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Abstract. With a exponential growth of social media’s users, the news have be-
came easier to access and been consumed. With that, surged Fake News as an
insidious trend that is fast becoming a global problem. The goal of this research
is to study this phenomenom and, based on Natural Language Processing with
Machine Learning, propose an approach to classify news between real and non
real.

Resumo. Com o crescimento exponencial de usuários de redes sociais, veio à
tona os “Fake News”, como um antagonista das notı́cias de fácil acesso, com
alto poder de compartilhamento. Portanto, este projeto tem como foco o es-
tudo deste fenômeno e, baseado em técnicas de Processamento de Linguagem
Natural(PLN) e Aprendizado de máquina, a modelagem de uma proposta para
verificação de veracidade de uma notı́cia.

1. Introdução
As notı́cias em geral tem uma extrema importância no repasse de qualquer tipo de

informação, esta indústria impacta diretamente na sociedade, com o intuito de comunicar
os acontecimentos. Com popularização das redes sociais, o consumo das notı́cias se tor-
nou simples e barato, porém, possui contrapartidas. Quando a informação de fácil acesso
e espalhamento à diversos leitores, possibilita a presença também de notı́cias falsas ou a
existência de Fake News.

As “Fake News” (FN) geralmente são escritas intencionalmente com o propósito
de enganar ou ludibriar seus leitores, com a tentativa de legitimar um ponto de vista
com uma informação falsa. Normalmente escrita com uma linguagem ou vocabulário
simples que são facilmente digeridas pelos seus leitores, assim, tornando extremamente
viral e nocivo fazendo com que os consumidores destas notı́cias compartilhem e espalhem
rapidamente para uma quantidade elevada de pessoas, disseminando a informação não
verdadeira e, assim, impactando negativamente na sociedade. Isto desafia o jornalismo
com alta desinformação e todo o ecossistema de notı́cias que o mesmo produz.

E com o aperfeiçoamento dos autores nas produções destas notı́cias não verdadei-
ras, a caracterização e o encontro de um padrão para estas notı́cias se torna extremamente
difı́cil e consequentemente classificar uma informação como verdadeira ou não se torna
complexo em mesma proporção. Neste contexto, a utilização do aprendizado de máquina
ou “Machine Learning” aliado com o Processamento de Linguagem Natural (PLN) se
torna viável para o propósito de detecção de FNs.

Portanto, como este trabalho consiste na análise e estudos acerca de informações
estruturadas em alguma linguagem natural que são relativas a notı́cias falsas, utilizaremos



técnicas das áreas citadas anteriormente para análise empı́rica e comparação de resultados
com modelos já existentes.

Na sequência a pesquisa está organizado da seguinte maneira: na seção 2 são
apresentadas as teorias e conceitos fundamentais para o entendimento da pesquisa, a seção
3 compõem-se os objetivos deste trabalho e estudo. Na seção 4 são abordados os métodos
e técnicas utilizadas para a elaboração e construção deste, na seção 5, o cronograma a ser
respeitada para a execução do projeto. E por fim na seção 6, os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Nesta seção serão abordadas as fundamentações teórico-metodológicas que fo-
ram julgadas como necessárias a compreensão para uma contextualização da pesquisa, e
obtenção de um resultado empı́rico melhor.

2.1. Processamento de Linguagem Natural

Processamento de linguagem natural é a utilização de métodos e recursos com-
putacionais para análise de dados linguı́sticos, isto é, informações em alguma linguagem
inerente a comunicação do ser humano. O mais comum dentre eles são os em forma-
tos de textos como documentos, artigos ou notı́cias. Assim, extraindo representações e
significados mais complexos destas fontes de informações.

Esta complexidade das linguagens naturais é processada de forma a tentar en-
contrar e compreender os conceitos linguı́sticos de palavras (como substantivo, adjetivo,
verbo e entre outros) e buscar tratar um texto não só como uma sequência de caracte-
res, e sim como uma estrutura hierárquica da linguagem de modo a realizar uma análise
léxica, sintática, semântica e morfológica. Com isso, está área de conhecimento tem pa-
peis fundamentais em tarefas como tradução automática de textos, correções gramaticais,
entre outros. Para que se obtenha êxito num entendimento de máquina acerca de qual-
quer linguagem natural, é necessário que tenha um pré-processamento de maneira que
haja uma “filtragem”, ou uma abstração e posteriormente uma estruturação desta lı́ngua,
e reduzindo a grande quantidade de dados em apenas informações, remanescendo carac-
terı́sticas conveniente para um processamento computacional. Portanto, este trabalho de
processamento de linguagem natural se torna muito importante para a estruturação de uma
fonte de informação não-estruturada, pois a linguagem humana é altamente diversa com
alto grau de complexidade.

Utilizando a lı́ngua portuguesa como exemplo, só no Brasil, o mesmo é expressa
de incontáveis maneiras, possuindo muitos dialetos, expressões e gı́rias. Neste contexto, o
uso de técnicas de PLN auxilia na resolução de ambiguidades na linguagem, adicionando
uma estrutura numérica e mais plausı́vel às máquinas a qualquer tipo de dados de fonte
natural.



Figura 1. Estágios da Análise no PLN

2.2. Redes Neurais Artificiais

Aliado ao PLN, as Redes Neurais Artificiais (RNA) é de suma importância para a
detecção de FN, após processar uma informação textual, todo o dado se torna estatı́stico,
portanto a utilização desta ferramenta, que está cada dia mais ascendente no campo da
Inteligência Artificial, é extremamente significativo para resoluções de problemas rela-
cionados a predições e para reconhecimento e análise de padrões - que é o caso deste
trabalho em questão.

A utilização desta ferramenta tem o objetivo de prover máquinas com capaci-
dade de realizar algumas atividades que são provenientes do ser humano. Neste con-
texto, as arquiteturas de Redes Neurais Artificiais são consistidas em compartilhamento
de informações através de arestas interconectadas por nós, numa tentativa de simulação do
próprio sistema nervoso do ser humano, considerando as arestas como neurônios. Assim,
analogamente ao cérebro humano, as RNAs têm a capacidade de aprendizagem, interagir
com o meio externo e se adaptar a ele, variando de acordo com algum problema especı́fico
e se modificando e aperfeiçoando para a resolução do mesmo.

2.3. Máquinas de Vetores Suporte

As Máquinas de Vetores Suporte (MVS) são técnicas de Aprendizado de Máquina
que estão sendo amplamente utilizado para vários problemas de classificação e reconhe-
cimento de padrões, sendo a categorização de textos como um exemplo. As MVS são
baseadas na Teoria de Aprendizado Estatı́stico, em que utiliza o método da regressão para
encontrar um hiperplano ( Uma superfı́cie em espaço n-dimensional que consegue dividir
este espaço em metades, encontrando a melhor divisão possı́vel entre as classes).



Figura 2. Esquerda: Cı́rculos Vermelhos e Cruzes Azuis representando as 2 clas-
ses. Direita: A Máquina de Vetores de Suporte em um gráfico bidimensional com
um hiperplano

As MVS são capazes de criar um modelo que consiga classificar as informações
de acordo com os dados de entrada.

2.4. Métricas e Análise de Resultado
Para uma futura análise de resultado da performance de detecção de FN, são ne-

cessárias algumas métricas que já são amplamente utilizadas na literatura quando se trata
de aprendizado de máquina. Com aplicação destas métricas, é possı́vel analisar além da
performance da própria máquina ou algoritmo, mas também, estabelecer uma comparação
com outras ferramentas existentes, ou determinar metas tangı́veis para o próprio expe-
rimento e posteriormente conseguir definir se esta experimentação atingiu valores que
possam ser consideradas razoáveis ou não. Para o cálculo destas métricas, é necessário
indicar seguintes caracterı́sticas:

• Verdadeiro-Positivo (VP) : Quando classificado uma notı́cia como “Fake News”
e de fato a notı́cia é Falsa;
• Verdadeiro-Negativo (VN) : Quando classificado uma notı́cia como Verdadeira e

de fato a notı́cia é Verdadeira;
• Falso Negativo (FN) : Quando classificado uma notı́cia como Verdadeira, porém

se trata de uma “Fake News”;
• Falso Positivo (FP): Quando classificado uma notı́cia como “Fake News”, porém

se trata de uma notı́cia Verdadeira.

Formulando estas classificações, conseguimos definir as seguintes métricas:

Precision =
|V P |

|V P |+ |FP |
(1)

Recall =
|V P |

|V P |+ |FN |
(2)

F1 = 2 · Precision · Recall
Precision + Recall

(3)



Acurácia =
|V P |+ |V N |

|V P |+ |V N |+ |FP |+ |FN |
(4)

1. Precisão: Esta métrica analisa apenas as classificações dadas como positivas, ou
seja, a proporção de todas as notı́cias classificadas como Fake News, de fato eram
Fake News.

2. Recall: Analisa a proporção de notı́cias que de fato são Fake News, com todas
as classificações realizadas e classificadas como Fake News. Os Falsos Negativos
(FN) está incluı́do na formulação, pois a notı́cia é de fato Fake News, mesmo o
detector ou classificador ter predito ao contrário.

3. F1: Combinação de Precisão e Recall, indicando a qualidade geral do resul-
tado de aprendizagem de máquina, sendo uma média harmônica que auxilia
na experimentação com uma amostragem desproporcional, isto é, uma base de
informação desigual, Uma quantidade de notı́cias Verdadeiras muito maior que as
Fake News, ou o contrário.

4. Acurácia: É uma métrica simples que calcula a proporcionalidade de números
de acertos (classificação positiva) com o número total de amostragem. Todas
as classificações acertadas, sendo Fake News ou não dividida com toda base de
notı́cias presente na amostra.

3. Objetivos

O objetivo deste projeto é estudar os conceitos de processamento de linguagem
natural aliada ao aprendizado de máquina, com o foco principal na detecção de FN.

Com estes aprendizados, seguir outros propósitos especı́ficos:

• Realizar análise das notı́cias classificadas como FN mais adequado para a
utilização neste projeto;
• Estudo das métricas que já existem na literatura para compreendimento e benefi-

ciamento para a criação de um modelo;
• Criação de um modelo detector de FN;
• Criação de uma métrica nova;
• Análise de resultados, revisando as métricas;
• Estudar as possı́veis melhorias do modelo.

4. Metodologia

Será realizado um estudo sobre os FN e como a utilização de técnicas de Inte-
ligência Artificial, como Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natu-
ral, conseguem ser eficazes para a detecção destas notı́cias não verdadeiras. Estudar os
fundamentos destas duas áreas citadas e gerar uma representação prática de um detector
de FN, com uma listagem bibliográfica sobre trabalhos e pesquisas já existentes acerca
do assunto e experimentação empı́rica. Por fim, analisar a máquina criada, baseado em
métricas presentes na literatura da Inteligência Artificial e comparando seu desempenho
e efetividade com outras já presentes e propondo métodos para a melhoria do mesmo.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre Processamento de Linguagem Natural;
2. Pesquisa aprofundada acerca dos FN e suas caracterı́sticas;
3. Proposta de um formato padrão para classificação de uma notı́cia;
4. Investigação sobre Aprendizado de Máquina;
5. Aplicação do proposta das caracterı́sticas encontradas no Aprendizado de

Máquina;
6. Análise do resultado encontrado e comparação com ferramentas existentes;
7. Proposta para a melhoria do desempenho do modelo de detecção proposto.

jun jul ago set out nov
Atividade 1 X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X
Atividade 7 X X

6. Resultados Esperados
Espera-se como resultado final deste trabalho o projeto e desenvolvimento de uma

abordagem para detecção de FN que consiga executar o seu propósito de classificar uma
notı́cia como verdadeira ou falsa com uma precisão aceitável. E assim, A tı́tulo de análise,
realizaremos comparações com abordagens já existentes para o mesmo propósito.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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