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Abstract. With the success in popularity and volume of data easily accessible,
the Digital Social Networks like Twitter, are subject to various evaluation me-
chanisms of content for knowledge extraction. This assay aims to present a mo-
del of text mining techniques in conjunction with sentiment analysis grouping
subjects / conversations on Twitter. The results seek to present an important
contribution model and stimulus for further studies in the area.

Resumo. Com o sucesso em popularidade e volume de dados de fácil acesso,
as Redes Sociais Digitais, como o Twitter, são alvo de diversos mecanismos
de avaliação de conteúdo para a extração de conhecimento. Assim, este tra-
balho tem como objetivo apresentar um modelo para utilização de técnicas de
mineração de texto em conjunto com análise de sentimento agrupando assun-
tos/conversas no Twitter. Os resultados procuram apresentar uma importante
contribuição do modelo e estı́mulo para mais estudos na área.

1. Introdução
Redes sociais digitais são aplicativos com a capacidade de conectar pessoas e
organizações com afinidades por diferentes tipos de relações. O crescimento e sucesso
desse tipo de aplicativo está diretamente ligado ao avanço da internet.

Twitter, Facebook e Instagram são alguns exemplos de software sociais que atingi-
ram grau elevado de sucesso. Entre eles o Twitter se destaca pela quantidade de usuários
e a velocidade com que eles aumentam. Em 2013 o mesmo apresentava cerca de 200
milhões de usuários [2] e atualmente apresenta por volta de 500 milhões, sendo o Bra-
sil o segundo paı́s que mais os apresenta. 1. Outro ponto de destaque é seu método de
funcionamento, o qual pode ser nomeado de microblogging, isto pois usuários comparti-
lham breves textos (140 caracteres é a quantidade máxima permitida) que são acessı́veis
a qualquer outro que desejar receber informações sobre tal perfil ou procurar pelo assunto
abordado.

Mı́dias sociais geram uma grande quantidade de dados, e estes podem ser mani-
pulado e analisados a fim de compreender um pouco mais sobre: sentimento, forma de
escrita, opiniões e marketing. Considerando a relevância destas informações faz-se ne-
cessária a utilização de uma forma de obtê-la de forma automatizada e quantificada, como
a mineração de texto em conjunto com análise de sentimento. A mineração de texto con-
siste em técnicas para obtenção de informações significativas a partir de um texto, sendo

1http://br.ccm.net/faq/12500-Twitter-atinge-o-meio-milhao-de-usuarios-o-brasil-chega-na-segunda-
posicao



ele não estruturado ou semi-estruturado [7]. A análise de sentimento busca determinar a
partir de uma opinião um sentimento, seja ele em relação a uma pessoa, serviço, produto
ou mesmo outra opinião. Este é determinado de acordo com a polaridade (positiva ou
negativa) da opinião.

O grande volume de texto se mostra adequado à utilização destas técnicas, porém,
a informalidade linguı́stica apresentada nas redes sociais digitais pode gerar graves pro-
blemas. Dentre eles está o ruı́do, prejudicando a utilização de algoritmos de indexação
de texto para classificar a relevância das palavras, e o sarcasmo e ironia, que dificultam a
polarização das opiniões gerando resultados não esperados.

Este projeto está dividido em mais cinco seções que são apresentadas e organiza-
das da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentada a fundamentação teórico-metodológica e
o estado da arte, em seguida, na Seção 3 os objetivos serão apresentados. A Seção 4 apre-
senta como os objetivos serão alcançados, englobando os procedimentos metodológicos,
métodos e técnicas. Na seção 5 é demonstrado o cronograma e o tempo estimado para as
atividades a serem desenvolvidas. A Seção 6 apresenta o que este trabalho espera atingir
e contribuir.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Mineração de texto e redes sociais digitais

Utilizar redes sociais digitais em conjunto com mineração de texto é atualmente explo-
rado de diversas formas. O Twitter gera uma base de dados muito grande, que pode ser
agrupada de acordo com assuntos ou eventos como a copa do mundo. Nota-se que é ne-
cessário trabalhar os dados obtidos a fim de evitar ruı́dos linguı́sticos, além de ser possı́vel
utilizar algoritmos de clusterização (como o k-means) para analisar os resultados obtidos
[1].

Em outra abordagem procura-se mostrar como o Twitter esta relacionado às gran-
des marcas. Os resultados mostram o mesmo como uma ferramenta confiável para análise
de marcas, porém a não remoção do ruı́do pode atrapalhar os resultados [4]. Em [3] as
técnicas de mineração de texto são utilizadas para demonstrar que atualmente as empresas
(pizzarias) necessitam entender a análise feita nos softwares sociais e transformar estes
dados em vantagens para realização de marketing na internet, uma ferramenta que cresce
a cada dia e possibilita uma relação de proximidade entre a empresa e o consumidor.

Além de ser usada para empresas e marketing em geral, estas técnicas podem ser
utilizadas para resolver outros tipos de problemas. Em [9], com auxilio destas uma forma
para avaliar incidentes envolvendo incêndios naturais e relacionar atributos entre eles é
desenvolvida.

2.2. Análise de sentimento e polarização

Em seus primeiros trabalhos, a análise de sentimento buscava determinar os sentimentos
em textos criados para avaliar um produto ou serviço (reviews). Em [6] isto é abordado
com sucesso. Em contrapartida o avanço da internet possibilitou que novas formas de
debates fossem criadas, como fóruns de discussão online. Ao manifestar uma opinião
nestes fóruns é comum receber diversas respostas (sendo elas positivas ou negativas). Este
tipo de interação é chamado de debate polarizado. Em [8] a dificuldade de realizar uma



análise de sentimento em um debate polarizado é retratada. A postura dos participantes
foi avaliada em 14 debates distintos (10 ideológicos e 4 não ideológicos) e de acordo com
os resultados apenas 78,26% das postagens foram classificadas de forma correta, o que
mostra que automatizar o processo de análise desse tipo de debates não é trivial.

Para resolver este problema um modelo para análise de sentimento em debates
polarizados foi proposto em [5]. Os padrões linguı́sticos, contexto e ocorrência são uti-
lizados para identificar as opiniões expressas nos textos, além disso, este modelo trata
dois fenômenos linguı́sticos: Anáfora e concessões que podem prejudicar a análise. Cada
opinião é representada por uma tripla (produto, palavra opinativa e sentença) e sua pola-
ridade inicial é dada utilizando as classes gramaticais de acordo com a palavra opinativa
da tripla. Este modelo foi avaliado em três experimentos (com três configurações dife-
rentes). O primeiro utilizando apenas padrões linguı́sticos obteve taxas entre 50% e 65%
de acurácia em três debates, o segundo utilizando a resolução de anáforas e concessões
apresentou melhora de 10% a 12% na taxa de acurácia anterior em dois dos três testes e o
terceiro agregando a análise do grafo de respostas apresentou melhora de 10% na acurácia
para todos os experimentos. É possı́vel perceber um aumento na porcentagem ao utilizar
este modelo, porém o crescimento não é tão discrepante em relação ao obtido com o uso
da análise de sentimento padrão.

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo automático utilizando técnicas
de mineração de texto, dentre elas a redução do ruı́do, análise morfológica e classificação
da relevância das palavras, e a classificação de sentimento de acordo com a avaliação de
polarização em uma base de dados obtida no Twitter obtendo um crescimento na taxa de
acurácia em relação a literatura padrão.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O software social escolhido foi o Twitter, o mesmo apresenta grande volume de dados
e assuntos, utilizando sua API (Application Programming) 2 para obter estes dados. A
linguagem de programação a ser utilizada será o Java.

O modelo proposto será dividido em quatro camadas, sendo elas: Pré-
processamento, agrupamento, análise e avaliação de polarização.

4.1. Pré-Processamento

Na camada de pré-processamento todo o dado obtido será manipulado a fim de eliminar
possı́veis ruı́dos. A primeira etapa é a correção ortográfica, pois palavras escritas de
forma errada podem atrapalhar a avaliação dos dados. A segunda etapa é ajustar as gı́rias
utilizadas na internet para conteúdos formais, a terceira etapa é determinar uma lista de
stopwords (palavras a serem evitadas), encontrar e removê-las.

4.2. Agrupamento

Nesta camada, como o nome sugere, os tweets (nome dado as postagens na rede social)
serão agrupados de acordo com o assunto e conversa. Em suma, os que apresentarem um

2https://dev.Twitter.com/streaming/overview



assunto mas também apresentarem respostas serão agrupados de acordo com assunto e
conversa, aos que não apresentarem respostas serão apenas agrupados de acordo com seu
assunto.

4.3. Análise

Após serem agrupados os dados irão para a camada de análise, quando será avaliada a
classificação morfológica de cada palavra e em seguida será analisada a relevância delas
com o algoritmo de indexação IDF (Inverse Document Frequency). Sendo assim, será
possı́vel relacionar a relevância com a classe gramatical de cada palavra. As palavras e
suas classes gramaticais ainda ajudarão na avaliação de polarização.

4.4. Avaliação de polarização

Com a ajuda de uma base polarizada em português, a polaridade dos tweets será avaliada.
Como os mesmos passaram pela camada de agrupamento, sera possı́vel determinar o
sentimento em relação a determinados assuntos, assim como o sentimento de cada parte
em uma conversa.

Em seguida serão gerados alguns grafos para auxiliar a avaliação dos resultados,
entre eles estão: grafos relacionando classe gramatical com a relevância das palavras e
relacionando sentimentos com os assuntos ou conversas.

5. Cronograma de Execução
Atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Obtenção de uma base de dados no Twitter;
3. Implementação do modelo proposto;
4. Avaliação dos resultados;
5. Escrita do relatório final;

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

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, é esperado que seja possı́vel relacionar as técnicas de mineração de
texto em conjunto com análise de sentimento em redes sociais digitais, possibilitando que
sejam gerados resultados satisfatórios quando o modelo for aplicado, mostrando a relação
da relevância das palavras com assuntos e o sentimento gerado por diversos assuntos ou
conversas. Além disso é esperado que a classificação gramatical possa ajudar na resolução
de conflitos como ironia e sarcasmo, que podem gerar falsas polaridades.
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