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Abstract. In the recent years there has been a increasing amount of user en-
gagement in social networks, especially the young demographic, which brought
great dynamic to the communication between masses. However, alongside such
occurrence came user’s profile vulnerability, that ends up providing situations
where other users can exert bad will interactions. Nowadays this is usually
known as Cyberbullying. This work aims to extract and analyze data in Twitter
social network and, through machine learning and emotion analysis, identify
which data can be classified as cyberbullying.

Resumo. Nos últimos anos houve um crescente engajamento de usuários
em redes sociais, principalmente jovens, o que trouxe grande dinâmica de
comunicação entre massas. Porém, junto a tal fato veio a vulnerabilidade de
perfil dos usuários, que muitas vezes possuem brexas para que outros usuários
exerçam interações de má ı́ndole. Hoje em dia isso é comumente conhecido
como Cyberbullying. Esse trabalho tem como objetivo extrair e analisar dados
da rede social Twitter e, através do aprendizado de máquina e da análise de
emoções, identificar quais desses dados podem ser classificados como cyber-
bullying.

1. Introdução
Nos últimos anos, redes sociais adquiriram grande popularidade e adesão. A comunicação
dinâmica entre pessoas se tornou fortemente presente, e assim as plataformas cibernéticas
de comunicação se transformaram em uma parte vital da comunicação, aproximando pes-
soas e até mesmo facilitando comunicação profissional e cientı́fica.

Ao remover as limitações geográficas e fı́sicas para comunicação, surgiram mui-
tas caracterı́sticas positivas e construtivas, entretanto juntamente surgiram alguns aspec-
tos negativos, como a abertura de brexas para cybercrimes[1], uma das principais e mais
relevantes malı́cias da internet. Cybercrimes são definidos como crimes dos quais o com-
putador é o meio, ou ferramenta, para cometer a ofensa. Cybercriminosos podem usar a
tecnologia para acessar informações pessoais, ou simplesmente espalhar propósitos mali-
ciosos1.

Dentre os cybercrimes, há grande peso para o cyberbullying, predominantemente
entre jovens e adultos. O cyberbullying adquiriu contemporânea relevância[6, 4], e com

1What is Cybercrime? Retirado 04 de Maio, 2018, de
https://www.techopedia.com/definition/2387/cybercrime



isso se tornou um tópico importante a ser discutido e combatido. Devido ao anonimato e
grande dinamicidade das ações e relações cibernéticas, surgiu o desafio de como identifi-
car rapidamente e responder as ocorrências de tais acontecimentos danosos.

O cyberbullying se trata do uso de informações e meios de comunicação digital
por parte de usuários para moralmente molestar outros usuários, causando detrimento
às vı́timas e afetando qualidade de vida das mesmas. É de grande importância identifi-
car e prevenir tal molestamento, já que remediá-lo é uma tarefa árdua perante o poder
de alcance da internet. Uma maneira eficaz de se remediar o cyberbullying é relatar os
acontecimentos às autoridades, entretanto muitas vezes as vı́timas se sentem acanhadas
a realizar denúncias, ou até mesmo acreditam que não há nada que possa ser feito. Nos
piores casos, as vı́timas acreditam que merecem tais ataques, como por exemplo, pessoas
que sofrem de baixa autoestima.

Devido ao receio presente em uma parcela considerável das vı́timas, há espaço
para uma ferramenta automatizada responsável por identificar tais casos e realizar as
denúncias às autoridades competentes. Portanto, faz-se necessário a criação de ferramen-
tas com tal intuito. Na literatura existem soluções que buscam esse objetivo, entretanto
elas são focadas em outros idiomas[2]. A lı́ngua portuguesa ainda possui isso como uma
necessidade pendente.

Este trabalho terá como objetivo preencher essa necessidade de identificar o cyber-
bullying em situações do idioma português. Isso será realizado através do aprendizado de
máquina, e da extração e análise de emoções a partir de dados textuais [9, 8]. Utilizando
uma base formada de publicações do Twitter, conhecidas também como tweets, pretende-
se aplicar as técnicas abordadas por outros autores em outras lı́nguas, porém no contexto
da lı́ngua portuguesa. No caso da plataforma Twitter é preciso levar em consideração a
ordem cronológica das publicações, uma vez que publicações podem ser sequencialmente
relacionadas umas às outras [7].

O restante do trabalho é organizado da seguinte maneira: Na seção 2 constam
as técnicas e métodos aplicados para o alcance do objetivo. Em seguida, na terceira
seção são esclarecidos os objetivos do trabalho. Posteriormente, na seção de número 4 é
explicado qual a série de procedimentos de métodos e técnicas para se atingir o objetivo
anteriormente explicado. Na quinta seção consta o cronograma de atividades a serem
executadas, organizadas por meses. Por fim, na seção 6 está presente a explicação do que
deve contribuir este trabalho, e quais seus resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção constam os detalhes sobre as diferentes técnicas e metodologias necessárias
para o trabalho. As técnicas estão aqui dividida nas macro categorias de Mineração de
Texto, Análise de Emoções, e Aprendizado de Máquina.

2.1. Mineração de Texto

A Mineração de Texto pode ser definida como a aplicação de algoritmos e métodos de
aprendizado de máquina e estatı́stica em textos para encontrar padrões úteis [5]. En-
tretanto, tal metodologia exige pré-processamento dos texto de acordo com a forma de
modelar o problema enfrentado. É comum a utilização de processamento de linguagem



natural ou métodos de extração de informação. É após o pré-processamento do texto
adquirido que se aplicam os algoritmos de mineração de dados.

O pré-processamento conta com técnicas de tokenização, que consiste em separar
o texto em blocos e remover caracteres irrelevantes, como pontuação e espaços em branco.
Em seguida, a literatura recomenda a filtragem de palavras irrelevantes, a transformação
de verbos para sua forma infinitiva e de substantivos para a forma singular.

Na etapa de transformar o texto em dados, conhecido também como Mineração
de Dados para Texto, um dos métodos comumente mencionados na literatura é o de
Classificação. O objetivo é atingir um modelo de classificação. Tal método realiza a
rotulação de um texto, e em seguida divide-o em segmentos para treinamento e segmen-
tos para teste. A precisão do teste indica a relevância do texto analisado em relação ao
rótulo atribuı́do.

2.2. Análise de Emoções

A análise de emoções é uma metodologia detalhista e profunda em temas associados a
emoções dos emissores. Emoções, por suas natureza, são constantemente sucetı́veis a
mudança. A análise de emoções busca identificar essas mudanças baseado na intensidade
das emoções que as pessoas estão sentindo2. Um meio comum de expressão de emoções
é o próprio meio fı́sico e fisiológico.

Além das sensações fisiológicas e expressões faciais, é possı́vel identificar
emoções através do texto. Existem múltiplas formas de se adquirir tal resultado[8], porém
é comum avaliar no texto a morfologia, o sentido léxico, o sentido sintático e o sentido
figurativo (por exemplo, o sarcasmo).

Alguns principais métodos para avaliar emoções em texto são Detecção de
Palavras-chave, Afinidade Léxica, e Processamento Estatı́stico de Linguagem Natural.

2.3. Aprendizado de Máquina

Um dos ramos da Inteligência Artificial (IA) é o Aprendizado de Máquina (AM), que con-
siste em extrair informações e modelar algoritmos para resolver problemas[3]. O AM é di-
vidido em dois principais grupos: algoritmos supervisionados e não-supervisionados. Os
algoritmos supervisionados, que são o foco deste trabalho, consistem em: dado um vetor X
de descritores, ou features, sobre um objeto de interesse, e Y um valor numérico ou nomi-
nal, sendo numérico um problema de Regressão e nominal um problema de Classificação,
adquire-se um conjunto de instâncias de interesse formadas por X e Y, e em seguida a mo-
delagem um algoritmo capaz de aprender a relação entre as duas variáveis.

Os problemas de Regressão, que não são o foco deste trabalho, consistem em
prever um valor numérico contı́nuo para os objetos de interesse. Um exemplo prático de
tal conceito seria a previsão de valores de ações na bolsa de valores. Tendo uma base de
dados de ações previamente comercializadas, um algoritmo de AM exerceria seu papel de
explicar, ou prever, o valor de tais ações.

2Emotion Analysis versus Sentiment Analysis: Three Reasons why Emotion Analysis Wins. Retirado
04 de Maio, 2018, de https://adoreboard.com/emotion-analysis-versus-sentiment-analysis-three-reasons-
emotion-analysis-wins/



Por outro lado, os problemas de Classificação, que são relacionados a este tra-
balho, consistem em rotular os objetos de interesse ainda desconhecidos. Por exemplo,
supondo que há um conjunto de frutas dividido entre laranjas e maçãs, o foco seria treinar
o algoritmo em um conjunto já rotulado de frutos, e em seguida o AM buscaria rotular
uma instância ainda não identificada, sendo capaz de diferenciar entre quais frutos são
laranjas e quais são maçãs.

Como mencionado anteriormente, este trabalho em questão buscará resolver um
problema de Classificação, que seria rotular os tweets do Twitter como portadores de
conteúdo com cyberbullying ou não.

3. Objetivos
Este trabalho carrega objetivos de aprendizado e técnicos. A primeira categoria está
relacionada ao aprendizado de métodos e técnicas relacionadas, como o conhecimento
necessário para se realizar mineração de texto, para exercer análise de sentimentos, e
também para a seleção de algoritmos e métodos de aprendizado de máquina.

Já na parte de objetivos técnicos, há a identificação com precisão de publicações
emissoras de cyberbullying na rede social Twitter, evitando principalmente saı́das de
falso-negativo. As publicações alvo serão no idioma português.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O objetivo do trabalho será atingido através de um processo de metodologia que pode ser
dividido e categorizado em três macro etapas.

1. Mineração e pré-processamento de texto;
2. Análise de emoções;
3. Classificação de cyberbullying através do aprendizado de máquina.

Na primeira etapa serão buscadas publicações que carregam valores léxicos e
semânticos com potencial de se encaixar no perfil de cyberbullying. A definição de vo-
cabulários-chave é de grande auxı́lio nessa etapa. Em seguida, o texto é pré-processado
para servir de entrada na etapa seguinte.

Na etapa posterior, será realizada a análise de emoções no texto pré-processado. É
nesta seção que serão definidas que emoções podem ser extraı́das do texto. Importante de-
finir emoções úteis e relevantes para a modelagem do problema, uma vez que a ampulheta
de emoções agrega um grande espectro3. As emoções classificadas são então utilizadas
na etapa final.

Por último, o aprendizado de máquina fica responsável por se alimentar da base
de emoções provenientes da etapa anterior e categorizar os textos das publicações como
cyberbullying ou não.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico e seleção de técnicas e algoritmos;
3About Sentic Net. Retirado 3 de Maio, 2018, de http://sentic.net/about/



2. Criação e preparação das bases de textos;
3. Pré-processamento das bases textuais e criação de novas bases de dados;
4. Extrair caracterı́sticas, alvos e dados relevantes para o aprendizado de máquina;
5. Seleção de métodos e algoritmos de aprendizado de máquina;
6. Treinamento e teste dos algoritmos de aprendizado de máquina selecionados;
7. Avaliação dos resultados e repetição dos testes se necessário;
8. Escrita do TCC;

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

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Este trabalho terá como foco buscar uma eficiente e satisfatória solução para a
classificação de tweets entre responsáveis por cyberbullying ou não, com o intuito de
melhorar a identificação desse tipo de cybercrime.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio, 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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