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Abstract. With the widespread use of digital social media in the daily basis of
society, the encourage to study of techniques to obtain text based posts kno-
wledge has also grown. This work contemplates the Opinion Mining in Forums
by through the CESA (Crowd Explicit Sentiment Analysis) .
This process is performed within a Latent Semantic Analysis and sentences pro-
jection on polarized index of terms.The approach is suitable in many scenarios
dealing with social media publications and can be implemented in other lan-
guages.

Resumo. Com o amplo uso das mı́dias sociais digitais no dia-a-dia da socie-
dade, o estimulo ao estudo de técnicas para obtenção de conhecimento baseado
em postagens de texto também cresceu. Este trabalho contempla a Mineração
de Opiniões em Fóruns por meio da CESA (Crowd Explicit Sentiment Analysis).
A Classificação de Sentimento é realizada pela sucessão da Análise Semântica
Latente e da projeção de sentenças em ı́ndices de termos polarizados.Esta abor-
dagem é cabı́vel em vários outros cenários quando lidando com mı́dias sociais
e também pode ser implementado em outros idiomas.

1. Introdução

Desde o advento das tecnologias de informação e comunicação há um aumento significa-
tivo de fontes de informação e, portanto, de dados registrados pela nossa sociedade. Nós
todos já estamos conscientes disso, mas não podemos perceber os números impressionan-
tes por trás deste fato [7].

Nossa capacidade de produzir informação ilimitada pode contrastar com limites de
armazenamento e apresentações de computador, que, embora ainda em avanço contı́nuo,
pode ser ultrapassado em breve por dados humanos e não-humanos carregado [7].

[7] citam que a internet é o mais novo meio de fluxo de informações, o que cresceu
mais rapidamente em um pequeno perı́odo de tempo e é o meio de informação de primeira
opção para seus usuários.

Com o surgimento e inovação da internet surgiram os Fóruns, que é uma forma
cada vez mais popular de comunicação na web.

Participar em fóruns na internet é um processo de auto seleção por si só[4]. A
diversidade que os usuários procuram os fazem ser mais propensos a cada tipo de fórum
que incentiva determinado debate, seja para reforçar sua opinião ou participar de um local
mais deliberativo.



Os usuários destas comunidades on-line usam esse meio para transmitir tipos di-
ferentes de informação [3].

As opiniões são pontos centrais de muitas atividades humanas pois funcionam
como influenciadores de comportamento e muitas vezes, antes da tomada de decisão,
procura-se opinião de outros.

Empresas e organizações tem grande interesse em conhecer opiniões sobre seus
serviços ou produtos, de forma a obter vantagens na competitividade e avaliar o mercado
no qual estão inseridas[5].

Para isso então temos a análise de sentimento ou mineração de opiniões, que é o
campo de estudo que analisa opiniões, sentimentos, atitudes e emoções dos indivı́duos
por meio da linguagem escrita.

Atualmente a mineração de opinião se destaca como uma das mais ativas linhas
de pesquisa, podendo ser associada às técnicas de recuperação de informação e aprendi-
zagem de máquina, que resultam na classificação de peso semântico sentimental da forma
escrita.

Ainda que possa se afirmar que emoções são subjetivas ao passo que sentimen-
tos são ausente de emoção, pode-se compreender a análise de sentimento como esforço
computacional de identificar sentimentos, opiniões e avaliações em formato textual [5].

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Existem classificações especiais dos textos na linha de análise de sentimento que são :
positivo, negativo e neutro. Esse rótulo é conhecido como Polaridade do texto. [10].

A classificação de sentimento, para polaridade negativa ou positiva, é um pro-
blema de classificação de duas classes. Além disso trata-se também de um problema de
classificação de texto[6].

2.1. Mineração de Opiniões
[9]Define a mineração de opinião como um estudo feito computacionalmente envolvendo
opiniões , emoções e subjetividade, sentimentos, avaliações, e atitudes, expressos de
forma textual.

Decidir o que comprar, o que assistir, ou onde ir são frequentemente baseadas em
opiniões de pessoas próximas, de especialistas, de estudos conduzidos por instituições
especializadas.
Organizações baseiam suas estratégias de negócio e investimentos na opinião de seus
clientes sobre seus produtos ou serviços. A importância da opinião é tão grande que
muitas empresas têm seu negócio voltado à obtenção deste tipo de informação[2].

2.2. Análise de Sentimento
Análise de sentimento está preocupada com a direção do texto base, isto é, um texto que
contem opiniões e emoções. O foco é concentrar em estudos de classificação de senti-
mento que tentam determinar se um texto é objetivo ou subjetivo, ou se um texto subjetivo
contém sentimentos positivos ou negativos.
O sentimento de classificação tem várias caracterı́sticas importantes, incluindo várias ta-
refas, caracterı́sticas, técnicas, e domı́nios de aplicação[1].



3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo o estudo e levantamento de dados sobre a classificação
e análise de sentimentos. Esse levantamento apresentará escolha de base de dados,
técnicas (algoritmos) para classificação dessa base , com CESA (Crowd Explicit Sen-
timent Analysis)[8] Figura 1, além de considerações sobre o desempenho dos algoritmos
e as dificuldades enfrentadas nessa classificação.

Figura 1. Método CESA

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre análise de sentimento e mineração de
opiniões, tendo assim uma identificação de algoritmos relevantes e processos avaliativos
para a classificação de uma base de dados vinda de Fóruns (em inglês) de palavras e
eficiências dos métodos escolhidos nessa classificação polarizada.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Estudo dos Algoritmos;
3. Estudo dos Métodos;
4. Redação do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho de conclusão de curso visa apresentar e ponderar o uso de certas abordagens
para classificação de polaridade para Fóruns, acompanhado com o uso da base de dados.
Diferenciando da abordagem original na classificação sintática dos termos e analisar a
eficiência de tais abordagens.



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev

Levantamento Bibliográfico X X
Estudo dos Algoritmos X X X

Estudo dos Métodos X X X X
Redação do TCC X X X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 3 de agosto de 2015.
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