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Resumo 
 

 

 

 

 

 

Mineração de Opinião, também chamada de Análise de Sentimento, explora o estudo 

computacional de opiniões, sentimentos e emoções expressadas em fontes como textos não 

estruturados. Com a crescente popularidade e disponibilidade de recursos para se veicular 

opiniões na Web, os internautas passaram a ser não só um mero consumidor de um produto já 

pronto, mas também um gerador de conteúdo na Web.  A classificação de sentimento tem o 

desafio de automatizar a análise de opiniões na Web, a fim de colaborar na forma como as 

pessoas podem, fazem e usam ativamente as tecnologias de informação para buscar e 

compreender as opiniões dos outros. Diversas pesquisas têm explorado métodos 

supervisionados e não supervisionados para classificação de sentimento que abrangem 

técnicas de processamento de linguagem natural, recuperação da informação e 

recursos léxicos. Este trabalho propõe o uso do recurso Léxico SentiWordNet, com um 

método não supervisionado, que realiza  a seleção de termos unigrama nas classes 

gramaticais adjetivo, advérbio, substantivo  e verbo, para classificar a polaridade, se negativa, 

positiva ou neutra, de  termos e  documentos. A fim de avaliar o desempenho do método, 

experimentos foram  realizados em duas bases de dados, que abrangem comentários extraídos 

do Amazon.com e citações em artigos científicos. Os resultados obtidos 

experimentalmente mostraram que o SentiWordNet atingiu uma média de 76% para o total de 

termos distintos extraídos, a maior taxa de acerto global foi 58% para a base de documentos 

do Amazon.com e 18.83% para a base de artigos científicos. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

Opinion Mining, also called Sentiment Analysis, explores the computational study of 

opinions, feelings and emotions expressed in unstructured sources such texts. With the 

increasing popularity and availability of resources to convey opinions on the Web, users have 

become not only mere consumers of a finished product, but also a generator of content on the 

Web. Sentiment Classification has the challenge of automating the analysis of opinions on 

the Web, to collaborate in the way people can, do and actively use information technologies 

to fetch and understand the opinions of others. Several researches have explored 

supervised and unsupervised methods for sentiment classification including natural language 

processing, information retrieval techniques and lexical resources. This work proposes the 

use of SentiWordNet lexical resource, with an unsupervised method, which performs the 

selection of unigram terms in grammatical classes adjective, adverb,  noun and verb, to 

classify the polarity of terms and documents, if negative, positive or neutral. In order to 

evaluate method’s performance, experiments were executed on two databases, which include 

comments extracted from Amazon.com and citations in scientific articles. The results 

experimentally obtained showed that SentiWordNet achieved an average of 76% to the total 

number of distinct terms extracted, the highest global accuracy rate was 57.07% to the base 

of documents Amazon.com and 18.83% to the base scientific articles. 
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1 Introdução 

 

Nos últimos anos, o acelerado processo de crescimento da Internet e das 

tecnologias Web tem promovido a ascensão de blogs
1
 e redes sociais. Essa tendência 

tem alimentado um mercado de opiniões pessoais na web: opiniões, avaliações, 

recomendações, e outras formas de expressão online. Com a crescente popularidade e 

disponibilidade de recursos para se veicular opiniões, novas oportunidades e desafios 

surgem, colaborando na forma como as pessoas podem, fazem e usam ativamente as 

tecnologias de informação para buscar e compreender as opiniões dos outros. Esse 

rápido crescimento dos dados pode levar também para uma representação coletiva da 

consciência dos usuários da Web. 

A internet vem sendo frequentemente utilizada como um meio de troca de 

informações e opiniões que apresentam um impacto relevante na nossa vida cotidiana 

(Miao et al., 2009). Esses comentários registrados na Web nos oferecem informações 

sobre como a realidade é percebida por outros indivíduos. Nós, seres humanos, estamos 

acostumados a perguntar e comparar as opiniões de diversas pessoas, assim como 

também estamos interessados nas opiniões destas pessoas sobre nós. Estes comentários 

podem vir a influenciar ou colaborar em tomadas de decisões. Nesse contexto, algumas 

organizações também estão interessadas neste conteúdo, pois estão percebendo que 

estas revisões on-line podem trazer algum benefício, como exemplo, inferir em 

estratégicas empresariais (Esuli, 2008). 

As pessoas querem saber quais são os sentimentos  que outros indivíduos 

expressam em relação ao consumo de determinados produtos e serviços para auxiliar em 

suas decisões de consumo (Boiy; Moens, 2008). Geralmente esses potenciais 

consumidores percorrem um grande volume de opiniões on-line, a fim de recuperar 

informações relevantes para seu interesse. O cliente tem que, manualmente, ler e buscar 

os comentários, o que pode ser caracterizado como um processo custoso (Boiy; Moens, 

2008).  

No contexto acima, surgiu a disciplina conhecida como Mineração de Opinião, 

também chamada de Análise de Sentimento, que explora o estudo computacional de 

                                                 
1
 Abreviação de weblog - espaço na internet com registro frequente de informações sobre qualquer tipo 

de assunto (Batista, 2010).  
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opiniões, sentimentos e emoções expressadas em fontes como textos não estruturados 

(Boiy; Moens, 2008). Essa disciplina descreve o que deve ser extraído de fontes de 

opinião (opiniões on-line), por exemplo, opiniões de consumidores, de fóruns e blogs, e 

como os resultados podem ser organizados e apresentados ao usuário (Boiy; Moens, 

2008; Liu, 2010). Além disso, a análise de sentimento tenta identificar características 

comentadas por um avaliador em relação a um assunto, objeto ou pessoa e determinar se 

estes comentários têm predominância positiva ou negativa. O objetivo da pesquisa nesse 

caso não é determinar sobre qual tópico ou tema trata o documento (como realizado nas 

técnicas convencionais de classificação de texto), mas sim em descobrir qual a opinião 

expressa no documento e, classificar a sua polaridade (Veloso; Meira, 2007; Pang; Lee, 

2008).   

Para automatizar o processo de classificação de opinião em documentos textuais, 

diversas abordagens têm sido adotadas. Dentre essas abordagens, algumas englobam 

recursos linguísticos através de técnicas de processamento de linguagem natural (Poirier 

et al., 2008) ou também adotam recursos léxicos (Boiy et al., 2007, 2008). Outras 

abordagens, a fim de classificar opiniões, adotam algoritmos de aprendizagem de 

máquina, denominada abordagem supervisionada, ou trabalha regras sobre classes 

gramaticais, denominada abordagem não supervisionada, analisa termos, e se esses 

termos tendem a ser positivos ou negativos (Liu, 2010; Yessenov; Misailovic, 2009; 

Chaovalit; Zhou, 2005; Mukras, 2009; Jun-Ping, 2009).  

É possível que a Mineração de Opinião torne-se uma tendência da Web com 

várias aplicações significativas, porém não é uma tarefa trivial e envolve vários 

desafios, no capítulo 2 discutimos sobre alguns deles. 

Na próxima seção, apresentaremos brevemente como se deu o desenvolvimento 

deste trabalho de mestrado. Por fim, descreveremos a estrutura deste documento. 

1.1 Trabalho realizado 

 

Este trabalho de mestrado investigou diferentes técnicas de classificação de 

sentimento, supervisionadas e não supervisionadas. Foram investigados também alguns 

recursos léxicos possivelmente aplicáveis ao contexto de classificação de sentimento. 

Neste contexto, esta pesquisa teve como motivação principal desenvolver um 



 

3 

  

classificador com emprego de recurso léxico para automatizar o processo de 

classificação de opinião, a fim de avaliar o desempenho do classificador e do recurso 

léxico. 

Durante nossa investigação verificamos que, utilizar métodos supervisionados 

para o problema de classificação de sentimento requer que o classificador tenha acesso a 

um extenso conjunto de dados já pré-etiquetados.  E, não tendo uma amostra de termos 

que abranja uma maior ocorrência de possíveis termos existentes na coleção de 

documentos a ser classificada, pode prejudicar o desempenho do classificador 

(Chaovalit; Zhou, 2005). Baseado nisto, neste trabalho adotamos a classificação não 

supervisionada, pois não requer dados previamente etiquetados. 

A principal contribuição desta pesquisa foi a construção de um classificador não 

supervisionado, com o uso do recurso léxico SentiWordNet para a classificação de 

opiniões em documentos textuais. A construção do classificador pode ser dividida em 

três etapas: (1) Seleção e extração de termos pertencentes às classes gramaticais 

advérbio, adjetivo, substantivo ou verbo em documentos; (2) Associação do score 

positivo ou negativo para cada termo, calculado a partir de informação de positividade e 

negatividade dado pelo SentiWordNet; e (3) Classificação da polaridade do documento 

através da média de termos positivos e negativos para cada documento. 

Com o objetivo de validar o classificador, executamos experimentos em duas 

bases de documentos na língua inglesa: comentários extraídos do Amazon.com e 

fragmentos de textos representando citações em artigos científicos. As bases de 

documentos pertencem a diferentes domínios. Os documentos pertencentes à base de 

citações foram extraídos de publicações relacionadas à medicina. Para a base de 

comentários, os documentos estão relacionados ao domínio de produtos (câmera e foto, 

ferramentas e hardware e, eletrônicos em geral). 

Foi a realizado a extração de termos em diferentes classes gramaticais, conforme 

citado acima, e verificamos que as classes gramaticais advérbio e adjetivo retornou um 

número de termos com maior representatividade quanto à polaridade positiva ou 

negativa. Observamos também, que a classe substantivo contempla um maior número 

de termos com polaridade neutra. Além disso, verificamos que a base de citações 

corresponde a documentos em linguagem de acordo com a norma culta, enquanto a base 
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de comentários corresponde a documentos em linguagem coloquial, esta diferença 

impactou no processo de seleção e extração de termos.  

Acrescentamos também, como contribuição desta pesquisa, uma nova forma de 

ordenar artigos científicos conforme o quanto ele é positivamente ou negativamente 

citado, em vez da ordenação puramente por número de citações como é feito 

tradicionalmente, que durante a realização deste trabalho não localizamos pesquisas 

com este foco. 

1.2 Organização da Dissertação 

Além dessa introdução, a dissertação está organizada em mais seis capítulos 

como se segue: 

 

 Capítulo 2 – Mineração de Opiniões: Nesse capítulo, apresentaremos os 

conceitos e terminologias aplicados à Mineração de Opinião, e descreveremos sobre 

aplicabilidade do tema de pesquisa elencando algumas aplicações já existentes e em que 

outros campos podem ser aplicáveis. Apresentaremos alguns desafios que dificultam o 

processo de Mineração de Opinião, como aspectos da linguagem e sensibilidade ao 

contexto e algumas tarefas aplicadas a Mineração de Opinião.  

 

 Capítulo 3 – Classificação de sentimentos: Nesse capítulo, apresentamos 

diferentes técnicas para classificar opiniões. Primeiramente, faremos uma breve 

apresentação sobre distintas nomenclaturas adotadas por alguns autores. Em seguida 

abordaremos sobre classificação supervisionada, com uma breve apresentação de 

algoritmos supervisionados, e posteriormente descrevemos técnicas de classificação de 

opinião não supervisionada. 

 

 Capítulo 4 – Recurso léxico para Mineração de Opinião: Nesse capítulo, 

apresentaremos possíveis recursos léxicos aplicáveis à Mineração de Opinião. 

Destacamos as principais técnicas empregadas para construção dos léxicos, número de 

termos, categorias e classes gramaticais para cada recurso. Exemplificaremos como os 

dados estão dispostos em cada base. 
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 Capítulo 5 – Estudos de Casos: Nesse capítulo, apresentaremos dois estudos de 

caso composto por duas bases de documentos que contemplam domínios diferentes. 

Apresentamos a arquitetura do classificador que foi utilizado nos experimentos e os 

resultados obtidos com a execução do classificador. 

 

 Capítulo 6 – Conclusões: Nesse capítulo, concluímos a dissertação. 

Descrevemos um breve resumo dos resultados obtidos, apontando as contribuições do 

trabalho realizado, além das possibilidades de trabalhos futuros. 
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2 Mineração de Opiniões  

A expansão das mídias de comunicação e inovações tecnológicas tem 

proporcionado a disponibilização de novos e ricos recursos na Web que promovem e 

abrem espaço para a contínua interatividade dos internautas. Estes internautas, por sua 

vez, passaram a ser não só um mero consumidor, mas também um gerador de conteúdo 

na Web. 

Os grandes veículos de comunicação absorveram essa crescente demanda de 

poder de interação de seu público alvo e passaram a abrir meios de participação aos seus 

leitores oferecendo acesso para adicionarem comentários em reportagens, artigos, como 

também em sites de compras dando espaço para o cliente inserir anotações sobre o 

processo da compra ou sobre o produto ou serviço. Outros recursos também foram 

disponibilizados, como fóruns, enquetes, videoblogs, rede sociais, microblogs e tantos 

outros. Todos esses ambientes online são fontes geradoras de conteúdo que permitem a 

cada usuário transmitir informações, opiniões, avaliações, recomendações e demais 

formas de expressão online (Liu, 2007; Chen; Zimbra, 2010). Esta ascensão da 

disponibilização de dados na Web abre espaço para novas oportunidades e desafios, 

colaborando em como as pessoas podem, fazem e usam ativamente as tecnologias da 

informação para buscar e compreender a opinião dos outros. 

Segundo Jindal e Liu (2008),  é muito comum as pessoas lerem as opiniões na 

Web para várias finalidades, e mencionam como exemplo se uma pessoa quer comprar 

um produto e vê que há vários comentários que apresentam características positivas 

sobre o produto, este cliente está mais propício a efetuar a compra. Assim como 

também, tem efeito contrário, se a maior parte dos comentários tiver conotação 

negativa, este usuário tem a tendência de procurar por outro produto. 

Cada vez mais produtos são vendidos na Web, mais pessoas estão comprando 

produtos online e, tornou-se comum a prática de incentivar os consumidores a registrar 

comentários sobre suas compras em sites (Ding et al., 2008). Para Jindal e Liu 

(2008), estes clientes passam a ser potenciais consumidores, onde seus comentários 

online podem influenciar no processo de decisão de compra de outros usuários e não só 

isso, pode também ser útil para fornecedores identificarem problemas em seus produtos 

ou para localizar informações de inteligência de marketing sobre seus concorrentes. 
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Enfim, comentários positivos podem significar ganhos financeiros ou uma boa 

reputação para indivíduos ou organizações. 

Tendo em vista o valor e a importância do que as pessoas escrevem sobre 

produtos, pessoas ou instituições (Boiy; Moens, 2008) e a disponibilidade imediata de 

textos opinativos na Web, dá-se início a uma nova área de análise de texto, expandindo 

a tradicional visão de estudo centrada em fatos e tópicos para a criação de aplicativos de 

reconhecimento de sentimentos em textos chamada de Mineração de Opinião (Mejova, 

2009). 

Segundo Xu (2010), Mineração de Opinião ou Análise de Sentimento são áreas 

que abrangem técnicas computacionais que procuram entender opiniões e sentimento 

em textos, analisando uma grande quantidade de dados com intuito de auxiliar as 

pessoas em tomada de decisões. Para Pang e Lee (2008), é a área que estuda o 

tratamento computacional de opinião, sentimento e subjetividade em texto. Jun-Ping 

(2009) cita como uma recente disciplina que envolve recuperação da informação, 

processamento de linguagem natural e linguística computacional. Chen e Zimbra (2010) 

colocam em seu texto que Mineração de Opinião é uma subdisciplina de mineração de 

dados e linguística computacional, que aponta para várias técnicas computacionais para 

extração, classificação, compreensão e avaliação de opiniões expressas em várias fontes 

online como notícias, comentários em meios de comunicação social e outros tipos de 

conteúdo gerado pelo usuário na web.  

Em análise de sentimento, a tarefa frequente é tentar descobrir as palavras ou 

frases que indicam o sentimento e determinar a orientação ou a polaridade destes 

atributos, geralmente dividido em duas classes: positivo e negativo e, em seguida, 

classificar a frase, parágrafo ou todo o documento envolvendo o sentimento processado 

com base na sua orientação (Jun-Ping, 2009). 

Esuli (2008) menciona em seu trabalho que a denominação Mineração de 

Opinião não é a única referenciada na literatura. Outros nomes têm sido empregados 

como Análise de Sentimento, que já citamos acima, Classificação de Sentimento, 

Análise de Opinião e Análise Afetiva. O autor também cita que estes nomes podem ser 

considerados aproximadamente como sinônimos para denominar a disciplina geral e que 

possivelmente indicam algumas subtarefas específicas.   
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Assim como Esuli (2008) comenta, Liu (2007) também inclui em seu trabalho 

que a denominação Análise de Sentimento tem sido aplicada como foco na classificação 

de opiniões quanto à sua polaridade, mas que atualmente também tem sido interpretado 

de forma mais ampla para definição do tratamento computacional de opiniões, 

sentimento e subjetividade, que pode incluir tarefas de seleção, extração, classificação e 

comparação de opiniões em frases que expressam comparações entre pessoas, produtos, 

entre outros. Deste modo, os termos Mineração de Opinião e Análise de Sentimento 

indicam o mesmo campo de pesquisa. Para este trabalho serão adotadas ambas as 

denominações e será considerado análise de sentimento como uma etapa da Mineração 

de Opiniões. 

No restante deste capítulo apresentamos conceitos de Mineração de Opinião. 

Após isso, citamos algumas aplicações na área. Em seguida, é descrito algumas tarefas 

aplicadas no processo de Análise de Sentimento. Logo após, será apresentado alguns 

desafios no processo de Mineração de Opinião. 

 

2.1 Terminologias 

 

Em geral, as opiniões podem ser expressas sobre qualquer objeto, por exemplo, 

um produto, um serviço, um tema, um tópico, um indivíduo, uma organização, um 

evento, entre outros. O termo geral objeto é utilizado para designar a entidade que foi 

comentada. Um objeto pode ter um conjunto de componentes e um conjunto de 

atributos. Cada componente pode ter seus subcomponentes e seu conjunto de atributos. 

Assim, o objeto pode ser decomposto hierarquicamente (Liu, 2009). 

Por exemplo, uma determinada câmera digital é um objeto, na qual possui um 

conjunto de componentes, como lentes, bateria, tela touchscreen, e, além disso, também 

possui um conjunto de atributos, como qualidade da imagem, tamanho, peso, resolução, 

entre outros. A bateria também tem seus atributos, como peso, tamanho, duração, entre 

outras. Assim, um objeto poder ser representado por uma árvore, (veja figura 2.1) onde 

a raiz é um objeto e cada nó é representado por seus componentes ou um 

subcomponentes e associados com seus atributos (Liu, 2007). 
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Figura 2.1: Representação de um objeto 

Assim, dada uma coleção de documentos de texto opinativo D que contém 

opiniões sobre um objeto, a Mineração de Opinião pretende obter atributos e 

componentes do objeto que foram comentados em cada texto d ∈ D, e determinar a 

polaridade dos comentários (Liu, 2009; Ding et al., 2008; Wilson et al., 2005). 

A seguir, estão listados os componentes básicos de uma opinião (Liu, 2007): 

 Titular da Opinião (Opinion Holder): Pessoa ou organização que possui 

uma opinião específica sobre um objeto particular. 

 Objeto (Object (O)): objeto sobre o qual uma opinião é expressa. Como 

dito, o objeto pode ser representado por uma hierarquia de componentes 

e sub-componentes (features). 

 Opinião (Opinion): uma visão, atitude, ou avaliação sobre um objeto de 

um opinion holder.  

 Orientação semântica (Semantic orientation): Indica se uma opinião é 

positiva, negativa ou neutra. 

Apresentaremos na próxima seção o emprego de Mineração de Opinião em 

diferentes contextos e exemplificaremos com algumas aplicações. 

 

 

2.2 Aplicações  

Pang e Lee (2008) falam em seu texto, “o que outros pensam” sempre foi um 

fragmento de informação importante para a maioria das pessoas durante o processo de 

tomada de decisão.  Na Web agora, é possível encontrar opiniões e experiências 

Câmera AB 

Lentes Bateria 

{Tamanho, cor, resolução,...} 

{Peso, tamanho, duração, ...} {Zoom, foco, ...} 
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registradas de diversas pessoas, no entanto, recuperar a informação de sentimento 

relevante ao interesse do cliente ainda é desafiante. 

 Ainda que o campo de pesquisa em análise de sentimentos seja relativamente 

recente, já existem várias empresas que estão desenvolvendo, aprimorando e utilizando 

técnicas neste domínio e, oferecendo aos clientes interessados em acompanhar sua 

marca e a percepção de mercado (Mejova, 2009).  Pang e Lee (2008) explicam que a 

Mineração de Opinião pode ser aplicado baseado nos recursos de um sistema de busca 

atual onde pode servir como base para a criação e manutenção automatizada de 

agregação e análise de opiniões em websites, formando um ambiente para os usuários 

procurar por opiniões sobre um objeto particular ou por características de um objeto e 

obter, por exemplo, informações sumarizadas ou um ranking de produtos ou serviços.  

Destacamos duas ferramentas disponíveis na Web que oferecem ambiente 

baseado nesse contexto. Uma delas é a Jodange Top of Mind
2
, que fornece recursos para 

a previsão de resultados e planejamento estratégico, armazena opiniões e sentimentos 

divulgados na Web, provê uma visão em tempo real das opiniões publicadas que 

importam ao negócio e também acompanha como estas revisões mudam ao longo do 

tempo. Esta ferramenta fornece também uma solução de pesquisa que controla a opinião 

de especialistas em diversas áreas.  

Outro exemplo, o OpSys
3
, um sistema de Mineração de Opinião que utiliza 

técnicas de processamento de linguagem natural para extrair a polaridade ou orientação 

semântica de textos em conteúdo RSS (Really Simple Syndication). A ferramenta exibe 

por padrão, análise de investimentos, que explora notícias e comentários sobre o mundo 

dos investimentos na bolsa traçando um painel de entidades pesquisadas e classificando 

as notícias como positiva, negativa ou neutra. É possível o usuário configurar o sistema 

para monitorar outras entidades de seu interesse. 

Outras possibilidades de aplicações que vêm sendo desenvolvidas são 

ferramentas para analisar o conteúdo gerado em blogs e microblogs como o Twitter
4
. 

Dentre essas ferramentas, destacamos o Chatterscope
5
, uma aplicação que permite a 

                                                 
2
 http://www.jodange.com/products_toms.html 

3
 http://dev.thlopes.com/opsys 

4
 http://twitter.com/ 

5
 http://www.chatterscope.com 

http://www.chatterscope.com/
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monitoração e análise de opiniões expressas no microblog Twitter. Através da criação 

de uma conta gratuita, é possível monitorar e receber alertas automaticamente sobre 

conversações negativas e positivas que se referem produtos de interesse por intervalos 

de horas, dias ou semanas.  

Ilustramos na Figura 2.2 o RankSpeed
6
, que é uma ferramenta de pesquisa e 

classificação que ajuda a encontrar os melhores sites e produtos realizando análise de 

sentimentos em blogs. Esta ferramenta analisa dados em mídias sociais que estejam 

conectados por uma palavra-chave, por exemplo, excelente, fácil, popular, legal, dentre 

outras.  

 

Figura 2.2: Exemplo de consulta para a aplicação RankSpeed 

 

Para cada resultado, o RankSpeed exibe o percentual de usuários que 

manifestaram uma opinião por palavra-chave e uma lista dos usuários com seus 

comentários, conforme ilustrado na Figura 2.3. 

                                                 
6
 http://www.rankspeed.com 

http://www.twitter.com/
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Figura 2.3: Exemplo de comentários sobre um determinado produto na 

ferramenta RankSpeed 

 

No entanto, a aplicação do estudo em Mineração de Opinião não se resume 

exclusivamente relacionado ao consumo de bens e serviços. A seguir, destacamos 

outros usos de Mineração de Opinião (Pang; Lee, 2008; Turney, 2002): 

 Pode estar relacionado a questões políticas. Incluir opiniões sobre 

candidatos concorrentes a eleições. Na compreensão sobre o que 

eleitores estão pensando sobre uma determinada entidade ou 

acontecimento político. Qual a intenção de voto dos eleitores? Um 

exemplo neste contexto é a ferramenta disponibilizada pelo portal iG
 7

, 

chamado de Termômetro da Política
8
, a aplicação, através da ferramenta 

Cortex Sense
9
, realiza o mapeamento de palavras chaves e conteúdo de 

mensagens do microblog Twitter. O objetivo desta aplicação é capturar 

                                                 
7
 www.ig.com.br 

8
 http://ultimosegundo.ig.com.br/comparativo/politicos/ 

9
 http://www.cortex-intelligence.com/cortexsense/ 
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pessoas, instituições, ações e comentários opinativos sobre políticos 

brasileiros. Uma vez verificado as mensagens, o sistema compila os 

dados e através de representação gráfica exibe a porcentagem de 

sentimentos positivos, negativos ou neutros sobre cada político 

identificado. O sistema exibe resultados sobre um político e também, é 

possível obter resultados efetuando comparativo entre dois políticos.  

 Outra possibilidade é pertinente aos sistemas de recomendação, pois 

pode não ser conveniente que tal sistema recomende produtos ou 

serviços que recebam uma grande quantidade de avaliações negativas.  

 Pode ser aplicado para criar resumos de opiniões ou a sumarização de 

múltiplas revisões de pontos de vistas semelhantes. Isso facilitaria os 

leitores a não ser necessário ler dezenas comentários similares.  

Os consumidores têm à sua disposição ferramentas, como blogs, fóruns de 

discussão, e vários outros tipos de meios de comunicação social disponíveis na Web, 

para compartilhar as suas experiências sobre marcas e serviços. E as grandes empresas 

estão em busca das percepções dos consumidores  para auxiliar na sua comercialização, 

posicionamento de marca e, desenvolvimento de produtos (Pang; Lee, 2008). Nesse 

contexto, há um extenso campo com diversos interesses e possíveis aplicações a serem 

explorados. Descrevemos na próxima seção algumas tarefas relacionadas à Mineração 

de Opinião. E, em seguida, alguns aspectos que dificultam o processo de Mineração de 

Opiniões. 

2.3 Tarefas associadas à Mineração de Opinião 

 

Os textos opinativos disponíveis na Web representam novas fontes mensuráveis 

de informações. No contexto de Mineração de Opinião várias atividades vêm sendo 

desenvolvidas para explorar estas informações (Liu, 2007; Esuli; Sebastiani, 2006). A 

seguir, apresentamos algumas atividades que têm se destacado em pesquisas sobre o 

assunto.  
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Determinar subjetividade em textos - fato versus opinião 
 

Esta tarefa consiste em definir se um determinado texto é subjetivo, ou seja, se o 

texto apresenta opinião sobre um objeto, exemplo de frase subjetiva “Entre vários 

aspectos, é um título fascinante”. Ou se o texto é objetivo, se expressa um fato ou 

acontecimento, exemplo de frase objetiva “A nova estação de trem será inaugurada no 

próximo mês” (Esuli; Sebastiani, 2006).  

Segundo Veloso e Meira (2007), fatos e opiniões são os tipos principais de 

conteúdo textual na Web e ambos são compostos pela combinação de linguagem 

subjetiva e objetiva, sendo complexo diferenciar automaticamente fatos de opiniões. 

Fatos são mais simples de serem representados e recuperados por palavras chaves. No 

entanto, a habilidade de detectar conteúdo opinativo em textos requer peculiaridades 

distintas em decidir quais informações extrair. 

Wiebe et al. (2004)  em seu trabalho gera e testa recursos textuais e dados 

tendentes à subjetividade para reconhecer frases subjetivas e documentos opinativos. 

Foi utilizado um conjunto de treinamento de documentos manualmente anotados de 

expressões de grupos de notícias extraídos do Wall Street Journal
10

. O autor concentra-

se em testar um conjunto de palavras únicas, ou seja, que aparece uma única vez na 

coleção de dados, analisa grupos de palavras em sequência (n-gramas, descreveremos 

este método no capítulo 3) e examina similaridade de adjetivos e verbo com base na 

precisão de termos juntamente com seus vizinhos mais semelhantes.  

Esuli e Sebastiani (2006) examinam em seus experimentos a tarefa de definir se 

um determinado termo tem uma conotação positiva ou negativa, ou se não há nenhuma 

conotação subjetiva em todos os termos em análise. Para este problema é testado três 

diferentes variantes de um método semi-supervisionado. Em seus resultados, verifica-se 

que a determinação da subjetividade e orientação é um problema muito mais difícil do 

que determinar orientação isoladamente. 

Determinar orientação semântica 
 

Uma vez determinado se um texto contém informação subjetiva, outra tarefa 

importante é classificar se o texto expressa uma opinião positiva ou negativa sobre o 

                                                 
10

 http://online.wsj.com 
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objeto comentado (Turney, 2002). A classificação pode ser no nível de documento e em 

nível de frase ou sentença. Na primeira situação, se pretende localizar o sentimento 

geral do autor em um texto opinativo. No segundo nível, classificam-se frases 

individuais para determinar a polaridade, se positiva ou negativa (Liu, 2007; Liu, 2010; 

Veloso; Meira, 2007). 

A orientação semântica ou polaridade de uma palavra indica 

a direção que a palavra se sobressai sobre a norma para seu grupo semântico 

ou campo lexical. Palavras que demonstram estado desejável, por exemplo, bonito, 

bom, excelente, têm orientação positiva, enquanto palavras que apresentam aspectos 

indesejáveis como ruim, pior, feio, denotam orientação negativa (Hatzivassiloglou;  

Wiebe, 2000).  

Takamura et al. (2006)  comenta que a orientação semântica de uma frase não é 

uma mera soma da polaridade de suas palavras. E podem emergir de combinações de 

palavras que não denotam orientação. Por exemplo, computador portátil leve, a 

expressão computador portátil não apresenta orientação e a palavra leve sozinha pode 

ser tanto positiva como negativa. Já no contexto de equipamentos eletrônicos, a 

expressão compondo as três palavras tem orientação positiva. 

Alguns trabalhos têm se concentrado em analisar palavras isoladas dentre as 

classes gramaticais adjetivos, substantivos, advérbios, conjunções ou verbos. Outros 

trabalhos concentram em extrair grupos de palavras, por exemplo, combinações de 

substantivo + adjetivo, adjetivo + adjetivo ou advérbio + adjetivo (Hatzivassiloglou; 

McKeown, 1997; Turney, 2002). 

Hatzivassiloglou e McKeown (1997) tentam prever a orientação de adjetivos por 

meio da análise de pares de adjetivos ligados por conjunções, como e, ou, mas, nem, 

nenhum, extraídos de uma coleção de documentos. A idéia principal é que o fato de 

adjetivos estarem ligados por conjunções, como exemplo e, geralmente em conjunto 

com adjetivo denota igual orientação, enquanto ligado por conjunção mas denota 

orientação oposta.  Nesse trabalho, é gerada uma coleção de termos conectados por uma 

conjunção, os nós representam igual orientação ou oposta orientação. Um algoritmo de 

agrupamento (clustering) separa o conjunto em duas classes, positivo e negativo, 

baseado na relação de similaridade (Esuli; Sebastiani, 2006).   
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Turney e Littman (2002) apresentam em seu trabalho um algoritmo de 

aprendizado não supervisionado para determinar a orientação semântica de um conjunto 

de documentos. O método propõe consulta a um motor de busca Web e utiliza 

Pointwise Mutual Information (PMI) para analisar os resultados. O algoritmo avalia um 

corpus de treinamento de aproximadamente cem bilhões de palavras. O algoritmo atinge 

uma precisão de 80%, nas quais as palavras de teste incluem adjetivos, advérbios, 

substantivos, e verbos.  

 

Sumarização 

 

Uma vez identificado a orientação semântica de opiniões, o objetivo da tarefa 

sumarização é agrupar e representar os resultados obtidos a fim de facilitar a 

visualização quanto à classificação (Pang; Lee, 2008). Os resultados agregados podem 

ser, por exemplo, representados através de resumos ou através de representação gráfica. 

Ilustramos na figura 2.4 a representação gráfica de comentários, para uma determinada 

marca, coletados pela ferramenta Chatterscope.  A ocorrência dos comentários é exibida 

graficamente por data e sumarizados de acordo com a polaridade. 

Figura 2.4: Exemplo de representação gráfica para sumarização de opiniões na 

ferramenta Chatterscope (Adaptado) 

Conrad et al. (2009) em seu artigo descreve a tentativa de aplicar um sistema de 

sumarização de sentimento no domínio jurídico. O trabalho é baseado no processamento 

de um conjunto de discussões jurídicas, um módulo de busca semi-automático em Web 

Blogs e o uso do sistema FastSum. O FastSum é um sistema de resumo de multi-

documentos que emprega um algoritmo de regressão Support Vector Machines (descrito 

no capítulo 3) e possui um componente de filtragem que identifica sentenças que são 

suscetíveis a compor o resumo de documentos. 
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Hu e Liu (2004) estudam o problema de geração de sumarização de revisões 

baseado em características, comentadas por consumidores, sobre produtos vendidos 

online. Em seu trabalho, não sumariza as revisões selecionando um subconjunto ou 

reescrevendo a sentença origem para capturar os pontos principais, como na 

sumarização clássica de texto. A tarefa envolve extrair características de produtos 

(funções ou atributos) que clientes tenham expressado opiniões. Para cada recurso, 

procura identificar sentenças opinativas que denotam sentimento negativo ou positivo e 

produzir a sumarização usando as informações localizadas. 

Identificar frases comparativas 

 

Esta tarefa em Mineração de Opinião tenta identificar frases em opiniões 

expressas que contenham sentenças comparativas. O objetivo é identificar comparações 

de objetos contra um ou mais outros objetos semelhantes (Jindal; Liu, 2006).  

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Exemplo de representação gráfica para comparação de opiniões 

(Liu, 2007) 

Um exemplo de frase comparativa: “Esta câmera AB é melhor do que a câmera 

BC”. Uma frase comparativa pode ser identificada usando adjetivos ou advérbios 

comparativos, melhor que, pior que, tão... quanto, adjetivos superlativos, o melhor de, o 

maior de ou também outras palavras como mesmo, difere, prefere, entre outras. 

Localizadas as sentenças, os objetos e seus comentários podem ser colocados de forma 

representativa exibindo os prós e contras do objeto referido (Liu, 2007; Liu, 2010). A 

figura 2.5 ilustra a classificação de acordo com a polaridade, negativa e positiva, para 

dois produtos, Digital Camera 1 e  Digital Camera 2,  comparando atributos comuns aos 

dois produtos.    
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Jindal e Liu (2006) estudaram o problema da identificação de frases 

comparativas em documentos de texto e extração de relações comparativas a partir 

destas sentenças. Empregaram duas técnicas: baseada em regras de classes sequenciais e 

regras sequenciais anotadas. Inicialmente categoriza sentenças comparativas em 

diferentes tipos, baseado em pesquisas linguísticas existentes. É proposta uma nova 

abordagem baseado em descoberta de padrões e aprendizagem de máquina 

supervisionada para identificar sentenças comparativas. A idéia básica da técnica é usar 

estratégica de palavras chaves e POS Tagging (descreveremos este método no capítulo 

3), a fim de construir um modelo de aprendizagem máquina para classificar 

automaticamente cada sentença em um documento textual em duas classes, comparativa 

e não comparativa. Os resultados dos experimentos analisados em documentos (notícias 

em artigos, opiniões de consumidores sobre produtos e postagem em fóruns na Web) 

demonstram uma precisão de 79%. 

Ganapathibhotla e Liu (2008) analisam conteúdo gerado por usuário na Web 

investigando sentenças comparativas a fim de determinar quais as entidades em uma 

comparação são preferidas pelo autor.  Os autores adotam para conjunto de dados 

opiniões retiradas do Epinions
11

. 

 

Detecção de opinião spam 

 

 

Opiniões spam são revisões fictícias que tentam enganar leitores e sistemas 

automatizados, inserindo pareces favoráveis a fim de promover objetos ou opiniões 

negativas de autores mal intencionados a fim prejudicar a reputação de determinados 

objetos (Jindal; Liu, 2009; Liu, 2010).  Jindal e Liu (2008) descrevem em seu trabalho 

três tipos de opinião spam: 

 Falsa opinião: são criadas exclusivamente para enganar os leitores 

oferecendo opiniões positivas sobre algum objeto, a fim de promover o 

objeto citado e/ou oferecendo opiniões negativas com críticas injustas ou 

maliciosas a fim de prejudicar a reputação do objeto citado. 

 

                                                 
11

 http://www.epinions.com/ 
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 Avaliações somente sobre marcas: são aquelas que não citam nada 

sobre o objeto em revisões exclusivas para o produto, mas somente 

refere-se à marca, fabricante ou vendedores do produto. São 

consideradas spam porque não são voltados para os produtos específicos 

e muitas vezes são tendenciosas. 

 Sem avaliação: Em um comentário, pode estar inserido um anúncio ou 

comentários irrelevantes. 

Um exemplo para detecção de spam é verificar spam duplicados. Um grande 

número de opiniões duplicadas pode representar spam. Um mesmo usuário pode inserir 

repetidas revisões ou ainda alternar o usuário inserindo o mesmo comentário como 

também pode inserir repetidas revisões por diferentes usuários para diferentes produtos 

(Jindal; Liu, 2007). 

 Jindal e Liu (2008)  estudam opiniões spam em comentários retirados do 

Amazon.com
12

. Foram extraídos 5.8 milhões de revisões, 2.14 milhões de autores e 6.7 

milhões de produtos. Os produtos são distribuídos em quatro categorias: livros, música, 

DVD e produtos fabricados em indústria, como produtos eletrônicos, computadores, 

entre outros. Foi identificado três tipos de spam, nos quais estão descritos acima. A 

detecção de spam é através da análise de revisões duplicadas, e usando aprendizagem 

supervisionada com exemplos de dados etiquetados manualmente. 

Lim et al. (2010) propõe em seu estudo uma abordagem comportamental para 

detectar usuários maliciosos que tentam manipular a classificação de uma opinião sobre 

produtos ou grupos de produtos. O autor realizou avaliação sobre um conjunto de dados 

do Amazon.com, contendo avalição de produtos manufaturados. Descrevemos na 

próxima seção alguns aspectos que dificultam no processo de Mineração de Opiniões. 

2.4 Desafios 

 

Alguns aspectos desafiadores na análise de sentimento estão no uso de palavras 

em diferentes contextos. Inclui também o tratamento do uso de expressões de negação e 

análise de graus de sentimento (Pang; Lee, 2008; Jun-Ping, 2009). Nesta seção 
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descrevemos alguns aspectos que consideramos relevantes que dificultam na tarefa de 

Mineração de Opinião. 

Contexto 

 

As tarefas habituais para análise de sentimento compreendem a identificação de 

palavras ou expressões opinativas, identificação da orientação do sentimento e 

classificação de frase ou documento. Em geral, a subjetividade em textos é bastante 

sensível ao contexto e há dependência do domínio que pode ter como consequência 

mudanças no vocabulário. Além disso, uma mesma expressão pode indicar sentido 

distinto em diferentes domínios (Pang; Lee 2008; Jun-Ping, 2009). Na frase “É bom ler 

o livro”, no contexto geral da leitura pode representar uma afirmação positiva. No 

contexto de filmes, por outro lado, pode representar uma crítica em referência a uma 

adaptação cinematográfica de um livro. Diferente da classificação de gênero ou tópico, 

a classificação de sentimento requer maior compreensão semântica do texto e precisa 

lidar com a ambiguidade existente na linguagem natural (O’Neill, 2009).  

Dados implícitos versus explícitos 

 

Inicialmente, classificação de subjetividade em documentos pode ser vista como 

uma abordagem tradicional, extraindo determinadas palavras chaves que podem 

contribuir para definição dos sentimentos expressos. Isso é válido em textos com termos 

explícitos como bom, fantástico e excelente. Estes termos normalmente são mais 

positivos do que outros termos como péssimo e terrível. Baseado no exemplo dado por 

Jun-Ping (2009) em seu texto, exemplificamos com a seguinte frase: “Você usa porque 

é sua fragrância preferida. Por favor, use-o em casa e com as janelas fechadas”. Esta 

frase denota que o sentimento pode estar expresso sem o uso de palavras de opinião 

explícitas. A frase traduz um sentimento negativo, e possivelmente irônico também, 

sobre o uso de uma determinada fragrância. Logo, é visível a possibilidade de emoção 

em texto estar exposta de várias outras maneiras, no quais podem estar inseridas 

explicitamente ou implicitamente no contexto (Jun-Ping, 2009). 
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Múltiplos significados de expressões e negatividade 
 

É comum, em um texto opinativo, uma sequência de frases expressarem uma 

opinião ou características sobre um objeto. Entretanto, uma única frase pode exprimir 

opiniões sobre mais de um objeto, assim como também pode exprimir sentimentos 

antagônicos relativos ao mesmo objeto. Exemplificamos com a seguinte frase: 

 “A câmera digital A234 possui excelente qualidade de imagem, mas o tempo de 

vida da bateria é muito curto.” 

A frase exprime opinião sobre os atributos imagem e bateria, que expressam 

opiniões positiva e negativa para os respectivos atributos pertencentes ao produto A234. 

Palavras que denotam opinião geralmente são adjetivos e advérbios (Jindal; Liu, 

2007), por exemplo, pequeno, bom, barato, extraordinário, muito. No entanto, a 

polaridade dada para uma palavra isolada ou fora do contexto pode ser diferente da 

polaridade contextual da frase. Além disso, palavras que expressam sentido positivo, ou 

vice versa, podem ter sentido alterado se usadas com palavras que alteram a frequência 

ou contexto da frase. Abaixo podem ser visualizados alguns exemplos: 

1. “O design do celular é muito bonito, mas possui o teclado muito 

pequeno.”  

2. “A qualidade da imagem não é boa.” 

Na frase (1) foram usadas as expressões muito bonito e muito pequeno. No 

contexto de dispositivos móveis, é comum aparelhos cada vez menores e design 

inovadores. A expressão muito bonito pode ser classificada como positiva, porém a 

expressão muito pequeno passa sentido negativo. No contexto geral, um dispositivo 

móvel com tamanho pequeno pode ser uma característica positiva, mas um teclado 

pequeno pode dificultar o seu uso. Já a frase (2) possui uma palavra de sentido positivo 

(boa), mas devido ao emprego da palavra de negação (não) anteriormente, o sentido da 

frase foi alterado denotando a polaridade como frase negativa. 

Muitos detalhes devem ser considerados em uma expressão para análise de 

sentimento. Nos exemplos acima, é possível identificar que o uso da palavra não e o uso 

de advérbios de freqüência muito, pouco podem mudar o sentido da opinião. O emprego 

da palavra mas na frase demonstra a alteração do sentido na frase. Assim como o uso de 
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palavras comuns como ótimo e forte podem ocorrer tanto em sentenças positivas como 

negativas (Kim; Hovy, 2004; Verma; Bhattacharyya, 2009).   

 

Spam 

 

Jun-Ping (2009) relata outro potencial problema para a Mineração de Opinião. 

Com a ascensão da WEB, o conteúdo gerado pelo usuário ainda não está bem definido 

quanto à veracidade dessas informações. E, não só do texto, mas também do autor do 

texto. Uma opinião tanto pode ser falsa, quanto pode ser criado por um falso usuário. 

Opiniões maliciosas compartilhadas com opiniões verdadeiras dificultam identificar o 

conteúdo real do conteúdo não verídico, e também dificultam identificar o autêntico 

usuário do falso usuário. 

 
 

Aspectos da linguagem 

 

Stavrianou e Chauchat (2008) ressaltam outro aspecto que dificulta Mineração 

de Opiniões.  Os autores enfatizam a diferença de textos em jornais online, em que 

prevalece a formalidade, para textos em fóruns e debates online onde é comum o uso da 

linguagem coloquial, abreviaturas e erros ortográficos. 

Boiy e Moens (2008) destacam particularidades existentes em diferentes 

idiomas, são exemplos, normas de sintaxe pertencente a cada idioma, o número de 

palavras que cada idioma compõe, entre outros. Estas peculiaridades influenciam nos 

exemplos necessários para um possível classificador aprender e classificar 

automaticamente sentimentos em opiniões. O autor identificou que a língua francesa 

possui vocabulário mais rico, enquanto a língua inglesa é mais simples em termos de 

vocabulário e construções sintáticas. Para a língua holandesa, a seleção de termos requer 

conhecimentos adicionais para regras relativas a palavras compostas.  

Logo abaixo são listadas algumas características que dificultam análise de 

sentimentos automatizada através do conteúdo do microblog Twitter (Blog 

Chatterscope, 2010): 

 O limite para inserir um texto é de 140 caracteres, sendo um número 

pequeno para analise de contexto. 
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 Máquinas não têm percepção de senso de humor ou sarcasmo  

 Definir a intensidade da emoção é muito subjetivo. Muitas vezes as 

pessoas expressam emoções opostas dentro do mesmo comentário. 

Muitas palavras têm múltiplos significados e em determinados contextos, 

têm significados opostos 

 

2.5 Considerações finais 
 

 

Neste capítulo foram apresentados alguns aspectos importantes relacionados à 

Mineração de Opiniões, abordando-se alguns conceitos básicos. Destacamos a 

importância do uso da área exemplificando com algumas possíveis aplicações e em 

distintos contextos. Também vimos que diversas tarefas podem estar associadas à 

Mineração de Opinião. Outras tarefas se destacam como detecção de ironia e sarcasmo 

(Tsur et al., 2010)  e detecção de Opinion Holder (Kim; Hovy, 2005; Kim; Hovy, 2006). 

Em seguida, foram apresentados alguns desafios que dificultam o processo de 

Mineração de Opiniões. 

O próximo capítulo abordará técnicas de classificação de opinião com enfoque 

em técnicas de classificação não supervisionada. No capítulo seguinte descrevemos 

recurso léxico aplicável à tarefa de classificação de opiniões. Para este trabalho 

adotamos a abordagem de classificação não supervisionada e o emprego de recurso 

léxico. 
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3 Classificação de sentimentos 

 

Identificar a polaridade de sentimentos em um texto pode parecer trivial para a 

mente humana. No entanto, automatizar este processo pode não ser tão simples. Uma 

série de estudos vem sendo desenvolvidos para localizar melhores soluções para este 

problema. 

A abordagem mais simples para a classificação de polaridade consiste em 

montar listas de palavras, dividindo-as em dois grupos, baseada em: o primeiro grupo 

com uma lista de palavras e sinônimos de expressão positiva, (por exemplo, bom, ótimo, 

excelente), e o segundo com uma lista de palavras e sinônimos de expressão negativa, 

(exemplo, ruim, péssimo, desagradável). A partir destes dois grupos, busca-se no texto 

a ocorrência de palavras que constam na lista, o texto é classificado de acordo com o 

número de palavras positivas e negativas localizadas (Kim; Hovy, 2004).  

Um exemplo para esta abordagem é o Twitrratr
13

, uma ferramenta de 

rastreamento que mede a opinião pública através das mensagens postadas pelos usuários 

do microblog Twitter. Através de uma palavra chave digitada no campo de pesquisa do 

sistema, a aplicação busca comentários que citam a palavra chave. Localizados, os 

comentários são cruzados com listas de adjetivos pré-selecionados e classificados em 

positivo, negativo ou neutro para comentários que não continha palavras na lista de 

adjetivos. As listas de adjetivos, divididas em positives e negatives, estão disponíveis no 

Website para visualização. É um método simples e fácil, entretanto não abrange alguns 

desafios já citados no capítulo anterior.  

Identificamos diversas abordagens nas quais se tem obtido resultados bastante 

favoráveis. Entretanto, localizamos distintas nomenclaturas para descrever estas 

técnicas. Poirier et al. (2008) descreve duas diferentes abordagens para classificar 

opiniões: abordagem linguística versus estatística. A primeira abordagem consiste em 

aplicar técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para processar opiniões 

e construir dicionários. Estes dicionários são usados para, de acordo com a palavra que 

possa conter no comentário, determinar a polaridade. A segunda abordagem consiste em 

aplicar técnicas de aprendizado de máquina. Em geral, sistemas que aplicam estas 
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técnicas classificam comentários textuais em duas classes (positivo e negativo). 

Segundo o autor as duas abordagens podem ser combinadas. 

Abbasi et al. (2008) apresenta técnicas para classificação de sentimento em três 

categorias. Em diversas pesquisas, algoritmos de aprendizagem de máquina têm sido 

utilizados, sendo os mais comuns Support Vector Machines (SVM), amplamente usados 

para classificar comentários de filme e Naïve Bayes (NB) que tem sido aplicado em 

comentários disponíveis na Web. O classificador SVM tem demonstrado resultados que 

superam outros algoritmos como o NB.  

Segundo Abbasi et al. (2008),  outra categoria é a baseada em link analysis. O 

autor comenta como exemplo, o uso de análise de co-citação para classificar opiniões 

em Web sites, visando quantificar a relação entre dois documentos di e dj, anotando os 

documentos citados por ambos. O princípio da análise de co-citação é que se dois 

documentos possuem várias citações iguais, pode-se inferir que ambos têm alguma 

semelhança, mesmo que os documentos diretamente não citam um ao outro (Efron, 

2004). Uma limitação para esta abordagem é quando a estrutura de link não é clara ou 

quando os links são escassos.  

Uma terceira categoria é baseada em score. Geralmente esta técnica classifica 

textos opinativos baseado na soma do total de características extraídas determinadas 

como positivas ou negativas. Para sentenças positivas é atribuído valor +1, enquanto 

para sentenças negativas é atribuído valor -1. A classificação de sentimento é dada 

como positiva, se a soma dos valores destas sentenças for positiva, se a soma atribuir 

valor negativo a classificação é dada como negativa. Esta abordagem exige verificação 

manual para etiquetar frases como positiva ou negativa (Abbasi et al., 2008). 

Liu (2010), Yessenov e Misailovic (2009), Chaovalit e Zhou (2005), Mukras 

(2009) e Jun-Ping (2009) apontam para estudos divididos em dois grupos para 

classificação de sentimento: os que empregam algoritmos de aprendizagem 

supervisionados e os que empregam algoritmos não supervisionados. Segundo 

Chaovalit e Zhou (2005), o primeiro grupo utiliza aprendizagem de máquina 

supervisionada onde classificadores treinam documentos pré-determinados a fim de 

classificar uma coleção de dados. Ou seja, (Yessenov; Misailovic, 2009) o classificador 

é treinado sobre um conjunto de documentos etiquetados semelhantes aos exemplos de 
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teste. A outra abordagem é denominada orientação semântica ou não supervisionada, 

onde analisa classes de palavras, como adjetivos, advérbios, entre outros, e se essas 

palavras tendem a ser positivas ou negativas, a fim de classificar opiniões. De acordo 

com Mukras (2009), o principal fator que distingue estes dois grupos é que o 

supervisionado tem acesso a exemplo de dados já etiquetados. 

Boiy et al. (2007, 2008)  abordam duas técnicas para classificação de 

sentimento: simbólica e aprendizado de máquina. Segundo o autor, a abordagem 

simbólica usa regras manualmente trabalhadas e recursos léxicos. Já técnicas de 

aprendizado de máquina utilizam métodos não supervisionados, semi-supervisionados 

ou supervisionados para construir um modelo de dados a partir de um extenso conjunto 

de treinamento. 

Podemos notar que várias terminologias vêm sendo usadas para descrever 

técnicas para classificação de sentimento. Apesar de citarem nomenclaturas diferentes, 

elas apontam para o uso de métodos e/ou algoritmos semelhantes. Neste trabalho, 

adotaremos a classificação citada por Liu (2010), Yessenov e Misailovic (2009), 

Chaovalit e Zhou (2005), Mukras (2009) e Jun-Ping (2009), isto é, fazemos a distinção 

entre técnicas não supervisionadas que não fazem uso de documentos etiquetados e 

técnicas supervisionadas que adotam algoritmos de aprendizado de máquinas 

supervisionados. Antes de detalharmos mais sobre técnicas para classificação de 

sentimento, descreveremos alguns recursos que estão sendo utilizados para extração e 

seleção de características.  

3.1 Extração e seleção de características 

 
Para a tarefa de análise de sentimento, é necessário selecionar propriedades em 

um texto opinativo que seja relevante à classificação de sentimento (Yessenov; 

Misailovic, 2009) e transformá-las em uma representação adequada para leitura do 

algoritmo (Oguri, 2006). Destacamos logo abaixo algumas formas para representação 

textual que localizamos com mais frequência em estudos da área. 

Bag-of-words 

 

 Esta representação textual extrai o número de vezes que um determinado termo 

aparece, ignorando a ordem dos termos e qualquer informação de pontuação ou 
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estrutural (Silva; Vieira, 2007). Assume-se que um documento de texto di é 

representado de forma vetorial por um conjunto de termos (t1, t2,..., tn), onde cada valor 

do termo tj é o número de ocorrências no documento e n é o número total de termos 

(Oguri, 2006). A tabela 3.1 ilustra uma representação matriz termo-documento. A 

relevância do termo é determinada por um peso para cada um dos documentos textuais, 

sendo valor nulo para termos não existentes em um documento. O peso pode ser 

representado por três medidas: frequência de termos, boolean, onde caso o termo não 

exista no documento recebe valor 0, se termo está presente recebe valor 1, ou pela 

medida term frequency document inverse (tf-idf), onde o peso é calculado através da 

proporção inversa da frequência da palavra (Sayão, 2007).  

 

 

 

 

Tabela 3.1: Matriz termo-documento (Adaptado) (Oguri, 2006) 

 

Lematização  

 

O processo de lematização transforma verbos flexionados para a sua forma no 

infinitivo e adjetivos e substantivos para a sua forma singular e, se existir, para sua 

forma no masculino. Este processo é também chamado de reduzir um termo a sua forma 

canônica. Por exemplo, a lematização para as palavras livrinho e livros é livro 

(Gonzalez; Lima 2003; Gonzalez et al., 2006). 

Radicalização (Stemming) 

 

Este processo reduz termos de diferentes classes gramaticais que possuem 

mesmo radical para forma denominada stem, sendo eliminados sufixos provenientes de 

flexão ou derivação. Por exemplo, a radicalização para as palavras livrinho, livros e 

livro é livr. (Gonzalez et al., 2006).  

Documentos/Termos t1 t2 ... tj 

d1 0 1 ... 3 

d2 4 0   0 

... ... ... ... ... 

dn 1 1 ... 2 
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Gonzalez et al. (2006) destaca que a principal diferença sobre o uso de stemming 

e lematização é que a categoria morfológica é mantida no processo de lematização 

enquanto para stemming o stem será o mesmo. Citamos como exemplo, para as palavras 

construiu e construções o stemming será o mesmo constru. No entanto a lematização 

para a palavra construiu é construir e para a palavra construções é contru (Gonzalez; 

Lima, 2003; Gonzalez et al., 2006). 

 

Eliminação de StopWords 

 

Esta técnica visa a remoção de termos como preposições, pronomes, artigos e 

conjunções (Gonzalez et al., 2006; Gonzalez; Lima, 2003) de documentos textuais.  

Segundo Gonzalez et al. (2006), ignorar determinados termos pode-se ganhar economia 

em uma fase de indexação, porém perde-se em representatividade. Podemos 

exemplificar com os seguintes termos: livros sobre criança e livros para criança, 

exprimem significados diferentes. Com a retirada das preposições sobre e para estas 

diferenças se perdem. 

 

N-gramas 

  

Esta técnica extrai um conjunto de n palavras consecutivas de um documento, 

sentença ou frase, onde n geralmente varia de um a três, onde é chamado unigrama com 

n igual a um, bigramas com n igual a dois, trigramas com n igual a três. Temos como 

exemplo de bigramas positivos: o melhor, muito bom, bigramas e negativos: o pior, não 

gostei. Com o uso de n-gramas é possível estabelecer um conjunto de regras, por 

exemplo, extrair n-gramas que satisfaça um padrão, como adjetivo + substantivo 

(exemplo, bom preço, pequeno ruído) ou advérbio + verbo (exemplo, não recomendo, 

facilmente instalei) (Oguri, 2006; Boiy et al., 2007). 

 

Part-of-speech Tagging (POS Tagging) 

 

Como já citamos anteriormente, Jun-Ping (2009) menciona que tarefas 

associadas à Mineração de Opinião envolve processamento de linguagem natural. 
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Segundo O’Neill  (2009), existe uma série de diferentes técnicas de análise de 

linguagem pertencentes a processamento de linguagem natural, dos quais apenas um 

limitado subconjunto de técnicas tem sido empregado em Mineração de Opinião. Part-

of-Speech Tagging é a técnica mais comum localizada em diversos experimentos. 

A etiquetagem morfossintática realizada por um POS Tagging consiste em 

identificar a classe gramatical de cada palavra de um texto colocando uma etiqueta (tag) 

junto ao termo (Gonzalez et al., 2006; Sayão, 2007). Exemplificamos com a seguinte 

frase: “I love this movie”. Através de uma ferramenta POS Tagging, a frase citada pode 

ser representada da seguinte forma: “I/PRP   love/VBR   this/PP    movie/NN.”, onde 

PRP indica pronome, VBR indica verbo, PP indica preposição e NN indica substantivo. 

A técnica POS Tagging é bastante representativa no contexto de Mineração de Opinião, 

uma vez que uma única palavra pode pertencer a diferentes classes gramaticais.  

Diversas ferramentas POS Tagging adotam um padrão de conjunto de tags 

(Leitão, 2006), a tabela 3.2 apresenta alguns exemplos de tags e palavras para a língua 

inglesa. 

POS TAG Descrição para a POS TAG Exemplo/palavra 

CC Conjunção And 

CD Número Cardinal third 

FW Palavra estrangeira d'hoevre 

IN Preposição in, of, like 

JJ Adjetivo green 

JJR Adjetivo comparativo greener 

JJS Adjetivo superlativo greenest 

NN Substantivo singular table 

NNS Substantivo plural tables 

NNP Substantivo próprio singular John 

NNPS Substantivo próprio plural Vikings 

UH Interjeição Hi,hello 

VB Verbo, infinitivo take 

VBD Verbo, pretérito took 

VBG Verbo, gerúndio taking 

VBN Verbo, particípio pretérito Hi,hello 

VBZ Verbo, presente singular, em 3ªpessoa takes 

 

Tabela 3.2: Exemplos de tags adotadas por ferramentas POS Tagging (Leitão, 2006) 
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3.2 Classificação supervisionada 

Nesta abordagem, diversos trabalhos destacam-se quanto ao emprego da 

construção de classificadores baseada em técnicas de aprendizagem de máquina 

supervisionada. Os sistemas que utilizam técnicas de aprendizagem de máquina em 

geral classificam comentários textuais em duas classes (positivos e negativos) (Poirier et 

al., 2008).  

Primeiramente é realizada a coleta de uma coleção de documentos e é feita uma 

etiquetagem, onde estes documentos devem representar uma amostra ideal para 

treinamento, a fim atingir uma boa precisão para a classificação. Depois de selecionada 

uma amostra de documentos adequada, ou seja, que abranja uma maior ocorrência de 

possíveis termos existentes na coleção de documentos, o próximo passo é treinar um 

classificador neste conjunto de treinamento. Este treinamento é um processo iterativo 

com o intuito de produzir um melhor modelo. Em seguida, o desempenho do 

classificador treinado nos documentos de treinamento é analisado sobre o conjunto de 

dados de testes (dados não classificados) e repetidos várias vezes caso o resultado não 

seja satisfatório (Chaovalit; Zhou, 2005). Este processo básico para classificação de 

sentimento através de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada é 

ilustrado na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Modelo de classificação usando aprendizagem de máquina 

supervisionada (Adaptado) (Zhang et al., 2009)  

Verificamos que grande parte das pesquisas desenvolvidas empregando esta 

técnica adota um conjunto de dados contendo não somente texto, mas também a 

classificação dada pelo autor, através um de rating (nota) ou classificação estrela. 
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Observamos também que há predominância do uso N-gramas, bag-of-words e POS 

Tagging para representação dos documentos. Além disso, notamos o emprego de 

algoritmos, como Support Vector Machines (Dave et al., 2003; Chesley et al., 2006; 

Kennedy; Inkpen, 2006; Annett; Kondrak, 2008; Zhang et al., 2008; Zhang et al., 2009), 

Naive Bayes (Gamon et al., 2005; Ferguson et al., 2009; Tan et al., 2009; 

Weichselbraun et al., 2010), Máxima Entropia (Pang et al.. 2002; Schrauwen, 2010), 

Árvore de Decisão (Annett; Kondrak, 2008; Zhang et al., 2008; Gryc; Moilanen, 2010; 

Schrauwen, 2010) e Redes Neurais (Chen; Chiu, 2009; Tanawongsuwan, 2010).  

 

Tabela 3.3: Estudos que empregam algoritmo de aprendizagem supervisionado 

 

Na tabela 3.3 listamos algumas características destas pesquisas, e 

desconsideramos outros métodos adotados aplicados nestes trabalhos não citados neste 

capítulo. Destacamos alguns trabalhos que realizaram comparações entre os métodos 

citados no parágrafo anterior. Por exemplo, Pang et al. (2002) compara experimentos 

Estudo Algoritmo 
Nº de 

Documentos 
Representação Textual Domínio 

Melhor 

Performance 

Pang et al., 2002 NB, ME, SVM 2.053 bag-of-word,n-grama,POS Comentários de filmes 

NB: 81.5%, ME: 

80.8%, SVM: 

82.9% 

Dave et al., 2003 SVM 900.000 n-grama,POS,stemming Comentários de produtos SVM: 88.9% 

Gamon et al., 2005 NB 3.000 freq. termos,stemming,tf-idf Comentários de carros NB: 62.33% 

Chesley et al., 2006 SVM 1.152 n-grama 
Comentários de notícias, 

blogs políticos 

Objetivo: 72.4%,                

-80.3%,+ 84.2% 

Kennedy; Inkpen, 

2006 
SVM 2.000 freq. termos,n-grama, lemma Comentários de filmes SVM: 85.5% 

Oguri, 2006 NB, SVM 2.000 bag-of-word,n-grama,POS Comentários de filmes 
NB: 87.8%, SVM: 

87.3% 

Annett; Kondrak, 2008 
AD,NB,SVM  2.000 n-grama,POS,stemming Comentários de filmes 

NB: 77.5%, SVM: 

77.4%, AD:69.3% 

Zhang et al., 2008 AD,NB,SVM  5.000 bag-of-word, stop word,tf-idf Comentários de produtos 

NB: 79.08%, SVM: 

80.26%, AD: 

70.50% 

Chen; Chiu, 2009 Rede Neural 2.000 
bag-of-word, POS, tf-idf, n-

grama 
Comentários de filmes 

Rede Neural: 

70.2% 

Ferguson et al., 2009 NB 7.757 bag-of-word, stop word Artigos de blog financeiro NB: 75.25% 

Tan et al., 2009 NB 2.917 bag-of-word 
Comentários de educação, 

ações e computador 
NB: 91% 

Zhang et al., 2009 NB, SVM 1.191 n-grama Comentários de viagens 
NB: 80.71%, SVM: 

86.06% 

Gryc; Moilanen, 2010 AD,NB, SVM 2.782.356 n-grama, tf-idf,stemming, POS 
Comentários sobre 

política 

NB: 77.13%, SVM 
e AD: Não 

apresentou no 

documento 

Schrauwen, 2010 AD,ME,NB 5.500 bag-of-word, n-grama 
Comentários de rede 
social 

AD: 71.9%, ME: 
66.2%,NB:77.6% 

Tanawongsuwan, 2010 
AD,Rede 

Neural 
1.428 POS Comentários sobre livros 

AD: 90.7%,Rede 

Neural:94.9% 
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usando Support Vector Machines, Naive Bayes e Máxima Entropia. Oguri (2006) e 

Zhang et al. (2009) empregam o uso dos algoritmos Support Vector Machines e Naive 

Bayes. Nos experimentos de Annett e Kondrak (2008), Zhang et al. (2008) e  Gryc, 

Moilanen (2010) foram adotados os algoritmos Naive Bayes, Support Vector Machines 

e Árvore de Decisão. Tanawongsuwan (2010) em sua pesquisa empregou algoritmo 

Árvore de Decisão e Rede Neural. Enquanto, Schrauwen (2010) efetuou comparativos 

com os algoritmos Naive Bayes, Árvore de Decisão e Máxima Entropia.  

Logo em seguida faremos uma breve introdução sobre os algoritmos Support 

Vector Machines, Naive Bayes e Máxima Entropia. E, detalharemos os métodos de 

Pang et al. (2002) e Oguri (2006). O trabalho Pang et al. (2002) é um dos mais citados 

em diversas pesquisas, e, realiza experimentos com os três algoritmos: Naive Bayes, 

Máxima Entropia e Support Vector Machines. O trabalho de Oguri (2006) realiza 

experimentos com os algoritmos Naive Bayes e Support Vector Machines utilizando a 

coleção de dados disponibilizado por Pang et al. (2002). 

 

 Naive Bayes (NB): Um classificador Naive Bayes é um modelo 

probabilístico (Xu, 2010) baseado no teorema de Bayes. A equação 3.2, 

prova a probabilidade posterior P (h | D) a partir da probabilidade prévia 

P(h), juntamente com P(D) e P (D | h) (Mitchel; Hill, 1997).  

       
          

    
              (3.2) 

 

Quando aplicado para classificação de texto, dado um documento d, sua 

classe c correspondente é a classe que tem maior P (c | d), descrito na 

equação 3.3. Para Análise de Sentimento pode-se assumir duas classes: 

positiva e negativa (Xu, 2010).  

       
          

    
          (3.3) 

Esse classificador é chamado ingênuo (naive) porque assume que os 

atributos são condicionalmente independentes (Oguri, 2006), ou seja, a 

informação sobre um atributo não influencia sobre nenhum outro (Boiy 

et al., 2007). Oguri (2006) adotou dois modelos para o classificador 
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Naive Bayes: o modelo Binário e o modelo Multinomial. O primeiro 

modelo assume que cada texto é constituído por um vetor de atributos 

binários, onde a ocorrência ou não de um evento no documento é 

indicado por cada atributo. No modelo Multinomial, cada documento é 

representado por um vetor de atributos no qual indica a frequência que 

cada termo ocorre no documento. 

 Support Vector Machines (SVM): A finalidade do aprendizado com o 

classsificador Support Vector Machines é localizar um hiperplano com 

máxima distância Euclidiana (Boiy et al., 2007) que separa os elementos 

positivos dos negativos (Oguri, 2006). Neste espaço será escolhido um 

hiperplano que divide os dados com o menor erro possível (Boiy et al., 

2007; Boiy; Moens, 2008) (ver figura 3.2). 

 
 

Figura 3.2: Exemplo de SVM (Adaptado) (Xu, 2010) 

 

 

De acordo com Oguri (2006), cada documento da coleção de treinamento 

pode ser considerado um ponto xi  num espaço vetorial R
M

 de um 

documento. Temos, D exemplos de treinamento {xi, yi},   i = 1, 2,..., xi  ∈  

R
M

  e   yi  ∈      {-1, 1}. O método de treinamento consiste em treinar um 

classificador a fim de que este aprenda um mapeamento x ↦ y por meio 

dos exemplos de treinamento {xi, yi}. 

 

 Máxima Entropia (ME): O princípio da entropia representa o grau de 

informação que está faltando ou da incerteza. São computados os 
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modelos que ajustam a coleção de exemplos de treinamento, onde cada 

característica corresponde a uma restrição sobre o modelo. O modelo 

com a entropia máxima sobre todos os modelos que satisfaçam essas 

restrições é selecionado para a classificação (Boiy et al., 2007). 

 

Pang et al. (2002) em seu trabalho examina a eficácia da aplicação de técnicas 

de aprendizagem de máquina supervisionada para o problema de classificação de 

sentimento.  O autor extraiu opiniões da fonte de dados do The Internet Movie 

Database
14

 (IMDb), contendo críticas de filmes. Foram selecionados apenas 

comentários que estavam etiquetados com avaliação estrelas ou rating dado pelo o 

autor. O rating foi automaticamente extraído e convertido em uma das três categorias: 

positiva, negativa ou neutra, porém neste trabalho o autor adotou apenas a classificação 

positiva e negativa.  Pang et al. (2002) produziu uma coleção de dados composta de 

1.301 revisões positivas, 752 negativas. E, para evitar domínio de um mesmo autor ou 

poucos autores nas revisões, Pang et al. (2002) limitou para até 20 avaliações por autor, 

representando total de 144 autores de comentários.  

Pang et al. (2002) empregou os três métodos que apresentamos anteriormente: 

Naive Bayes, Máxima Entropia e Support Vector Machines. Para implementar estes 

algoritmos, no conjunto de dados foi adotado a representação {f1,...fm} podendo ser um 

conjunto pré-definido de m características. Onde ni (d) é o numero de vezes que fi ocorre 

em um documento d. O autor realizou comparações entre as três técnicas e adotou para 

representação de texto bag-of-word com frequência e presença de termos, unigrama, 

bigrama e POS Tagging. 

 

A tabela 3.4 ilustra a precisão de classificação resultante para os classificadores 

e representação textual adotada. As resultantes em negrito representam os melhores 

resultados para cada categoria.  Pang et al. (2002) solicitou a dois estudantes de Ciência 

da Computação para escolher individualmente palavras que fossem boas indicadoras de 

sentimento negativo e positivo, e em seguida processou estes resultados verificando a 

frequência de termos positivos e negativos em um determinado documento. Seus 

experimentos mostram que os algoritmos de aprendizagem de máquina demonstram 

                                                 
14

 http://www.imdb.com/ 



 

35 

  

bons resultados para a tarefa de classificação de sentimento em comparação a 

classificação manual realizada. O método Naive Bayes obteve 77,3 % de precisão 

usando bigramas, porém demonstrou melhores resultados usando unigramas com POS 

Tagging. Para o método Máxima Entropia, obteve melhor resultado usando unigramas e 

bigramas com 80.8 % de precisão.  

Com Support Vector Machines obteve o melhor resultado, com 82,9 % de 

precisão usando unigramas. A representação com presença ou ausência de termos 

demonstra ser mais informativo do que a representação frequência de termo. Os 

experimentos do autor demonstram também que a presença de unigramas apresenta 

melhor eficácia. Em termos de desempenho o Naive Bayes tende a retornar os piores 

resultados, enquanto Support Vector Machines apresentam os melhores resultados, 

embora os percentuais de diferença não sejam muito grandes (Pang et al., 2002). 

 

Tabela 3.4: Desempenho de classificadores nos experimentos de Pang et al. (2002) 

 

Outro estudo que destacamos para classificação de sentimento utilizando 

aprendizagem de máquina supervisionada é o trabalho de Oguri (2006). Em seus 

experimentos utilizou coleção de dados, coletados do IMDb, disponibilizado por Pang et 

al., (2002), composto por 2.000 avalições de filmes, sendo 1.000 positivas e 1.000 

negativas. 

 Oguri (2006) comparou o desempenho dos classificadores Naive Bayes e 

Support Vector Machines utilizando os seguintes modelos de representação textual: 

bag-of-word, unigrama, bigrama e POS Tagging. Também inclui em sua pesquisa o 

conceito de filtro de subjetividade com intuito de retirar frases que não apresentavam 
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opiniões e que poderiam provocar ruído no processo de classificação. Para isso, assumiu 

5.000 exemplos de dados subjetivos e 5.000 frases de resumos de roteiros de filmes 

(dados objetivos) para formar um conjunto de treinamento. Usando um classificador 

Naive Bayes Multinominal classificou cada frase de seus documentos, representados por 

frequência de unigrama. Em seguida, as sentenças classificadas objetivas foram 

removidas de seus dados de experimentos.  Incluiu também em seu trabalho a seleção 

de características baseado na Informação Mútua Média (IMM), computado para todas as 

características existentes na coleção de dados de treinamento e selecionadas as que 

obtiveram maior valor. 

 

Tabela 3.5: Desempenho de classificadores nos experimentos de Oguri (2006) 

 

Os resultados obtidos nos experimentos de Oguri (2006) para ambos 

classificadores, conforme tabela 3.5, demonstraram que o uso de POS Tagging em seu 

conjunto de dados não evidenciaram melhorias significativas. O autor constata o motivo 

que provavelmente grande parte dos termos pertencia à mesma classe gramatical. Os 

classificadores baseados em frequência de termos demonstraram desempenho inferior 

aos classificadores que consideram a presença ou não de termos (binário). O autor 

observou também que, o filtro de subjetividade apresentou eficácia quando usado com o 

classificador Naive Bayes, porém aplicados com algoritmo SVM, não gerou melhorias 

significativas. O trabalho de Oguri (2006) resultou em um desempenho similar para 

ambos classificadores.  

Automatizar classificação de sentimento através de técnicas supervisionadas 

requer eficiência na preparação dos dados a serem treinados. Zhang et al. (2008) conclui 

em seu trabalho, onde empregou experimentos com os classificadores Naive Bayes, 

Support Vector Machines e Árvore de Decisão e obteve bons resultados, que tais 

Modelo  NB Binário  NB Freq  SVM Binário  SVM Freq  média  

unigrama  82.5  82.5  87.3  83.2  83.9  

unigrama+POS  83.8  82.0  86.6  81.7  83.5  

unigrama subj.  85.2  84.3  86.5  84.1  85.0  

bigrama  86.0  84.5  83.2  83.2  84.2  

bigrama+POS  86.3  84.7  83.0  82.7  84.2  

bigrama subj.  87.8  87.2  84.4  84.7  86.0  

média  85.3  84.2  85.2  83.3   
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métodos exigem grande formação de dados etiquetados e que isso normalmente exige 

tempo e pode ser custoso. Geralmente a obtenção de dados de treinamento é feita 

manualmente. Assim, apenas um pequeno conjunto de dados de treinamento é 

disponibilizado. Porém, reduzir o tamanho de dados de treinamento implica em redução 

no desempenho do classificador. Caso haja a presença de um termo significativo no 

conjunto de teste, mas este termo não ocorra no conjunto de treinamento, a 

aprendizagem de máquina não estimará com precisão a polaridade do termo (Xu, 2010). 

Chaovalit e Zhou (2005) também confirmam que a classificação depende da 

qualidade dos dados de treinamento e demanda tempo para treinar o conjunto. E, 

também está sujeito a excesso de treinamento. E que, além disso, o desempenho do 

classificador depende muito da seleção de características, e isto está relacionado com o 

domínio em que se está trabalhando. Chaovalit e Zhou (2005) adotaram em seus 

experimentos o domínio de filmes, e constataram que alguns críticos de filmes preferem 

descrever informações básicas sobre a história do filme antes de expressarem suas 

opiniões, estes dados fatuais podem ser considerado ruído para a classificação. 

Outro fator importante, relacionado ao domínio de dados, é que uma vez 

selecionado e treinado um conjunto de treinamento pertencente a um domínio e aplicá-

los em outro domínio pode não obter mesma eficácia, sendo necessário reajustá-los 

(Chaovalit; Zhou, 2005). Sendo assim, dados treinados para um domínio não podem ser 

reusados para outro domínio (Xu, 2010). 

Ressaltamos a importância do emprego da abordagem supervisionada para 

classificação de sentimento. Porém, por exigir um extenso e eficiente conjunto de dados 

etiquetados para treinamento, neste trabalho adotaremos a abordagem denominada não 

supervisionada, uma vez que não é necessário dados previamente etiquetados. Na 

próxima seção, abordaremos mais sobre o estudo e exemplificaremos algumas técnicas 

consideradas não supervisionadas. 

 

 

3.3 Classificação não supervisionada 

 

Essa abordagem é rotulada como não supervisionada porque não é necessário 

previamente ter uma coleção de dados anotada. A classificação é baseada na orientação 
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semântica de termos extraídos por meio de heurísticas linguísticas, ou de um léxico de 

palavras pré-selecionadas. Um dos desafios é obter a orientação semântica de termos, 

frases ou múltiplas expressões, nas quais podem ser classificadas como positiva ou 

negativa. Como exemplo, excelente é positivo, no entanto a palavra ruim é negativa. A 

orientação pode variar de acordo com o contexto (Hatzivassiloglou; Wiebe, 2000). 

De acordo com Liu (2010), palavras e sentenças são indicadores dominantes 

para classificação de sentimento, e um possível método não supervisionado é executar 

uma classificação baseado em frases sintáticas fixas. Para Yessenov e Misailovic 

(2009), aplicar técnicas de aprendizado não supervisionado é atribuir classificação 

baseadas em distâncias entre pontos de dados. Chaovalit e Zhou (2005) consideram em 

seu trabalho como não supervisionado, a abordagem de orientação semântica para 

Mineração de Opinião. Por não necessitar de um precedente treinamento de dados, a 

classificação é dada medindo quanto um termo tende a ser positivo ou tende a ser 

negativo.  

Para classificação de opinião usando métodos de aprendizagem de máquina 

supervisionada é possível descrever algumas etapas básicas, tais como, adquirir um 

conjunto de treinamento, treinar um classificador, entre outros, que são comuns a 

diversos experimentos. Já para classificação não supervisionada notamos na maioria dos 

trabalhos o emprego de Part-of-speech, notamos também que determinados métodos 

utilizaram a técnica PMI para auxiliar na determinação da orientação semântica de 

documentos, outras adotaram o uso de recurso léxico para classificação, porém não 

localizamos uma definição única ou uma regra comum aos estudos. Sendo assim, 

descreveremos alguns métodos desenvolvidos rotulados como não supervisionado. 

 

Usando PMI 

 

Selecionamos dois estudos que empregam métodos nesta abordagem, são os 

trabalhos de Turney (2002) e Popescu et al. (2005), descritos abaixo. 

Os experimentos de Turney (2002) são um dos mais citados. O autor apresentou 

em seu trabalho um algoritmo não supervisionado para classificar revisões como 

recomendada (thumbs up) ou não recomendada (thumbs down). A classificação é dada 
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pela média da orientação semântica de frases em textos que contenham adjetivos e 

advérbios. A orientação semântica (OS) é calculada empregando o algoritmo PMI-IR, 

que usa o método Pointwise Mutual Information (PMI) e Information Retrieval (IR) 

para medir a semelhança entre palavras ou sentenças. A orientação semântica de uma 

determinada frase é calculada comparando a similaridade de uma palavra de referência 

positiva (excelente) com similaridade de uma palavra de referência negativa (pobre), ou 

seja, uma frase é assinalada com um valor numérico dado pela informação mútua entre 

a determinada frase e a palavra de referência positiva e subtraindo a informação mútua 

entra a frase e a palavra de referência negativa, essa classificação numérica também 

indica a intensidade da orientação semântica (Turney, 2002). 

O algoritmo de Turney (2002) foi avaliado em 410 comentários retirados do 

Epinions. Os dados foram extraídos aleatoriamente de quatro diferentes domínios: 

automóveis, bancos, filmes e destinos de viagens, pertencentes a autores diferentes. O 

algoritmo consiste em três etapas. O primeiro passo é usar um POS Tagging para 

identificar frases que contenham adjetivos ou advérbios (Turney, 2002). A motivação 

para isto, é que pesquisas têm demonstrado que adjetivos e advérbios são bons 

indicadores de subjetividade e opinião. Um adjetivo isolado pode indicar subjetividade, 

porém pode ser insuficiente no contexto para determinar a orientação de uma opinião. 

Duas palavras consecutivas são extraídas de acordo com a não ocorrência da terceira 

palavra consecutiva, esta não é extraída, de acordo com a tabela 3.6 (Liu, 2010).  

 

Primeira Palavra Segunda Palavra Terceira Palavra 

Adjetivo  Substantivo (Singular ou Plural) ---------- 

Advérbio, Advérbio Comparativo  

ou Advérbio Superlativo 
Adjetivo  

Não ocorrência Substantivo 

(Singular ou Plural) 

Adjetivo Adjetivo  
Não ocorrência Substantivo 

(Singular ou Plural) 

Substantivo (Singular ou Plural) Adjetivo  
Não ocorrência Substantivo 

(Singular ou Plural) 

Advérbio, Advérbio Comparativo  

ou Advérbio Superlativo 

Verbo (Infinitivo, Pretérito, 

Particípio Pretérito ou Gerúndio) 
---------- 

 

Tabela 3.6: Padrões de POS tag para a extração de duas palavras (Turney, 2002) 
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O segundo passo para o algoritmo de Turney (2002) é estimar a orientação das 

sentenças extraídas usando o método PMI segundo a equação 3.4,  

onde p(word1 & word2) é a probabilidade de co-ocorrência para word1 e word2 e o 

produto p(word1)p(word2) é a probabilidade de que os dois termos co-ocorrem se são 

estatisticamente independentes. A orientação semântica de uma sentença é calculada 

baseada na associação com palavra de referencia positiva e negativa conforme equação 

3.5. 

 

 

As probabilidades são calculadas através de consultas em um motor de busca. A 

cada consulta, um motor de busca geralmente dá o número de documentos relevantes, 

considerado número de hits. Assim é possível estimar as probabilidades de ocorrência 

de termos juntos e separados da equação 3.4.  O terceiro passo é calcular a média de OS 

para todas as sentenças em uma revisão e classificar o texto como recomendado, se a 

OS é positiva e não recomendado, se a OS for negativa (Liu, 2010).  

As limitações nesta pesquisa incluem o tempo para execução, das 410 opiniões 

foram localizadas 10.658 sentenças e o tempo para processar estes dados foi de 

aproximadamente 30 horas, porém o autor levanta que com progresso de hardware esse 

tempo pode ser reduzido. O desempenho do algoritmo também depende do tamanho da 

coleção de documentos que são indexados e pela linguagem de consulta do motor de 

pesquisa, no entanto é um algoritmo simples de implementar e não somente restrito a 

adjetivos (Turney, 2002). Os experimentos resultaram que no total de 410 revisões 

testadas, 170 (41%) foram não recomendadas e 240 (59%) recomendadas. O algoritmo 

atinge uma média de precisão de 74%, com menor precisão de 66% para domínio de 

filmes e variando de 80% a 84% para banco e automóveis e percentual intermediário 

para destinos de viagens (Turney, 2002; Liu, 2010).  

Popescu et al. (2005) apresentou o OPINE, um sistema não supervisionado para 

extração de informações de comentários de produtos, com objetivo de construir um 
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modelo de características de produtos e avaliações dadas por usuários. O OPINE é 

composto pelas seguintes subtarefas: identificar características explícitas e implícitas de 

produtos, identificar opiniões sobre as características de produtos localizados, 

determinar a polaridade de cada opinião e classificar a intensidade da opinião. O sistema 

OPINE foi construído a partir de uma ferramenta de extração de informação 

independente de domínio Web-based chamado de KnowItAll
15

, que adota o algoritmo 

PMI para detectar candidatas relações entre sentenças a partir de um padrão de regras. O 

sistema adota também a ferramenta MINIPAR, que contém recursos para Part-of-

speech, lemmatização, entre outros, para avaliar as revisões.  

O OPINE tenta localizar explícitos atributos de produtos através do KnowItAll, 

extraindo  características e partes de características (exemplo, tamanho do scanner), 

relações (exemplo, imagem está relacionada com scanner) e propriedade de relações 

(exemplo, tamanho da imagem). São extraídos de frases opinativas adjetivos, 

substantivos, verbos e advérbios relacionados a explícitas características. Em seguida, 

termos são assinalados com a orientação semântica dada como positiva, negativa ou 

neutra. O OPINE obteve uma precisão de 79% para extração de expressões de opinião e 

86% de precisão para identificar polaridade de sentenças opinativas.  

Para extrair implícitas características, o sistema OPINE utilizou um algoritmo de 

agrupamento em frases opinativas, para localizar propriedades (exemplo, minúsculo 

telefone se refere ao tamanho do telefone). Automaticamente são rotulados grupos com 

nomes de propriedades (exemplo, tamanho, atributos como pequeno e minúsculo serão 

atribuídos ao mesmo grupo) e usados para construir implícitas propriedades. As 

sentenças opinativas são agrupadas com base em informações do WordNet (descrito no 

próximo capítulo) associadas com padrões lexicais (exemplo impecável, sugere limpo e 

provavelmente pertencem a mesma propriedade). Este recurso para características 

implícitas resultou em um aumento de 2% de precisão na tarefa de extração de 

características. O OPINE usa restrições baseado em sinônimos e antônimos juntamente 

com probabilidades associadas à orientação semântica de termos para determinar um 

ranking de intensidade (exemplo, ótimo > bom > médio) para a polaridade de sentenças. 

Por fim, o sistema OPINE gera como saída um conjunto composto por propriedades e 

ranking de opiniões para cada produto (Popescu et al., 2005). 

                                                 
15

 http://www.cs.washington.edu/research/knowitall/ 
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Usando recurso léxico 

 

Destacamos, descritos logo abaixo, os trabalhos de Martín-Wanton et al. (2010), 

Dodds e Danforth (2009) e Xu (2010) que realizam experimentos utilizando recursos 

léxicos. 

Martín-Wanton et al. (2010) desenvolveu um método não supervisionado para 

determinar a polaridade de opiniões, seu trabalho baseia-se que uma mesma palavra 

pode  não ter a mesma polaridade em contextos diferentes. O autor adota um algoritmo 

para reduzir sentido ambíguo de termos e localizar o sentido e a polaridade correta de 

palavras através de recursos como, Wordnet, uma base de dados lexical onde as palavras 

são agrupadas em conjuntos de sinônimos, SentiWordNet, um recurso léxico para 

Mineração de Opinião, onde cada termo em sua base contém um valor positivo, 

negativo e objetivo e o  General Inquirer (GI), um dicionário Inglês que contêm 

palavras anotadas nas categorias positiva, negativa ou negação. Palavras com a 

categoria negação são conhecidas como Valence Shifters, são termos que podem alterar 

a orientação de outro termo, são exemplos: não, nunca, nada, ninguém (no próximo 

capítulo detalharemos sobre o SentiWordNet e o General Inquirer).  

O método de Martín-Wanton et al. (2010) é composto por dois componentes 

básicos: reduzir ambiguidade e determinar a polaridade. Inicialmente é realizado um 

pré-processamento do documento, é aplicado StopWord, stemming e Part-of-Speech no 

texto. Foi desenvolvido o Word Sense Disambiguation (WSD), que consiste em 

selecionar o significado mais adequado para uma palavra de acordo com o contexto em 

que ocorre. No WSD o significado dos termos é representado por uma assinatura gerada 

a partir do Wordnet, um algoritmo de agrupamento é aplicado para identificar grupos de 

palavra de sentidos coesos. Em seguida, são selecionados grupos que coincidam melhor 

com o contexto.  

Após obter o sentido correto de cada palavra da opinião, é definido a polaridade 

através do SentiWordNet associado com as categorias do GI. Por fim, é dada a 

polaridade da opinião realizando a contagem de palavras positivas e negativas, caso o 

somatório global de palavras positivas for maior, a opinião é considerada positiva, caso 

contrário é negativa e se ambos os somatórios retornarem valores iguais, a opinião é 

considera neutra.  
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Para avaliar a técnica proposta por Martín-Wanton et al. (2010), foi utilizada um  

conjunto de dados composto de 1.000 manchetes de notícias obtidas de jornais. Foi 

localizado 4.279 palavras das quais 3275 são ambíguas. O autor comparou seu trabalho 

com o método baseado apenas no GI (GI-based), que leva em conta as categorias de 

palavras positiva, negativa e negação e não trata ambiguidade. E comparou também 

com método que adota como base palavras mais frequente para redução de ambiguidade 

(WSD-MFS). No trabalho proposto, quatro medidas foram adotadas para avaliar os 

resultados: Accuracy (Acc.), Precision (Prec.), Recall (Rec.) e F1. Accuracy é calculada 

considerando todas as classes possíveis (positivo, negativo e neutro), enquanto 

Precision e Recall não incluem a classe neutra e F1 é a média harmônica de Precision e 

Recall. O algoritmo proposto obteve resultado para Accuracy de 44.3%, enquanto GI-

based 31.2% e WSD-MFS 42.8%. Para Precision 37.66 %, enquanto GI-based 31.18% 

e WSD-MFS 36.73%.  Para Recall e F1 obtiveram respectivamente 72.11% 49.41%, 

enquanto para GI-based e WSD-MFS Recall resultou 66.38% e 71.22% e F1 resultou 

42.43% e 48.46% respectivamente. 

Foi efetuado também, no trabalho de Martín-Wanton et al. (2010),  

comparativos com alguns algoritmos supervisionados. Seus experimentos demonstram 

um comportamento equilibrado para as três classes, positivo, negativo e neutro, e supera 

sistemas supervisionados e não supervisionados em suas comparações. Martín-Wanton 

et al. (2010), confirmou que a hipótese de reduzir ambiguidade de sentido de palavras é 

útil para determinar a polaridade de termos, conclui também que seu método permite ser 

estendido para outras linguagens e é independente de conhecimento de domínio. 

Dodds e Danforth (2009) desenvolveram um método para medir o nível de 

felicidade de um grupo de pessoas nos Estados Unidos analisando expressões em letras 

de músicas, weblogs e discursos presidenciais. Os autores adotaram o Affective Norms 

for English Words (ANEW) (Bradley e Lang, 1999), um léxico composto por um 

conjunto de 1.034 palavras na língua inglesa. O léxico inclui termos nas classes 

gramaticais verbos, substantivos e adjetivos (Stevenson et al., 2007) relacionados com 

três padrões semânticos  valence, arousal e dominance  em uma escala de 1 a 9. Valence 

associa as palavras com sentimentos de felicidade, prazer, satisfação, esperança, entre 

outros. Arousal mede o nível de estimulo associado às palavras, por exemplo, animado, 
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frenético, calmo, entre outros. E dominance mede o nível de intensidade, por exemplo, 

forte, fraco, entre outros (Gonzalez-Bailon et al., 2010). 

Dodds e Danforth (2009) focaram seus experimentos no padrão semântico 

valence. Para mensurar a média valence, as palavras no ANEW estão distribuídas, como 

já citamos, em uma escala de 1 a 9, por exemplo, trauma (2.10), neurotic (4.45), luxury 

(7.88), paradise (8.72). Para estimar a média valence de um texto, Dodds e Danforth 

(2009) verificaram a frequência de palavras do ANEW ocorridas no texto e em seguida 

é calculado a média ponderada de valence de n palavras conforme a equação 3.6, onde fi 

é a frequência da palavra i no texto e vi é o valor valence de i no ANEW.  

 

Os resultados demonstraram, por exemplo, que em discursos políticos os 

presidentes que retornaram maior valence foram Kennedy (6.41), Eisenhower(6.38), e 

Reagan (6.38). Em letras de música há um declínio para valence entre os anos 1980 e 

1985 devido a perda de palavras positivas como love, baby e home e aumento de 

palavras como hate, pain e death. Os autores observaram que datas próximas ao 

aniversário de morte do Michael Jackson e à tragédia de 11 de setembro impera a 

tristeza. Os autores verificaram maior frequência de palavras negativas como lost, hate e 

tragedy no quinto aniversário do dia 11 de setembro. Observaram também que o dia em 

que o candidato à presidência Barack Obama foi eleito, foi um dos dias mais felizes 

para o povo americano, com forte ocorrência das palavras proud, win e hope.  

Xu (2010) descreve um método baseado em léxico de sentimento. Apresentou o 

algoritmo Average Sentimental Value (ASV), descrito nas equações 3.6 e 3.7, onde são 

construídas funções baseadas em recursos fornecidos por um léxico de sentimento, tais 

como pontuações negativas ou positivas a termos, para calcular a polaridade de 

comentários. A polaridade de um texto pode ser obtida comparando a média de 

pontuações positivas com a média de pontuações negativas de termos. A polaridade da 

revisão é dada pela média de termos que obtiver maior pontuação. Se ambas médias 

possuírem valores muito próximos, a revisão pode ser classificada como neutra, porém 

o autor não considerou em seu trabalho a classificação neutra, neste caso considerou a 
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revisão negativa. Nas equações 3.7 e 3.8, R representa uma revisão com n termos (Ti). 

Se POSR for maior que NEGR, R é positivo, senão R é negativo. 

 

Xu (2010) aplicou experimentos em cinco diferentes domínios: livro, DVD, mp3 

player, vídeo game e restaurante. Para cada domínio selecionou 200 comentários 

positivos e 200 negativos, exceto para restaurante que selecionou 400 comentários 

positivos e 400 negativos. Xu (2010) adotou o recurso léxico SentiWordNet e aplicou 

também outras abordagens incluindo aprendizado supervisionado e abordagens híbridas. 

Atingiu maior precisão no domínio de restaurantes com 72.30% e menor precisão no 

domínio de livros com 57.8%. Obteve resultado superior, comparado às outras 

abordagens aplicadas, no domínio de DVD e games, com precisão de 62.8% e 62.5% 

respectivamente. 

 

Outras abordagens 

 

Fei et al. (2004) em seu trabalho estabeleceu alguns padrões de sentenças e 

calculou a orientação semântica baseado em um algoritmo de aprendizagem não 

supervisionado. Neste estudo são selecionadas palavras que possam expressar 

sentimento que pertencem às classes gramaticais: adjetivo, verbo, substantivo, 

conjunção e preposição. Aos termos selecionados são adicionados tags, estas são usadas 

para indicar a orientação semântica e o Part-of-Speech da palavra. São usadas 11 

diferentes tipos de tags, por exemplo, a tag aj é adicionada a palavra excelente, onde a 

indica polaridade positiva e j indica a classe gramatical adjetivo. Com esse padrão de 

tags é possível organizar as palavras em pares ou grupos para formar padrões que 

ocorrem com frequências em frases.  

Fei et al. (2004) em seu experimento criou a fórmula, descrita na equação 3.8, 

para avaliar a orientação de sentimento de padrões de sentenças e adotou os resultados 

para classificar as revisões. 
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Onde i representa um padrão de sentença, Tai  a frequência de i em um conjunto 

de dados positivos e Tdi a frequência de i em um conjunto de dados negativos. Wi 

representa a orientação de sentimento para o padrão i. C é uma constante.   Se Tai = 0 e 

Tdi ≠ 0, então C = -2. Se Tdi = 0 e Tai ≠ 0, então C = 2. Se Tai = 0 e Tdi = 0, então C = 0. 

Caso 0 < Tai < Tdi,     Wi = log (Tai/Tdi) retornará valor menor que zero. Caso Tai > Tdi 

> 0,  Wi = log (Tai/Tdi) retornará valor maior que zero. Se Tai = 0 e Tdi = 0, adota-se Wi 

= C+log((Tai+1) / (Tdi + 1)). Logo se Wi < 0, expressa sentimento negativo, se Wi > 0, 

expressa sentimento positivo (Fei et al. 2004).  

Para avaliar seu método, Fei et al. (2004)  selecionou 170 comentários positivos 

e 150 comentários negativos, no total de 320 comentários de esportes, extraídos do 

Yahoo! Sports
16

. Deste total, 100 comentários foram usados como exemplo para obter o 

padrão de palavras e sentenças. As palavras foram selecionadas manualmente e os 

padrões de expressão criados manualmente também. Em seu conjunto de dados, com 

220 comentários para avaliação, 120 são positivos, o algoritmo classificou 98 como 

positivo, gerou erro classificando 21 comentários como negativo e 1 comentário não foi 

classificado. O restante, 100 comentários negativos, o algoritmo classificou 91 como 

negativo e gerou erro classificando 9 comentários como positivo.  

O estudo de Fei et al. (2004)  obteve uma precisão de 86%. O autor concluiu que 

alguns comentários não são classificados corretamente por três prováveis motivos. 

Primeiro, algumas sentenças possuem estrutura muito complexa que não se enquadram 

no padrão de expressões adotado. Segundo, montar padrões composto de duas palavras 

é fácil de construir, os padrões que compõe mais de duas palavras abrangem melhor a 

orientação de sentimento, porém não são fácies de construir e seu método não possui 

padrões criados suficientes. Por último, se as palavras selecionadas forem excessivas, 

pode tender para algum padrão e gerar uma classificação que não é a real ou então gerar 

probabilidades similares para ambas polaridades. 

                                                 
16

 http://sports.yahoo.com/ 
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Outros trabalhos se destacam quanto ao emprego de métodos não 

supervisionados. Como Zagibalov e Carroll (2008), que apresentam um método não 

supervisionado para seleção de palavras relevantes para classificação de sentimento de 

comentários de produtos escritos em Chinês. A orientação do sentimento é dada 

computando a diferença entre o número zonas (sequencia de termos) positivas e 

negativas. Seus experimentos obtiveram resultados semelhantes a métodos 

supervisionados chegando à precisão de 92%. Rothfels e Tibshirani (2010) adaptaram o 

trabalho de Zagibalov e Carroll (2008) para a língua inglesa no domínio de filmes, 

alcançando precisão de 65.5%.  

Peng e Shih (2010) apresentam um método não supervisionado baseado em 

snippet para classificação de sentimento de frases em Chinês. O método não requer 

referência para pares de palavras para prever o sentimento de sentenças. É assumido que 

frases com sentimento tendem a co-ocorrer em documentos relevantes com orientação 

de sentimento óbvia, fragmentos são analisados para determinar a classificação. O 

método atinge eficácia de 80%. Os trabalhos de Ding et al. (2009) e Hu e Liu (2004) 

também se destacam quanto ao emprego de método não supervisionado. 

 

3.4 Considerações finais 
 

Como podemos ver as abordagens que apresentamos para classificação não 

supervisionada são bastante distintas. Algoritmos não supervisionados têm apresentado 

resultados bem sucedidos e são essenciais em situações em que não se tem um conjunto 

de dados com dimensão significativa para etiquetar, uma vez que algoritmos 

supervisionados exigem uma coleção de dados eficaz para se obter uma boa 

classificação. Esta abordagem também é promissora devido a haver menor dependência 

de domínio, problema este normalmente associado a métodos supervisionados por 

manter um conjunto fixo de dados etiquetados (Zagibalov; Carroll, 2008). 

Neste trabalho assumimos a classificação não supervisionada, com o emprego de 

recurso léxico para a classificação de opinião. No próximo capítulo abordaremos sobre 

alguns recursos léxicos encontrados para classificação de sentimento e no capítulo 

seguinte apresentaremos o experimento realizado. 
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4 Recurso léxico para Mineração de Opinião 

De acordo com Esuli (2008), um dos fatores principais para qualquer trabalho 

relacionado à Mineração de Opinião é a necessidade de identificar quais elementos da 

linguagem contribuem para expressar subjetividade em texto. Essa identificação pode 

ser realizada através de recursos léxicos que listam relevantes propriedades relacionadas 

à opinião de itens lexicais. Os itens lexicais em recurso léxico podem ser palavras 

únicas ou sequências de palavras. 

Segundo Pasqualotti (2008), um léxico é compreendido como uma estrutura 

sistemática que define o significado das palavras. Cada termo de um léxico consiste de 

uma forma ortográfica e fonológica com um formato de representação de significado.  

No contexto de Mineração de Opinião, léxicos têm sido construídos ou 

adaptados com intuito de aplicá-los em pesquisas para detecção de subjetividade em 

textos e classificação de sentimento. Alguns recursos são compostos por um conjunto de 

termos, relacionados a categorias, por exemplo, positiva ou negativa. Termos que 

possivelmente não são relacionados a uma destas duas categorias podem ser 

considerados como objetivos e não contribuir para orientação global do texto (Esuli, 

2008). 

As categorias para recursos léxicos aplicados à Mineração de Opinião, em 

alguns casos, não se restringe somente a polaridade de palavras, mas também associam 

outros atributos relacionados à afetividade. Ohana e Tierney (2009) citam o termo 

Léxicos de Opinião (Opinion Lexicons), para descrever recursos que associam 

orientação de sentimento e palavras, baseado em que termos individuais podem ser 

considerados como uma unidade de informação de opinião, e podem sugerir 

subjetividade e sentimento em textos. Yi et al. (2003) descreve Léxico de Sentimento 

(Sentiment Lexicon) como recurso no qual contém a definição de sentimento de 

palavras individuais, composto por: lexical_entry, POS, sent_category. Onde 

lexical_entry representa a possibilidade de um ou mais termos que possuem conotação 

sentimental, POS representa a classe gramatical e sent_category representa a polaridade 

para lexical_ entry. Remus e Heyer (2010) descrevem Léxico afetivo (Affect Lexicon), 

tal qual compõem um sumário de entradas lexicais para palavras afetivas (qualquer 

expressão que tem relacionado conotação afetiva) com seu POS tag correspondente, 

http://www.bibsonomy.org/author/Remus
http://www.bibsonomy.org/author/Heyer
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categorias afetivas (polaridade, apreciação, julgamento, afeto, etc.) e intensidade (forte, 

médio, fraco).  

Segundo Valitutti et al. ( 2004), para se organizar um léxico afetivo, é necessário 

obter um modelo de conhecimento afetivo que represente emoções, humor e atitudes. A 

partir deste modelo é possível identificar um grande número de conceitos afetivos, 

organizá-las em uma estrutura hierárquica e conectá-los através de um léxico.  

Uma variedade de léxicos foi criada para o uso em análise de sentimento. 

Alguns foram construídos manualmente, por exemplo, Subasic e Huettner (2001) 

construíram manualmente um léxico associando palavras com categorias afetivas, 

especificando uma intensidade para a afetividade e grau de relacionamento à categoria 

(Mejova, 2009). Para Ohana e Tierney (2009), léxicos construídos manualmente tendem 

a ter um número restrito de termos, pois construir listas manuais é um esforço que 

consome tempo e está sujeito a anotações tendenciosas. Para superar problemas de 

extrair de forma automática as correspondências lexicais de grupos de termos (indução 

léxica), trabalhos foram propostos com intuito de estender o tamanho de léxicos 

opinativos a partir de termos considerados relevantes, explorando suas relações e 

similaridades. 

Um dos primeiros trabalhos nesta é área é visto em Hatzivassiloglou e 

McKeown (1997), denominado HM lexicon. Esta pesquisa avalia a orientação semântica 

de dois adjetivos que estejam entre uma conjunção, extraídos de um conjunto de 21 

milhões de palavras de artigos do Wall Street Journal. O HM lexicon consiste de uma 

lista de 1.336 adjetivos etiquetados, dos quais 657 são positivos e 679 negativos. 

Hatzivassiloglou e McKeown (1997) desenvolveram seu método a partir de algoritmo 

de aprendizado supervisionado e não supervisionado para inferir a orientação semântica 

de adjetivos (Turney; Littman, 2003). 

Outra abordagem comum são recursos construídos estendendo léxicos, para fins 

gerais, já existentes, normalmente examinando as relações semânticas, tais como 

sinônimos e antônimos, de um termo (Ohana; Tierney, 2009). O WordNet da 

Universidade de Princeton é um dos léxicos mais populares adotado para análise de 

sentimento (Mejova, 2009). A seguir, descrevemos o WordNet e outros recursos léxicos 

que localizamos para classificação de sentimento. 
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4.1 WordNet 
 

O WordNet ®
17

 é uma extensa base de dados lexical na língua inglesa, 

desenvolvida por George A. Miller, a partir da combinação de informações 

lexicográficas (relações lexicais e semânticas usadas para representar a organização do 

conhecimento léxico) e, recursos computacionais (Fellbaum, 1998). Miller (1995) 

define o vocabulário de uma linguagem com um conjunto W com pares (f,s), onde uma 

forma  f  é uma cadeia de caracteres sobre um alfabeto finito e s é um sense (sentido) a 

partir de um conjunto de significados. Cada forma com um sense em uma linguagem é 

chamada palavra na referida língua. No WordNet um sense é representado por um 

conjunto de um ou mais sinônimos. A base possui mais de 118.000 palavras diferentes e 

mais de 90.000 sense (Miller, 1995). 

O WordNet é composto de substantivos, verbos, adjetivos e advérbios agrupados 

em conjuntos de sinônimos (synsets), cada um expressando um conceito distinto. Estes 

são organizados em um conjunto de lexicógrafos por categoria sintática e por outros 

critérios de organização. Advérbios são mantidos em apenas um arquivo, enquanto 

substantivos e verbos são agrupados de acordo com a semântica. Adjetivos são 

divididos em adjetivos descritivos e relacionais (Miller et al., 1990).  

 

Figura 4.1: Exemplo de consulta on-line do WordNet  

 

A figura 4.1 ilustra o resultado da consulta do WordNet on-line, para a palavra 

expensive. Na figura, é possível visualizar a relação lexical para a palavra expensive. Em 

                                                 
17

 Princeton University “About WordNet” WordNet, Princeton University. http://wordnet.princeton.edu, 
2010. 

Adjective 

 S: (adj) expensive (high in price or charging high prices) "expensive clothes"; "an 

expensive shop" 

o similar to 

 S: (adj) overpriced (too costly for the value) "overpriced items at resort 

shops" 

o antonym 

 W: (adj) cheap [Opposed to: expensive] (relatively low in price or 

charging low prices) "it would have been cheap at twice the price"; 

"inexpensive family restaurants" 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive&h=0&j=0#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive&h=100100&j=2#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive&i=6&h=1010000100#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=overpriced
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive&h=101000000&j=7#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive&i=8&h=1010000100#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=cheap
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=expensive
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similar to, encontra-se o termo overpriced, o qual possui o mesmo synset e antonym 

corresponde ao oposto da palavra pesquisada. A palavra expensive, no exemplo, possui 

apenas um sentido no WordNet. 

 

4.2 WordNet Affect 
 

A partir do WordNet foi desenvolvido o léxico WordNet Affect
18

, um recurso 

linguístico para representação léxica de conhecimento afetivo de palavras, através da 

seleção e anotação de synsets que representam conceitos afetivos.  O WordNet Affect é 

parte integrante da base WordNet Domains
19

 , uma extensão multilingual (inglês e 

italiano) do WordNet onde cada synset é anotado a um ou mais domínios (exemplo, 

esporte, politica, medicina). Um domínio pode incluir synsets de diferentes categorias 

sintáticas (Strapparava; Valitutti, 2004).  

O WordNet Affect foi desenvolvido em duas etapas. A primeira fase consistiu em 

identificar synsets chaves, nomeado Affect. Esta etapa foi realizada manualmente com 

objetivo de obter um conjunto inicial de palavras afetivas, contendo 1.903 termos, onde 

539 são substantivos, 517 adjetivos, 238 verbos e 5 advérbios. Inicialmente foram 

coletados adjetivos com ajuda de dicionários. Depois substantivos foram adicionados à 

base com intuito de correlacionar com adjetivos e posteriormente adicionados verbos e 

adjetivos. Para cada item foi criado um quadro para adicionar informação léxica e 

afetiva. Informações léxicas incluem correlação entre termos em inglês e italiano, POS 

Tagging, definições, sinônimos e antônimos. A informação afetiva corresponde a um ou 

mais tipos de representação de emoção (exemplo, comportamento, personalidade, 

sentimento, entre outros). A informação da base Affect foi acrescentada aos synsets do 

WordNet Affect, com uma anotação afetiva denominada a-label, descrito alguns 

exemplos na tabela 4.1 (Strapparava; Valitutti, 2004).  

 

 

                                                 
18

 WordNet Affect, http://wndomains.fbk.eu/wnaffect.html, Fundazione Bruno Kessler (FBK-irst'09), 
2009. 
19

 WordNet Domains, http://wndomains.fbk.eu/, Fundazione Bruno Kessler (FBK-irst'09), 2009. 
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A-Labels Descrição A-Labels  Exemplos de synsets 

Emo Emoção substantivo anger#1,  verbo        fear#1 

Môo Humor substantivo animosisy#1,  adjetivo   amiable#1 

Tra Traço substantivo aggressiveness#1,  adjetivo   competitive#1 

Phy Estado físico substantivo illness#1,  adjetivo   all in#1 

Beh Comportamento substantivo offense#1,  adjetivo inhibited#1 

Att Atitude substantivo intolerance#1, substantivo defensive#1 

Sen Sensação substantivo coldness#1,  verbo feel#3 

 

Tabela 4.1: Exemplos de A-labels com respectivos estados afetivos e exemplos de synsets 

(Pasqualotti, 2008)  

 

Depois de mapeado o sentido dos synsets chaves, a segunda etapa é selecionar 

um subconjunto do WordNet contendo todos os synsets em que há pelo menos uma 

palavra na lista de termos afetivos, onde as relações semânticas foram utilizadas para 

alimentar o WordNet Affect. A versão 1.0 contém o mapeamento entre WordNet 1.6 e 

seus correspondentes domínios afetivos, no total de aproximadamente 2.874 synsets e 

4.787 palavras (Pasqualotti, 2008; Strapparava; Valitutti, 2004).  

 

POS ID do synset Origem CAT 

N #10972097 core emo 

N #03848510 core beh, att 

V #00548199 antonym emo, cog 
 

Tabela 4.2: Estrutura do WordNet Affect e exemplos de registros (Pasqualotti, 

2008)  

 

 

A Tabela 4.2 apresenta alguns registros da base Wordnet Affect, onde CAT 

representa a anotação a-label (tabela 4.1), POS a classe gramatical do synset, ID do 

synset representa a identificação do synset no léxico WordNet e Origem representa 

como o synset foi obtido, através da base Affect (core) ou das relações do WordNet 

(exemplo, antonym, similar to, entre outros).  

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=easy&i=2&h=10000000000000000000#c
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4.3 SentiWordNet 
 

Outro léxico existente, desenvolvido por Esuli (2008) explicitamente para 

colaborar em aplicações para Mineração e classificação de Opinião, é o SentiWordNet
20

 

(SWN). Este recurso léxico, é resultado de anotações automatizadas em todos os synsets 

do WordNet 3.0, versão 3.0 do SWN, com grau de positividade, negatividade e 

neutralidade. Cada synset é associado a três valores numéricos, Pos(s), Neg(s) e Obj(s) 

que indicam quanto é positivo, negativo ou objetivo (neutro) os termos contido no 

synset. Cada um dos três valores varia no intervalo [0.0, 1.0] e a soma deles é 1.0 para 

cada synset, logo Obj(s) + Pos(s) + Neg(s) = 1.  

A figura 4.2 ilustra a representação gráfica adotada pelo SentiWordNet 

representando as propriedades relacionadas ao synset. As bordas do triângulo 

representam uma das três classificações (positivo, negativo e objetivo) e um ponteiro 

(synset position) aponta para a classificação de maior valor.  

  

 

 

 

 

Figura 4.2: Representação gráfica adotada pelo SentiWordNet  

 

Para o SWN 1.0 e 1.1 foram empregados algoritmos de aprendizagem 

supervisionados e semi-supervisionados. Já para a versão 2.0 e 3.0 os resultados destes 

algoritmos semi-supervisionados são adotados com uma etapa intermediária no 

processo de etiquetagem, que são alimentados para um processo interativo denominado 

random-ralk, atingida a convergência deste processo resulta o SWN 3.0. Ambiguidade 

no SWN 1.0 é tratado pela representação semântica dos synsets do WordNet. Para as 

demais versões foram adotados recursos trabalhados para melhoramento de 

                                                 
20

 http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 
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ambiguidade de termos, no SWN 2.0 é adotado o eXtended WordNet
21

, no SWN 3.0 foi 

adotado o Princeton WordNet Gloss Corpus
22

 , que assume ser mais preciso que o 

eXtended WordNet. 

O método usado para desenvolver o SentiWordNet é derivado dos trabalhos de  

Esuli e Sebastiani (2005, 2006),  baseado na análise quantitativa de termos associados a 

synsets e no uso de representação vetorial de termos resultantes para classificação semi-

supervisionada de synsets. O trio de pontuação no SWN é derivado da combinação dos 

resultados produzidos por um comitê de oito classificadores ternários, com similares 

níveis de precisão, porém com diferentes comportamentos de classificação. Cada 

classificador ternário difere um do outro a partir do conjunto de treinamento e no 

aprendizado adotado pra este conjunto, produzindo assim distintas classificações 

resultantes de cada synset do WordNet.  

A pontuação no SWN é dada pela proporção de classificadores que assinalou o 

correspondente rótulo ao synset. Se todos os classificadores ternários resultam em 

atribuir o mesmo rótulo a um synset, a etiquetagem terá a máxima pontuação para o 

synset, senão terá pontuação proporcional ao número de classificadores que o assinalou 

(Baccianella et al., 2010; Esuli, 2008). O SWN 3.0 possui versão web para consulta on-

line. A figura 4.3 ilustra um exemplo de consulta no SWN 3.0 on-line para a palavra 

expensive. 

 

Figura 4.3: Exemplo de consulta no SentiWordNet 3.0  (SentiWordNet, 2010) 

                                                 
21

 http://xwn.hlt.utdallas.edu/ 
22

 http://wordnet.princeton.edu/glosstag.shtml 

http://xwn.hlt.utdallas.edu/
http://wordnet.princeton.edu/glosstag.shtml
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A base de dados do léxico SWN também é disponibilizada em arquivo de dados 

(.txt). Logo abaixo exibimos exemplos de registros no SentiWordNet 3.0: 

 

 # POS  ID    PosScore NegScore  SynsetTerms      Gloss 

    a  00016247  0.125     0.5    superabundant#1    most   excessively abundant 

    a  00122245  0.375     0.125       prevenient#1 anticipatory#1    in anticipation 

    r  00124611   0       0.125       legally#2      in a legal manner; "he acted 

legally" 

 

 

O POS-ID identifica o synset, o valores PosScore e NegScore correspondem a 

positividade e negatividade assinalada pelo SentiWordNet para o determinado synset. O 

valor de objetividade é dado por: Obj(s) = 1 - (Pos(s) + Neg(s)).  A coluna SynseTerms 

corresponde ao termos separados por espaço, pertencente ao synset, com a classe 

gramatical e número correspondente ao sentido.  A coluna Gloss descreve o sentido do 

termo. 

 

4.4 MICRO-WNOP  
 

Ainda tratando de léxicos derivados do WordNet, Cerini et al. (2007) 

desenvolveu o MICRO-WNOP
23

.  Este léxico consiste de 1.105 synsets anotados a partir 

do WordNet 2.0, porém foram etiquetados manualmente. Um grupo de cinco pessoas 

(denominados J1..., J5) etiquetou cada synset com três valores Pos(s), Neg(s), and 

Obj(s), somando até 1. O total de synsets foi dividido em três grupos para etiquetagem: 

Micro-WNOp (common), Micro-WNOp (Group 1) e Micro-WNOp (Group 2).  

No primeiro grupo, foram anotados os synsets de 1 a 110 (110 synsets) por todos 

os anotadores trabalhando juntos para desenvolver um entendimento comum da 

semântica das três categorias. No segundo grupo, foram anotados os synsets de 111 a 

606 (496 synsets) por J1, J2 e J3 independentemente. O terceiro grupo foi anotado por 

J4 e J5 independentemente os synsets de 607 a 1105 (499 synsets) (Cerini et al., 2007; 

Baccianella et al., 2010). A base do MICRO-WNOP está disponível em um único arquivo 

texto com os valores separados por tabulação. Logo em seguida, listamos exemplos de 

registros para o léxico: 

                                                 
23

 http://www-3.unipv.it/wnop/ 
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# begin Common 

# Positive-Score <tab> Negative-Score <tab> Synset 

1 0 true#a#2 real#a#4 

0.5 0 real#a#6 tangible#a#2 

0.25 0 existent#a#2 real#a#1 

0.125 0.125 real#a#2 

# end Common 

# begin Group1 

# Positive-Score1 <tab> Negative-Score1 <tab> Positive-Score2 <tab> Negative-Score2 

<tab> Positive-Score3 <tab> Negative-Score3 <tab> Synset 

1 0 1 0 1 0 good#a#15 well#a#2 

0.25 0 0.5 0 0 0 manipulate#v#6 

0.5 0 1 0 0.5 0 heal#v#3 bring_around#v#2 

cure#v#1 

# end Group1 

# begin Group2 

# Positive-Score4 <tab> Negative-Score4 <tab> Positive-Score5 <tab> Negative-Score5 

<tab> Synset 

0 1 0 1 forlorn#a#1 godforsaken#a#2 lorn#a#1 desolate#a#2 

0 1 0 1 rotten#a#2 

1 0 1 0 intimate#a#2 cozy#a#2 informal#a#4 

0.5 0 0.75 0 advance#v#8 

# end Group2 

 

 

O arquivo é composto por três blocos representando os três grupos citados acima 

delimitados por #begin nome da seção e #end nome da seção. Cada linha corresponde a 

um synset e contém um ou mais pares de valores (positividade e negatividade), seguido 

da lista de termos, com seu respectivo POS tag e número de sentido (Cerini et al., 

2007,  2010). 

 

4.5 General Inquirer  
 

Além de léxicos derivados do dicionário WordNet localizamos outros léxicos 

que são aplicáveis à Mineração de Opinião. O General Inquirer
24

 (GI) é um dicionário 

na língua inglesa que contêm listas de palavras, classificadas de acordo com categorias 

específicas (Taboada, 2006). O léxico foi desenvolvido por Philip Stone e amigos, na 

década de 60. Inicialmente foi projetado como uma ferramenta para análise de conteúdo 

para cientistas identificar características específicas de mensagens. O léxico GI atual 

possui 11.788 palavras distribuídas em 182 categorias. 

                                                 
24

 http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/ 
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 No GI as tags de categorias atribuídas às palavras são derivadas das fontes 

Harvard IV-4 Dictionary
25

 e Lasswell Value Dictionary
26

, e também, são atribuídas 

novas categorias e um marcador de categorias para redução de ambiguidade. Entre as 

categorias, este recurso léxico possui palavras com a tag Positiv no total de 1.915 

palavras indicando orientação positiva, 2.291 palavras etiquetadas com a tag Negativ 

indicado orientação negativa, possui também palavras anotadas com a tag Negate, termo 

conhecido de valence shifters, descrito no capítulo anterior, com total de 217 palavras 

(Stone et al.,  1966). 

Entry Source Positiv Negativ Negate 

ADMIRATION H4Lvd Positiv     

CANNOT H4Lvd     Negate 

DISLIKE#1 H4Lvd   Negativ Negate 

DISLIKE#2 H4Lvd   Negativ Negate 

IMPOSSIBLE#1 H4Lvd     Negate 

IMPOSSIBLE#2 H4Lvd     Negate 

INEXPENSIVE H4 Positiv   Negate 

UNLIKE H4Lvd     Negate 

UNLIMITED H4Lvd Positiv   Negate 

WORSE H4Lvd   Negativ   

 

Tabela 4.3: Exemplo de registros e categorias no General Inquirer  

 

O dicionário GI está disponível em formato planilha (.xls). A tabela 4.3 ilustra 

exemplos de registros e algumas categorias disponíveis na base de dados do General 

Inquirer. Cada uma das 11.788 linhas da planilha inicia com uma palavra em ordem 

alfabética, uma palavra pode aparecer mais de uma vez no arquivo por haver mais de 

um sentido, para distinguir é acrescentado junto a palavra o caracter # seguido de um 

número sequencial. A segunda coluna do arquivo indica a origem da palavra, se é do 

dicionário Harvard (H4), Lasswell (Lvd) ou de ambos (H4Lvd). As 182 colunas 

seguintes exibem a atribuição de uma categoria, por exemplo, Positiv, positividade, 

Negativ, negatividade, Negate, se a palavra representa um Valence Shifter. As duas 

colunas finais são, OthTags, que exibe a classe gramatical e Defined, que a exibe 

definição para o sentido da palavra (Stone et al., 1966).  

                                                 
25

 http://www.textanalysis.info/harvard4.htm 
26

 http://www.hdcus.com/manuals/wdalman.pdf 

http://www.textanalysis.info/harvard4.htm
http://www.hdcus.com/manuals/wdalman.pdf


 

58 

  

4.6 The Subjectivity Lexicon 
 

Outro recurso disponível é o léxico chamado The Subjectivity Lexicon
27

, 

apresentado no trabalho de Wilson et al. (2005). Este dicionário contêm 8.221 unidades 

lexicais com indicação subjetiva (clue), alguns identificados a partir de tarefas 

desenvolvidas manualmente e outros identificados automaticamente, usando dados 

anotados e não anotados. Cada termo é identificado com uma intensidade de 

subjetividade (fracamente ou fortemente subjetivo), POS tag e polaridade (positivo, 

negativo e neutro) (Vechtomova, 2010). A base de dados está disponível em arquivo 

texto (Vechtomova, 2010), abaixo listamos alguns registros exemplificando o formado 

em que os dados são disponibilizados:  

type=strongsubj     len=1    word1=enflame        pos1=verb      stemmed1=y      

priorpolarity=negative 

type=weaksubj     len=1    word1=engage         pos1=verb      stemmed1=y      priorpolarity =neutral 

type=strongsubj     len=1    word1=engaging      pos1 =adj       stemmed1=n      

priorpolarity=positive 

type=weaksubj     len=1    word1=engross        pos1=verb      stemmed1=y       priorpolarity=neutral 

type=weaksubj      len=1    word1=engulf           pos1=verb      stemmed1=y      

priorpolarity=negative 

 

 

O atributo type se indica se a subjetividade é forte (strongsubj) ou fraca 

(weaksubj), len indica o tamanho do clue, word1 indicada a palavra, pos1 indica a 

classe gramatical, o stemmed1 igual a y indica que o clue corresponde a todas as 

variantes da palavra de acordo com o POS tag e priorpolarity indica a polaridade 

(Wilson et al., 2005).  

4.7 Considerações finais 
 

Com podemos notar, estão disponíveis diversos recursos léxicos que podem ser 

empregados no contexto de Mineração de Opinião. Cada um possui particularidades que 

diferem tanto no número de termos analisados quanto na quantidade de termos lexicais 

pertencentes a cada base. Diferem também quanto aos tipos de classes gramaticais que 

compõem cada recurso. Alguns léxicos estendem outros léxicos como o SentiWordNet, 

MICRO-WNOP e o WordNet Affect. E diferem também na forma como os dados foram 

                                                 
27

 http://www.cs.pitt.edu/~wiebe/resources.html 
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etiquetados, onde empregam técnicas manualmente trabalhadas ou adotam um 

combinação de regras automatizadas como no caso do SentiWordNet.  

Reunimos na tabela 4.4 os léxicos citados comparando a quantidade de termos e 

as classes gramaticais concentrada em cada base. O recurso MICRO-WNOP abrange as 

quatro principais classes gramaticais, porém possui menor número de recursos lexicais, 

já o recurso HM lexicon abrange somente a classe gramatical de adjetivos. Visualizamos 

que o léxico SentiWordNet além de empregar as quatro classes gramaticais, abrange o 

maior número de termos.  

 

Tabela 4.4: Comparativo de recursos léxicos para Mineração de Opinião 

 

Ao investigarmos sobre possíveis léxicos aplicáveis a Mineração de Opinião, 

adotamos como critério recursos léxicos que contivessem a categoria polaridade 

(positivo e negativo) relacionada aos termos, pois o objetivo deste trabalho é classificar 

opiniões quanto a sua polaridade. Entretanto, ressaltamos a disponibilidade de outras 

categorias relacionadas à afetividade, por exemplo, os léxicos General Inquirer e 

WordNet Affect, aplicáveis a Mineração de Opinião. Estes léxicos são ricas fontes de 

informações que podem colaborar a uma melhor identificação de subjetividade, 

melhorando assim a eficácia de métodos para classificação de opinião. 

Neste trabalho aplicaremos método para classificação de opinião quanto a sua 

polaridade utilizando recurso léxico. Adotaremos o léxico SentiWordNet, uma vez que 

de acordo com a tabela 4.4, se destaca por possuir o maior número de termos 

relacionados, além de abranger as quatro principais classes gramaticais. Possui versão 

mais recente, SWN 3.0 disponibilizada pelo autor no ano de 2010. Além disso, para 

construção do léxico SentiWordNet foi empregado a combinação de várias técnicas 

automatizadas para converger um resultado final a cada termo. Apresentamos no 

próximo capítulo os experimentos desenvolvidos e seus resultados. 

Léxico Termos Classe gramatical

General Inquirer 11.788 termos (+ 1.915 / - 2.291 / not  217) substantivo,  adjetivo, verbo e adverbio

HM léxicon 1.336 termos adjetivo

Micro-WNOp 1.105 synsets substantivo,  adjetivo, verbo e adverbio

SentiWordNet 117.374 synsets / 147.306 termos substantivo,  adjetivo, verbo e adverbio

The Subjectivity Lexicon 8.221 termos substantivo,  adjetivo, verbo e adverbio

WordNet Affect  2.874 synsets / 4.787 termos substantivo,  adjetivo, verbo e adverbio
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5 Estudos de Casos 

Dentre os experimentos deste trabalho, foram realizados estudos em duas bases 

de documentos, utilizando um modelo de classificação de opinião não supervisionado e 

o recurso léxico SentiWordNet. Estes experimentos visaram avaliar o desempenho da 

base SentiWordNet como um recurso lexical para o problema de classificação de 

opinião quanto a polaridade de documentos. Os documentos são representados por 

sentenças (fragmentos de textos). 

Inicialmente uma ferramenta POS Tagger foi aplicada extraindo termos 

localizados em uma base contendo comentários sobre produtos e outra base contendo 

citações científicas. Selecionamos estas duas bases para nossos experimentos, pois a 

base de comentários possui avaliações de produtos em diversos domínios. E quanto à 

base de citações científicas não localizamos experimentos que avalie textos de artigos 

científicos, sendo assim, introduzimos neste trabalho a análise de sentimento em 

citações científicas. Em seguida, para cada termo o SentiWordNet provê a polaridade. 

Foram definidas quatro classes gramaticais para a extração de termos: adjetivo, 

advérbio, substantivo e verbo. Para cada documento, usando um classificador não 

supervisionado, foi calculada a orientação semântica de acordo com a ocorrência de 

termos positivos e negativos, atribuindo a polaridade ao documento através da média 

dos valores dos termos. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na Seção 5.1 é apresentada a 

arquitetura do classificador utilizado nos experimentos. Nas seções 5.2 e 5.3, são 

apresentados os estudos de caso 1 e 2 respectivamente. Em seguida, na seção 5.4 são 

apresentadas as considerações finais. 

 

 

5.1 Classificador 

 

A figura 5.1 apresenta uma visão geral da arquitetura do classificador que 

adotamos em nossos experimentos para classificação de opinião. 
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Figura 5.1: Arquitetura do classificador de opinião 

 

O processo de classificação é realizado em três etapas: a primeira etapa consiste 

em realizar a seleção e extração de termos de acordo com classes gramaticais pré-

definidas. Em seguida, na segunda etapa, é associado a cada palavra o score positivo ou 

negativo, calculado a partir do score de cada sense para o termo existente no 

SentiWordNet. A terceira etapa consiste em computar a média de termos positivos e 

negativos para cada documento. A classificação ou orientação semântica do documento 

é dada de acordo com a polaridade resultante da média obtida.  

O classificador foi desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias: Eclipse
28

 

como ambiente de desenvolvimento; linguagem Java
29

 e Banco de dados MySQL
30

 para 

armazenamento dos resultados obtidos. Selecionamos duas bases de documentos para 

realização de experimentos. Cada base contém documentos pertencentes a diferentes 

domínios.   

Inicialmente as bases de documentos foram estruturadas, onde cada documento 

foi identificado por um id para a leitura do algoritmo. Então, dado a entrada de 

documentos, a seguir descrevemos as fases do classificador para determinar a orientação 

semântica de cada documento. 

 

 

 

                                                 
28

 http://www.eclipse.org/ 
29

 http://java.sun.com/ 
30

 http://www.mysql.com/ 
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Seleção e extração 

 

A finalidade desta fase é realizar a seleção e extração de termos, existentes nos 

documentos, que são relevantes para determinar a orientação. Para nossos experimentos 

adotamos o padrão unigramas, ou seja, realizamos a extração de termos isolados. A 

extração de grupos de palavras (bigramas, trigramas ou n-gramas), por exemplo, 

adjetivo + substantivo, pode abranger expressões idiomáticas comuns e relevantes para 

classificação de sentimento, porém exige maior complexidade na construção do 

classificador. Sendo assim, neste experimento trabalhamos com termos isolados, e em 

trabalhos futuros pretendemos analisar grupo de palavras. Nesse trabalho, a triagem de 

termos foi realizada a partir da identificação da sua classe gramatical e selecionados 

palavras que pertença à classe advérbio, adjetivo, substantivo ou verbo.  

 Para identificação da classe gramatical dos termos utilizamos uma ferramenta 

de POS Tagging. Nesse trabalho, adotamos a ferramenta Stanford POS-Tagger
31

, 

disponível em Java, que lê textos e atribui uma tag a cada termo do texto referenciando 

sua classe gramatical (substantivo, verbo, adjetivo, entre outros). Nesse trabalho, 

utilizamos a versão do POS Tagging para a língua inglesa. Esta ferramenta foi 

selecionada baseada na avaliação de Leitão (2006), que realiza comparativos entre três 

ferramentas para POS Tagging: Montylingua
32

, Stanford POS-Tagger e OpenNLP
33

. Os 

resultados dos seus experimentos demonstraram maior percentual de acertos para o 

Stanford POS-Tagger. 

Dado um documento de entrada, a saída produzida nessa etapa é uma lista de 

termos associados à tags representando a classe gramatical identificada pelo POS 

Tagging. Ao retornar a classe gramatical do termo que está sendo lido pelo algoritmo, 

caso o termo pertença a uma das classes estabelecidas na tabela 5.1, o termo é 

selecionado e extraído. No nosso trabalho, cada termo extraído foi armazenado na base 

de dados MySQL com sua respectiva classe gramatical, relacionado com o id do 

documento.  

                                                 
31

 http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml 
32

 http://web.media.mit.edu/~hugo/montylingua/ 
33

 http://opennlp.sourceforge.net/ 
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Tabela 5.1: Padrão de classes gramaticais para os estudos de casos 

 

Identificação polaridade de termos 

 

Uma vez extraídos os termos em cada documento, o próximo passo é localizar a 

polaridade destes termos. Como explicamos no capítulo 4, o léxico SentiWordNet 

possui uma coleção de termos que são relacionados a valores que indicam o quanto o 

termo é positivo ou negativo e  também citamos que o SentiWordNet é disponível em 

duas versões: online e em arquivo de dados (.txt). Utilizamos a versão disponível em 

arquivos de dados, uma vez que realizar uma busca online é mais custoso.  

No nosso trabalho, a polaridade dos termos extraídos é calculada a partir da 

informação de positividade e negatividade existente no SentiWordNet. Realizamos a 

extração de todos os termos existentes no arquivo de dados do SentiWordNet usando o 

Código Fonte B.2 descrito no Apêndice B e armazenamos no banco de dados conforme 

figura A.1, entidade sentiwordnet3, no Apêndice A. Em seguida calculamos o score 

final de cada termo existente no SentiWordNet conforme as equações 5.1 e 5.2, descritas 

abaixo, usando o Código Fonte B.3 descrito no Apêndice B e armazenamos os 

resultados no banco de dados conforme figura A.1, entidade sentiwordnet, no Apêndice 

A. 

Para cada termo que foi selecionado e extraído, de acordo com a classe 

gramatical, o classificador pesquisa se o termo existe no SentiWordNet. Caso exista, 

retorna os valores referentes à positividade e negatividade. No SentiWordNet, uma 

PosTag Legenda 
JJ  Adjetivo  

JJS Adjetivo superlativo 
 JJR Adjetivo comparativo 
RB  Advérbio 

RBS Advérbio superlativo 

RBR 
Advérbio 
comparativo 

NN Substantivo singular 
NNS  Substantivo plural 
VB Verbo infinitivo 
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palavra pode ter um ou mais sentidos para a mesma classe gramatical. Por exemplo, a 

palavra easy, considerada um advérbio possui três sentidos e consequentemente cada 

sentido possui diferentes valores positivo e negativo. Já considerando a palavra easy 

como um adjetivo, observamos doze sentidos diferentes.  

Neste trabalho não tratamos ambiguidade de termos, pois definir o significado 

correto dos termos é uma tarefa complexa e exigiria uma análise linguística mais 

profunda sobre os textos. Além disso, pode não ser tão relevante para nosso propósito, 

já que os valores referentes à positividade e negatividade para um sentido são, 

geralmente, muito semelhantes para diferentes sentidos. O score final positivo e 

negativo de cada termo é dado pela média da polaridade negativa e positiva de todos os 

sentidos retornados do SentiWordNet, considerando a classe gramatical do termo.  

As equações empregadas no classificador foram baseadas no trabalho de Xu 

(2010), descrevemos abaixo as equações. Exemplificaremos com a palavra terrible 

como adjetivo, que no  SentiWordNet possui quatro sentidos com seus respectivos 

valores positivo e negativo [0.0, 0.625], [0.0, 0.875], [0.0, 0.875], [0.125, 0.25]. Para 

cada termo e classe gramatical correspondente, subtrai-se o score positivo do negativo, 

equação (5.1). 

 

 

Logo, obtemos terrible1 = (0.0 - 0.625) = - 0.625, terrible2 = (0.0 - 0.875) = - 

0.875, terrible3 = (0.0 - 0.875) = - 0.875 e terrible4 = (0.125 - 0.25) = - 0.125. Em 

seguida, é calculado o score final pela média aritmética, conforme equação 5.2, dos 

valores retornados pela equação 5.1. 

 

 

 

Onde, score(termo)i corresponde aos valores retornados pela equação 5.1 e n 

corresponde a quantidade de sense do respectivo termo. A palavra terrible possui quatro 
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sense e retornou os valores [- 0.625, - 0.875, - 0.875, - 0.125]. O score final para o 

termo será ((- 0.625) + (- 0.875) + (- 0.875) + (- 0.125) / 4), que é igual a (2.5 / 4), 

resultando o valor igual a - 0.625. 

Para este classificador consideramos classificação negativa, valores abaixo de 

zero. Classificação positiva, valores acima de zero e, valor igual à zero, classificação 

neutra. A resultante para a palavra terrible, na classe gramatical adjetivo, é orientação 

negativa igual a - 0.625. 

 

Classificação do documento 

 

Uma vez identificado a polaridade de todos os termos que foram extraídos dos 

documentos, o passo final é calcular orientação semântica de cada documento. 

Para esta tarefa, o classificador adota a mesma equação (5.2) utilizada para 

determinar a orientação dos termos. Entretanto, na etapa anterior, a média é calculada 

pelas resultantes score de cada termo. Nesta etapa, a média é calculada pelo score final 

de todos os termos que foram localizados anteriormente para cada documento. 

Exemplificamos abaixo com o seguinte documento: “I had a Kodak camera for years 

that I absolutely loved. We took it ice skating and ended up falling on it. Therefore, my 

family bought me this Sony for my b-day and I have to say this is the worst camera I 

have ever owned. If you have any movement (such as action shots or small children) the 

picture always comes out blurry. What a pain! Also, the picture quality is horrible. I will 

not purchase a sony again and am going back to a Kodak.” 
34

 

Exemplificamos com a classe gramatical adjetivo. Para esse texto, após a adoção 

das etapas anteriores, é extraída uma lista de adjetivos com seus respectivos score: 

[worst, - 0.5], [such, - 0.125], [small, - 0.25], [blurry, - 0.625], [horrible, - 0.625]. Os 

valores dos scores da lista são agregados usando a equação 5.2, que retorna nesse caso o 

valor - 0.425, resultando classificação negativa para o documento. 

                                                 
34

 Este texto pertence ao comentário de id 506 da base Multi-Domain Sentiment Dataset, câmera e foto 
negativo, utilizada no estudo de caso 1.
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Nas próximas seções, 5.2 e 5.3 serão apresentados os estudos de casos realizados 

com emprego do classificador não supervisionado para validação do SentiWordNet 

como um léxico para classificação de sentimento. 

 

5.2 Estudo de caso 1 
 

Nessa seção, apresentamos um estudo sobre documentos pertencentes à base de 

documentos The Multi-Domain Sentiment
35

, que possui comentários opinativos sobre 

diversos produtos. 

 

Base de documentos 

 

A base de dados The Multi-Domain Sentiment versão 2.0 contém comentários de 

produtos extraídos do Amazon.com em vários domínios.  A base possui comentários 

distribuídos em 25 diferentes domínios (exemplo, câmera e foto, automóveis, aparelhos 

celulares e serviços, instrumentos musicais, vestuário, entre outros). Para cada domínio, 

os comentários estão separados em três arquivos: comentários positivos 

(positive.review), comentários negativos (negative.review) e comentários não 

classificados (unlabeled.review). A base possui um total de 1.422.530 comentários, dos 

quais estão etiquetados 38.458 documentos distribuídos nas classes positivas e negativas 

(Blitzer et al., 2007). Alguns trabalhos que utilizam esta base de dados são: Raaijmakers 

e Kraaij (2010), Denecke (2009) e Li e Zong (2008).  

Cada comentário contém uma classificação estrela (1 a 5 estrelas). Os 

comentários rotulados negativos possuem classificação estrela 1 ou 2, enquanto os 

comentários positivos possuem classificação estrela 4 ou 5. Os comentários estão 

organizados em um esquema XML (Extensible Markup Language) para codificação das 

opiniões (Blitzer et al. 2007). Logo abaixo exibimos um exemplo de comentário 

pertencente à base câmera e fotos:  

 

 

                                                 
35

 http://www.cs.jhu.edu/~mdredze/datasets/sentiment/ 
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<review id="5"> 

<unique_id>  B00004WCGF:good_bag_for_camera_only_:courtney_"courtney" 

</unique_id> 

<unique_id> 55673 </unique_id> 

<asin> B00004WCGF</asin> 

<product_name>Canon Deluxe Gadget Bag 100EG: camera and 

Photo</product_name> 

<product_type>camera and photo</product_type> 

<product_type>camera and photo</product_type> 

<helpful>2 of 2</helpful> 

<rating>2.0</rating> 

<title>Good bag for camera only </title> 

<date>July 1, 2006</date> 

<reviewer>Courtney "Courtney"</reviewer> 

<reviewer_location>Florida</reviewer_location> 

<review_text> 

This bag is very small. My Canon 20D fits nicely with a small lens, but you cannot 

fit more than one lens with the camera body. We kept the bag for informal use when 

we only need the body and one lens to avoid always having to carry a bulky bag 

</review_text> 

</review> 

 

 

Para esse estudo de caso, selecionamos três domínios: câmera e foto, que possui 

1.000 comentários positivos e 999 negativos, ferramentas e hardware, que possui 14 

comentários negativos e 98 positivos, e eletrônicos, que contêm 1000 comentários 

negativos e 1.000 positivos. No total, são 2.013 comentários negativos e 2.098 

comentários positivos. 

Como citamos na seção 5.1, os documentos necessitam ser estruturados para 

leitura do algoritmo. Para leitura da base The Multi-Domain Sentiment utilizamos a 

biblioteca JDom
36

, um framework criado para processar XML, para extrair os dados e 

em seguida salvamos na base de dados. O código fonte para este estudo de caso está 

descritos no Apêndice B, Código Fonte B.5 e a representação do esquema de banco de 

dados está disponível no Apêndice A, figura A.3. 

Experimentos 

 

Para avaliar o desempenho de nosso algoritmo, extraímos dos documentos 

termos que pertencem às classes, adjetivo, substantivo, advérbio e verbo, conforme 

descrevemos anteriormente. Nesse experimento, avaliamos o classificador considerando 

o uso de cada classe gramatical separadamente e posteriormente classificamos cada 

                                                 
36

 http://www.jdom.org/ 
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documento unindo todas as classes. Desta forma, visamos avaliar a contribuição de cada 

classe gramatical para o problema de classificação de sentimento.  

 

 

 

Tabela 5.2: Total de termos extraídos para comentários negativos  

 

Tabela 5.3: Total de termos extraídos para comentários positivos 

 

As tabelas 5.2 e 5.3 apresentam o total de palavras extraídas pelo classificador 

em cada base de documentos de acordo com a respectiva classe gramatical. É 

apresentado também nas tabelas o número de termos de acordo com a polaridade 

(positiva, negativa, neutra) identificada pelo classificador. Também é apresentado o 

número de termos que foram extraídos, porém não classificados. Podemos notar que a 

classe gramatical advérbio superlativo obteve o menor número de termos extraídos em 

todos os domínios e, verificamos que se referem a uma única palavra, a palavra most 

possui polaridade igual à zero. Logo, consideramos a classe gramatical advérbio 

superlativo isoladamente não relevante para classificação de opinião. 

No conjunto de comentários negativos (tabela 5.2) verificamos que, para a 

maioria das classes gramaticais, o número de termos classificados positivos excede o 

número de termos negativos, destacamos exceção para as classes advérbio e substantivo 

no plural para o domínio câmera e foto e eletrônicos. Verificamos uma maior frequência 

JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB

Neg 3.097 47 122 3.584 3.545 1.229 1.255 2.597 36 90 3.372 2.984 677 1.265 40 4 42 32 8 24

Pos 3.803 78 243 2.309 61 4.703 579 3.728 2.861 57 131 1.995 41 4.011 628 3.232 22 2 42 52 8 48

Neutro 1.120 97 168 2.904 30 98 9.072 2.383 770 998 95 138 2.548 21 107 7.923 2.381 847 16 4 22 2 70 26 8

Não clas 543 48 121 167 4 933 547 81 555 42 116 184 3 885 403 92 6 2 2 8 2 2

Total 8.563 270 654 8.964 30 163 18.253 4.738 5.834 7.011 230 475 8.099 21 151 15.803 4.089 5.436 84 0 12 108 0 2 162 44 82

Comentários negativos

Camera e foto Eletrônicos Ferramentas e hardware

JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB

Neg 2.708 7 109 2.897 3.538 1.379 1.249 2.095 6 69 2.480 3.015 716 1.034 214 4 210 220 70 108

Pos 5.446 157 297 2.940 69 5.438 638 3.363 4.049 129 170 2.406 55 4.190 731 2.472 282 14 10 220 4 234 28 214

Neutro 1.270 146 234 2.471 49 164 8.782 2.589 710 1.009 88 148 1.949 39 146 7.139 2.461 689 76 4 12 140 14 588 242 48

Não clas 582 55 218 202 3 930 524 56 812 38 150 204 2 1.062 477 86 30 18 18 86 26 12

Total 10.006 365 858 8.510 49 236 18.688 5.130 5.378 7.965 261 537 7.039 39 203 15.406 4.385 4.281 602 18 44 588 0 18 1.128 366 382

Camera e foto Eletrônicos Ferramentas e hardware

Comentários positivos
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dos termos good, nice, excelente e great para a classe adjetivo, best para a classe 

adjetivo superlativo, better para a classe adjetivo comparativo e recommend para a 

classe gramatical verbo. Já para a classe gramatical advérbio há ascendência de termos 

negativos como not, n't, never, little e only, sendo bastante representativa para 

classificação de comentários negativos. Para a classe substantivo há ascendência dos 

termos problems e shots, mas também há muito termos com polaridade igual a zero. 

Todos os termos citados possuem polaridade acima de 0.2, para positivos e abaixo de -

0.2, para negativos. 

Para os termos classificados como neutro em ambos os conjuntos de 

documentos, negativos e positivos, verificamos que a classe gramatical substantivo 

possui o maior número de termos. E, grande parte das palavras refere-se ao objeto no 

qual está sendo comentado. Destacamos alguns termos, camera, computer, video, 

product, service, screen, company e customer. Os termos neutros possuem polaridade 

igual à zero, logo não possuem conotação de sentimento. Verificamos que os termos 

que não foram classificados correspondem a palavras com erro de grafia ou 

correspondem à incorreta classe gramatical dada pelo POS tagging. São exemplos de 

palavras com erros de grafia, invisiable para invisible, digtal para digital, similiar para 

similar, realllllllly para really, ussualy para usually. São exemplos de palavras com 

classe gramatical inválida, os pronomes everything, your, something que foram 

classificados como adjetivo. 

A classificação final dos comentários quanto à polaridade estão apresentados nas 

tabelas 5.4 e 5.5. Foi realizado a extração das classes gramaticais adjetivos e advérbio 

superlativo e comparativo, estas classes resultaram um número de termos extraídos 

relativamente baixo comparados às outras classes, sendo assim efetuamos a 

classificação final dos documentos unindo estes termos as classes respectivas classes 

adjetivas e advérbio.  

Para os comentários negativos (tabela 5.4), nos domínios câmera e foto com 999 

documentos, eletrônicos com 1000 documentos e ferramentas com 14 documentos, os 

melhores resultados são obtidos com a classe gramatical advérbio, do total foram 

classificados 779, 800 e 10 documentos, com taxa de acerto de 80.48%, 81.88% e 

71.43% respectivamente. Isto se deve ao fato de que, como citado anteriormente, esta 

classe gramatical obteve o maior número de termos negativos extraídos. Nos três 
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JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL

Nº de comentários 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 98 98 98 98 98

Positivo 845 360 683 644 783 754 350 602 598 678 70 36 46 56 64

Negative (erro) 135 526 281 195 214 192 534 356 212 317 26 50 48 32 34

Neutro = 0 10 42 32 31 2 29 34 40 50 3 10 4

Não classificado 10 72 4 130 1 25 82 2 140 2 2 2 10

Neg + Pos  + Neu 990 928 996 870 999 975 918 998 860 998 96 96 98 88 98

Positivo 85,35% 38,79% 68,57% 74,02% 78,38% 77,33% 38,13% 60,32% 69,53% 67,94% 72,92% 37,50% 46,94% 63,64% 65,31%

Negativo 13,64% 56,68% 28,21% 22,41% 21,42% 19,69% 58,17% 35,67% 24,65% 31,76% 27,08% 52,08% 48,98% 36,36% 34,69%

Neutro 1,01% 4,53% 3,21% 3,56% 0,20% 2,97% 3,70% 4,01% 5,81% 0,30% 0,00% 10,42% 4,08% 0,00% 0,00%

Câmera e foto Eletrônicos Ferramentas e hardware

Comentários positivos

domínios, observamos também resultados superiores a 50% para a classificação 

realizada com a junção das quatro classes gramaticais (All). As classes gramaticais 

verbo, adjetivo e substantivo resultaram menores percentuais comparados à classe 

advérbio, devido a maior frequência de termos positivos sobre termos negativos.  

 

Tabela 5.4 – Resultado da classificação final para comentários negativos  

 

Tabela 5.5: Resultado da classificação final para comentários positivos 

 

Para os comentários positivos (tabela 5.5), observamos que todas as classes 

gramaticais, com exceção da classe advérbio, obtiveram percentuais de acerto acima de 

cinquenta por cento. Observamos que a polaridade determinada para termos positivos 

tem maior influência do que termos com polaridade negativa, resultando melhores 

resultados para a classificação final dos documentos positivos. Isto se deve ao fato da 

JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL

Nº de comentários 999 999 999 999 999 1000 1000 1000 1000 1000 14 14 14 14 14

Negativo 427 779 388 201 667 459 800 378 244 707 8 10 4 2 10

Positivo (erro) 522 163 586 713 329 462 147 572 673 292 4 4 8 12 4

Neutro = 0 22 26 20 16 1 38 30 48 25 1 2

Não classificado 28 31 5 69 2 41 23 2 58

Neg + Pos  + Neu 971 968 994 930 997 959 977 998 942 1000 14 14 12 14 14

Negativo 43,98% 80,48% 39,03% 21,61% 66,90% 47,86% 81,88% 37,88% 25,90% 70,70% 57,14% 71,43% 33,33% 14,29% 71,43%

Positive 53,76% 16,84% 58,95% 76,67% 33,00% 48,18% 15,05% 57,31% 71,44% 29,20% 28,57% 28,57% 66,67% 85,71% 28,57%

Neutro 2,27% 2,69% 2,01% 1,72% 0,10% 3,96% 3,07% 4,81% 2,65% 0,10% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Comentários negativos

Câmera e foto Eletrônicos Ferramentas e hardware
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incidência de termos como good, nice e excelente, estes termos possuem polaridade 

final acima de 0.8. Como nosso classificador é baseado na média de termos, logo termos 

positivos resultam em maiores médias. 

 

5.3 Estudo de caso 2 
 

Nesta seção, apresentamos os experimentos realizados em um novo domínio e 

base de documentos. Esse estudo se refere a textos extraídos de artigos científicos que 

possui citações opinativas sobre outros artigos científicos. 

Base de documentos 

 

É comum, em artigos publicados, verificar o número citações para estes 

documentos. Assim, um artigo com número de citações significativo vem a ter impacto 

maior na ciência, e também dá relevância para o autor do artigo. Um autor que possui 

várias publicações que são referências para vários outros artigos ganha destaque na 

comunidade científica. 

Citamos nos capítulos anteriores sobre a influência de comentários positivos e 

negativos sobre produtos ou serviços na perspectiva de clientes e empresas. Em artigos 

científicos, um artigo pode citar outro artigo de forma positiva, negativa ou neutra. O 

impacto de citações positivas ou negativas sobre artigos pode impactar na aceitação dos 

experimentos, dados, afirmações, métodos e resultados discutidos no documento. Pode 

também ser usado para avaliar a qualidade da publicação e também avaliar quem 

publica estes documentos, um periódico ou revista que mantém um número de 

publicações com impacto negativo pode perder destaque na comunidade científica. 

Citações positivas ou negativas sobre artigos também pode ser um indicativo de 

qualidade, publicações frequentemente criticadas impacta em promoções acadêmicas e 

recursos para financiamentos de pesquisas para instituições acadêmicas e cientistas 

relacionados à publicação.  

Baseado nisto, propomos avaliar textos opinativos em citações de artigos 

científicos.  A base de artigos científicos, neste estudo de caso, consiste de fragmentos 

de textos que indicam citações de outros artigos. Conforme ilustramos na figura 5.2., a 
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base se refere a um conjunto de artigos citados (original-article ou parent) com os 

respectivos artigos que os citam (citing-article ou child). Para cada child foram 

extraídos os textos onde os pais são citados (quote about parent) com suas respectivas 

avaliações de sentimento (good, bad ou neutral). 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Representação da base de artigos científicos 

 

Os documentos foram coletados da British Medical Journal (BMJ)
 37

, uma 

revista internacional, eletrônica, que mantém publicações relacionadas à medicina. A 

base de artigos científicos foi construída manualmente pelos pesquisadores Jatin Shah e 

Shreyasee Pradhan, da Duke University, Durham, NC, USA e Dr. Ricardo Pietrobon, 

professor e vice-presidente do departamento de cirurgia e diretor do grupo de pesquisa 

da Duke University, Durham, NC, USA.  

Para cada artigo child foi extraída manualmente do texto do artigo, a sentença 

onde ocorre a citação ao pai. As sentenças onde ocorrem às citações são de fato os 

textos a serem processados pelo método proposto. Dois pesquisadores independentes 

etiquetaram as citações em três diferentes sentimentos: positivo, negativo e neutro. Um 

artigo foi marcado positivo quando o artigo filho elogia o trabalho realizado no artigo 

pai. Um artigo foi etiquetado como negativo se o artigo filho fez uma crítica ao trabalho 

do artigo pai. E foi etiquetado como neutro se não há nenhum sentimento expresso. 

Caso as etiquetas dos dois avaliadores divergissem, a etiqueta final era determinada por 

um terceiro avaliador. 
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Original article (parent) Citing article published in BMJ (child) Quote about parent Sentiment

Effect of four monthly oral vitamin D3 

(cholecalciferol) supplementation on 

fractures and mortality in men and 

women living in the community: 

randomised 

Treatment of postmenopausal 

osteoporosis

Randomised controlled trials have 

confirmed that calcium and vitamin D in 

combination can reduce the risk of non-

vertebral fractures in elderly people

Good

Association between pre-diagnostic 

circulating vitamin D concentration 

and risk of colorectal cancer in 

European populations:a nested case-

control study

Two other trials have also published data 

on supplementation of these nutrients and 

the incidence of all  cancers, but in both 

studies the assessment of cancer 

outcomes was a secondary objective.

Neutral

Their findings were conflicting, showing 

either no reduction in incidence of 

colorectal or all  cancers

Bad

Recent developments in vitamin D 

deficiency and muscle weakness 

among elderly people

The fifth trial showed a reduction in 

fractures using 100 000 IU of vitamin D 

every four months (a dose equivalent to 

800 IU/day)

Neutral

Treating elderly housebound people with 

800 IU daily of vitamin D (or equivalent, 

such as 100 000 IU every 4 months) should 

also be seriously considered.

Neutral

A tabela 5.6 apresenta exemplos de documentos referentes à base de artigos 

científicos. Os artigos pertencem ao ano de 2003 e 2004 e foram selecionados 

aleatoriamente. Os artigos selecionados representam os artigos pai. Para cada artigo foi 

analisado o número de citações, o total de citações foram localizados usando o Google 

Scholar
38

. Em seguida, foi analisado e extraído o texto, no artigo filho, que cita o artigo 

pai e observado o sentimento que é retratado sobre o artigo pai. Os resultados foram 

adicionados em uma planilha e revisados por dois pesquisadores independentes. A base 

contém 18 artigos (parent) pai e 138 citações (quote about parent), onde do total de 

citações, 23 são rotuladas positivas, 5 negativas e 109 neutras.   

Tabela 5.6: Exemplo de documentos pertencente à base de artigos científicos  

 

Como os dados estão disponíveis em formato de planilha, a cada artigo e citação 

foram adicionados um id e a citação relacionada com o id do seu respectivo artigo. Estes 

documentos foram salvos na base de dados para leitura do algoritmo. Para nosso 

experimento adotamos as informações pertencentes às colunas quote about parent e 

sentiment. O código fonte para este estudo de caso está descrito no Apêndice B, Código 

Fonte B.6 e a representação do esquema de banco de dados está disponível no Apêndice 

A, figura A.2. 

                                                 
38

 http://scholar.google.com 



 

74 

  

JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB JJ JJS JJR RB RBS RBR NN NNS VB

Neg 17 7 32 15 1 13 7 5 98 1 35 146 64 10

Pos 46 9 43 20 8 6 15 8 2 104 1 4 27 2 141 91 41

Neutro 26 1 1 8 3 61 23 10 1 6 16 9 143 8 9 44 3 1 329 124 9

Não clas

Total 89 1 1 24 0 3 136 58 9 29 0 1 6 0 0 38 22 2 345 9 14 106 3 3 616 279 60

Artigos Científicos

Good Bad Neutral

Experimentos 

 

Para a base de artigos científicos foram realizados os mesmos procedimentos 

empregados no estudo de caso 1. Em cada documento o classificador localiza a classe 

gramatical dos termos, logo após foi selecionado e extraído os termos de acordo com a 

tabela 5.1. E em seguida, foi calculada a polaridade de cada termo e, posteriormente 

calculado a polaridade final de cada documento. A tabela 5.7 apresenta o total de 

palavras extraídas e classificadas com o SentiWordNet referente aos textos pertencente à 

coluna quote about parent, de acordo com a polaridade positivo, negativo, neutro e não 

classificado. 

 

 

Tabela 5.7: Total de palavras extraídas para a base de artigos científicos  

 

 

De acordo com a tabela 5.7, as classes gramaticais verbo, advérbio e adjetivo 

superlativo e comparativo apresentam pouco representatividade de termos extraídos. 

Assim como no estudo de caso 1, neste experimento a classe gramatical que se destaca 

com o maior número de termos extraídos é a classe substantivo. Parte dos termos 

substantivos representam termos comuns em trabalhos de pesquisa, são exemplos, 

survival, study, accuracy, range, number, period e decision. A classe substantivo 

também se destaca por apresentar o maior número de termos classificados como neutro. 

Analisamos estes dados classificados como neutros e verificamos que a maioria 

representa termos relacionados à medicina, como exemplos blood, mortality, 

cholesterol, lipopretein, vitamin e therapy. 

Observamos também, em relação à extração de termos, para a base de artigos 

científicos não houve ocorrência de palavras sem classificação, isto significa que todas 

as palavras extraídas foram localizadas no SentiWordNet e classificadas. Outro fato 

observado é que para a base de artigos científicos, o número de termos adjetivos 
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negativos extraídos da base de documentos negativos sobressai do total de termos 

positivos, assim como também ocorre com a base de documentos positivos, onde o 

número de termos adjetivos positivos é maior do que o número de termos negativos, ao 

contrário do que ocorreu no experimento com a classe gramatical adjetivo para o estudo 

de caso 1.  

Assim também, na base de artigos científicos, o número de termos neutros 

extraídos em todas as classes gramaticais, para os documentos neutros também são 

superiores aos termos classificados como negativo e positivo, exceto para a classe 

gramatical verbo. A classificação final para a base de artigos científicos quanto à 

polaridade estão apresentados nas tabelas 5.8. 

 

Tabela 5.8: Resultado da classificação final para a base de artigos científicos  

 

Observamos na tabela 5.8, que a classe gramatical verbo se destaca por retornar 

maior número de documentos não classificados. Isto se deve ao fato da extração de 

termos verbo ser relativamente baixo (ver tabela 5.7). Consideramos a classe gramatical 

verbo pouco relevante quanto à classificação da base de artigos científicos. Para 

documentos positivos e negativos a classificação com a junção das classes gramaticais 

também apresentaram bons resultados com percentual de 83% e 80% respectivamente. 

A classe gramatical adjetivo (tabela 5.8) obteve o maior número de documentos 

classificados como positivas, no qual resultaram 20 citações classificadas com 

percentual de acerto de 87%, com maior ocorrência do termo beneficial. Para a 

classificação de documentos neutros adotamos classificação final igual à zero, 

JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL

Nº citações 5 5 5 5 5 Nº citações 23 23 23 23 23 Nº citações 109 109 109 109 109

Bad 3 4 4 Good 20 4 7 5 19 Neutral 14 23 3 7 1

Good 1 1 2 1 Bad 3 5 16 1 4 Bad 46 28 60 7 58

Neutral = 0 4 Neutral = 0 5 Good 42 15 45 26 49

Não Class 1 1 3 Não Class 9 17 Não Class 7 43 1 69 1

∑     B+G+N 4 4 5 2 5 ∑    B+G+N 23 14 23 6 23 ∑    B+G+N 102 66 108 40 108

Negative 75% 0% 80% 0% 80% Positive 87% 29% 30% 83% 83% Neutral 14% 35% 3% 18% 1%

Positive 25% 0% 20% 100% 20% Negative 13% 36% 70% 17% 17% Negative 45% 42% 56% 18% 54%

Neutral 0% 100% 0% 0% 0% Neutral 0% 36% 0% 0% 0% Positive 41% 23% 42% 65% 45%

Artigo Científicos

Bad Good Neutral
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M < 0 => B M <= - 0.1 => B M <= - 0.15 => B M <= - 0.2 => B M <= - 0.25 => B M <= - 0.3 => B

M > 0 => G M >= 0.1 => G M >= 0.15 => G M >= 0.2 => G M >= 0.25 => G M >= 0.3 => G

M = 0 => N M < 0.1 e > - 0.1 => N M < 0.15 e > - 0.15 => N M < 0.2 e > - 0.2 => N M < 0.25 e > - 0.25 => N M < 0.3 e > - 0.3 => N

Adjetivo B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

Artigos B 3 1 1 B 2 2 1 B 1 3 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1

científicos G 3 20 G 12 11 G 11 12 G 10 13 G 8 15 G 6 17

N 46 42 14 7 N 16 18 68 7 N 10 6 86 7 N 6 6 90 7 N 5 3 94 7 N 2 2 98 7

M <= - 0.4 => B M <= - 0.5 => B M <= - 0.6 => B M <= - 0.7 => B M < - 0.8 => B M < - 0.9 => B

M >= 0.4 => G M >= 0.5 => G M >= 0.6 => G M >= 0.7 => G M > 0.8 => G M > 0.9 => G

M < 0.4 e > - 0.4 => N M < 0.5 e > - 0.5 => N M < 0.6 e > - 0.6 => N M < 0.7 e > - 0.7 => N M < 0.8 e > - 0.8 => N M < 0.9 e > - 0.9 => N

B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1

G 2 21 G 2 21 G 2 21 G 23 G 23 G 23

N 1 1 100 7 N 1 101 7 N 1 101 7 N 102 7 N 102 7 N 102 7

M < 0 => B M <= - 0.1 => B M <= - 0.15 => B M <= - 0.2 => B M <= - 0.25 => B M <= - 0.3 => B

M > 0 => G M >= 0.1 => G M >= 0.15 => G M >= 0.2 => G M >= 0.25 => G M >= 0.3 => G

M = 0 => N M < 0.1 e > - 0.1 => N M < 0.15 e > - 0.15 => N M < 0.2 e > - 0.2 => N M < 0.25 e > - 0.25 => N M < 0.3 e > - 0.3 => N

Substantivo B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

Artigos B 4 1 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5

científicos G 16 7 G 1 22 G 23 G 23 G 23 G 23

N 60 45 3 1 N 5 2 101 1 N 1 107 1 N 108 1 N 108 1 N 108 1

M <= - 0.4 => B M <= - 0.5 => B M <= - 0.6 => B M <= - 0.7 => B M < - 0.8 => B M < - 0.9 => B

M >= 0.4 => G M >= 0.5 => G M >= 0.6 => G M >= 0.7 => G M > 0.8 => G M > 0.9 => G

M < 0.4 e > - 0.4 => N M < 0.5 e > - 0.5 => N M < 0.6 e > - 0.6 => N M < 0.7 e > - 0.7 => N M < 0.8 e > - 0.8 => N M < 0.9 e > - 0.9 => N

B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

B 5 B 5 B 5 B 5 B 5 B 5

G 23 G 23 G 23 G 23 G 23 G 23

N 108 1 N 108 1 N 108 1 N 108 1 N 108 1 N 108 1

verificamos que em grande parte das citações há incidência de termos com polaridade 

diferente de zero. Estes termos influenciaram significamente na classificação, 

resultando baixo percentual em todas as classes gramaticais para classificação neutra.  

A base de documentos negativos (tabela 5.8) retornou resultados favoráveis para 

as classes gramaticais substantivo e adjetivo, porém não há uma ocorrência de termos 

significativa, isto se deve ao fato da base possui um número reduzido de documentos e 

consequente resultou em um número baixo de termos extraídos para se obter 

classificações mais significativas.  

Executamos testes de variação de limiar para avaliar os resultados quanto à 

polaridade dos documentos para a base de artigos científicos, nas classes gramaticais 

advérbio e adjetivo e substantivo. Testamos limiares variando valores absoluto de 0 a 

0.9 e montamos a matriz confusão com os resultados obtidos.  

Figura 5.3: Teste de variação de limiar para classe adjetivo 

 

Figura 5.4: Teste de variação de limiar para classe advérbio  
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M < 0 => B M <= - 0.1 => B M <= - 0.15 => B M <= - 0.2 => B M <= - 0.25 => B M <= - 0.3 => B

M > 0 => G M >= 0.1 => G M >= 0.15 => G M >= 0.2 => G M >= 0.25 => G M >= 0.3 => G

M = 0 => N M < 0.1 e > - 0.1 => N M < 0.15 e > - 0.15 => N M < 0.2 e > - 0.2 => N M < 0.25 e > - 0.25 => N M < 0.3 e > - 0.3 => N

Advérbio B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

Artigos B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1

científicos G 5 4 5 9 G 2 2 10 9 G 2 2 10 9 G 2 1 11 9 G 2 1 11 9 G 1 13 9

N 28 15 23 43 N 10 7 49 43 N 8 6 52 43 N 7 6 53 43 N 6 6 54 43 N 4 5 57 43

M <= - 0.4 => B M <= - 0.5 => B M <= - 0.6 => B M <= - 0.7 => B M < - 0.8 => B M < - 0.9 => B

M >= 0.4 => G M >= 0.5 => G M >= 0.6 => G M >= 0.7 => G M > 0.8 => G M > 0.9 => G

M < 0.4 e > - 0.4 => N M < 0.5 e > - 0.5 => N M < 0.6 e > - 0.6 => N M < 0.7 e > - 0.7 => N M < 0.8 e > - 0.8 => N M < 0.9 e > - 0.9 => N

B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C B G N N/C

B 4 1 B 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1 B 4 1

G 1 13 9 G 1 13 9 G 1 13 9 G 14 9 G 14 9 G 14 9

N 3 2 61 43 N 2 2 62 43 N 2 64 43 N 66 43 N 66 43 N 66 43

 

 

Figura 5.5: Teste de variação de limiar para classe substantivo 

 

As figuras 5.3, 5.4 e 5.5 ilustram a matriz confusão resultantes do teste de 

variação de limiar para a base de artigos científicos. Os resultados demonstram que 

quanto maior o limiar, o intervalo que abrange a classificação neutra expande e 

consequentemente resulta no menor número de termos classificados como positivo ou 

negativo.  

Como a base de artigos científicos contempla citações classificadas como 

neutras, quanto maior o valor do limiar se obteve maior de número de citações 

classificadas como neutras. Os resultados das matrizes confusão demonstram que a 

maior parte dos documentos obteve a orientação semântica determinada com valores 

inferiores a 0.3 e -0.3 para documentos positivos e negativos respectivamente.  

 

5.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram detalhados a arquitetura do classificador com o emprego 

do léxico SentiWordNet para o problema de classificação de sentimento e os 

experimentos realizados. Investigamos o uso do algoritmo em quatro classes 

gramaticais: adjetivo, advérbio, substantivo e verbo. Adotamos duas bases de 
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documentos em domínios diferentes para avaliar nosso classificador. Os resultados 

demonstraram que a classe gramatical substantivo detém o maior número de termos 

extraídos. No entanto, a maior parte dos termos substantivos abrange polaridade igual à 

zero, e os termos substantivos que contém polaridade diferente de zero não 

demonstraram bons resultados para a classificação de opinião conforme os estudos de 

caso 1 e 2. 

  Os resultados para classificação final em ambos os estudos de caso 

demonstraram que as classes gramaticais verbo e adjetivo tem predominância de termos 

positivos, assim como a classe advérbio tem predominância de termos negativos. A 

diferença entre as classes verbo, adjetivo e advérbio resultou em melhores resultados 

para comentários positivos com as classes verbo e adjetivo e para comentários negativos 

melhor classificação com a classe advérbio. 

 

  Termos Classificados 

  Total termos Termos distintos 

Câmera_Foto Neg 95% 76% 

Câmera_Foto Pos 94% 73% 

Eletrônicos Neg 94% 74% 

Eletrônicos Pos 91% 65% 

Ferramentas Neg 95% 93% 

Ferramentas Pos 94% 89% 

Artigos 100% 100%  

Média 94% 76% 

 

Tabela 5.9: Percentual de termos classificados pelo SentiWordNet  

 

Ilustramos na tabela 5.9 o percentual de termos classificados pelo SentiWordnet 

para cada base de dados. Observamos que o SentiWordNet, em todas as bases, 

classificou mais de 90% do total de termos extraídos, incluindo termos repetidos.  

Analisando o total de termos distintos extraídos e classificados, o SentiWordNet atingiu 

a média de 76%  de termos classificados.  
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Câmera e foto Eletrônicos Ferramentas e hardware 

 
JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL JJ RB NN VB ALL 

Total de Documentos 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 112 112 112 112 112 

Total de Classificados 1215 1122 1313 860 1325 1163 1259 936 806 1298 76 50 56 66 78 

Média de Acertos 61% 56% 66% 43% 66% 58% 63% 47% 40% 65% 68% 45% 50% 59% 70% 

Média Global 58% 55% 58% 

Tabela 5.10: Taxa de acertos para base de comentários 

 

 JJ RB NN VB ALL 

Média 
Global 

Total de Documentos 137 137 137 137 137 

Total de Classificados 37 27 31 12 22 

Média de Acertos 27% 20% 23% 9% 16% 18,83% 

 

Tabela 5.11: Taxa de acertos para base de artigos científicos 

 

Exibimos nas tabelas 6.0 e 6.1 a taxa global de acerto respectivamente para base 

de documentos do Amazon.com e para a base de artigos científicos. Observamos que 

para a base de comentários a taxa de acerto global é superior a 50%. Verificamos que 

classificar usando adjetivos ou unindo todas as classes gramaticais (All) ajuda a 

classificar corretamente, pois a média de acertos é superior à taxa de acerto global para 

os três domínios. A classe advérbio, em dois domínios, resultou percentual inferior à 

taxa global. Conforme já citamos anteriormente, a classe advérbio retornou melhores 

resultados para classificação de documentos negativos (tabela 5.4) e devido ao 

percentual de acerto ser baixo para documentos positivos (tabela 5.5) influenciou na 

taxa de acerto global. Observamos também que as classes gramaticais substantivo e 

verbo não são bons indicadores para a classificação, pois retornaram a menor taxa de 

acerto comparada à taxa de acerto global, exceto no domínio câmera e foto para 

substantivo e no domínio ferramentas e hardware para verbo. Já visto anteriormente, a 

classe substantivo há maior incidência de termos neutros e a classe verbo retornou baixo 

número de termos extraídos (tabelas 5.2 e 5.3). 

Verificamos também que a base de artigos científicos obteve uma taxa de acerto 

global muito baixa. O maior número de documentos na base de artigos científicos é 
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etiquetado como neutro. A classificação destes documentos pelo nosso classificador 

retornou maior incidência de termos com polaridade diferente de zero, no qual 

influenciaram significamente, resultando baixo percentual de acertos, uma vez que em 

nosso classificador um documento é classificado como neutro se a média dos termos 

extraídos for igual a zero. O classificador mostrou-se mais eficiente para classificar 

documentos não-neutros. Um dos trabalhos futuros é analisar escalas de pontuação 

diferente de zero para classificar documentos neutros. O próximo capítulo apresenta as 

conclusões a respeito do trabalho de mestrado aqui desenvolvido, bem como melhorias 

e trabalhos futuros. 

 

6 Conclusões 

Nesta dissertação, foi apresentado um classificador não supervisionado com o 

emprego do recurso léxico SentiWordNet para o problema de classificação de 

sentimento. O classificador implementa as etapas de seleção, extração e classificação de 

termos e, posteriormente a classificação de documentos.  

Inicialmente, foi realizado um estudo das principais tarefas relacionadas à 

Mineração de Opinião, no qual selecionamos para aprofundarmos neste trabalho a tarefa 

para classificar opiniões quanto a sua polaridade. Em seguida, descrevemos nesta 

dissertação alguns desafios que dificultam o emprego de determinadas tarefas para 

Mineração de Opinião. Esse estudo possibilitou localizar diversos recursos léxicos 

aplicáveis à tarefa de classificação de sentimento. Descrevemos aspectos de alguns 

recursos léxicos, e adotamos neste trabalho o léxico SentiWordNet, no qual se destacou 

por adotar diversas métricas para sua construção e por abranger o maior número de 

palavras. O classificador foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso do 

SentiWordNet para o problema de classificação de opinião. O algoritmo foi analisado 

em duas bases de distintos domínios no qual demonstrou bons resultados. 

Nas próximas seções, 6.1 e 6.2, serão apresentados as contribuições, limitações e 

trabalhos futuros deste trabalho respectivamente. Em seguida, as considerações finais. 
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6.1 Resumo das Contribuições 
 

 

A seguir apresentamos um resumo das principais contribuições deste trabalho de 

mestrado. 

 Resumo das principais abordagens e tarefas associadas à Mineração de 

Opinião: No conteúdo desta dissertação, apresentamos os conceitos de 

Mineração de Opinião e classificação de sentimento. Estes conceitos 

apontaram para descrevermos outros dados relacionados à Mineração de 

Opinião como objeto, opinião, titular da opinião e orientação semântica. 

No capítulo 2, foram apresentadas tarefas relacionadas à Mineração de 

Opinião e discutimos alguns aspectos a serem superados no processo de 

criação de sistemas automatizados para Mineração de Opinião. 

Verificamos que algumas tarefas se complementam, pois para efetuar a 

sumarização de documentos de acordo com a polaridade, é necessário ter 

a polaridade destes documentos definidos. E, a polaridade de 

documentos é trabalhada em documentos rotulados subjetivos, que está 

relacionado à tarefa de separar documentos subjetivos de documentos 

objetivos. Apresentamos, também no capítulo 2, possíveis aplicações e 

alguns sistemas disponíveis que empregam conceitos de Mineração de 

Opinião. 

 A apresentação de recursos e métodos utilizados para classificação de 

opinião: No decorrer da dissertação, especificamente no capítulo 3, 

foram apresentadas diferentes técnicas para classificar documentos 

opinativos. Descrevemos alguns recursos utilizados para seleção e 

extração de termos em documentos textuais como bag-of-word, n-grama, 

lematização, radicalização, eliminação de StopWords e Part-of-Speech 

Tagging. Apresentamos diversas técnicas para classificação de opinião 

que empregam algoritmos supervisionados ou não supervisionados. Foi 

visto que, dentre os algoritmos supervisionados, os mais utilizados são 

Support Vector Machines e Naïve Bayes, e que o algoritmo 

supervisionado depende da qualidade do conjunto de treinamento para se 
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obter uma classificação satisfatória. Foi visto também, que os algoritmos 

não supervisionados abrangem técnicas heterogêneas e não requer formar 

um conjunto de treinamento com dados previamente etiquetados para 

classificar opiniões. Esta última afirmação serviu para definirmos 

trabalhar nesta dissertação com algoritmo não supervisionado. 

 A apresentação de recursos léxicos aplicáveis a tarefas associadas à 

Mineração de Opinião: No capítulo 4, descrevemos alguns recursos 

léxicos que dispõe informações sobre itens lexicais, como afetividade, 

polaridade, emoção, entre outros, que podem contribuir para a 

classificação de opinião. 

 Um classificador não supervisionado que emprega o recurso léxico 

SentiWordNet: Nesta dissertação, implementamos um classificador não 

supervisionado com intuito de avaliar o desempenho do SentiWordNet 

para o problema de classificação. O classificador, apresentado no 

capítulo 5, foi executado em duas diferentes bases. A base The Multi-

Domain Sentiment, contempla dados em linguagem informal ou 

coloquial de usuários comuns. E a base, artigos científicos, contempla 

dados em linguagem de acordo com a norma culta.. Como já dito 

anteriormente, a base de artigos científicos não retornou palavras 

extraídas não classificadas. Enquanto, para a base The Multi-Domain 

Sentiment os termos não classificados foram avaliados e constatados que 

são dados com erro de grafia ou classificados erroneamente pela 

ferramenta de Pos Tagging. Verificamos que o léxico SentiWordNet foi 

significamente eficiente quanto à classificação de termos, onde a maior 

parte dos termos extraídos foram localizados no SentiWordNet. O 

classificador retornou resultados satisfatórios nas diferentes bases e 

domínios Nos experimentos realizados foram analisadas quatro classes 

gramaticais. Como citado por Jindal e Liu (2007), as palavras que 

denotam opinião geralmente são adjetivos e advérbios, em nossos 

experimentos as classes adjetivos e advérbios retornaram melhores 

resultados. 
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 Classificação de citações em artigos científicos: Em parte dos 

experimentos que estudamos durante o mestrado verificamos que 

diversos autores adotaram bases de documentos pertencentes a domínio 

de filmes ou produtos em geral. E que estes textos foram extraídos de 

sites, fórum ou redes sociais. Para nosso estudo adotamos também uma 

base de comentários sobre produtos e acrescentamos uma base de artigos 

científicos com o objetivo de classificar citações em artigos científicos, 

visto que isso pode gerar uma nova forma de ordenar artigos conforme o 

quanto ele é positivamente ou negativamente citado. 

 

6.2 Limitações e trabalhos Futuros 
 

 

O classificador proposto no capítulo 5 foi usado para avaliar a classificação de 

documentos opinativos utilizando o SentiWordNet, no qual atingiu bons resultados para 

a classificação de termos. Contudo ainda há vários pontos a melhorar para classificação 

de documentos. Nos experimentos, trabalhamos com termos isolados, ou seja, 

unigrama. Como visto no capítulo 5, há predominância de termos positivos em bases 

negativas, assim como há existência de termos negativos em bases positivas. Os termos 

positivos predominantes em bases negativas, possivelmente estão precedidos de algum 

termo negativo. Já termos negativos em bases positivas pode estar sugerindo uma 

opinião positiva usando termos negativos, como sugere a seguinte frase: “Impossível 

alguém não gostar”. 

Um trabalho para o futuro, como possível melhoria no classificador, é trabalhar 

com dois ou mais termos combinados. Assim é possível extrair padrões de grupos de 

palavras, por exemplo, advérbio + adjetivo, advérbio + verbo e também estimar a 

polaridade, não só de termos isolados, mas de expressões. Através da análise de padrões 

é possível analisar termos que incidem na inversão ou intensidade da polaridade do 

termo em conjunto. Por exemplo, termos negativos que antecedem termos positivos e 

invertem a polaridade do termo positivo, não aceitável, não recomendam, nunca usarei, 

ou, termos que alteram a intensidade de outro termo, muito bom, realmente péssimo, 

extremamente fácil. 
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Com já discutimos nos capítulos anteriores, uma palavra pode ter um ou mais 

significados. O léxico SentiWordNet é composto de um ou mais de um significado para 

os termos existente em sua base de dados, assim como cada termo de acordo com seu 

significado é representado por um score positivo e negativo diferente. Em nosso 

classificador não tratamos ambiguidade. Para localizar uma polaridade final de cada 

termo foi calculada a média destes termos.  

Propomos como trabalho futuro, inserir no classificador o método Word Sense 

Disambiguation desenvolvido por Martín-Wanton et al. (2010), que consiste em 

selecionar o significado mais adequado para uma palavra de acordo com o contexto em 

que ocorre. Assim, melhores resultados ou uma melhor aproximação da classificação 

real de documentos podem ser obtidos se o classificador tratar ambiguidade de termos. 

Outro ponto a investigar no futuro é relacionado à ferramenta POS Tagging 

adotada. Para alguns termos, o Stanford POS-Tagger interpreta erradamente a classe 

gramatical de palavras, talvez por não conter informações específicas de qual domínio 

os termos trabalhados pertencem. Dessa forma, é necessário investigar outras 

ferramentas POS Tagging com o objetivo de diminuir erros de interpretação de acordo 

com o domínio e também é analisar escalas de pontuação diferente de zero para 

classificar documentos neutros. 

Propomos também como trabalho o futuro, a continuidade da investigação da 

classificação de sentimento de citações em artigos científicos. A análise em outros 

artigos científicos, bem como a montagem de outras bases compostas por citações de 

artigos já estão sendo analisadas junto com o Dr. Ricardo Pietrobon e sua equipe de 

pesquisadores, citados no capítulo 5. Assim prosseguiremos com o problema de 

identificar o sentimento em citações cientificas, com isso é possível, por exemplo, 

ordenar artigos científicos conforme impacto positivo na comunidade científica, em vez 

da ordenação puramente por número de citações como é feito tradicionalmente.  

 

 

6.3 Considerações Finais 

A automatização de sistema para classificação de sentimento em documentos 

textuais é um tema importante, porém ainda há vários desafios a serem superados nesta 

área. Nessa dissertação resumimos algumas tarefas, métodos, aplicações e recursos 

léxicos associados à Mineração de Opinião, e procuramos dar a nossa contribuição, 
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apresentando um classificador que adota um recurso léxico para o problema de 

classificação de sentimento. Esperamos que essa dissertação possa ser referência como 

fonte de consulta e estudo a outras pessoas, e que o classificador implementado neste 

trabalho possa ser aproveitado por outros pesquisadores e estudantes da área. 
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Apêndice A: Diagramas de Banco de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura A.1: Diagramas de entidade para o SentiWordNet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2: Diagramas de entidade para o estudo de Caso 2 
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Figura A.3: Diagramas de entidade para o estudo de Caso 1 

 

[Digite uma citação do 

documento ou o resumo de um 

ponto interessante. Você pode 

posicionar a caixa de texto em 

qualquer lugar do documento. 

Use a guia Ferramentas de 

Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto de 

citação.] 
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Apêndice B: Códigos Fonte 
 

 

Código Fonte B.1: Classe que representa Synset 

 
 
package swn3; 

 

public class SynSetWord { 

 

 private String synset; 

 private double positivity; 

 private double negativity; 

 private String word; 

 private String posTag; 

 private String sense; 

 

 

 public SynSetWord() { 

  super(); 

 } 

 

 

 public SynSetWord(String synset, double positivity, double 

negativity, String word, String posTag, String sense) { 

  super(); 

  this.synset = synset; 

  this.positivity = positivity; 

  this.negativity = negativity; 

  this.word = word; 

  this.posTag = posTag; 

  this.sense = sense; 

 } 

 

 

 public String getSynset() { 

  return synset; 

 } 

 

 public void setSynset(String synset) { 

  this.synset = synset; 

 } 

 

 public double getPositivity() { 

  return positivity; 

 } 

 

 public void setPositivity(double positivity) { 

  this.positivity = positivity; 

 } 

 

 public double getNegativity() { 

  return negativity; 

 } 

 

 public void setNegativity(double negativity) { 

  this.negativity = negativity; 

 } 
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 public String getWord() { 

  return word; 

 } 

 

 public void setWord(String word) { 

  this.word = word; 

 } 

 

 public String getPosTag() { 

  return posTag; 

 } 

 

 public void setPosTag(String posTag) { 

  this.posTag = posTag; 

 } 

 

 public String getSense() { 

  return sense; 

 } 

 

 public void setSense(String sense) { 

  this.sense = sense; 

 }  

} 

 

Código Fonte B.2: Método para extrair os Synsets 

 
 

package swn3; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

import java.util.StringTokenizer; 

import util.JDBCConnectionUtil; 

 

 

public class SentiWordNet3 { 

 

 private static SentiWordNet3 instancia = null; 

 double positivity = 0, negativity = 0 ; 

 String tipo = null, id = null; 

 String [] string = null; 

 List<SynSetWord> listLynset = new ArrayList<SynSetWord>(); 

 SynSetWord synsetWord = null; 

 String posTag  = null; 

 

 public static SentiWordNet3 getInstancia() { 

  if (instancia==null) { 

   instancia = new SentiWordNet3(); 
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  } 

  return instancia; 

 } 

 

 

private List<SynSetWord> process() { 

 

try { 

     String filename = "WebContent/parse/SentiWordNet_3.0.0_20100608.txt"; 

     BufferedReader file = new BufferedReader(new FileReader(filename)); 

 String input = file.readLine(); 

 

  while (input != null) { 

 

  int cont = 0; 

 

  if (input.charAt(0) != '#') { 

  StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(input, "\t"); 

 

  while(tokenizer.hasMoreTokens()){  

   cont ++; 

// the next token of line 

   String token = tokenizer.nextToken(); 

      switch(cont){ 

    case 1:  

     posTag = token;  

     break; 

    case 2:  

     id = token; 

     break; 

    case 3: 

     positivity = Double.parseDouble(token); 

     break; 

    case 4: 

     negativity = Double.parseDouble(token); 

     break; 

    case 5: 

     string = token.split(" "); 

     break;  

     default: 

     break; 

    } // switch  

    } // while 

 

 

  for(int i = 0;i< string.length;++i) { 

   String[] word = string[i].split("#"); 

   String palavra = null; 

   String sense  = null; 

   for (int j = 0; j < word.length; j++) { 

    switch (j) { 

     case 0: 

      palavra = word[j]; 

     break; 

     case 1: 

      sense = word[j]; 

     break;  

     default: 

     break; 

    } 

   } 
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synsetWord = new 

SynSetWord(id,positivity,negativity

,palavra,posTag,sense); 

      inserirBD(synsetWord); 

      listLynset.add(synsetWord); 

      } 

     } 

//lê próxima linha do arquivo  

    input = file.readLine(); 

    } 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return listLynset; 

 } 

 

 

 private void inserirBD(SynSetWord lista){ 

 

  Connection con = null; 

  PreparedStatement ps = null; 

 

  try { 

   con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

   JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

   ps = con.prepareStatement("insert into sentiwordnet3  

   values (?,?,?,?,?,?,?)"); 

   ps.setInt(1, 0); 

  ps.setInt(2,Integer.parseInt(synsetWord.getSynset()));  

   ps.setDouble(3, synsetWord.getPositivity()); 

   ps.setDouble(4, synsetWord.getNegativity()); 

   ps.setString(5,synsetWord.getWord()); 

   ps.setString(6, synsetWord.getPosTag());  

   ps.setString(7, synsetWord.getSense()); 

   ps.execute(); 

   JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

  } catch (Exception e) { 

   try { 

    JDBCConnectionUtil.rollbackTransaction(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    e1.printStackTrace(); 

System.err.println("Erro de conexão com o 

banco"); 

   } 

   e.printStackTrace(); 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

    ps.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  }   

 } 
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 public static void main(String[] args) { 

 

  // n – noun/ v – verb/ a – adjective/ r – adverb 

  SentiWordNet3 k = SentiWordNet3.getInstancia(); 

  List<SynSetWord> a = k.process(); 

   

  SynSetWord syn = null;   

  for (Iterator iter = a.iterator(); iter.hasNext();) { 

   SynSetWord element = (SynSetWord) iter.next(); 

   if (element.getWord().equalsIgnoreCase("easy")){ 

    syn = element; 

 System.out.print("pos "+syn.getPositivity() 

+syn.getPosTag()+syn.getSense()+" "+syn.getSynset()); 

    System.out.println(); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

 

Código Fonte B.3 Método para calcular a polaridade dos Synsets 

 
 

package swn3; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import util.JDBCConnectionUtil; 

 

public class SentiWordNetMedia { 

 

 

public static void main(String[] args) { 

 

Connection con = null; 

 PreparedStatement ps = null, ps2 = null, ps3 = null, ps4 = null; 

 ResultSet rs = null, rs2 = null, rs3 = null; 

 

  try{ 

  con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

  JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

 

  double neg = 0 ; 

  double pos = 0 ; 

  String word = null; 

  String postag = null; 

  int cont = 0;  

  for (int i = 1; i <= 206941; i++) { 

 

ps = con.prepareStatement("select word, postag from 

sentiwordnet3 where cod = ? " ); 

     ps.setInt(1, i); 

    rs = ps.executeQuery(); 

     

    while(rs.next()){ 

   word = rs.getString("word"); 

   postag = rs.getString("postag"); 
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ps2 = con.prepareStatement("select word, postag from 

sentiwordnetv3_new where word = ? and postag = ? "); 

   ps2.setString(1, word); 

   ps2.setString(2, postag); 

   rs2 = ps2.executeQuery(); 

       

     

     if (rs2.next() == true){ 

    System.out.println("true"); 

    System.out.println(cont++); 

     }else { 

      

ps3 = con.prepareStatement("select positivity, 

negativity, postag from sentiwordnet3 where word = 

? and postag = ? "); 

     ps3.setString(1, word); 

     ps3.setString(2, postag); 

     rs3 = ps3.executeQuery(); 

     double score = 0; 

     int cont3 = 0; 

 

    while(rs3.next()){ 

      double pos3 = rs3.getDouble("positivity"); 

      double neg3 = rs3.getDouble("negativity"); 

      double sub = pos3 - neg3; 

      System.out.println(sub); 

         score += sub; 

      System.out.println(cont3); 

      cont3++; 

      System.out.println(cont3); 

    } 

    System.out.println(word +"  "+  score); 

 

double polaridade = double)score/(double)cont3; 

    System.out.println(word + polaridade); 

 

ps4 = con.prepareStatement("insert into 

sentiwordnet(word,postag,score,number_sense,pol

arity)"  + " values (?,?,?,?,?)"); 

    ps4.setString(1, word);    

    ps4.setString(2, postag);  

    ps4.setDouble(3, score); 

    ps4.setDouble(4, cont3); 

    ps4.setDouble(5,polaridade); 

    ps4.execute(); 

    JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

    System.out.println(ps4); 

    } 

   } 

   } 

  }catch (Exception e) { 

   try { 

    JDBCConnectionUtil.rollbackTransaction(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    e1.printStackTrace(); 

System.err.println("Erro de conexão com o 

banco"); 

   }e.printStackTrace(); 

  } 

 } 
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} 

 

Código Fonte B.4: Método que implementa POS Tagger 

 
 

package postag; 

 

import edu.stanford.nlp.tagger.maxent.MaxentTagger; 

 

public class PosTagger { 

 

 public String[] getPosTag(String sentence){ 

  String[] partsofspeech = null; 

  String taggedString = null; 

   

String model = "WebContent/parse/bidirectional-distsim-wsj-

0-18.tagger"; 

   

  try { 

   MaxentTagger tagger = new MaxentTagger(model); 

   taggedString = MaxentTagger.tagString(sentence); 

   partsofspeech = taggedString.split(" "); 

  } catch (Exception e) { 

System.out.println("Arquivo Pos Taggin não 

encontrado"); 

   e.printStackTrace(); 

  }   

  return partsofspeech; 

 } 

   

 } 

} 

 

 

 

Código Fonte B.5: Métodos para classificação – Estudo de Caso 1 

 
 

package swn3; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import postag.PosTagger; 

import util.JDBCConnectionUtil; 

 

public class ReadArticleSwn { 

 

  static void searchWord(int idd){ 

 Connection con = null; 

 PreparedStatement ps = null; 

 ResultSet rs = null; 

 int id = 0, codArticle = 0, codQuote = 0; 

 String quote = null; 

 PosTagger pos = new PosTagger(); 

 

 try { 

  con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

  JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 
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ps = con.prepareStatement("select id, 

cod_article,cod_quote, quote_about_parent from 

classif_article where id = ?"); 

  ps.setInt(1, idd); 

  rs = ps.executeQuery(); 

  while (rs.next()) { 

 

   id = rs.getInt("id"); 

   codArticle = rs.getInt("cod_article"); 

   codQuote = rs.getInt("cod_quote"); 

   quote = rs.getString("quote_about_parent"); 

 

System.out.println("id "+id+" article "+codArticle+" 

id_quote "+codQuote+" quote "+quote); 

 

   String[] sentence = pos.getPosTag(quote); 

   for (int j = 0; j < sentence.length; j++) { 

    String[] word = null; 

    if(  sentence[j].endsWith("JJ")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0] +" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "a", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("JJS")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote,    word[0], "a", word[1] ); 

 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("JJR")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " +    

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "a", word[1] ); 

 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("RB")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "r", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("RBS")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "r", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("RBR")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "r", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("NN")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  
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searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "n", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("NNS")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "n", word[1] ); 

    }else  if(  sentence[j].endsWith("VB")){ 

     word = sentence[j].split("_"); 

System.out.println(word[0]+" " + 

word[1]);  

searchSentiWordNet(id, codArticle, 

codQuote, word[0], "v", word[1] ); 

     }        

    } 

   }    

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

 

 

static void searchSentiWordNet(int idArticle, int codArticle, int  

codQuote, String word,String postagS, String postagBD) { 

  Connection con = null; 

  PreparedStatement ps = null, ps3 = null; 

  ResultSet rs2 = null; 

  double polaridade = 0; 

   

 try { 

        con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

    JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

 

ps = con.prepareStatement("SELECT  polaridade FROM 

sentiwordnet WHERE word = ? and postag = ?"); 

  ps.setString(1, word); 

  ps.setString(2, postagS); 

  rs2 = ps.executeQuery(); 

  while(rs2.next()){ 

   polaridade = rs2.getDouble("polarity"); 

  } 

 

ps3 = con.prepareStatement("insert into 

extract_article (id_article, cod_article, 

cod_quote,word, postag, scoreword) values 

(?,?,?,?,?,?)"); 

   ps3.setInt(1, idArticle); 

   ps3.setInt(2, codArticle); 

   ps3.setInt(3, codQuote); 

   ps3.setString(4, word); 

   ps3.setString(5, postagBD); 

   ps3.setDouble(6, polaridade); 

   System.out.println(ps3); 

   ps3.execute(); 
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   JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

static void classificaSentence(int id){ 

 Connection con = null; 

 PreparedStatement ps = null, ps2 = null; 

 ResultSet rs = null; 

 int cont = 0; 

 double score = 0.0; 

 

 try { 

  con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

  JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

 

ps = con.prepareStatement("SELECT scoreword FROM 

extract_article  WHERE id_article = ?    "); 

  ps.setInt(1, id); 

  rs = ps.executeQuery(); 

  while(rs.next()){     

  //('RB','RBS','RBR') ('JJ','JJS','JJR') ('NN','NNS')*/ 

   double scoreword = rs.getDouble("scoreword");  

   System.out.println("scoreword: "+scoreword); 

   score += scoreword; 

   System.out.print("score: "+score);   

   System.out.println(" cont "+cont+" \n"); 

   cont++;   

  }  

  double media = score / cont; 

  System.out.println(id+" MN "+media ); 

  //<classe_gramatical> jj or nn or vb or all 

ps2 = con.prepareStatement("UPDATE classif_article 

set <classe_gramatical> = ? where id = ? "); 

   ps2.setDouble(1, media); 

   ps2.setInt(2, id); 

   ps2.execute(); 

 

   JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

  } catch (Exception e) { 

   try { 

    JDBCConnectionUtil.rollbackTransaction(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    e1.printStackTrace(); 

System.err.println("Erro de conexão com o 

banco"); 

   } 

   e.printStackTrace(); 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

    ps.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

} 
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Código Fonte B.6: Métodos para classificação – Estudo de Caso 2 

 
 

package swn3; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.List; 

import org.jdom.Document; 

import org.jdom.Element; 

import org.jdom.input.SAXBuilder; 

import postag.PosTagger; 

import util.JDBCConnectionUtil; 

 

public class ReadXmlSwn3_new { 

 

 static List<Element> openXml(String url){ 

  Document doc = null; 

  SAXBuilder builder = new SAXBuilder(); 

  try { 

   doc = builder.build(url); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  Element review = doc.getRootElement(); 

  List<Element> lista = review.getChildren(); 

 

  return lista; 

 } 

 

 

 static void classificaWord(){ 

 

   Connection con = null; 

   PreparedStatement ps = null, ps2 = null, ps3 = null; 

   ResultSet rs = null, rs2 = null; 

 

        String word = null; 

   int cod = 0; 

   String postag = null; 

 

        try { 

  con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

  JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

/**<extract_domínio> extract_camera_pos/extract_camera_neg/ 

extract_tools_pos/extract_tools_neg/ 

extract_eletronics_pos/extract_eletronics_neg*/ 

ps = con.prepareStatement("select cod, word, postag from 

<extract_domínio>  "); 

  rs = ps.executeQuery(); 

 

  while(rs.next()){ 

    cod = rs.getInt("cod");    

    word = rs.getString("word"); 

    postag = rs.getString("postag"); 

if (postag.equals("JJ") | postag.equals("JJS") |   

postag.equals("JJR")){ 
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ps2 = con.prepareStatement("select * from 

sentiwordnet where word = ? and postag = 'a'  

"); 

    ps2.setString(1, word); 

    rs2 = ps2.executeQuery(); 

   }else if(postag.equals("NN") | postag.equals("NNS")){ 

ps2 = con.prepareStatement("select * from 

sentiwordnet where word = ? and postag = 'n'  

"); 

    ps2.setString(1, word); 

    rs2 = ps2.executeQuery(); 

}else if (postag.equals("RB") | postag.equals("RBS")   

| postag.equals("RBR")){ 

ps2 = con.prepareStatement("select * from 

sentiwordnet where word = ? and postag = 'r'  

"); 

    ps2.setString(1, word); 

    rs2 = ps2.executeQuery(); 

}else if (postag.equals("VB") | postag.equals("VBD") 

| postag.equals("VBN")| postag.equals("VBG")){ 

ps2 = con.prepareStatement("select * from 

sentiwordnet where word = ? and postag = 'v'  

"); 

    ps2.setString(1, word); 

    rs2 = ps2.executeQuery(); 

   } 

 

    if(rs2.next()){ 

double polaridade = 

rs2.getDouble("polarity"); 

ps3 = con.prepareStatement("update 

<extract_domínio> SET scoreword = ? where 

cod = ?  " ); 

     ps3.setDouble(1,polaridade); 

     ps3.setInt(2, cod); 

     ps3.executeUpdate(); 

     System.out.println(ps3); 

    }     

    JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

   }  

  }catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 

 static void classificaSentence(int id){ 

  Connection con = null; 

  PreparedStatement ps = null, ps2 = null; 

  ResultSet rs = null; 

  int cont = 0; 

  double score = 0.0; 

 

  try { 

   con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

   JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

   //<extract_domínio> 

   // extract_camera_pos/extract_camera_neg/ 

//extract_tools_pos/ extract_tools_neg/ 

//extract_eletronics_pos/ 

//extract_eletronics_neg 
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//<postag> ('RB','RBS','RBR') ('JJ','JJS','JJR') // 

// ('NN','NNS') and postag1 in ('VB') 

ps = con.prepareStatement("SELECT scoreword FROM 

<extract_domínio>  WHERE id_review = ? and postag = 

<postag> "); 

   ps.setInt(1, id); 

   rs = ps.executeQuery(); 

   while(rs.next()){     

    double scoreword = rs.getDouble("scoreword");  

    System.out.println("scoreword: "+scoreword); 

    score += scoreword; 

    cont++; 

   }  

   double media = score / cont; 

   System.out.println(id+" MN "+media ); 

 

   /**<review_dominio_classe> 

* cam_neg_jj, cam_neg_rb, cam_neg_nn, cam_neg_vb, 

cam_neg_total, cam_pos_jj, cam_pos_rb, cam_pos_nn, 

cam_pos_vb, cam_pos_total,   elet_neg_jj, 

elet_neg_rb, elet_neg_nn, elet_neg_vb, 

elet_neg_total, elet_pos_jj, elet_pos_rb, 

elet_pos_nn, elet_pos_vb, elet_pos_total, 

tools_neg_jj, tools_neg_rb, tools_neg_nn, 

tools_neg_vb, tools_neg_total, tools_pos_jj, 

tools_pos_rb, tools_pos_nn, tools_pos_vb, 

tools_pos_total*/ 

 

ps2 = con.prepareStatement("UPDATE classifi_reviews 

set <review_dominio_classe> = ? where id_review = ? 

"); 

   ps2.setDouble(1, media); 

   ps2.setInt(2, id); 

   ps2.execute(); 

 

   JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

  } catch (Exception e) { 

   try { 

    JDBCConnectionUtil.rollbackTransaction(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    e1.printStackTrace(); 

System.err.println("Erro de conexão com o 

banco"); 

   } 

   e.printStackTrace(); 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

    ps.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

 

private static void extractReview(String idReview,String word, 

String posTag){ 

  Connection con = null; 

  PreparedStatement ps = null; 

  ResultSet rs = null; 
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  try { 

   con = JDBCConnectionUtil.abreConexao(); 

   JDBCConnectionUtil.createTransaction(); 

//<extract_domínio>  

//extract_camera_pos/extract_camera_neg/ 

//extract_tools_pos/extract_tools_neg/ 

//extract_eletronics_pos/extract_eletronics_neg 

ps = con.prepareStatement("insert into 

<extract_domínio> (id_review, word, postag) 

values(?,?,?)"); 

   ps.setInt(1, Integer.parseInt(idReview)); 

   ps.setString(2, word); 

   ps.setString(3, posTag); 

   ps.execute(); 

   JDBCConnectionUtil.commitTransaction(); 

  } catch (Exception e) { 

   try { 

    JDBCConnectionUtil.rollbackTransaction(); 

   } catch (SQLException e1) { 

e1.printStackTrace(); 

System.err.println("Erro de conexão com o 

banco"); 

   } 

   e.printStackTrace(); 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

    ps.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

 

  // classificaWord(); 

 

  // for (int i = 0; i <= 1000 ; i++) { 

  //  classificaSentence(i); 

  // } 

 

 

  /** 

  //Busca classes gramaticais JJ, NN, RB ou VB no dataset 

  //<domínio>.review.xml  

  //camera.photo.negative.review.xml 

//camera.photo.positive.review.xml 

//eletronics.negative.review.xml 

//eletronics.positive.review.xml 

//tools.hardware.negative.review.xml 

//tools.hardware.positive.review.xml 

   

PosTagger pos = new PosTagger();    

 

List<Element> lista = 

openXml("WebContent/reviews/<domínio>.review.xml"); 

 

  for (Element e: lista ){ 
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String[] sentence =pos.getPosTag( 

e.getChildText("review_text")); 

   for (int i = 0; i <  sentence.length; i++) {  

   

    String[] word = null;  

 

if( sentence[i].endsWith("JJ") | 

sentence[i].endsWith("JJS")| sentence[i].endsWith("JJR")| 

sentence[i].endsWith("RB") | sentence[i].endsWith("RBS") | 

sentence[i].endsWith("RBR") | 

 sentence[i].endsWith("NN") | sentence[i].endsWith("NNS") | 

sentence[i].endsWith("VB")){ 

    word = sentence[i].split("_"); 

System.out.println("JJ: "+word[0] +" JJ: " 

+word[0]+" "+e.getAttributeValue("id")); 

              

extractReview(e.getAttributeValue("id"), word[0], word[1]); 

    }   

   } 

  }*/ 

 } 

} 

 

 

 

Código Fonte B.7: Conexão Banco de Dados 

 
 

package util; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 

public class JDBCConnectionUtil { 

  

protected static final String urlConexao = 

"jdbc:mysql://localhost:3306/mscv "; 

  

protected static final String driverJDBC = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

   

protected static final String usuario  = "root"; 

  

protected static final String password  = "root"; 

 

  

 //atributo Connection 

 public static Connection connection = null; 

 

 static { 

  // Tenta carregar o driver do servidor de banco de dados 

  try { 

   Class.forName(driverJDBC); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 

System.out.println("Driver da Classe não 

encontrado."); 

   e.printStackTrace(); 

   System.exit(0); 

  } 

 } 

 

 /**Metodo para abrir conexao 
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  *  

  * @throws SQLException  

  */ 

 public static  Connection abreConexao(){  

  try { 

   if (connection == null || connection.isClosed()) { 

connection = 

DriverManager.getConnection(urlConexao,usuario,password); 

   } 

  } catch (SQLException e1) { 

   System.out.println("Erro de Abertura do Banco."); 

   e1.printStackTrace(); 

   System.exit(0); 

  }  

  return connection; 

 } 

 

 /**Metodo para abrir encerrar 

  *  

  * @throws SQLException  

  */ 

 public static Connection fechaConexao(){ 

  try { 

   if (!connection.isClosed()) 

    connection.close(); 

  } catch (SQLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return connection; 

 } 

 

 /**Metodo para crear Transação 

  *  

  * @throws SQLException  

  */ 

 public static void createTransaction() throws SQLException { 

  abreConexao(); 

  connection.setAutoCommit(false); 

 } 

  

 /**Metodo para commitar transação 

  *  

  * @throws SQLException  

  */ 

 public static void commitTransaction() throws SQLException { 

  abreConexao(); 

  connection.commit(); 

  //connection.setAutoCommit(true); 

 } 

 

 /**Metodo para realizar rollback 

  *  

  * @throws SQLException  

  */ 

 public static void rollbackTransaction() throws SQLException { 

  abreConexao(); 

  connection.rollback(); 

  connection.setAutoCommit(false); 

 

 } 

}  
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