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Resumo 

 

Na última década, a Internet tem crescido de forma surpreendente, tornando-se 

uma das maiores bases de informações do mundo. Com o surgimento e o rápido cresci-

mento de Blogs, Fóruns e Redes Sociais, milhões de usuários tornam públicas suas opi-

niões sobre os mais diversos assuntos. 

Esse tipo de informação é de grande auxílio para pessoas e empresas na hora de 

tomar uma decisão. Contudo, toda essa informação está dispersa na Web, em formato 

livre, tornando impraticável a análise manual dessas opiniões com o objetivo de se obter 

o “sentimento geral” acerca de um produto ou serviço. Automatizar essa tarefa é a me-

lhor alternativa. Porém, interpretar textos em formato livre não é uma tarefa trivial para 

o computador, devido às irregularidades e à ambiguidade inerentes às línguas naturais.   

Nesse contexto, estão surgindo sistemas que tratam as opiniões de forma auto-

mática utilizando-se dos conceitos da área de Análise de Sentimentos (AS), também 

conhecido por Mineração de Opinião. A AS se preocupa em classificar opiniões expres-

sas em textos, com respeito a um determinado produto ou serviço, como positivas ou 

negativas. 

Muitos trabalhos foram propostos na área de Análise Sentimentos, porém, a 

maioria destes provê uma avaliação global para o sentimento expresso no texto. O Tra-

balho aqui proposto busca realizar uma análise mais refinada, que é conhecida como 

Classificação em Nível de Característica. Nesse nível busca-se classificar a polaridade 

das opiniões sobre cada característica do objeto sendo monitorado. 

O processo proposto classifica pares (característica, palavra opinativa), uma 

vez que alguns adjetivos mudam de polaridade a depender do substantivo que eles qua-

lificam (e.g., “cerveja quente”, “pizza quente”). Utilizamos aqui técnicas baseadas em 

Estatística e Linguística, com apoio da ferramenta SentiWordNet [ESULI & SEBASTI-

ANI, 2006]. Resultados experimentais mostraram que o processo tem alta eficácia, su-

perando outros métodos existentes. 

 

Palavras Chaves: Análise de Sentimento, Classificação de Sentimento. 
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Abstract 

 

In the last decade, the Internet has grown at an amazing speed, becoming one of 

the largest databases of information in the world. With the emergence and rapid growth 

of Blogs, Forums and Social Networks, millions of users make available their opinions 

about various subjects. 

This information is of great help for people and companies, as a support for the 

decision making process. However, all this information is spread in the Web as free 

text, which makes it very hard to manually analyze these opinions in order to obtain the 

general sentient about a product or service. Automation is the best alternative. However, 

automatic text analysis is not a trivial task, due to the irregularities and ambiguity of 

natural languages. 

In this context, we witness the emergence of systems to automatically treat opin-

ions using the concepts of Sentiment Analysis (SA). SA is concerned with to classifying 

opinions expressed in texts, with respect to a particular product or service, as positive or 

negative. 

Several works have been proposed in the area of Sentiments Analysis, however, 

most of them provides an overall assessment for the sentiment expressed in the text. The 

work proposed here seeks to achieve a more refined analysis, which is known as Fea-

ture-Level Classification. At this level, we classify the polarity of opinions about each 

feature of the object being monitored. 

The proposed process classifies pairs (characteristic, opinionated word), since 

some adjectives change your polarity depending on the noun they qualify (e.g., "hot 

beer", "hot pizza"). We use techniques based on Statistics and Linguistics, and the Sen-

tiWordNet [ESULI & SEBASTIANI, 2006]. Experimental results showed that the pro-

cess has high efficiency, overcoming existing methods. 

 

Keywords: Sentiment Analysis, Sentiment Classification. 
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Introdução 
 

 

Nos últimos anos, os internautas têm observado diversas transformações no am-

biente Web, no qual antigas páginas estáticas se transformaram em documentos de con-

teúdo dinâmico e diversificado, que interagem com o usuário das mais diversas formas. 

O usuário comum, que antes era apenas um passivo receptor da informação, tornou-se 

um agente ativo, capaz de contribuir de forma simples com o conteúdo da Web (por 

exemplo, via blogs e fóruns de discussão). 

Com isso, a Internet tornou-se a maior base de conteúdo no mundo. Esse fato 

vem se firmando com o crescimento de ferramentas como blogs, fóruns e redes sociais, 

através das quais internautas contribuem com conteúdos que retratam experiências e 

opiniões sobre os mais diversos assuntos. Esse tipo de informação é de grande impor-

tância para empresas que pretendem aprimorar seus serviços, e definir estratégias de 

mercado com base nas opiniões sobre seus produtos e serviços. Essas opiniões também 

são úteis a usuários comuns, durante uma decisão de compra de um produto, ou ao con-

tratar um serviço.  

Contudo, toda essa informação está dispersa na Web, em formato livre, tornando 

impraticável a análise manual dessas opiniões com o objetivo de se obter o “sentimento 

geral” acerca de um produto ou serviço. Note que a análise manual de uma quantidade 

tão grande de opiniões consumiria vários dias de trabalho do usuário.    

Automatizar essa tarefa é a melhor alternativa. Porém, realizar a compreensão da 

linguagem natural não é uma tarefa trivial para o computador. Computadores são hábeis 

para lidar com linguagens de programação (como Java, Delphi, C#, etc.), que são preci-

sas e possuem regras e semânticas bem definidas. Contudo, quando se trata da lingua-

gem humana, a complexidade aumenta bastante, devido às irregularidades e à ambigui-

dade inerentes às línguas naturais.   

Nesse contexto, surgiram sistemas para tratar opiniões automaticamente, utili-

zando-se dos conceitos da área de Análise de Sentimentos (AS), também conhecida 

como Mineração de Opiniões [LIU et al., 2005], [LIU et al., 2009]. A Análise de Senti-

mentos, dentre outras tarefas, preocupa-se em classificar opiniões expressas em textos a 

respeito de um determinado objeto (produto, serviço, instituição ou pessoa) como posi-

tivas (e.g., e o celular é incrível (+)), ou negativas (e.g., o filme é muito ruim (-)).  Em 

geral, a classificação é feita com base nos adjetivos encontrados no texto. Por fim, a AS 

busca disponibilizar o resultado da análise para o usuário final de forma simples e clara. 

1 
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A AS se utiliza de técnicas e métodos de diversas áreas de pesquisa, com desta-

que para Processamento de Linguagem Natural (PLN) [ALLEN, 1995], Recuperação de 

Informação [BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999], e Inteligência Artificial 

(mais especificamente, classificação automática de texto). 

 

1.1. Motivação e Contexto 

Análise automática de sentimento é uma área de pesquisa recente, que ganhou 

mais destaque no início deste século. Porém, muito já se desenvolveu nessa área, utili-

zando-se desde abordagens baseadas em técnicas de aprendizagem de máquina [DUT-

TON & CONROY, 1997] até técnicas que usam abordagens linguísticas e estatísticas 

[WIEBE et al., 2004]. 

Segundo Liu et al. (2009), a AS tem por objetivo identificar o sentimento ex-

presso em textos opinativos (i.e., textos que contêm opiniões sobre um objeto ou tópico 

de interesse). Textos opinativos são ditos subjetivos, em contraste com os textos objeti-

vos, que contêm apenas fatos.  

As opiniões podem ser classificadas entre positivas, negativas ou neutras, indi-

cando assim a polaridade do texto (a polaridade neutra ocorre quando o texto traz opi-

niões negativas e positivas na mesma proporção). Em geral, a polaridade de um texto é 

expressa por palavras opinativas (adjetivos – bom, ruim; advérbios – bem, rapidamente; 

e alguns substantivos – amigo, etc.). 

A AS pode ser realizada em três níveis de granularidade: no nível do documento, 

no nível de sentença e no nível de característica. O que diferencia cada nível de classifi-

cação é a complexidade de se exercer a tarefa e a quantidade de informação que pode 

ser extraída do texto. 

AS no nível de documento observa o sentimento global expresso no texto, ofere-

cendo uma classificação única para o texto completo. É a classificação mais simples de 

ser realizada, porém não é muito refinada, pois não analisa quais características ou ser-

viços agradaram ou desagradaram o usuário. AS no nível da sentença classifica a pola-

ridade de cada sentença no texto, sendo mais refinada do que a análise no nível de do-

cumento.  Por fim, a AS no nível de característica analisa a polaridade das opiniões 

sobre características/atributos do objeto (e.g., ‘teclas pequenas’, ‘bateria resistente’), 

oferecendo uma visão mais refinada das opiniões. 

Segundo Liu et al. (2005), um sistema completo de Análise de Sentimentos, po-

de ser dividido em pelo menos 4 etapas: Identificação de opiniões (ou Detecção de sub-

jetividade), Extrações de características, Classificação de sentimentos, e Visualização 

dos resultados. 
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A etapa de Identificação de Opiniões, também conhecida como Detec-

ção/Análise de Subjetividade, tem por objetivo detectar se um texto é subjetivo (i.e., 

opinativo) ou objetivo (i.e., informativo). Em geral, apenas os textos opinativos são pro-

cessados pelas outras etapas de um sistema de AS. A Extração de Características é a 

etapa responsável por retirar do texto opinativo as palavras que evidenciam alguma ca-

racterística do objeto sob análise. Esta etapa só é necessária quando desejamos realizar 

AS no nível de característica. 

A terceira etapa, Classificação de Sentimentos ou Classificação de Opiniões, é 

responsável por determinar a polaridade do texto (i.e., identificar o sentimento associa-

do ao texto ou à característica em questão). Por fim, a etapa de Visualização dos resul-

tados é responsável por apresentar ao usuário final o resultado da análise do texto, por 

meio de gráficos, tabelas ou de resumos em linguagem natural.  

A classificação de sentimentos é vista como a principal etapa na AS, pois é aqui 

que ocorre a identificação da polaridade do texto. Assim, este trabalho de mestrado teve 

como foco desenvolver um processo de classificação de sentimento no nível de caracte-

rística, com o objetivo de oferecer uma análise mais refinada das opiniões. 

  

1.2. Abordagens para Classificação de Sentimento 

A classificação de sentimento pode ser realizada usando-se técnicas de aprendi-

zagem de máquina (AM), bem como utilizando métodos Estatísticos e Linguísticos. As 

técnicas de AM mostram-se mais eficientes, com taxas de precisão mais altas. Já as téc-

nicas linguísticas e estatísticas se adaptam melhor à mudança de domínio ou aplicações 

multi-idioma. Encontrar técnicas que junte essas duas vantagens, ainda é um desafio 

para o meio acadêmico. 

Dentro da abordagem de aprendizagem de máquina (AM), foi possível encontrar 

trabalhos de classificação no nível de documento (e.g., [AUE & GAMON, 2005]), e no 

nível de característica (e.g., [WILSON et al., 2005]). Os classificadores baseados em 

AM apresentam ótimos resultados de precisão, porém, requerem um corpus de treina-

mento etiquetado. Na classificação no nível de característica, a etiquetagem do corpus é 

mais custosa, pois é necessário categorizar a polaridade de expressões menores e pala-

vras isoladas. 

Uma alternativa é a utilização de métodos estatísticos e linguísticos. Em geral, 

esses métodos se baseiam em listas de palavras opinativas previamente classificadas [YI 

et al., 2003]. Na falta de uma lista prévia, alguns sistemas deixam a tarefa de montar tal 

lista a cargo do usuário, que nem sempre é capaz de realizar essa tarefa, por inexperiên-

cia.  

Já existem, contudo, ferramentas linguísticas que auxiliam na atribuição automá-

tica de polaridade. Ressaltamos o SentiWordNet (SWN) [ESULI & SEBASTIANI, 
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2006], uma ferramenta linguística derivada da famosa base lexical WordNet, contendo 

mais de 110 mil palavras inglesas, divididas entre verbos, substantivos, adjetivos e ad-

vérbios. Cada palavra na base do SWN está associada a três escores numéricos que re-

presentam sua polaridade: Pos (polaridade positiva), Neg (polaridade negativa), e Obj 

(conotação neutra –objetiva). 

 

1.3. Trabalho Realizado 

Este trabalho foi desenvolvido no contexto de uma pesquisa sobre AS em nível 

de característica, que resultou em um processo geral de AS denominado de SAPair (do 

inglês, Sentiment Analysis using Pairs). O processo geral conta com as etapas de Extra-

ção de Características e Classificação de Sentimento, sendo esta última o foco do pre-

sente trabalho. Adotamos aqui a abordagem baseada em técnicas estatísticas e linguísti-

cas, visando principalmente a independência de domínio. 

Em geral, os trabalhos em AS baseados em métodos linguísticos assumem pola-

ridades pré-definidas para as palavras opinativas. Contudo, observe que uma palavra 

opinativa pode ter uma conotação positiva em um contexto (e.g., cerveja gelada), e ne-

gativa em outro (e.g., pizza gelada). Assim, no nosso trabalho, trabalhamos com pares 

(característica, palavra opinativa). 

 A etapa de Extração de características, originalmente desenvolvida por Lima 

(2011), é responsável por identificar pares (característica, palavra opinativa) válidos 

para o domínio escolhido a partir de um corpus representativo. Essa etapa foi reimple-

mentada aqui, a fim de melhorar sua precisão. 

A etapa de Classificação do sentimento, denominada de PairClassif (do inglês, 

PairClassifier), é responsável por atribuir polaridade a cada par extraído. Além disso, 

esta etapa também realiza AS no nível de documento, utilizando para isto triplas (carac-

terística, palavra opinativa, polaridade). Utilizamos aqui ferramentas como Senti-

WordNet e o Stanford POS-Tagger, e técnicas linguísticas e estatísticas, dando não só a 

possibilidade de se ter um ambiente multi-domínio, mas também altas taxas de precisão. 

Encontramos na literatura relacionada diversos trabalhos que utilizam o SWN, a 

maioria deles realizando classificação no nível do documento [SAGGION & FUNK, 

2010]. Contudo, até o presente momento, não encontramos nenhum trabalho que utilize 

o SWN para classificação de sentimento em nível de característica, o que sugere a ori-

ginalidade deste trabalho dentro a abordagem adotada. 

O protótipo implementado foi codificado em Java. A etapa de Extração utilizou 

um corpus de 500 comentários em inglês sobre aparelhos celulares, e a etapa de classifi-

cação foi testada com um corpus de 5.000 opiniões no mesmo domínio. Os experimen-

tos realizados relevaram uma taxa de 67% de precisão na Extração de pares, e 90% de 

precisão na etapa de Classificação. 
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Comparamos a precisão do SAPair com a classificação exclusivamente baseada 

no SWN e com a proposta de Turney [TURNEY, 2002], que também trabalha no nível 

de característica. A proposta de Turney foi reimplementada por nós usando a medida 

PMI-IR descrita em seu trabalho [TURNEY, 2002]. Os valores de precisão global obti-

dos foram: SentiWordNet = 77%, Turney = 88%, e SAPair = 90%. O SAPair mostrou-

se superior aos outros métodos, com alta taxa de precisão. 

Uma segunda avaliação foi realizada calculando-se a precisão da classificação 

das opiniões no nível de documento, com o objetivo comparar nossos resultados com 

outros classificadores nesse nível de granularidade. Nos experimentos realizados, o SA-

Pair obteve uma precisão de 83,12%. 

Este trabalho foi validado pela comunidade acadêmica pela publicação de um ar-

tigo científico em um Workshop da área (veja [SILVA et al., 2012]). 

 

1.4. Organização do Trabalho 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Após o capítulo de Introdução, 

mais cinco capítulos tratam da revisão bibliográfica, e dos detalhes do sistema proposto, 

bem como dos experimentos realizados. 

 O Capítulo 2 apresenta resumidamente a área de Análise de Sentimentos. São 

apresentados os principais conceitos, cada uma das etapas da AS, e as técnicas 

mais conhecidas e utilizadas no meio acadêmico. 

 O Capítulo 3 apresenta o estado da arte da fase de Classificação, o foco princi-

pal deste trabalho. São mostradas técnicas e pesquisas existentes, e os princi-

pais desafios da área de pesquisa.  São também apresentados o SentiWordNet e 

o Stanford POS-Tagger. 

 No Capítulo 4, é mostrado o processo de AS proposto neste trabalho, o Pair-

Classif. São descritos as técnicas e algoritmos usados no desenvolvimento do 

sistema. 

 No Capítulo 5, são mostrados, a metodologia e os experimentos realizados, 

bem como uma comparação dos resultados obtidos com outros da literatura. 

 O último capítulo apresenta a conclusão do trabalho, fazendo uma análise dos 

resultados obtidos e os objetivos alcançados, e propondo algumas possíveis 

melhorias futuras. 
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Análise de Sentimentos 
 
 

A Análise de Sentimento (AS), também conhecida como Mineração de Opinião 

[LIU et al., 2009] tem como objetivo principal avaliar e classificar as emoções e opini-

ões expressas em textos opinativos1 [LIU et al., 2009]. Para isso, a AS se utiliza de téc-

nicas e métodos de diversas áreas de pesquisa, com destaque para Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) [ALLEN, 1995], Recuperação de Informação [BAEZA-

YATES & RIBEIRO-NETO, 1999], e Inteligência Artificial (mais especificamente, 

classificação automática de texto). 

Entre os primeiros trabalhos nessa área, citamos [WIEBE & RAPAPORT, 

1988]. Contudo, foi na década de 1990 quando surgiram as principais contribuições na 

área, com [HEARST, 1992], [SACK, 1994] e [WIEBE, 1994]. 

Segundo dados do Ibope/Nielsen, a quantidade de pessoas com acesso à Internet 

no Brasil atinge uma taxa de 83,4 milhões2, ultrapassando a marca de 2bilhões de inter-

nautas no Mundo3. Neste século, observamos ainda um crescimento vertiginoso de usu-

ários de ferramentas de expressão de opinião na Web (como blogs, fóruns e redes soci-

ais digitais). Essa tendência trouxe para a Web uma imensa quantidade de textos com 

opiniões e experiências de usuários para livre acesso, tornando assim as ferramentas de 

AS uma das principais apostas das mais variadas empresas. Segundo o GartnerGroup4, a 

AS está entre as 10 tecnologias estratégicas para as corporações no futuro [IPNEWS, 

2010].  A AS não só é bastante desafiadora, como também, muito útil na prática. 

Atualmente, podemos encontrar usuários realizando Mineração de Opinião na 

Web de forma manual, buscando opiniões acerca de produtos que pretendem adquirir. 

Esses usuários geralmente recorrem a blogs e fóruns, procurando por experiências de 

outros usuários com o mesmo produto. Porém, não é possível realizar uma análise de 

tanta informação em tempo hábil, e obter uma opinião global do produto, se realizamos 

                                                 
 
1
 Um texto é dito opinativo quando apresenta uma opinião a respeito de alguma entidade (objeto ou pes-

soa). 
2
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/08/29/brasil-tem-83-4-milhoes-de-pessoas-com-acesso-internet-

afirma-ibope/ 
3
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/01/numero-de-usuarios-de-internet-no-mundo-alcanca-os-2-

bilhoes.html 
4
Empresa de Consultoria fundada em 1979 por GideonGartner. 

2 
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essa análise de forma manual. Com isso, esse tipo de análise geralmente traz resultados 

insatisfatórios, e muitas vezes não reais, por causa da pequena quantidade de informa-

ção sobre a qual o usuário faz sua análise. Isso se agrava devido à carga de subjetivida-

de das opiniões [MAGALHÃES, 2009]. Logo, é de crucial importância a análise de 

várias opiniões por toda a Web para se ter uma real posição dos usuários acerca do pro-

duto. 

Com o intuito de automatizar essa prática, AS proporciona uma nova realidade 

para aqueles que buscam na Internet opiniões de usuários sobre produtos ou serviço, 

realizando essa tarefa de forma automática e rápida. Analisando milhares de opiniões, é 

possível então extrair uma opinião global acerca do produto analisado. 

Além de ser fundamental na hora de adquirir um novo produto, a AS tem sido 

bastante útil em outras áreas, como marketing, eleições, pesquisas de usabilidade, etc. 

Por exemplo, analisando as opiniões dos usuários de produtos que já estão no mercado, 

é possível trabalhar em cima de possíveis falhas antes de lançar novos produtos ou uma 

nova versão do mesmo produto no mercado. 

Neste capítulo, será apresentada uma síntese da área de Análise de Sentimentos. 

A Seção 2.1 traz alguns conceitos básicos da AS que serão importantes para a compre-

ensão deste texto, definindo os conceitos dessa área e de outras correlatas. A seção 2.2 

mostra onde pode ser aplicada a análise de sentimento e alguns produtos que já se en-

contram no mercado. A seção 2.3 mostra as etapas de processamento de um sistema 

completo de AS, ressaltando as principais contribuições no meio acadêmico que coope-

raram para uma melhora significativa nos estudos dessa área tão recente. A Seção 2.4 

mostra desafios e limitações enfrentados na AS. 

 

2.1. Conceitos Básicos 

Análise de Sentimentos é uma área bastante recente, e ainda não se tem uma 

nomenclatura padrão amplamente aceita. Ás vezes, são utilizados termos diferentes para 

fazer referência a um mesmo conceito. Esta seção tem por objetivo apresentar alguns 

conceitos básicos da Análise de Sentimento e a nomenclatura que usaremos no decorrer 

do trabalho. 

As primeiras subseções, 2.1.1 e 2.1.2, irão apresentar alguns conceitos ligados a 

Análise de Sentimentos, que irão ajudar a entender de onde surgiu esta área. Por fim, na 

subseção 2.1.3 serão apresentados alguns conceitos diretamente relacionados à Minera-

ção de Opinião/AS. 

2.1.1. Recuperação de Informação 

Recuperação de Informação (RI) é uma área de Ciência da Computação que trata 

do armazenamento e recuperação automática de documentos em banco de dados, po-
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dendo estar eles na Web ou na própria máquina [SINGHAL, 2001].  O volume de publi-

cações nessa área é mais uma consequência da explosão de informações que hoje acon-

tece na Web. Armazenar e principalmente recuperar esse tipo de informação se torna 

ainda mais complexo com essa grande quantidade de dados, que tende cada vez mais a 

crescer. 

Sistema de Recuperação de Informação 

Um Sistema de Recuperação de Informação (SRI) pode realizar a busca da in-

formação até o usuário de diversas formas. Vários modelos foram desenvolvidos com o 

objetivo de facilitar a recuperação da informação. Entre eles se destacam os modelos 

clássicos: booleano, vetorial e probabilístico. Estes modelos consideram que cada do-

cumento pode ser representado por um conjunto de palavras chaves chamado de “ter-

mos de indexação” [CARDOSO, 2000].  

O processo para recuperação da informação pode ser descrito em duas fases: 

Criação da Base de Índices e Consulta à Base de Índices. Porém, antes de explanar essas 

duas fases, serão definidos dois conceitos importantes na RI: Documento e Índice. 

Segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), documentos representam uma vi-

são lógica da fonte de dados, podendo essa fonte ser representada por um conjunto de 

palavras-chaves extraídas do texto. O documento de texto completo pode receber diver-

sas transformações, como eliminação de stopwords e redução das palavras através de 

técnicas de stemming, para que, computacionalmente, seja menos custoso trabalhar com 

o texto. 

Os índices são termos previamente selecionados em estruturas relacionadas a 

documentos, que permite um acesso rápido aos dados. Por isso, a geração da base de 

índices é uma das principais fases de um sistema de recuperação de informação, poden-

do essa fase ser determinante para que a busca não recupere falsos positivos ou deixe de 

retornar informações relevantes. 

Criação da Base de Índices 

Para criar essa base, são realizadas as transformações no texto completo, crian-

do-se o documento. Com os documentos prontos são criados os índices, que servirão 

para identificar cada documento. Esse procedimento pode ser dividido em três etapas: 

 Aquisição de Documentos: Essa etapa é responsável por obter os documentos 

que serão utilizados durante todo o processo. Geralmente são usados crawlers, 

também conhecidos como Robots, WebAnts, Bots ou Spiders.  

 

 Preparação dos documentos: Essa etapa tem por objetivo criar uma represen-

tação lógica do documento, que em geral consiste em uma lista dos termos mais 

representativos do documento. Esses termos serão usados na etapa seguinte para 

indexar o documento original. Este processo poderá utilizar filtros para eliminar 
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palavras muito comuns (stopword), que não discriminam bem os documentos da 

base. Pode-se também realizar um processo de redução dos termos aos seus ra-

dicais (stemming).   

 

 Indexação dos Documentos: Nessa etapa, é criada uma representação do do-

cumento, com base nas palavras selecionadas na etapa anterior. Essa representa-

ção será utilizada a seguir para indexar o documento original com base em al-

gum modelo de RI. O processo de Indexação tem por objetivo facilitar a busca 

dos documentos no repositório digital. Assim, a etapa de Indexação recebe a vi-

são lógica do documento (lista de palavras relevantes), e cria uma base de índi-

ces invertidos (ou outra representação, dependendo do modelo de RI adotado). 

Consulta a Base de Índices 

Nessa fase o usuário descreve o que se deseja procurar e o sistema processa es-

ses dados, realizando operações de textos e de consulta. O sistema efetua uma busca 

utilizando a base de índices, gerando uma organização dos resultados, ordenando os 

documentos recuperados do mais relevante ao menos relevante. 

Esse processo pode ser dividido em duas etapas: 

 Busca e Recuperação: A etapa de recuperação consiste recuperar documentos 

que são relevantes à consulta formulada pelo usuário. Essa etapa depende do 

modelo de RI adotado (booleano, espaço vetorial, etc.) utilizado durante o pro-

cesso de indexação e armazenamento dos documentos. 

 

 Ordenação (Ranking): Nessa etapa, os documentos são ordenados como res-

posta para o usuário, de modo que os documentos que possuam maior relevância 

em relação à consulta do usuário apareçam em primeiro, e os que possuem me-

nor relevância por ultimo.  

O Google é atualmente a principal empresa na área de Recuperação de Informa-

ção na Web. Com um incrível poder computacional, conseguiu indexar praticamente 

toda a Web, e possui uma técnica de ordenação de documentos que o tornou o melhor 

engenho de busca da atualidade. Segundo o WorldWideWebSize.com5, estima-se que em 

setembro de 2012 a Web ultrapassou o número de 50 bilhões de páginas, sendo o Goo-

gle o engenho de busca que mais se aproximou desse valor, indexando quase 50 bilhões 

de páginas. 

2.1.2. Mineração da Web 

Mineração da Web é uma área de pesquisa que usa técnicas de mineração de da-

dos para extrair informações de documentos na Web automaticamente. Esta área de 

                                                 
 
5
http://worldwidewebsize.com/ 
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pesquisa tem crescido em parte devido ao aumento crescente de textos disponíveis na 

Web e no interesse em Comércio Eletrônico (e-commerce) [KOSAL & BLOCKEEL, 

2000]. Kosale Blockeel (2000) dividem Mineração na Web nas seguintes etapas:  

1. Coleta de Documentos: Etapa responsável por realizar a recuperação de 

informação, ou seja, recuperar os documentos na Web. 

 

2. Pré-Processamento ou Seleção de Informação: Etapa responsável por 

realizar o pré-processamento e a seleção de informações dos documentos 

recuperados da Web. 

 

3. Extração de Padrões: Etapa responsável por encontrar padrões nas in-

formações selecionadas. 

 

4. Análise: Etapa responsável por interpretar e extrair informações dos pa-

drões encontrados. 

Já Kosala e Blockeel (2000) categorizam Mineração da Web em três subáreas: 

Mineração da Estrutura na Web (Web Structure Mining), Mineração de Uso da Web 

(Web Usage Mining) e Mineração de Conteúdo na Web (Web Content Mining): 

 Mineração da Estrutura na Web: Essa tarefa está preocupada em encontrar 

padrões e modelos de estruturas entre os documentos da Web, procurando, por 

exemplo, estudar o padrão de ligação entre documentos através dos links. O es-

tudo baseia-se em montar um modelo da topologia dos hiperlinks. Durante o 

processo de recuperação de informação, essa topologia de hiperlinks é funda-

mental para encontrar os documentos na Web. A técnica de ordenação do Goo-

gle, por exemplo, se utiliza bastante do padrão desse vínculo de ligação entre os 

hipertextos [PAGE et al., 1998]. 

 

 Mineração de Uso da Web: Essa tarefa se utiliza de dados de logs de servido-

res, de browsers, perfil de usuário, cookies, consultas de usuários, e qualquer 

dado que traga informação da interação do usuário com a Web. O estudo tende a 

traçar o comportamento do usuário em relação ao acesso a um determinado site. 

Essa é uma técnica bastante usada no E-Commerce. Com o uso dessa técnica, os 

sites podem exibir os produtos na página principal de acordo com os gostos do 

cliente, adaptando-se ao usuário. 

 

 Mineração de Conteúdo na Web: Nesta tarefa, ao contrário dos anteriores, a 

informação recuperada não se limita a textos, mas também analisa conteúdos 

como: áudio, vídeo, imagens e outros componentes da página. O engenho de 

busca Google se utiliza desse tipo de técnica na busca por imagens. Nessa tarefa 

de Mineração da Web, a preocupação está em analisar o conteúdo do texto ou de 

qualquer outro tipo de mídia, e não em sua estrutura ou uso. Um tipo de minera-
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ção de conteúdo é a Mineração de Opinião, onde o conteúdo da opinião do usuá-

rio é analisado, e a informação desejada é extraída. 

2.1.3. Mineração de Opinião 

Nesta seção, iremos entrar no principal foco dessa dissertação e mostrar 

conceitos ligados a Análise de Sentimentos (AS), também conhecido como Mineração 

de Opinião. 

Ainda não há uma nomenclatura padronizada para os conceitos usados na AS. 

Esse fato se dá por essa área ainda ser bastante recente, e não há um consenso entres os 

diversos autores, podendo-se encontrar diversos termos relacionados a um mesmo 

conceito. Para simplificar o entendimento do conteúdo deste documento, iremos aqui 

citar os principais conceitos usados na dissertação. 

A maioria dos conceitos usados nesse trabalho irá seguir o padrão proposto em 

[LIU, 2006], onde o autor se baseia nos conceitos mais comuns da literatura. O Exem-

plo 2.1 irá servir de base para ilustrar os conceitos mostrados. Como a base de dados 

dos experimentos encontra-se em inglês, os exemplos aqui usados também se encon-

tram nesse mesmo idioma, para que seja possível colocar dados reais (da base de dados) 

nos exemplos. 

 

 

 

 

Exemplo 2.1: comentário tirado da base de testes. 

Observando o exemplo 2.1, vemos que nem todas as sentenças são classificá-

veis, ou seja, nem todas as sentenças expressam alguma opinião do autor sobre o objeto 

sob análise. Então, é importante inicialmente, separar as sentenças com opinião, das não 

classificáveis [LIU, 2006]. Abaixo serão mostrados os termos e as definições usadas 

para esses dois tipos de sentenças:  

 Objeto: Um objeto é um produto, pessoa, evento, organização ou serviço, que 

está sendo analisado pelo autor da opinião. No exemplo 2.1, o objeto analisado é 

o celular Sony Ericsson. 

 Sentença Objetiva: Os textos objetivos procuram trazer para o leitor um fato, 

ou uma informação sem a visão pessoal do autor em relação a um determinado 

produto ou serviço. A sentença (1) do exemplo 2.1 é um exemplo de um fato 

ocorrido, não sendo expressa a opinião do autor. 

 Sentença Subjetiva: O texto subjetivo, às vezes nomeado como texto opinativo, 

expressa a opinião do autor, ou seja, é mostrada uma visão pessoal em relação a 

"(1) I bought a Sony Ericsson, the Xperia S. (2) (2.1) Touch screen fun to use and 
easy to use, slim (2.2) and light to put in pocket. (3) (3.1) It's an awesome phone with 
great features and abilities, but (3.2) the battery life is drained fairly quickly." 



12 
 

algum produto ou serviço. As sentenças (2) e (3) do exemplo 2.1 são exemplos 

de textos opinativos. 

Como a sentença (1) é um texto objetivo, pois relata um fato ocorrido e não uma 

opinião acerca do objeto a ser analisado, ela é descartada da AS. Já as sentenças (2) e 

(3), que tratam claramente de uma opinião, devem ser analisadas e as opiniões extraídas.  

Abaixo serão listadas outras definições que serão úteis para o melhor 

entendimento do texto. 

 Opinião: Uma opinião é uma visão, atitude, sentimento, emoção ou avaliação 

sobre um objeto, ou sobre suas características, por parte de um detentor de opi-

nião, podendo ela ser positiva, negativa ou neutra. 

 Orientação da Opinião: A orientação da opinião sobre um objeto, ou suas ca-

racterísticas, pode ser positiva, negativa ou neutra. Ao longo do trabalho, o ter-

mo “polaridade” é usado para se referir à orientação da opinião. 

 Característica: Uma característica, ou aspecto, é um atributo, propriedade, par-

te ou componente de um objeto. Cada característica pode ser classificada como 

explícita, quando aparece no texto, ou como implícita, quando, apesar de não es-

tar no texto, puder ser deduzida a partir do contexto. Um exemplo de caracterís-

tica implícita pode ser visto no exemplo 2.2, onde “expensive” qualifica a carac-

terística “price”, apesar dessa característica não aparecer no texto. Outras carac-

terísticas no exemplo 2.2 são: “screen” e “applications”. 

 Palavras Opinativas: São as palavras que qualificam as características. Na 

maioria das vezes, são os adjetivos e advérbios. Essas palavras podem ter uma 

conotação positiva ou negativa em relação à característica. No exemplo 2.2, po-

de-se citar como Palavra Opinativa: “expensive”, “available” e “small”. 

 

 

 

 

 

Exemplo 2.2: comentários copiados da base de testes. 

Algumas características podem ser vistas como “classes” que possuem subclas-

ses, em geral, ligadas pela relação is-a (é-um). Por exemplo, case is-a accessory. A fi-

gura 2.1 exemplifica melhor as possíveis características de um Objeto. 

 

 

 

 

 

 

"It’s a very expensive phone. Small screen compared to the N900, and there 

aren't many available applications." 
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Figura 2.1: Hierarquia de Classes do objeto celular Sony Ericsson 

Segundo [LIU, 2010], a Análise de Sentimentos pode ser tratada em dois níveis 

de granularidade, e com objetivos diferentes: 

 Classificação em Nível de Documento: A opinião é dada como positiva, nega-

tiva ou neutra, observando o texto por completo. Por exemplo, no exemplo 2.1, 

apesar de haver uma opinião negativa em relação ao celular “the battery life is 

drained fairly quickly.”, o texto será classificado como uma opinião positiva, já 

que essa polaridade prevalece no texto geral (isto é, temos duas opiniões positi-

vas contra uma negativa).  

 Classificação em Nível de Característica: Neste nível de classificação, cada 

característica é analisada isoladamente. Dessa forma, há uma classificação mais 

refinada e detalhada do texto, sendo possível saber sobre que determinada carac-

terística o autor do texto fala bem ou mal do produto analisado. No exemplo 2.2, 

ao invés de uma classificação para todo o texto, teríamos uma classificação para 

cada característica citada: “screen”, “applications” e “phone”. Porém, esse nível 

de classificação exige técnicas de AS mais complexas. 

Alguns autores utilizam um terceiro tipo de classificação, a classificação em 

nível de sentença, que pode ser considerada um meio termo entre a classificação em 

nível de Documento e a classificação em nível de Característica: 

 Classificação em Nível de Sentença: Essa classificação procura analisar cada 

uma das sentenças de um documento ou texto, podendo-se obter uma informa-

ção mais refinada que a classificação em nível de documento e uma classificação 

mais simples que em nível de característica. 

Abaixo são listadas definições e outros conceitos usados na área de AS: 

 Detentor da Opinião: É o autor, pessoa ou organização que expressa a opinião. 

Na maioria das ferramentas de expressão, como blogs e fóruns, o detentor da 

opinião é o responsável por postar o comentário. Em alguns casos, a origem da 

opinião não é do autor do comentário, porém, o Detentor da Opinião é referenci-

ado no texto. Por exemplo, em “My girlfriend doesn’t like the screen of the Sony 
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Ericsson XperiaS.”.Nesse caso, o detentor da opinião é a namora do autor do 

texto. 

 Opinião Direta: É a opinião que faz referência a apenas um objeto ou caracte-

rística.  

 Opinião Comparativa: É a opinião que apresenta uma relação comparativa das 

semelhanças ou diferenças entre dois ou mais objetos. Uma opinião comparativa 

é normalmente expressa usando um advérbio de comparação [LIU, 2010]. Por 

exemplo, “The IPhone is as good as the Samsung Galaxy” ou “Small screen 

compared to the N900”. 

 Domínio: Área a que se refere o comentário ou opinião. Por exemplo, domínio 

de aparelhos celulares, restaurantes, lojas, filmes, etc. 

 Sistemas Multi-Domínio: É um sistema que realiza a análise de sentimentos pa-

ra diversos domínios. Ou seja, não há a necessidade de modificar o sistema para 

que esse se adapte ao novo domínio. 

 Sistemas Multi-Idioma: É um sistema que realiza a análise de sentimentos para 

diversos idiomas ao mesmo tempo, sem a necessidade de modificá-lo para que 

este se adapte ao novo idioma. 

A opinião comparativa é mais complexa de ser tratada, pois ela exige estudos 

mais aprofundados [MAGALHÃES, 2009]. Neste trabalho serão tratadas apenas sen-

tenças com opinião direta. 

 

2.2. Aplicações Atuais 

O que as pessoas estão falando sobre você, sua empresa, produtos ou serviços? 

Essa preocupação tem feito crescer as pesquisas sobre Análise de Sentimentos, não só 

no meio acadêmico, mas também no mercado. 

Apesar de ser uma área de pesquisa relativamente nova, tem-se usado AS para 

os mais diversos propósitos. A quantidade de aplicativos que surgem vem crescendo 

devido à demanda do mercado e da necessidade das empresas e dos usuários de analisar 

as milhares de opiniões contidas nos fóruns, banco de dados e blogs na Web.  

Abaixo, estão listadas algumas dessas aplicações, umas já no mercado, e outras 

relativas a trabalhos de pesquisa que circulam apenas no meio acadêmico. 
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 Análise de Empresas na Bolsa de Valores: A VettaLabs6 lançou em 2008 o 

StockMood.com, uma ferramenta para auxiliar pequenos investidores na bolsa 

dos EUA. Ela identifica o humor do mercado em relação às empresas negociadas 

na bolsa de valores com base nas opiniões dos analistas, com o objetivo de iden-

tificar a tendência dos preços.  

 Análise de Produtos: Essa é um das aplicações mais comuns da AS. A opinião 

dos usuários torna-se um fator de decisão na hora da compra de um produto, ou 

até mesmo para melhorar os produtos das empresas. Exemplo de aplicação com 

esse intuito é o Sentweet da empresa VettaLabs.  

 Análise de Políticos: Eleitorando7é um software com o objetivo de identificar 

as opiniões dos usuários do Twitter e do Youtube a respeito dos políticos. O sof-

tware analisa as opiniões dos usuários e disponibiliza as informações através de 

gráficos para o cliente.  

 Análise no Twitter: a SocialView8 é uma das dezenas de ferramentas que usam 

o microblog Twitter para realizar AS. A OpenAmplify9 lançou essa ferramenta 

no mercado para realizar análise de uma determinada empresa ou produto na ba-

se do Twitter. Eles não só garantem um bom resultado na análise dos textos, co-

mo também uma síntese dos dados que são apresentados na sumarização dos re-

sultados e através de gráficos. Já o Tweetfeel10 é uma ferramenta gratuita na Web 

usada para classificar as opiniões postadas no Twitter. Ela apenas mostra a quan-

tidade de posts positivos e negativos relacionados à pesquisa do usuário. 

 opSys: opSys11 é um sistema de Mineração de Opinião para análise de conteúdo 

online que indica a orientação semântica dos textos, traçando um panorama de 

quanto as entidades pesquisadas estão sendo citadas positivamente ou negativa-

mente. Tal sistema utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural. 

Além das aplicações citadas acima, destacamos também as ferramentas para au-

xiliar na AS. Como exemplo, citamos a NLTK (Natural Language Tool Kit)12, uma po-

derosa ferramenta em Python usada para processamento de linguagem natural. Essa 

ferramenta pode ser usada para classificação de texto, sendo capaz de detectar se o texto 

é opinativo ou não e, em caso afirmativo, o texto é classificado. NLTK pode utilizar di-

versos classificadores, como o Naive Bayes Classifier e o SVM. 

                                                 
 
6
http://www.vettalabs.com/ 

7
http://www.eleitorando.com.br 

8
 http://www.openamplify.com/socialview 

9
http://www.openamplify.com/ 

10
http://www.tweetfeel.com 

11
http://dev.thlopes.com/opsys/ 

12
http://nltk.org/ 
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2.3. Etapas da AS 

Com o objetivo de atingir melhores resultados, a AS é dividida em etapas que 

normalmente são sequenciais e complementares. Observem que, tamanha é a complexi-

dade de cada uma dessas etapas que, geralmente, os trabalhos focam em uma ou duas 

etapas, deixando o restante para ser realizado com a intervenção do usuário [SIQUEI-

RA, 2010]. 

Um sistema completo de Análise de Sentimentos pode ser dividido em quatro 

etapas: análise da subjetividade do texto, extração das características, classificação da 

opinião, visualização e sumarização. Cada uma dessas etapas será detalhada nas próxi-

mas seções. 

Para analisar algumas dessas fases, será utilizado o seguinte texto: 

 

 

 

Exemplo 2.3: comentários copiados da base de testes. 

 

2.3.1. Análise de subjetividade 

Como foi dito antes, textos podem ser objetivos ou subjetivos, sendo o primeiro 

um texto informativo, sem a opinião expressa do autor, e o segundo um texto que traz a 

opinião e crenças do autor sobre determinado assunto. 

 A primeira etapa a ser realizada por um processo de AS é a análise de subjetivi-

dade, ou seja, identificar os textos subjetivos. Essa etapa é de grande importância para a 

AS, já que apenas os textos subjetivos apresentam sentimentos, emoções ou pensamen-

tos relativos a algo, ou seja, apresentam as opiniões que serão analisadas. Analisar tex-

tos objetivos como se fossem subjetivos pode diminuir a qualidade final do processo 

[PANG & LEE, 2008]. 

 Ao verificarmos o exemplo 2.3, facilmente identificamos a sentença (1) “I 

watched Rio the movie” como uma sentença objetiva, pois apenas traz um fato que 

aconteceu, sem a opinião do autor. Já as sentenças (2) e (3) trazem a opinião do autor 

sobre o filme (objeto) “Rio”, e desse filme são analisadas as características “effects”, 

“story”, “characters” e “plot”. Essas duas últimas sentenças trazem claramente uma 

carga de subjetividade. 

 A detecção de subjetividade para nós (humanos), em geral, é uma tarefa simples.  

Contudo, essa tarefa pode se tornar bastante complexa para ser realizada por uma má-

"(1) I watched Rio the movie.  (2) Excellent 3d effects and colors, definitely an eye 
candy, and the story was very cute though a little fast.(3) Very cute characters, and 

so entertaining, but the plot is not original."  
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quina. Assim, alguns autores delegam essa tarefa ao usuário [STOYANOV & CARDIE, 

2006], enquanto outros optam por trabalhar com dados já selecionados (e.g., [LIU et al., 

2005] e [HU & LIU, 2004]).Tais dados podem ser obtidos a partir de sites específicos 

para opiniões, como o “Epinions.com”, ou sites de compras com as opiniões dos con-

sumidores como o “Amazon.com”. Dessa forma, o sistema de AS recebe como entrada 

apenas textos opinativos (subjetivos). Essa abordagem é geralmente adotada por traba-

lhos que têm como foco outras etapas da Análise de Sentimentos. 

Buscando um maior grau de automação, podem ser encontradas na literatura di-

versas técnicas para a realização da análise automática de subjetividade. Por um lado, 

temos trabalhos que utilizam técnicas baseadas em linguística e estatística (e.g., [WIE-

BE et al., 2004] e [WILSON et al., 2004]). Por outro lado, temos a abordagem baseada 

em aprendizagem de máquina [DUTTON & CONROY, 1997]. 

 Hatzivassiloglou e Wiebe (2000) trabalham dentro da abordagem linguística, 

determinando a subjetividade das sentenças com base na orientação dos adjetivos. Eles 

consideram que os adjetivos carregam a carga de subjetividade das sentenças subjetivas. 

A partir dos adjetivos, eles conseguem separar os textos subjetivos dos textos objetivos 

com uma precisão média de 74%. 

 Dentro da abordagem de aprendizagem de máquina, citamos o trabalho de Yu e 

Hatzivassiloglou (2003), que utiliza um classificador NaiveBayes em um corpus com-

posto por artigos do Wall Street Journal. O classificador separa fatos (notícias e negó-

cios) de opiniões (artigos do editor e resposta às cartas de leitores), chegando a uma 

precisão de 97%. 

 Pang e Lee (2004) compararam essas duas abordagens, e mostraram que, apesar 

dos adjetivos serem importantes para determinação da subjetividade dos textos, outras 

técnicas podem se mostrar superiores. Eles mostraram que o uso exclusivo de adjetivos 

produz resultados piores do que usando apenas n-gramas com o classificador Naive Ba-

yes. 

Após a identificação da subjetividade, a maioria dos trabalhos descarta os textos 

objetivos [LIU, 2009]. São poucos os que ainda consideram as frases objetivas [BRECK 

et al., 2007]. 

2.3.2. Extração de Características 

A etapa de Extração de Características é responsável por identificar as caracte-

rísticas que estão relacionadas ao objeto a ser analisado. No exemplo 2.3, o documento 

é do domínio de filmes. As características ali extraídas são: “effects”, “movie”, “story”, 

“characters” e “plot”. 

Essa etapa é apenas necessária quando se deseja uma classificação de polaridade 

em nível de características, já que na classificação em nível de documento ou sentenças 

as características não são analisadas individualmente. Na classificação em nível de do-
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cumento, a polaridade positiva de um texto não significa que todas as características do 

objeto foram classificadas positivamente, mas sim que, no geral, o objeto analisado foi 

classificado positivamente (i.e., a maioria das características citadas teve polaridade 

positiva). 

A extração de características é uma das tarefas mais difíceis da AS, e menos 

propensa a automação. Em muitos casos, é preciso considerar o domínio, ou seja, utili-

zar uma técnica específica para um determinado domínio proposto, para que seja possí-

vel extrair todas as características sem cometer erros [SIQUEIRA, 2010]. 

Segundo Siqueira (2010), as abordagens de Extração de Características atual-

mente utilizadas são: 

 Abordagem baseada em Estatística e Linguística, que utiliza a classe gramatical 

e a frequência das palavras no texto para determinar as características do objeto 

sob análise [HU & LIU, 2004]. 

 

 Abordagem baseada em aprendizagem de máquina, baseada em corpus de trei-

namento, a fim de identificar termos que identificam opiniões positivas e negati-

vas [JIN & HO, 2009]. 

Existem três principais formatos de comentários na Web. A técnica mais ade-

quada a ser aplicada, vai depender do formato em que se encontra o comentário [SI-

QUEIRA, 2010]: 

1. Prós e Contras: O usuário descreve separadamente os pontos positivos (Prós) e 

os pontos negativos (Contra) do objeto avaliado. O site booking.com13 utiliza es-

se tipo de formato. 

 

2. Texto Livre: O usuário escreve sua opinião livremente, sem nenhuma estrutura 

previamente determinada. O site da Amazon.com 14utiliza esse tipo de formato. 

 

3. Prós, Contras e Texto Livre: O usuário descreve separadamente os pontos po-

sitivos e negativos, e um texto detalhado de formato livre sobre o objeto avalia-

do. O site Epinions.com 15utiliza esse tipo de formato. 

 Para os formatos (1) e (3), há apenas a necessidade de identificar as característi-

cas, já que as suas polaridades podem ser identificadas a depender dos campos de onde 

elas são extraídas (Prós ou Contras). Já para textos livres, há a necessidade de extrair as 

característica e ainda identificar as polaridades, já que não há uma separação de pontos 

positivos e negativos do objeto. As sentenças no formato (2) tende a ter sentenças com-

                                                 

 
13

http://www.booking.com/ 
14

http://www.amazon.com/ 
15

 http://www.epinions.com/ 



19 
 

pletas e textos longos. Ao contrário de textos no formato (3) que tendem a ser mais bre-

ves. 

 Para tratar os comentários no formato (1), geralmente são empregadas técnicas 

baseadas em aprendizagem de máquina para Extração de Característica (e.g., aprendiza-

do de Regras Sequenciais [LIU, 2006]). 

 Para o tratamento das opiniões no terceiro formato é possível utilizar técnicas de 

ambas as soluções [SIQUEIRA, 2010]. Por exemplo, para tratar comentários em forma-

to livre Jin e Ho (2006) utilizam o Modelo Oculto de Markov (HMM) em combinação 

com POS-Taggers. 

Siqueira (2010) utiliza a abordagem baseada em linguística e estatística para ex-

trair características em comentários no formato (2). Após o download das opiniões e do 

pré-processamento dos documentos, a extração é realizada em quatro passos: 

1. Identificação dos Substantivos mais Frequentes: Nesse passo é utilizado um 

POS-tagger16para identificar a classe gramatical de cada uma das palavras con-

tida no documento. Após varrer todos os comentários, são identificados os subs-

tantivos e é totalizada a frequência de cada um. São selecionados os substantivos 

mais frequentes, que irão pertencer a uma lista de características candidatas. 

 

2. Identificação dos Substantivos Relevantes: Esse passo utiliza os adjetivos 

próximos às características para identificar novas características candidatas. Ini-

cialmente, são localizados os adjetivos adjacentes às características candidatas 

encontradas no passo anterior. Esses adjetivos são utilizados para localizar ou-

tros substantivos, que se encontram adjacentes a eles. Os novos substantivos en-

contrados são adicionados à lista de características candidatas. 

 

3. Mapeamento de Indicadores: Essa etapa é responsável por identificar as carac-

terísticas implícitas do objeto. Por exemplo, na opinião “O telefone foi muito ca-

ro”, apesar da característica “preço” não ser mencionada explicitamente, o adje-

tivo “caro”, pode ser utilizado para inferir que o usuário estava se referindo à ca-

racterística “preço”. Essa etapa se utiliza de uma lista de indicadores informados 

manualmente (advérbios e adjetivos), para encontrar as características implícitas, 

que são inseridas na lista de características candidatas. 

 

4. Remoção dos Substantivos não Relacionados: Essa etapa exclui as caracterís-

ticas irrelevantes que estão na lista de características candidatas. Aqui, foi utili-

zada a técnica de Pointwise Mutual Information – Information Retrieval (PMI-

IR) [TURNEY, 2002]. PMI é uma medida da Teoria da Informação que mede a 

relação entre duas ou mais palavras. Ela compara a probabilidade de encontrar 

dois termos juntos, com as probabilidades de encontrar esses termos separados 

                                                 
 
16

 . http://en.wikipedia.org/wiki/Part-ofspeech_tagging 
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[COVER & THOMAS, 1991]. Turney (2002) utilizou este conceito para classi-

ficação de opiniões, usando um engenho de busca para estimar o PMI baseado 

no número de páginas encontradas, chamando esta medida de PMI-IR. 

2.3.3. Classificação de opiniões 

Esta etapa é responsável por identificar o sentimento associado ao texto. Como 

visto na seção 2.1, essa classificação pode ser realiza em três níveis de granularidade 

diferentes: em nível de documento, em nível de sentença, e em nível de característica. 

 A classificação em nível de documento atribui um sentimento positivo, negativo 

ou neutro ao documento como um todo. Assim, a etapa de extração de característica não 

é necessária, uma vez que os usuários buscam apenas saber polaridade geral do texto. 

Alguns autores afirmam que, para esse nível de granularidade, a tarefa de classificação 

de sentimento é relativamente simples, e indicam a aprendizagem de máquina como 

sendo a melhor abordagem [SIQUEIRA, 2010]. 

 A classificação em nível de sentença possui uma granularidade de classificação 

maior que a anterior, pois ao invés de analisar o texto como um todo, cada sentença é 

analisada isoladamente. Como é comum ao longo de um texto o autor colocar diversas 

opiniões sobre o mesmo objeto, pode acontecer de um documento conter opiniões con-

trárias em sentenças diferentes.  

 A classificação em nível de característica é a mais refinada, sendo indispensável 

determinar antes as características que serão analisadas. Como visto, podemos ter várias 

opiniões acerca de um objeto em um mesmo comentário em sentenças diferentes. Den-

tro de cada sentença pode ainda haver diversas opiniões relacionadas a características 

diferentes. Isso pode ser observado no exemplo 2.3, onde a característica “characters” 

possui uma avaliação positiva e a característica “plot” uma avaliação negativa. Para esse 

tipo de classificação, geralmente são mais utilizados métodos estatísticos e linguísticos. 

  O processo de classificação em nível de característica pode se tornar complexo 

se forem consideradas as peculiaridades de um idioma. Abaixo, são descritos alguns 

passos para um algoritmo de classificação segundo [DING et al., 2008]: 

 Encontrar e classificar as palavras opinativas: Esse primeiro passo encontra 

as palavras opinativas contidas no texto e as classifica como positivas, negativas 

ou neutras. Considerando as sentenças (2) e (3) do exemplo 2.3, a classificação 

fica: “(2) Excellent[+1] 3d effects and colors, definitely an eye candy, and the 

story was very cute[+1] though a little fast. (3) Very cute[+1] characters, and 

so entertaining[+1], but the plot is not original[+1]”. 

 Tratar Negação: Um segundo passo é identificar os advérbios de negação, que 

irão inverter a polaridade das palavras opinativas no seu escopo. Na terceira sen-

tença do exemplo 2.3, apesar de a segunda palavra opinativa ser classificada 

como positiva (original), a sua polaridade é invertida por causa do advérbio de 
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negação que a antecede. Logo, a sua classificação inicial seria modificada: “Very 

cute[+1] characters, and so entertaining[+1], but the plot is not original[-1]” 

 Tratar Cláusulas Adversativas: sentenças que incluem cláusulas adversativas, 

em geral, trazem opiniões contrárias em relação ao mesmo objeto.  

Em uma pesquisa recente [LIU et al., 2009] , foi observado que as sentenças 

condicionais também podem mostrar algumas particularidades ao serem classificadas 

como positivas, negativas ou neutras. Outras abordagens de classificação podem ser 

vistos em [LIU, 2010] [POPESCU & ETZIONI, 2005]. 

No capítulo 3 entraremos em maiores detalhes sobre as principais técnicas 

usadas na etapa de classificação. 

2.3.4. Apresentação dos resultados 

A última etapa do processo de Análise de Sentimentos é responsável por anali-

sar, agregar e representar os resultados de forma simples e clara para o usuário. As in-

formações obtidas a partir da classificação dos comentários podem ser mostradas de 

diversas formas, desde textos descrevendo os resultados da análise, a gráficos que fazem 

comparações entre dois ou mais produtos do mesmo domínio - por exemplo, um gráfico 

que compara as diversas características relacionadas aos objetos “Ice Age” e “Avatar”, 

no domínio de filmes, ou um gráfico com as características de um único objeto [SI-

QUEIRA, 2010]. 

Pang e Lee (2008) dividem a Visualização e Sumarização em dois tipos distin-

tos: 

 Single-document opinion-oriented summarization: Sumarização de textos que 

tratam de um único objeto. Algumas abordagens realizam essa sumarização ba-

seadas na extração de sentenças ou textos similares. O objetivo é unir os textos 

que relatam opiniões semelhantes ou que falam de uma mesma característica, 

para mostrar os pontos positivos e negativos de cada característica.  

 Multi-document opinion-oriented summarization: Este tipo de sumarização 

apresenta o resultado da análise de vários objetos (ou produtos) de um mesmo 

domínio. O intuito dessa análise não é só mostrar ao usuário os pontos positivos 

e negativos de cada característica, mas também comparar essa característica en-

tre os produtos. A figura 2.2 mostra um exemplo da sumarização de um resulta-

do da comparação entre três celulares de marcas diferentes. 
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Figura 2.2: Resultado da análise comparativa entre três marcas de celular, cada uma 
representada por uma cor diferente [PANG & LEE, 2008]. 

 

Na Figura 2.2, para cada característica observada (LCD, Bateria, Recepção, etc.), 

três barras são mostradas, cada uma representando uma marca de celular. Quanto mais 

acima da linha horizontal a barra estiver, maior a avaliação positiva. Quanto mais abai-

xo da linha horizontal, mais negativa foi a avaliação. 

 

2.4. Desafios na Análise de Sentimentos 

Sistemas de Análise de Sentimentos vêm nos mostrar uma série de novos desafi-

os a serem superados na computação. Pang e Lee (2008) listaram alguns desses proble-

mas: 

 Se o aplicativo de AS estiver acoplado a um buscador, como o Google, o primei-

ro problema com o qual podemos nos deparar seria determinar se o usuário está 

procurando informações objetivas sobre a palavra digitada ou se está à procura 

de informações subjetivas, que é o propósito da AS. Um simples “checkbox” ou 

a criação de abas para determinados tipos de consultas (assim como faz o Goo-

gle) poderia resolver o problema. Mas como a intenção é realizar a atividade na 

menor quantidade de passos possíveis, essa alternativa poderá ser um entrave; 
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 Um segundo desafio está em determinar quais documentos ou partes de docu-

mentos possuem conteúdo opinativo. Essa tarefa poderia ser eliminada se os do-

cumentos fossem retirados de sites ou bases cujo conteúdo fosse estritamente 

opinativo, como é o caso do site Epinions.com, ou em sites de compras, como 

oAmazon.com. No entanto, para realizar AS relacionado à política, pessoas ou 

outros “não-produtos”, é fundamental tratar os dados encontrados em fóruns e 

blogs. Porém, nesses casos, o tipo de conteúdo, a estrutura e a apresentação do 

texto variam bastante em cada uma dessas ferramentas. 

 Após serem determinados os documentos relevantes, um novo desafio está rela-

cionado a realizar a classificação desses documentos. Existem muitas aplicações 

baseadas em regras, aprendizagem de máquinas e em técnicas estatísticas, mas 

ainda apresentam uma baixa taxa de na precisão. Uma difícil tarefa na classifica-

ção dos documentos é a detecção de ironias e sarcasmos. Carvalho et al. (2009) 

criaram algumas “regras” para detectar ironias nos textos, analisando formas 

diminutivas, interjeições, morfologia do verbo, entre outros. Apesar de eles te-

rem mostrado ser possível detectar ironia nos textos, o trabalho ainda apresenta 

uma taxa de precisão baixa. 

 Um último desafio ligado a AS está em apresentar os resultados de forma sim-

ples e clara para o usuário final. O resultado da AS pode se referir a um único 

produto, ou pode estar relacionado a dois ou mais produtos, trazendo assim uma 

análise comparativa. Resultados individuais são simples de mostrar. Porém, 

mostrar resultados sobre diversos produtos para que o usuário possa compará-los 

e tomar suas próprias conclusões pode não ser trivial. Os resultados poderiam 

mostrar em que a maioria das opiniões concorda ou discorda, ou separá-los por 

comunidades (possivelmente encontraria muitas opiniões negativas do Windows 

7 em blogs e fóruns de adeptos do Software Livre). Podemos concluir, assim, 

que trata-se de um grande desafio apresentar uma comparação de diversas carac-

terísticas de vários produtos em uma única tela de forma simples e clara para o 

usuário final. 

 

2.5. Conclusão 

A Análise de Sentimentos é uma área bem recente, mas que tem mostrado gran-

des contribuições e utilidade. Utilizando-se de técnicas de aprendizagem de máquina e 

Processamento de Linguagem Natural, a AS tem mostrado que o grande crescimento da 

Web, como uma incrível base de dados, pode trazer informação preciosa para empresas 

e consumidores ao lançarem ou adquirirem novos produtos ou serviços. 

 Porém, um sistema completo de AS pode se tornar bastante complexo, dividin-

do-se em diversas etapas, podendo uma comprometer o resultado da outra, e cada etapa 

com técnicas específicas para melhorar seu desempenho. Em muitos trabalhos apenas 
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uma ou duas dessas etapas são o foco da pesquisa, realizando as outras etapas de forma 

manual. 

 No próximo capítulo mostraremos, com mais alguns detalhes, o processo de 

Classificação de Sentimentos, por ser este o principal foco deste trabalho.   
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Classificação de Sentimentos 
 

Neste capítulo, veremos mais detalhes sobre a etapa de Classificação de Senti-

mentos, por ser este o foco de nosso trabalho. Serão discutidas algumas das principais 

pesquisas sobre classificação de sentimento, descrevendo as técnicas utilizadas. Na se-

ção 3.1, temos uma visão geral desta etapa, e nas seções 3.2 e 3.3 serão descritas duas 

abordagens distintas que podem ser usadas na classificação. 

 

3.1. Visão Geral 

A etapa de classificação da Análise de Sentimentos é uma das principais, pois é 

aqui que ocorre a identificação da polaridade do texto, que é o principal objetivo da AS. 

Diversas técnicas podem ser usadas para classificar um texto, desde algoritmos de 

aprendizagem de máquina, que é a abordagem dominante para resolver este problema 

[SEBASTIANI, 2002], até abordagens Estatísticas [LOPES et al., 2008] e Linguísticas. 

A abordagem baseada em aprendizagem de máquina apresenta bons resultados 

de precisão nesta tarefa [SAGGION & FUNK, 2010] [HSU ET AL., 2010] [BOIY & 

MOENS, 2009]. Contudo, essa abordagem requer grandes quantidades de comentários 

etiquetados para treinamento adequado dos classificadores, dados esses que são escas-

sos. Note que, apesar de existir uma grande quantidade de comentários na Web, nem 

sempre encontramos um corpus pré-formatado voltado para a aplicação que está sendo 

desenvolvida, e a obtenção e o pré-processamento desses dados acaba se tornando a 

etapa mais demorada e cara de todo o processo. 

Assim, para se criar um classificador capaz de lidar com diversos domínios e pa-

ra vários idiomas, seria preciso uma quantidade de dados absurdamente grande, o que 

torna inviável utilizar-se dessa abordagem para se criar um classificador desse tipo 

[BLITZER et al., 2007]. A seção 3.2, a seguir, discute alguns trabalhos de classificação 

de sentimento dentro dessa abordagem.  

Por outro lado, temos os Sistemas Baseados em Conhecimento, que utilizam 

técnicas Estatísticas e Linguísticas para a AS. Essa abordagem ainda é pouco usada nes-

ta área, pois, apesar de não requerer dados etiquetados, ela requer uma classificação 

prévia das palavras opinativas que serão usadas para determinar a polaridade dos textos. 

Essa classificação é geralmente feita pelo usuário, tornando o processo, muitas vezes, 

3 
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impraticável devido à grande quantidade de palavras opinativas que podem ser encon-

tradas em um corpus de texto ou em um determinado domínio [FERNANDES, 2010]. 

 Contudo, esses sistemas podem se utilizar de ferramentas linguísticas, como o 

SentiWordNet [ESULI & SEBASTIANI, 2006], eliminando assim a necessidade da 

classificação prévia das palavras opinativas. Porém, a precisão da classificação pode se 

mostrar inferior se comparada à aprendizagem de máquina [DENECKE, 2009], uma vez 

que algumas palavras opinativas podem ter polaridades diferentes, dependendo do seu 

contexto de ocorrência. Já para sistemas multi-domínio ou multi-idioma, os sistemas 

baseados em conhecimentos podem se mostrar mais vantajosos, pois esses sistemas são 

mais facilmente adaptáveis a um novo domínio ou idioma, por não requererem a criação 

de um novo corpus etiquetado para cada domínio/idioma. A seção 3.3 apresenta técnicas 

e trabalhos dentro dessa abordagem para AS. 

 

3.2. Classificação Baseada em Aprendizagem de Máquina 

Esta seção apresenta algumas técnicas da área de aprendizagem de máquina bas-

tante usadas para construção de classificadores de texto. Porém, não iremos entrar em 

muito detalhe, por não ser essa a abordagem adotada na nossa pesquisa. Por fim, discu-

tiremos o uso dessas técnicas na construção de classificadores de sentimento, destacan-

do suas vantagens e limitações. 

3.2.1. Técnicas de Aprendizagem de Máquina 

Aprendizagem de máquina é uma subárea de Inteligência Artificial que estuda os 

algoritmos e técnicas que permitem ao computador aprender padrões de um determina-

do conjunto de dados [MITCHAELL, 1997]. Essas técnicas podem ser classificadas em 

aprendizado supervisionado e não-supervisionado. 

Na aprendizagem não-supervisionada, não há a necessidade de dados previa-

mente classificados. Os algoritmos não-supervisionados procuram por padrões dentro 

dos dados, agrupando-os em classes. Esse tipo de aprendizagem não é muito utilizado 

em Análise de Sentimentos, já que as classes resultantes não podem ser previamente 

determinadas. 

 No aprendizado supervisionado, é necessário um conjunto de dados etiquetados 

de entrada para o algoritmo criar uma função que servirá para classificar outros dados 

(em geral, no mesmo domínio). A criação dessa função é conhecida como etapa de trei-

namento do classificador. Na área de Análise de Sentimentos, os dados de entrada são, 

em geral, comentários acerca de um determinado domínio previamente classificados 

como positivo, negativo ou neutro. Após a fase de treinamento, na fase de classificação, 

novos textos serão submetidos para se determinar a qual classe eles pertencem (positivo, 

negativo ou neutro). 
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 A aprendizagem supervisionada tem sido a abordagem predominante na classifi-

cação de textos [SEBASTIANI, 2002]. Porém, ela requer uma grande quantidade de 

dados etiquetados para cada domínio ou idioma em questão, o que pode tornar seu uso 

muito caro ou até impraticável (pela falta de dados adequados). 

 Dentre os trabalhos que usam essa abordagem para AS, citamos o de Pang et al. 

(2002), que propõem um algoritmo de aprendizagem automática para classificar corpora 

de críticas de cinemas. Dos diversos algoritmos de aprendizagem automática testados, o 

que se mostrou mais eficiente foi o Support Vector Machine (SVM), atingindo uma taxa 

de precisão de 82,9%. Porém, como em [SEBASTIANI, 2002] [PANG et al., 2002] 

[MAUÁ, 2009], a classificação é feita em nível de documento, obtendo assim, uma aná-

lise menos refinada.  

De fato, são poucos os trabalhos de aprendizagem de máquina para classificação 

em nível de características. Citamos aqui o trabalho de Wilson et al. (2005), que utiliza 

uma lista de expressões pré-classificadas, e o classificador apenas confirma ou não sua 

polaridade, a depender do contexto. 

Discutiremos a seguir duas técnicas bastante usadas de aprendizagem de máqui-

na em classificação de textos: aprendizagem bayesiana e o Support Vector Machine 

(SVM). 

Classificador NaïveBayes 

O classificador NaïveBayes é um classificador estatístico que determina se uma 

instância pertence ou não a determinada classe baseado em técnicas probabilísticas. Ele 

é denominado naive (ingênuo) por assumir que os atributos são independentes entre si. 

Os classificadores bayesianos são um dos mais usados em aprendizagem de máquina 

por se ter um ótimo desempenho para muitas tarefas de classificação [WU & KUMAR, 

2009]. 

Há na literatura basicamente dois tipos de classificadores bayesianos: o modelo 

binário e o modelo multinominal. No modelo binário, cada documento é representado 

por um vetor binário, onde a posição k assumirá o valor 1 caso o documento possua pelo 

menos uma ocorrência do k-ésimo termo da lista de atributos, e assumirá o valor 0 caso 

não haja nenhuma ocorrência desse termo no texto. Por exemplo, considere o seguinte 

conjunto de termos (atributos): {“câmera”, “aplicativos”, “bateria”}, e o texto “Comprei 

um celular Nokia, ele possui ótimos aplicativos e uma bateria durável. Sua bateria dura 

até 8 dias sem carregar.”. No modelo binário, o comentário seria representado pelo ve-

tor: {0,1,1} [STEINBRUCH, 2006]. 

Já o modelo multinominal representa o documento por um vetor de pesos, que 

são determinados de acordo com a frequência da palavra no documento. Geralmente, o 

modelo multinominal oferece melhores resultados que o modelo binário [STEIN-

BRUCH, 2006]. 
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Pang et al. (2002) realizaram experimentos com comentários de filmes utilizan-

do três métodos tradicionais de aprendizagem supervisionada: Naive Bayes (NB), Ma-

ximum Entropy classification (ME), e Support Vector Machine (SVM). Os experimen-

tos mostraram bons resultados na análise de sentimentos para esses três tipos de técni-

cas. No entanto, essas técnicas de aprendizagem de máquina não mantiveram a mesma 

performance na classificação de sentimentos como na classificação tradicional. Isto é, as 

técnicas de aprendizagem têm um desempenho melhor na classificação de outros tipos 

de dados do que na AS. 

Classificador SVM 

Suport Vector Machine (SVM) é uma técnica de aprendizagem de máquina de 

classificação binária. Essa técnica foi desenvolvida por Boser et al. (1992), e hoje se 

mostra ser um dos melhores e mais usados algoritmos para classificação de textos [ZA-

GHLOUL et al., 2009]. 

O classificador SVM recebe como entrada um conjunto de vetores que represen-

tam os documentos. Essa entrada representa o conjunto de treinamento, que contém 

exemplos pertencentes às duas classes: positivo ou negativo. Esses vetores são represen-

tados no espaço, e o classificador procura pelo hiperplano que separe melhor as duas 

classes. 

Matioli et al. (2010) utilizaram o SVM para estimar quanto os usuários no Twit-

ter estão expressando suas opiniões sobre determinado produto. Cada documento 

(tweet) foi representado como um vetor de atributos, conhecido na literatura como Mo-

delo de Espaço Vetorial, onde documentos são representados como pontos em um espa-

ço Euclidiano t-dimencional [CARRILHO & PASSOS, 2007]. O classificador foi trei-

nado com esse conjunto de documentos, que foram manualmente classificadas como 

neutros ou opinativos, resultando em uma acurácia de 80%. 

3.2.2. Aplicações de Aprendizagem de Máquina para AS 

Como dito antes, classificar textos para domínios específicos é uma tarefa razo-

avelmente fácil, com diversas pesquisas mostrando resultados satisfatórios 

[FAHRNI& KLENNER, 2008]. Porém, construir um sistema único capaz de classificar 

textos de domínios variados com boa taxa de precisão é um problema bem mais com-

plexo [AUE & GAMON, 2005] [DENECKE, 2009] [FERNANDES, 2010]. Isso ocorre 

porque uma palavra opinativa pode estar associada a polaridades diferentes, a depender 

do domínio. Por exemplo, comparando as duas frases abaixo: 

“O celular é muito pequeno”. 

“A televisão é muito pequena”. 

As duas sentenças apresentam um padrão semelhante, porém, apresentam ideias 

contrárias. Enquanto a primeira apresenta uma característica positiva para celulares, de 

modo geral, a segunda mostra uma característica negativa para televisão, apesar das 

http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Fahrni=3AA=3A=3A.html
http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Klenner=3AM=3A=3A.html
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duas sentenças se utilizarem de uma mesma expressão opinativa: “muito pequeno”. É 

comum a ocorrência de palavras opinativas com possibilidade de polaridades contrárias 

[FAHRNI& KLENNER, 2008]. 

 Na abordagem de aprendizagem de máquina, um classificador treinado em um 

domínio específico não terá a mesma precisão para outros domínios [AUE & GAMON, 

2005] [TAN et al., 2009]. Esse problema é conhecido como problema de transferência 

de domínios [JIANG & ZHAI, 2007][JIANG & ZHAI, 2006]. Em geral, ao transferir o 

sistema de um domínio para outro há uma queda considerável na precisão do classifica-

dor. 

O domínio pode variar bastante a polaridade de uma mesma característica, e 

adaptar um classificador para uso em diversos domínios torna-se uma tarefa bastante 

árdua e complexa. Essa tarefa pode ser abordada de diversas formas [AUE & GAMON, 

2005]:  

 Treinar um classificador com vários domínios; 

 Adaptar ao novo domínio um classificador já treinado com um domínio dife-

rente; 

 Verificar a qual domínio mais se assemelha o novo domínio, entre alguns 

domínios pré-selecionados. 

 A abordagem relatada por Aue e Gamon (2005) traz bons resultados na área de 

multi-domínio, um dos melhores encontrados na literatura [TAN et al., 2009]. Porém, 

seu trabalho ainda necessita de uma pequena quantidade de dados etiquetados para o 

treinamento do classificador em um novo domínio, não podendo ser adaptado para um 

domínio totalmente desconhecido pelo sistema.  

A tabela 3.1 mostra os resultados obtidos por Aue e Gamon (2005), que utiliza-

ram um classificador SVM para um determinado domínio e adaptá-lo a outro domínio. 

Para treinar os classificadores, cada documento é representado como um vetor de carac-

terística. Este conjunto de característica consiste de unigrams, bigrams e trigrams. Os 

resultados mostram que essa adaptação de domínio implica em uma drástica perca de 

precisão do classificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1: Resultados de um classificador SVM com adaptação de domínios [AUE & 
GAMON, 2005]. 

 

 

movie book kb pss 

movie 90.45 70.29 57.59 61.36 

book 72.08 79.42 59.28 66.59 

kb 57.1 58.62 77.34 81.42 

pss 52.16 55.33 70.48 83.73 

http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Fahrni=3AA=3A=3A.html
http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Klenner=3AM=3A=3A.html
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Esse problema de multi-domínio tem encontrado bons resultados utilizando a 

análise de sentimento baseado em conhecimento (ver Seção 3.3). 

Por fim, citamos o problema da AS multi-idioma. Dentro da abordagem de AM, 

seriam necessários dados de treinamento para todas as línguas em questão, o que não é 

viável, já que esses dados são bastante escassos [BADER et al., 2011]. 

 

3.3. Sistemas Baseados em Conhecimento Linguístico e o Senti-

WordNet 

Como visto, várias técnicas têm sido usadas para classificação e análise de opi-

niões, principalmente dentro da abordagem de AM. Porém, nos últimos anos, aborda-

gens baseadas em recursos léxicos (abordagem Linguística) têm sido vistas com bons 

olhos no meio científico. Os sistemas baseados em conhecimento linguístico e estatísti-

co vêm demonstrando resultados satisfatórios na literatura. 

 Turney (2002) apresenta um algoritmo não supervisionado para classificação de 

sentimentos. Com o uso do POS-tagger para determinar a classe gramatical das palavras 

e de uma técnica a qual chamou de PMI-IR (Pointwise Mutual Information and Infor-

mation Retrieval) para classificar as palavras que determinam o sentimento em uma 

expressão, ele consegue realizar a classificação em nível de característica com uma pre-

cisão de 74%, mostrando-se um dos melhores resultados na literatura na classificação 

em nível de característica. 

 Hatzivassiloglou e McKeown (1997) apresentam uma abordagem baseada em 

heurística linguística. Em seu trabalho eles se baseiam no fato de que as duas classes 

objetivo (negativo e positivo) da AS representam classes opostas. Analisando um cor-

pus suficientemente grande, ele consegue identificar se pares de adjetivos pertencem à 

mesma classe ou a classes opostas analisando se eles são ligados por conjunções como 

“mas” (que indica classes opostas “tela grande, mas frágil”) ou “e” (indicando a mesma 

classe “celular bonito e barato”). Com isso, eles agrupam os adjetivos em duas classes. 

Para determinar a classe positiva e negativa, eles dão a “orientação positiva” à classe 

cujos membros são mais frequentes. Com essa técnica eles conseguem separar bem as 

duas classes chegando a uma precisão de 92% na classificação dos adjetivos. 

Fahrni e Klenner (2008) mostram bons resultados para a classificação da polari-

dade de adjetivos, porém os resultados ainda não são satisfatórios, já que a cobertura de 

classificação dos adjetivos ainda é muito baixa, o que pode prejudicar na precisão da 

classificação da sentença. 

Outro fator que dificulta a classificação durante essa etapa é a detecção de ironi-

as [CARVALHO et al., 2009]. A depender do domínio e da base de dados, as ironias 

podem prejudicar os resultados consideravelmente.  

http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Fahrni=3AA=3A=3A.html
http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Klenner=3AM=3A=3A.html
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Dentro dessa abordagem, diversas técnicas estão sendo usadas para melhorar a 

precisão da classificação, e muitas são as ferramentas linguísticas usadas para alcançar 

esse objetivo. Dentre elas, duas se destacam, o SentiWordNet  [ESULI & SEBASTIA-

NI, 2006] e o POS-Tagger17. Nas seções a seguir, serão apresentadas essas ferramentas 

e algumas propostas de uso na literatura.  

3.3.1. SentiWordNet 

As pesquisas em Análise de Sentimentos têm crescido bastante nos últimos anos. 

Pesquisas recentes têm buscado determinar automaticamente a polaridade de termos 

subjetivos, ou seja, determinar se um termo que é um marcador de conteúdo opinativo 

(palavras opinativas, como adjetivos e advérbios) tem um efeito positivo ou uma 

conotação negativa.  

A ferramenta linguística que tem recebido destaque nesse tipo de abordagem é o 

SentiWordNet [ESULI & SEBASTIANI, 2006]. Bons resultados com uso dessa 

ferramenta podem ser visto em [SAGGION & FUNK, 2010], [FAHRNI& KLENNER, 

2008], [DENECKE, 2008], [DAS & BANDYOPADHYAY, 2009] e [OHANA & 

TIERNEY, 2009]. 

O SentiWordNet (SWN) [LOPES et al., 2008] é um recurso lexical livremente 

disponível para fins de pesquisa, sendo dotado de uma interface gráfica baseada na Web. 

A base do SWN é um arquivo de texto formado por mais de 110 mil palavras da língua 

inglesa, divididas entre verbos, substantivos, adjetivos e advérbios. Para cada uma das 

palavras é associado um score positivo (Pos) e um score negativo (Neg), podendo o 

score neutro (Obj) ser obtido pela diferença de 1 com a soma dos outros dois scores – 

ver Equação 3.1. 

                                                        (Eq. 3.1) 

Cada palavra é seguida de um exemplo de seu uso em inglês. Cada linha do ar-

quivo de texto vem com as informações referentes a uma palavra. O arquivo está no 

seguinte formato (exemplo 3.1): 

 

POS ID PosScore NegScore SynsetTerm Gloss 

a 00064787 0.625 0 Good#5 
"the experience was 

good for her" 

Exemplo 3.1: Texto retirado da base de dados do SentiWordNet 

 

                                                 
 
17

http://en.wikipedia.org/wiki/Part-of-speech_tagging 

http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Fahrni=3AA=3A=3A.html
http://www.zora.uzh.ch/view/authors/Klenner=3AM=3A=3A.html
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No exemplo acima, a letra “a” representa a classe gramatical à qual pertence a 

palavra (no caso cima, adjetivo). O número seguinte é um identificador da palavra. Os 

dois valores seguintes, “0.625” e “0” representam o score positivo e o score negativo 

da palavra, respectivamente. O elemento seguinte é a palavra em questão (no exem-

plo acima, good). O último elemento representa uma frase exemplo de uso da palavra. 

3.3.2. POS-Taggers 

POS-taggers (do inglês, Parts-Of-Speech taggers) são ferramentas que têm 

como objetivo etiquetar vocábulos com sua classe gramatical, de acordo com o contexto 

de ocorrência do vocábulo na sentença. São vários os POS-taggers que podem ser 

encontrados no meio acadêmico.  

O Tree-Tagger é um etiquetador que pode ser usado para diversas línguas, 

inclusive para a língua portuguesa. Essa biblioteca recebe como entrada as sentenças, e 

retorna um conjunto de meta-dados com o lema e a classe gramatical de cada uma das 

palavras. 

Outro conhecido POS-tagger é o Stanford POS-tagger, que foi desenvolvido por 

pesquisadores da Stanford University, e está disponível no idioma inglês, mas que pode 

ser treinado para outro idioma diferente. Em alguns testes, ele mostrou-se mais eficiente 

(maior precisão) que o Tree-Tagger, e mais informativo em algumas situações, uma vez 

que uma classe não identificada é classificada como substantivo pelo Tree-Tagger e 

classificada como desconhecido pelo Stanford POS-tagger (podendo ser desconsiderada 

ou adaptada para a classe gramatical mais adequada). 

Os POS-taggers são bastante úteis em praticamente todas as etapas da AS:  

1. Analise de Subjetividade: Hatzivassiloglou e Wiebe (2000) utilizam-se 

da orientação dos adjetivos encontrados no texto para determinar a subje-

tividade do mesmo. 

2. Extração de Característica: Siqueira (2010) utiliza um POS-tagger na 

Extração de Características para identificar os substantivos, uma vez que 

os substantivos mais frequentes têm alta probabilidade de serem caracte-

rísticas. 

3. Classificação de Sentimentos: Turney (2002) utiliza o POS-tagger para 

identificar os adjetivos e verbos que são classificados como positivo ou 

negativo com o algoritmo PMI-IR. Essas palavras são usadas para identi-

ficar a orientação semântica das expressões. 
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3.3.3. Aplicações do SentiWordNet para AS 

Diversos trabalhos utilizam o SWN para identificar a polaridade das palavras. 

Por exemplo, Murakami et al. (2009) usam o SWN para capturar os sentimentos das 

palavras no desenvolvimento do StatementMap, sistema que ajuda usuários a buscar e 

analisar opiniões na internet nos idiomas japonês e inglês. 

Saggion e Funk (2010) utilizam o SWN para classificar o documento de uma 

forma mais simples: atribuindo a cada palavra uma polaridade segundo a base do SWN. 

Após ser determinada a polaridade de cada palavra, o documento é avaliado para verifi-

car qual tipo de sentimento é dominante no texto: positivo (maioria das palavras com 

polaridade positiva), ou negativo (maioria das palavras com polaridade negativa). Dessa 

forma não é possível extrair do texto nenhum tipo de informação além do seu sentimen-

to geral. 

Das e Bandyopadhyay (2009) fizeram um uso mais incomum do SWN. Eles de-

senvolveram um classificador para os idiomas Inglês e Bengali. Durante os testes o au-

tor verificou que a precisão do classificador caía para o idioma Bengalês, e que isso 

ocorria porque durante o processo de tradução do documento em bengali para o Inglês, 

algumas palavras mudavam o sentido da palavra, e com isso a polaridade. Com o auxí-

lio do SWN e da Subjectivity Word List [WIEBE & RILOFF, 2009], uma lista de pala-

vras com determinados graus de subjetividade, o autor conseguiu melhorar a precisão 

do classificador eliminando as palavras com ambiguidade durante o processo de tradu-

ção de textos do bengali para o inglês. 

3.3.4. Análise de Sentimento em Multi-Domínio 

Um grande desafio enfrentado na AS é criar uma abordagem que se adapte aos 

mais diversos domínios. Como já dito, existem várias técnicas em AS com ótimos resul-

tados, porém, para um domínio específico. Quando se trata de criar um classificador 

Multi-Domínio a tarefa se torna mais complexa, e os resultados não se mostram tão sa-

tisfatórios. Cada abordagem existente apresenta algum fator que dificulta a realiza-

ção dessa tarefa. 

As abordagens estatísticas requerem corpora suficientemente grandes, que nor-

malmente são escassos. Por ser necessário um conjunto de dados e um classificador 

para cada domínio, e não ser possível o classificador se adaptar a um novo domínio 

mantendo a mesma taxa de precisão, essa tarefa torna-se ainda mais complexa. 

Já as abordagens baseadas em regras não conseguem se adaptar automaticamen-

te às características de um novo domínio. E as abordagens léxicas necessitam de ferra-

mentas linguísticas que, na maioria dos casos, não diferenciam as palavras para cada 

domínio e, como vimos, as palavras podem assumir polaridades diferentes em domínios 

diferentes. 
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 Denecke (2009) se utiliza do SWN para realizar a AS em multi-domínio, e com-

para seus resultados com a classificação baseado em aprendizagem de máquina. Nesse 

trabalho, cada palavra do texto é classificada com base no SWN como positiva ou nega-

tiva, podendo uma expressão negativa (não, nada, nenhum, etc.) inverter a polaridade da 

palavra próxima a ela. Após a classificação de cada palavra, é atribuída ao documento a 

polaridade predominante. 

 Esse trabalho não analisa características específicas do domínio do documento, e 

sim considera que toda palavra informa uma opinião acerca do produto analisado no 

documento, o que geralmente não ocorre. Dessa forma não é possível realizar AS no 

nível de características, realizando-se apenas uma análise em nível de documento. 

 O autor também não diferencia os diversos domínios, classificando-os como um 

“domínio universal”. Os resultados mostraram que essa abordagem não trouxe bons 

resultados. A tabela 3.2. mostra o resultado para a classificação utilizando-se aprendiza-

gem de máquina e a classificação proposta pelo autor. 

Tabela 3.2: Tabelas adaptadas de [DENECKE, 2009]. 
Resultados para a abordagem de Aprendizagem de Máquina (AM);com o uso do Sen-

tiWordNet (SWN). 
 

3.3.5. Análise de Sentimento Multi-Idioma 

Outra dificuldade encontrada na área de AS é criar classificadores para os mais 

diversos idiomas. Essa não é uma tarefa trivial por causa da riqueza da linguagem hu-

mana, de sua expressividade e de sua ambiguidade. Para idiomas diferentes do Inglês, 

esta é uma tarefa ainda mais complexa, já que a maioria das ferramentas para a AS foi 

concebida para esse idioma (e.g., o SentiWordNet). A seguir, descrevemos alguns traba-

lhos para a AS multi-idioma. 

Mihalcea et al. (2007) usam a abordagem baseada em corpus para a análise de 

subjetividade (ou seja, se o texto traz informação objetiva ou subjetiva) em textos de 

diversos idiomas. Inicialmente, realiza-se a tradução do texto utilizando-se dicionários 

bilíngues. Porém, essa tradução tem algumas peculiaridades que podem mudar o sentido 

da frase. Como a tradução é baseada em palavras isoladas, desconsiderando contexto da 

frase, algumas palavras podem mudar o seu sentido original, alterando assim o sentido 

geral do texto. Após a tradução eles se utilizam de técnicas estatísticas para realizar a 

análise de subjetividade dos documentos. O resultado final não se mostra muito satisfa-

tório, ocasionado pela perca do sentido geral do documento durante o processo de tra-

dução. 

Abordagem Cozinha Livros Eletrônicos DVD Remédios MPQA 

AM 81% 68% 74% 66% 74% 82% 

SWN 58% 54% 65% 59% 52% 40% 
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Denecke (2008) propõe um framework para classificar a polaridade de docu-

mentos em diversos idiomas com uso do SWN, sem a necessidade de dados linguísticos 

específicos para o treinamento na linguagem em questão. Inicialmente é detectado o 

idioma do texto a ser analisado; se o texto não estiver na língua inglesa, ele é traduzido 

para esse idioma, para então ser classificado usando-se do SWN. 

A detecção da linguagem é feita através da api LingPipe18, em Java. LingPipe 

pode detectar até 15 idiomas diferentes. Após ser detectado o idioma do texto alvo, esse 

texto é traduzido para o inglês utilizando o PROMPT19, tecnologia para tradução de 

documentos em inglês.  

Na etapa de classificação, três abordagens foram usadas: na primeira foi utiliza-

da a apiLingPipe, que também pode ser usada para detecção de polaridade de textos em 

inglês; a segunda utilizada foi um classificador SWN, com o uso de regras de lingua-

gens; e por ultimo foi usado um classificador que usa as polaridades do SWN (Pos, Neg, 

Obj) com aprendizagem de máquina.  A tabela 3.3 mostra os resultados obtidos por De-

necke (2008). 

 
  English German 

Classifier(a) 54% 59% 

Classifier(b) 51% 58% 

Classifier(c) 62% 66% 

Tabela 3.3: Precisão de diferentes classificadores nos idiomas Inglês e Alemão. Classi-

fier (a) LingPipe; Classifier (b) SentiWordNet; Classifier (c) SentiWordNet com 
Aprendizagem de Máquina [DENECKE, 2008]. 

 

Os resultados nos dois idiomas mostraram-se próximos, sendo o idioma alemão 

um pouco superior, apesar do SentiWordNet, que é uma ferramenta para o idioma in-

glês, ser usado nos classificadores (b) e (c). 

 

3.4. Considerações Finais 

Como foi visto neste capítulo, a Análise de Sentimento, apesar de ser recente, já 

conta com muitas pesquisas. Essas pesquisas podem se dividir em duas grandes subá-

reas: sistemas baseados em conhecimentos e os sistemas baseados em aprendizagem de 

máquina. 

Na aprendizagem de máquina, apesar de apresentar na maioria dos casos os me-

lhores resultados, há a necessidade de grandes quantidades de dados marcados para o 

                                                 
 
18

http://www.alias-i.com/lingpipe 
19

http://www.e-promt.com 

http://www.alias-i.com/lingpipe
http://www.e-promt.com/
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treinamento do classificador, e a partir dos resultados não é possível inferir informações 

do texto além do sentimento geral da opinião. Já os sistemas baseados em conhecimen-

tos ainda não apresentam taxas de precisão tão boas como a AM, porém, é descartada a 

necessidade de dados para o treinamento, e há a possibilidade de inferir informações 

além da orientação semântica do documento (i.e., em nível de característica). 

Os trabalhos que se utilizam do SWN para realizar Análise de Sentimentos, na 

maioria dos casos fazem isso da forma mais simples, atribuindo uma polaridade (positi-

va ou negativa) a cada palavra, e verificando a polaridade que predomina no documento 

para atribuir a polaridade ao texto completo. Essa é a análise que conhecemos por clas-

sificação em nível de documento, o mesmo tipo de classificação que geralmente é reali-

zada pela abordagem de aprendizagem de máquina.  

A análise em nível de característica é uma tarefa bem mais complexa, e ainda 

pouco abordada no meio acadêmico. Nos artigos aqui citados, poucos usavam esse nível 

de classificação, e nenhum foi encontrado com o uso da ferramenta SentiWordNet. Esse 

nível de análise traz informações mais relevantes, pois, além da polaridade do documen-

to é possível saber quais características são analisadas como positivas ou negativas no 

documento, ou seja, é possível saber sobre que características de determinado produto o 

autor do documento fala bem ou mal. 

A tabela 3.4 faz uma comparação entre alguns trabalhos, mostrando suas princi-

pais características e os resultados obtidos. 

 

Tabela 3.4: Comparação entre os trabalhos citados. AM = Aprendizagem de Máquina. 
EC = Engenharia de Conhecimento. SWN = SentiWordNet. PT = POS-tagger. SWL = 

Subjectivity Word List. 

 
Aue&Gamon 

(2005) 

Denecke 

(2009) 

Denecke 

(2008) 

Saggion& 

Funk (2010) 

Das 

&Bandyopadhyay 

(2009) 

Abordagem AM EC EC AM EC 

Livre de Do-

mínio 
Sim Não Não Não Sim 

Livre de Idio-

ma 
Não Sim Sim Não Sim 

Ferramentas 

Linguísticas 
- SWN SWN SWN SWN, PT, SWL 

Nível de 

Classificação 
Documento Documento Documento Documento Documento 

Taxa Média 

de Precisão 
67,93 54,66 58,33 56 75,25 

 

No geral, os trabalhos atuais possuem boa precisão, mas ainda tratam de classifi-

cação em nível de documento, que é uma classificação mais fácil, porém, menos deta-

lhada. Com isso, este trabalho de pesquisa teve como foco a AS em nível de caracterís-

tica.  
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O capítulo 4, a seguir apresenta o processo de desenvolvimento do classificador 

proposto pelo autor, o PairClassif. O capítulo 5 traz os experimentos realizados para 

comprovar a eficácia da abordagem aqui proposta. 
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PairClassif: um método para classificação de sentimento 
baseado em pares 

 
 

 

No capítulo 2, discutimos a crescente demanda por sistemas capazes de analisar 

opiniões automaticamente, com o objetivo de identificar se um objeto (produto, serviço, 

etc.) está sendo bem avaliado pelos usuários. Tais sistemas são o foco de pesquisas na 

área de Análise de Sentimentos, apresentada também no Capítulo 2, junto com uma 

breve discussão sobre as principais pesquisas e desafios existentes nessa área tão recen-

te. Já no capítulo 3, vimos com mais detalhes uma das tarefas da Análise de Sentimento, 

a Classificação, por se tratar do principal foco dessa pesquisa. 

Motivados pela crescente demanda por sistemas de Análise de Sentimentos ro-

bustos e customizáveis, propomos aqui o PairClassif, um método para classificação de 

sentimento  baseado em Linguística e Estatística. Esse método foi implementado como 

um módulo do sistema SAPair, um sistema completo para Análise de Sentimentos em 

nível de característica. Seguindo a abordagem do SAPair, o PairClassif também traba-

lha com pares (característica, palavra opinativa), atribuindo polaridade aos pares extra-

ídos na Etapa de Extração de Pares. 

Este capítulo se dedica a apresentar o trabalho desenvolvido nesta pesquisa de 

mestrado, e está organizado em 7 seções. Na seção 4.1 é definido o problema que bus-

camos resolver; na seção 4.2 é mostrada a arquitetura do processo completo de AS aqui 

proposto, seguida de uma breve descrição de cada uma de suas etapas; a seção 4.3 des-

creve a etapa de Extração de pares, módulo implementado em conjunto com LIMA 

(2011); a seção 4.4 descreve o módulo de Classificação de sentimento (o PairClassif), 

que é o foco principal do nosso trabalho; a seção 4.5 descreve a saída final do sistema 

para o usuário; a seção 4.6 mostra a interface do sistema, ou seja, a visão do usuário ao 

passar por cada uma das etapas, e como ele pode influenciar no resultado final; por fim, 

a seção 4.7 traz uma breve conclusão do capítulo. 

4 
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4.1. Caracterização do Problema 

 Como visto no Capítulo 2, um processo de Análise de Sentimento (AS) 

completo é bastante complexo, podendo contar com várias etapas. Vimos também que 

nem todos os sistemas de AS implementam todas as quatro etapas descritas no capítulo 

2: análise da subjetividade do texto, extração das características, classificação da 

opinião e visualização. 

 No nosso caso, o protótipo atual do sistema SAPair implementa as etapas 2 

(Extração de Pares [LIMA, 2011], [SILVA et al., 2012]), 3 (Classificação de sentimento  

[SILVA et al., 2012]), e 4 (Visualização dos Resultados). Este último módulo é bastante 

simples no protótipo atual, e foi criado apenas para possibilitar a visualização dos 

resultados das duas etapas anteriores. 

 A etapa de Análise de Subjetividade foi deixada como indicação de trabalhos 

futuros. Citamos aqui o trabalho de [CASTRO, 2011], que apresenta um método de 

análise de subjetividade do texto. Esse trabalho foi desenvolvido no CIn-UFPE, e pode 

ser integrados ao sistema SAPair de forma simples. 

Como dito, o foco deste trabalho está na etapa de classificação da polaridade do 

texto, que é a principal etapa da AS. Esta é uma tarefa bastante complexa, por ter que 

tratar os mais diversos textos (como por exemplo, texto com ironias) e tratar diversos 

domínios, já que um adjetivo pode mudar de polaridade a depender do objeto que ele 

qualifica.  

Assim sendo, desenvolvemos um processo de classificação que captura essa va-

riação de polaridade considerando pares (característica, palavra opinativa). Esses pares 

serão classificados entre positivos e negativos, e serão usados posteriormente na classi-

ficação dos comentários no nível de característica. Notem que esses pares já classifica-

dos também podem ser usados para classificar o texto no nível de sentença ou mesmo 

no nível de documento (ver seção 4.4). 

Este trabalho foi desenvolvido seguindo a abordagem de Sistemas Baseados em 

Conhecimento, utilizando-se técnicas Estatísticas e Linguísticas tanto para o extrator 

quanto para o classificador de pares. Como discutido anteriormente, para utilizar as téc-

nicas de aprendizagem de máquina, é necessária uma grande quantidade dados etiqueta-

dos, e para sistemas multi-domínio e multi-idioma há a necessidade de uma quantidade 

ainda maior desses dados. Com isso, decidimos utilizar a abordagem baseada em co-

nhecimento, que oferece maior independência do domínio e maior possibilidade de reu-

so. 
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4.2. Arquitetura Geral 

 

A figura 4.1 mostra a arquitetura geral do SAPair, que é composta de três módu-

los principais: Extração de Pares, Classificação de Sentimento e Módulo de Visualiza-

ção. 

 

 
Figura 4.1: Arquitetura Geral do SAPair 

Como dito, não foi implementado o módulo de Análise de Subjetividade. Assim, 

consideramos que todos os comentários do corpus de entrada são opinativos (subjeti-

vos). Os dois corpora de opiniões utilizados para testar o protótipo serão descrito no 

capítulo 5 (Experimentos).  

O protótipo atual do SAPair foi desenvolvido para  a língua inglesa, devido à 

nossa dificuldade em encontrar grandes corpora de textos opinativos na língua portu-

guesa. Assim sendo, todos os exemplos apresentados nesta dissertação estão em inglês, 

bem como as regras de extração do Módulo de Extração de pares. Contudo, uma nova 

versão do sistema já está sendo criada para o português.  

O módulo de Extração foi inicialmente desenvolvido por Lima (2011), e sofreu 

pequenas modificações para melhorar seu desempenho. Esse módulo recebe como en-

trada um corpus de comentários em algum domínio específico, e retorna como saída 

uma lista de pares (característica, palavra opinativa) que servirá de entrada para o módu-

lo de Classificação de Sentimentos. Esse módulo será descrito na seção 4.3. 

O módulo de Classificação recebe a lista de pares extraídos pelo módulo anteri-

or, e devolve triplas (característica, palavra opinativa, polaridade). Além disso, quando 
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desejado, o módulo retorna também a classificação das opiniões dos usuários, de acordo 

com a polaridade dos pares que ocorrem nessas opiniões (ver seção 4.4). Esse resultado 

é enviado para o módulo de Visualização, que irá dispor o resultado para o usuário de 

forma simples e clara (ver seção 4.5). 

4.3. Módulo de Extração de Pares 

O módulo de Extração de Pares recebe como entrada um corpus com opiniões de 

usuários dentro de algum domínio (e.g., filme, jogos, aparelhos celulares), e devolve 

uma lista de pares (característica, palavra opinativa). Em cada par, a palavra opinativa 

expressa a polaridade da opinião sobre a característica associada. Por exemplo, no do-

mínio de aparelhos celulares, podemos ter pares como: (camera, quick); (device, uncom-

fortable); (internet, fast); (screen, big); (speakerphone, low). 

Como dito acima, esse módulo foi inicialmente desenvolvido em conjunto com 

Lima (2011), e foi modificado recentemente para melhorar seu desempenho. Apesar de 

não ter sido desenvolvido como parte deste trabalho de mestrado, o seu desenvolvimen-

to foi acompanhado dentro do mesmo projeto geral de pesquisa. Assim sendo, devido à 

sua importância para o processo geral de AS no qual nosso classificador está inserido, 

esse módulo será brevemente descrito aqui. 

A Figura 4.2 apresenta a arquitetura do módulo de Extração, que está subdividi-

do em três passos: Pré-processamento, Extração de Pares e Filtro de Pares.  

 
Figura 4.2: Arquitetura do módulo de Extração de Pares 

O Pré-processamento busca normalizar os textos de entrada, eliminando con-

trações, abreviações e gírias, que são comuns em textos livres na Web. As bases de 

substituição utilizadas aqui estão apresentadas em [LIMA, 2011]. A seguir, é realizada a 
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segmentação do texto em sentenças. Após a segmentação, é realizada a etiquetagem de 

cada palavra com sua respectiva classe gramatical. Para isto, Lima (2011) utilizou o 

Tree-Tagger [SCHMID, 2011]. Porém, o protótipo desenvolvido para o presente traba-

lho utilizou o Stanford POS-Tagger [TOUTANOVA, 2003], que apresentou melhores 

taxas de precisão e mais rapidez no processo de etiquetagem. A importância dessa eti-

quetagem é que, em geral, características de produtos correspondem a substantivos. Du-

rante o processo de etiquetagem é também contabilizada a frequência de cada palavra 

no corpus, informação útil ao processo de extração.   

O passo de Extração de Pares realiza a extração da lista inicial de pares (caracte-

rística, palavra opinativa), e está dividido em três subpassos (ver [LIMA, 2011] para 

detalhes): 

1. Extração de Pares Frequentes: são os pares cujas características são as mais 

frequentes no corpus do domínio escolhido. Lima (2011) determinou limiares di-

ferentes para extrair as características mais frequentes, a fim de verificar empiri-

camente qual seria o mais adequado (ver [SILVA et al. 2012] e Capítulo 5). A 

formação dos pares (característica, palavra opinativa) se dá a partir do uso de re-

gras gramaticais da língua inglesa, que podem ser facilmente adaptadas para ou-

tro idioma. 

2. Extração de Pares Infrequentes: Nem todas as características relevantes se en-

contram acima do limiar considerado, fincando algumas características impor-

tantes fora da lista que compõe os pares candidatos. Para eliminar essa deficiên-

cia, as palavras opinativas encontradas na etapa anterior são utilizadas para en-

contrar novas características (infrequentes) relacionadas a essas características, e 

assim formar novos pares.  

3. Mapeamento dos Indicadores de Características: Apesar da maioria das ca-

racterísticas serem encontradas de forma explícita, algumas estão implícitas no 

texto. Por exemplo, na frase “O telefone é caro”, estamos falando do preço do 

telefone, característica que não está explicitamente citada no texto. Para identifi-

car essas características implícitas, é usada uma base de indicadores de caracte-

rísticas. Essa base é constituída de adjetivos e advérbios que podem indiciar ca-

racterísticas implícitas.  

Por fim, o Filtro de Pares busca eliminar da lista de pares candidatos aqueles 

cujas características não pertencem ao domínio considerado. Aqui, é utilizada a medida 

Normalized Google Distance (NGD) [CILIBRASI & VITÁNYI, 2007], uma técnica 

que calcula a relação entre duas palavras em uma base de documentos. Aqui, usamos o 

engenho de busca Google e essa medida para calcular o quanto uma característica está 

relacionada ao domínio, segundo a equação 4. 

 

 

          
   {               }          

         {               }
  Equação 4 
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Onde f(x) é a quantidade de resultados retornados para a pesquisa de uma palavra x no 

engenho de busca, f(y) é a quantidade de resultados retornados para a pesquisa de uma 

palavra y no mesmo engenho de busca, f(x,y) é a quantidade de resultados retornados 

para a pesquisa de ambas as palavras na mesma consulta e N é um fator normalizador 

(e.g., o número total de páginas indexadas pelo motor de busca - o valor de N foi esti-

mado a partir do site da WorldWideWebSize.com20). Considerando x a característica 

(e.g. tela, câmera) e y o domínio (e.g. aparelho celular), a equação 4 calcula o quanto a 

característica informada está próxima ao domínio analisado. Aqui, também foi determi-

nado um limiar de relevância (parametrizável) que indica se as características pertencem 

ou não ao domínio.  

Após esse último passo, serão eliminados da lista de pares aqueles que contêm 

características com baixa relação com o domínio. Os pares restantes serão então passa-

dos como entrada para o módulo de Classificação de sentimento, que é o produto mais 

importante do trabalho de mestrado apresentado nesta dissertação. 

 

4.4. Classificação de Sentimento (PairClassif) 

O módulo de Classificação de Sentimentos é responsável por determinar a pola-

ridade (+1 ou -1) dos pares extraídos na etapa anterior. Os pares e sua polaridade são 

então usados para classificar as opiniões de outros documentos de entrada. Os resulta-

dos da classificação servirão como entradas para o módulo de Visualização (seção 4.5). 

O processo completo da classificação de sentimento divide-se em três etapas: 

Atribuição Inicial de Polaridade; Filtro de Polaridade; e Classificação de Opiniões. A 

figura 4.3 mostra a arquitetura deste módulo. 

                                                 

 
20http://www.worldwidewebsize.com  
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Figura 4.3: Arquitetura do módulo de Classificação de Sentimentos 

 

4.4.1. Atribuição Inicial de Polaridade 

Esta etapa é responsável por atribuir uma polaridade inicial a cada par (caracte-

rística, palavra opinativa), podendo ela ser modificada nas etapas posteriores. Apenas a 

palavra opinativa é considerada nessa etapa inicial, ou seja, a polaridade atribuída à pa-

lavra opinativa é considerada a polaridade do par.  

A atribuição da polaridade inicial dos pares é realizado com base no Senti-

WordNet, por ele possuir uma ampla base de palavras com polaridade atribuída. O 

SWN tem sido bastante usado no meio acadêmico, por mostrar bons resultados e por 

sua cobertura (ver seção 3.3). 

O SWN oferece, para uma mesma palavra, diferentes scores positivos e negati-

vos, considerando o uso da palavra em cenários diferentes. Por exemplo, a palavra 

“cold” possui várias entradas na base do SWN, cada uma considerando um cenário dife-

rente. Esses cenários são diferenciados através de frases exemplos. Para se escolher qual 

score deve ser atribuído a uma dada palavra opinativa, é preciso identificar qual o cená-

rio que mais se aproxima do par que está sendo classificado naquele momento. Contu-

do, essa tarefa nem sempre é possível, uma vez que nem todas as entradas possuem fra-

se exemplo, e nem sempre o cenário desejado é encontrado. 

Assim, no nosso trabalho, calculamos, para cada palavra opinativa, a média de 

todos os scores positivos para obter um único scores positivo, e a média dos scores ne-

gativos para obter um único score negativo. Por fim, atribuímos à palavra opinativa a 

polaridade de maior score. Caso os dois scores sejam iguais, será atribuída a polaridade 

neutra (0).  
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4.4.2. Filtro de Polaridade 

Como discutido na seção acima, nem sempre é possível identificar com precisão 

o cenário de uma palavra opinativa no SWN. Assim, criamos uma estratégia para cálcu-

lo da polaridade de cada palavra opinativa com base na média geral dos scores positivos 

e negativos.  

Contudo, essa estratégia também não garante uma boa precisão, pois algumas 

palavras têm score geral negativo, porém podem ter score positivo para o contexto par-

ticular sendo tratado (e vice-versa). Por exemplo, a palavra “cold” apresenta uma pola-

ridade geral negativa com base no SWN. Para o par “cold pizza”, essa polaridade estaria 

correta, porém, no cenário “the beer is cold” a palavra opinativa “cold” possui uma co-

notação positiva. Além disso, como já dito, o SWN também considera a polaridade neu-

tra, que não faz sentido na nossa aplicação. Assim, essa polaridade não foi considerada 

na etiquetagem manual do corpus usado nos experimentos – ver Capítulo 5. 

 A fim de validar as polaridades inicialmente atribuídas via SWN, foi criada uma 

etapa de Filtro de Polaridade, que mantém ou altera as polaridades iniciais levando em 

consideração a característica ligada a cada palavra opinativa (que não é claramente con-

siderada na classificação oferecida pelo SWN). Para isso, desenvolvemos um método de 

validação das polaridades, descrito abaixo, objetivando melhorar a precisão do classifi-

cador. 

A priori, consideramos como correta a classificação de pares que possuem pala-

vras opinativas claramente positivas ou negativas (e.g., good, perfect, terrible, bad), à 

exceção de ironia, que não é tratada neste trabalho. A polaridade dos pares restantes é 

validada por um processo de classificação baseada em padrões, através de consultas a 

algum engenho de busca na Web21. 

 Para tanto, usamos segmentos (padrões) de sentenças que auxiliam a determinar 

a polaridade de cada par. Por exemplo, para determinar a polaridade do par “long scre-

en”, realizamos consultas ao engenho de busca escolhido usando dois tipos de padrões:  

1. Positivos 

a. "long screen is good |amazing |wonderful |nice | incredible |wondrous"; 

b. “good | amazing | wonderful |  nice | incredible | wondrous long screen” 

c. "long screen is not bad |poor |wrong |nasty |unpleasant |terrible |awful 

|dreadful |under". 

2. Negativos 

a. "long screen is bad |poor |wrong |nasty |unpleasant |terrible |awful 

|dreadful |under". 

b. “bad | poor | wrong | nasty | unpleasant | terrible | awful | dreadful | under 

long screen” 

                                                 
 
21

 Em nossos experimentos, foi usado o engenho de busca Google. 
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c. "long screen is not good |amazing |wonderful |nice | incredible 

|wondrous"; 

A quantidade de links retornados é usada para determinar a polaridade final do 

par através da equação: 

  
     

     
                                          Eq.4.1 

  

Onde P0 é a quantidade de links retornados por amostras do tipo (1), e N0é a quantidade 

de links retornados por amostras do tipo (2), considerando que pode haver mais de uma 

amostra positiva ou negativa. A polaridade final será um número decimal entre -1 e 1. 

 Os resultados obtidos com esse procedimento se mostraram bem mais precisos 

do que as polaridades atribuídas apenas com base no SWN (ver capítulo 5). Contudo, o 

SWN oferece uma cobertura superior à da classificação baseada em padrões, pois as 

consultas que retornam uma baixa quantidade de links (abaixo de um limiar parametri-

zável) são desconsideradas. Nesses casos, mantemos a classificação original do SWN, 

ainda que seja neutra. 

Os pares e as suas respectivas polaridades são guardados em uma Base de pares 

classificados para uso posterior. Desse modo, os dois módulos iniciais desta etapa só 

serão executados novamente em caso de mudança de domínio (e.g., opiniões sobre lojas 

ou sobre política, por exemplo). 

4.4.3. Classificação de Opiniões 

A última etapa do módulo de Classificação recebe como entrada um corpus de 

opiniões no mesmo domínio do corpus utilizado na etapa de Extração, e os pares classi-

ficados na etapa anterior. Os pares já classificados serão utilizados na classificação dos 

pares encontrados no texto novo, oferecendo ao usuário uma visão da classificação do 

texto em nível de característica (ver Seção 4.5 - Visualização). Caso o usuário deseje 

uma classificação em nível de sentença ou documento, poderá obter essa informação 

com base na classificação dos pares. 

 Essa etapa está dividida em três passos: 

 Identificação dos pares (característica, palavra opinativa) no texto novo; 

 Tratamento das expressões negativas; 

 Classificação da Opinião. 

Inicialmente, o corpus novo passa por uma etapa de pré-processamento, na qual 

as contrações, abreviações e gírias são substituídas por suas formas canônicas. A seguir, 

cada comentário é subdividido em sentenças utilizando-se os caracteres de pontuação 

final: ponto, ponto e vírgula, interrogação e exclamação. 
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Após essa subdivisão, cada sentença é varrida para localizar os pares (caracterís-

tica, palavra opinativa) contidos nela. 

Após a identificação dos pares e suas respectivas polaridades, o próximo passo é 

o tratamento de expressões negativas. A expressão negativa irá inverter a polaridade do 

par, caso esteja relacionada a ele. As Expressões Negativas utilizadas são: No, not, 

none, nothing, neither, hardly, don't, never, no one, cannot, nor, nothing, nowhere. 

Com as polaridades dos pares corrigidas/validadas, o próximo passo é a classifi-

cação da opinião. Nessa etapa, são executados dois tipos de classificação: a classifica-

ção em nível de característica e classificação em nível de documento. O nosso principal 

foco está na classificação em nível de característica, a classificação em nível de docu-

mento foi realizada apenas para oferecer resultados finais mais completos. 

Para cada característica identificada na opinião sob análise, é contabilizada a 

quantidade de vezes em que ela foi classificada como positiva (i.e., apareceu em um par 

com polaridade positiva), como negativa ou como neutra. No final desse processo, é 

possível saber a quantidade de vezes que determinada característica foi comentada posi-

tivamente em todo o corpus. Essas pontuações atribuídas a cada característica (quanti-

dade de classificações positivas, negativas e neutras) servirá para realizar uma análise 

da classificação em nível de característica no módulo de visualização (ver seção 4.5). 

 Após a identificação e classificação dos pares em cada sentença, podemos obter 

a classificação das sentenças e a classificação de cada comentário. Com os pares da sen-

tença classificados, é atribuída uma pontuação (polaridade) a cada sentença. Essa pon-

tuação é obtida pela média das polaridades dos pares contidos na sentença.  

A pontuação no nível da sentença é então utilizada para atribuir a polaridade fi-

nal do comentário. Essa polaridade é obtida pela média das polaridades das sentenças 

contidas no comentário. 

Por fim, cada opinião classificada será armazenada em uma lista de “Opiniões 

classificadas”.  

No final do processo, o Módulo de Classificação terá duas saídas: a lista de Ca-

racterísticas Classificadas e a lista de Opiniões Classificadas, que servirão como entrada 

para o módulo de visualização. 

  



48 
 

4.5. Módulo de Visualização 

O módulo de Visualização tem por objetivo mostrar para o usuário os resultados 

da classificação de sentimento de forma simples e clara. Por ser bastante simples, esse 

módulo conta com apenas uma etapa de processamento.  

O módulo de visualização recebe como entrada as saídas fornecidas pelo módulo 

anterior (a lista de Características Classificadas e a lista de Opiniões Classificadas), e 

apresenta essas informações para o usuário final em tabelas distintas. 

O resultado no nível de característica é separado por marcas do domínio. Por 

exemplo, no domínio de Aparelhos Celulares, os resultados são separados pelas marcas: 

Nokia, Motorola, Samsung, LG, Siemens, etc. Para cada marca, são mostradas as carac-

terísticas e os percentuais de aprovação e desaprovação dos usuários. Por exemplo, a 

tabela 4.1 mostra o resultado da classificação em nível de característica para aparelhos 

celulares da marca Nokia. Esses valores foram obtidos com base na análise de um cor-

pus de 5500 comentários sobre o domínio de aparelhos celulares (ver Capítulo 5 para 

mais detalhes). 

 
Aparelho Celular: Nokia 

Característica Aprovação Desaprovação 

Battery 8,20% 73,82% 

Camera 79,08% 5,92% 

Bluetooth 68,37% 2,09% 

Charger 28,84% 2,24% 

Internet 52,96% 43,80% 

Keyboard 68,21% 18,00% 

Phone 45,08 29,81% 

Price 55,45% 27,34% 

Reception 21,64% 59,87% 

Screen 32,01% 48,52% 

Speakerphone 5,80% 68,08% 

Tabela 4.1: Resultado Classificação em nível de Característica para o aparelho da mar-
ca Nokia 

 A primeira linha da tabela indica o domínio analisado (Aparelho Celular) e a 

marca escolhida (Nokia). Logo abaixo são mostradas as características e o percentual de 

aprovação (Positivo) e desaprovação (Negativo) dos usuários. Observe que o somatório 

desses percentuais nem sempre totaliza 100%, pois alguns comentários sobre a caracte-

rística podem ser neutros ou objetivos. 

 Para obter esses percentuais, utilizamos os valores (scores) de classificação posi-

tiva (P), negativa (Ng) e Neutra (Nt) de cada característica contida na lista de Caracte-

rísticas Classificadas (calculados no módulo anterior). As equações 6 e 7 determinam os 

percentuais Positivos e Negativo apresentados na tabela 4.1, respectivamente. 
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                                  Eq.4.2 

 

              
   

          
                      Eq.4.3 

 

Onde, “  ” é o score da classificação positiva da característica “c”; “   ” é o score da 

classificação negativa da característica “c”; e “   ” é o score da classificação Neutra da 

característica “c”. 

 Uma segunda tabela mostra o resultado da classificação em nível de documento. 

Esse resultado mostra ao usuário final o percentual de comentários positivos e negativos 

sobre o objeto sendo analisado (neste caso, o celular Nokia) – ver Tabela 4.2. Apesar de 

o nosso foco ser na classificação em nível de característica, decidimos calcular também 

esse segundo resultado com o objetivo de permitir uma comparação dos nossos resulta-

dos com os outros trabalhos na literatura. Para maiores detalhes ver o Capítulo 5. 

Aparelho Celular: Nokia 

Aprovação Desaprovação 

81% 18% 

Tabela 4.2: Classificação em Nível de Documento para o Aparelho Celular Nokia 

  

Como pode ser visto, o resultado soma dos percentuais Positivo (Aprovação) e 

Negativo (Desaprovação) não é 100%, pois há um pequeno percentual de comentários 

classificados como Neutro. 

 

4.6. Interface com o Usuário 

Esta seção mostra como se dá a interação do usuário com o sistema. Foi desen-

volvida uma interface simples, para que o usuário possa interagir com o sistema. A figu-

ra 4.4 mostra a primeira tela vista pelo usuário. Para iniciar o sistema, o usuário terá que 

informar a marca e o domínio do produto que deseja analisar. 

 
Figura 4.4: Interface de entrada do SAPair. 



50 
 

 

 Após ser indicada a Marca e o Domínio desejados, o sistema realiza uma busca 

no corpus de entrada, a fim de identificar os comentários que possuem a marca e o do-

mínio especificado pelo usuário.  Ao clicar no Botão “Buscar” é mostrado ao usuário 

um resultado com a quantidade de comentários selecionados, além da marca e do domí-

nio especificado pelo usuário, como mostra a figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5: Resultado da Busca por Comentários 

 
 

 Ao clicar no botão “Extrair Pares”, o sistema irá executar a etapa de Extração de 

Pares descrito na seção 4.3. Os pares selecionados são então apresentados ao usuário, 

para que ele possa validar essa seleção (ver figura 4.6). Dessa forma, o usuário tem a 

possibilidade de modificar/corrigir os resultados intermediários obtidos pelo sistema. 

Ressaltamos que essa interface não foi utilizada nos experimentos, pois consideramos 

apenas os resultados sugeridos pelo sistema, sem a interferência de nenhum usuário (ver 

capítulo 5).  
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Figura 4.6: Resultado da Extração de Pares 

 

 

 Após a confirmação dos pares, o usuário irá clicar no botão “Validar Pares”. A 

partir daí, inicia-se o processo de classificação, como descrito nas seções 4.4.1 e 4.4.2. 

Após a classificação dos pares, esse resultado será mostrado para o usuário, que poderá 

modificar as polaridades atribuídas aos pares pelo sistema (ver figura 4.7). 
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Figura 4.7: Resultado da Classificação dos Pares 

 
 

 A seguir, inicia-se a fase classificação dos comentários em nível de característica 

e em nível de documento com base nas polaridades dos pares, como descrito na seção 

4.4.3. As figuras 4.8 e 4.9 mostram os resultados para cada um desses níveis de classifi-

cação. O usuário deve selecionar o botão que indica o nível de classificação desejado: 

“Nível de Característica” ou “Nível de Documento”. 
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Figura 4.8: Resultado da Classificação em Nível de Característica 

 

 

 
Figura 4.9: Resultado da Classificação em Nível de Documento 
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4.7. Considerações Finais 

Neste capítulo, foi apresentado o PairClassif, um método para Análise de Sen-

timento em nível de Característica. O método de classificação aqui proposto foi imple-

mentado e acoplado ao Extrator de Pares, dentro do sistema SAPair. Seguindo a abor-

dagem do SAPair, o PairClassif também trabalha com pares (característica, palavra 

opinativa), atribuindo polaridade aos pares extraídos na Etapa de extração de pares, para 

então determinar o sentimento das opiniões. Apesar do foco em classificação no nível 

de características, também podemos obter a classificação no nível de documento, a fim 

de oferecer uma análise mais profunda ao usuário.  

 O SAPair conta com as 3  etapas principais de um sistema de Análise de Senti-

mento (Extração, Classificação e Visualização). Porém, nossas principais contribuições 

estão nos módulos de Classificação de Sentimentos e Visualização, uma vez que o mó-

dulo de Extração foi desenvolvido em conjunto com Lima (2011). A etapa de Análise 

de Subjetividade foi dispensada, já que todos os comentários contidos nos corpora usa-

dos foram considerados opinativos. Contudo, esse módulo está listado dentre os traba-

lhos futuros (ver Capitulo 6). 

  No próximo capítulo, serão mostrados os resultados dos experimentos e uma 

comparação dos nossos resultados com os principais trabalhos da literatura. 
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Experimentos e Resultados 
 

Este capítulo apresenta os experimentos realizados para validar o método de 

classificação de sentimento baseado em pares, implementado no PairClassif. Como 

visto no Capítulo 4, o PairClassif foi integrado ao SAPair, um sistema de completo de 

AS baseado em pares (ver Figura 5.1).  

Veremos inicialmente uma descrição das Bases de Dados usadas no experimento 

(seção 5.1) – incluindo a obtenção dos corpora de comentários. A seguir, temos uma 

descrição dos experimentos realizados, incluindo métricas utilizadas, procedimentos 

realizados e resultados obtidos. 

Foram realizados três experimentos. O primeiro experimento é referente ao mó-

dulo de Extração de Características, que foi reimplementado dentro deste trabalho de 

mestrado, a fim de melhorar seu desempenho (ver seção 5.2). 

O segundo experimento avalia o desempenho do PairClassif na classificação em 

nível de características. O desempenho do PairClassif foi calculado usando as métricas 

já tradicionais na classificação: Matriz de confusão e precisão total, comparando seu 

desempenho a duas outras propostas existentes na literatura relacionada: classificação 

baseada apenas no SentiWordNet, e classificação baseada no PMI-IR [TURNAY, 2002] 

(seção 5.3.1). O terceiro experimento avalia o PairClassif em nível de documento. 

A Figura 4.1 – Arquitetura Geral do SAPair, foi repetida aqui (Figura 5.1) para 

facilitar a apresentação dos experimentos, uma vez que vamos mencionar bases de da-

dos e módulos apresentados nesta figura. 

 

5 
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Figura 5.1: Arquitetura Geral do SAPair 

5.1. Bases de Dados 

Para o correto funcionamento dos protótipos, cinco bases externas são essenci-

ais: Base de opiniões (Corpora 1 e 2); SentiWordNet; Base de substituições; base de 

Indicadores; e a base de Expressões Negativas. Essas bases serão detalhadas nas seções 

abaixo. 

5.1.1. Base de Opiniões 

Essa base guarda dois corpora de comentários dentro do mesmo domínio: o cor-

pus de opiniões 1, que é utilizado pelo  módulo de Extração de Característica para a 

criação da lista de pares (característica, palavra opinativa); e o corpus de opiniões 2, que 

cujos comentários serão classificados pelo PairClassif, responsável pela análise de sen-

timento tanto no nível de característica como de documento.   

A fim de verificar se nossa estratégia é livre de domínio, os experimentos foram 

repetidos para dois domínios diferentes: aparelhos celulares e filmes. Para cada domí-

nio, foi criada uma Base de opiniões distinta (cada uma contendo dois corpora de opini-

ões, como explicado acima). 

 As opiniões foram coletadas a partir do site do GoogleShopping22 com o auxílio 

de um Web crawler que extrai reviews desse site. Foi coletados mais de 80 mil comen-

tários dos mais diversos domínios. A seguir, selecionamos comentários nos domínios 

escolhidos (Filmes e Aparelhos Celulares). Cada um desses domínios possui em média 

                                                 
 
22

http://www.google.com/shopping 

http://www.google.com/shopping
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20 mil comentários. Para cada domínio considerado, foi realizada uma seleção aleatória 

de 5500 comentários para os experimentos. Desse total, foram utilizados 500 comentá-

rios para a etapa de extração, e 5000 comentários para a etapa de classificação23. 

A quantidade de comentários utilizados na etapa de Classificação pode variar 

sem influir no resultado da classificação. Porém, o mesmo não acontece com a etapa de 

Extração. Para a Extração de pares, foram utilizados 500 comentários, valor este empi-

ricamente escolhido: uma quantidade muito grande de comentários acarretava na queda 

da precisão, e uma quantidade muito pequena, acarretava em uma queda na cobertura do 

resultado final da extração (ver seção 5.2.2). 

 Esses comentários foram armazenados em um arquivo no formato “.xls” (plani-

lha do Excel). Para manipular os dados de arquivos “.xls” foi utilizado a API Apache 

POI24.  

Cada comentário é composto por uma linha da planilha do arquivo do Excel, di-

vidida em seis colunas. O Quadro 5.1 mostra o formato de cada comentário. 

Marca Domínio Cons Prós Comentário Livre Pontuação 

Quadro 5.1: Formato do armazenamento do comentário 

 A primeira coluna determina a marca do produto, por exemplo, “Nokia N8”no 

domínio de Aparelhos Celulares, ou “Ice Age” no domínio de Filmes. A segunda coluna 

indica o domínio do comentário. As três colunas seguintes estão relacionadas ao comen-

tário. Como os comentários extraídos possuem o formato Prós, Contras e Texto Livre 

(ver Capítulo 2), as próximas três colunas representam essas três informações. Na hora 

de digitar o comentário, o usuário tinha a opção de preencher os três campos ou apenas 

um deles, então haverá comentários onde apenas um dos campos foi preenchido. A úl-

tima coluna representa a pontuação dada pelo o usuário ao produto. Essa pontuação vai 

de 1 a 5 estrelas. Os comentários que não receberam a pontuação do usuário forma ex-

cluídos dos experimentos, pois essa informação é necessária para avaliar o desempenho 

do PairClassif (ver seção 5.3). 

5.1.2. SentiWordNet 

O SentiWordnet já foi apresentado em detalhes no capítulo 3, portanto não será 

necessário apresentá-lo novamente aqui.  

A base do SentiWordNet pode ser obtida com uma solicitação feita no próprio 

site25,  onde também pode ser encontrado o artigo que detalha a formação da base, e 

uma aplicação online para consultá-la. 

                                                 

 
23

 A base de teste utilizada em cada etapa e domínio pode ser acessada em: http ://cin.ufpe.br/~fab/SAPair 
24

http://poi.apache.org/ 
25

http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 
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 Essa base vem no formato “.txt”. Foi implementada uma classe Java para consul-

tar cada palavra e sua respectiva polaridade (para mais detalhes do arquivo, e da imple-

mentação da classe, ver seções 3.3.1 e 4.4.1, respectivamente). 

5.1.3. Bases de Substituições, Indicadores e Expressões Negativas 

A base de substituição é subdividida em outras três bases: base de abreviações, 

base de contrações e base de gírias (ver [LIMA, 2011]). A base de indicadores, também 

em formato de texto “.txt”, foi utilizada durante a extração de características (ver [LI-

MA, 2011]). 

A base de Expressões Negativas é utilizada durante a classificação em nível de 

documentos, essa também se encontra no formato de texto “.txt”. Para mais detalhes 

dessa base ver seção 4.4.3. 

5.2. Testes com o Módulo de Extração de Característica 

 Como visto no Capítulo 4, o módulo de Extração de Características recebe como 

entrada um corpus de comentários em um domínio específico, e retorna pares (caracte-

rística, palavra opinativa), usados pelo módulo de classificação de sentimento. 

Esse módulo foi novamente implementado neste trabalho de mestrado seguindo 

o modelo proposto por Lima (2011), com algumas modificações para melhorar seu de-

sempenho. Na implementação atual do SAPair, foi utilizado o Stanford POS-Tagger, 

que oferece uma melhor precisão na classificação da classe gramatical das palavras. 

Além disso, os corpora usados na extração dos pares (nos domínios de Filme e Apare-

lhos Celulares), contam com 500 comentários cada um, sendo bem maiores do que o 

corpus utilizado por Lima (que tinha apenas 100 comentários). 

 Para o passo “Filtro de Pares” foi utilizado o Google como engenho de busca. 

Para realizar as consultas no Google foi utilizado a API Prowser – Programmati-

cBrowser26. Também foi utilizado o engenho de busca Bing, mas este mostrou um re-

sultado inferior ao do Google nos dois domínios utilizados para teste (Filmes e Apare-

lhos Celulares). Assim, apresentamos aqui apenas os resultados obtidos pelo Google. 

Para realização do experimento, foram identificadas manualmente as caracterís-

ticas (explícitas e implícitas), assim como as palavras opinativas ligadas a cada uma 

destas características.  

A partir dos dois corpora utilizados nos experimentos, foram manualmente iden-

tificadas as características (explícitas e implícitas) presentes, bem como as palavras opi-

nativas relacionadas a cada uma destas características, resultando em 210 pares possí-

veis no domínio de Aparelho Celular, e 201 pares possíveis no domínio de filmes. 

                                                 
 
26

http://prowser.sourceforge.net/ 

http://prowser.sourceforge.net/
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5.2.1. Configurações do Experimento 

Este módulo recebe como entrada dois parâmetros: 

1) O threshold de frequência, usado no passo “Extração de Pares”, que determina 

até que limiar de frequência os substantivos frequentes serão aceitos como característi-

cas candidatas (ver [LIMA, 2011]); e 

2) O threshold de relevância, durante o “Filtro de Pares”, que determina o limiar de 

aceitação dos pares extraídos no passo anterior – i.e., com que grau de rigidez os pares 

são filtrados com base no domínio utilizando-se o NGD na última etapa da extração (ver 

[LIMA, 2011]). 

Esses parâmetros podem ser ajustados para cada novo domínio de aplicação, pa-

ra se obter um melhor resultado. Nosso experimento utilizou quatro configurações dis-

tintas para realizar os testes em cada um dos domínios considerados (ver Tabela 5.1). 

Configuração Domínio Threshold 

Frequência 

Threshold 

Relevância 

1.1 Aparelho Celular 5% 0.3 

1.2 Aparelho Celular 5% 0.5 

1.3 Aparelho Celular 10% 0.3 

1.4 Aparelho Celular 10% 0.5 

2.1 Filme 5% 0.3 

2.2 Filme 5% 0.5 

2.3 Filme 10% 0.3 

2.4 Filme 10% 0.5 

Tabela 5.1: Configuração dos Testes 

 

 Seguindo os experimentos apresentados por Lima (2011), os resultados do nosso 

experimento foram analisados em duas etapas: Análise da Extração de Características e 

a Análise da Extração de Palavras opinativas.  

5.2.2. Análise da Extração de Características 

Antes de apresentarmos os resultados dos experimentos, veremos as métricas 

utilizadas para obter os resultados numéricos. 

Métricas Utilizadas 

Para a avaliação do desempenho do módulo de Extração, foram utilizadas três 

métricas tradicionais na área de Recuperação de Informação [BAEZA-YATES & RI-

BEIRO-NETO, 1999]: Precisão (Pe), Cobertura (Ce) e F-measure (FMe).  

A precisão consiste na fração de instâncias relevantes em um determinado con-

junto. No nosso contexto, a Pe consiste na fração de pares corretamente extraídos (rele-

vantes) em relação ao total de pares retornados pelo Extrator. 
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A cobertura consiste na proporção de instâncias relevantes contidas em um de-

terminado conjunto, com relação ao número total de instâncias relevantes possíveis. No 

nosso caso, a Ce consiste na fração de pares corretamente extraídos em relação ao total 

de pares relevantes existentes no corpus.  

A precisão e cobertura podem ser definidas a partir das equações 5.1 e 5.2, res-

pectivamente: 

    
  

     
                                                 Eq. 5.1 

 

    
  

     
                                                 Eq. 5.2 

Onde    (true positive) consiste nas instâncias relevantes,    (false positive) consiste nas 

instâncias irrelevantes, e    (false negative) consiste nas instâncias relevantes que não 

foram inseridas no conjunto. 

 A terceira medida, F-measure, consiste na média harmônica entre precisão e co-

bertura, que pode ser definida pela equação 5.3. 

 

    
                    

                  
                                                 Eq. 5.3 

 

Análise dos Resultados 

Para analisar a qualidade das características extraídas em cada domínio, foram 

utilizadas as configuração vistas na tabela 5.1. Para cada configuração, a análise é reali-

zada nas três etapas do processo de Extração de Características (ver seção 4.3):  

1) Características Frequentes (Etapa 1),  

2) Características Frequentes e Infrequentes (Etapa 2) e  

3) Lista Final de Características (Etapa 3). 

 A tabela 5.2 mostra o resultado do desempenho obtido pelo módulo de extração 

neste trabalho de mestrado. 

Config. 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Pe Ce FMe Pe Ce FMe Pe Ce FMe 

1.1 0,790 0,245 0,374 0,602 0,767 0,675 0,682 0,724 0,702 

1.2 0,790 0,245 0,374 0,602 0,767 0,675 0,709 0,645 0,675 

1.3 0,688 0,402 0,507 0,581 0,799 0,673 0,693 0,766 0,728 

1.4 0,688 0,402 0,507 0,581 0,799 0,673 0,743 0,647 0,692 

2.1 0,757 0,337 0,466 0,495 0,649 0,562 0,523 0,609 0,563 

2.2 0,757 0,337 0,466 0,495 0,649 0,562 0,625 0,569 0,596 

2.3 0,509 0,332 0,402 0,517 0,805 0,630 0,590 0,755 0,662 

2.4 0,509 0,332 0,402 0,517 0,805 0,630 0,698 0,658 0,677 

Média 0,686 0,329 0,437 0,549 0,755 0,635 0,658 0,672 0,662 

Tabela 5.2: Resultados da Extração de Características do SAPair 
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Embora os corpora coletados para cada domínio considerado possuam em média 

20 mil comentários, para a etapa de Extração foram utilizados apenas 500 comentários 

de cada domínio. Foi observado que, com o grande aumento da quantidade de comentá-

rios, aumentava muito o tempo de processamento do módulo de extração, e a precisão 

dos resultados diminuía. A queda da precisão se deveu ao fato de que, com o aumento 

da quantidade de comentários, crescia também o número de falsas características, dimi-

nuindo a precisão do extrator. Porém, uma quantidade muito pequena de comentários 

extraía um número insuficiente de características (baixa cobertura). Assim, tivemos que 

investigar qual a quantidade ideal de comentários para se melhorar a precisão e a cober-

tura do Extrator.  

 Na tabela 5.2, nota-se uma pequena queda na taxa de precisão na etapa 2, ocasi-

onada pelo aumento da quantidade de características candidatas com as características 

infrequentes, o que fez com que surgisse uma grande quantidade de falsas característi-

cas. Porém, houve também um grande acréscimo na cobertura, chegando alguns casos a 

dobrar esse valor. 

 Na terceira etapa, com a exclusão de características não pertencentes ao domí-

nio, realizada pelo filtro de pares com base na relevância com o domínio, houve uma 

melhora da precisão e uma pequena queda na cobertura, já que algumas características 

verdadeiras foram eliminadas durante o processo. O resultado final (etapa 3) mostrou-se 

bastante satisfatório, obtendo a melhor F-measure das três etapas. 

5.2.3. Análise da Extração das Palavras Opinativas 

Para avaliar a qualidade da extração das palavras opinativas, foram selecionadas 

10 características de cada domínio, e para cada característica foi selecionado um con-

junto de palavras opinativas esperadas pelo módulo de extração. As tabelas 5.3 e 5.4 

mostram os resultados de Lima (2011), e do protótipo aqui implementado, respectiva-

mente. 

 

Domínio Precisão Cobertura F-measure 

Aparelhos Celulares 0,764 0,818 0,790 

Filmes 0,708 0,809 0,755 

Tabela 5.3: Resultado dos testes da extração de palavras opinativas [LIMA, 2011] 

 

Domínio Precisão Cobertura F-measure 

Aparelhos Celulares 0,824 0,823 0,823 

Filmes 0,758 0,835 0,795 

Tabela 5.4: Resultado dos testes da extração de palavras opinativas do SAPair 

  

A versão atual do SAPair obteve uma melhora nos resultados em comparação 

aos resultado de Lima (2011). Essa melhora, como era esperado por Lima (2011) em 
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seu trabalho, pode ser justificada pelo uso aqui de um POS-Tagger com maior precisão. 

Note que a classificação errada da classe gramatical das palavras ocasiona em erros na 

identificação das palavras opinativas, já que essas são obtidas com base em regras gra-

maticais. 

5.3. Testes com o Módulo de Classificação de Sentimentos (Pair-

Classif) 

Este módulo é o foco central deste trabalho de mestrado. O módulo recebe como 

entrada os pares extraídos na etapa anterior, classifica esses pares, e em seguida usa os 

pares já classificados para classificar a polaridade de novos comentários apresentados 

ao módulo. 

Realizamos dois experimentos para avaliar o desempenho do PairClassif. O 

primeiro experimento tem foco no nível de característica. Além de verificar as taxas de 

desempenho do PairClassif, esse experimento também compara nossos resultados com 

outros trabalhos renomados no meio acadêmico (seção 5.3.1).  

O segundo experimento avaliou o desempenho do PairClassif para o nível de 

documento, tendo em vista que a maioria dos trabalhos encontrados na literatura foca 

nesse nível de análise (seção 5.3.2). Assim, foi possível verificar também que os pares 

classificados (nível de característica) podem ser usados para classificar os comentários 

(nível de documento), obtendo bons resultados. 

 Como visto, o PairClassif possui três passos: Atribuição Inicial de Polaridade, 

Filtro de Polaridade e Classificação de Opinião. No passo Filtro de Polaridade, foi utili-

zado o engenho de busca do Google com o auxílio da API Prowser – Programmatic 

Browser. Foram também utilizados outros engenhos de busca, como o Bing, porém o 

Google obteve os melhores resultados. 

5.3.1. Análise da Classificação em Nível de Característica 

Como visto, o PairClassif recebe como entrada os pares extraídos pelo módulo 

anterior, e devolve como saída triplas (característica, palavra opinativa, polaridade).  

Para avaliarmos a qualidade da classificação realizada por este módulo, foi classificado 

manualmente os pares extraídos com as polaridades +1 ou -1. Isso foi necessário porque 

não encontramos disponível um corpus de pares já etiquetados. 

 Veremos a seguir uma breve descrição das métricas utilizadas neste experimen-
to. A seguir, veremos os valores obtidos pelo PairClassif na classificação dos pares ex-
traídos na etapa anterior. Por fim, veremos uma análise comparativa do desempenho do 

PairClassif em  relação a dois trabalhos relacionados: o SentiWordNet e o trabalho de 
Turney (2002). Para possibilitar uma comparação justa, implementamos um protótipo 

usando cada uma dessas abordagens.  
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Métricas Utilizadas 

Para a classificação em nível de característica, a avaliação do resultado foi reali-

zada com base nas métricas tradicionalmente usadas Classificação de Texto. A tabela 

5.5 traz a matriz de confusão com as fórmulas utilizadas. 

 

   

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+)                           

Classe 2(-)                           

Classe 3 (0)                           

Tabela 5.5: Modelo de matriz confusão para classificação em nível de característica 
considerando três classes (+, -, 0). 

 

Onde        (true positive) é a quantidade pares da classe i corretamente classi-

ficados, e             é quantidade de pares da classe Ci erroneamente classificados 

como sendo da classe Cj. 

A partir daí, é possível calcular a precisão (Pc) e a cobertura (Cc) do classifica-

dor por classe (ver Equações 5.4 e 5.5 respectivamente). Calculamos também a F-

measure (FMc) usando a mesma fórmula da FMe (Equação 5.3).  

                    
      

                                
                         Eq. 5.4 

 

                    
      

                                
                           Eq.5.5 

 
Trabalhos Relacionados 

Como dito, o desempenho do PairClassif foi comparado com dois trabalhos re-

lacionados, discutidos brevemente a seguir. Nos dois casos, utilizamos os mesmos pares 

extraídos pelo Módulo extrator, a fim de obter uma comparação mais justa. 

SentiWordNet 

O SentiWordNet já foi apresentado na 3.3.1. Devido a ser uma ferramenta muito 

utilizada na área de classificação de sentimento, implementamos um protótipo para 

comparar os resultados da classificação puramente baseada no SWN com o desempenho 

do PairClassif. Aqui, cada par simplesmente recebe a polaridade associada à sua pala-

vra opinativa no SWN.  

 Para obter essa polaridade, é calculada a média de todos os scores positivos da 

palavra analisada para obter um único score positivo, e a média dos scores negativos da 



64 
 

palavra analisa para obter um único score negativo. Por fim, é atribuída à palavra opina-

tiva a polaridade de maior score. Caso os dois scores sejam iguais, será atribuído a pola-

ridade neutra (0). 

PMI-IR 

O PMI-IR é uma técnica utilizada por Turney (2002) para realizar classificação 

em nível de característica. Seus resultados mostram-se um dos melhores no meio aca-

dêmico para esse tipo de classificação.  

 O PMI (Pointwise Mutual Information) é uma medida da Teoria da Informação 

utilizada para calcular a relação entre duas ou mais palavras. Turney utilizou esse con-

ceito na Classificação de Sentimentos, usando um engenho de busca para o cálculo do 

PMI com base na quantidade de páginas retornadas pelo engenho de busca. Ele chamou 

essa técnica de PMI-IR (Pointwise Mutual Information and Information Retrieval).  

No PMI-IR, o cálculo da polaridade de uma dada palavra é feito a partir da dife-

rença entre sua similaridade com uma palavra positiva (por exemplo, “excellent”) e a 

sua similaridade com uma palavra negativa (por exemplo, “poor”). Nesse experimento, 

foi analisada a classificação de pares como: “big screen”, “smallscreen”, “weakactor”, 

etc. Para calcular a similaridade entre duas palavras é utilizada a equação 5.6. 

                  (
            

                 
)                                 Eq.5.6 

 

Onde,    e    são as palavras para as quais se deseja calcular a similaridade.         é 

a quantidade de resultados retornados pelo engenho de busca para a palavra   , e 

             é a quantidade de resultados retornados pelo engenho de busca para as 

palavras   e    na mesma consulta. 

Após o cálculo da similaridade da palavra opinativa com as palavras positivas e 

negativas, a palavra opinativa recebe a polaridade que retornou mais hits. Aqui, como 

no caso do SWN, a polaridade da palavra opinativa foi atribuída ao par. 

Resultados Obtidos 

Cada protótipo implementado foi avaliado na categorização dos 210 pares no 

domínio de Aparelhos Celulares, e dos 201 pares no domínio de filmes. Como visto no 

começo desta seção, utilizamos aqui as métricas clássicas em Classificação de Texto: 

Precisão, Cobertura e F-Measure. A matriz confusão foi calculada considerando as três 

classes providas pelo SentiWordNet (positivo (+), negativo (-) e neutro (0)). 
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Corpus de Aparelhos Celulares 

 As tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 mostram a matriz confusão da classificação em nível de 

características para os pares no domínio de Aparelhos Celulares para os protótipos do 

SAPair, PMI-IR e SentiWordNet, respectivamente. 

SAPair 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 155 5 1 

Classe 2 (-) 13 35 1 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.6:Matriz confusão da classificação em nível de característica do SAPair no 

domínio de Aparelho Celular 
  

PMI-IR 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 161 0 0 

Classe 2(-) 46 3 0 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.7:Matriz confusão da classificação em nível de característica do PMI-IR no 
domínio de Aparelho Celular 

 

SentiWordNet 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 108 30 23 

Classe 2(-) 3 41 5 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.8:Matriz confusão da classificação em nível de característica do Senti-

WordNet no domínio de Aparelho Celular 

 

 Observando as tabelas, pode ser visto que em todas elas a Classe 3 da classifica-

ção manual é sempre igual a zero, uma vez que nenhum comentário foi manualmente 

etiquetado como neutro. No SAPair, apenas dois pares, dentre os 210, foram classifica-

dos automaticamente como sendo neutros.  

Já o SentiWordNet peca nesse ponto, uma vez que 28 pares foram classificados 

como neutros. A classificação neutra ocorre principalmente com as palavras opinativas 

que, a depender do domínio, podem apresentar polaridades opostas, como: “big”, 

“small”, “large”, etc. Em domínios onde há várias ocorrências desse tipo de palavra 

opinativa, o SAPair obtém resultados superiores aos dos outros métodos. 

No PMI-IR, embora nenhum par seja classificado como neutro, não foi obtido 

um bom resultado na classificação de pares da Classe Negativa. Diferente deste, o SA-

Pair obteve ótimos resultados na Classe Positiva (Classe 1) e na Classe Negativa (Clas-
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se 2), obtendo, no geral, o melhor resultado dos três métodos. Isso pode ser verificado 

analisando as tabelas 5.9, 5.10 e 5.11, que mostram os resultados de precisão e cobertu-

ra para cada um dos métodos. 

 

SAPair 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 92,3% 87,5% 0,0% 

Cobertura 96,3% 71,4% 0,0% 

F-Measure 94,2% 78,7% 0,0% 

Tabela 5.9:Resultado da classificação em nível de característica do SAPair no domínio 
de Aparelhos Celulares 

 

PMI-IR 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 77,8% 100,0% 0,0% 

Cobertura 100,0% 6,1% 0,0% 

F-Measure 87,5% 11,5% 0,0% 

Tabela 5.10: Resultado da classificação em nível de característica do PMI-IR no domí-

nio de Aparelhos Celulares 
 

SentiWordNet 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 97,3% 57,7% 0,0% 

Cobertura 67,1% 83,7% 0,0% 

F-Measure 79,4% 68,3% 0,0% 

Tabela 5.11:Resultado da classificação em nível de característica do SentiWordNet no 

domínio de Aparelhos Celulares 
 

A classe 3 (pares neutros) obteve Precisão = Cobertura = F-Measure = 0, uma 

vez que nenhum comentário foi manualmente etiquetado como neutro. 

Analisando as três tabelas, pode-se verificar que o SAPair foi superior aos outros 

dois protótipos. Para ver isso, basta analisar o F-measure, uma vez que essa métrica 

calcula a média harmônica entre a cobertura e a precisão. 

Embora os resultados do PMI-IR mostrem 100% na cobertura da classe 1, e 

100% na precisão da classe 2, seus resultados ainda se mostram inferiores aos do SA-

Pair, uma vez que no PMI-IR a cobertura da classe negativa é muito inferior (inaceitá-

vel), e a precisão da classe positiva está bem abaixo da precisão do SAPair. 

Já no SentiWordNet há uma inversão em relação ao PMI-IR: ótimo resultado na 

precisão da classe positiva, porém, baixa cobertura; e ótimo resultado na cobertura da 

classe negativa, porém, baixa precisão. O SAPair obteve bons resultados na cobertura e 

precisão das duas classes. 
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Corpus de Filmes 

As tabelas 5.12, 5.13 e 5.14 mostram a matriz confusão da classificação em nível 

de características no domínio de Filmes para cada um dos protótipos. 

SAPair 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 128 18 0 

Classe 2(-) 30 25 0 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.12:Matriz confusão da classificação em nível de característica do SAPair no 

domínio de Filmes 
 

PMI-IR 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 128 18 0 

Classe 2(-) 50 5 0 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.13:Matriz confusão da classificação em nível de característica do PMI-IR no 

domínio de Filmes 
 

SentiWordNet 

  

Automático 

Classe 1 (+) Classe 2(-) Classe 3 (0) 

Manual 

Classe 1 (+) 117 22 7 

Classe 2(-) 14 28 13 

Classe 3 (0) 0 0 0 

Tabela 5.14:Matriz confusão da classificação em nível de característica do Senti-

WordNet no domínio de Filmes 
 

 Analisando a matriz confusão das três técnicas, pode-se verificar que o Senti-

WordNet continua apresentando uma alta taxa de pares classificados como neutros, e o 

PMI-IR continua apresentando um grande desbalanceamento nos resultados das classes 

positiva e negativa, com a classe positiva prevalecendo em relação à negativa. O SAPair 

continua com um equilíbrio entre as duas classes, mostrando bons resultados nas duas, e 

nesse domínio nenhum par foi classificado como neutro. 

 Porém, analisando as tabelas 5.15, 5.16 e 5.17, que mostram a precisão e cober-

tura dos protótipos, pode-se constatar uma leve diferença dos resultados em relação ao 

domínio de aparelhos celulares. 
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SAPair 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 81,0% 58,1% 0,0% 

Cobertura 87,7% 45,5% 0,0% 

F-Measure 84,2% 51,0% 0,0% 

Tabela 5.15:Resultado da classificação em nível de característica do SAPair no domí-
nio de Filmes 

 

PMI-IR 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 71,9% 21,7% 0,0% 

Cobertura 87,7% 9,1% 0,0% 

F-Measure 79,0% 12,8% 0,0% 

Tabela 5.16:Resultado da classificação em nível de característica do PMI-IR no domí-
nio de Filmes 

 

SentiWordNet 

  Classe 1 (+) Classe 2 (-) Classe 3 (0) 

Precisão 89,3% 56,0% 0,0% 

Cobertura 80,1% 50,9% 0,0% 

F-Measure 84,5% 53,3% 0,0% 

Tabela 5.17:Resultado da classificação em nível de característica do SentiWordNet no 
domínio de Filmes 

 

 Analisando os resultados da precisão e cobertura, o SAPair continua superior ao 

PMI-IR, porém, tona-se equivalente ao SentiWordNet. O principal motivo encontra-se 

no fato do domínio de filmes utilizar, em sua maioria, palavras opinativas claramente 

positivas ou negativas, como por exemplo: “bad”, “fantastic”, “great”, “amazing”. O 

SentiWordNet consegue classificar bem essas palavras. 

5.3.2. Análise da Classificação em Nível de Documento 

Como visto no capítulo 4, a classificação em nível de documento atribui a pola-

ridade aos comentários com base nos pares classificados - i.e., nas triplas (característi-

ca, palavra opinativa, polaridade). Apesar de esse não ser o foco no nosso trabalho, 

realizamos esse experimento tendo em vista que a maioria dos trabalhos encontrados na 

literatura foca nesse nível de análise.  

Este experimento utilizou dois corpora de comentários diferente dos usados nos 

experimentos já relatados, porém dentro dos mesmos domínios (i.e., aparelhos celulares 

e filmes). Nosso objetivo aqui foi verificar se o classificador não estava “viciado” nos 

dados do corpus 1. O corpus2 de ambos os domínios conta com 5000 comentários.  

Devido ao tamanho do corpus, não foi possível etiquetar manualmente o senti-

mento de cada comentário. Assim, para aferir a precisão do classificador nesse nível, 

utilizamos as notas atribuídas pelo autor de cada comentário (de 1 a 5 estrelas). Os co-
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mentário com 4 ou 5 estrelas foram considerados como positivos; os  comentários com 

1 ou 2 estrelas foram considerados negativos.  Por fim, os comentários com 3 estrelas 

foram considerados neutros, tendo sido então eliminados do experimento, para que fos-

se possível separar bem os comentários positivos dos negativos. 

Métricas Utilizadas 

Para a classificação em nível de documento, apenas a precisão global foi anali-

sada (Equação 5.7), sendo calculada a partir da matriz confusão abaixo (tabela 5.18).  

  

SAPair 

Positivo Negativo 

Manual 
Positivo       

Negativo       

Tabela 5.18: Modelo de matriz confusão para classificação em nível de documento. 
 

          
     

           
                                              Eq. 5.7 

 

Onde    (True Positivo) é a quantidade de documentos classificados como posi-

tivos e que foram marcados com 4 ou 5 estrelas;    (True Negative) representa a quanti-

dade de comentários classificados negativamente pelo SAPair e que realmente eram 

negativos;    é a quantidade de documentos classificados como positivo, mas possuem 

uma polaridade negativa (1 ou 2 estrelas);    é a quantidade de documentos classifica-

dos como negativo, mas eram positivos (4 ou 5 estrelas). 

Resultados Obtidos 

As tabelas 5.19 e 5.20 mostram a matriz confusão para a classificação em nível 

de documento nos domínios de Aparelhos Celulares e Filmes, respectivamente. 

Aparelhos Celulares 
SAPair 

Positivo Negativo 

Manual 
Positivo 2933 285 

Negativo 559 1223 

Tabela 5.19: Matriz confusão da classificação em nível de documento do SAPair no 
domínio de Aparelhos Celulares 

 

Filmes 
SAPair 

Positivo Negativo 

Manual 
Positivo 2712 387 

Negativo 753 1148 

Tabela 5.20: Matriz confusão da classificação em nível de documento do SAPair no 
domínio de Filmes 

O SAPair obteve uma precisão de 83,12% no domínio de Aparelhos Celulares e 

77,20% no domínio de Filmes. Essa queda na precisão de um domínio para o outro era 
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esperada, uma vez que na classificação em nível de características também houve uma 

queda na precisão de um domínio para o outro. 

5.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os resultados dos experimentos com os mó-

dulos de extração e classificação do SAPair, dando-se maior destaque para a etapa de 

Classificação em Nível de Características, que trouxe uma comparação entre os três 

protótipos desenvolvidos. 

O PairClassif mostrou-se superior em domínios nos quais as palavras opinativas 

são, em sua maioria, palavras que variam o sentimento (polaridade) a depender do do-

mínio. O PairClassif obteve resultados similares, igualmente satisfatórios, ao Senti-

WordNet em domínios nos quais as palavras opinativas são sempre positivas ou negati-

vas, independente do domínio. 

O próximo capítulo irá apresentar uma conclusão deste trabalho, indicando as 

principais contribuições para a Análise de Sentimentos, bem como as dificuldades en-

contradas, possíveis melhoras e trabalhos futuros. 
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Conclusão 
 

Esta Dissertação apresentou o PairClassif, um Classificador de Sentimento no 

nível de característica baseado em pares (característica, palavra opinativa). O sentimen-

to de cada par é inicialmente determinado através do SentiWordNet , sendo posterior-

mente validado através de uma classificação baseada em padrões com consulta a algum 

Engenho de Busca na Web. 

Como visto, este trabalho foi desenvolvido no contexto de uma pesquisa sobre 

AS em nível de característica, que resultou em um processo geral de AS denominado de 

SAPair (do inglês, Sentiment Analysis using Pairs). O SAPair conta com as etapas de 

Extração de Características e Classificação de Sentimento.  

Adotamos aqui a abordagem baseada em técnicas estatísticas e linguísticas, vi-

sando principalmente a independência de domínio. Os resultados dos experimentos 

comprovaram que nossa abordagem obteve bons resultados para dois domínios bastante 

distintos: telefones celulares e filmes. Em ambos os casos, o desempenho do sistema 

implementado foi muito satisfatório.  

 A seguir, a seção 6.1 destaca as principais contribuições do processo aqui pro-

posto, e a seção 6.2descreve oportunidades futuras de pesquisas a partir do que já foi 

realizado. 

 

6.1. Considerações Finais 

Destacamos abaixo as principais contribuições do trabalho realizado, e relatado 

nesta Dissertação de Mestrado: 

 Realização de uma revisão bibliográfica extensa sobre Análise de Sentimentos, 

incluindo os principais conceitos e etapas para o desenvolvimento de um sistema 

completo de AS, bem como os principais trabalhos relacionados à classificação 

de sentimento – foco do nosso trabalho.  

 Definição de um método e construção de um protótipo para classificação de sen-

timento no nível de característica (granularidade fina).  

6 
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 Definição de um passo de validação de polaridade baseado em padrões, que mi-

tiga erros na atribuição de polaridade pelo SentiWordNet (ou por outro léxico 

com polaridade).  

 Utilização da abordagem linguística e estatística, favorecendo a independência 

do domínio de aplicação.  

 Junção dos módulos de extração de características (originalmente implementado 

por Lima (2011)) e o PairClassif no sistema SAPair.  

 Construção de um protótipo de sistema de AS que realiza a classificação em ní-

vel de características ou de documento com uso de pares, oferecendo uma solu-

ção multi-domínio com ótimas taxas de desempenho.  

 

6.2. Trabalhos Futuros 

Este trabalho deixa em aberto diversas extensões, que podem ser implementadas 

de modo a melhorar o trabalho aqui relatado. Dentre essas propostas, podemos citar: 

1. Classificação de Subjetividade: o próximo passo para oferecermos um sis-

tema de AS completo e mais autônomo é a construção do módulo de Análise 

de Subjetividade, responsável por separar os textos opinativos dos textos ob-

jetivos. 

2. A utilização de um corretor ortográfico: A ocorrência de erros de portu-

guês é comum, principalmente em fóruns e redes sociais. A ocorrência des-

ses erros é um dos muitos problemas enfrentados pelo nosso sistema e na AS 

em geral. Um corretor ortográfico iria auxiliar a melhorar as taxas de preci-

são do nosso processo de classificação. 

3. Combinação de POS-Taggers: como dito, o Stanford POS-Tagger obteve 

os melhores resultados nos testes que realizamos. Contudo, esse tagger ainda 

apresenta erros na determinação das classes gramaticais, o que influencia ne-

gativamente a precisão das etapas de Extração e Classificação. A combina-

ção de POS-Taggers poderá melhorar a determinação da classe gramatical 

das palavras, e consequentemente, possibilitar uma melhora nas taxas de 

precisão dessas duas etapas da AS. 

4. Agrupamento de Pares Sinônimos: pares sinônimos podem ser considera-

dos um único par, melhorando a precisão do sistema. 

5. Resolução de correferência: identificação automática da característica que 

está sendo referenciada por um pronome, a fim de melhorar a cobertura do 

sistema. 

6. Módulo de Indexação de Conteúdo: O desenvolvimento desse módulo tor-

naria o passo Filtro de Polaridade, da etapa de classificação (ver seção 
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4.4.2), independente de um engenho de busca, e com melhores resultados, 

caso esse módulo indexe apenas conteúdos dos textos opinativos. 
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