
(1) 

O Word2vec é uma rede neural com propagação positiva e uma única camada intermedi-

ária (Figura 2.8): a camada de entrada recebe um vetor de palavras do vocabulário no formato 

one-hot-enconding (formato que mapeia as palavras em vetores, onde 0 é a ausência da palavra 

e 1 é a presença da mesma); a camada intermediária recebe esse vetor de entrada e calcula a 

distribuição de probabilidade sobre todas as palavras no vocabulário (essa camada é utilizada 

como um vetor de características para cada palavra); e a camada de saída possui a mesma di-

mensão da camada de entrada. O que o Word2Vec propõe é que para cada palavra haja um vetor 

de palavras (word vector) que represente palavras dentro do mesmo contexto da palavra de 

entrada. No momento de apresentar cada palavra na entrada do Word2Vec é necessário definir 

uma janela (window), que especifica quantas palavras podem ser consideradas para a análise 

em uma sentença, e o número de dimensões (n), que determina quantos neurônios são utilizados 

na camada intermediária. Os pesos da rede são ajustados utilizando um algoritmo de retropro-

pagação do erro, que visa minimizar o erro entre a saída da rede e a saída desejada. 

 

Figura 2.8: Arquitetura de uma rede Word2Vec. Fonte: Próprio Autor. 
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Na inicialização do Word2Vec os pesos dos neurônios são atribuídos com valores randô-

micos. Durante o treinamento da rede, os word vectors são atualizados de maneira automática 

com o algoritmo de retro propagação do erro. Para realizar a atualização dos pesos, é necessário 

calcular a função de erro da rede (loss function), que normalmente deve ser minimizada, onde 

u é a saída da rede antes da aplicação da função Softmax. Seguindo a regra da cadeia, as deri-

vadas parciais das matrizes de pesos W e W' em relação ao erro são calculadas para ajustar os 

pesos. Apesar do algoritmo de retro propagação funcionar dessa maneira, cada arquitetura pos-

sui uma peculiaridade no cálculo, que será explicada detalhadamente nas próximas seções. 

 Diversos autores utilizam o Word2Vec como uma ferramenta computacionalmente efi-

ciente para extrair relações entre palavras a partir de textos brutos e realizar o pré-processa-

mento de textos para outras tarefas, como classificação de documentos, pois ele consegue trans-

formar textos em uma forma numérica útil como entrada para classificadores (SANTOS e 

GATTI, 2014; KOPER, KIM e KLINGER, 2017).  

Dentro do modelo do Word2Vec foram propostos dois algoritmos para aprendizagem su-

pervisionada das representações distribuídas de palavras: CBOW (continuous bag-of-words) e 

Skip-gram. O detalhamento do funcionamento do CBOW para uma única palavra de contexto 

será apresentado na Seção 2.2.1 e para várias palavras de contexto na Seção 2.2.2. A Seção 

2.2.3 detalha como funciona o algoritmo Skip-gram. Em ambas arquiteturas, cada palavra é 

representada por um conjunto de vetores, onde cada vetor de pesos representa uma caracterís-

tica da vizinhança de determinada palavra, utilizando a similaridade do cosseno. É necessário 

escolher uma delas para treinar as palavras e construir um vocabulário (corpus) que será usado 

posteriormente para a tarefa de classificação. 

 O algoritmo continuous bag of words (CBOW) prediz palavras a partir de contextos, 

enquanto o algoritmo Skip-gram prediz contextos a partir de palavras-chave (MIKOLOV, 

CHEN, et al., 2013). O contexto, nesse caso, são palavras que aparecem com uma certa fre-

quência em frases com significado parecido (MIKOLOV, CHEN, et al., 2013).  

O CBOW é parecido com uma rede feedforward de modelo de linguagem (NNLM), 

uma rede probabilística criada para aprender representações distribuídas de palavras onde sua 

saída é a probabilidade da próxima palavra em uma frase, de acordo com a palavra anterior. Ela 

consiste em camadas de entrada; projeção; escondida e saída, e a ordem das palavras não influ-

encia na projeção final, podendo ser usada para analisar tanto um modelo com apenas uma 

palavra de contexto, quanto com várias palavras de contexto (ver Seções 2.2.1 e 2.2.2). O Skip-
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gram é parecido com o CBOW, o que muda é que ele identifica palavras mais próximas seman-

ticamente, maximizando a classificação de uma palavra de acordo com outra palavra próxima 

numa sentença (MIKOLOV, CHEN, et al., 2013). 

2.2.1 CBOW – Single-Word Context 

O CBOW é uma das arquiteturas dentro do Word2Vec criada com o intuito de predizer palavras 

a partir de determinado contexto, ou seja, ele prediz uma palavra a partir de frases parecidas. A 

entrada para o CBOW é um vetor de palavras no formato one-hot encoding, que depois é so-

mado e utilizado para calcular os pesos e o erro da rede. A saída é um conjunto de palavras com 

seus respectivos vetores de dimensão n. 

O caso mais simples de utilização do CBOW é quando existe apenas uma palavra de con-

texto e o objetivo é encontrar a palavra alvo. Esse modelo é chamado de Single-Word Context 

Model e pode ser observado na Figura 2.9, onde x = [x1, x2, x3,..., xv]
T é o vetor com todas as 

palavras no formato one-hot encoding, v é o tamanho do vocabulário, ou seja, quantas palavras 

existem no total, n é o número de dimensões dos vetores de palavras (o valor desse parâmetro 

é escolhido pelo usuário ao rodar o Word2Vec), W  vn é a matriz de pesos entre a camada 

de entrada e a camada escondida, W'  nv
  é a matriz de pesos entre a camada escondida e a 

camada de saída e y = [y1, y2, y3, ..., xv]
T é o vetor de saída do Word2Vec. A função de ativação 

para a camada escondida é a função de ativação linear e para a camada de saída é a função 

softmax. 

 

Figura 2.9: Arquitetura do CBOW para uma única palavra de contexto. 
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Para ilustrar a operação do CBOW para uma única palavra de contexto, suponha que 

existe um corpus com a seguinte frase: “O gato pulou na árvore”. Defina uma janela de con-

texto (window) igual a 1 e o número de dimensões n igual a 2, como ilustrado na Figura 2.10. 

Uma janela de contexto igual a 1 significa que, a partir da palavra de contexto, toma-se uma 

palavra anterior e outra posterior a ela, como destacado na figura. As palavras de contexto são 

as palavras próximas à palavra alvo, o que se quer predizer e calcular a similaridade. A janela 

influencia os cálculos para predizer a probabilidade de uma palavra ser similar a outra, dado 

um espaço vetorial. 

 

Figura 2.10: Palavra de contexto e palavra alvo para o corpus: “O gato pulou na árvore” com CBOW. 

Antes de iniciar o Word2Vec com o CBOW para uma única palavra de contexto, é ne-

cessário transformar o corpus acima no formato one-hot enconding, onde as variáveis categó-

ricas são transformadas em binário. Para o caso acima, a Tabela 2.1 mostra alguns exemplos de 

treinamento com a palavra de contexto e a palavra alvo. 

Tabela 2.1. Exemplos de entrada da rede com as palavras de contexto e as palavras alvo para o CBOW. 

Palavra Alvo 
Palavra Alvo  

(one-hot enconding) 
Palavra de Contexto 

Palavra de Contexto 

(one-hot enconding) 

o [1, 0, 0, 0, 0] gato [0, 1, 0, 0, 0] 

gato [0, 1, 0, 0, 0] o; pulou [1, 0, 0, 0, 0] ; [0, 0, 1, 0, 0] 

pulou [0, 0, 1, 0, 0] gato; na [0, 1, 0, 0, 0] ; [0, 0, 0, 1, 0] 

na [0, 0, 0, 1, 0] pulou; árvore [0, 0, 1, 0, 0]; [0, 0, 0, 0, 1] 

árvore [0, 0, 0, 0, 1] na [0, 0, 0, 1, 0] 

 

Após receber o vetor de palavras no formato binário, os pesos das matrizes W e W' são 

inicializados com valores aleatórios, lembrando que a matriz W  52 e W'  25. Então, 

para cada conjunto de treinamento, a matriz transposta do primeiro conjunto de pesos WT é 

O gato pulou na árvore 

Palavra de contexto 

Pala 

Palavra alvo 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 
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multiplicada pelo vetor de pesos da entrada, gerando o vetor de saídas, h, da camada interme-

diária (Equação (2). Cada linha da matriz W é uma representação vetorial n-dimensional vw da 

palavra associada w da camada de entrada. Formalmente, a linha i da matriz W será represen-

tada por 𝐯𝑤
𝑇 . Como a entrada é do tipo one-hot encoding (xk = 1 e xk’ = 0,  k’ ≠ k), o vetor de 

saída da camada intermediária será dado pela própria linha k da matriz W: 

 𝐡 =  𝐖𝑇𝐱 ∶= 𝐯𝑤𝐼
𝑇  (2) 

onde 𝐯𝑤𝐼
 é a representação vetorial (word vector) da palavra wI.  

Esse vetor é multiplicado pela matriz transposta da camada de saída da rede W'T, 

W' = {w'ij}, para determinar a entrada líquida u dos neurônios na camada de saída rede. Assim, 

a entrada líquida uj do neurônio de saída j pode ser entendida como um score da palavra j do 

vocabulário: 

 𝑢𝑗 = 𝐯′𝑤𝑗

𝑇
𝐡 (3) 

onde 𝐯′𝑤𝑗
 é a j-ésima coluna da matriz W’. É então aplicada a função de ativação softmax na 

camada de saída: y = softmax(W'T(WTx)) para obter a distribuição de probabilidade a poste-

riori das palavras: 

 
𝑝(𝑤𝑗|𝑤𝐼) = 𝑦𝑗 =

𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗′)
𝑉
𝑗′=1

 
(4) 

onde yj é a saída do j-ésimo neurônio de saída da rede. 

Até aqui foi executado o passo forward do algoritmo, ou seja, a propagação positiva do 

sinal de entrada x até que a saída yj, j, da rede fosse calculada. Feito isso, é necessário encon-

trar uma regra de ajustes dos pesos que permita minimizar o erro entre a saída da rede e a saída 

desejada. O algoritmo empregado nessa rede é uma variação do algoritmo de retropropagação 

do erro utilizado em redes neurais do tipo multicamadas tradicionais. 

O objetivo do algoritmo de retropropagação é maximizar a probabilidade condicional 

de se observar uma palavra atual wo, a partir de uma palavra de contexto wI, onde E é a função 

de erro, que deve ser minimizada, e j* é o índice da palavra atual na camada de saída: 

 

max 𝑝(𝑤𝑂|𝑤𝐼) = 𝑢𝑗∗ − log ∑ exp(𝑢𝑗′) ≔ −𝐸

𝑉

𝑗′=1

 

(5) 

 O ajuste dos pesos é realizado entre a camada escondida e a camada de saída deri-

vando o erro E em relação à entrada líquida uj do j-ésimo neurônio, obtendo-se: 
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 𝜕𝐸

𝜕𝑢𝑗
= 𝑦𝑗 − 𝑡𝑗 ≔ 𝑒𝑗      

(6) 

onde tj = 1 (j = j*) apenas quando o j-ésimo neurônio for a palavra de saída atual; caso contrá-

rio tj = 0, e ej é o erro entra a saída da rede e a saída desejada. 

Agora vamos calcular o gradiente dos vetores de pesos w’ij da camada de saída da rede 

aplicando a regra da cadeia: 

 𝜕𝐸

𝜕𝑤′𝑖𝑗
=

𝜕𝐸

𝜕𝑢𝑗
∙

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑤′
𝑖𝑗

= 𝑒𝑗 ∙ ℎ𝑖 
(7) 

 Assim, atualizando os pesos na direção oposta ao gradiente do erro em relação aos pesos, 

temos um algoritmo de ajuste de pesos que minimiza o erro entre a saída da rede e a saída 

desejada durante o processo de treinamento, onde 𝜂 é a taxa de aprendizado (tamanho do passo 

na direção oposta ao gradiente) e ℎ𝑖 é a saída do i-ésimo neurônio na camada intermediária:  

 𝑤′𝑖𝑗
(𝑛𝑜𝑣𝑜)

= 𝑤′𝑖𝑗
(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜)

− 𝜂 ∙ 𝑒𝑗 ∙ ℎ𝑖 
(8) 

ou 

 𝐯′𝑤𝑗

(𝑛𝑜𝑣𝑜)
= 𝐯′𝑤𝑗

(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜)
− 𝜂 ∙ 𝑒𝑗 ∙ 𝐡,  j = 1,...,v. (9) 

O próximo passo do algoritmo é fazer o ajuste dos pesos da primeira camada da rede. 

Para isso, o erro deve ser retropropagado da camada de saída para a camada de entrada e o 

gradiente do erro em relação à saída dos neurônios intermediários deve ser calculado:  

 𝜕𝐸

𝜕ℎ𝑖
= ∑

𝜕𝐸

𝜕𝑢𝑗
∙

𝜕𝑢𝑗

𝜕ℎ𝑖
= ∑ 𝑒𝑗 ∙ 𝑤′𝑖𝑗 ≔

𝑣

𝑗=1

 

𝑣

𝑗=1

𝐄𝐇𝑖 
(10) 

onde ℎ𝑖  é a saída do i-ésimo neurônio da camada escondida; uj é a entrada líquida dos neurônios 

de saída; ej é o erro na saída da rede; e EH  n é um vetor composto pela soma dos vetores 

de saída de todas as palavras no vocabulário ponderadas pelo respectivo erro ej. 

Após esse cálculo, calcula-se a derivada do erro E em relação a cada elemento da matriz 

de pesos da primeira camada W: 

 𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑘𝑖
=

𝜕𝐸

𝜕ℎ𝑖
∙

𝜕ℎ𝑖

𝜕𝑤𝑘𝑖
= 𝐄𝐇𝑖 ∙ 𝑥𝑘 

(11) 

 A regra de atualização dos pesos da camada de entrada é, portanto: 

 𝐯𝑤𝐼
(𝑛𝑜𝑣𝑜) = 𝐯𝑤𝐼

(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜) − 𝜂 ∙ 𝐄𝐇𝑇 (12) 
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onde 𝐯𝑤𝐼
 é uma linha de W correspondente à representação vetorial (word vector) da palavra 

wI, conforme discutido anteriormente. 

2.2.2 CBOW – Multi Word Context 

O modelo Multi Word Context, no qual existem várias palavras de contexto, é parecido com o 

modelo de contexto de única palavra explicado anteriormente, a diferença é que agora são apre-

sentados como entrada vários vetores de palavras em formato binário. A Figura 2.11 ilustra esse 

modelo, onde xik é o k-ésimo elemento da i-ésima palavra de contexto, c é o número de palavras 

de contexto, v é o tamanho do vocabulário de cada palavra de contexto, n é o número de dimen-

sões dos vetores de palavras, W  vn é a matriz de pesos entre a camada de entrada e a ca-

mada escondida, W'  nv
  é a matriz de pesos entre a camada escondida e a camada de saída, 

e y = [y1, y2, y3, ..., yv]
T é a saída do Word2Vec. 
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Figura 2.11: Arquitetura do CBOW para o modelo com mais de uma palavra de contexto. 

 
O vetor de saída h dos neurônios da camada intermediária é dado por: 

 
𝐡 =

1

𝐶
𝐖𝑇(𝐱1 + 𝐱2 + ⋯ + 𝐱𝐶) =   

1

𝐶
(𝐯𝑤1

+ 𝐯𝑤2
+ ⋯ + 𝐯𝑤𝐶

) 
(13) 

onde W  vn é a matriz de pesos da camada intermediária, h será função da média dos vetores 

das palavras de contexto de entrada, xi, i = 1, ..., C, sendo C o número de palavras de contexto, 

e w1, w2, ..., wC são as palavras de contexto. 
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Nesse caso, a função objetivo seria igual ao CBOW com apenas uma palavra de con-

texto (Equação 3), o que muda é a saída da camada intermediária h, como definido na Equação 

13. A equação de atualização dos pesos da camada escondida para a camada de saída também 

não muda, a única que muda é a equação de atualização dos pesos da camada de entrada para a 

camada escondida, porque é necessário aplicar a Equação (14) para cada palavra wI,C no con-

texto: 

 
𝐯𝑤𝐼,𝑐

(𝑛𝑜𝑣𝑜) = 𝐯𝑤𝐼,𝑐
(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜) −

1

𝐶
∙ 𝜂 ∙ 𝐄𝐇𝑇      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐 = 1,2, ⋯ , 𝐶. 

(14) 

 

2.2.3 Skip-gram  

O algoritmo Skip-gram funciona de modo inverso ao CBOW, como explicado na Seção 2.2. 

Ao invés de predizer palavras a partir de contextos, ele prediz contextos a partir de determinada 

palavra, ou seja, a palavra alvo é apresentada na entrada da rede e as palavras de contexto são 

apresentadas na saída. O Skip-gram é eficiente para extrair representações de palavras de gran-

des bases de dados. A Figura 2.12 ilustra a arquitetura desse algoritmo.  
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Figura 2.12: Arquitetura do algoritmo Skip-gram. 

Ao implementar o Skip-gram, é necessário definir a janela com que ele trabalhará durante 

o processo. Para ilustrar, considere o corpus de exemplo da seção acima: “O gato pulou na 

árvore”. Considere uma janela de contexto de tamanho 1, ou seja, dada uma palavra, o algo-

ritmo escolhe uma palavra vizinha anterior e uma palavra vizinha posterior. A Figura 2.13 ilus-

tra o exemplo acima. O que mudou do CBOW é que a palavra alvo não é mais a palavra central 

da janela e sim as palavras vizinhas, ou seja, as palavras-alvo são as palavras anteriores e pos-

teriores à palavra de contexto. 
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Figura 2.13: Palavra de contexto e palavra alvo para o corpus: “O gato pulou na árvore” com Skip-gram. 

Do mesmo modo que no CBOW, o corpus é transformado para o formato one-hot en-

conding. Para o caso acima, a Tabela 2.2 mostra alguns exemplos de treinamento com a palavra 

de contexto e a palavra alvo. 

Tabela 2.2: Exemplos de treinamento com as palavras de contexto e as palavras alvo para o Skip-gram. 

Palavra de 

Contexto 

Palavra de Contexto 

(one-hot enconding) 
Palavras-Alvo 

Palavra Alvo 

(one-hot enconding) 

o [1, 0, 0, 0, 0] gato [0, 1, 0, 0, 0] 

gato [0, 1, 0, 0, 0] o; pulou  [1, 0, 0, 0, 0]; [0, 0, 1, 0, 0] 

pulou [0, 0, 1, 0, 0] gato; na [0, 1, 0, 0, 0]; [0, 0, 0, 1, 0] 

na [0, 0, 0, 1, 0] pulou; árvore [0, 0, 1, 0, 0]; [0, 0, 0, 0, 1] 

árvore [0, 0, 0, 0, 1] na [0, 0, 0, 1, 0] 

 
 

A camada de entrada do Skip-gram é equivalente ao caso do CBOW para uma única pala-

vra de contexto e, portanto, o cálculo da saída dos neurônios da camada intermediária segue a 

mesma equação: 

 𝐡 =  𝐖𝑇𝐱 ∶= 𝐯𝑤𝐼
𝑇  (15) 

onde 𝐯𝑤𝐼 é o vetor de entrada da palavra única de entrada. 

Para calcular cada saída da rede, o vetor de saída da camada intermediária (h) é multipli-

cado pela transposta da matriz de pesos da camada de saída (W'T) produzindo a entrada líquida 

dos neurônios de saída (ucj): 

 𝑢𝑐𝑗 = 𝑢𝑗 = 𝐖′𝑇𝐱 = 𝐯′𝑤𝑗

𝑇
𝐡,   𝑐 = 1, … , 𝐶 (16) 

onde 𝐯′𝑤𝑗
 é a j-ésima coluna da matriz W’, ou seja, a j-ésima palavra no vocabulário, wj. Como 

último passo da propagação positiva do sinal, é aplicada a função softmax na camada de saída: 

O gato pulou na árvore 

Palavra alvo 

Pala 

Palavra de contexto 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 

O gato pulou na árvore 
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𝑝(𝑤𝑐,𝑗 = 𝑤𝑂,𝑐|𝑤𝐼) = 𝑦𝑐,𝑗 =

𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑐,𝑗)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗′)
𝑣
𝑗′=1

 
(17) 

onde wcj é a j-ésima palavra no c-ésimo painel da camada de saída; wOc é a c-ésima palavra 

atual entre as palavras de contexto; wi é a única palavra de entrada; ycj é a saída do j-ésimo 

neurônio no c-ésimo painel da camada de saída; e ucj é a entrada líquida do neurônio j para o 

painel c.   

A etapa seguinte do algoritmo é a retropropagação do erro para a definição das regras de 

atualização de pesos da rede. Neste caso, a única diferença para o CBOW com uma única pa-

lavra de contexto é que a função de erro depende do tamanho da janela e do tamanho do voca-

bulário. A função de erro é então calculada da seguinte forma: 

 

𝐸 =  − ∑ 𝑢𝑗∗𝑐
+ 𝐶 ∙ 𝑙𝑜𝑔 ∑ exp(𝑢𝑗′)

𝑣

𝑗′=1

𝐶

𝑐=1

 

(18) 

onde 𝑗𝑐
∗ é o índice da c-ésima palavra de contexto no vocabulário. 

Derivando a função de erro em relação a entrada líquida de cada neurônio da camada de 

saída 𝑢𝑐,𝑗, obtém-se: 

 
  

𝜕𝐸

𝜕𝑢𝑐,𝑗
= 𝑦𝑐,𝑗 − 𝑡𝑐,𝑗 ≔ 𝑒𝑐,𝑗 

(19) 

onde tcj é a saída desejada para a j-ésima palavra no c-ésimo painel da camada de saída; e ecj é 

o erro entre a saída da rede e a saída desejada. 

Em seguida derivamos a função de erro em relação aos vetores de peso da camada de saída: 

 

  
𝜕𝐸

𝜕𝑤′𝑖𝑗
= ∑

𝜕𝐸

𝜕𝑢𝑐,𝑗
∙

𝜕𝑢𝑐,𝑗

𝜕𝑤′𝑖𝑗
=

𝐶

𝑐=1

𝐄𝐈𝑖 ∙ ℎ𝑖       
(20) 

onde EIi é definido como a soma dos erros das palavras de contexto: EIj = Σc ecj. 

Por último, obtém-se as equações para a atualização dos pesos da camada escondida para 

a camada de saída da matriz W’ e da camada de entrada para a camada escondida: 

                𝐯′
𝑤𝑗

(𝑛𝑜𝑣𝑜)
= 𝐯′

𝑤𝑗

(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜)
− 𝜂 ∙ 𝐄𝐈𝑇 ∙ 𝐡 (21) 

       𝐯𝑤𝐼
(𝑛𝑜𝑣𝑜) = 𝐯𝑤𝐼

(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜) − 𝜂 ∙ 𝐄𝐇𝑇 (22) 

onde EH é um vetor n-dimensional cujos componentes são dados por EHi = Σj EIj  w’ij. 
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2.3 PARAMETRIZAÇÃO DO WORD2VEC 

2.3 

O Word2Vec possui uma lista de parâmetros que podem ser modificados e devem ser iniciali-

zados para seu treinamento, impactando o resultado final. A Tabela 2.3 apresenta a lista dos 

parâmetros mais relevantes do Word2Vec para essa pesquisa, juntamente com suas definições. 

Optou-se por utilizar a implementação desse algoritmo em um pacote que pode ser instalado 

no Python, chamado gensim (REHUREK e SOJKA, 2010). Utilizou-se a versão do Python da 

Intel, que possui pacotes otimizados para aprendizagem de máquina. 

Tabela 2.3: Parâmetros do Word2Vec. 

Parâmetro Valor Padrão Definição 

size (n) 100 
Dimensionalidade dos vetores de características (número de 

neurônios na camada intermediária). 

eta () 0,025 Taxa de aprendizagem do algoritmo. 

window 5 
Distância máxima entre a palavra atual e a predita dentro de 

uma sentença. 

min_count 5 
Ignora todas as palavras que aparecem menos do que o decla-

rado nessa variável. 

sg 0 
Parâmetro que determina qual algoritmo do Word2Vec será 

usado para a análise: CBOW (0) ou Skip-gram (1). 
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3 CLASSIFICAÇÃO DE ESTADOS EMOCIO-

NAIS 

A Análise de Sentimento é uma área que estuda a opinião, sentimentos ou emoções das pessoas, 

geralmente por meio de textos em mídias sociais, em relação a produtos ou serviços de uma 

determinada empresa ou pessoa (LIU, 2012; PANG e LEE, 2008; BUCAR e POVH, 2013). É 

uma área que ganhou força juntamente com as mídias sociais, pois cada vez mais as pessoas se 

expressam por meio delas e se torna possível classificar o que estão comentando sobre algum 

produto, empresa ou até mesmo pessoa. Essa classificação pode ser baseada em polaridade, por 

exemplo, positivo, neutro ou negativo; ou ainda, por meio de emoções (LIU, 2012).  

A classificação é uma das tarefas da área de Mineração de Dados que visa construir um 

modelo para predizer classes de objetos que ainda não foram classificados pelo sistema, ou seja, 

rotulá-los de acordo com objetos já conhecidos. Existem dois tipos principais de classificação: 

binária e multiclasses (DE CASTRO e FERRARI, 2016). Na classificação binária, como o 

próprio nome já diz, existem apenas duas classes. Um exemplo para melhor entendimento é a 

detecção de spam em e-mails: é spam ou não é spam. Já na classificação multiclasses, podem 

existir mais de duas classes, como é o caso de um sistema de classificação de frutas em que há 

várias frutas a serem classificadas: banana; maçã; pera; uva; etc. Essa pesquisa utilizará a clas-

sificação de multiclasses devido à natureza do problema de classificação de estados emocionais. 

Emoções são cruciais para que os seres humanos possam se relacionar, criando e man-

tendo vínculos para viver em sociedade. Elas regulam a forma com que cada indivíduo pensa, 

cria expectativas em relação ao futuro e como lida com as próprias memórias. Alguns estudos 

mostraram que as pessoas com algum tipo de dificuldade em expressar emoções também têm 

dificuldades em manter e criar vínculos com outras (EKMAN, 1999). As emoções ocorrem em 

um intervalo muito curto de tempo, em torno de minutos ou segundos, e podem ocorrer sem 

que a pessoa note (EKMAN, 1999). 

3.1 ESTUDOS SOBRE AS EMOÇÕES 

Na literatura da área de psicologia é possível encontrar diversas teorias sobre o que são emoções 

e quais são as emoções básicas que um ser humano pode expressar. O ponto principal é que as 

emoções são cruciais para o desenvolvimento de relações interpessoais (EKMAN, 1999). Em 

1884, William James tentou definir emoção como sendo a mudança de sentimento que ocorre 

quando o corpo faz a percepção do fato excitante (JAMES, 1884). Essa definição tentou colocar 
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um ponto final na discussão sobre o que são emoções. Entretanto, o debate na comunidade 

científica ainda segue com vigor e alguns estudiosos tentaram não propor uma definição, mas 

sim defender um processo para definir emoções (SCHERER, 2005). 

Uma das teorias mais difundidas na área, e que é o referencial dessa pesquisa, foi base-

ada em um estudo realizado por (EKMAN e FRIESEN, 1971) no qual diversas fotos apenas da 

face de pessoas expressando emoções foram apresentadas a uma tribo isolada em Nova Guiné. 

Todos os membros da tribo conseguiram identificar seis emoções nas fotos. Algumas fotos das 

faces dos integrantes da tribo foram tiradas expressando as mesmas emoções identificadas por 

eles anteriormente. Essas fotos foram apresentadas a outras culturas de diversas raças e etnias 

ao redor do mundo e todas elas identificaram seis emoções. Após esse estudo, (EKMAN, 

FRIESEN e ELLSWORTH, 1972) criaram um modelo com seis emoções básicas: raiva; tris-

teza; medo; nojo; felicidade e surpresa. A Figura 3.1 apresenta as fotos disponíveis tiradas da 

tribo durante o estudo. 

    

Figura 3.1 - Fotos tiradas da tribo, onde (a) representa felicidade; (b) representa tristeza; (c) representa raiva e (d) representa 

nojo (EKMAN e FRIESEN, 1971). 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS EMOÇÕES 

A área de análise de sentimento, como mencionado acima, tem sido um campo estudado na 

última década por diversos pesquisadores (BUCAR e POVH, 2013; THELWALL, BUCKLEY, 

et al., 2010). A maioria dos estudos está mais focada em analisar apenas a polaridade do senti-

mento, ou seja, se ele é negativo, neutro ou positivo. Porém, estudos sobre classificação de 

emoções em textos ainda estão iniciando, pois as frases encontradas nas mídias sociais podem 

ter mais de um significado, o que torna um desafio realizar um estudo com multiclasses usando 

processamento de linguagem natural (WEIYUAN e HUA, 2014). Na literatura é possível en-

contrar artigos que utilizaram técnicas robustas de aprendizagem de máquina para classificar 
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ou identificar emoções em textos. A Tabela 3.1 lista alguns artigos que utilizaram o mesmo 

modelo de emoção que é utilizado nessa pesquisa para identificar os estados emocionais. 

Tabela 3.1 - Estudos sobre classificação e identificação de emoções. 

Artigo Autores Técnica 

Using a Heterogeneous 

Dataset for Emotion 

Analysis in Text 

(CHAFFAR e 

INKPEN, 2011) 

ZeroR; Naïve Bayes; 

J48; SMO. 

Emotion Analysis Using 

Latent Affective Folding 

and Embedding 

(BELLEGARDA, 

2010) 
LSM 

Text-based emotion clas-

sification using emotion 

cause extraction 

(WEIYUAN e HUA, 

2014) 

Support Vector Re-

gression (SVR) 

Identificando Emoções 

em Textos em Português 

do Brasil usando Máquina 

de Vetores de Suporte em 

Solução Multiclasse 

(DOSCIATTI, 

PATERNO e 

PARAISO, 2013) 

Support Vector Ma-

chine (SVM) 
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4 METODOLOGIA E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados diversos estudos sobre o Word2Vec baseando-se em três linhas 

de pesquisa: avaliar se a escolha dos parâmetros influencia o desempenho do Word2Vec; ana-

lisar se o uso de representações distribuídas de documentos pode levar a uma melhoria no de-

sempenho do classificador e, por último, averiguar se o agrupamento dos vetores de palavras 

dos tweets resulta em grupos equivalentes aos estados emocionais. Na Seção 4.1 há uma expli-

cação sobre a preparação da base de dados: como foi realizada a captura e limpeza dos tweets; 

também é apresentado como os tweets entram no Word2Vec e seus word vectors resultantes, 

que são a entrada para os classificadores. A Seção 4.2 apresenta a análise de sensibilidade pa-

ramétrica do Word2Vec a partir de classificadores utilizados na literatura, já a Seção 4.3 apre-

senta um estudo do Word2Vec juntamente com um algoritmo de agrupamento para averiguar a 

hipótese de que emoções podem ser representadas por palavras.  

4.1 PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS 

Nessa seção é apresentada como a base de dados foi preparada para os experimentos: a Seção 

4.1.1 mostra a base de dados usada na pesquisa; a porcentagem de tweets pertencendo a cada 

emoção e como os tweets foram capturados. Após a captura, a Seção 4.1.2 apresenta como foi 

feita a limpeza da base, a tokenização, como esses dados entram no Word2vec e como transfor-

mar a saída do Word2Vec para ser a entrada do classificador. O fluxo da metodologia experi-

mental pode ser visto na Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Metodologia da pesquisa. 

4.1.1 Entrada de Dados 

Antes de realizar o pré-processamento, é necessário capturar os tweets que serão analisados. 

Para isso, será utilizada uma base rotulada em inglês, desenvolvida por (WANG, CHEN, et al., 

2013), categorizada com sete emoções básicas: joy, sadness, anger, love, fear, thankfulness e 

Base de Dados 

Pré-processamento Word2Vec Classificador 

Emoção do Tweet 
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surprise. Os autores capturaram 5 milhões de tweets monitorando 131 hashtags sobre emoções 

(WANG, CHEN, et al., 2013) entre 10 de novembro e 22 de dezembro de 2011. Após a coleta, 

uma série de filtragens foi realizada para melhorar a qualidade da análise, onde os autores cri-

aram um corpus de emoções contendo aproximadamente 2,5 milhões de tweets. A quantidade 

de tweets relativa a cada estado emocional pode ser vista na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1: Quantidade de tweets por emoção na base original. 

Emoção Quantidade de Tweets % 

Joy 706.182 28,37 

Sadness 616.471 24,77 

Anger 574.170 23,07 

Love 301.759 12,12 

Fear 135.154 5,43 

Thankfulness 131.340 5,28 

Surprise 23.906 0,96 

TOTAL 2.488.982 100% 

 

Como o modelo de emoções a ser trabalhado nessa pesquisa é o de Ekman, as hashtags 

referentes a thankfulness foram retiradas da análise, e as emoções joy e love foram acopladas 

em uma única emoção: happiness. Como a base original dos autores não possui disgust, as 

hashtags contendo essa palavra foram consideradas para essa emoção. 

A base de dados contém 13 arquivos no formato texto, cuja estrutura é a mesma: são duas 

colunas separadas por espaço, divididas em id do tweet (18 números) e a emoção de cada tweet 

(WANG, CHEN, et al., 2013).  

Para extrair o texto dos tweets a partir do id foi necessário desenvolver um código para 

fazer uma requisição na API do Twitter, utilizando como parâmetros Consumer Key; Consumer 

Secret; Oauth Token; Oauth Token Secret. Essas informações são obtidas ao criar uma conta de 

desenvolvedor no Twitter. 

Foi feita uma amostragem estratificada da base de dados para realizar testes preliminares. 

A Tabela 4.2 mostra a proporção de tweets para cada emoção. Nessa tabela é possível observar 

que existe um grande desbalanceamento entre as classes. 
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Tabela 4.2: Quantidade de tweets por emoção na base amostrada. 

Emoção Quantidade de Tweets % 

Happiness 12.460 43,57 

Sadness 7.440 26,02 

Anger 6.228 21,78 

Fear 1.642 5,74 

Disgust 539 1,88 

Surprise 289 1,01 

TOTAL 28.598 100% 

 

4.1.2 Pré-Processamento 

Após a coleta dos tweets, foi realizado o processo de toquenização dos tweets e a remoção de 

símbolos, acentuação, caracteres especiais e stop-words. Palavras em caixa alta foram transfor-

madas em caixa baixa. Após esse processo, é utilizado o Word2Vec, que recebe como parâme-

tros a base de treinamento toquenizada, ou seja, ele recebe apenas as palavras e cria um voca-

bulário (corpus) de acordo com os parâmetros passados no treinamento.  

Como a saída do Word2Vec é um conjunto de palavras que existem no corpus, para uti-

lizar a saída como entrada no classificador foi necessário somar cada vetor de palavras (word 

vector) que aparece no tweet e fazer a média de todas as palavras em um tweet. A Figura 4.2 

ilustra um exemplo do processo: supondo que o vocabulário de tamanho V tenha as palavras 

gato; pulou; árvore; rato e comeu, então no tweet “o gato pulou na árvore”, os vetores das pa-

lavras “gato”; “pulou” e “árvore” são somados e a média do tweet é calculada. As outras pala-

vras que não aparecem no vocabulário (“o”, “na”) são descartadas e não são contabilizadas. O 

mesmo acontece com T1; T2 e assim por diante, até que todos a base de tweets de tamanho T 

passe por esse processo; o resultado é uma matriz de tamanho X  T×v, onde T é o número de 

tweets e v é o número de tokens do vocabulário. 
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Figura 4.2: Representação da saída do Word2Vec e entrada do classificador. 

4.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA DO WORD2VEC 

A primeira hipótese de pesquisa a ser validada é a seguinte:  

“A escolha dos parâmetros v (dimensão dos word vectors), window (distância máxima 

entre a palavra atual e a predita dentro de uma sentença) e a arquitetura (CBOW ou 

Skip-gram) influenciam o desempenho do Word2Vec.” 

Para avaliar a influência desses três parâmetros no comportamento do algoritmo, foi realizada 

a análise de sensibilidade paramétrica do Word2Vec para diferentes valores dos parâmetros em 

um contexto de classificação de estados emocionais. Foram testados diversos valores para os 

parâmetros: size (número de dimensões dos vetores de características); sg (arquitetura CBOW 

ou Skip-gram) e window (distância máxima entre a palavra atual e a predita dentro de uma 

sentença), conforme resumido na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Parâmetros testados para a análise de sensibilidade paramétrica. 

Parâmetro Valor Padrão Valores Testados 

size (v) 100 {10; 50; 100; 200; 300; 400; 500} 

window 5 {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12} 

sg 0 {0; 1} 

min_count 5 {5} 

hs 0 {0} 

negative 5 {5} 

alpha 0,025 {0,025} 
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Na análise de sensibilidade paramétrica apresentada a seguir, cada parâmetro foi testado 

separadamente, mantendo os demais fixos em seus valores padronizados para o pacote gensim 

(REHUREK e SOJKA, 2010). Para cada parâmetro, foram realizadas 10 execuções com 10 

pastas e optou-se por utilizar os classificadores Random Forest; SVM e k-NN para obter medi-

das de acurácia, que ajudam a nortear as configurações mais apropriadas do Word2Vec em 

termos de classificação de emoções. A decisão de usar esses três classificadores se baseou em 

artigos da literatura, onde eles são muito utilizados. A Tabela 4.4 apresenta os parâmetros uti-

lizados para cada classificador na análise de sensibilidade paramétrica, aqueles que não estão 

na tabela foram utilizados como padrão do pacote. Os parâmetros utilizados no SVM foram 

escolhidos utilizando o GridSearchCV, que faz parte do pacote do scikit-learn e demonstra 

valores otimizados para a base de dados escolhida. 

Tabela 4.4: Parametrização dos classificadores utilizados. 

SVM 

Parâmetro Definição Valor Valor Padrão 

kernel É o tipo de kernel que será 

usado no algoritmo 

rbf rbf 

C Parâmetro de penalidade do 

erro 

1 1 

gamma Coeficiente do kernel 0,001 auto 

Random Forest 

n_estimators Representa o número de ár-

vores 

10 10 

k-NN 

n_neighbors Representa o número de vizi-

nhos 

5 5 

 

4.2.1 Size (n): Número de Dimensões 

O número de dimensões (v) é o parâmetro que determina quantos neurônios são utilizados na 

camada intermediária (ou camada escondida) do Word2Vec, o que influencia no vetor de ca-

racterísticas (word vector) de cada palavra, ou seja, cada palavra terá um vetor de características 

de tamanho v. No artigo no qual o modelo foi proposto, foi utilizado v = 300 (MIKOLOV, 

CHEN, et al., 2013). Então, para avaliar a sensibilidade a esse parâmetro, os valores testados 

foram {10; 50; 100; 200; 300; 400; 500}. Além de variar o número de dimensões, também 

houve a variação do algoritmo de treinamento (sg): 0 para CBOW e 1 para Skip-gram. A  

Tabela 4.5 apresenta os resultados da acurácia e desvio padrão para cada número de dimensões, 

com sg igual a um e sg igual a zero, respectivamente. 
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Tabela 4.5: Resultados do parâmetro size para sg = 1 e sg = 0 com window = 5. 

 

Após 10 execuções para cada algoritmo e variando size, notou-se que a acurácia média 

é maior para a arquitetura do Skip-gram, ou seja, no contexto de classificação de emoções o 

continuous bag-of-words mostrou maior acurácia para esse tipo de problema. De forma geral o 

desempenho da Random Forest e do k-NN não é influenciado pela escolha desses parâmetros. 

4.2.2 Tamanho da Janela (window) 

O tamanho da janela (window) é o parâmetro que define quantas palavras podem ser conside-

radas para a análise do contexto, por exemplo, se a janela é igual a 2, então duas palavras podem 

ser consideradas anteriormente e posteriormente à palavra alvo. Para realizar os testes de sen-

sibilidade desse parâmetro foram testados doze valores no total: iniciando em uma janela de 

tamanho 1 e terminando com uma janela de tamanho 12, com um intervalo de um em um. 

Também houve a variação do algoritmo de treinamento (sg): 0 para CBOW e 1 para Skip-gram. 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados da acurácia e desvio padrão para cada número de dimen-

sões, com sg igual a um e sg igual a zero, respectivamente. 

Skip-gram 

Parâmetros Random Forest SVM k-NN 

size 

 

Acurácia Média  

(± Desvio Padrão) 

Acurácia Média 

(± Desvio Padrão) 

Acurácia Média 

(± Desvio Padrão) 

10 50,05% (±  0,77%) 52,35% (± 0,72%) 49,64% (± 0,74%) 

50 51,31% (± 0,82%) 55,22% (± 0,67%) 49,31% (± 0,78%) 

100 51,13% (± 0,78%) 55,44% (± 0,62%) 49,84% (± 0,80%) 

200 50,92% (± 0,67%) 55,10% (± 0,82%) 50,32% (± 0,74%) 

300 50,86% (± 0,70%) 54,44% (± 0,62%) 49,30% (± 0,76%) 

400 50,75% (± 0,82%) 54,28% (± 0,93%) 49,82% (± 0,74%) 

500 50,63% (± 0,72%) 53,20% (± 0,32%) 49,50% (± 0,76%) 

CBOW 

10 46,40% (± 0,78%) 53,13% (± 0,81%) 46,10% (± 0,88%) 

50 47,67% (± 0,82%) 52,65% (± 0,76%) 46,80% (± 0,82%) 

100 47,45% (± 0,88%) 52,59% (± 0,75%) 46,49% (± 0,75%) 

200 47,49% (± 0,69%) 51,79% (± 0,83%) 46,60% (± 0,80%) 

300 47,51% (± 0,77%) 52,19% (± 0,42%) 46,66% (± 0,77%) 

400 47,48% (± 1,00%) 51,30% (± 0,20%) 46,61% (± 0,72%) 

500 47,38% (± 0,77%) 50,59% (± 0,91%) 46,53% (± 0,68%) 
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Tabela 4.6: Resultados do parâmetro window para sg = 1 e sg = 0 com size = 100. 

 
 Após 10 execuções para cada algoritmo e variando window, observou-se que, em geral, 

o aumento no tamanho da window promove um aumento na acurácia do algoritmo. O SVM 

apresenta melhor desempenho médio que os demais algoritmos. Porém, a partir da janela de 

tamanho 11, a acurácia média do SVM e do k-NN começa a decair, enquanto que a acurácia do 

Random Forest mantém o crescimento. 

Skip-gram 

Parâmetros Random Forest SVM k-NN 

window 
Acurácia Média  

(± Desvio Padrão) 

Acurácia Média  

(± Desvio Padrão) 

Acurácia Média 

(± Desvio Padrão) 

1 47,61% (± 0,82%) 50,41% (± 0,71%) 47,41% (± 0,70%) 

2 49,07% (± 0,74%) 52,13% (± 0,83%) 47,57% (± 0,88%) 

3 49,15% (± 0,87%) 53,32% (± 0,74%) 47,90% (± 0,76%) 

4 50,64% (± 0,70%) 54,41% (± 0,83%) 48,46% (± 0,84%) 

5 51,13% (± 0,78%) 55,44% (± 0,78%) 49,84% (± 0,80%) 

6 51,49% (± 0,78%) 55,60% (± 0,81%) 49,90% (± 0,72%) 

7 51,77% (± 0,80%) 56,10% (± 0,88%) 50,86% (± 0,78%) 

8 51,73% (± 0,77%) 56,94% (± 0,75%) 50,44% (± 0,73%) 

9 51,30% (± 0,70%) 57,14% (± 0,80%) 50,47% (± 0,79%) 

10 52,07% (± 0,85%) 57,48% (± 0,71%) 50,81% (± 0,75%) 

11 52,11% (± 0,75%) 57,03% (± 0,79%) 50,95% (± 0,81%) 

12 52,24% (± 0.81%) 50,96% (± 0,71%) 50,55% (± 0,76%) 

CBOW 

1 45,31% (± 0,80%) 50,20% (± 0,72%) 47,94% (± 0,70%) 

2 45,68% (± 0,91%) 50,47% (± 0,86%) 48,12% (± 0,81%) 

3 46,01% (± 0,75%) 51,10% (± 0,89%) 48,45% (± 0,84%) 

4 46,79% (± 0,89%) 51,24% (± 0,83%) 48,84% (± 0,73%) 

5 47,45% (± 0,88%) 51,59% (± 0,75%) 49,84% (± 0,80%) 

6 47,71% (± 0,72%) 52,70% (± 0,81%) 49,90% (± 0,72%) 

7 47,77% (± 0,76%) 53,50% (± 0,78%) 50,86% (± 0,78%) 

8 47,84% (± 0,71%) 53,72% (± 0,89%) 50,44% (± 0,73%) 

9 47,69% (± 0,73%) 54,62% (± 0,72%) 50,47% (± 0,79%) 

10 47,80% (± 0,81%) 54,92% (± 0,88%) 50,81% (± 0,75%) 

11 47,71% (± 0,69%) 53,78% (± 0,77%) 46,45% (± 0,79%) 

12 47,89% (± 0,79%) 52,28% (± 0, 80%) 47,15% (± 0,66%) 
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4.3 CLASSIFICAÇÃO 

Nos experimentos realizados anteriormente, os centróides dos word vectors de cada tweet foram 

usados como entrada para os classificadores. Para isso foi necessário aplicar o processo apre-

sentado na Figura 4.2 para transformar os vetores de palavras de cada tweet em entradas para 

os classificadores. Para efeitos de benchmarking, esse processo, utilizado com frequência na 

literatura, pode ser comparado com o uso de uma representação do tipo bag of words para os 

documentos. Assim, surge a segunda hipótese dessa pesquisa: 

“O uso de representações distribuídas de documentos pode levar a uma melhoria no 

desempenho do classificador.” 

Para validar essa hipótese foram utilizados os mesmos classificadores do experimento 

anterior: Random Forest; SVM e k-NN. Todos recebem como entrada os word vectors médios 

resultantes do Word2Vec e a medida de avaliação de desempenho continua sendo a acurácia 

preditiva. Foram realizadas 10 execuções, utilizando validação cruzada com 10 pastas para cada 

classificador. Além disso, os autores que propuseram o Word2Vec (Mikolov et al., 2013a, 

2013b) também disponibilizaram um conjunto de vetores de palavras (word vectors) pré-trei-

nados, contendo a representação vetorial de três milhões de palavras e expressões para n = 300. 

Para gerar os word vectors dessas palavras e expressões foi utilizado um subconjunto do Google 

News dataset (Mikolov et al., 2013a, 2013b), que contém aproximadamente 100 bilhões de 

palavras.  

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.7. Essa tabela compara o desempe-

nho de um método clássico de representação de documentos, o bag of words (BoW), com a 

representação baseada em word vectors gerada a partir dos tweets dos estados emocionais e a 

representação dos word vectors gerada a partir do Google News Group. O Google News Group 

é um modelo já treinado do Word2Vec com as notícias do Google News. Como podemos ob-

servar, a abordagem clássica de representação de documentos apresenta um desempenho signi-

ficativamente superior àquele obtido pelas representações distribuídas de palavras. Ao mesmo 

tempo, notamos que a obtenção dos word vectors a partir dos tweets do contexto levou a um 

desempenho superior ao do uso dos word vectors gerados a partir da base do Google News 

Group. 
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Tabela 4.7: Resultados para os classificadores sem Word2Vec e com Word2Vec. 

 Acurácia Média (± Desvio padrão) 

 
BoW Word2Vec 

Word2Vec Google 

News Group 

Random Forrest 95,99% (± 0,52%) 50,86% (± 0,70%) 48,77% (± 0,75%) 

SVM 99,54% (± 0,14%) 54,44% (± 0,62%) 49,53% (± 0,81%) 

K-NN 79,66% (± 1,76%) 49,30% (± 0,76%) 45,31% (± 0,72%) 

 

4.4 AGRUPAMENTO DOS VETORES DE PALAVRAS 

O objetivo dos word vectors é oferecer uma representação vetorial do contexto das palavras. A 

partir deles é possível encontrar palavras com contextos similares agrupando os word vectors 

das palavras. Isso leva a terceira hipótese de pesquisa dessa dissertação: 

“O agrupamento dos vetores de palavras dos tweets resulta em grupos equivalentes aos 

estados emocionais?”  

Para um primeiro teste, foi utilizado n = 200, o que significa que o Word2Vec possui 200 

neurônios na camada intermediária e os vetores de palavra (word vectors) gerados possuem 

dimensão 200. O número de vezes que uma palavra deve aparecer para ser considerada foi 

escolhido igual a 10.  

Com esses parâmetros, o tamanho total do vocabulário alcançou  2.343 palavras. A Figura 

4.3 ilustra a representação das palavras no espaço bidimensional após o uso do Word2Vec, onde 

foi dado um zoom na figura para mostrar com mais clareza as palavras no espaço. As palavras 

que estão próximas umas das outras são aquelas que o modelo predisse como mais similares no 

contexto, baseando-se na medida do cosseno. Por exemplo, pode-se perceber que as palavras 

“hour”; “minutes” e “friday” estão mais próximas uma da outra. Para gerar a figura, foi reali-

zada a redução de dimensionalidade utilizando o TSNE, criado por (MAATEN e HINTON, 

2008), muito utilizado para gerar visualizações de bases de dados grandes. 
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Figura 4.3: Representação de uma parte das palavras após o processamento no Word2Vec. 

 
A Tabela 4.8 mostra as palavras Friday e hours, juntamente com as palavras mais simi-

lares a elas, com similaridade calculada pela medida do cosseno.  

Tabela 4.8 – Exemplos das dez palavras mais similares a Friday e hours. 

Palavra Palavras similares Similaridade 

friday 

shopping  0.992 

party  0.988 

tree 0.985 

thanksgiving 0.984 

weekend  0.982 

eve  0.981 

minutes 0.979 

break  0.976 

weeks 0.975 

hours 0.975 

hours 

weeks 0.995 

years 0.978 

friday 0.975 

party 0.974 

minutes 0.972 

shopping 0.972 

2 0.967 

tree 0.966 

breaking 0.965 

eve 0.963 

 
 Para validar a hipótese dos agrupamentos por estado emocional, primeiro precisamos 

definir os conjuntos de palavras que representam cada estado emocional, denominados aqui de 
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dicionários emocionais, e, em seguida, agrupar os vetores de palavras gerados pelo Word2Vec 

e comparar as palavras de cada grupo gerado com os dicionários emocionais. 

Os dicionários emocionais foram gerados da seguinte forma. Após realizar o pré-pro-

cessamento da base de tweets, para cada palavra na base contou-se o número de vezes que ela 

aparece em cada emoção utilizando o pacote do Python denominado CountVectorizer. Nele é 

possível determinar a frequência de ocorrência de uma palavra no corpus para que ela seja 

considerada na análise. Feito isso, foi calculada a frequência relativa de cada palavra em cada 

emoção, Fi (Equação 23), onde fi é a frequência absoluta da palavra na emoção i, e N é o número 

de vezes que ela aparece em todas as emoções. A Tabela 4.9 apresenta as 10 palavras mais 

frequentes em cada emoção e essas palavras comporão o dicionário de cada emoção. Cabe res-

saltar que cada palavra é considerada para um único dicionário, ou seja, mesmo que ela apareça 

em outras emoções, ela pertencerá apenas ao dicionário da emoção com a maior frequência. 

 
𝐹𝑖 =  

𝑓
𝑖

𝑁
 

(23) 
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Tabela 4.9 – Dicionário com as palavras mais frequentes para cada emoção. 

Alegria Tristeza Raiva Medo Nojo Surpresa 

Palavra FR (%) Palavra FR (%) Palavra FR (%) Palavra FR (%) Palavra FR (%) Palavra FR (%) 

beauty 100 % weak 90,90 % pissing 100,00 % 10minutes 100,00 % 17yrs 100,00 % 07 100,00 % 

moreno 100 % cuddle 86,84 % stfu 97,29 % practiced 100,00 % murdered 100,00 % ringsize 100,00 % 

lori 100 % embarras-

sing 

81,81 % quit 90,32 % psycholo-

gical 

100,00 % ricardo 100,00 % cheryl 100,00 % 

nu 100 % hopes 81,81 % shut 88,54 % psy 100,00 % miscarri-

age 

100,00 % chooses 100,00 % 

session 100 % hardly 81,81 % spam 88,23 % questio-

ning 

100,00 % mish 100,00 % chunky 100,00 % 

yummi 100 % lonely 78,94 % annoying 87,50 % protective 100,00 % mixture 100,00 % citizens 100,00 % 

shoo 100 % league 76,92 % pisses 84,21 % prof 100,00 % moldy 100,00 % cort 100,00 % 

baking 100 % hoes 75,00 % bitching 83,33 % procedu-

res 

100,00 % molester 100,00 % brangin 100,00 % 

cutest 100 % expected 75,00 % driver 83,33 % presenting 100,00 % molesting 100,00 % 1303 100,00 % 

Weer 95,23 % shouldve 75,00 % complain 82,75 % pres 100,00 % mirs 100,00 % lul 100,00 % 
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Após a construção dos dicionários emocionais, é necessário realizar o agrupamento dos 

vetores de palavras para identificar as palavras pertencentes à cada grupo. Para isso utilizamos 

o algoritmo de agrupamento k-means, testado com diferentes valores de k para a saída do 

Word2Vec: k = 6; k = 10; k = 20. Optou-se por começar com k = 6, pois esse é o mesmo número 

de emoções do modelo escolhido nessa pesquisa. Em cada um dos testes, o algoritmo encontrou 

grupos com diferentes números de objetos (palavras). Após realizar o agrupamento, cada grupo 

encontrado é comparado com os dicionários emocionais previamente construídos para validar 

a hipótese de que os grupos encontrados permitem identificar os estados emocionais. As Tabe-

las Tabela 4.10; Tabela 4.11 e Tabela 4.12 mostram o número de palavras para cada centroide 

para k = 6; k = 10 e k = 20, respectivamente. 

Tabela 4.10  – Quantidade de grupos e a classe predominante para k = 6. 

Grupo Número de Palavras Classe Predominante 

1 44 Happiness 

2 1.047 Happiness 

3 211 Happiness 

4 181 Anger 

5 1.866 Happiness 

6 76 Happiness 

Total 3.425 - 

 

Tabela 4.11  – Quantidade de grupos e a classe predominante para k =10. 

Grupo Número de Palavras Classe Predominante 

1 45 Happiness 

2 506 Anger 

3 87 Happiness 

4 137 Anger 

5 809 Happiness 

6 38 Happiness; Sadness 

7 78 Happiness 

8 1.174 Sadness 

9 11 - 

10 540 Happiness 

Total 3.425 - 
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Tabela 4.12  – Quantidade de grupos e a classe predominante para k = 20. 

Grupo Número de Palavras Classe Predominante 

1 47 Happiness 

2 235 Anger 

3 14 - 

4 87 Anger 

5 400 Anger; Sadness 

6 35 Happiness; Sadness 

7 19 Happiness 

8 592 Sadness 

9 21 Sadness 

10 236 Happiness 

11 407 Happiness 

12 33 Happiness 

13 48 Happiness 

14 8 Happiness 

15 652 Sadness 

16 1 - 

17 199 Happiness 

18 44 Anger 

19 91 Happiness 

20 256 - 

Total 3.425 - 

 

Após comparar os grupos gerados pelo k-means para os vetores de palavras e compará-

los aos dicionários, notamos que não há uma relação entre eles, como era esperado. Entretanto, 

percebemos que alguns grupos interessantes se formaram para todos os valores de k, como um 

grupo composto apenas por palavras estrangeiras ao inglês (Tabela 4.13). Também formou-se 

outro grupo de palavras relacionadas à tempo, como dias da semana, meses, horários e números, 

que podem ser vistos na Tabela 4.14. Notamos também que mesmo com diferentes valores de 

k, esse padrão permaneceu. 

O agrupamento apenas realçou a similaridade entre algumas palavras e não foi possí-

vel relacionar os estados emocionais com palavras específicas nesse momento, mesmo au-

mentando o valor de k. 
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Tabela 4.13 – Grupo formado por palavras estrangeiras para k = 20. 

Grupo Palavra 

13 et 

13 se 

13 va 

13 il 

13 est 

13 jai 

 

Tabela 4.14 – Grupo formado por palavras relacionadas a tempo para k = 10. 

Grupo Palavra 

8 xmas 

8 5 

8 months 

8 20 

8 ago 

8 Minutes 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Vetores de palavras (word vectors ou word embeddings) são estruturas matemáticas que ma-

peiam palavras ou frases de um vocabulário em vetores de números reais utilizados em tarefas 

de processamento de linguagem natural. Os vetores de palavras correspondem a uma forma de 

representação distribuída das palavras e podem ser gerados por alguns modelos específicos de 

rede neural artificial, como o modelo chamado de Word2Vec. Essas redes são do tipo 

feedfoward de múltiplas camadas, com uma única camada intermediária, treinadas para recons-

truir os contextos linguísticos das palavras. Elas recebem como entrada um conjunto de palavras 

e produzem vetores de palavras (word embeddings) para cada palavra de entrada. Os vetores de 

palavras podem ser posicionados em um espaço vetorial e o treinamento do Word2Vec faz com 

que palavras que possuem contextos similares sejam posicionadas em regiões próximas do es-

paço, promovendo uma distribuição vetorial que representa a organização contextual das pala-

vras. Essa característica tem promovido o surgimento de diversas aplicações do Word2Vec em 

tarefas como reconstrução contextual de documentos, análise semântica de conteúdo e outras 

tarefas típicas de processamento de linguagem natural. Ao mesmo tempo, o Word2Vec possui 

alguns parâmetros definidos pelo usuário e pode ser usado para gerar vetores de entrada para 

classificadores.  

Essa dissertação propôs estudos sobre o uso do Word2Vec no contexto de classificação 

de estados emocionais a partir de mensagens extraídas de microblogs, mais especificamente do 

Twitter. Há estudos recentes da literatura que sugerem que é possível identificar o estado emo-

cional de usuários das mídias sociais a partir dos textos que eles postam nas mídias. Esses es-

tudos foram desenvolvidos tomando-se como base classificadores e algum processo de estrutu-

ração dos documentos (posts), como, por exemplo, o tradicional modelo bag of words. Nessa 

dissertação fizemos um estudo sobre o problema de classificação de estados emocionais utili-

zando uma base de dados pública e, ao mesmo tempo, utilizamos o Word2Vec como ferramenta 

para a geração de uma representação distribuída das palavras dos tweets. Assim, a dissertação 

apresentou três hipóteses centrais de pesquisa: 1) A escolha dos parâmetros de treinamento do 

Word2Vec influencia seu desempenho; 2) O uso de representações distribuídas de palavras 

pode levar a uma melhoria no desempenho do classificador; e 3) O agrupamento dos vetores de 

palavras dos tweets resulta em grupos equivalentes aos estados emocionais. 
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Após analisar os resultados da classificação sem a utilização do modelo preditivo 

Word2Vec e com sua utilização, percebeu-se que os três algoritmos de classificação usados  

nessa pesquisa: Random Forest; SVM e k-NN, obtiveram acurácias superiores quando utiliza-

dos sem o Word2Vec. Com a utilização do Word2Vec a acurácia média decaiu de modo signi-

ficativo, tanto na arquitetura do CBOW quanto no Skip-gram, porém o Skip-gram conseguiu 

obter uma acurácia média um pouco superior ao CBOW. Além disso, a janela e o número de 

dimensões também influenciam na classificação final, o que é justificável pois quanto maior a 

janela, maior é o número de palavras que podem ser analisadas em um mesmo contexto e quanto 

maior é o número de dimensões há mais informação, porém os classificadores simples não 

conseguem entender por completo. 

Essa dissertação abre muitas frentes de trabalho futuro. Sob a perspectiva da análise de 

sensibilidade paramétrica do Word2Vec, notou-se pouca sensibilidade em relação a dimensão 

dos vetores de palavras, o que diverge de algumas discussões da literatura. Novos experimentos 

precisam ser feitos para investigar esse aspecto em contextos distintos de aplicação. Sob uma 

perspectiva de análise semântica, é importante investigar aplicações de reconstrução e identifi-

cação de contexto a partir dos vetores de palavras. A principal hipótese para o baixo desempe-

nho dos classificadores tradicionais quando alimentados com as médias dos vetores de palavras 

é a perda de informação ao se calcular a média dos vetores de palavras. Uma forma de validar 

essa hipótese seria utilizar modelos de redes profundas como classificadores que fossem capa-

zes de trabalhar com todos os vetores de palavras gerados pelo Word2Vec, evitando a quanti-

zação vetorial dos vetores de palavras. Por fim, há versões do algoritmo, como o Doc2Vec, que 

trabalham com os documentos inteiros na sua entrada ao invés de apenas as palavras e calculam 

os vetores de palavras a partir dos documentos. Esse tipo de técnica pode ser utilizada também, 

principalmente em um contexto de análise de estados emocionais. 
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