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 Nos últimos anos, com a popularização das redes sociais, o número de informações textuais disponíveis 

para a extração de conhecimento estruturado cresceu em escalas ilimitadas. A todo segundo as redes sociais 

geram bytes e mais bytes de informações. A análise de sentimentos (AS) é uma subárea do processamento 

de linguagem natural que busca determinar se uma informação textual1 expressa uma opinião com relação 

a uma entidade. Uma opinião é definida como sendo um sentimento ou avaliação expressa por uma entidade 

com relação a outra entidade ou evento. Uma sentença que expressa uma opinião é dita subjetiva, enquanto 

que sua contraparte é chamada de objetiva. As técnicas na AS buscam: (1) determinar se uma informação 

textual é subjetiva ou objetiva, e; (2) caso seja subjetiva, determinar sua polaridade, i.e., um valor contínuo 

ou discreto que represente o grau de positividade ou negatividade. A AS pode ser realizada em três níveis: 

(1) em nível de documento, onde um conjunto de sentenças é analisado; (2) em nível de sentença, onde um 

conjunto de palavras é analisado, ou; (3) em nível de aspecto, onde uma característica de uma entidade é 

colocada sob análise em um documento ou sentença.  

 São várias as aplicações possíveis para a AS: manipulação de ativos no mercado de ações, análise da 

opinião pública com relação a um evento, o BREXIT e a pandemia de COVID-19, por exemplo, além de 

outras como a análise de comentários de vídeos no YouTube e até mesmo de receitas culinárias e críticas 

de filmes, músicas, etc.  

 A AS ou mineração de opinião é realizada utilizando três abordagens principais: as baseadas em léxico, 

as baseadas em aprendizado de máquina2 e as baseadas em conceito3. O uso de um corpus4 é comum em 

algumas abordagens que utilizam aprendizado de máquina e em abordagens baseadas em léxico, visto que 

por definição, um léxico também é um corpus.  

 Um corpus é construído para uma determinada língua, tal como português ou inglês. Entretanto, nada o 

impede de ser multilíngue (possuir mais de uma língua). Notando-se a falta de corpus para a AS na língua 

portuguesa, este projeto buscou contribuir com a construção de um novo corpus para esse idioma que dê 

suporte a aplicações de AS. Buscou-se também prover um método de comparação com técnicas já existentes 

na literatura para a língua inglesa, ao utilizar o inglês como segunda língua, tornando possível o benchmark 

com técnicas já consolidadas da literatura. 

 Para a construção do corpus, utilizou-se a base de dados do OpenSubtitles5 (OS), tal base é composta de 

mais de 2,6 bilhões de sentenças em mais de 60 idiomas. Legendas possuem exemplares de vários tipos 

linguísticos, tais como linguagem coloquial, gírias etc., tornando-a ideal para a construção de um corpus 

para o uso nos mais diversos tipos de aplicações. 

 
1 Toda palavra, sentença (conjunto de palavras) ou documento (conjunto de sentenças) pode ser considerada uma 

informação textual. 
2 Técnica que utiliza de reconhecimento de padrões para prever informações de forma estatística. 
3 Uso de redes de conceitos, que podem ser ontologias ou redes semânticas. 
4 Conjuntos de informações textuais em formato eletrônico contendo anotações humanas em cima de uma língua 

natural. 
5 OpenSubtitles é uma coleção de legendas de filmes traduzidas de http://www.opensubtitles.org/.  

https://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php
http://www.opensubtitles.org/
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 De forma a construir o corpus, serão necessárias três etapas: (1) escolha das sentenças; (2) anotação e 

revisão humana, e; (3) compilação do corpus final. A OS é composta por vários idiomas, agrupando várias 

sentenças em documentos separados por idiomas. Também é disponibilizado pela OS um documento 

“alinhamento sentencial”, no qual são realizados mapeamentos de forma a sinalizar quais sentenças 

representam quais entre idiomas (por exemplo, a sentença 2 de um arquivo em português pode estar alinhada 

com a sentença 5 de um arquivo em inglês). Para separar as sentenças, foram criados algoritmos em três 

linguagens de programação: C++, Java e Python, que foram responsáveis por selecionar uma sentença, 

dentre as n constituintes de um documento e agrupá-las em vários arquivos CSV submetidos à etapa 

seguinte. 
 Na segunda etapa, esta ainda em processo de realização, dois estudantes de ciência da computação E1 e 

E2 e um doutor D1 serão responsáveis pela anotação dos tipos de sentenças (objetiva e subjetiva) e da 

polaridade expressa por sentenças subjetivas. Em seguida, três estudantes de ciência da computação D1, D2 

e D3 e o mesmo doutor D1 farão uma revisão cruzada, onde cada sentença será revisada por dois revisores. 

Nessa etapa, as sentenças que possuem entre 1 e 2 palavras serão desconsideradas, além de sentenças cuja 

tradução entre português e inglês estiver incorreta. Em seguida, será compilado um corpus contendo um 

número x de sentenças (espera-se algo em torno de 40 mil). Por fim, métricas a respeito do corpus 

desenvolvido serão calculadas, i.e., quantidade de sentenças, número de sentenças subjetivas e objetivas etc. 

 Espera-se que esse trabalho auxilie futuras pesquisas na área e ajude no aprimoramento de técnicas já 

existentes na AS para a língua portuguesa. Em trabalhos futuros, considera-se comparar o uso de algumas 

técnicas de aprendizado supervisionado, tais como Naive Bayes, Suport Vector Machine, entre outras, 

utilizando do corpus descrito aqui. Para isso, será necessário o uso de técnicas já consolidadas na literatura 

para a construção de uma lista de stopwords6 a partir desse corpus de forma a realizar o pré-processamento7 

das sentenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Palavras que possuem baixo poder discriminante, isto é, não possuem muito significado no contexto 

aplicado. 

7 Etapa anterior ao uso de uma técnica, na qual remove-se o ruído dos dados. No caso da AS, busca-se 

remover erros de ortografia, stopwords, dentre outros. 


