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Abstract. This work proposes a multi-label classification model to perform the
sentiment analysis on a dataset composed of news articles. The goal is to sort
out a person’s feelings while reading a particular piece of news. A multi-label
approach was chosen because a single news article can arouse diverse feelings
in your reader. Different algorithm-independent techniques will be used in or-
der to make a comparison and analysis of their performance in the sentiment
analysis.

Resumo. Esse trabalho propõe um modelo de classificação multirrótulo para
realizar a análise de sentimentos sobre um conjunto de dados composto de
notı́cias. O objetivo é classificar quais os sentimentos de uma pessoa ao ler
uma determinada notı́cia. Foi escolhida uma abordagem de classificação mul-
tirrótulo porque uma única notı́cia pode despertar diversos sentimentos em seu
leitor. Serão utilizadas diferentes técnicas independentes de algoritmo para que
possa ser feita uma comparação e análise de seus desempenhos na análise de
sentimentos.

1. Introdução

As emoções e opiniões da população podem ser consideradas informações muito
valiosas hoje em dia, ajudando na tomada de decisões de pessoas e empresas. Sempre que
uma pessoa tem o interesse de comprar um produto, como uma televisão por exemplo,
ela vai procurar por opiniões de outras pessoas, seja na internet, em sites especializados
em análises de produtos, ou diretamente com amigos, para que essa informação possa
ajudá-la na decisão de qual produto escolher. Saber o que o outro pensa pode influenciar
também na hora de escolher em qual candidato votar em uma eleição. Empresas também
podem se beneficiar com essas informações, descobrindo o que seus clientes acham de
seus produtos, ou de suas campanhas publicitárias, para que possam se ajustar, e com
isso, obter maior sucesso.

Embora a maior parte das pesquisas nesta área esteja focada na abordagem
simples-rótulo, há situações em que é mais adequado o uso da classificação multirrótulo.
Esse geralmente é o caso quando são considerados dados textuais, como documentos e
páginas da internet. Uma notı́cia que trate sobre uma briga entre torcedores em um jogo
de futebol, por exemplo, pode ser considerada tanto uma notı́cia relacionada à violência,
como uma notı́cia esportiva. Isso é o que faz da categorização de dados textuais a principal
aplicação da classificação multirrótulos.



A maioria dos trabalhos na mineração de opiniões é direcionada a textos sub-
jetivos, como blogs e análises de produtos. Autores desses tipos de textos expressam
suas opiniões de maneira livre. A situação é diferente nas notı́cias, foco deste trabalho,
onde a maioria de jornais geralmente procura evitar usar um vocabulário claramente po-
sitivo ou negativo. Neste trabalho, serão utilizadas técnicas independentes de algoritmo
na classificação multirrótulo de notı́cias.

O trabalho está organizado da seguinte forma: A seção 2 apresenta os conceitos
fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. A seção 3 descreve quais os objetivos
do trabalho proposto. Na seção 4 são descritos como os objetivos serão alcançados, espe-
cificando como serão utilizados os conceitos, métodos e técnicas apresentados na seção
anterior. A seção 5 apresenta o cronograma de execução, com a identificação do perı́odo
estimado para cada atividade. Por fim, a seção 6 identifica como a pesquisa realizada
pode contribuir para aprimorar o conhecimento dos leitores do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção serão apresentados os conceitos fundamentais para o entendimento

deste trabalho.

2.1. Análise de Sentimentos

A análise de Sentimentos, às vezes também chamado de Mineração de Opiniões
pode ser definida como o estudo computacional das atitudes, emoções e opiniões de uma
pessoa em relação a uma determinada entidade, que pode ser um evento, indivı́duo ou
tópico [3]. É uma maneira de avaliar a linguagem escrita para determinar a atitude de
seu autor, seja ela favorável, desfavorável ou neutra, e qual a sua intensidade. Com a
tecnologia disponı́vel atualmente, as ferramentas de análise de sentimentos conseguem
lidar com volumes enormes de comentários de clientes, possibilitando que seja feita uma
análise da opinião de um indivı́duo sobre uma grande variedade de tópicos diferentes.

Embora, com muita frequência, as duas expressões sejam utilizadas como
sinônimos, alguns pesquisadores afirmam que elas representam noções ligeiramente dife-
rentes [8]. A Mineração de Opiniões extrai e analisa a opinião de uma pessoa sobre uma
entidade, enquanto a Análise de Sentimentos identifica qual o sentimento expresso em um
texto.

A análise de sentimentos é utilizada atualmente por empresas em diversas
aplicações. Ela pode ser aplicada na busca de uma melhoria no gerenciamento do re-
lacionamento com clientes, em sistemas de recomendações através do feedback, tanto
positivo quanto negativo de clientes, e no desenvolvimento de estratégias de marketing,
através da avaliação e previsão das atitudes do público direcionadas à sua marca [1].

Há três nı́veis de classificação principais na análise de sentimentos:

1. Nı́vel de documento: busca verificar se um documento expressa uma opinião po-
sitiva ou negativa. O documento inteiro é considerado como a unidade básica de
informação;

2. Nı́vel de sentença: Classifica o sentimento expresso em cada sentença. Primeiro é
identificado se a sentença é subjetiva ou objetiva. Caso a sentença seja subjetiva,
será então determinado se a sentença expressa uma opinião positiva ou negativa;



3. Nı́vel de aspecto: Busca classificar o sentimento relacionado a um aspecto es-
pecı́fico de uma entidade. Uma pessoa pode ter opiniões diferentes sobre diferen-
tes aspectos de uma mesma entidade.

2.2. Aprendizado de Máquina

O aprendizado de máquina aborda a questão de como construir computadores que
melhoram automaticamente através da experiência [5]. O progresso recente nesta área
tem sido impulsionado pelo desenvolvimento de novos algoritmos de aprendizagem e pelo
grande aumento na disponibilidade de dados online. A adoção de métodos de aprendizado
de máquina pode ser encontrada na ciência, tecnologia e comércio, levando a um aumento
na tomada de decisões baseadas em evidências nos mais diversos setores, como saúde,
educação, modelagem financeira e marketing [2].

Atualmente, o campo do aprendizado de máquina é organizado em três focos
primários de pesquisa [4]:

• Estudos orientados a tarefas: o desenvolvimento e a análise de sistemas de apren-
dizagem para uma melhor performance em um conjunto pré-determinado de tare-
fas;

• Simulação cognitiva: a investigação e a simulação de processos de aprendizagem
humana;

• Análise teórica: a exploração teórica do espaço de possı́veis métodos de aprendi-
zagem e algoritmos independentes do domı́nio da aplicação.

Dentro do campo da inteligência artificial, o aprendizado de máquina emergiu
como a principal escolha no desenvolvimento de softwares utilizados na visão computa-
cional, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural, controle de robôs,
entre outras aplicações. Muitos desenvolvedores de sistemas IA reconhecem que, para
muitas aplicações, é mais fácil treinar um sistema com exemplos, mostrando comporta-
mentos entrada-saı́da esperados do que programá-lo manualmente na tentativa de anteci-
par as respostas desejadas para todas as entradas possı́veis.

2.3. Classificação Multirrótulo

Na classificação simples-rótulo, um conjunto de exemplos associados a um único
rótulo é utilizado no processo de aprendizagem. Quando existem dois rótulos, o problema
é considerado um problema de classificação binária, enquanto que, quando o número de
rótulos for igual ou superior a três, teremos um problema de classificação multiclasse. Já
na classificação multirrótulo, os exemplos estão associados a um conjunto de rótulos [6].

Embora no passado a classificação multirrótulo fosse motivada principalmente por
tarefas de categorização de textos e diagnósticos médicos, hoje é possı́vel perceber que
estes métodos estão sendo solicitados por outras aplicações, como na classificação de
proteı́nas e na categorização de músicas.

Os métodos utilizados na classificação multirrótulo se dividem em duas catego-
rias: transformação do problema e adaptação de algoritmo [7]. O primeiro grupo de
métodos são independentes de algoritmo. Eles transformam o problema multirrótulo ori-
ginal em um ou mais problemas de classificação simples-rótulo. O segundo grupo de
métodos modifica algoritmos de aprendizagem de máquina para que eles possam lidar



com dados multirrótulo diretamente. Neste trabalho serão utilizadas as seguintes técnicas
independentes de algoritmo:

• Transformação Baseada nos Rótulos das Classes: Nesta técnica, para um pro-
blema que possua n rótulos, é feita a divisão do problema multirrótulo original
em n problemas de classificação binária, um para cada rótulo. São utilizados n
classificadores, cada um associado a um rótulo diferente, e treinado para dizer se
um item da base de dados pertence ou não à sua classe associada;

• Eliminação de Exemplos: Os exemplos multirrótulo são eliminados do problema
original, restando apenas os exemplos associados a apenas uma classe. Esta
estratégia simplesmente transforma o problema original em um mais simples,
simples-rótulo. O número de exemplos do problema é reduzido de maneira consi-
derável;

• Criação de Rótulos: Todas as classes associadas a um exemplo são combinadas
em uma nova classe. Por exemplo, caso uma notı́cia seja classifica como medo
e raiva, será criada uma nova classe (MedoRaiva). Isso aumenta o número de
classes consideravelmente em relação ao problema original, e algumas das novas
classes criadas poderão terminar com poucos exemplos;

• Eliminação de Rótulos: Quando um exemplo possui mais de um rótulo, um deles
é escolhido de forma aleatória para representar o exemplo, e os outros são elimina-
dos. Assim como na eliminação de exemplos, essa técnica simplifica o problema
original.

3. Objetivos
O trabalho tem como objetivo desenvolver um classificador multirrótulo de

notı́cias, sendo utilizadas técnicas independentes de algoritmo. Com os resultados obti-
dos, será possı́vel fazer uma análise e comparação das técnicas utilizadas, sendo possı́vel
afirmar qual a mais adequada para a tarefa.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para alcançar os objetivos propostos, primeiro será feita um levantamento bibli-

ográfico em busca de livros e artigos relacionados ao assunto abordado, para que se possa
ter conhecimento das técnicas utilizadas recentemente na resolução deste tipo de pro-
blema.

Para o classificador multirrótulo, será utilizado uma base de dados composta de
2000 notı́cias, que foram classificadas por duas pessoas diferentes. Os rótulos utilizados
para classificar cada notı́cia foram: alegria, tristeza, surpresa, medo, desgosto, raiva e
neutro. Cada pessoa classificou cada exemplo com até dois rótulos, primário e secundário
(opcional), o que resultou em até quatro rótulos diferentes para cada item da base de
dados.

Os experimentos serão divididos em completo e primário. No primário, serão con-
siderados apenas os rótulos primários (máximo de dois rótulos associados a cada exem-
plo), enquanto que no completo, serão considerados também os rótulos secundários (até
quatro classes por notı́cia).

A ideia, à princı́pio, é que sejam utilizadas as quatro técnicas independentes de al-
goritmo citadas anteriormente: transformação baseada nos rótulos das classes, eliminação
de exemplos, criação de rótulos e eliminação de rótulos.



Será utilizado um algoritmo de aprendizagem de máquina com as bases de dados
que serão criadas após a aplicação das técnicas independentes de algoritmo. Com os
resultados obtidos dos experimentos realizados, será feita uma comparação da acurácia
de cada método, e por fim, uma análise para que se possa avaliar qual a técnica que se
mostrou mais adequada para a tarefa de classificação multirrótulo.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo de conceitos básicos necessários para a realização do trabalho;
3. Implementação do método proposto;
4. Realização dos experimentos;
5. Escrita do relatório final.

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com os resultados obtidos neste trabalho, espera-se que o leitor obtenha conhe-

cimento de técnicas que possam ser utilizadas, com uma boa acurácia, na resolução de
problemas de classificação onde uma abordagem multirrótulo seja mais adequada que a
mais tradicional abordagem simples-rótulo.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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