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RESUMO

Os avanços sociais no Brasil nos últimos anos, acompanhados de políticas
públicas de incentivo, fizeram com que mais pessoas tivessem acesso à educação,
especialmente no ensino superior e tecnológico. Entretanto, ao analisar os dados de
desistência, observa-se que muitos alunos têm abandonado as salas de aula, tanto
na rede pública quanto privada. Muitos são os fatores que podem levar um aluno a
desistência de um curso e uma das formas de evitar a evasão, é entender a
experiência do aluno ao longo da sua jornada junto à instituição de ensino. Para
isso, uma possibilidade é obter e analisar suas opiniões, contudo, avaliar feedback
textual manualmente é uma tarefa muito trabalhosa e requer tempo e recursos.
Nesse contexto, surge a análise de sentimentos como uma forma eficiente de extrair
sentimentos e até mesmo emoções em texto de forma automatizada. Este trabalho
apresenta uma ferramenta de análise de sentimentos e emoções para a educação,
denominada SAS4 Schools, que implementa técnicas de mineração de texto e
processamento de linguagem natural em um mecanismo híbrido de análise de
dados, que utiliza o algoritmo de Machine Learning Naïve Bayes para classificar as
polaridades de sentimentos e o léxico NRC Emotion para identificar as emoções e
calcular o grau de satisfação e/ou insatisfação dos alunos a partir de suas opiniões
expostas em texto, permitindo que os gestores acadêmicos consigam observar de
forma antecipada as possíveis fragilidades da instituição, sejam elas de um modo
geral ou ainda por: campus, curso, faixa etária ou tipo de aluno. A validação das
técnicas implementadas na ferramenta SAS4 Schools ocorreu pela sua aplicação em
uma base de dados de pesquisa de satisfação de alunos de uma grande instituição
de ensino de idiomas do Brasil. Entre os resultados obtidos, destaca-se a
performance de acurácia de 87,7% na classificação de sentimentos.
Palavras Chaves: análise de sentimentos; mineração de opiniões; detecção de
emoções; processamento de linguagem natural; aprendizagem de máquina

ABSTRACT
The use of sentiment analysis as a tool to support academic management
Social advances in Brazil in recent years, accompanied by public incentive
policies, have meant that more people have access to education, especially in higher
and technological education. However, when analyzing the dropout data, it is
observed that many students have left the classrooms, both in public and private
schools. There are many factors that can lead a student to drop out of a course and
one of the ways to avoid dropout is to understand the student's experience
throughout their journey with the educational institution. For this, one possibility is to
obtain and analyze their opinions, however, evaluating textual feedback manually is a
very laborious task and requires time and resources. In this context, the sentiment
analysis emerges as an efficient way to extract feelings and even emotions in text in
an automated way. This work presents a tool for sentiment analysis and emotions for
education, called SAS4 Schools, which implements text mining techniques and
natural language processing in a hybrid data analysis mechanism, which uses the
Machine Learning Naïve Bayes algorithm to classify the sentiment polarities and the
NRC Emotion lexicon to identify emotions and calculate the degree of satisfaction
and/or dissatisfaction of students from their opinions exposed in text, allowing
academic managers to observe in advance the possible weaknesses of the
institution, whether in general or by: campus, course, age group or type of student.
The validation of the techniques implemented in the SAS4 Schools tool occurred
through its application in a database of students' satisfaction survey of a large
language teaching institution in Brazil. Among the results obtained, the performance
of accuracy of 87.7% in the sentiment classification stands out.

Keywords: sentiment analysis; opinion mining; emotion detection; natural language
processing; machine learning
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1

INTRODUÇÃO
Nesta seção detalha-se o problema que as instituições de ensino enfrentam

para identificar suas fragilidades sob a ótica de seus alunos. Como consequência,
muitas destas instituições têm sofrido entre outras coisas, com o alto índice de
desistência e a baixa avaliação da qualidade do ensino. São apresentados aqui
também a motivação e os objetivos deste estudo, seguido das contribuições, do
planejamento e organização do trabalho.
1.1

Apresentação e Contextualização do Problema
Os avanços sociais no Brasil nas duas últimas décadas acompanhados de

políticas públicas de incentivo à educação fizeram com que mais pessoas tivessem
acesso a ela, em especial ao ensino superior e tecnológico, elevando o número de
oferta de vagas, alunos, professores e instituições (CENSO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, 2016).
Em 2016, o Brasil contabilizou 8.052.254 de alunos matriculados no ensino
superior nas modalidades presenciais, semipresenciais e à distância. Este número
representa um aumento de 62,8% em relação à 2006. As matrículas em instituições
privadas representam 75,3% do total, enquanto as matrículas na rede pública
representam 24,7% (CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2016), entretanto, outro
número chama a atenção: a taxa de desistência.
A desistência acumulada em 5 anos no ensino superior no Brasil para os
alunos que ingressaram na faculdade em 2010 foi de 53% nas instituições privadas
e 40% nas instituições públicas (MENEZES FILHO, 2018), este fenômeno não é
exclusivo do Brasil e tem despertado o interesse de pesquisadores em todo o
mundo.
Muitos são os fatores que podem levar um aluno a desistência de um curso e
isso varia por exemplo, em relação à modalidade de ensino, questões
socioeconômicas ou até mesmo uma escolha errada de um determinado curso. Para
Fávero, Parisotto e Carvalho (2016), na modalidade de ensino presencial, a vida
pessoal e a indisponibilidade de tempo para os estudos estão entre os principais
fatores que levam um aluno a evadir de um curso superior no Brasil. Na modalidade
de ensino à distância, Kagklis et al (2015), afirmam que a comunicação e o senso
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colaborativo estão entres os fatores mais importante para a permanência de um
aluno.
Segundo Rani e Kumar (2017), a opinião dos alunos é um fator essencial para
avaliar a efetividade das técnicas de aprendizado. Wen, Yiang e Rosé (2014),
afirmam que uma das formas de evitar a evasão, é entender a experiência do aluno
ao longo da sua jornada junto à instituição de ensino, por isso, segundo os
pesquisadores, é essencial obter e analisar suas opiniões.
As instituições de ensino podem coletar as avaliações de seus alunos de duas
formas: direta ou indireta. Segundo a definição de Rani e Kumar (2017), avaliação
direta é uma maneira formal de observação e está relacionada a análise de exames,
questionários (objetivos) ou provas. Por outro lado, avaliação indireta é considerada
uma maneira informal de análise, e está baseada nos comentários e observações do
aluno em relação a sua experiência de aprendizado e a qualidade do ensino.
Muitas instituições de ensino já utilizam algum tipo de mecanismo para coletar
opiniões e comentários de seus alunos. Segundo Rajput, Haider e Ghani (2016), a
avaliação final do curso por exemplo, tornou-se parte integrante da gestão da
educação em quase todas as instituições de ensino, sendo uma boa fonte para
coletar opiniões.
Outras fontes importantes para as coletas são as mídias sociais, blogs,
microbloggings, fóruns de discussão e outras ferramentas baseadas na internet
(WEN;YANG;ROSÉ, 2014; KAGKLIS et al, 2015; RAJPUT; HAIDER; GHANI, 2016;
RANI;KUMAR, 2017), em especial, quando se trata de cursos em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem (AVAs), uma vez que muitas dessas ferramentas geradoras de
dados são inerentes ao ambiente de ensino.
Atualmente, os mecanismos de avaliações existentes nas instituições de
ensino utilizam predominantemente formulários de perguntas com opções de
respostas fixas, baseado em escala Likert1, onde o feedback do aluno pode não
estar coberto pelas opções disponíveis. Entretanto, estes formulários também
oferecem espaço para que os alunos forneçam suas opiniões e comentários
livremente, porém, frequentemente estas importantes informações não são incluídas
na avaliação de desempenho das instituições de ensino, ou não são utilizados

1

Modelo desenvolvido por Rensis Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências
comportamentais. A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto
de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância.
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adequadamente no processo de melhoria da sua qualidade devido à falta de
métodos automatizados de análise de texto. Segundo Jagtap e Dhotre (2014),
analisar feedback textual manualmente é uma tarefa muito trabalhosa e requer muito
tempo e recursos.
Alguns pesquisadores como Wen, Yang e Rosé (2014), Medhat, Hassan e
Korashy (2014), Serrano-Guerreiro et al (2015) e Rani e Kumar (2017), sugerem o
uso da análise de sentimentos como uma forma eficiente de extrair sentimentos e
até mesmo emoções em texto de forma automatizada.
Rani e Kumar (2017), definem análise de sentimentos como sendo um
processo em que, a partir do uso de técnicas de mineração de texto e
processamento de linguagem natural, é possível identificar e classificar as opiniões
dos usuários em trechos de textos ou documentos, onde estes podem expressar
diferentes polaridades de sentimentos, sendo eles: positivo, neutro ou negativo.
Serrano-Guerreiro et al (2015) afirmam que a análise de sentimentos tem
recebido atenção especial por parte de pesquisadores ao redor do mundo, sendo um
dos campos de pesquisa mais estudados nesse período, havendo uma extensa
gama de oportunidades para desenvolver novas aplicações e ferramentas,
especialmente devido ao enorme crescimento das informações disponíveis em
fontes como blogs e redes sociais.
Para Wen, Yang e Rosé (2014), análise de sentimentos trata-se de uma das
grandes descobertas dos últimos anos no que diz respeito ao processamento de
linguagem natural. Apesar disso, um dos grandes desafios está relacionado ao
sarcasmo e a ironia, que estão muito ligados ao domínio do contexto da aplicação e
ao idioma (BECKER; TUMITAN, 2013; SERRANO-GUERRERO et al., 2015).
Becker e Tumitan (2013) e Medhat, Hassan e Korashy (2014), afirmam que
existem algumas abordagens possíveis para analisar sentimentos, entre elas:
abordagem baseado em léxico (dicionário) e abordagem baseado em Machine
Learning (ML).
Os trabalhos consultados na literatura sugerem que a escolha de uma
abordagem depende do contexto e do domínio de aplicação. Contudo, observa-se
que independente da abordagem adotada, a maioria dos trabalhos avaliados,
limitam-se a analisar os sentimentos apenas pela classificação das polaridades
(BECKER; TUMITAN, 2013; WEN; YANG; ROSÉ, 2014; KAGKLIS et al., 2015;
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RAJPUT; HAIDER; GHANI, 2016). Para Santos, Becker e Moreira (2014), a análise
de sentimentos baseada em emoções caracteriza-se mais discriminante no
comportamento do usuário do que apenas o uso das polaridades.
Rani e Kumar (2017), sugerem uma abordagem baseada no léxico de
sentimentos National Research Council (NRC) Emotion Lexicons criado por
Mohammad e Turney (2013), que contém cerca de 14 mil palavras rotuladas para as
polaridades de sentimentos em mais de 40 idiomas e as 8 classes de emoções
definidas por Plutchik (1984), a saber: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, a
surpresa, a confiança e a expectativa. Estes pesquisadores propõem ainda um
modelo para calcular o grau de satisfação ou insatisfação do usuário baseado nas
emoções extraídas de um texto.
1.2

Motivação
Cada ser humano tem sua forma de pensar, de agir e de se expressar. Isso

significa que é necessário observar e analisar o comportamento de cada pessoa de
forma individual. No contexto da educação, independentemente da modalidade de
ensino, antes de tomar a decisão de desistir de um curso, frequentemente os alunos
demonstram algum tipo de sentimento ou emoção como indicativo da sua decisão.
Portanto, possuir ferramentas e técnicas que auxiliam as instituições de ensino nos
esforços para entender rapidamente esses comportamentos para que tomem ações
de forma preventiva é um diferencial. Logo, obter e analisar o feedback dos alunos
passa a ser uma atividade importante para essas instituições.
Embora algumas instituições coletem comentários e feedbacks dos seus
alunos, frequentemente acabam não os utilizando por falta de tempo, ferramenta ou
mão-de-obra capacitada para extrair informações relevantes de sentimentos e
emoções de um texto e, por esse fato, desperdiçam na maioria das vezes
oportunidades de identificar uma potencial fragilidade e tomar uma ação
preventiva/corretiva, ou ainda, uma oportunidade de maximizar seus resultados com
avaliações espontâneas daquilo que de melhor a instituição oferece aos seus
alunos.
Segundo Becker e Tumitan (2013), empresas têm baseado suas estratégias de
negócios e investimentos na opinião de seus clientes sobre seus produtos ou
serviços. No contexto da educação, tal afirmação reforça a ideia de que instituições
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de ensino também podem usar a opinião de seus alunos como insumos para guiar
suas estratégias de negócios, o que demonstra a relevância deste estudo.
Segundo Rani e Kumar (2017), embora as pesquisas em relação à análise de
sentimentos estejam em franca expansão, ela ainda não tem sido amplamente
aplicada à educação, onde a maioria das abordagens observadas estão limitadas a
classificação dos sentimentos em relação a sua polaridade, sem considerar a ampla
gama de emoções que também podem influenciar no desempenho de um aluno, o
que motivou a elaboração deste trabalho.
1.3

Objetivos, Questões de Pesquisa e Hipóteses
Esta subseção apresenta os objetivos deste estudo agrupados em geral e

específicos. Além disso, são apresentadas as questões de pesquisa, que permitiram
buscar na literatura as respostas necessárias para que os objetivos fossem
alcançados.
O objetivo geral deste trabalho é a construção de uma ferramenta para
analisar, avaliar e identificar a polaridade de sentimentos, emoções e grau de
satisfação/insatisfação dos usuários a partir de textos escritos em português,
permitindo aos administradores de instituições acadêmicas identificar aspectos
emocionais do aluno em relação ao objeto avaliado.
E como objetivos específicos para atingir o objetivo geral, deseja-se:
•

Investigar os aspectos funcionais e não funcionais das abordagens e
técnicas

para

análise

de

sentimentos,

emoções

e

grau

de

satisfação/insatisfação, com o propósito de definir a que melhor se
adequa ao contexto da educação conforme o proposto neste trabalho;
•

Investigar as técnicas de mineração de texto que podem ser aplicadas
no processo de identificação de sentimentos, permitindo assim uma
melhor acurácia do resultado final;

•

Investigar

as

técnicas

de

visualização

de

características

de

sentimentos em texto com o intuito de identificar e apresentar as
informações de forma clara e que facilite a interpretação do usuário
final.
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Com o intuito de apoiar o direcionamento deste trabalho, delimitar o seu
escopo, apoiar na definição dos objetos de investigação e atingir o objetivo geral,
foram elencadas uma questão principal e três derivadas, a saber:
Questão Principal:
•

Como utilizar as ferramentas e técnicas de análise de sentimentos,
considerando as polaridades de sentimentos, emoções e grau de
satisfação/insatisfação expostos pelos usuários em forma textual na
identificação de alunos em situação emocional que necessitem de uma ação
ou atenção especial por parte das instituições de ensino?

Questões Derivadas:
•

Quais as abordagens, ferramentas e técnicas mais comuns de análise de
sentimentos textual tem sido aplicadas no contexto da educação?

•

Quais as técnicas de mineração de texto tem sido mais usadas para análise
de sentimentos textual?

•

Quais as técnicas de visualização
análise de sentimentos textual?

de informação tem sido aplicadas em

Parte-se da hipótese de que é possível a construção de uma ferramenta que
permita o processamento e identificação de sentimentos, emoções e o grau de
satisfação/insatisfação a partir de um texto informado.
1.4

Contribuições
Este trabalho oferece contribuições específicas para a indústria e a academia

envolvendo a análise de sentimentos em língua portuguesa para identificação da
polaridade de sentimentos, emoções e grau de satisfação/insatisfação aplicados no
contexto da educação como ferramenta de apoio às instituições de ensino na
identificação de suas fragilidades sob a ótica de seus alunos.
Para a indústria, as contribuições são fornecidas por meio de uma ferramenta
de análise de sentimentos e emoções, denominada SAS4 Schools, que permite aos
administradores acadêmicos, uma análise rápida das opiniões e comentários de
seus alunos, disponibilizando uma visão ampla dos dados analisados, podendo
estes, serem observados do ponto de vista da instituição, do campus, do curso, da
faixa-etária ou ainda, do tipo de aluno, sem a necessidade de qualquer
conhecimento prévio sobre análise de sentimentos ou mineração de texto. Como por
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exemplo, a ferramenta pode ser utilizada como mecanismo de apoio a tomada de
decisão em relação as medidas preventivas a serem adotadas para a melhoria da
qualidade do ensino.
Como contribuição acadêmica, este trabalho estende os trabalhos propostos
por Rani e Kumar (2017) e Mahajan e Rana (2018), adaptando-os em um sistema
híbrido, afim de utilizar o algoritmo de ML Naïve Bayes para a classificação de
sentimentos e o léxico NRC Emotion para a identificação de emoções e o cálculo do
grau de satisfação/insatisfação a partir de dados textuais.
Adicionalmente, este trabalho fornece uma base de dados de opiniões de
alunos contendo 1.000 (hum mil) registros, devidamente rotulada em termos de
sentimentos, bem como, um levantamento das abordagens e técnicas para análise
de sentimentos encontradas na literatura pesquisada, apresentando suas principais
características.
1.5

Método de Trabalho
Esta

subseção

especifica

as

atividades

que

foram

executadas

no

desenvolvimento deste trabalho, bem como o método adotado para alcançar seu
objetivo.
A condução desta pesquisa foi realizada por meio de experimento. A
metodologia escolhida está detalhada a seguir.
Face ao problema de pesquisa, as questões concentraram-se principalmente
nas perguntas "como?" e "por que?". Essas questões, além do fato de uma postura
ativa do pesquisador, permitiu testar hipóteses para estabelecer uma relação entre
as variáveis de estudo e os efeitos que essas variáveis produzem sobre este objeto
em um ambiente controlado.
O método de trabalho desta pesquisa está dividido em duas fases. A primeira
fase do trabalho executada até a data do exame de qualificação, incluiu atividades
regulares de estudos a partir de uma pesquisa exploratória, seguido de uma revisão
sistemática. Este processo é composto por 8 (oito) etapas principais apresentadas
na Figura 1.
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Figura 1 – Etapas da fase de revisão da literatura

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os detalhes do processo ilustrado na Figura 1 são descritos a seguir:
1) Elaboração de Pesquisa Exploratória: refere-se a pesquisa de trabalhos em
bases de artigos, revistas, dissertações e teses disponíveis na internet, de
conteúdo privado e público, utilizando como palavras-chave análise de
sentimentos e educação.
2) Leitura da Bibliografia da Pesquisa Exploratória: consiste na leitura da
bibliografia filtrada na pesquisa exploratória, como forma de apoio na
obtenção de conhecimento sobre o assunto análise de sentimentos, suas
técnicas e abordagens, bem como, elaboração de um mapa conceitual
relativo ao foco inicial deste trabalho, “Análise de sentimentos”.
3) Elaboração de Mapa Conceitual: representa a construção de um Mapa
Conceitual identificando os principais conceitos relacionados ao foco desta
pesquisa.
4) Elaboração de Questões de Pesquisa: equivale a criação das questões de
pesquisa principal e derivadas de interesse, contendo forte relação com os
objetivos deste trabalho e destacadas na subseção 1.3.
5) Definição do Planejamento da Revisão Sistemática: refere-se ao processo
de definição de uma proposta de revisão da literatura, que tem como objetivo
definir o protocolo da revisão sistemática, no qual foram definidos os critérios
de seleção de bases de busca, as fontes de busca, a estratégia de busca, as
palavras-chave, as strings de busca, os critérios de inclusão e exclusão de
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estudos, a estratégia para seleção dos estudos, bem como, a estratégia de
síntese e apresentação dos resultados.
6) Condução da Revisão Sistemática: refere-se ao processo de execução do
protocolo da revisão sistemática definido na etapa anterior, onde buscas nas
bases científicas foram realizadas, os estudos foram selecionados de acordo
com os critérios definidos e, por fim, os dados extraídos.
7) Elaboração da Síntese da Revisão Sistemática: abrange a sintetização dos
dados obtidos na etapa anterior e a elaboração da seção e subseções da
revisão sistemática deste trabalho utilizando a bibliografia obtida.
8) Elaboração da Proposta da Ferramenta SAS4 Schools: nesta etapa do
trabalho foram selecionados os trabalhos, identificadas as tecnologias e
técnicas que possuem características capazes de apoiar na resposta às
questões de pesquisa descritas anteriormente, incluindo o uso de técnicas de
mineração de dados, processamento de linguagem natural, aprendizagem de
máquina e o uso do NRC Emotion Lexicons, bem como, a definição estrutural
da ferramenta de análise de sentimentos e emoções SAS4 Schools,
identificando a estratégia utilizada para implementar as funcionalidades
importantes para atingir o objetivo desta pesquisa.
Finalizada a primeira fase e concluída a qualificação, deu-se início a segunda
fase deste trabalho, que incluiu atividades relacionadas ao desenvolvimento e
validação dos resultados. Este processo é composto por 9 (nove) etapas principais
apresentadas na Figura 2.
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Figura 2 – Etapas da fase de desenvolvimento do trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor

Uma breve descrição das etapas elencadas na Figura 2 é apresentada a
seguir:
1) Obtenção da Base de Dados: nesta etapa do trabalho realizou-se um
contato com uma das principais instituições de ensino de idiomas do Brasil,
que concordou em fornecer uma de suas bases de dados de pesquisa anual
de satisfação para objeto de análise e validação deste estudo. Esta base de
dados contempla 11.195 respostas de alunos categorizados por faixa-etária
(jovens ou adultos), por tipo (novatos ou veteranos) e distribuídos em 86
cursos dos 45 campus da instituição.
2) Seleção de Amostragem de Dados: dado que a base de dados obtida na
etapa anterior não estava rotulada em relação às polaridades de sentimentos
e, ciente de que o processo de rotulagem demanda muito tempo, nesta etapa
do trabalho foi realizada a seleção de uma amostragem aleatória de 1.000
(hum mil) registros para serem rotulados e posteriormente utilizados no
processo de treinamento e testes de um modelo preditivo de classificação de
sentimentos.

Esta

base

de

dados

contempla

respostas de

alunos

categorizados por faixa-etária (jovens ou adultos), por tipo (novatos ou
veteranos) e distribuídos em 33 cursos em 8 campus da instituição.
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3) Rotulagem dos Dados de Amostragem: nesta etapa foi realizada a
rotulagem manual de sentimentos pelo pesquisador, uma vez que este,
possui conhecimentos do negócio e do contexto dos dados. O resultado
obtido nesta etapa apresentou a seguinte distribuição de sentimentos: 39,0%
positivos, 6,3% neutros e 54,7% negativos.
4) Análise Exploratória dos Dados: refere-se ao processo de análise e
exploração dos dados, com o objetivo de avaliar a representatividade da base
de dados de amostragem em relação à distribuição de sentimentos (Positivo,
Neutro e Negativo) e condizentes por: Unidade (Campus), Curso, Faixa-etária
e Tipo de Aluno.
5) Tratamento e Preparação dos Dados: refere-se ao processo também
conhecido como “Pré-processsamento dos dados”, onde foram realizadas
atividades de

limpeza dos dados, tais como: remoção de pontuações,

remoção de espaços em branco ou ainda, tratamento de abreviações.
6) Desenvolvimento e Validação do Modelo de Classificação: nesta etapa,
foi utilizada a massa de dados de amostragem para realização do treinamento
e testes do algoritmo de classificação Naïve Bayes para geração do modelo
de ML responsável pela predição de sentimentos.
7) Especificação e Modelagem da Ferramenta SAS4 Schools: nesta etapa,
foram identificados os requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta de
análise de sentimentos e emoções SAS4 Schools, realizada modelagem de
Casos de Uso da UML, bem como, a modelagem de EntidadeRelacionamento do seu banco de dados.
8) Desenvolvimento da Ferramenta SAS4 Schools: nesta etapa, foi
desenvolvida a ferramenta de análise de sentimentos e emoções SAS4
Schools, codificada em linguagem de programação Python, que implementa
técnicas de mineração de texto e processamento de linguagem natural em um
mecanismo híbrido de análise de dados, que utiliza o modelo de ML
desenvolvido na etapa 6 para a classificação de sentimentos e o léxico NRC
Emotion para identificação das emoções e cálculo do grau de satisfação e/ou
insatisfação.
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9) Testes e Análise dos Resultados: nesta etapa, foi selecionada uma nova
amostragem de dados sem qualquer rotulagem de sentimentos e realizado
testes na ferramenta de análise de sentimentos e emoções em ambiente
controlado, e avaliados os resultados obtidos, sendo observadas as
capacidades de classificação da polaridade de sentimentos, bem como, da
identificação de emoções e também do cálculo do percentual de
satisfação/insatisfação.
1.6

Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado em seis seções.
Na Seção 2, Fundamentação Teórica, são apresentados: o Mapa Conceitual

elaborado, que apresenta uma visão geral dos conceitos envolvendo o tema desta
pesquisa, seguido da fundamentação teórica dos temas relevantes envolvidos com
análise de sentimentos.
Na Seção 3, Revisão Sistemática da Literatura; é apresentada uma Revisão
Sistemática (RS) sobre como a academia vem lidando com as abordagens,
ferramentas e técnicas para análise de sentimentos no contexto da educação, além
das técnicas utilizada para mineração de texto e visualização de informações de
sentimentos.
Na Seção 4, Abordagem Proposta para a Ferramenta SAS4 Schools; é
detalhada a proposta e modelagem de uma ferramenta de análise de sentimentos,
além da sua arquitetura, considerando o módulo para identificação da polaridade de
sentimentos, emoções e o grau de satisfação, bem como, os detalhes da estratégia
de construção da ferramenta.
Na Seção 5, Desenvolvimento e Resultados; é detalhado o processo de
desenvolvimento e testes da ferramenta de análise de sentimentos proposta na
seção anterior, bem como, são apresentados os cenários de testes aplicados para
validar o funcionamento da ferramenta construída, incluindo as informações a
respeito dos dados utilizados e os resultados observados na sua utilização.
Na Seção 6, Conclusão e Trabalhos Futuros; é apresentada a conclusão do
trabalho a partir dos resultados obtidos, um resumo do trabalho realizado, as
contribuições alcançadas e algumas possibilidades de trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta uma revisão da teoria, define as terminologias utilizadas

ao longo deste trabalho e demonstra os conceitos necessários para a leitura e
compreensão do restante do texto.
2.1

Mapa Conceitual
Esta subseção apresenta um mapa conceitual identificando os principais

conceitos relacionados à “Análise de Sentimentos”, foco deste trabalho, conforme
ilustrado na Figura 3.
No mapa conceitual, os conceitos foram divididos em cores com o intuito de
identificar a relevância de cada conceito em relação ao foco, sendo apresentado
com fundo na cor preta o conceito foco. Com fundo na cor vermelho são
apresentados os conceitos mais relevantes, chamados de essenciais, e que
merecem atenção especial e devem ser investigados em detalhes. Com fundo na cor
laranja, são apresentados os conceitos relacionados aos conceitos essenciais,
entretanto, sem a necessidade de detalhamento. Por fim, os conceitos apresentados
com fundo na cor branca servem apenas para complementar o entendimento em
relação aos demais conceitos já citados.
Na Figura 3, pode-se observar os conceitos “Feedbacks e Comentários”,
“Mineração de Texto”, “Processamento de Linguagem Natural”, “Sentimentos”,
“Emoções”, “Níveis de Satisfação”, “Fragilidades da Instituição” e “Visualização da
Informação” associados ao conceito foco. Os conceitos apresentados não tem a
finalidade de apresentar todos os processos e técnicas relacionados a área de
análise de sentimentos, mas ilustrar aqueles considerados relevantes para alcançar
os objetivos desta pesquisa.
Os algoritmos e técnicas associados aos conceitos “Mineração de Texto”,
“Processamento de Linguagem Natural” e “Visualização da Informação” não foram
detalhados na figura para facilitar a compreensão do mapa.
O conceito "Opiniões" refere-se aos "Feedbacks e Comentários" dos "Alunos" e
"Responsáveis" coletados por meio de "Sistemas de Pesquisas" em relação a
“Organização“, “Aspecto da Entidade”, “Produto”, “Serviço” ou “Pessoa”, e que serve
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de apoio a ferramenta automatizada de extração de sentimentos e emoções na
identificação das fragilidades da instituição.
"Sentimentos"
sentimentos

e

das

estão relacionados a
"Emoções"

contidas

identificação
nas

das polaridades de

"Opiniões"

dos

"Alunos"

e

"Responsáveis" através do processamento de “Sentenças de Texto”, que podem ser
traduzidas em "Níveis de Satisfação".
O conceito “Fragilidades da Instituição” envolve os dados extraídos de
“Sentimentos”, “Emoções” e “Níveis de Satisfação” processados pelos algoritmos de
mineração de textos e processamento linguístico para fornecer ao "Administrador
Acadêmico" uma visão ampla da situação da instituição por meio de “Visualização
de Informação”.
"Administrador Acadêmico", “Aluno” e “Responsável” foram destacados por
serem os principais agentes envolvidos no processo de análise de sentimentos no
ambiente educacional, embora não sejam os únicos.
A partir do mapa conceitual foram selecionados alguns conceitos utilizados
como palavras-chave no processo de RS. A escolha dos termos levou em
consideração a relevância do conceito no mapa conceitual e a sua relação com as
questões de pesquisa apresentadas.
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Figura 3 – Mapa conceitual relativo à Análise de Sentimentos

mata motociclista
Fonte: Elaborado pelo Autor

2.2

Processamento de Linguagem Natural
Sumathy e Chidambaram (2013) definem Processamento de Linguagem

Natural (PLN) como o problema mais desafiador no campo da Inteligência Artificial
(IA). É o estudo da linguagem humana para que os computadores possam entender
linguagens naturais semelhantes às dos humanos. PLN está relacionado à Geração
de Linguagem Natural (GLN) e ao Entendimento de Linguagem Natural (ELN). A
GLN garante que o texto gerado seja gramaticalmente correto e fluente. A maioria
dos sistemas GLN inclui um analisador sintático para assegurar que as regras
gramaticais, tais como concordância verbal, sejam obedecidas e um planejador de
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texto, para decidir como organizar frases, parágrafos e outras partes coerentemente.
A melhor aplicação conhecida de GLN é a tradução automática. ELN consiste em
pelo menos um dos seguintes componentes: gerador de tokens (tokenizer),
analisador léxico, analisador de sintaxe e analisador semântico.
2.3

Extração de Informação
Para Sumathy e Chidambaram (2013), a Extração de Informação (EI) refere-se

ao processo de extrair automaticamente informações estruturadas e/ou semiestruturadas de documentos de texto não estruturados.
Um sistema de EI envolve a identificação de entidades como nomes de
pessoas, empresas e localização, atributos e relacionamento entre entidades. Isso é
feito pelo reconhecimento de padrões e sequências predefinidas de texto em
documentos de texto. EI resolve o problema de transformar um corpus de
documentos textuais em um banco de dados mais estruturado (SUMATHY;
CHIDAMBARAM, 2013).
2.4

Recuperação de Informação
Sumathy e Chidambaram (2013) definem Recuperação de Informação (RI)

como os métodos utilizados para representação, armazenamento e acesso de itens
de informação, onde as informações tratadas são principalmente na forma de
documentos textuais, que são recuperadas de bancos de dados de acordo com a
solicitação do usuário.
RI é considerada uma extensão da recuperação de documentos em que os
mesmos são processados para condensar ou extrair as informações específicas
solicitadas pelo usuário.

Um sistema de RI permite restringir o conjunto de

documentos relevantes para um problema específico (SUMATHY; CHIDAMBARAM,
2013).
2.5

Mineração de Dados
Mineração de Dados (MD), refere-se ao processo de encontrar informações

relevantes ou descobrir conhecimento em grandes volumes de dados. MD tenta
identificar automaticamente regras e padrões estatísticos nos dados por meio de
métodos, tais como, clustering ou RI (SUMATHY; CHIDAMBARAM, 2013).
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Para Sumathy e Chidambaram (2013), o objetivo geral do processo de MD é
extrair informações de um conjunto de dados e transformá-lo em uma estrutura
compreensível para análise, para que ferramentas de MD possam prever tendências
comportamentais, permitindo a tomada de decisões baseadas em conhecimento.
2.6

Mineração de Texto
De acordo com Tan (1999), a forma mais natural de armazenar informações é

o texto. O pesquisador complementa que a mineração de texto (MT), também
conhecida como mineração de dados de texto ou descoberta de conhecimento de
bancos de dados textuais, refere-se ao processo de extrair padrões ou
conhecimentos interessantes e não triviais de documentos de texto.
Sumathy e Chidambaram (2013) consideram a MT como um campo
interdisciplinar que incorpora MD, RI, EI e PLN, conforme ilustrado na Figura 4.
Figura 4 – Áreas envolvidas na mineração de texto

Fonte: Adaptado de Sumathy e Chidambaram (2013)
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Para Tan (1999), a MT pode ser vista como uma extensão da MD por ser uma
tarefa muito mais complexa, que envolve lidar com dados de texto que são
inerentemente não estruturados e confusos.
Sumathy e Chidambaram (2013) sugerem cinco passos para MT: préprocessamento, transformação de texto, seleção de características, mineração e
análise de resultados. Os três primeiros passos que são mais relevantes para o
objetivo deste estudo serão detalhados nas subseções a seguir.
2.6.1 Técnicas de Pré-processamento de Texto
As técnicas de pré-processamento dependem da abordagem e do contexto de
sua aplicação (RANI;KUMAR, 2017). Algumas dessas técnicas são:
•

Tokenization: Documentos de texto contêm uma coleção de instruções
(sentenças). Esta etapa segmenta todo o texto em palavras ou tokens
(SUMATHY; CHIDAMBARAM, 2013; RANI;KUMAR, 2017).

•

StopWords: Esta etapa envolve a remoção de pontuação e palavras
irrelevantes na análise de textos, justamente por não traduzirem sua
essência. Normalmente fazem parte desta lista as preposições,
pronomes, artigos, advérbios, e outras classes de palavras auxiliares
(SUMATHY; CHIDAMBARAM, 2013; RANI;KUMAR, 2017). Segundo
Rani e Kumar (2017), a aplicação desta técnica visa melhorar a
performance e a efetividade do processamento de textos.

•

Stemming: Esta técnica visa transformar palavras do texto em sua
forma original, base ou raiz, por exemplo: "movido" e "movimento" serão
convertidos para "mover" (RANI;KUMAR, 2017). Um dos algoritmos
mais utilizado na aplicação da técnica é o algoritmo de Porter
(SUMATHY; CHIDAMBARAM, 2013).

•

Lemmatization: Esta técnica agrupa variações de palavras em uma
única na forma original. Enquanto a técnica stemming remove a parte
variável da palavra, lemmatization substitui a variação pela forma base
(ASGHAR et al., 2013).
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•

Normalization: Esta técnica propõe analisar o conteúdo abreviado e
normalizá-lo por meio da identificação de termos e gírias frequentemente
utilizados na internet (RANI;KUMAR, 2017).

2.6.2 Técnicas de Transformação de Texto
Segundo Sumathy e Chidambaram (2013), um documento de texto é
representado pelas palavras nele contidas e suas ocorrências. As técnicas de
transformação têm como objetivo transformar o texto plano em representações
utilizadas pelos algoritmos de mineração de texto. Entre as técnicas mais comuns
podem ser citadas:
•

Bag of words: A reapresentação de documentos em bag of words
contabiliza o número de ocorrências de cada termo, ignorando sua
ordem. Seus vetores contêm uma grande quantidade de dimensões e
cada dimensão corresponde a um termo. Essa representação alinha
eficiência com a necessidade de manter o conteúdo do documento, o
que resulta em uma representação vetorial que pode ser analisada por
técnicas que aplicam matemática ou ML (AGGARWAL; ZHAI, 2012).

•

N-grams: Um n-gram é uma sequência continua de caracteres de uma
palavra ou texto. Estes itens podem ser fonemas, sílabas, letras ou
palavras conforme sua aplicação. Segundo Liu (2012), essa técnica tem
mostrado bons resultados na classificação de sentimentos, uma vez que
não trata cada palavra separadamente e sim um conjunto de palavras
em sequência. A aplicação dela ocorre pela criação dos termos com a
junção de duas (bi-grams), três (tri-grams) ou mais palavras. Por
exemplo, para a frase: “Este professor é muito bom”, utilizando bi-grams
resulta em “Este professor”, “professor é”, “é muito”, “muito bom”.

2.6.3 Técnicas de Seleção de Características
Segundo Sumathy e Chidambaram (2013), o processo de seleção de um
subconjunto de recursos importantes para uso na criação de modelos faz uso de
técnicas de extração de características. Esta fase realiza principalmente a remoção
de recursos que são redundantes ou irrelevantes para a análise textual.
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Para Medhat, Hassan e Korashy (2014), o primeiro passo para classificar
sentimentos é selecionar e extrair características (features) do texto a ser analisado.
Segundo Liu (2012), a classificação de sentimentos é essencialmente um problema
de classificação de texto, logo, palavras relacionadas aos tópicos são consideradas
as principais características do texto, entretanto, o sentimento ou as palavras de
opinião que indicam opiniões positivas ou negativas são mais importantes, por
exemplo: ótimo, excelente, surpreendente, horrível, ruim, pior, etc., e portanto,
devem ser consideradas.
Serrano-Guerreiro et al (2015) afirmam que o sucesso da classificação de texto
está relacionado a escolha da estratégia de seleção e extração de características.
Para Liu (2012), o sucesso da classificação de sentimentos depende de um conjunto
de recursos eficazes. Algumas das técnicas de seleção de características são
apresentadas a seguir:
•

Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-IDF): É usado
para calcular a importância de uma palavra em uma frase em relação à
sua ocorrência geral no documento. Sua importância é considerada
elevada se a palavra for frequente na sentença, mas menos frequente
no documento (KRISHNAMURTHI et al., 2013).
Tipicamente, o peso tf-idf é composto por dois termos: o primeiro é a
Frequência de Termo (TF), calculado pelo número de vezes que uma
palavra aparece em um documento, dividido pelo número total de
palavras nesse documento, conforme a eq. (1).
𝑡𝑓(𝑖 ) =

∑𝑋𝑖
∑𝑋𝑑

(1)

Onde, 𝑋𝑖 é a quantidade de ocorrência da palavra 𝑖 no documento e 𝑋𝑑
é o quantidade de palavras do documento.
O segundo termo é a Frequência de Documento Inversa (IDF), calculado
pelo logaritmo do número de documentos no corpus dividido pelo
número de documentos em que o termo específico aparece, conforme a
eq. (2).
𝑖𝑑𝑓 (𝑖 ) = log (

|𝐷|
𝑑𝑖

)

(2)
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Onde, 𝑖 é a palavra em questão, | 𝐷 | é o total de frases no texto, e 𝑑𝑖 é
o total de frases onde a palavra 𝑖 aparece.
Então, TF-IDF é dado pela eq. (3).
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑖) = 𝑡𝑓(𝑖 ) ∗ 𝑖𝑑𝑓(𝑖 )

(3)

Segundo Liu (2012), essa é uma das técnicas mais comuns usadas na
classificação de texto baseada em tópicos, como também se mostraram
altamente eficazes para a classificação de sentimentos.
•

Parts-of-speech (POS): Palavras podem ser consideradas como os
menores elementos que possuem significados distintos. Com base no
seu uso e funções, as palavras são categorizadas em vários tipos ou
partes do discurso, conhecidas como classes gramaticais. Portanto, esta
técnica visa atribuir uma classificação sintática para as palavras de uma
sentença (PART... 2018). A Figura 5 ilustra as principais POS.

Figura 5 – Classes gramaticais

Fonte: Adaptado de Part... (2018)

Liu (2012) afirma que adjetivos são indicadores importantes de opiniões,
logo, pesquisadores trataram essa categoria como especial. Todavia,
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todas as demais categorias apresentam boas oportunidades de extração
de características em texto.
•

Palavras de Sentimentos: São palavras que são usadas para
expressar sentimentos positivos ou negativos. Por exemplo, bom,
maravilhoso e surpreendente são palavras de sentimento positivo, e
ruim, pobre e terrível são palavras de sentimento negativo. A maioria
das palavras de sentimento são adjetivos e advérbios, mas substantivos
(por exemplo: lixo) e verbos (por exemplo: amor e ódio) também podem
ser usados para expressar sentimentos. Além das palavras individuais,
há também frases de sentimento e expressões idiomáticas (LIU, 2012).

•

Palavras de Negação: Palavras de negação são importantes porque
sua aparição muitas vezes podem mudar a orientação da opinião de
positivo para negativo ou vice-versa. Por exemplo, a frase "Eu não gosto
dessa câmera" é negativa. Entretanto, tais palavras precisam ser
manuseadas com cuidado, porque nem todas as suas ocorrências
significam mudanças de sentimento. Por exemplo, "não" em "não
apenas... mas também”, não muda a orientação do sentimento (LIU,
2012).

2.7

Análise de Sentimentos
Esta subseção apresenta os principais conceitos e terminologias relacionados

ao processo de Análise de Sentimentos, necessários para a compreensão do
restante do texto.
2.7.1 Conceitos
Análise de Sentimentos (AS), também chamada de mineração de opinião, é um
campo que estuda e analisa opiniões, sentimentos, avaliações, atitudes e emoções
das pessoas em relação à produtos, serviços, organizações, indivíduos, eventos,
tópicos e seus atributos (LIU, 2012).
Liu (2012) afirma que existem outros sinônimos atribuídos à AS, tais como:
extração de opinião, mineração de sentimentos, análise de subjetividade, análise de
afetos, análise de emoções, revisão de mineração, etc. Contudo, segundo o
pesquisador, todos eles representam basicamente o mesmo campo de estudos. O
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termo AS é comumente usado na indústria, já na academia, tanto AS quanto
mineração de opinião são frequentemente empregados.
Segundo Liu (2012), embora as pesquisas sobre AS tenham iniciado nos anos
2000, seu crescimento coincide com o das mídias sociais, isso porque, sem o
enorme volume de dados opinativos disponíveis nas mídias sociais na web, muitas
pesquisas não teriam sido elaboradas, já que antes disso, havia pouco texto de
opinião disponível em formulários digitais.
Becker e Tumitan (2013) afirmam que AS é um campo de estudo que envolve
pesquisas de MD, PLN, RI e IA. Complementando as definições de AS propostas por
Rani e Kumar (2017), Liu (2012) e Becker e Tumitan (2013), Liu (2010) sugere que
AS pode ser visto como qualquer estudo feito computacionalmente envolvendo
opiniões,

sentimentos,

avaliações,

atitudes,

afeições,

visões,

emoções

e

subjetividade, expressos de forma textual.
Segundo Tsytsarau e Palpanas (2011), AS envolve vários métodos e técnicas
que originam-se de RI, IA e PLN. Essa convergência de diferentes abordagens é
explicada pela natureza dos dados sendo processados (textos de forma livre) e
pelos requisitos de aplicativos (escalabilidade, operação online). Portanto, a AS
compartilha muito de suas definições de terminologia e problema com os domínios
mencionados acima.
A mineração de opinião opera sobre trechos de texto de tamanhos e formatos
variados, como por exemplo, páginas web, posts, tweets, comentários ou análises
de produtos (TSYTSARAU; PALPANAS, 2011; LIU, 2012; BECKER; TUMITAN,
2013).
2.7.2 Etapas do Processo
Tsytsarau e Palpanas (2011) em uma visão mais ampla, descrevem a AS como
uma composição de três grandes tarefas, ilustradas na Figura 6:
1) Identificação: Identificar as opiniões expressas sobre determinado
assunto ou alvo em um conjunto de documentos.
2) Classificação: Classificar a orientação ou polaridade desta opinião, isto
é, categorizar se ela tende a ser positiva, neutra ou negativa.
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3) Sumarização:

Apresentar os resultados de forma

agregada e

sumarizada.
Em um processo de AS típico, são envolvidas as duas primeiras etapas, que
resulta na produção de valores de sentimento para textos. O terceiro passo, não
menos importante que os anteriores, tem como objetivo agregar esses sentimentos
(TSYTSARAU; PALPANAS, 2011).
Figura 6 – Etapas da Mineração de Opinião (1)

Fonte: Adaptado de Becker e Tumitan (2013)

Em uma visão mais detalhada, Liu (2012) descreve o processo de AS em seis
tarefas, como ilustrado na Figura 7:
1) Extração de Entidades: Tem como objetivo extrair todas as expressões
de entidade em texto e categorizar ou agrupar expressões sinônimas em
clusters de entidades (ou categorias). Cada cluster de expressão de
entidade indica uma entidade única.
2) Extração de Aspectos: Tem como objetivo extrair todas as expressões
de aspecto das entidades e categorizar essas expressões em clusters.
Cada cluster de expressão de aspecto de uma entidade representa um
único aspecto.
3) Extração do Detentor da Opinião: Seu objetivo é extrair a informação
do(s) detentor(es) da opinião ou das opiniões em um texto e categorizálo(s).
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4) Extração e Padronização do Tempo: Tem como objetivo

extrair o

momento em que as opiniões são dadas e padroniza-las no mesmo
formato.
5) Classificação de Sentimento: Tem como objetivo classificar se uma
opinião em relação a um determinado aspecto é positivo, neutro ou
negativo.
6) Geração de Opinião: Tem como objetivo produzir as opiniões
expressadas em um documento com base nos resultados das tarefas
anteriores.
Figura 7 – Etapas da Mineração de Opinião (2)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para Liu (2012), estas tarefas parecem ser simples, mas na verdade são muito
difíceis em muitos casos (conforme sua aplicação), sendo assim, são considerados
os principais problemas da AS.
2.7.3 Tipos de Opiniões
Segundo Liu (2010), informações textuais podem ser categorizadas em dois
tipos principais: fatos e opiniões. Os fatos têm um componente objetivo, entretanto,
existem outros elementos textuais que expressam características subjetivas. Esses
elementos são principalmente opiniões, sentimentos, avaliações, atitudes e
emoções, que são o foco da AS.
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Ainda conforme Liu (2012), as opiniões são o centro de quase todas as
atividades

humanas

porque

são

os

principais

influenciadores

de

nosso

comportamento, e complementa: toda opinião é composta por dois elementos chave:
um alvo e um sentimento sobre este alvo. Um alvo pode ser uma entidade, aspecto
de uma entidade ou tópico, representando um produto, pessoa, organização, marca,
evento, entre outros, já um sentimento, representa uma atitude, opinião ou emoção
do autor em relação ao alvo.
A polaridade de um sentimento, também conhecida como orientação de um
sentimento, corresponde a um ponto em alguma escala que representa a avaliação
positiva, neutra ou negativa do significado deste sentimento (TSYTSARAU;
PALPANAS, 2011; LIU, 2012).
Liu (2012) define uma opinião como uma quíntupla (ei, aij, sijkl, hk, tl), onde:
•

ei: é o nome de uma entidade;

•

aij: é um aspecto da entidade ei (opcional);

•

sijkl: é a polaridade do sentimento sobre aspecto aij que tem como alvo
a entidade ei;

•

hk: é o detentor do sentimento (quem expressou o sentimento),
também chamado de fonte de opinião;

•

tl: é o instante no qual a opinião foi expressa por hk.

Para Liu (2010), o conceito de aspecto, também denominado característica
(feature) ou propriedade, permite que uma entidade seja vista através de diferentes
perspectivas ou atributos, ou como uma hierarquia de partes e subpartes.
De acordo com a definição de Liu (2010), opiniões referem-se ao conteúdo
subjetivo, escrito em linguagem natural. Para Becker e Tumitan (2013), a forma
como as opiniões estão expressas influenciam diretamente a habilidade de
processá-las corretamente.
Segundo Liu (2012), as opiniões podem ser regulares ou comparativas; diretas
ou indiretas, e implícitas ou explícitas.
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Uma opinião regular é muitas vezes referida simplesmente como uma opinião
em relação ao alvo. Já uma opinião comparativa expressa uma relação de
semelhanças ou diferenças entre duas ou mais entidades, ou uma preferência do
detentor de opinião com base em alguns aspectos compartilhados das entidades
(LIU, 2012).
Opinião direta refere-se a uma opinião expressada diretamente em uma
entidade ou em um aspecto da entidade. Uma opinião indireta é aquela expressada
indiretamente em uma entidade ou aspecto de uma entidade baseado nos efeitos de
outra entidade (LIU, 2012).
Por fim, uma opinião explícita trata-se de uma declaração subjetiva que dá uma
opinião regular ou comparativa. Já uma opinião implícita é uma declaração objetiva
que implica uma opinião regular ou comparativa. Tal declaração objetiva geralmente
expressa um fato desejável ou indesejável (LIU, 2012). Segundo Becker e Tumitam
(2013), a maioria dos trabalhos concentram-se em opiniões regulares, diretas e
explícitas, por serem mais fáceis de serem tratadas.
2.7.4 Níveis de Análise
AS pode ocorrer em diferentes níveis, porém, a escolha do nível adequado está
relacionado ao contexto e aplicação (LIU, 2012).
•

Nível de Documento: Nesse nível, o objetivo é determinar se um
documento como um todo, expressa um sentimento positivo, neutro ou
negativo. Considerado adequado quando o documento trata de uma
única entidade, por exemplo, um documento que forneça uma opinião
sobre um dado produto. Portanto, não é adequado para documentos que
avaliam ou comparam múltiplas entidades (LIU, 2012).

•

Nível de Sentença: Nesse nível, o objetivo é determinar o sentimento
de cada sentença específica de um documento. Considerado adequado
quando um mesmo documento contém opiniões sobre várias entidades.
Ele também permite identificar e distinguir sentenças objetivas (fatos) e
subjetivas (opiniões) (LIU, 2012).

•

Nível de Entidade e Aspecto: Segundo Liu (2012), tanto a análise em
nível de documento quanto em nível de sentença não descobrem
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exatamente o que as pessoas gostaram ou não. No nível de aspecto,
executa-se uma análise mais detalhada e portanto, é ainda mais difícil e
desafiador quando comparado com os demais níveis. Este nível foca na
opinião expressa, independentemente dos construtores utilizados para
expressá-la (por exemplo: documentos, sentenças, frases). Neste caso,
o alvo da opinião pode ser uma entidade ou algum de seus aspectos,
logo, o objetivo deste nível é identificar sentimentos em entidades e/ou
seus aspectos (LIU, 2012).
2.7.5 Tipos de Abordagens
Becker e Tumitan (2013) classificam as abordagens para análise de sentimento
em quatro grandes grupos:
•

Léxicas: Faz uso de dicionários de sentimentos.

•

Machine Learning: Permite o uso predominante de técnicas de
classificação ou de regressão.

•

Estatística: Utiliza-se técnicas para avaliar a co-ocorrência de termos.

•

Semântica: Definem a polaridade de palavras em função de sua
proximidade semântica com outras de polaridade conhecidas.

Medhat, Hassan e Korashy (2014), apresentam uma distribuição onde
basicamente existem duas abordagens: Léxica e ML, sendo as abordagens
estatísticas e semânticas sub-grupos da abordagem léxica. Estas abordagens e
técnicas são apresentadas na Figura 8 e detalhadas nas subseções a seguir.
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Figura 8 – Abordagens e técnicas para classificação de sentimentos

Fonte: Adaptado de Medhat, Hassan e Korashy (2014)

2.7.5.1 Abordagem Léxica
Na visão de Medhat, Hassan e Korashy (2014), a abordagem baseado em
léxico é dividida em dois grupos: a abordagem baseada em dicionário e abordagem
baseada em corpus. Já a abordagem baseado em ML é dividida em aprendizado
supervisionado e não supervisionado.
Segundo Becker e Tumitan (2013), na abordagem baseado em dicionário
(também conhecida como léxica ou linguística), seu aspecto principal é o uso de
dicionários de sentimentos, que são grupos de palavras ou expressões de
sentimento associadas à respectiva polaridade. Os pesquisadores afirmam que um
dos métodos mais utilizados nesta abordagem é o da co-ocorrência entre alvo e
sentimento que não leva em consideração a ordem dos termos dentro de um
documento, nem suas relações sintáticas. Para a classificação do sentimento em um
texto, basta que exista uma palavra de sentimento, onde sua polaridade é dada pelo
léxico de sentimentos.
Becker e Tumitan (2013) afirmam ainda que esta abordagem apresenta bons
resultados quando o nível de análise textual é de baixa granularidade, pois a palavra
detentora do sentimento está próxima à entidade que qualifica, logo, este método é
usualmente utilizado em análises de nível de sentença, aspecto ou até em
documentos com poucos caracteres.
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A composição básica de um léxico de sentimento é a palavra de sentimento
com suas possíveis flexões (Por exemplo: bonito, bonita, bonitos), e sua respectiva
polaridade, expressa como uma categoria, ou como um valor em uma escala
(BECKER; TUMITAN, 2013), como por exemplo o dicionário apresentado por
Mohammad e Turney (2013), que além das polaridades de cerca de 14 mil palavras,
apresentam também as 8 classificações básicas de emoções segundo Plutchik
(1984), além disso, este dicionário foi traduzido para cerca de 40 idiomas, entre eles,
o português.
Para Liu (2012), esta abordagem tem sido bastante utilizada devido a sua
simplicidade. Entretanto, Becker e Tumitan (2013), chamam a atenção para o fato de
que, além de não levar em consideração o contexto da aplicação, na opinião dos
pesquisadores, essa abordagem é de pouca valia quando considerados em textos
gerados em mídias informais, como em rede sociais, onde expressões regionais,
gírias e abreviaturas típicas da internet são amplamente empregados.
Segundo Medhat, Hassan e Korashy (2014), a grande desvantagem da
abordagem baseada em dicionário é a incapacidade de encontrar palavras de
opinião com orientações específicas de domínio e contexto. Contudo, segundo os
pesquisadores, a abordagem baseada em corpus ajuda a resolver este problema,
visto que seus métodos dependem de padrões sintáticos ou padrões que ocorrem
juntos, simultaneamente com uma lista de sementes de palavras de opiniões para
descobrir outras palavras de opiniões em um grande corpus.
Serrano-Guerreiro et al (2015) afirmam que a abordagem baseada em corpus
tem como objetivo fornecer um dicionário para um domínio específico a partir da
aplicação de técnicas estatísticas e semânticas. Por serem criados para um
determinado domínio, Becker e Tumitan (2013) afirmam que esta abordagem
costuma apresentar melhores resultados que a abordagem baseada em dicionário.
Para Liu (2012) no entanto, se um corpus muito grande e muito diversificado
estiver disponível, a abordagem baseada em dicionário geralmente é mais eficaz
porque um dicionário tende a ter todas as palavras.
Usar a abordagem baseada em corpus de forma isolada não é tão eficaz
quanto a abordagem baseada em dicionário porque é difícil preparar um corpus para
cobrir todas as palavras, mesmo assim, essa abordagem tem uma grande vantagem
que pode ajudar a encontrar palavras de opinião específicas de um domínio ou
contexto, e suas orientações usando um corpus de domínio. Essa abordagem é

50

realizada em conjunto com a abordagem estatística ou abordagem semântica
(MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014).
2.7.5.2 Abordagem Estatística
Segundo Becker e Tumitan (2013), as abordagens estatísticas baseiam-se na
premissa de que palavras que traduzem opiniões frequentemente são encontradas
juntas nos textos. Medhat, Hassan e Korashy (2014) afirmam que se a palavra é
localizada com mais frequência próxima a palavras positivas, então, sua polaridade
é positiva. Ocorrendo isso com mais frequência próximo a palavras negativas,
consequentemente sua polaridade será negativa. Se as frequências são iguais,
então trata-se de uma palavra com polaridade neutra.
Tanto para Becker e Tumitan (2013), quanto para Medhat, Hassan e Korashy
(2014), a polaridade de uma palavra desconhecida pode ser determinada calculando
a co-ocorrência com uma palavra conhecida. Uma das maneiras de fazer isso é
utilizando a técnica Pointwise Mutual Information (PMI).
Segundo Medhat, Hassan e Korashy (2014), outra técnica muito comum
utilizada na abordagem estatística é a Latent Semantic Analysis (LSA), que é usada
para analisar as relações entre um conjunto de documentos e os termos
mencionados nesses documentos, a fim de produzir um conjunto de padrões
significativos relacionados aos documentos e termos.
Becker e Tumitan (2013) afirmam que esta abordagem é menos suscetível à
dependência de contexto quando comparada às abordagens baseadas em
dicionário ou ainda, baseadas em aprendizado de máquina.
2.7.5.3 Abordagem Semântica
Para Medhat, Hassan e Korashy (2014), a abordagem semântica se baseia em
princípios diferentes para calcular a similaridade entre as palavras. Este princípio é
que palavras semanticamente próximas devem ter a mesma polaridade. O WordNet
(um banco de dados léxico), por exemplo, fornece diferentes tipos de relações
semânticas entre palavras usadas para calcular polaridades de sentimento e
também pode ser usado para obter uma lista de palavras de sentimento, expandindo
iterativamente o conjunto inicial com sinônimos e antônimos e, em seguida,
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determinando a polaridade do sentimento para uma palavra desconhecida pela
contagem relativa de sinônimos positivos e negativos dessa palavra.
A abordagem semântica também pode ser usada como complemento às outras
abordagens, como forma de expansão ou de aquisição de vocabulário específico, na
ausência de bons dicionários de sentimento (BECKER; TUMITAN, 2013).
2.7.5.4 Abordagem Baseado em Aprendizado de Máquina
Para Becker e Tumitan (2013), o objetivo principal das técnicas de aprendizado
de máquina é descobrir automaticamente regras gerais em grandes conjuntos de
dados, que permitam extrair informações implicitamente representadas. Para
Medhat, Hassan e Korashy (2014), essa abordagem baseia-se nos algoritmos de
Machine Learning para resolver a AS como um problema de classificação de texto
que faz uso de características sintáticas e/ou linguísticas.
Em geral, as técnicas de aprendizado de máquina podem ser divididas em dois
grupos: aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado (BECKER;
TUMITAN, 2013; MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014).
Becker e Tumitan (2013) afirmam que em mineração de opinião, existe um
predomínio no uso de métodos supervisionados. Segundo Medhat, Hassan e
Korashy (2014), o uso desses métodos dependem da existência de documentos
rotulados para definição e treinamento um modelo de classificação, neste contexto,
Becker e Tumitan (2013) definem o problema de classificação em dois passos:
1) Aprender um modelo de classificação sobre um corpus de treinamento
previamente rotulado com as classes consideradas (por exemplo:
positivo, negativo);
2) Prever a polaridade de novas porções de texto com base no modelo
resultante.
Segundo Medhat, Hassan e Korashy (2014), a definição de um modelo está
relacionada com as características dos registros rotulados usados durante o
treinamento, então, dado um exemplar de texto com rótulo desconhecido, o modelo
é usado para prever seu rótulo de classificação.
Medhat, Hassan e Korashy (2014) afirmam que existem muitos tipos de
classificadores

supervisionados,

dos

quais,

apresentam

frequentemente usados em AS, conforme o Quadro 1.

aqueles

mais
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Quadro 1 – Classificadores Supervisionados

Categoria do Classificador

Método de Classificação

Probabilístico

Naïve Bayes
Redes Bayesianas
Maximum Entropy

Linear

Support Vector Machine
Redes Neurais

Fonte: Elaborado pelo Autor

Embora Medhat, Hassan e Korashy (2014) apresentem uma visão geral de
muitos algoritmos de classificação, segundo Becker e Tumitan (2013), dentre os
mais utilizados no contexto da AS estão: Support Vector Machine (SVM), Naïve
Bayes (NB), Maximum Entropy (ME), ou seja, classificadores probabilísticos e
lineares que serão mais detalhados a seguir.
Os dados de treino correspondem a um conjunto de instâncias caracterizadas
por atributos. O rótulo é denominado atributo alvo, enquanto que os demais são
designados como atributos discriminantes, preditores ou features. O atributo alvo na
classificação é discreto, enquanto que na regressão é numérico. Em termos de préprocessamento, é necessário extrair de cada porção de texto analisada, as features
relevantes para a tarefa de classificação e representá-las na forma de um vetor de
termos (BECKER; TUMITAN, 2013).
Os classificadores bayesianos são fundamentados no Teorema de Bayes,
elaborado pelo matemático inglês Thomas Bayes, segundo o qual seria possível
encontrar a probabilidade de um certo evento ocorrer, dada a probabilidade de um
outro evento que já ocorreu. Medhat, Hassan e Korashy (2014) definem o
classificador NB como sendo o mais simples e mais utilizado em AS. Segundo eles,
este modelo de classificação calcula a probabilidade posterior de uma classe, com
base na distribuição das palavras no documento para prever a probabilidade de um
determinado conjunto de características pertencer a um rótulo específico, conforme
eq. (4).
𝑃(𝑟𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜|𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠) =

𝑃(𝑟𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜) 𝑃(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠|𝑟𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜)
𝑃 (𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠)

(4)

53

Onde, P(rótulo) é a probabilidade anterior de um rótulo ou a possibilidade de
que um recurso aleatório defina o rótulo. P(características | rótulo) é a hipótese
anterior de que um determinado conjunto de características estejam sendo
classificados como um rótulo. P(características) é a perspectiva anterior de um
determinado conjunto de características ter ocorrido.
Medhat, Hassan e Korashy (2014) afirmam que o classificador ME (também
conhecido como classificador exponencial condicional) converte conjuntos de
recursos rotulados em vetores usando codificação. Esse vetor codificado é então
usado para calcular os pesos de cada caracteristica que pode ser combinada para
determinar o rótulo mais provável para um conjunto de recursos. Esse classificador é
parametrizado por um conjunto de pesos, usado para combinar as características
que são geradas a partir de um conjunto de recursos por uma codificação.
Os classificadores lineares assumem que as classes podem ser expressas
como combinação linear dos valores dos atributos, e então procura uma combinação
linear particular que fornece a melhor aproximação sobre o conjunto de dados.
Segundo Medhat, Hassan e Korashy (2014), o princípio fundamental do
classificador SVM é determinar os separadores lineares no espaço de busca, que
podem separar melhor as diferentes classes baseado na distância entre os dados. A
Figura 9 apresenta um modelo de aplicação de SVM na qual há duas classes (o,+) e
existem três hiperplanos A, B e C. O hiperplano A fornece a melhor separação entre
as classes, porque a distância normal de qualquer um dos pontos de dados é a
maior, por isso representa a margem máxima de separação.
Figura 9 – Modelo de classificação usando SVM

Fonte: Medhat, Hassan e Korashy (2014)
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Independente da estratégia ou abordagem para AS, técnicas de PLN
desempenham um papel muito importante. Para Becker e Tumitan (2013), técnicas
das diferentes abordagens podem ser combinadas para melhoria de resultados,
denominando assim a chamada abordagem hibrida.
2.7.6 Visualização de Sentimentos
Segundo Rani e Kumar (2017), um bom sistema de AS deve contemplar um
componente de visualização de dados como nuvens de palavras de sentimento e
emoção, bem como gráficos de linhas de mudanças de sentimentos e emoções ao
longo do tempo. Para os pesquisadores, a visualização de palavras positivas e
negativas usadas com frequência na forma de nuvens de palavras pode ajudar a
identificar comportamento e tópicos mais abordados durante fornecimento de
opinião. Ao mesmo tempo, o uso de gráficos de linhas podem auxiliar na
identificação de mudança de opinião ao longo do tempo, permitindo assim, a
identificação de pontos críticos de alteração de posicionamento em relação a
determinado tópico ou assunto.
2.8

Métricas de Desempenho
Uma matriz de confusão tem como caracteristica apresentar o número de

classificações reais (originais) e o número de classificações preditas para
determinada classe do modelo (CASTRO e FERRARI, 2016). Considerando que há
duas classes, positivo e negativo, a matriz de confusão resultante é apresentada na
Figura 10.
Figura 10 – Matriz de confusão

Fonte: Elaborado pelo Autor

Baseado nas Figura 10, as medidas apresentadas na matriz são:
•

Verdadeiro positivo (VP): objeto da classe positiva classificado como
positivo;
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•

Verdadeiro negativo (VN): objeto da classe negativa classificado como
negativo;

•

Falso positivo (FP): objeto da classe negativa classificado como
positivo;

•

Falso negativo (FN): objeto da classe positiva classificado como
negativo.

A partir da utilização da matriz de confusão, pode-se estabelecer as métricas
de Acurácia, Precisão, Revocação e Medida-F.
Segundo Becker e Tumitan (2013), a qualidade do modelo preditivo resultante
da etapa de aprendizagem é medida em termos de métricas, tais como: Acurácia,
Precisão e Revocação. Sivakumar e Reddy (2017), acrescentam ainda a Medida-F
como outra métrica de desempenho válida.
A acurácia mede a capacidade do modelo de prever corretamente sua classe
(BECKER; TUMITAN, 2013). Pode-se estabelecer a métrica de acurácia do
classificador por meio da eq. (5).
𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠

𝑜𝑢

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

(5)

A precisão mede o número de instâncias previstas corretamente em uma dada
classe (BECKER; TUMITAN, 2013). Pode-se estabelecer a métrica de precisão do
classificador por meio da eq. (6).
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑜𝑢

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃

(6)

A revocação mede o número de instâncias de uma dada classe previstas na
classe correta (BECKER; TUMITAN, 2013). Pode-se estabelecer a métrica de
revocação do classificador por meio da eq. (7).
𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜 =

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑜𝑢

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

(7)

A medida-F mede o equilíbrio entre a precisão e a revocação (SIVAKUMAR;
REDDY, 2017). Pode-se estabelecer a métrica da medida-F do classificador por
meio da eq. (8).
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝐹 = 2 ∗

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜

(8)

Castro e Ferrari (2016) afirmam que, a técnica K-Fold Cross-validation
(validação cruzada) também é uma forma de avaliar a qualidade do modelo
preditivo. Segundo os pesquisadores, seu objetivo é particionar a base de dados em
conjuntos de treinamentos e de testes, de modo que os dados de treinamento sejam
utilizados para ajustar o modelo e os dados de testes para verificar a sua precisão.
2.9

Considerações Finais
Esta seção apresentou os conceitos, definições e terminologias encontrados na

literatura relacionados à Análise de Sentimentos que foram usados como base de
fundamentos desta pesquisa.
Inicialmente foi apresentado um mapa conceitual identificando os principais
conceitos relacionados ao foco deste trabalho, permitindo uma visão clara da sua
amplitude.

Também

foram

apresentadas

as

definições

e

conceitos

de

Processamento de Linguagem Natural, Extração de Informação, Recuperação de
Informação e Mineração de Dados, além do processo de Mineração de Texto e suas
técnicas.
Em seguida, foram apresentadas as definições, conceitos e técnicas do
processo de análise de sentimentos, que implementa entre outras coisas, os
processos anteriormente citados.
Por fim, apresentou-se as principais métricas de desempenho para modelos de
ML, onde observou-se que:
•

Acurácia pode não ser a melhor métrica de desempenho quando a base
de dados de treinamento estiver desbalanceada em relação às suas
classes;

•

A precisão é uma boa métrica para determinar quando os custos do
falso positivo são altos, em outras palavras, ela indica qual a proporção
de identificações positivas estava realmente correta;

•

A revocação é uma boa métrica quando há um alto custo associado ao
falso negativo, em outras palavras, ela indica qual a proporção de
positivos reais foi identificada corretamente, ou seja, quão bom o modelo
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é para prever positivos, sendo positivo entendido como a classe que se
quer prever;
•

A medida-F apresenta um equilíbrio entre precisão e revocação, porém,
diferentemente da acurácia, dá maior peso a falsos negativos e
positivos, sem deixar que um grande número de verdadeiros negativos
influencie sua pontuação;

•

Embora as fórmulas apresentadas para as métricas tenham por base a
classificação binária (Sim/Não), ainda assim, é adequada sua utilização
em classificações multi-classes.

Portanto, por esses fatos e pelas indicações da literatura, as métricas
selecionadas para uso neste trabalho foram: Acurácia e índice de validação cruzada.

58

3

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Esta seção apresenta uma revisão sistemática da literatura com os principais

estudos realizados sobre as abordagens, ferramentas ou técnicas para analisar,
avaliar e identificar sentimentos de forma textual. Para finalizar, são apresentados os
resultados obtidos com a análise da literatura, evidenciando a razão e a forma como
eles foram aplicados nesta pesquisa.
3.1

Introdução
A fim de tornar esta pesquisa mais completa, incorporando elementos de

controle e abrangência de resultados relevantes e com um caráter imparcial em
relação às referências encontradas, optou-se por utilizar a Revisão Sistemática (RS)
para identificar e analisar métodos, abordagens e técnicas existentes na literatura,
que ajudem na condução de um experimento com o objetivo de responder as
questões de pesquisa deste estudo.
Segundo Felizardo et al (2017 apud Kitchenham et al., 2004; Biolchini et al.
2005), a RS é utilizada como metodologia de pesquisa e tem como objetivo
identificar, selecionar, analisar, interpretar e sumarizar evidências de estudos
considerados relevantes para um tópico de pesquisa ou fenômeno de interesse.
Para Felizardo et al. (2017 apud Brereton et al., 2007), a RS apresenta uma
forma de avaliação considerada justa sobre um determinado tópico, uma vez que
utiliza um mecanismo de revisão rigoroso, confiável e passível de auditoria, já que o
mesmo é reprodutível.
Felizardo et al (2017 apud Biolchini et al. 2005), afirmam que uma RS é
baseada em um documento que formaliza a sua execução desde a definição das
questões de pesquisa até o seu relatório final. Este documento formal é conhecido
como protocolo da RS. Todas as fases do processo de RS devem ser explicitamente
definidas no protocolo, bem como, os critérios e estratégias de seleção e extração
dos resultados, permitindo assim, que outros pesquisadores possam reproduzir a RS
adotando exatamente os mesmos critérios e estratégias.
Para Felizardo et al (2017 apud Kitchenham et al., 2004), a elaboração de um
protocolo de RS tem como objetivo principal reduzir a ocorrência de vieses na
pesquisa. Felizardo et al (2017 apud Kitchenham et al., 2004; Biolchini et al. 2005;
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Brereton et al., 2007) definem que uma RS é realizada por meio de um processo que
envolve três fases que podem ser conduzidas de modo iterativo:
Figura 11 – Etapas do Processo de Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os detalhes do processo ilustrado na Figura 11 são descritos a seguir:
1) Planejamento: etapa onde é identificada a necessidade da revisão
sistemática e cria-se o protocolo da pesquisa;
2) Condução: compreende as atividades de seleção dos estudos
primários, avaliação da qualidade e sua relevância no contexto de
interesse, gestão e síntese dos estudos selecionados.
3) Publicação dos Resultados: etapa na qual é formalizada a análise dos
resultados obtidos e a definição final da divulgação dos resultados.
A principal diferença entre uma revisão sistemática e uma revisão não
sistemática da literatura, é o fato de que a utilização de um protocolo permite que a
revisão sistemática seja conferida, reproduzida e auditada.
3.2

Planejamento
Esta é a fase de RS onde cria-se o seu planejamento que produz-se o seu

protocolo que é insumo para a fase seguinte, portanto, deve-se definir claramente
seu objetivo e o que será realizado para que este seja alcançado.
3.2.1 Objetivo
Esta RS tem como objetivo identificar abordagens, técnicas, métodos e
ferramentas que utilizem Machine Learning e/ou dicionário léxico para analisar,
avaliar e identificar a polaridade de sentimentos, emoções e grau de satisfação dos
usuários a partir de textos escritos em português, permitindo a identificação dos
aspectos emocionais do usuário em relação ao objeto avaliado.
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3.2.2 Questões de Pesquisa
Para Felizardo et al (2017 apud PAI et al., 2004), uma questão de pesquisa
pode ser estruturada seguindo o conjunto de critérios PICO derivados da medicina,
que foram adaptados para a Engenharia de Software:
•

P (população) – grupo da população que será observado pela
intervenção; um papel ou uma categoria específica da Engenharia de
Software;

•

I (intervenção) – método, procedimento, tecnologia ou ferramenta que
serão investigados;

•

C (comparação ou controle) – parâmetro de referência ou um conjunto
de dados iniciais que o pesquisador já possua;

•

O (resultado, do termo em inglês outcomes) – os fatores
considerados

importantes

para

caracterizar

o

que

está

sendo

investigado e o que são de interesse daqueles que farão a RS.
Esta RS tenta identificar algum estudo que possa auxiliar nas respostas das
questões de pesquisa, segundo os critérios PICO:
1) Como utilizar as ferramentas e técnicas de análise de sentimentos,
considerando as polaridades de sentimentos, emoções e grau de
satisfação expostos pelos usuários em forma textual na identificação de
alunos em situação emocional que necessitem de uma ação ou atenção
especial por parte das instituições de ensino?
População: Cerca de 12 mil comentários e feedbacks de alunos
coletados do sistema de pesquisa de satisfação de uma instituição
brasileira de ensino de línguas, contemplando dados do ano 2018.
Intervenção: Ferramentas e técnicas de análise de sentimentos e
detecção de emoção.
Comparação: Ferramentas e técnicas de análise de sentimentos
disponíveis e encontradas na literatura que podem ser aplicadas ao
contexto da educação.
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Resultado: Identificar, analisar e avaliar a polaridade de sentimentos,
emoções e grau de satisfação dos usuários a partir de textos escritos
em português, permitindo a identificação de aspectos emocionais do
aluno em relação ao objeto avaliado.
2) Quais as abordagens, ferramentas e técnicas mais comum de análise de
sentimentos textual tem sido aplicadas no contexto da educação?
População: Pesquisadores e desenvolvedores de sistemas educacionais
que usam ou estão interessados no uso de análise de sentimentos como
base para o projeto de seus sistemas ou pesquisas.
Intervenção: Abordagens, ferramentas e técnicas de análise de
sentimentos.
Comparação: Não se aplica.
Resultado: Visão geral dos estudos propostos na literatura que reportam
o uso de análise de sentimentos, as abordagens, ferramentas e técnicas
aplicadas no contexto da educação.
3) Quais as técnicas de processamento de linguagem natural tem sido
mais usadas para análise de sentimentos textual?
População:

Pesquisadores

e

desenvolvedores

de

sistemas

de

processamento de linguagem natural que usam ou estão interessados
no uso de análise de sentimentos como base para o projeto de seus
sistemas ou pesquisas.
Intervenção: Técnicas de processamento de linguagem natural em
forma textual.
Comparação: Não se aplica.
Resultado: Visão geral dos estudos propostos na literatura que reportam
as técnicas de processamento de linguagem natural utilizadas em
análise de sentimentos.
4) Quais as técnicas de visualização de informação tem sido aplicadas em
análise de sentimentos textual?

62

População: Pesquisadores e desenvolvedores de sistemas de análise
de sentimentos.
Intervenção: Técnicas de visualização de informação.
Comparação: Não se aplica.
Resultado: Visão geral dos estudos propostos na literatura que reportam
as técnicas de visualização de informação utilizadas em análise de
sentimentos.
3.2.3 Seleção das Fontes
A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios:
1) Bibliotecas digitais de conteúdos científicos indexados;
2) Bibliotecas digitais com disponibilidade de textos completos na íntegra;
3) Bibliotecas digitais que permitam adaptação de strings de buscas para
campos e comandos customizados;
4) Bibliotecas digitais que permitam a exportação dos resultados;
5) Bibliotecas digitais que permitam a integração com aplicativos
gerenciadores de bibliografias.
Com base nos critérios acima, foram escolhidas as fontes destacadas no
Quadro 2.
Quadro 2 – Fontes de busca selecionadas

Fonte

URL

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

IEEE Xplorer

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Scopus

https://www.scopus.com/home.uri

Web of Science

https://login.webofknowledge.com

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

OasisBr

http://oasisbr.ibict.br/

Fonte: Elaborado pelo Autor

Vale ressaltar que, segundo Felizardo et al (2017), algumas bases
bibliográficas não são projetadas para apoiar a condução de uma RS, entre elas a
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SpringerLink, que segundo os pesquisadores, seu algoritmo de buscas não permite
limitar a busca considerando somente, por exemplo: Título, resumo e palavras-chave
(critério de seleção de fontes 3). Essa limitação reduz a precisão da busca e faz com
que uma grande quantidade de estudos irrelevantes seja retornado, dificultando a
realização da RS.
Com base nas fontes escolhidas, o idioma inglês foi utilizado por se tratar
daquele com maior aceitação internacional para os trabalhos científicos da área. As
buscas também foram realizadas no idioma português, para serem contemplados os
trabalhos nacionais.
3.2.4 Palavras-chave
Com base no tema e nas questões de pesquisa, foram definidas palavraschave que caracterizam o tema investigado e que sejam eficazes para busca de
estudos relacionados ao tema, considerando sinônimos e plural, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Palavras-chave definidas para busca de trabalhos

Idioma Inglês

Idioma Português

Sentiment Analysis

Análise de Sentimento

Sentiments Analysis

Análise de Sentimentos

Sentiment Classification

Classificação de Sentimento

Sentiments Classification

Classificação de Sentimentos

Students Comments

Comentários de Alunos

Student Comment

Comentário de Aluno

Student Feedback

Feedback de Aluno

Opinion Mining

Mineração de Opinião

Opinions Mining

Mineração de Opiniões

Sentiment Prediction

Predição de Sentimento

Text Mining

Mineração de Texto

Natural Language Processing

Processamento de Linguagem Natural

Satisfation Level

Nível de Satisfação

Information Visualization

Visualização de Informação

Emotion Detection

Detecção de emoção
Continua
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Conclusão

Idioma Inglês

Idioma Português

Emotions Detecion

Detecção de emoções

Opinion Extraction

Extração de Opinião

Sentiment Mining

Mineração de Sentimento

Subjectivity Analysis

Análise de Subjetividade

Affect Analysis

Análise de Afeto

Emotion analysis

Análise de Emoção

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foram utilizados os operadores lógicos “AND” e “OR” para combinação das
palavras chave.
3.2.5 Critérios de Inclusão e Exclusão
Na RS, os critérios de inclusão ou exclusão limitam a seleção de trabalhos com
base em avaliações qualitativas relevantes de acordo como objetivo da pesquisa.
Partindo deste contexto, os seguintes critérios foram estabelecidos para esta
revisão:
Critérios de Inclusão:
a) Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
identificação de sentimentos textual;
b) Estudo apresenta técnica(s) para processamento de linguagem natural
ou mineração de texto para análise de sentimentos;
c) Estudo apresenta abordagem, técnica, ferramenta ou método para
detecção de emoção em texto;
d) Estudo apresenta proposta e/ou técnica para cálculo de grau de
satisfação em texto;
e) Estudo apresenta técnica(s) para visualização de informações de análise
de sentimentos e/ou emoções.
Critérios de Exclusão:
a) Estudo duplicado;
b) Estudo não possui resumo;
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c) Estudo publicado apenas como resumo/pôster;
d) Estudo publicado em idioma diferente em inglês ou português;
e) Estudo não apresenta os dados ou resultados conclusivos;
f) Estudo apresenta detalhamento insuficiente do método/experimento
proposto;
g) Impossibilidade de acesso ao conteúdo completo do estudo;
h) Estudo não está alinhado com os objetivos desta pesquisa;
i) Estudo não é voltado para análise de sentimento textual;
j) Estudo não apresenta método, ferramenta ou técnica para identificação
ou análise de sentimentos
3.2.6 Estratégia de Buscas
Foram realizadas buscas automáticas nas bases bibliográficas por meio da
utilização de string de busca (conforme palavras-chave definidas), onde os termos
presentes nesta string utilizaram como critérios de buscas os campos título, resumo
ou palavras-chave, também chamado de metadata. As buscas nos campos citados
anteriormente em alguma das bases bibliográficas selecionadas que não retornaram
estudos ou retornaram estudos pouco relevantes ao objetivo da RS, foram
ampliadas ao conteúdo (fulltext) dos documentos da base bibliográfica em questão.
A string de busca contém alguma variação conforme a fonte na qual foi
executada, pois, a sintaxe utilizada em cada uma destas fontes tem suas
particularidades. Entretanto, foi mantida a mesma lógica de busca entre as possíveis
variações de modo a não comprometer o resultado final. Caso não fosse possível
manter a equivalência lógica da string original, a variação foi mais abrangente para
evitar eventuais perdas de estudos relevantes. Poderiam haver situações na qual a
variação poderia constituir mais de uma string de busca por questões de limitação na
extensão do comando.
Esta RS limitou os resultados em relação ao ano de publicação, considerando
portanto, os estudos realizados a partir do ano de 2014.
String de busca original
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Inglês: ("Sentiment Analysis" OR "Sentiments Analysis" OR "Sentiment
Classification" OR "Sentiments Classification" OR "Opinion Mining" OR
"Opinions Mining" OR "Sentiment Prediction" OR "Opinion Extraction" OR
"Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR "Affect Analysis" OR
"Emotion analysis") AND ("Students Comments" OR "Student Comment" OR
"Student Feedback" OR "Emotion Detection" OR "Emotions Detecion" OR
"Satisfation Level" OR "Information Visualization" OR "Text Mining"

OR

"Natural Language Processing")
Português: ("Análise de Sentimento" OR "Análise de Sentimentos" OR
"Classificação de Sentimento" OR "Classificação de Sentimentos" OR
"Mineração de Opinião" OR "Mineração de Opiniões" OR "Predição de
Sentimento" OR "Extração de Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR
"Análise de Subjetividade" OR "Análise de Afeto" OR "Análise de Emoção" OR
) AND ("Comentários de Alunos" OR "Comentário de Aluno" OR "Feedback de
Aluno" OR "Detecção de emoção" OR "Detecção de emoções" OR "Nível de
Satisfação" OR "Visualização de Informação" OR "Mineração de Texto" OR
"Processamento de Linguagem Natural")
3.2.7 Estratégia de Seleção dos Estudos
A estratégia de seleção dos estudos foi baseada nos passos a seguir:
1) As palavras-chave foram combinadas e confeccionadas para formar as
strings de buscas para pesquisas de artigos no idioma inglês e
português.
2) As strings de buscas foram submetidas aos portais de busca
devidamente selecionados.
3) Os artigos retornados dos portais de buscas foram selecionados,
catalogados em formulário de condução de RS. Todo estudo, resultado
da busca, teve seu título, autor(es), resumo e ano da publicação
documentado em formulário específico por fonte consultada.
4) Os artigos catalogados foram submetidos ao critério de exclusão de
remoção de estudos duplicados, neste caso, havendo duplicidade,
apenas um exemplar do artigo foi considerado para a fase seguinte.
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5) Os artigos remanescentes do passo anterior, foram submetidos aos
critérios de Inclusão/Exclusão com base na leitura do título e resumo.
(Para inclusão/exclusão, bastava que o estudo fosse classificado em
apenas um dos critérios pré-definidos, sendo que a exclusão poderá ser
de forma direta quando nenhum critério de inclusão foi atendido)
6) Os artigos que foram aceitos no passo anterior (ou seja, atendia a pelo
menos um critério de inclusão), foram submetidos aos critérios de
Inclusão/Exclusão novamente, com base na leitura do texto completo.
7) Os artigos que foram aceitos no passo anterior (ou seja, atendia a pelo
menos um critério de inclusão), foram catalogados para a realização da
síntese dos dados e apresentação dos resultados.
Portanto, nos passos 4, 5 e 6, foi indicado o(s) critério(s) no qual se enquadram
cada um dos estudos e destacados aqueles que passaram por leitura integral e
minuciosa, ou seja, aqueles que passaram pelas avaliações precedentes e seguiram
para a síntese final da revisão.
3.2.8 Estratégia de Sumarização dos Resultados
Os estudos analisados após a leitura integral, compuseram a síntese final
desta revisão. Após análise e entendimento detalhado de cada obra foi realizada
uma comparação entre elas e ressaltados seus pontos em comum, além daqueles
jugados relevantes para o contexto desta pesquisa. Entre estes pontos, pretendia-se
extrair dos estudos os seguintes dados como insumos para a sumarização:
•

Contexto de aplicação do estudo;

•

Abordagem, ferramenta e/ou técnica utilizada para identificação de
sentimento;

•

Abordagem, ferramenta e/ou técnica utilizada para identificação de
emoção;

•

Técnica(s) de processamento de linguagem natural utilizada(s);

•

Técnica(s) de visualização de informação utilizada(s);

•

Algoritmo(s) de Machine Learning utilizado(s);

•

Propostas de trabalhos futuros.

68

3.3

Condução
Após a aplicação das strings de buscas, foram identificados 295 estudos. A

seguir, procedeu-se com a etapa de seleção dos mesmos por meio da leitura do
título e resumo, onde foram excluídos 50 artigos por estarem em duplicidade e
outros 187 que não atenderam aos objetivos desta proposta, restando 58 estudos
para a próxima etapa, como ilustrado nas Figuras 12 e 13.
Figura 12 – Distribuição de estudos da RS por fonte de busca

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 13 – Distribuição de estudos da RS por status

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A etapa da elegibilidade contou com a avaliação qualitativa dos 58 estudos
selecionados na fase anterior, onde foi feita a leitura na íntegra de todo o material,
dos quais foram excluídos 35 artigos que não atenderam aos objetivos desta
proposta, restando 23 estudos para a etapa final desta RS, conforme Quadro 4.
Posteriormente extraiu-se, dos 23 artigos incluídos, as seguintes informações:
título do estudo, autores, fonte e ano de publicação. Finalmente, uma lista com os
estudos relevantes para a RS foi criada (subseção 3.4).
A lista completa dos artigos encontrados nesta RS e o resultado da aplicação
dos critérios de inclusão/exclusão encontram-se no Apêndice A.
3.4

Divulgação dos Resultados
O Quadro 4 apresenta os 23 estudos da literatura que, após aplicação dos

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados. A primeira coluna contém o
código identificado do artigo na estrutura geral de artigos desta RS, seguido da
coluna “Ano de Publicação” iniciado em 2014. A coluna seguinte descreve o “Título
do Artigo”, seguidos dos “Autores” e a “Fonte de busca”.
Quadro 4 – Trabalhos resultantes da seleção final
#

Ano

5

2017

6

2015

Título do Artigo

Autore(s)

Fonte

Sentiment Analysis in an Affective

BARRON-ESTRADA,

IEEE Xplore

Intelligent Tutoring System

Maria Lucia et al.

Applying sentiment and emotion

AL-HAJJAR, Dua'a;

analysis on brand tweets for digital

SYED, Afraz Z..

IEEE Xplore

marketing
7

9

12

2017

2016

2017

Sentiment analysis of student

NASIM, Zarmeen;

feedback using machine learning and

RAJPUT, Quratulain;

lexicon based approaches

HAIDER, Sajjad

Opinion mining from student feedback

DHANALAKSHMI, V.;

data using supervised learning

BINO, Dhivya;

algorithms

SARAVANAN, A. M.

Aspect based sentiment analysis of

SIVAKUMAR, M.;

students opinion using machine

REDDY, U.

learning techniques

Srinivasulu

IEEE Xplore

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Continua
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#

Ano

13

2017

14

2016

Título do Artigo

Autore(s)

A Sentiment Analysis System to

RANI, Sujata;

Improve Teaching and Learning

KUMAR, Parteek

Sentiment analysis of students

ULLAH, Mohammad

feedback: A study towards optimal

Aman

Fonte
IEEE Xplore

IEEE Xplore

tools
35

39

2015

2015

A text mining application of emotion

WIKARSA, Liza;

classifications of Twitter's users using

THAHIR, Sherly

Naive Bayes method

Novianti

Analyzing educational comments for

NITIN, Gokarn Ila;

topics and sentiments: A text

SWAPNA, Gottipati;

analytics approach

SHANKARARAMAN,

IEEE Xplore

IEEE Xplore

Venky
40

2016

Exploiting a Bootstrapping Approach

CANALES, Lea et al.

IEEE Xplore

TABAK, Feride

IEEE Xplore

for Automatic Annotation of Emotions
in Texts
42

2016

Comparison of emotion lexicons

Savaroglu; EVRIM,
Vesile
48

78

2015

2014

Classifying emotion in Thai youtube

SARAKIT, Phakhawat

comments

et al.

Sentiment analysis: towards a tool for

ALTRABSHEH,

analysing real-time students feedback

Nabeela; COCEA,

IEEE Xplore

ACM Digital
Library

Mihaela;
FALLAHKHAIR,
Sanaz.
79

2018

Sentiment Classification-How to

MAHAJAN, Prerna;

Quantify Public Emotions Using

RANA, Anamika.

ACM Digital
Library

Twitter
94

2016

Lexicon-Based Sentiment Analysis of

RAJPUT, Quratulain;

Teachers’ Evaluation

HAIDER, Sajjad;

ACM Digital
Library

GHANI, Sayeed.
107 2017

Sentence-Level Emotion Detection

ASGHAR,

Web of

Framework Using Rule-Based

Muhammad Zubair et

Science

Classification

al.
Continua
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Conclusão
#

Ano

108 2017

Título do Artigo

Autore(s)

Fonte

Sentence-level emotion mining based

HOSSEINI, Akram

Web of

on combination of adaptive Meta-level

Sadat.

Science

On the need of hierarchical emotion

ZHANG, Fan; XU,

Web of

classification: Detecting the implicit

Hua; BAI, Xiaoli.

Science

Detecting Multilabel Sentiment and

TRIPTO, Nafis Irtiza;

Scopus

Emotions from Bangla YouTube

ALI, Mohammed

Comments

Eunus.

Text mining analysis of teaching

TSENG, Chiu-wang;

evaluation questionnaires for the

CHOU, Jui-jen; TSAI,

selection of outstanding teaching

Yun-cheng.

features and sentence syntactic
features
114 2017

feature using constrained topic model
132 2018

138 2018

Scopus

faculty members
139 2018

Emotions extraction from Arabic

TSENG, Chiu-wang;

tweets

CHOU, Jui-jen; TSAI,

Scopus

Yun-cheng.
200 2018

249 2017

Comparative Study of Machine

RATHOR, Abhilasha

Learning Approaches for Amazon

Singh; AGARWAL,

Reviews

Amit; DIMRI, Preeti.

Extraction of emotions from

JAIN, Vinay Kumar;

multilingual text using intelligent text

KUMAR, Shishir;

processing and computational

FERNANDES, Steven

linguistics

Lawrence.

Science
Direct

Science
Direct

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.1 Visão Geral
Para análise dos resultados, os artigos foram comparados e agrupados por
similaridade de conteúdo, sendo construídas três categorias analíticas que
atenderam ao objetivo proposto e responderam as questões de pesquisa:
Abordagens e técnicas para análise de sentimentos e emoções; Técnicas de
mineração de texto aplicadas na análise de sentimentos e emoções; e Técnicas de
visualização de sentimentos e emoções. Observa-se na Tabela 1 a quantidade de
publicações selecionadas nas fontes de buscas por ano de publicação.
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Tabela 1 – Publicações distribuídas por fonte de busca e ano de publicação
FONTE DE
BUSCA
ACM
IEEE
Science Direct
Scopus
Web of Science
TOTAL GERAL

2014
1
0
0
0
0
1

2015
0
4
0
0
0
4

ANO DE PUBLICAÇÃO
2016
2017
2018 TOTAL
1
0
1
4
4
0
0
1
1
0
0
3
0
3
0
5
8
5

3
12
2
3
3
23

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quanto à origem do material levantado na literatura e que foi selecionado para
este trabalho, as Figuras 14, 15 e 16 apresentam a distribuição de artigos por fonte
de busca, países e continentes. Estes artigos trataram das abordagens e técnicas
para análise de sentimentos e emoções, técnicas de mineração de texto aplicadas
na análise de sentimentos e técnicas de visualização de dados de sentimentos e
emoções.
Figura 14 – Distribuição de estudos elegíveis por fonte de busca

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 15 – Distribuição de estudos por continente

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 16 – Distribuição de estudos por país

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.2 Análise dos Resultados
Esta subseção apresenta uma sintetização dos trabalhos obtidos na literatura,
de modo a responder as questões de pesquisa que foram alvo desta RS, conforme
descrito nas subseções 1.3 e 3.2.2 deste trabalho.

74

3.4.2.1 Resposta à Questão de Pesquisa – Questão Derivada 1
Esta subseção apresenta a resposta a questão de pesquisa: Quais as
abordagens, ferramentas e técnicas mais comuns de análise de sentimentos textual
tem sido aplicadas no contexto da educação?
O foco das abordagens e técnicas para análise de sentimentos e emoções
textuais encontradas nesta RS foi identificar aquelas mais comumente utilizadas,
bem como, as que apresentam o melhor desempenho. Dentre as abordagens
encontradas na literatura, verificou-se a utilização majoritária da abordagem baseada
em ML, seguido da abordagem léxica, como ilustrado na Figura 17.
Figura 17 – Abordagens utilizadas na análise de sentimentos e emoções

Fonte: Elaborado pelo Autor

Dentre as ferramentas e técnicas utilizadas na abordagem baseada em ML que
foram encontradas nesta RS, nota-se que as duas principais técnicas utilizadas são
os algoritmos Naive Bayes e Support Vector Machine, conforme apresentado na
Figura 18.

75

Figura 18 – Técnicas utilizadas na análise de sentimentos e emoções - ML

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 19, nota-se que na abordagem léxica, a principal ferramenta utilizada
é o léxico NRC Emotion.
Figura 19 – Técnicas utilizadas na análise de sentimentos e emoções - Lexico

Fonte: Elaborado pelo Autor

A escolha de uma abordagem ou outra leva em consideração alguns fatores,
dentre eles o contexto, domínio da aplicação e disponibilidade de dados rotulados
para treinamento de um modelo de ML, pois dessa forma, consegue-se avaliar as
vantagens e desvantens de cada uma das abordagens. Por outro lado, nota-se na
literatura que o uso da abordagem híbrida começa a ser considerada uma boa
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opção, visto que tenta-se centralizar o melhor das abordagens baseada em ML e
Léxica na mesma aplicação.
O artigo de Barron-estrada et al. (2017) estudou a aplicação da AS no contexto
da educação para analisar o feedback dos alunos de um curso online em relação a
qualidade dos exercícios desse curso e, dessa forma, fornecer aos professores e
administradores do curso a classificação das opiniões desses alunos. Nesse
trabalho, os pesquisadores fizeram uso da abordagem baseada em ML e utilizaram
o classificador NB pela sua simplicidade e ampla utilização. Como resultado, os
pesquisadores obtiveram um índice de acurácia de 80,75%.
Semelhante ao estudo de Barron-estrada et al. (2017), Sivakumar e Reddy
(2017) também estudaram a aplicação de AS no contexto da educação para analisar
feedback de alunos, porém, coletados a partir de mensagens do Twitter. Nesse
estudo, os pesquisadores compararam os classifadores NB e Complement Naïve
Bayes (CNB). Ambos mostraram desempenho semelhante de precisão, embora os
pesquisadores não tenham revelado a acurácia obtida.
Embora não tenham estudado AS no contexto da educação, Wikarsa e Thahir
(2015) também fizeram uso da abordagem baseada em ML e o algoritmo NB para
aplicar AS em mensagens do Twitter e alcançaram um índice de acurácia de 83%.
Dhanalakshmi, Bino e Saravanan (2016) também conduziram um estudo para
AS no contexto da educação para analisar feedback de alunos de uma faculdade de
Omã. Esse estudo foi conduzido utilizando a ferramenta open source Rapid Miner e
os pesquisadores compararam a performance de quatro algorítmos de ML: SVM,
NB, K Nearest Neighbor (KNN) e Redes Neurais. Como resultado, os pesquisadores
concluíram que o algoritmo NB apresentou o melhor resultado, obtendo índice de
acurácia de 97.07%.
Assim como Dhanalakshmi, Bino e Saravanan (2016), Ullah (2016) e
Altrabsheh, Cocea e Fallahkhair (2014) também elaboraram estudos com uso da
abordagem baseada em ML para analisar o feedback de alunos e tinham como
objetivos em comum, comparar a performance de quatro algoritmos: SVM, NB, CNB
e ME. Diferentemente dos estudos anteriores, nesse estudo o algoritmo SVM
apresentou os melhores resultados, obtendo índice de acurácia 97%, corroborando
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a ideia de que os resultados estão diretamente ligados aos dados disponíveis para
treinamento.
Sarakit et al. (2015) também concluíram que o algoritmo SVM é o mais
indicado para AS. Os pesquisadores propuseram a aplicação da AS em comentários
de vídeos no YouTube. O estudo fez uso da ferramenta open source Weka e tinha
como objetivo explorar três algoritmos de ML: NB, Decision Tree (DT) e SVM. Os
resultados indicaram que o SVM alcançou o melhor resultado, obtendo índice de
acurácia de 84.48%.
Assim como Sarakit et al. (2015), Tripto e Ali (2018) também aplicaram AS em
comentários de vídeo no Youtube. Para isso, os pesquisadores compararam a
performance de quatro algoritmos de ML: Long Short Term Memory (LSTM),
Convolutional Neural Network (CNN), NB e SVM. Os resultados indicaram que o
LSTM alcançou o melhor resultado, obtendo índice de acurácia de 65.9%.
No trabalho de Tseng, Chou e Tsai (2018), os pesquisadores utilizaram AS
para avaliar a performance dos professores a partir de questionários respondidos
pelos alunos. Nesse estudo, foram comparados três algoritmos de ML: NB, LSTM e
Recurrent Neural Network (RNN). Os resultados indicaram que o LSTM alcançou o
melhor resultado, obtendo índice de acurácia de 94.4%, ligeiramente superior à RNN
que obteve 93.2%.
Abdullah et al. (2018) propuseram um modelo chamado AR_EMC, que também
fez uso da ferramenta open source Weka para efetuar a análise de sentimentos e
emoções em mensagens do Twitter em língua árabe. Nesse estudo, os
pesquisadores compararam a performance de quatro algoritmos de ML: NB, DT,
SVM e Sequential Minimal Optimization (SMO). Os resultados indicaram que o NB
alcançou o melhor resultado, obtendo índice de acurácia ligeiramente superior ao
SVM: 95% e 94.5% respectivamente.
Outro estudo comparativo foi elaborado por Rathor, Agarwal e Dimri (2018).
Nesse estudo, os pesquisadores aplicaram a AS e classificaram as revisões online
de produtos da Amazon, para tanto, foram comparados três algoritmos de ML: NB,
ME e SVM. Os resultados indicaram que o SVM alcançou o melhor resultado,
obtendo índice de acurácia de 81.2%.
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Diferentemente de outros pesquisadores, Nitin, Swapna e Shankararaman
(2015) apresentaram um estudo em que, embora também utilizem a abordagem
baseada em ML aplicada no contexto da educação para analisar feedback de
alunos, os pesquisadores utilizaram um classificador de regressão logística no nível
de sentança. Ainda que não tenham divulgado dados da acurácia, o estudo mostrou
precisão de 80,1%.
Jain, Kumar e Fernandes (2017) propuseram um modelo para classificar
apenas as emoções em mensagens postadas no Twitter. Os pesquisadores
compararam a performance de dois algoritmos de ML: NB e SVM. Mesmo que não
tenham divulgado dados da acurácia, o estudo mostrou a precisão do SVM
ligeiramente superior ao NB: 75.61% e 74.8% respectivamente.
Assim como Jain, Kumar e Fernandes (2017), o trabalho de Zhang, Xu e Bai
(2017) também apresentam uma proposta de um modelo para classificação apenas
de emoções. Trata-se de um modelo hierárquico baseado em tópicos que usou uma
variação do Latent Dirichlet Allocation (LDA). Além disso, esse trabalho sugeriu uma
arquitetura para classificar as emoções em 19 classes diferentes. Embora não
tenham divulgado dados da acurácia, o estudo mostrou precisão de até 95.5% para
algumas classes de emoções.
Al-hajjar e Syed (2015) sugeriram uma abordagem combinada de dois léxicos
de sentimentos, onde o léxico SentiWordNet foi usado para identificação da
polaridade de sentimentos e o NRC Hashtag Emotion para identificação da emoção.
Ainda que tenha acontecido uma melhora na acurácia medida pelo uso da
abordagem combinada entre dois léxicos em relação a uma abordagem
independente, chama a atenção o baixo índice de acurácia alcançado de 52,6%, por
isso, os pesquisadores argumentaram que, como o estudo foi conduzido
considerando apenas adjetivos e adverbios durante sua fase de identificação de
sentimentos e emoções, sua acurácia poderia ser melhorada por meio da análise de
outras partes das mensagens, tais como: substantivos e verbos, e desta forma,
sugerem que haveria uma redução do número de mensagens descartadas pela
inexistência de adjetivos e advérbios.
Semelhante ao trabalho de Al-hajjar e Syed (2015), Hosseini (2017) sugeriu
uma abordagem combinada de três léxicos de sentimentos, onde o léxico de Liu foi
usado para identificação da polaridade de sentimentos, o léxico AFINN foi usado

79

para identificação da intensidade do sentimento e por fim, o NRC Emotion foi
utilizado para identificação da emoção. A abordagem proposta apresentou níveis de
acurácia geral próximos de 70%.
O estudo elaborado por Rani e Kumar (2017) sugeriu uma abordagem léxica
com uso do dicionário de sentimentos NRC Emotion que contem cerca de 14000
palavras em mais de 40 idiomas, contemplando 8 classes de emoções. Nesse
trabalho, os pesquisadores aplicaram AS para analisar feedback de alunos e
apresentaram ainda um mecanismo de cálculo de índice de satisfação baseado em
6 das 8 classes de emoções que não foram encontrados em nenhum outro trabalho
desta RS. O estudo não apresentou dados de performance.
Canales et al. (2016) apresentaram uma proposta de criação de corpus de
emoções. Nela, usaram como base o corpus do NRC Emotion e enriqueceram-no
com um processo bem definido de adição de novos sinônimos a este corpus por
meio da inclusão de palavras encontradas no WordNet e no dicionário Oxiford,
aumentando assim a lista de palavras rotuladas com suas emoções, bem como,
utiliza a técnica LSA para classificar palavras que não foram rotuladas anteriomente
devido a mesma não ter uma emoção predominante. Embora o índice de acurácia
desta proposta tenha sido baixo, apenas 62,7%, essa proposta pode ser melhorada
a medida que outros corpus sejam incorporados.
No trabalho elaborado por Tabak e Evrim (2016), os pesquisadores
apresentaram um estudo comparativo entre quatro léxicos de sentimentos em
relação ao tamanho, tipo e termos usados para construção do léxico. Os léxicos
utilizados nesse trabalho foram: NRC Emotion, EmoSenticNet (ESN), DepecheMood
(DPM) e Topic based DepecheMood (TDPM). Para validar esse trabalho, os
pesquisadores utilizaram um dataset com cerca de 1000 anotações de textos curtos
contendo basicamente títulos de notícias rotuladas com as 6 categorias básicas de
emoções segundo o modelo de Elkman: raiva, desgosto, medo, alegria, tristeza e
surpresa. Como resultado, os pesquisadors indicaram que o NRC Emotion mostrouse em geral mais completo para a classificação de identificação de emoções devido
a sua caracteristica de ter multiplas emoções vinculadas as palavras.
Rajput, Haider e Ghani (2016) apresentaram um estudo que tinha como
objetivo analisar feedback de alunos fornecidos ao final dos seus cursos por meio de
formulários tipicamente contendo perguntas com escala likert, onde frenquentemente
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existe uma pergunta aberta para as observações gerais. Os pesquisadores
propuseram o uso do léxico Multi-Perspective Question Answering (MPQA) para
extrair do texto a polaridade de sentimento de cada palavra, calcular a frequência
simples de cada palavra e com isso, calcular a atitude das palavras em números e
assim obter a atitude geral. Embora não tenham divulgado dados de acurácia, o
estudo mostrou precisão de até 91%, o que é considerado um índice alto para este
tipo de abordagem.
Asghar et al. (2017) apresentaram um modelo de AS baseado na emoção, por
meio de uma abordagem baseada em regras para a detecção de emoções no nível
da sentença. Essa abordagem é baseada em léxico, onde, nesse caso, o estudo
utilizou quatro grandes léxicos de forma agregada para obter maior precisão na
análise dos resultados. Os léxicos utilizados nesse estudo foram: Extended Emotion
Lexicon, SentiWordNet Lexicon, Slang Lexicon e NRC Emoticon. Os resultados
apresentados mostraram que o modelo alcançou níveis de acurácia de 73.73%
considerando as 6 classes de emoções mapeadas. Contudo, como em todo método
baseado em léxico, essa abordagem apresenta forte dependência do domínio da
aplicação.
Nasim, Rajput e Haider (2017) apresentaram uma abordagem hídrida que
combina o uso de léxico de sentimentos e métodos de aprendizado de máquina para
determinar a orientação semântica de 1230 comentários de alunos expostos no
portal de uma instituição de ensino. Nesse estudo, os pesquisadores utilizaram o
léxico MPQA juntamente com dois algorítmos de ML: Random Forest e SVM. Na
abordagem proposta, a base de dados utilizada foi rotulada manualmente e então,
técnicas de ML foram usadas para extrair características do texto, em seguida, as
palavras de opinião foram consultadas no léxico para determinar a polaridade do
sentimento do texto. Os resultados mostraram que, o estudo obteve índice de
acurácia de 93.4% utilizando o algoritmo Random Forest e 92.6% utilizando o
algoritmo SVM.
Mahajan e Rana (2018) também apresentaram um estudo com proposta de
abordagem hibrida, entretanto, diferentemente do estudo Nasim, Rajput e Haider
(2017), os pesquisadores propuseram a AS e emoções em mensagens do Twitter
onde, o sentimento era classificado por meio de algoritmos de ML e as emoções
eram identificadas por meio do léxico NRC Emotion. Esse estudo comparou 6
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algoritmos de ML diferentes, entretanto, os resultados mostraram que, o estudo
obteve índice de acurácia de 95.1% utilizando o algoritmo Random Forest.
O Quadro 5 apresenta um panorama geral dos trabalhos selecionados nesta
RS, no qual é possível observar que quase metade dos trabalhos estavam
relacionados ao contexto da educação, bem como, nota-se que os melhores
resultados de acurácia foram obtidos por meio da abordagem de ML ou abordagem
híbrida. Os dados mostram ainda que, dos trabalhos que obtiveram índice de
acurácia superior à 90%, 60% deles utilizaram os algoritmos NB ou SVM. Para os
trabalhos que não divulgaram dados sobre a acurácia do estudo, verificou-se
quando disponível os dados sobre a precisão para efeito de comparação.
Quadro 5 – Panorama geral da performance dos trabalhos selecionados

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.2.2 Resposta à Questão de Pesquisa – Questão Derivada 2
Esta subseção apresenta a resposta a questão de pesquisa: Quais as técnicas
de mineração de texto tem sido mais usadas para análise de sentimentos textual?
Os Quadros 6 e 7 apresentam um sumário das técnicas de mineração de texto
aplicadas na análise de sentimentos elencadas nos artigos selecionados, separadas
em dois grupos: Técnicas de Pré-processamento e Técnicas de Extração de
Features.
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Ao relacionar os dados dos Quadros 5 e 6, observa-se que os estudos que
aplicaram as 3 (três) principais técnicas de pré-processamento obtiveram acurácia
média de 86,5%, o que indica a efeitivadade das técnicas.
Quadro 6 – Técnicas de pré-processamento selecionadas na RS

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 20 é apresentada uma visão consolidada das técnicas de préprocessamento encontradas na literatura desta RS, onde é possível notar que entre
as principais técnicas estão Remoção de StopWords, Tokenization e Stemming.
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Figura 20 – Visão consolidada das técnicas de pré-processamento identificadas

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 7 – Técnicas extração de features selecionadas na RS

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Na Figura 21 é apresentada uma visão consolidada das técnicas de extração
de features encontradas na literatura desta RS. Nela é possível notar que entre as
principais técnicas estão TF-IDF, N-gram e Part-of-Speach. Ao relacionar os dados
dos Quadros 5 e 7, observa-se que os estudos que aplicaram ao menos uma das
três principais técnicas de extração de features obtiveram acurácia média de 81%, o
que também indica a efetividade das técnicas.
Figura 21 – Visão consolidada das técnicas de extração de features identificadas

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.2.3 Resposta à Questão de Pesquisa – Questão Derivada 3
Esta subseção apresenta a resposta a questão de pesquisa: Quais as técnicas
de visualização

de informação tem sido aplicadas em análise de sentimentos

textual?
Nitin, Swapna e Shankararaman (2015), Sivakumar e Reddy (2017) e Jain,
Kumar e Fernandes (2017) apresentaram em seus estudos propostas à visualização
de dados de sentimentos e emoções por meio de gráficos de barras horizontais ou
verticais. Nesses gráficos tem-se um eixo com sentimento ou emoção e no outro o
percentual equivalente.
Rajput, Haider e Ghani (2016) e Tripto e Ali (2018) propuseram que a
visualização de dados de sentimentos e emoções seja mais efetiva por meio de
nuvens de palavras, mais conhecido como Wordcloud.
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Além das técnicas acima, Rani e Kumar (2017) também sugeriram o uso de
gráficos de linhas para demostrar séries temporais, que podem ser usadas para
avaliar as mudanças de opiniões ao longo de um determinado período.
3.4.2.4 Resposta à Questão de Pesquisa – Questão Principal
Esta subseção apresenta a resposta a questão de pesquisa: Como utilizar as
ferramentas e técnicas de análise de sentimentos, considerando as polaridades de
sentimentos, emoções e grau de satisfação/insatisfação expostos pelos usuários em
forma textual na identificação de alunos em situação emocional que necessitem de
uma ação ou atenção especial por parte das instituições de ensino?
Esta RS mostrou que a resposta para esta questão de pesquisa está
exatamente nas respostas de suas questões derivadas, que apresentou a
abordagem baseada em ML como sendo a mais utilizada para identificação da
polaridade de sentimentos, em especial pelo uso do algoritmo de classificação NB.
Entretanto, em se tratando de identificação de emoções, a abordagem léxica
mostrou-se muito eficiente, especialmente pelo uso do léxico NRC Emotion.
Para obter o grau de satisfação/insatisfação, Rani e Kumar (2017)
apresentaram uma proposta matemática baseada em 6 das 8 emoções básicas de
Plutchik (1984), disponíveis no léxico NRC Emotion, como ilustrado nas eq. (9) e
(10).
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑎𝑜 =
𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑎𝑜 =
Onde:

a = 0,6
TA = (Confiança + Expectativa)
J = Alegria
DA = (Raiva + Nojo)
S = Tristeza
n = Max(TA ou DA, J ou S)

[𝑎(𝑇𝐴) + (1 − 𝑎)(𝐽)]
∗ 100
𝑛

[𝑎(𝐴𝐷) + (1 − 𝑎)(𝑆)]
∗ 100
𝑛

(9)
(10)
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Portanto, o uso de uma abordagem baseada em ML utilizando o algoritmo de
classificação NB em conjunto com o léxico NRC Emotion apresenta-se como uma
opção de resposta à esta questão de pesquisa.
3.5

Considerações Finais
Esta seção apresentou os estudos relacionados à AS e emoções encontrados

na literatura indexada de bases de dados internacionais, em especial no contexto da
educação. Contudo, para manter a amplitude da pesquisa, o tema da educação não
foi tratado como um critério de exclusão, mas sim, como um dado complementar.
Desta forma, esta RS apresentou os trabalhos considerando as abordagens e
técnicas de IA, bem como, as técnicas de mineração de texto e de visualização de
dados para a elaboração de uma ferramenta de análise de sentimentos e emoções.
Os resultados dos estudos incluídos identificaram evidências de ferramentas e
técnicas relevantes para experiências de implantação de um sistema de análise de
sentimentos e emoções textuais.
A realização desta RS auxiliou na discussão e análise das perguntas de
pesquisa definidas neste trabalho.
Na

literatura

levantada,

há

trabalhos

que

identificaram

abordagens,

ferramentas e técnicas para AS e emoções no contexto da educação, com
resultados promissores, como por exemplo o estudo de Rani e Kumar (2017) que
apresentou

um

modelo

bem

interessante

para

calcular

o

grau

de

satisfação/insatisfação de um individuo em relação a objeto analisado. Contudo,
observa-se ainda que são escassos os estudos nas bases utilizadas nesta RS que
tratam da análise de sentimentos em conjunto com a análise das emoções, em
especial no contexto da educação.
Ao apresentar as práticas de análise de sentimentos, evidenciou-se a
possibilidade em aplicar o processo de análise de sentimentos no contexto da
educação, bem como, existe a possibilidade de uso de diferentes abordagens como
por exemplo léxica ou ML de forma individual ou em conjunto, também conhecida
como híbrida. Entre os algoritmos de ML mais utilizados, destacaram-se NB e SVM.
Em relação às técnicas de MT, o estudo mostrou que as principais técnicas
utilizadas são: remoção de StopWords, Tokenization, Stemming, TF-IDF, N-Grams e
Part-of-Speach.
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Os estudos mostraram ainda que, o uso de gráficos de barras e nuvens de
palavras são técnicas presentes quando se deseja visualizar informações de
sentimentos e emoções.
Um resumo dos aspectos mais relevantes tratados pelos principais trabalhos
identificados e citados é apresentado no Quadro 8 de maneira comparativa,
incluindo a respectiva legenda da simbologia utilizada.
Quadro 8 – Principais aspectos tratados por esta pesquisa x prosposta deste trabalho
Classicação Classificação Cálculo Abordagem Visualização
de
de Emoções
de
Híbrida
por Feature
Sentimentos
Satisfação

REFERÊNCIA
Barron-estrada et al. (2017)
Al-hajjar e Syed (2015)
Nasim, Rajput e Haider (2017)
Dhanalakshmi, Bino e Saravanan
(2016)
Sivakumar e Reddy (2017)
Rani e Kumar (2017)
Ullah (2016)
Wikarsa e Thahir (2015)
Nitin, Swapna e Shankararaman
(2015)
Canales et al. (2016)
Tabak e Evrim (2016)
Sarakit et al. (2015)
Altrabsheh, Cocea e Fallahkhair
(2014)
Mahajan e Rana (2018)
Rajput, Haider e Ghani (2016)
Asghar et al. (2017)
Hosseini (2017)
Zhang, Xu e Bai (2017)
Tripto e Ali (2018)
Tseng, Chou e Tsai (2018)
Abdullah et al. (2018)
Rathor, Agarwal e Dimri (2018)
Jain, Kumar e Fernandes (2017)
Proposta deste trabalho

Legenda

Presente

Ausente

Parcial

Fonte: Elaborado pelo Autor

Portanto, com base no obtido nesta RS, a proposta de ferramenta objetivo
deste trabalho, fará uso de um mecanismo híbrido de análise de dados que utiliza o
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algoritmo NB em conjunto com o léxico NRC Emotion, bem como as técnicas de
pré-processamento: remoção de stopwords, tokenization, stemming, conversation,
normalization e remoção de números, e para a extração de features: N-gram e TFIDF, além das técnicas de visualização: gráfico de barras, para apresentar os
sentimentos, emoções e grau de satisfação por campus, curso, faixa-etária e tipo de
aluno; e nuvem de palavras, para destacar os termos mais relevantes extraídos das
opiniões dos alunos.
Embora o algoritmo SVM também tenha apresentado bons resultados de
performance na classificação de sentimentos, a escolha pelo algoritmo NB deu-se
pela sua simplicidade de implementação e também pela experiência prévia do
pesquisador com este algoritmo.
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4

ABORDAGEM PROPOSTA PARA A FERRAMENTA SAS4 SCHOOLS
Esta seção apresenta a proposta de desenvolvimento de uma ferramenta para

análise de sentimentos e emoções textuais no contexto da educação, com o objetivo
de auxiliar as instituições de ensino a identificar suas fragilidades sob a ótica de seus
alunos.
4.1

Visão Geral da Proposta
Conforme descrito na subseção 1.1, as instituições de ensino precisam cada

vez mais entender a experiência de aprendizagem de seus alunos ao longo de sua
trajetória acadêmica, e dessa forma, validar se suas ações e estratégias estão
alinhadas com os anseios dos alunos ou se é necessário efetuar ajustes ou
correções. Por isso, segundo Rani e Kumar (2017), a opinião dos alunos é um fator
essencial para avaliar a efetividade das técnicas de aprendizado e em muitas
instituições, a coleta dessas opiniões já ocorrem com certa frequência, como por
exemplo as avaliações feitas ao final de cada curso (RAJPUT; HAIDER; GHANI,
2016). Entretanto, essas avaliações nem sempre são usadas da forma adequada,
pois, segundo Jagtap e Dhotre (2014), analisar feedback textual manualmente é
uma tarefa muito trabalhosa e requer muito tempo e recursos.
Entre as principais abordagens para automatizar a análise desses feedbacks
observadas durante este estudo, destacaram-se a abordagem baseada em Lexico e
a abordagem baseada em ML. Porém, verificou-se que ambas apresentam
vantagens e desvantagens que devem ser levadas em consideração antes da
escolha de qual utilizar.
Ao optar pelo uso da abordagem léxica, uma das sua vantagens é a
simplicidade do uso devido ao fato de não precisar de uma base de dados rotulada
para treinamento e testes. Entretanto, é necessário ter em mente que o dicionário de
sentimentos (léxico) não leva em consideração o contexto nem o domínio da
aplicação, ou seja, o significado de uma palavra pode mudar dependendo do
contexto no qual é aplicada (BECKER; TUMITAN, 2013; MEDHAT; HASSAN;
KORASHY, 2014). Entre os léxicos de sentimentos observados neste estudo,
destacou-se o NRC Emotion.
Já no caso da abordagem baseada em ML, a principal desvantagem é
necessidade da existência de dados rotulados para definição e treinamento de um
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modelo de classificação (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014). Apesar disso,
como essa abordagem é criada a partir de dados reais (ou que represente a
situação real), o modelo resultante tem como característica estar enquadrado no
contexto e domínio dos dados que serão avaliados. Nessa abordagem, deve-se
escolher um algoritmo de ML (que pode ser do tipo Supervisionado ou Não
Supervisionado) que atenda as características do que se deseja analisar. Neste
sentido, este estudo mostrou que entre os algoritmos identificados na literatura
utilizados na AS, destacaram-se: NB e SVM.
Para usufruir das vantagens de cada uma das abordagens acima, surge então
a chamada abordagem híbrida, onde sua aplicação pode variar de acordo com a
necessidade e o contexto de cada situação, conforme observado nos estudos de
Nasim, Rajput e Haider (2017) e Mahajan e Rana (2018). A ideia principal dessa
abordagem é combinar o uso de um léxico de sentimentos com um algoritmo de ML.
A RS mostrou que o uso isolado da abordagem baseado em léxico apresentou
resultados de acurácia em torno de 70%, o que pode ser considerado um índice
baixo quando comparado com os resultados da abordagem de ML, que apresentou
índices de mais de 90% de acurácia. Todavia, esta pesquisa também mostrou que,
ao utilizar a abordagem de ML, o foco costuma ficar restrito somente a polaridade de
sentimentos e de acordo com Santos, Becker e Moreira (2014), a análise de
sentimentos baseado em emoções é mais discriminante no comportamento do
usuário do que apenas o uso das polaridades. Por esses fatos, este trabalho utiliza
um mecanismo híbrido de análise de dados, que implementa o algoritmo de ML
Naïve Bayes para classificar as polaridades de sentimentos (positivo, neutro ou
negativo) e o léxico NRC Emotion para identificar as emoções (alegria, tristeza,
raiva, medo, nojo, surpresa, confiança e expectativa), visto que essas duas técnicas
tiveram bastante relevância no resultado da RS.
Ao utilizar o léxico NRC Emotion, este trabalho também implementa a proposta
de Rani e Kumar (2017) para calcular o grau de satisfação/insatisfação apresentado
no subseção 3.4.2.4.
No que tange ao mecanismo de visualização dos dados de análise de
sentimentos e emoções, é implementada a proposta de Rani e Kumar (2017) que
sugere o uso de gráficos de barras e nuvem de palavras. Além disso, também é
implementado o mecanismo para extração de features proposto por Dhanalakshmi,
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Bino e Saravanan (2016) que sugeriram a apresentação dos resultados agrupados
por uma lista de features pré-definida, que posteriormente é comparada com os
dados extraídos e por fim, apresenta a visão por grupo feature (categoria).
Como resultado da implementação dos itens expostos acima, esta proposta
atende os cinco aspectos principais analisados na literatura, a saber: Classicação de
Sentimentos, Classificação de Emoções, Abordagem Híbrida e Visualização por
Feature, conforme Quadro 8.
Maiores detalhes sobre a implementação da ferramenta proposta são
abordados na subseção 4.3.
4.2

Base de Dados
Durante a fase de desenvolvimento, treinamento e testes desta proposta, é

utilizada uma amostragem da base de dados de respondentes de pesquisa de
satisfação elaborada por uma das principais instituições de ensino de idiomas do
Brasil. Esta base de dados (amostragem) contempla 1.000 (Uma mil) respostas de
alunos categorizados por faixa-etária (jovens ou adultos), por tipo de aluno (novatos
ou veteranos) e distribuídos em 33 cursos de 8 campus da instituição. A utilização
dessa base de dados foi autorizada pelo gerente de Tecnologia da Informação (TI)
dessa instituição que concordou em colaborar com esta pesquisa sob a condição de
que estes dados sejam utilizados apenas no âmbito acadêmico.
Essa massa de dados é composta por uma estrutura que contempla os
seguintes atributos: Nome da Unidade (campus), Faixa-etária, Curso, Tipo de Aluno
e Comentário/Opinião, conforme Quadro 9.
Quadro 9 – Composição da massa de dados
Atributo
Unidade
Faixa Etária
Curso
Tipo de Aluno
Comentário/Opinião

Qtd. de Classes
8
02
33
02
Não se aplica

Tipo de Dado
Categórico / Nominal
Categórico / Nominal
Categórico / Nominal
Categórico / Nominal
Não se aplica

Fonte: Elaborado pelo Autor

O Quadro 10 apresenta alguns exemplos de dados reais da massa de dados
disponibilizada para este estudo. A seleção dessa amostra foi feita de forma
aleatória.
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Quadro 10 – Amostra de dados de feedbacks de alunos
Unidade

Faixa

Curso

etária

Tipo de

Comentário/Feedback

Aluno

ACLIMAÇÃO

Jovem

T6

Novato

BAURU

Jovem

MAC3

Veterano

Tive um atendimento exemplar pelas unidades
aclimação e saúde para melhor adaptação e colocação
da minha filha em um nível adequado para ela. Gostaria
de prestar os meus agradecimentos a todos, em
especial a Anai - Saúde
Acho uma escola de inglês excelente, mas as vezes
cansa em relação ao tempo de duração das aulas.

PINHEIROS

Adultos

UI2

Veterano

O preço poderia ser ajustado num acordo para ambas
as partes. Devido aos recursos que utilizo, o valor da
mensalidade poderia ser mais baixo.

SANTO

Adultos

ATIN2

Veterano

AMARO

O wi-fi não funciona na unidade da Chácara Santo
Antonio, os valores dos Workshop deveriam ser mais
baratos, os cursos e Workshop são atrativos, porém os
valores não.

SÃO

JOSÉ

Jovem

MAC1

Veterano

tudo certo, so melhora um pouco a wifi

CAMPOS

Fonte: Elaborado pelo Autor

Observa-se que estes dados não estão rotulados em relação às polaridades de
sentimentos e, sendo este um pré-requisito para a ultilização da abordagem de ML
supervisionada, esta tarefa é realizada em tempo de desenvolvimento. Para as
etapas de treinamento e testes do modelo de ML utilizado neste trabalho, esta base
de dados é particionada em dados para treinamento e dados para testes na
proporção de 70/30 respectivamente.
4.3

Modelagem do Processo Proposto
Com base no apresentado na subseção 4.1, esta proposta tem como objetivo

implementar um mecanismo híbrido de análise de dados, ou seja, utilizar o algoritmo
de ML NB em conjunto com o léxico NRC Emotion. Para melhor interpretação desta
modelagem, a seguir apresenta-se uma visão macro e uma visão detalhada do
processo de análise de sentimentos e emoções.
4.3.1 Macroprocesso da Análise de Sentimentos e Emoções
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De uma maneira geral, o processo de análise de sentimentos e emoções é
composto por 4 etapas. Este macroprocesso é basedo no apresentado na Figura 22
e detalhado a seguir:
•

A primeira etapa refere-se à coleta das opiniões textuais dos alunos,
segundo o modelo apresentado na subseção 4.2;

•

Na etapa seguinte, cada uma das opiniões passa pelo núcleo de
classificação de sentimentos, que utiliza um modelo de ML que
implementa o algoritmo NB para a classificação das polaridades de
sentimentos (positivo, neutro e negativo);

•

Na etapa de identificação de emoções, cada sentença de opinião tem
suas palavras segmentadas e cada palavra é pesquisada na base de
dados do NRC Emotion, que, se encontrada, retorna uma ou mais
emoções (alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa, confiança e
expectativa) associadas à palavra buscada;

•

No estágio seguinte, calcula-se o grau de satisfação ou insatisfação do
aluno com base no sentimento e nas emoções identificadas na opinião
textual, para isso, utilizam-se 6 (seis) das 8 (oito) emoções básicas
disponíveis no NRC Emotion, sendo 3 (três) para o cálculo de satisfação
(confiança, alegria e expectativa) e outras 3 (três) para o cálculo de
insatisfação (raiva, nojo e tristeza).
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Figura 22 – Macroprocesso de classificação de sentimentos, emoções e satisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.2 Visão Detalhada do Processo de Análise de Sentimentos e Emoções
Este processo apresenta de forma detalhada o que foi mostrado na subseção
anterior e é aplicável tanto na geração do modelo de ML para classificação de
sentimentos quanto no processo de análise de sentimentos e emoções como um
todo. O funcionamento deste processo ocorre como ilustrado na Figura 23 e
detalhado a seguir:
•

O arquivo contendo o feedback dos alunos passa pelo estágio de Préprocessamento;

•

Cada registro processado no estágio anterior, resulta em um vetor de
palavras que é utilizado para extrair as features necessárias para
classificar a polaridade do sentimento e na identificação das emoções;

•

No estágio de transformação, é utilizado unigrama;

•

No estágio de seleção de features, é calculado o peso do TF-IDF de
cada termo que é utilizado para efetuar o cálculo de classificação da
polaridade de sentimento;
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•

No estágio de classificação, é identificada a polaridade de sentimento da
frase (considerando que um modelo de classificação já foi criado).
Paralelo a isso, cada palavra da opinião do aluno é pesquisada na base
de dados do NRC Emotion, que, se encontrada, retorna-se um vetor
numérico de 8 (oito) posições (contendo valores 0 ou 1) representando
as 8 (oito) emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, medo, nojo,
surpresa, confiança e expectativa) associadas à palavra buscada, onde
0 (zero) significa que a emoção daquela posição do vetor não está
vinculada à palavra pesquisada e 1 significa que a emoção daquela
posição do vetor está relacionada à palavra pesquisada;

•

Ainda no estágio de classificação, após obter as emoções, a ferramenta
SAS4

Schools

executa

o

mecanismo

de

cálculo

de

satisfação/insatisfação para cada uma das frases processadas;
•

Caso nenhuma palavra da frase seja identificada no NRC Emotion, a
mesma não tem a sua emoção identificada e por consequência, também
não é possível calcular o grau de satisfação/insatisfação;

•

Ao final deste processo, todos os resultados são gravados em banco de
dados e a ferramenta SAS4 Schools realiza a exibição dos resultados de
forma agrupada de acordo com os atributos da massa de dados e as
features mais relevantes.
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Figura 23 – Processo de classificação de sentimentos, emoções e satisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.3 Validação do Modelo
Após a criação do modelo de ML, é implementada a técnica de validação
cruzada K-Fold Cross-validation utilizada por

Altrabsheh, Cocea e Fallahkhair

(2014), Sarakit et al. (2015), Wikarsa e Thahir (2015), Dhanalakshmi, Bino e
Saravanan (2016), Ullah (2016), Barron-estrada et al. (2017), Hosseini (2017), Jain,
Kumar e Fernandes (2017), Nasim, Rajput e Haider (2017) e Abdullah et al. (2018).
Nessa técnica, os dados são particionados em “k” partes, sendo que o valor de
“k” mais comum identificado nos estudos extraídos da RS foi 10, portanto, isso
significa que a base de dados é dividida em 10 partes, sendo 9 partes para
treinamento e 1 para teste, e realizado o processo de treinamento do algoritmo. Esse
processo é realizado com todos os 10 conjuntos de dados, e a média dos
desempenhos obtidos é adotada como indicador de qualidade do modelo (CASTRO
e FERRARI, 2016).
Além da técnica de validação cruzada, este trabalho também faz uso da Matriz
de Confusão para avaliar o desempenho do algoritmo de classificação, visto que,
essa matriz tem como caracteristica apresentar o número de classificações corretas
e o número de classificações preditas para determinada classe (CASTRO e
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FERRARI, 2016). Desta forma, pretende-se avaliar as métricas apontadas na
subseção 2.8, a saber: acurácia, precisão, revocação, medida-F e índice de
validação cruzada.
4.4

Arquitetura da Ferramenta
A ferramenta SAS4 Schools tem seu desenvolvimento na linguagem de

programação Python devido a sua aplicabilidade em ML e faz uso do framework
Django em sua arquitetura MTV (Model Template View), uma arquitetura em 3
camadas que é disponibilizada em ambiente web.
Para o armazenamento dos dados, é utilizado o banco de dados SQLite por ser
um banco de dados free e também ser amplamente utilizado com o Django. A cada
arquivo de feedback lido, a ferramenta SAS4 Schools grava os dados no banco de
dados e em seguida inicia o processo de preparação, extração e classificação dos
dados. O resultado final também é armazenado para efeito de consulta futura, dessa
forma, pretende-se facilitar o processo de sumarização dos dados, permitindo que o
administrador acadêmico possa gerar visões por unidade (campus), curso, faixaetária ou ainda por tipo de aluno. A Figura 24 apresenta padrão de arquitetura MTV
do framework Django, sobre a qual a solução proposta é implementada.
Figura 24 – Padrão de arquitetura MTV Django

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 25 é apresentada a arquitetura de classificação de sentimentos,
emoções e grau de satisfação proposto neste trabalho. Um pré-requisito para essa
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arquitetura é que as opiniões dos alunos sejam previamente coletadas e
disponibilizadas em arquivo do tipo Excel, tal qual o modelo apresentado no Quadro
10. Em seguida, este arquivo é processado pelo sistema proposto dando inicio a
etapa de preparação dos dados, seguido da etapa de extração e seleção de
features. No passo seguinte, é efetuado o processamento da etapa de classificação
hibrida, onde são geradas as informações de sentimentos, emoções e satisfação por
meio do processamento do algoritmo Naive Bayes em conjunto com o léxico NRC
Emotion. Por fim, o resultado de todo esse processamento é disponibilizado em
forma de gráficos de barra e nuvem de palavras, permitindo assim que o gestor
acadêmico tenha acesso rápido

aos sentimentos,

emoções e níveis de

satisfação/insatisfação fornecidos pelos alunos.
Figura 25 – Arquitetura de classificação de sentimentos, emoções e satisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.5

Considerações Finais
Esta seção apresentou uma visão geral da abordagem proposta para o

desenvolvimento do SAS4 Schools, uma ferramenta web de análise de sentimentos
e emoções em linguagem de programação Python, contemplando a estrutura da
massa de dados, os processos de rotulagem dos dados, a criação do modelo de ML
e a sua validação.
Por fim, também foi apresentado o modelo de arquitetura da abordagem
proposta.
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5

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS
Esta seção descreve a preparação do ambiente de desenvolvimento,

rotulagem dos dados, realização de treinamento, testes e geração de modelo de ML.
Apresenta-se também, o processo de desenvolvimento de um sistema web para
análise de sentimentos e emoções, denominado SAS4 Schools, que implementa um
mecanismo híbrido de análise de dados (ML e léxico) que utiliza o algoritmo de
Machine Learning Naïve Bayes para a classificação das polaridades de sentimentos
e o léxico NRC Emotion para a identificação de emoções e o cálculo de
satisfação/insatisfação. Registra-se, também, a realização de testes integrados e
apresentação de seus resultados.
Na subseção 5.1, é apresentado todo o detalhamento da montagem dos
ambientes de desenvolvimentos que viabilizaram a construção e validação do
modelo de ML e também do sistema SAS4 Schools. Os pormenores do processo de
rotulagem da massa de dados obtidas, assim como, o processo decisório que
ocorreu durante esta etapa são apresentados na subseção 5.2. Na subseção 5.3,
são descritos os detalhes do processo de análise da massa de dados rotulada na
subseção anterior, mostrando a composição e a distribuição dos sentimentos. O
detalhamento do processo de preparação, criação e validação do modelo de ML,
bem como, o processo decisório que ocorreu durante esta etapa e o resultados
obtidos com o modelo criado são expostos na subseção 5.4. Na subseção 5.5 são
apresentados os detalhes do processo de especificação de requisitos funcionais e a
modelagem relacional de banco de dados. Os aspectos associados ao processo de
desenvolvimento e testes da aplicação final são destacados na subseção 5.6. Por
fim, na subseção 5.7, são apresentadas as conclusões da seção.
5.1

Ambiente de Desenvolvimento
Este trabalho apresenta como característica o desenvolvimento de dois tipos

de artefatos computacionais diferentes, a saber: Modelo de Machine Learning e o
sistema SAS4 Schools que implementa o modelo de ML em seu processo de
tomada de decisão. Embora naturalmente exista uma sinergia entre eles, já que
ambos utilizam a linguagem de programação Python, ainda assim, possuem
características de requisitos de ambiente de desenvolvimento distintos e por esta
razão, cada um deles possui seu próprio ambiente de desenvolvimento, aqui

100

chamados de "Ambiente de Desenvolvimento Interativo"

(ABI) e " Ambiente de

Desenvolvimento Web" (ABW) respectivamente.
O ABI foi preparado para suportar a elaboração de experimentos de scritps
Python durante as atividades de análise exploratória, pré-processamento e também
a construção do modelo de ML, tudo isso de forma rápida e interativa, diretamente
no browser, sem a necessidade de utilização de ferramentas adicionais. O Quadro
11 apresenta os requisitos gerais deste ambiente.
Quadro 11 – Requisitos Gerais de Ambiente de Desenvolvimento Interativo
Tipo
Sistema Operacional
Linguagem de Programação
Ferramenta de Desenvolvimento

Requisito
Microsoft Windows
Python
Jupyter Notebook

Versão
10 Pro x64
3.6.5
5.5.0

Fonte: Elaborado pelo Autor

As razões que levaram a escolha pela ferramenta de desenvolvimento Jupyter
Nootebook, deu-se pela sua interface amigável, pela baixa necessidade de recursos
computacionais e pelo conhecimento do pesquisador.
O ABW foi preparado para suportar as atividades de desenvolvimento do
sistema SAS4 Schools e permitir a validação e testes de todo o processo de análise
de sentimentos e emoções. O Quadro 12 apresenta os requisitos deste ambiente.
Quadro 12 – Requisitos Gerais de Ambiente de Desenvolvimento Web
Tipo
Sistema Operacional
Linguagem de Programação
Framework de Desenvolvimento
Ferramenta de Desenvolvimento
Banco de Dados
Biblioteca para Visualização de
Dados
Framework de Componentes
Web

Requisito
Microsoft Windows
Python
Django
Sublime Text
SQLite
D3.js

Versão
10 Pro x64
3.6.5
2.2.7
3.2.2
3
3

Bootstrap

3.3.7

Fonte: Elaborado pelo Autor

Vale ressaltar que a escolha pela ferramenta de desenvolvimento Sublime
Text, foi devido a sua interface amigável, facilidade de integração com os demais
frameworks e bibliotecas utitlizados, além da baixa necessidade de recursos
computacionais. A opção pelo banco de dados SQLite ocorreu em função dele estar
incorporado ao framework Django. As escolhas pela biblioteca D3.js e pelo
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framework Bootstrap aconteceu pela facilidade de uso e também pela vasta
documentação disponível na internet.
5.2

Rotulagem dos Dados
Conforme apresentado na subseção 4.2, a massa de dados obtida para o

desenvolvimento deste estudo não estava rotulada em relação às polaridades de
sentimentos, sendo este um dos pré-requisitos para alcançar o objetivo deste
trabalho. Por esta razão, foi realizada a rotulagem manual de sentimentos pelo
pesquisador, uma vez que este, possui conhecimentos do negócio e do contexto dos
dados.
Durante essa etapa, verificou-se que alguns alunos expuseram tanto elementos
positivos (elogios) quanto negativos (críticas) na mesma sentença de opinião, nestes
casos, o critério utilizado para determinar a classificação do sentimento levou em
consideração a relevância e o impacto do objeto elogiado/criticado em relação à
experiência do aluno como um cliente da instituição. O Quadro 13 apresenta alguns
exemplos de sentenças após a classificação de sentimentos.
Quadro 13 – Amostragem de dados após a rotulagem manual
Unidade

Faixa

Curso

etária

Tipo

de

Comentário

Aluno

CAMPINAS

Adultos

AT4

Novato

AMERICANA

Adultos

PI2

Veterano

Classificação
de Sentimento

Até o momento estou muito
satisfeita.
DEIXAR A SALA COM NO

Positivo
Negativo

MÁXIMO 12 ALUNOS
BAURU

Jovem

UI1

Novato

poderia melhorar o wi-fi,

Negativo

poderia ter mais exercício de
escrita
BUTANTÃ

Adultos

AT3

Novato

no momento sem comentários.

Neutro

BAURU

Jovem

MAC3

Veterano

Acho uma escola de inglês

Positivo

excelente, mas as vezes
cansa em relação ao tempo de
duração das aulas.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Por ser uma atividade que demanda muito tempo, esta rotulagem manual
restringiu-se apenas à uma base de dados de amostragem contendo 1.000 (hum mil)
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registros de opiniões (conforme subseção 4.2) e uma cópia desta base de dados
encontra-se disponível para download no Apêndice B.
Baseado no trabalho de Rani e Kumar (2017), adicionalmente realizou-se o
desenvolvimento de um processo para automatização da rotulagem da base de
dados completa (contendo 11.195 registros), utilizando o NRC Emotion como
mecanismo de classificação de sentimentos e maiores detalhes sobre este processo
encontram-se disponíveis no Apêndice C.
5.3

Análise Exploratória dos Dados
Antes de iniciar as atividades da etapa de pré-processamento, realizou-se uma

análise exploratória nos dados de amostragem, afim de entender sua distribuição e
por consequência, sua representatividade em relação ao todo. Embora as
informações sobre o perfil das unidades não estejam disponíveis na base dados,
tais informações foram obtidas com a instutição de ensino detentora dos dados,
conforme Quadro 14.
Quadro 14 – Perfil das unidades na base de amostragem
Unidade

Porte

Localização

ACLIMAÇÃO
ALPHAVILLE
AMERICANA
ARARAQUARA
BARÃO GERALDO
BAURU
BUTANTÃ
CAMPINAS

Médio
Médio
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Médio
Grande

Cidade de São Paulo
Região Metropolitana de SP
Interior de SP
Interior de SP
Interior de SP
Interior de SP
Cidade de São Paulo
Interior de SP

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ainda que a base de dados de amostragem não possua informações de todas
as unidades disponíveis, mesmo assim, os dados presentes mostram perfis de
unidades com ampla representativade em relação ao todo e sua composição
apresenta um comportamento quase uniforme, como ilustrado na Figura 26.
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Figura 26 – Composição de opiniões por unidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao avaliar a composição geral de sentimentos da base de dados rotulada,
notou-se que 54% das opiniões foram classificadas como negativas, 39% positivas e
pouco mais de 6% neutras, como apresentado na Figura 27.
Figura 27 – Composição geral de sentimentos da base de dados rotulada

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao verificar a distribuição de sentimentos por unidade, notou-se também um
certo padrão entre as unidades, conforme Figura 28.
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Figura 28 – Distribuição de sentimentos por unidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em seguida, verificou-se a composição dos dados por faixa-etária e também,
sua distribuição de sentimentos, como apresentado nas Figuras 29 e 30. Os dados
mostraram que, pouco mais de 2/3 (dois terços) das opiniões foram fornecidas por
adultos, ou seja, alunos com 18 anos ou mais.
Figura 29 – Composição de opiniões por faixa etária

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 30 observou-se que os alunos adultos apresentaram sentimento
negativo levemente superior aos alunos jovens.
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Figura 30 – Distribuição de sentimentos por faixa etária

Fonte: Elaborado pelo Autor

No passo seguinte, observou-se a composição dos dados por tipo de aluno e
também, sua distribuição de sentimentos, conforme Figuras 31 e 32. Os dados
mostraram que, quase de 2/3 (dois terços) das opiniões foram fornecidas por
veteranos, isto é, alunos que já haviam estudado na instituição em períodos
anteriores.
Figura 31 – Composição de opiniões por tipo de aluno

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 32 observou-se que os alunos veteranos apresentaram sentimento
negativo superior aos alunos novatos.
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Figura 32 – Distribuição de sentimentos por tipo de aluno

Fonte: Elaborado pelo Autor

Por fim, analisou-se a distribuição dos dados por curso, representados aqui por
siglas, e também, sua distribuição de sentimentos, conforme Figuras 33 e 34. Os
dados mostraram que, no geral, o comportamento de sentimentos apresentou
grande variação, entretanto, ao analisar os 5 (cinco) cursos com mais opiniões
fornecidas, notou-se que seguem um padrão muito semelhante às distribuições
apresentadas anteriormente.
Figura 33 – Distribuição de opiniões por curso

Fonte: Elaborado pelo Autor

107

Figura 34 – Distribuição de sentimentos por curso

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.4

Preparação, Desenvolvimento e Validação do Modelo de Dados
Tendo por base o proposto na subseção 4.3.2, foi desenvolvido um conjunto de

scripts Python para preparar os dados, desenvolver e validar um modelo de ML
usando o algoritmo probabilístico Naive Bayes. Para viabilizar a execução deste
processo, foram empregadas as bibliotecas da linguagem de programação Python
apresentadas no Quadro 15.
Quadro 15 – Bibliotecas utilizadas no processo de criação de modelo de ML
Pacote
pandas
string
re
sklearn
sklearn.feature_extraction.text
sklearn.feature_extraction.text
sklearn.model_selection
sklearn.model_selection
sklearn.pipeline
sklearn.model_selection
sklearn.naive_bayes
nltk.tokenize
nltk.corpus
langdetect

Biblioteca
read_excel
string
re
metrics
TfidfTransformer
CountVectorizer
train_test_split
cross_val_predict
Pipeline
GridSearchCV
MultinomialNB
word_tokenize
stopwords
detect

Fonte: Elaborado pelo Autor

Objetivo
Realizar a leitura do arquivo dados de opiniões
Auxiliar no processo de remoção de pontuação
Auxiliar no processo de remoção de números
Auxiliar na extração de métricas
Auxiliar no processo de extração de features
Auxiliar no processo de extração de features
Aulixar no processo de testes do modelo
Aulixar no processo de testes do modelo
Auxiliar no processo de criação de modelo
Auxiliar no processo de criação de modelo
Auxiliar no processo de criação de modelo
Realizar o processo de tokenization
Obter a lista de stopwords
Realizar a detecção do idioma
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Ainda em relação ao que fora proposto na subseção 4.3.2, durante a
implementação deste processo, notou-se que a realização da etapa Stemming
(Figura 23) não se aplicava ao contexto deste estudo e por esta razão foi
desconsiderada. Todavia, o fluxo detalhado de classificação de sentimentos,
ilustrado na Figura 35, é apresentado a seguir:
•

Remover Números: Observou-se que no contexto deste estudo, os
números são relevantes em algumas situações e, por essa razão, após
a realização de testes, decidiu-se por mantê-los como dados válidos
para análise, conforme Quadro 16;

•

Remover Pontuação: Verificou-se que no contexto deste estudo os
símbolos e pontuações são irrelevantes para a identificação de
sentimentos;

•

Remover Espaços em Branco: Esta estratégia foi utilizada para
garantir que eventuais espaços em branco nas extremidades das
sentenças

fossem

removidos

e

assim,

evitar

processamento

desnecessário;
•

Realizar Conversation: Esta operação foi utilizada para garantir que as
sentenças da base de dados estivessem no mesmo padrão, neste caso,
em caixa-baixa;

•

Realizar Normalization: Esta estratégia foi utilizada para substituir
algumas

abreviações

utilizadas

na

internet

por

suas

palavras

correspondentes, padronizando assim o uso de palavras;
•

Realizar Tokenization: Esta ação faz parte do processo, porém, sua
execução ocorreu de maneira implícita na etapa de extração de
features;

•

Remover StopWords: Observou-se que no contexto deste estudo,
algumas stopwords são relevantes, pois podem alterar o sentido da
frase e, por essa razão, após a realização de testes, decidiu-se por
mantê-las como dados válidos para análise, conforme Quadro 16.
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Figura 35 – Fluxo detalhado de classificação de sentimentos, emoções e satisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a finalização da execução dos scripts da etapa de pre-processamento,
deu-se início a etapa de treinamento e testes do modelo de ML com a
implementação do algoritmo Naive Bayes.
Nesta etapa do desenvolvimento, a base de dados de amostragem foi
distribuída de forma aleatória em 70% dos dados para treinamento e 30% para
testes,

o

que

representou

700

(setecentos)

e

300

(trezentos)

registros

respectivamente. A escolha pela utilização dessa base de dados para o treinamento
e testes do modelo de ML, ocorreu pelo motivo da base de dados não estar rotulada
em sua totalidade, e a rotulagem manual deste tipo de dado ser um processo que
demanda muito tempo e recursos, e neste caso, o limite de prazo para a conclusão
deste trabalho foi fator preponderante para a decisão do pesquisador.
Para garantir o melhor desempenho do modelo final, alguns cenários de testes
foram executados em relação ao impacto da manutenção de números e stopwords
nas sentenças. Baseado na proposta da subseção 4.3.3, este trabalho avaliou e
comparou as métricas de performance: Acurácia, Precisão, Revocação, Medida-F e
também, Cross-Validation, destacado no Quadro 16.
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Quadro 16 – Resultados de performance do modelo de ML gerado
Cenários de Testes
Remover
Remover
Números?
StopWords?
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Acurárcia

Medidas de Performance
Precisão
Revocacão
Medida-F

0.8771
0.8771
0.8837
0.8837

0.89
0.89
0.89
0.89

0.88
0.88
0.88
0.88

0.88
0.87
0.88
0.87

CrossValidation
0.8571
0.8505
0.8173
0.8239

Fonte: Elaborado pelo Autor

Analisando os resultados, observou-se que, o algoritmo Naive Bayes
apresentou acurácia de 88,3%, com índice de validação cruzada 81,7% quando
removidos os números e as stopwords nas sentenças, entretanto, com a
manutenção destes elementos, houve uma leve queda na acurácia de 0,75%,
passando para 87,7%, porém, houve um expressivo aumento de 4,87% no índice de
validação cruzada, passando para 85,7%. Portanto, considerando essa melhora no
índice de validação cruzada, optou-se por manter os números e as stopwords no
processo de criação do modelo de ML.
5.5

Especificação e Modelagem de Ferramenta de Análise de Sentimentos
O sistema SAS4 Schools, permite que o administrador acadêmico possa, a

partir de um conjunto de comentários/opiniões fornecido pelos alunos, realizar a
análise

de

sentimentos,

identificação

de

emoções

e

calculo

de

satisfação/insatisfação e, ao final, possa consultar relatórios e dashboards com a
visão geral das informações analisadas, conforme diagrama de casos de uso da
Figura 36 e descrição sucinta a seguir. A descrição completa desses casos de uso
encontram-se disponíveis no Apêndice D, elaborados de acordo com o que propõe
Pressman (2016).
•

Importar Modelo de ML: o sistema deve permitir ao usuário
administrador do sistema realizar o upload de um arquivo contendo um
modelo de ML válido, substituindo e inativando outro(s) existentes;

•

Criar Modelo de ML: o sistema deve possibilitar ao usuário
administrador do sistema criar um novo modelo de ML baseado nos
dados disponíveis no banco de dados, ou seja, o sistema fará uso das
informações de sentimentos já classificadas anteriormente para gerar
um novo modelo atualizado. Neste cenário, somente criará um novo
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modelo se as métricas de desempenho (Acurária e Cross-Validation)
forem superiores as do modelo atual;
•

Consultar Pesquisa: o sistema deve propiciar ao usuário administrador
acadêmico consultar as pesquisas existentes;

•

Criar Pesquisa:

o

sistema

permitirá

ao

usuário

administrador

acadêmico criar novas pesquisas vinculadas às opiniões e comentários.
Trata-se de uma forma de agrupamento de opiniões;
•

Consultar Opiniões: o sistema deve viabilizar ao usuário administrador
acadêmico consultar as opiniões já existentes em uma pesquisa;

•

Importar Opiniões: o sistema deve permitir ao usuário administrador
acadêmico fazer o upload de arquivo Excel contendo uma lista de
opiniões para serem analisadas. Este processo somente poderá ser
realizado uma vez por pesquisa e o arquivo deverá possuir o seguinte
layout(colunas): Unidade, Curso, Faixa-etária, Tipo de aluno e Opinião;

•

Classificar

Opiniões:

o

sistema

deve

possibilitar

ao

usuário

administrador acadêmico realizar a classificação das opiniões de uma
pesquisa. Este processo somente poderá ser realizado uma vez por
pesquisa e o sistema deverá apresentar como resultado: polaridade de
sentimento, probabilidade calculada e indicador visual do sentimento
identificado;
•

Visualizar Detalhes da opinião: o sistema deve propiciar ao usuário
administrador acadêmico visualizar os detalhes de uma opinião que foi
classificada. Os dados a serem apresentados são: polaridades de
sentimentos com seus respectivos percentuais calculados, listagem de
emoções identificadas na opinião e indicador de satisfação/insatisfação.
O sistema somente calculará a satisifação de opiniões classificadas
como Positivas, do mesmo modo, somente calculará a instatisfação de
opiniões classificadas como Negativas.

•

Visualizar

Dashboards:

o

sistema

deve

permitir

ao

usuário

administrador acadêmico visualizar os resultados de uma pesquisa de
forma geral ou por meio de filtros como: Unidade, Curso, Faixa-etária, e
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Tipo de aluno. O sistema deverá disponibilizar 4(quatro) visões de
dashboards, sendo elas: Visão de Sentimentos, Visão de Emoção, Visão
de Satisfação e Nuvem de Palavras, detalhadas abaixo:
Visão de Sentimentos: O objetivo é apresentar 6 (seis) gráficos:
composição geral de sentimentos, distribuição geral de sentimentos,
distribuição de sentimentos por unidade, distribuição de sentimentos por
curso, distribuição de sentimentos por faixa-etária e distribuição de
sentimentos por tipo de aluno.
Visão de Emoção: O propósito é apresentar 6 (seis) gráficos:
composição geral de emoções, distribuição geral de emoções,
distribuição de emoções por unidade, distribuição de emoções por curso,
distribuição de emoções por faixa-etária e distribuição de emoções por
tipo de aluno.
Visão de Sentimentos e Emoções: O propósito é apresentar 7 (sete)
gráficos: distribuição de sentimentos por emoções, distribuição de
emoções por sentimento positivo, composição emoções por sentimento
positivo, distribuição de emoções por sentimento negativo, composição
emoções por sentimento negativo, distribuição de emoções por
sentimento neutro, composição emoções por sentimento neutro.
Visão de Satisfação: Nesta perspectiva, o sistema deverá apresentar 6
(seis) gráficos: composição geral de satisfação, satisfação/insatisfação
média, distribuição de satisfação por unidade, distribuição de satisfação
por curso, distribuição de satisfação por faixa-etária e distribuição de
satisfação por tipo de aluno.
Nuvem de Palavras: O sistema deve apresentar uma nuvem de palavras
obtidas das opiniões dos alunos, destacando aquelas com maior
incidência na pesquisa. Serão desconsideradas stopwords em português
e inglês.
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Figura 36 – Diagrama de Caso de Uso do sistema SAS4 Schools

Fonte: Elaborado pelo Autor

O sistema SAS4 Schools, foi sustentado em uma estrutura de banco de dados
relacional, composta por 5 (cinco) tabelas principais referentes aos dados do
negócio e 1 (uma) tabela auxiliar referente aos dados do léxico NRC Emotion
utilizada exclusivamente para consultar palavras de emoção. A Figura 37 apresenta
os detalhes dessa estrutura. Uma breve descrição das suas tabelas seria:
•

MODEL_IA: responsável pelo armazenamento dos dados do modelos
de ML importados ou criados diretamente no sistema SAS4 Schools;

•

OPINION: engarregada do armazenamento dos dados de opiniões dos
alunos, bem como, dos valores calculados pelo ML durante do processo
de classificação;

•

EMOTION: responsável pelo armazenamento dos dados do domínio
emoção;

•

OPINION_EMOTION: esta é uma tabela associativa, responsável pelo
armazenamento dos dados de vínculos entre opinião e emoção;

•

SURVEY: engarregada do armazenamento dos dados de pesquisa;

•

NRC_EMOTION: armazena os dados do léxico NRC Emotion.
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Figura 37 – Diagrama de Entidade Relacionamento do sistema SAS4 Schools

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.6

Desenvolvimento e Validação da Ferramenta de Análise de Sentimentos
Concluídos os trabalhos de montagem do ambiente de desenvolvimento web,

rotulagem da massa de dados, desenvolvimento e validação do modelo de ML, além
da

modelagem

funcional

utilizando-se

framework

Django,

teve

inicio

o

desenvolvimento da ferramenta de análise de sentimentos e emoções denominada
SAS4 Schools, conforme proposto na subseção 4.4.
A escolha pelo framework Django deu-se, entre outras coisas, por possuir
alguns mecanismos prontos para o uso, como por exemplo, um módulo de
gerenciamento de usuários e perfis. Essas facilidades auxiliaram e aceleraram o
processo de desenvolvimento, permitindo que o foco ficasse restrito apenas no que
de fato era necessário desenvolver. Desta forma, definiu-se que o sistema seria
estruturado em 2 (dois) grandes módulos, a saber: Inteligência Artificial e Análise de
Dados. Para o atendimento desses requisitos, o SAS4 Schools foi segmentado em
grupos de funcionalidades por módulo, como ilustrado na Figura 38 e detalhado a
seguir:
•

Módulo Interligência Artificial: composto pelo grupo de funcionalidade:
Gerenciamento de Modelos de IA;
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•

Módulo

Análise

de

Dados:

representado

pelos

grupos

de

funcionalidades: Gerenciamento de Pesquisas, Gerenciamento de
Opiniões e Visualização de Dados.
Figura 38 – Estrutura organizacional e modelo de navegação do sistema SAS4
Schools

Fonte: Elaborado pelo Autor

Além de apresentar a estrutura de módulos da ferramenta SAS4 Schools, a
Figura 38 também apresenta o seu modelo de navegação, que foi segmentado em 2
(duas) áreas, a saber: Área Pública e Área Restrita.
Em função do desejo do pesquisador em publicar este trabalho em revistas
e/ou congressos fora do Brasil, todas as interfaces da ferramenta SAS4 Schools são
apresentadas no idioma inglês.
5.6.1 Interfaces – Área Pública
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Ao acessar a ferramenta SAS4 Schools, apresenta-se sua interface inicial,
ilustrada na Figura 39, e visualiza-se as opções de navegação, a saber:
•

Know the SAS4 Schools: direciona-se o usuário para a interface de
conteúdo sobre o que é a ferramenta;

•

Login: direciona-se o usuário para a interface de login na qual este
deverá fornecer suas credenciais de acesso à área restrita da
ferramenta.

Figura 39 – Interface inicial da ferramenta SAS4 Schools – área pública

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao acessar a opção de navegação “Know the SAS4 Schools” da ferramenta
SAS4 Schools, apresenta-se sua interface de conteúdo, conforme Figura 40.
Figura 40 – Interface “Know the SAS4 Schools”

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Acessando a opção de navegação “Login” da ferramenta SAS4 Schools,
apresenta-se sua interface de conteúdo, ilustrada na Figura 41. Para realizar o
acesso à área restrita da ferramenta, preenche-se os campos “Username” e
“Password” com credenciais válidas e clica-se no botão “Log in”.
Figura 41 – Interface de login

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.6.2 Interfaces – Área Restrita
Após efetuar login na ferramenta SAS4 Schools, apresenta-se sua interface
inicial da área restrita, conforme Figura 42, e visualiza-se as opções de navegação a
saber:
•

Home: direciona-se o usuário para a interface inicial da área restrita;

•

Logout: encerra-se a sessão do usuário na área restrita e direciona-o
para a interface inicial da área pública;

•

Data Analysis: direciona-se o usuário para a interface inicial da
funcionalidade de gerenciamento de pesquisas, onde, a partir dela, é
possível acessar outras funcionalidades relacionadas à análise dos
dados;

•

Artificial Intelligence: direciona-se o usuário para a interface inicial da
funcionalidade de gerenciamento de modelos de IA;

•

Settings:

direciona-se

o

usuário

para

a

interface

inicial

da

funcionalidade de gerenciamento de usuários da ferramenta, contudo,
este item não é explorado neste trabalho.
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Figura 42 – Interface inicial da ferramenta SAS4 Schools – área restrita

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.6.2.1 Gerenciamento de Pesquisas
Ao acessar a opção de navegação “Data Analysis”, apresenta-se a interface de
gerenciamento de pesquisas, como ilustrado na Figura 43. Nesta interface
disponibiliza-se os botões:
•

New Survey: apresenta-se a interface para cadastro de uma nova
pesquisa;

•

Back: direciona-se o usuário para a interface inicial da área restrita.

E ainda, uma lista de pesquisas cadastradas, se houver, contendo as seguintes
informações e funcionalidades, a saber:
•

Id: código identificador da pesquisa;

•

Name: nome da pesquisa;

•

Description: descrição sucinta da pesquisa;

•

Status: status da pesquisa;

•

Last Update: data e hora que ocorreu a última atualização na pesquisa;

•

User: nome do usuário que realizou a última atualização na pesquisa;

•

Actions: disponibiliza-se 3 (três) botões de ação:
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o View Opinions: direciona-se o usuário para a interface de
gerenciamento de opiniões;
o Edit Survey: apresenta-se a interface para edição do cadastro da
pesquisa selecionada;
o Delete Survey: apresenta-se a interface para confirmação de
exclusão da pesquisa selecionada.
Figura 43 – Interface de gerenciamento de pesquisas da ferramenta SAS4 Schools

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar no botão “New Survey” na interface de gerenciamento de pesquisas,
apresenta-se a interface de cadastro de pesquisa, segundo Figura 44. Para
confirmar o cadastro, preenche-se todos os campos e clica-se no botão “Save”.
Figura 44 – Interface de cadastro de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ao selecionar uma pesquisa na interface de gerenciamento de pesquisas e
clicar no botão “Edit Survey”, apresenta-se a interface de edição de pesquisa, como
ilustrado na Figura 45. Para confirmar a alteração, preenche-se todos os campos e
clica-se no botão “Save”.
Figura 45 – Interface de edição de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao selecionar uma pesquisa na interface de gerenciamento de pesquisas e
clicar no botão “Delete Survey”, apresenta-se a interface de confirmação de exclusão
de pesquisa, como destacado na Figura 46. Para confirmar a exclusão, clica-se no
botão “Delete”.
Figura 46 – Interface de confirmação de exclusão de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ao selecionar uma pesquisa na interface de gerenciamento de pesquisas e
clicar no botão “View Opinions”, apresenta-se a interface de gerenciamento de
opiniões, conforme subseção 5.6.2.2.
5.6.2.2 Gerenciamento de Opiniões
Após selecionar uma pesquisa na interface de gerenciamento de pesquisas e
clicar no botão “View Opinions”, apresenta-se a interface de gerenciamento de
opiniões, conforme Figuras 47, 48 e 49. Nesta interface disponibiliza-se os botões:
•

Upload Opinions: apresenta-se a interface para seleção de arquivo do
tipo excel com a lista de opiniões para importação na ferramenta SAS4
Schools e vinculo à pesquisa escolhida. Este botão somente estará
disponível se a pesquisa selecionada não possuir nenhuma opinião
cadastrada;

•

Classify Opinions: apresenta-se a interface para confirmação da
classificação de sentimentos, emoções e satisfação da pesquisa
escolhida. Este botão somente estará disponível se a pesquisa
selecionada

possuir

opiniões

cadastradas,

porém,

ainda

não

classificadas;
•

View Dashboards: direciona-se o usuário para a interface de
visualização de dados. Este botão somente estará disponível se a
pesquisa selecionada possuir opiniões cadastradas e classificadas;

•

Back: direciona-se o usuário para a interface de gerenciamento de
pesquisas.

E ainda, uma lista de opiniões, se houver, contendo as seguintes informações e
funcionalidades, a saber:
•

Id: código identificador da opinião;

•

Unit: nome da unidade (campus) onde o aluno que forneceu a opinião
estuda;

•

Course: nome da curso que o aluno que forneceu a opinião estuda;

•

Age Range: grupo de faixa-etária do aluno que forneceu a opnião;

•

Student Type: identificador do tipo de aluno;
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•

Opinion: opinião ou comentário fornecido pelo aluno;

•

Sentiment: resultado da classificação de sentimento. Disponível apenas
após a sua classificação;

•

Propability: probabilidade percentual do resultado da classificação de
sentimento identificada pela ferramenta. Disponível apenas após a
realização da classificação de sentimentos;

•

Last Update: data e hora que ocorreu a última atualização na opinião;

•

Details: apresenta-se a interface para visualização dos detalhes da
opinião

selecionada.

Disponível

apenas

após

a

realização

da

classificação de sentimentos.
Apresenta-se ainda um mecanismo de controle de cores dos textos da lista
de opiniões após a execução do processo de classificação, sendo:
1) Sentimento Positivo: texto na cor verde;
2) Sentimento Neutro: texto na cor azul;
3) Sentimento Negativo: texto na cor vermelho.
Figura 47 – Interface de gerenciamento de opiniões (1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 48 – Interface de gerenciamento de opiniões (2)

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 49 – Interface de gerenciamento de opiniões (3)

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar no botão “Upload Opinions” na interface de gerenciamento de
opiniões, apresenta-se a interface de upload do arquivo de opiniões, conforme
Figura 50. Para confirmar a importação dos dados, seleciona-se um arquivo válido e
clica-se no botão “Upload”. O arquivo excel em si não será salvo em nenhuma
estrutura da ferramenta, apenas o dados contido nele e, de acordo com as regras
estabelecidas neste trabalho, esta operação somente poderá ser realizada uma
única vez por pesquisa.
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Figura 50 – Interface de importação de opiniões

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar no botão “Classify Opinions” na interface de gerenciamento de
opiniões, apresenta-se a interface de confirmação de classificação de opiniões,
como demonstrado na Figura 51. Para confirmar a classificação dos dados, clica-se
no botão “Classify”. Se confirmada a operação de classificação, a ferramenta SAS4
Schools executará os passos da Figura 35, apresentados em detalhes a seguir:
1) Seleciona-se o modelo de ML ativo;
2) Executa-se o processo de pre-processamento dos dados;
3) Executa-se a predição de sentimento para cada opinião;
4) Obtenhe-se as probabilidade de cada polaridade de sentimento para
cada opinião;
5) Separa-se cada opinião em palavras e busca-se cada uma delas na
base de dados do léxico NRC Emotion nos idiomas português e
inglês. Com base nas emoções identificadas, se a opinião foi
classificada como “Positiva”, calcula-se o percentual de satisfação,
se a opinião foi classificada como “Negativa”, calcula-se o percentual
de insatisfação, caso contrário, o percentual é definido como 0 (zero);
6) Registra-se o vínculo entre a opinião e as emoções e por fim, salvase todos os dados no banco de dados da ferramenta SAS4 Schools.
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Figura 51 – Interface de confirmação de classificação de opiniões

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao selecionar uma opinião na interface de gerenciamento de opiniões da
ferramenta SAS4 Schools e clicar no botão “Details”, apresenta-se a interface de
detalhes da opinião ilustrada na Figura 52.
Figura 52 – Interface de detalhes da classificação de opinião

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ainda na Figura 52, apresenta-se 3 (três) blocos de informações, a saber:
•

Sentiment Probabilities: apresenta-se as probabilidades calculadas
pelo algoritmo Naive Bayes para cada uma das classes de sentimentos
possíveis (Positivo = cor verde, Neutro = cor azul e Negativo = cor
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vermelho). A classe com a maior probabilidade é considerada a classe
de sentimento final da opinião;
•

Emotions Identified: apresenta-se a lista de emoções que foram
identificadas na opinião durante o processo de classificação de
sentimento. Para identificar estas emoções, a ferramenta SAS4 Schools
realiza uma busca por cada uma das palavras da opinião na base de
dados do léxico NRC Emotion, conforme fluxo exposto na Figura 35.

•

Satisfaction/Dissatisfaction: apresenta-se o resultado do cálculo
proposto por Rani e Kumar (2017), realizado durante o processo de
classificação de sentimentos e que considera 6 das 8 emoções básicas.
A ferramenta SAS4 Schools somente realiza o cálculo para satisfação se
o resultado da classificação de sentimento for positivo, do mesmo modo,
somente realiza o calculo de insatisfação se o resultado da classificação
de sentimentos for negativo, caso contrário, será considerado 0 (zero).

Os resultados obtidos mostraram que, como o processo de análise de emoções
não leva em consideração o contexto da aplicação, já que, considera apenas a
incidência de palavras de emoção no texto, algumas emoções identificadas não
condizem com a opinião fornecida e isso pode induzir a uma análise equivocada,
resultando em um nível de satisfação/insatisfação também equivocado. A Figura 53
exemplifica o processo de análise da opinião “Ter aula substitutiva, faço aula de
sexta, as vezes por algum motivo preciso faltar e acabo perdendo 2 aulas” exibida
na Figura 52 e detalhado a seguir:
•

Limpeza e Tratamento dos Dados: nesta etapa, a ferramenta SAS4
Schools executa as atividades de pré-processamento da sentença,
como: remoção de pontuação, remoção de espaços em branco e
tratamento de abreviações, como apresentado na Figura 35. O resultado
deste processamento é um vetor de palavras;

•

Classificação de Sentimentos: neste estágio o SAS4 Schools realiza
as atividades de cálculo do TF-IDF e então realiza a classificação de
sentimentos utilizando o algoritmo Naive Bayes. Como resultado deste
processamento, obtém-se além das classificação, as probabilidades de
cada classe possível (positivo, neutro e negativo);
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•

Identificação de Emoções: refere-se ao processo de busca de cada
uma das palavras (tokens) do vetor de palavras na base de dados do
léxico NRC Emotion. Caso a palavra busca seja encontrada, verifica-se
então se alguma das 8 emoções básicas está vinculadas ao token
pesquisado. O resultado deste processamento é um vetor de emoções;

•

Cálculo de Satisfação/Insatisfação: com base na classificação de
sentimento otida no segundo estágio deste processo e na identificação
de emoções no estágio anterior, é realizado o cálculo de satisfação
(caso a classificação de sentimento seja positiva) ou de insatisfação
(caso a classificação de sentimento seja negativa).

Figura 53 – Exemplificação do processo de análise de opiniões e emoções

Fonte: Elaborado pelo Autor

Observa-se que a emoção “confiança” foi identificada graças à palavra
“preciso” que no léxico NRC Emotion, apresenta-se no contexto de precisão ou
assertividade, entretanto, analisando a sentença, nota-se que o aluno utilizou-a no
contexto de necessidade e portanto, o vínculo da frase com esta emoção não foi
correto.
Ao clicar no botão “View Dashboards” na interface de gerenciamento de
opiniões, apresenta-se a interface de visualização de dados, conforme subseção
5.6.2.3.
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5.6.2.3 Visualização de Dados
Após clicar no botão “View Dashboards” na interface de gerenciamento de
opiniões, apresenta-se a interface de visualização de dados, conforme Figura 54.
Nesta interface disponibiliza-se:
•

Apply Filters: aplica-se os filtros de buscas selecionados pelo usuário,
sendo eles: Unit, Course, Age Group e Student Type;

•

Back: direciona-se o usuário para a interface de gerenciamento de
opiniões.

E ainda, 5 (cinco) abas, a saber:
•

Sentiment Vision: apresenta-se os gráficos referentes à análise de
sentimentos;

•

Emotion Vision: apresenta-se os gráficos referentes à análise de
emoções;

•

Sentiments & Emotions Vision: apresenta-se os gráficos referentes à
correlação entre a análise de sentimentos e a análise de emoções;

•

Satisfaction Vision: apresenta-se os gráficos referentes à análise de
satisfação/insatisfação;

•

Word Cloud: apresenta-se a nuvem de palavras com maior incidência
em destaque, permitindo assim, uma visão dos termos mais utilizados.

Figura 54 – Interface de visualização de dados

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ao clicar na aba “Sentiment Vision” na interface de visualização de dados,
apresenta-se na mesma interface 6 (seis) gráficos referentes à análise de
sentimentos da pesquisa selecionada. As Figuras 55, 56, 57, 58, 59 e 60 ilustram a
extração de sentimentos de uma pesquisa contemplando 399 opiniões.
Figura 55 – Visualização de dados – distribuição geral de sentimentos

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 56 – Visualização de dados – composição de sentimentos

Fonte: Elaborado pelo Autor

Observa-se nas Figuras 55 e 56 que, das 339 opiniões analisadas, 57,9% (231
opiniões) das opiniões foram classificadas como Negativas, 38,1% (152 opiniões)
como Positivas e 4% (16 opiniões) como Neutras.
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Figura 57 – Visualização de dados – distribuição de sentimentos por unidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 57 mostra que, entre as unidades avaliadas, a unidade Campinas
apresentou o menor índice de positividade, com apenas 28,4% (38 opiniões) das
134 opiniões analisadas. Por outro lado, a unidade Americana apresentou o menor
índice de negatividade, apenas 25% (2 opiniões) das 8 opiniões analisadas.
Figura 58 – Visualização de dados – distribuição de sentimentos por curso

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 58 mostra que, entre os cursos avaliados, dos 4 (quatros) primeiros
em quantidade de opiniões, 3 deles (UI1, UI2 e AT3) apresentaram taxas de
negatividade acima de 50%, por outro lado, outros curso (G1, G2 e MAC1)
apresentaram índices de positividade acima de 50%.
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Figura 59 – Visualização de dados – distribuição de sentimentos por faixa etária

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os dados apresentados na Figura 59 mostram que, os alunos jovens, ou seja,
aqueles com idade entre 14 e 17 anos, possuem um sentimento positivo 11,6%
maior do que os alunos adultos.
Figura 60 – Visualização de dados – distribuição de sentimentos por tipo de aluno

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os dados apresentados na Figura 60 sugerem que, quanto mais tempo o aluno
permanece na instituição, maior é o seu índice de negatividade, passando de 51%
entre os novatos para 62,1% dos veteranos.
Ao clicar na aba “Emotion Vision” na interface de visualização de dados,
apresenta-se na mesma interface 6 (seis) gráficos referentes à análise de emoções
da pesquisa selecionada. As Figuras 61, 62, 63, 64, 65 e 66 ilustram a extração de
emoções de uma pesquisa contemplando 399 opiniões.
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Figura 61 – Visualização de dados – distribuição geral de emoções

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 62 – Visualização de dados – composição geral de emoções

Fonte: Elaborado pelo Autor

As Figuras 61 e 62 mostram que ao todo, foram contabilizados 954 ocorrências
de emoções na pesquisa selecionada, sendo 832 para emoções identificadas e 122
para emoções não identificadas, ou seja, em 122 opiniões não foi possível identificar
nenhuma palavra de emoção. Por outro lado, os dados mostram que em 23,8% das
ocorrências (227 registros) a emoção “Confiança” foi identificada, entretanto, como
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demonstrado na Figura 52, foi observado que a falta de contexto no léxico NRC
Emotion

pode

distorcer

algumas

emoções,

especialmente

relacionadas

à

“Confiança”.
Figura 63 – Visualização de dados – distribuição de emoções por unidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 63 observa-se a distribuição de emoções por unidade quase que de
maneira linearmente proporcional a distribuição de opiniões.
Figura 64 – Visualização de dados – distribuição de emoções por curso

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 64 observa-se a distribuição de emoções por curso refletindo
comportamento semelhante à distribuição de sentimentos por curso apresentado na
Figura 58.
Figura 65 – Visualização de dados – distribuição de emoções por faixa etária

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Na Figura 65 observa-se que, os adultos refletem emoções muito mais
negativas do que os jovens, como por exemplo “Raiva” e “Nojo”, este
comportamento está muito alinhado com o que foi observado na Figura 59.
Figura 66 – Visualização de dados – distribuição de emoções por tipo de aluno

Fonte: Elaborado pelo Autor

Diferentemente do que foi observado na Figura 65, na Figura 66 verifica-se
que, as emoções emitidas entre os novatos e veteranos são muito parecidas,
entrentando, em proporções diferentes.
Ao clicar na aba “Sentiments & Emotions Vision” na interface de visualização
de dados, apresenta-se na mesma interface 7 (sete) gráficos referentes à análise da
correlação entre sentimentos e emoções da pesquisa selecionada. As Figuras 67,
68, 69, 70, 71, 72 e 73 ilustram a análise de uma pesquisa contemplando 399
opiniões.
Figura 67 – Visualização de dados – distribuição de sentimentos por emoções

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 67 observa-se que as 8 (oito) emoções básicas foram identificadas
ao longo de toda a pesquisa, tanto para opiniões classificadas como positivas
quanto as classificadas como negativas. Nota-se ainda que, os dados indicam não
haver uma correlação mutuamente excludente entre sentimentos e emoções, ou
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seja, verificou-se a ocorrência de emoções positivas em opiniões classificadas como
negativas, ou ainda, a ocorrência de emoções negativas em opiniões classificadas
com positivas.
Figura 68 – Visualização de dados – distribuição de emoções por sentimento positivo

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 69 – Visualização de dados – composição de emoções por sentimento positivo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao analisar as Figuras 68 e 69, observa-se que entre as emoções identificadas,
65% delas são positivas (expectativa, alegria, confiança e surpresa), 21% negativas
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(medo, tristeza, nojo e raiva) e houve ainda 14% de ocorrências onde as emoções
não foram identificadas, ou seja, 21% das emoções identificadas em opiniões
classificadas como positivas são consideradas emoções negativas.
Figura 70 – Visualização de dados – distribuição de emoções por sentimento negativo

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 71 – Visualização de dados – composição de emoções por sentimento
negativo

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figuras 70 e 71, observa-se que entre as emoções identificadas, 54% delas
são positivas (expectativa, alegria, confiança e surpresa), 35% negativas (medo,
tristeza, nojo e raiva) e houve ainda 11% de ocorrências onde as emoções não
foram identificadas, ou seja, embora os dados são relativos apenas à opiniões
classificadas como negativas, houve uma grande quantidade de emoções positivas.
Figura 72 – Visualização de dados – distribuição de emoções por sentimento neutro

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 73 – Visualização de dados – composição de emoções por sentimento neutro

Fonte: Elaborado pelo Autor
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As Figuras 72 e 73 mostram que entre as emoções identificadas, 17% delas
são positivas (expectativa, alegria, confiança e surpresa), 48% negativas (medo,
tristeza, nojo e raiva) e houve 35% de ocorrências onde as emoções não foram
identificadas, ou seja, diferentemente das opiniões classificadas como positivas ou
negativas, no caso de opiniões neutras houve uma predominância na ocorrência de
emoções negativas.
Ao clicar na aba “Satisfaction Vision” na interface de visualização de dados,
apresenta-se na mesma interface 6 (seis) gráficos referentes à análise de
satisfação/insatisfação da pesquisa selecionada. As Figuras 74, 75, 76, 77, 78 e 79
ilustram a extração de satisfação/insatisfação de uma pesquisa contemplando 399
opiniões.
Figura 74 – Visualização de dados – composição de satisfação/insatisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 74 observa-se que, em 55,4% das opiniões (221 registros) não foram
identificadas as emoções necessárias para calcular a satisfação e/ou insatisfação,
ou ainda, embora tenha sido emitida alguma emoção, esta não foi condizente com o
sentimento apresentado. Por exemplo, a opinião expressada pode ter sido
classificada como Positiva, entretanto, identificou-se apenas palavras de emoção
Negativa, neste caso, a ferramenta SAS4 Schools desconsidera o cálculo para
insatisfação, tal qual apresentado na subseção 5.6.2.3.
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Figura 75 – Visualização de dados – percentual médio de satisfação/insatisfação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Das 44,7% das opiniões apresentadas na Figura 74 onde foi possível calcular a
satisfação ou a insatisfação, verificou-se que a satisfação média foi de 66,7%,
enquanto que a insatisfação média foi de 67,4%, como ilustrado na Figura 75.
Figura 76 – Visualização de dados – distribuição de satisfação/insatisfação por
unidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 76 observa-se quase um padrão na não identificação de
satisfação/insatisfação,

que

foi

verificado

em

todas

as

unidades.

Este

comportamento reflete em nível de maior detalhe o que foi exposto na Figura 74.
Verifica-se este mesmo comportamento nas ilustrações das Figuras 77, 78 e 79.
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Figura 77 – Visualização de dados – distribuição de satisfação/insatisfação por curso

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 78 – Visualização de dados – distribuição de satisfação/insatisfação por faixa
etária

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 79 – Visualização de dados – distribuição de satisfação/insatisfação por tipo de
aluno

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar na aba “Word Cloud” na interface de visualização de dados,
apresenta-se na mesma interface 1 (um) gráfico referente à análise de termos mais
frequentes utilizados na pesquisa selecionada. A Figura 80 ilustra o resultado de
uma pesquisa com 399 opiniões.
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Figura 80 – Visualização de dados – nuvem de palavras

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 80 observa-se que entre os termos mais frequentes nas opiniões, os
alunos comentaram muito sobre eles próprios (palavra: alunos), sobre os
professores, as salas de aula e também a própria aula, seguido da cultura e da
escola como um todo. Tais informações podem ser um bom indicativo de onde estão
concetradas as qualidades e também as fragilidades da instituição.
5.6.2.4 Gerenciamento de Modelos de IA
Ao acessar a opção de navegação “Artificial Intelligence”, apresenta-se a
interface de gerenciamento de modelos de IA, conforme Figura 81. Nesta interface
disponibiliza-se os botões:
•

Upload AI Model: apresenta-se a interface para cadastro e importação
de um novo modelo de IA construído externamente à ferramenta SAS4
Schools;

•

Create New AI Model: apresenta-se a interface para criação de um
novo modelo de IA pela própria ferramenta SAS4 Schools, baseado nos
dados já classificados por outro(s) modelo(s);

•

Back: direciona-se o usuário para a interface inicial da área restrita.

E ainda, uma lista de modelos de IA cadastrados, se houver, contendo as
seguintes informações e funcionalidades, a saber:
•

Id: código identificador do modelo;
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•

Name: nome da modelo;

•

Description: descrição sucinta do modelo;

•

File: nome do arquivo do modelo criado ou importado;

•

Accuracy: métrica de acurácia do modelo criado ou importado;

•

Cross-Validation: métrica de validação cruzada do modelo criado ou
importado;

•

Status: status do modelo;

•

Last Update: data e hora que ocorreu a última atualização no modelo;

•

User: nome do usuário que realizou a última atualização no modelo;

•

Actions: disponibiliza-se 2 (dois) botões de ação:
o Edit Model: apresenta-se a interface para edição do cadastro do
modelo selecionado. Esta opção somente estará disponível se o
modelo estiver ativo;
o Delete Model: apresenta-se a interface para confirmação de
exclusão do modelo selecionado. Esta opção somente estará
disponível se não houver nenhuma opinião que tenha sido
classificada pelo modelo selecionado.

Figura 81 – Interface de gerenciamento de modelos de IA da ferramenta SAS4
Schools

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ao clicar no botão “Upload AI Model” na interface de gerenciamento de
modelos da IA, apresenta-se a interface de cadastro de modelos, segundo Figura
82. Para confirmar o cadastro, preenche-se todos os campos, seleciona-se o arquivo
do modelo e clica-se no botão “Upload”.
Figura 82 – Interface de cadastro e importação de modelo de IA

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar no botão “Create New AI Model” na interface de gerenciamento de
modelos da IA, apresenta-se a interface de geração de um novo modelo de IA
baseado nos dados que já foram classificados por outro(s) modelo(s), como ilustrado
na Figura 83. Nesta funcionalidade, a ferramenta faz uma análise das métricas de
acurácia e validação cruzada do modelo atual com o novo modelo projetado e caso
as métricas atuais sejam superiores, a ferramenta então cancela a geração do novo
modelo e emite uma mensagem de erro ao usuário, caso contrário, apresenta-se as
novas métricas e solicita a confirmação do usuário. Para confirmar a geração do
novo modelo, clica-se no botão “Yes”.
Sempre que um novo modelo for criado ou importado, o modelo atual é
inativado, ou seja, a ferramenta permite que apenas um modelo esteja ativo
simultaneamente.
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Figura 83 – Interface de criação de modelo de IA

Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao selecionar um modelo de IA na interface de gerenciamento de modelos de
IA e clicar no botão “Edit Model”, apresenta-se a interface de edição de modelo,
conforme Figura 84. Para confirmar a alteração, preenche-se todos os campos e
clica-se no botão “Save”.
Figura 84 – Interface de edição de modelo de IA

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5.7

Considerações Finais
Esta

seção

apresentou

uma

visão

geral

de

todo

o

processo

de

desenvolvimento da ferramenta de análise de sentimentos, emoções, denominada
SAS4 Schools.
Apresentou-se as características de dois ambientes de desenvolvimento, sendo
um para o desenvolvimento do modelo de ML em ambiente interativo usando como
ferramenta

predominante

o

Jupyter

Notebook

e

outro

ambiente

para

o

desenvolvimento da ferramenta web que teve como ferramenta predominante o
framework Django.
Em seguida, apresentou-se o processo de rotulagem manual dos dados da
base de dados de amostragem contendo 1.000 (hum mil) registros de opiniões de
alunos.
Findada a rotulagem dos dados, realizou-se uma análise exploratória destes
dados (amostra) com o objetivo de avaliar entre outras coisas, a sua
representatividade em relação ao conjunto total dos dados, o que fora confirmado
por meio de análises estatísticas.
Na etapa seguinte, realizou-se o processo de preparação, desenvolvimento e
validação do modelo de ML para a classificação de sentimentos. Os resultados
obtidos indicaram que a remoção de números e de stopwords durante a etapa de
pré-processamento dos dados geraram uma melhora de 0,75% na métrica de
acurácia em relação a não remoção, entretanto, ao analisar a métrica de validação
cruzada (Cross-validation), verificou-se que houve uma piora de 3,87%, neste caso,
optou-se por não remover os números e as stopwords no processo de criação do
modelo de ML que apresentou como desempenho: Acurácia de 0.8771, Precisão de
0.89, Revocação de 0.88, Medida-F de 0.88 e Validação Cruzada de 0.8571.
Em seguida, realizou-se o processo de modelagem da ferramenta proposta
utilizando notação UML, mais especificamente, o Diagrama de Casos de Uso, e
também gerou-se um modelo de entidade e relacionamento, afim de entender sua
arquitetura funcional.
Posteriormente, apresentou-se o processo de desenvolvimento e validação da
ferramenta SAS4 Schools, que foi estruturada em 2 (dois) grandes módulos:
Inteligência Artificial e Análise de Dados. Estes módulos foram divididos em 4
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(quatro) grupos de funcionalidades: Gerenciamento de Pesquisas, Gerenciamento
de Opiniões e Visualização de Dados para o módulo de Análise de Dados e,
Gerenciamento de Modelos de IA para o módulo de Inteligência Artificial.
No módulo de Análise de Dados, a ferramenta SAS4 Schools permitiu a
importação de dados de opiniões, realizou a classificação de sentimentos,
identificação emoções e calculou o grau de satisfação/insatisfação e por fim,
apresentou-se na área de visualização de dados um conjunto de dashboards que
permitem que o administrador acadêmico tenha uma visão macro e também
detalhada da situação da instituição de ensino em relação aos sentimentos,
emoções e satisfação de seus alunos, auxiliando-o no processo de tomada de
decisão.
No módulo de Inteligência Artificial, apresentou-se uma característica de autoaprendizado na ferramenta SAS4 Schools, que permite que o seu administrador
possa solicitar à geração de um novo modelo de ML sem que este precise digitar
uma única linha de código ou ainda, que este possua qualquer conhecimento técnico
sobre aprendizado de máquina, reforçando assim o conceito de um sistema
inteligente.
Por fim, os testes executados na ferramenta mostraram que o seu objetivo de
analisar e classificar os sentimentos, identificar emoções e calcular o grau de
satisfação/insatisfação foi alcançado, entretanto, algumas divergências foram
verificadas no processo de identificação de emoção devido a condição de
determinadas palavras no léxico NRC Emotion, o que contradiz em parte o estudo
de Rani e Kumar (2017).
A ferramenta SAS4 Schools foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) com o número de processo 512020001657-0, sob o nome SAS4
Schools - Sentiments Analysis System for Education. A documentação do registro
encontra-se no Apêndice F.
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6

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Esta seção tem como objetivo apresentar a conclusão desta pesquisa,

sintetizar os aspectos teóricos que a embasaram e alguns resultados, apresentar as
contribuições e algumas possibilidades de trabalhos futuros identificadas durante o
seu desenvolvimento.
6.1

Trabalho Realizado
Este trabalho apresentou uma proposta de construção de uma ferramenta para

analisar, avaliar e classificar a polaridade de sentimentos, identificar emoções e
calcular o grau de satisfação/insatisfação dos usuários a partir de textos escritos em
português, que utiliza técnicas de mineração de texto, processamento de linguagem
natural, algoritmo de machine learning e o léxico NCR Emotion para permitir aos
administradores de instituições acadêmicas, identificar aspectos emocionais do
aluno em relação ao objeto avaliado.
Na primeira etapa, foram realizados estudos para obter o embasamento teórico
necessário para a sua sustentação, e então, foi elaborado um mapa conceitual
identificando os principais conceitos relacionados à “Análise de Sentimentos”, o que
resultou na necessidade de fundamentação de alguns deles, tais como:
Processamento de Linguagem Natural, Extração de Informação, Recuperação de
Informação, Mineração de Dados, Mineraçao de Texto, Análise de Sentimentos e
Métricas de Desempenho.
Finalizados os estudos sobre os fundamentos teóricos, realizou-se uma revisão
sistemática da literatura afim de obter o estado da arte em relação à análise de
sentimentos que pudessem auxiliar a responder as questões de pesquisa deste
estudo. Esta revisão foi conduzida seguindo rigorosos critérios científicos definidos
em

seu

protocolo.

Inicialmente,

foram identificados nas bases cientificas

selecionadas 295 estudos, que após passarem por um processo de avaliação de
critérios de inclusão e exclusão, resultaram em 23 estudos considerados
fundamentais para alcançar o objetivo deste trabalho, e portanto, responderam as
questões de pesquisa, a saber:
•

Questão Derivada 1: Quais as abordagens, ferramentas e técnicas
mais comuns de análise de sentimentos textual tem sido aplicadas no
contexto da educação?
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Resposta: Os resultados obtidos com a revisão sistemática mostraram
que, 61% dos estudos analisados utilizaram a abordagem baseada em
ML para análise de sentimentos no contexto da educação, seguida pelas
abordagens léxica (30%) e híbrida (9%). Entretanto, embora a
abordagem híbrida tenha sido a menos utilizada, esta mostrou-se muito
eficiente, pois une o melhor das duas outras abordagens e por esta
razão, foi

selecionada neste trabalho. Entre as técnicas mais

comumente utilizadas, identificou-se o algoritmo Naive Bayes para a
abordagem baseada em ML, e o léxico NRC Emotion para a abordagem
léxica. Ambas as técnicas foram escolhidas para este trabalho.
•

Questão Derivada 2: Quais as técnicas de mineração de texto tem sido
mais usadas para análise de sentimentos textual?
Resposta: As técnicas de mineração de texto foram segmentadas em 3
(três)

categorias:

Técnicas

de

pré-processamento,

Técnicas

de

Transformação de texto e Técnicas de seleção de features. Para a
primeira categoria, as principais técnicas identificadas foram: Remoção
de StopWords, Tokenization e Stemming, destas, apenas as duas
primeiras foram selecionadas para este trabalho, entretanto, durante os
testes, verificou-se que a não Remoção de StopWords melhorava o
desempenho da abordagem proposta, e por esta razão, a mesma não
foi aplicada neste trabalho. Para a segunda categoria, as principais
técnicas identificas foram: N-Gram e Bag of Words, na qual, a primeira
foi escolhida para este trabalho. Na terceira categoria, as principais
técnicas identificadas foram: TF-IDF e Part-of-Speach, sendo a primeira
selecionada para este trabalho.
•

Questão Derivada 3: Quais as técnicas de visualização de informação
tem sido aplicadas em análise de sentimentos textual?
Resposta: Os estudos analisados mostraram que os gráficos de linhas
e de barras, além de nuvem de palavras são as técnicas mais utilizadas
para este objetivo. Neste trabalho foram eleitos os gráficos de barras e
nuvem de palavras, além dos gráficos de pizza e uma variação do
gráfico de barras conhecido como gráfico de barras empilhadas.
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•

Questão Principal: Como utilizar as ferramentas e técnicas de análise
de sentimentos, considerando as polaridades de sentimentos, emoções
e grau de satisfação/insatisfação expostos pelos usuários em forma
textual na identificação de alunos em situação emocional que
necessitem de uma ação ou atenção especial por parte das instituições
de ensino?
Resposta: A revisão sistemática mostrou que, a resposta para esta
questão está na junção das respostas de suas questões derivadas, que
apresentou a abordagem baseada em ML como sendo a mais utilizada
para identificação da polaridade de sentimentos, em especial pelo uso
do algoritmo de classificação Naive Bayes. Entretanto, em se tratando
de identificação de emoções e calculo de satisfação/insatisfação, a
abordagem léxica mostrou-se muito eficiente, especialmente pelo uso do
léxico NRC Emotion.

Portanto, o uso de uma abordagem híbrida

utilizando o algoritmo de classificação Naive Bayes em conjunto com o
léxico NRC Emotion apresentou-se como uma opção de resposta à esta
questão de pesquisa.
Baseado nos resultados obtidos na etapa de revisão sistemática, elaborou-se
uma proposta de abordagem para uma ferramenta de análise de sentimentos e
emoções textuais no contexto da educação, com o objetivo de auxiliar as instituições
de ensino a identificar suas fragilidades sob a ótica de seus alunos, para tanto,
propôs-se uma abordagem híbrida de análise de sentimentos, ou seja, baseada em
machine learning para identificar os sentimentos pelo uso do algoritmo de
classificação Naive Bayes e do léxico NRC Emotion para a identificação de emoções
e também, para o cálculo do grau de satisfação/insatisfação, uma adaptação ao
estudo de Rani e Kumar (2017). Para rotular a base de dados, propôs-se uma
abordagem baseada apenas no léxico NRC Emotion, seguindo o conceito
apresentado também por Rani e Kumar (2017).
Como primeira etapa para a construção da ferramenta, foi considerada uma
base de dados de uma das principais instituições de ensino de línguas do Brasil com
uma massa de dados extensa de 11.195 registros. Em princípio, também foi
considerada uma rotulagem automática dessa base de dados fazendo uso do léxico
NRC Emotion, entretanto, testes preliminares indicaram não ser esta a melhor
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escolha para o contexto deste trabalho, visto que, o modelo de ML que seria
treinado com esta base de dados não aprenderia o comportamento humano, mas
sim, do léxico NRC Emotion. Diante deste cenário, decidiu-se realizar a classificação
manual de uma amostragem aleatória de 1.000 (hum mil) registros de opiniões,
tarefa esta realizada pelo pesquisador que detém conhecimentos sobre o negócio e
também sobre o contexto dos dados.
Em seguida, realizou-se uma análise exploratória nos dados a fim de avaliar a
representatividade da amostragem em relação ao conjunto total de dados, o que fora
comprovado por meio de levantamento estatístico que mostrou que essa amostra
abrange 17,7% de todas as unidades (campus) disponíveis na base de dados (8 de
45 unidades), destes, 27% das opiniões avaliadas são de unidades de pequeno
porte (4 unidades, 270 opiniões), 57,2% de unidades de médio porte (3 unidades,
577 opiniões) e 15,3% de unidades de grande porte (1 unidade, 153 opiniões),
então, realizou-se o treinamento, testes e validação de modelo de ML utilizando o
algoritmo de classificação Naive Bayes, que obteve como métricas de desempenho:
Acurácia de 0.8771, Precisão de 0.89, Revocação de 0.88, Medida-F de 0.88 e
Validação Cruzada de 0.8571.
Por fim, realizou-se a modelagem e desenvolvimento da ferramenta web para
análise de sentimentos, emoções e grau de satisfação/insatisfação, denominada
SAS4 Schools, que foi estruturada em 2 (dois) grandes módulos: Inteligência
Artificial e Análise de Dados.
No módulo de Análise de Dados, a ferramenta SAS4 Schools permitiu a
importação de dados de opiniões, realizou a classificação e identificação de
sentimentos, emoções e grau de satisfação/insatisfação e por fim, apresentou-se na
área de visualização de dados um conjunto de dashboards que permitiram ao
administrador acadêmico uma visão macro e também detalhada da situação da
instituição de ensino em relação aos sentimentos, emoções e satisfação de seus
alunos, auxiliando-o no processo de tomada de decisão.
No módulo de Inteligência Artificial, apresentou-se uma característica de autoaprendizado na ferramenta SAS4 Schools, que permitiu a geração de um novo
modelo de ML sem a necessidade de o usuário final digitar uma única linha de
código ou ainda, possuir qualquer conhecimento técnico sobre aprendizado de
máquina, reforçando assim o conceito de um sistema inteligente. O intuito dessa
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funcionalidade foi permitir ao usuário final, com a devida permissão, a condição de
melhorar as métricas de performance do modelo atual, utilizando para isso, os dados
históricos já rotulados em sua base de dados. Ao acionar esta funcionalidade, o
sistema utiliza sua base de dados rotulada por ele mesmo, para executar todo o
processo de pré-processamento, treinamento, testes e geração de um novo modelo
de dados (baseado no algoritmo de classificação Naive Bayes). Entretanto, isso
somente será permitido/efetivado se os índices de performance (acurácia e
validação cruzada) calculados para o novo modelo forem superiores ao modelo
vigente em operação, desta forma, evita-se que um modelo menos assertivo seja
colocado em operação.
6.2

Sugestões para Trabalhos Futuros
Durante o desenvolvimento da ferramenta proposta, foram identificados alguns

aspectos que poderiam apoiar a sua disponibilização com o intuito de atender de
forma mais ampla a comunidade educacional. Esses aspectos foram organizados
como trabalhos futuros, e sugere-se:
•

Avaliar o uso de outros léxicos de sentimentos que possam melhorar o
processo de identificação de emoções, se possível, no contexto da
educação;

•

Avaliar a possibilidade de complementar o corpus do léxico NRC
Emotion incluindo novas palavras ou ainda, adaptando-o para o contexto
da educação, e desta forma, melhorar o processo de identificação de
emoções;

•

Avaliar

o

uso

de

outras

possibilidades

para

o

calculo

de

satisfação/insatisfação, de modo que torne-o menos dependente do
corpus no qual obtenhe-se as emoções;
•

Avaliar o desempenho da ferramenta proposta usando um modelo de
ML treinado com uma base de dados completa rotulada manualmente
por um especialista;

•

Avaliar o uso de outros algoritmos ou ainda a combinação de dois ou
mais algoritmos no processo de geração de um modelo de ML para
identificação de sentimentos;
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•

Implementar um mecanismo de coleta de dados em tempo real a partir
de opiniões e comentários fornecidos nas redes sociais da instituição de
ensino;

•

Implementar uma

camada arquitetural de

API’s

na

ferramenta

desenvolvida, de modo a permitir o desenvolvimento de diferentes
interfaces de visualização da informação, incluindo outras interfaces web
ou mesmo aplicativos móveis.
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2
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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2
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A
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A
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2
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A

Excluído

2
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A
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A

Excluído

2

77

A

Excluído

2

Fonte: Elaborado pelo Autor
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2
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1

4

C
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1

5

A/B
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1

6
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1

7

A/B
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1

9

A/B

Incluído

1

12

A/B

Incluído

1
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A/B/C/D/E

Incluído

1
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A/B
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1
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C

F
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1
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A

E/F
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C

I/H
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1
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A
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1
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B/C
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1
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A/E
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1

40

C

Incluído

1
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C

Incluído

1
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B/E

Excluído

1

F
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48

A/C

Incluído

1

49

A/B

F

Excluído

1

54

E

H

Excluído

1

58

C

A

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Fonte 2: ACM Digital Library
Data da pesquisa (última atualização): 15/02/2019
Período contemplado: de 2014 até 2018
Tópico utilizado na pré-avaliação: Título e Resumo
Tópico utilizado na segunda avaliação: Introdução, conclusão e leitura
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Amplitude da busca: Título e resumo
Strings executadas no idioma inglês:
String 1: (recordAbstract:("Sentiment Analysis" OR "Sentiment Classification"
OR "Opinion Mining" OR "Sentiment Prediction" OR "Opinion Extraction" OR
"Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR "Affect Analysis" OR
"Emotion analysis" OR "Review Mining") AND recordAbstract:("Student
Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion Detection" OR "Satisfation
Level" OR "Information Visualization")) OR (acmdlTitle:("Sentiment Analysis"
OR "Sentiment Classification" OR "Opinion Mining" OR "Sentiment Prediction"
OR "Opinion Extraction" OR "Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR
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Analysis"

acmdlTitle:("Student

OR

"Emotion

Comment"

analysis"
OR

OR "Review Mining")

"Student

Feedback"

OR

AND

"Emotion

Detection" OR "Satisfation Level" OR "Information Visualization"))
Strings executadas no idioma português:
Não houve string executada em língua portuguesa em virtude da fonte em
questão, já contemplar os termos traduzidos para língua inglesa.
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On Technology For Education, [s.l.], p.172-175, dez. 2014. IEEE.
93. BRATH, Richard; BANISSI, Ebad. Font attributes enrich knowledge maps and
information retrieval. International Journal On Digital Libraries, [s.l.], v. 18, n. 1, p.5-24,
8 fev. 2016. Springer Nature.
94. RAJPUT, Quratulain; HAIDER, Sajjad; GHANI, Sayeed. Lexicon-Based Sentiment
Analysis of Teachers’ Evaluation. Applied Computational Intelligence And Soft
Computing, [s.l.], v. 2016, p.1-12, 2016. Hindawi Limited.
95. CHATZAKOU, Despoina; VAKALI, Athena; KAFETSIOS, Konstantinos. Detecting
variation of emotions in online activities. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 89,
p.318-332, dez. 2017. Elsevier BV.
96. ZHAN, Xueying et al. Learning from Multi-annotator Data. Acm Transactions On
Information Systems, [s.l.], v. 37, n. 2, p.1-28, 21 fev. 2019. Association for Computing
Machinery (ACM).
97. HOQUE, Enamul; CARENINI, Giuseppe. MultiConVis. Proceedings Of The 21st
International Conference On Intelligent User Interfaces - Iui '16, [s.l.], p.96-107, 2016.
ACM Press.
98. MAYNARD, Diana; BONTCHEVA, Kalina; AUGENSTEIN, Isabelle. Natural Language
Processing for the Semantic Web. Synthesis Lectures On The Semantic Web: Theory
and Technology, [s.l.], v. 6, n. 2, p.1-194, 12 dez. 2016. Morgan & Claypool Publishers
LLC.

Quadro 19 – Resultados de seleção preliminar da RS - Fonte ACM
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Critério de

Critério de

Resultado da 1ª

String

Inclusão
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Avaliação
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78

A/B

Incluído

1

79

A/B/C

Incluído

1

80

E/F

Excluído

1

81

A

Excluído

1

82

E/H

Excluído

1

83

H

Excluído

1

84

G

Excluído

1

85

A

Excluído

1

86

C/H

Excluído

1
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Conclusão
87

F/H

Excluído

1

88

G
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1

89

I/H
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1

90

H
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1

91

H

Excluído

1
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A
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1
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I/H
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1

94

A/B/E

Incluído

1
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1
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1
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1
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1
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B/E
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A
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Quadro 20 – Resultados de seleção final da RS - Fonte ACM
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Critério de
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Avaliação
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1
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A/C
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Excluído
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1
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Fonte 3: Web of Science
Data da pesquisa (última atualização): 15/03/2019
Período contemplado: de 2014 até 2018
Tópico utilizado na pré-avaliação: Título e Resumo
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OR "Review Mining") AND ("Student Comment" OR "Student Feedback" OR
"Emotion Detection" OR "Satisfation Level" OR "Information Visualization")) OR
TI=(("Sentiment Analysis" OR "Sentiment Classification" OR "Opinion Mining"
OR "Sentiment Prediction" OR "Opinion Extraction" OR "Sentiment Mining" OR
"Subjectivity Analysis" OR "Affect Analysis" OR "Emotion analysis" OR "Review
Mining") AND ("Student Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion
Detection" OR "Satisfation Level" OR "Information Visualization"))
Strings executadas no idioma português:
String 2: TS=(("Análise de Sentimentos" OR "Classificação de Sentimentos"
OR "Mineração de Opinião" OR "Predição de Sentimento" OR "Extração de
Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR "Análise de Subjetividade" OR
"Análise de Afeto" OR "Análise de Emoção" OR "Mineração de Revisão") AND
("Comentários de Alunos" OR "Feedback de Aluno" OR "Detecção de emoção"
OR "Nível de Satisfação" OR "Visualização de Informação")) OR TI=(("Análise
de Sentimentos" OR "Classificação de Sentimentos" OR "Mineração de
Opinião" OR "Predição de Sentimento" OR "Extração de Opinião" OR
"Mineração de Sentimento" OR "Análise de Subjetividade" OR "Análise de
Afeto" OR "Análise de Emoção" OR "Mineração de Revisão") AND
("Comentários de Alunos" OR "Feedback de Aluno" OR "Detecção de emoção"
OR "Nível de Satisfação" OR "Visualização de Informação"))
Artigos encontrados:
99. LOMBARDO, Gianfranco et al. A combined approach for the analysis of support groups
on Facebook - the case of patients of hidradenitis suppurativa. Multimedia Tools And
Applications, [s.l.], v. 78, n. 3, p.3321-3339, 6 set. 2018. Springer Nature.
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100. TANG, Donglei et al. Hidden topic–emotion transition model for multi-level social
emotion detection. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 164, p.426-435, jan. 2019.
Elsevier BV.
101. ZHANG, Wen; FESENMAIER, Daniel R.. Assessing emotions in online stories:
comparing self-report and text-based approaches. Information Technology & Tourism,
[s.l.], v. 20, n. 1-4, p.83-95, 17 set. 2018. Springer Nature.
102. SAILUNAZ, Kashfia et al. Emotion detection from text and speech: a survey. Social
Network Analysis And Mining, [s.l.], v. 8, n. 1, p.1-26, 7 abr. 2018. Springer Nature.
103. SUN, Xiao et al. Detecting users’ anomalous emotion using social media for business
intelligence. Journal Of Computational Science, [s.l.], v. 25, p.193-200, mar. 2018.
Elsevier BV.
104. FENG, Shi et al. Detecting Multiple Coexisting Emotions in Microblogs with
Convolutional Neural Networks. Cognitive Computation, [s.l.], v. 10, n. 1, p.136-155, 7
nov. 2017. Springer Nature.
105. ABASCAL-MENA, Rocío; LÓPEZ-ORNELAS, Erick. Semi-automatic generation of
semantic dendrograms for the identification of themes in Twitter events. Journal Of
Intelligent & Fuzzy Systems, [s.l.], v. 34, n. 5, p.2865-2872, 24 maio 2018. IOS Press.
106. CHATZAKOU, Despoina; VAKALI, Athena; KAFETSIOS, Konstantinos. Detecting
variation of emotions in online activities. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 89,
p.318-332, dez. 2017. Elsevier BV.
107. ASGHAR, Muhammad Zubair et al. Sentence-Level Emotion Detection Framework
Using Rule-Based Classification. Cognitive Computation, [s.l.], v. 9, n. 6, p.868-894, 5
set. 2017. Springer Nature.
108. HOSSEINI, Akram Sadat. Sentence-level emotion mining based on combination of
adaptive Meta-level features and sentence syntactic features. Engineering Applications
Of Artificial Intelligence, [s.l.], v. 65, p.361-374, out. 2017. Elsevier BV.
109. ASGHAR, Muhammad Zubair et al. COGEMO: Cognitive-Based Emotion Detection
from Patient Generated Health Reviews. Journal Of Medical Imaging And Health
Informatics, [s.l.], v. 7, n. 6, p.1436-1444, 1 out. 2017. American Scientific Publishers.
110. VOLKOVA, Svitlana et al. Uncovering the relationships between military community
health and affects expressed in social media. Epj Data Science, [s.l.], v. 6, n. 1, p.1-23,
8 jun. 2017. Springer Nature.
111. YADOLLAHI, Ali; SHAHRAKI, Ameneh Gholipour; ZAIANE, Osmar R.. Current State
of Text Sentiment Analysis from Opinion to Emotion Mining. Acm Computing Surveys,
[s.l.], v. 50, n. 2, p.1-33, 25 maio 2017. Association for Computing Machinery (ACM).
112. BRATH, Richard; BANISSI, Ebad. Font attributes enrich knowledge maps and
information retrieval. International Journal On Digital Libraries, [s.l.], v. 18, n. 1, p.5-24,
8 fev. 2016. Springer Nature.
113. STANDER, Julian; VALLE, Luciana dalla. On Enthusing Students About Big Data and
Social Media Visualization and Analysis Using R, RStudio, and RMarkdown. Journal Of
Statistics Education, [s.l.], v. 25, n. 2, p.60-67, 4 maio 2017. Informa UK Limited.
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114. ZHANG, Fan; XU, Hua; BAI, Xiaoli. On the need of hierarchical emotion classification:
Detecting the implicit feature using constrained topic model. Intelligent Data Analysis,
[s.l.], v. 21, n. 6, p.1393-1406, 15 nov. 2017. IOS Press.
115. TOPAL, Kamil; OZSOYOGLU, Gultekin. Emotional classification and visualization of
movies based on their IMDb reviews. Information Discovery And Delivery, [s.l.], v. 45, n.
3, p.149-158, 21 ago. 2017. Emerald.
116. BANDHAKAVI, Anil et al. Lexicon Generation for Emotion Detection from Text. Ieee
Intelligent Systems, [s.l.], v. 32, n. 1, p.102-108, jan. 2017. Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).
117. GIACHANOU, Anastasia; CRESTANI, Fabio. Like It or Not. Acm Computing Surveys,
[s.l.], v. 49, n. 2, p.1-41, 30 jun. 2016. Association for Computing Machinery (ACM).
118. WANG, Yaowei et al. Sentiment and emotion classification over noisy labels.
Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 111, p.207-216, nov. 2016. Elsevier BV.
119. FERREIROS, Javier et al. ASLP-MULAN: Audio speech and language processing for
multimedia analytics. Procesamiento del Lenguaje Natural, n. 57, p. 147-150, 2016.
120. SHAMIM, Azra et al. Age and domain specific usability analysis of opinion
visualisation techniques. Behaviour & Information Technology, [s.l.], v. 35, n. 8, p.680689, 10 maio 2016. Informa UK Limited.
121. AYESH, Aladdin; AREVALILLO-HERRÁEZ, Miguel; FERRI, Francesc J.. Towards
Psychologically based Personalised Modelling of Emotions Using Associative
Classifiers. International Journal Of Cognitive Informatics And Natural Intelligence, [s.l.],
v. 10, n. 2, p.52-64, abr. 2016. IGI Global.
122. RAJAKUMARI, B.; SELVI, N. Senthamarai. Hci and eye tracking: Emotion recognition
using hidden markov model. International Journal of Computer Science and Network
Security (IJCSNS), v. 16, n. 3, p. 74, 2016.
123. RAO, Yanghui et al. User authority ranking models for community question
answering1. Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems, [s.l.], v. 31, n. 5, p.2533-2542, 13
out. 2016. IOS Press.
124. BERTOLA, Federico; PATTI, Viviana. Ontology-based affective models to organize
artworks in the social semantic web. Information Processing & Management, [s.l.], v.
52, n. 1, p.139-162, jan. 2016. Elsevier BV.
125. QUAN, Xiaojun et al. Latent Discriminative Models for Social Emotion Detection with
Emotional Dependency. Acm Transactions On Information Systems, [s.l.], v. 34, n. 1,
p.1-19, 28 jul. 2015. Association for Computing Machinery (ACM).
126. SHAMIM, Azra; BALAKRISHNAN, Vimala; TAHIR, Muhammad. Evaluation of opinion
visualization techniques. Information Visualization, [s.l.], v. 14, n. 4, p.339-358, 24 set.
2014. SAGE Publications.
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127. MOHAMMAD, Saif M.; KIRITCHENKO, Svetlana. Using Hashtags to Capture Fine
Emotion Categories from Tweets. Computational Intelligence, [s.l.], v. 31, n. 2, p.301326, 10 jan. 2014. Wiley.
128. MOHAMMAD, Saif M.; KIRITCHENKO, Svetlana. Using Hashtags to Capture Fine
Emotion Categories from Tweets. Computational Intelligence, [s.l.], v. 31, n. 2, p.301326, 10 jan. 2014. Wiley.

Quadro 21 – Resultados de seleção preliminar da RS - Fonte Web of Science
Artigo

99

Critério de
Inclusão
Presente
A/C

100

C

101

C

102

C

Critério de
Exclusão
Presente

E/H

Resultado da 1ª
Avaliação

String
utilizada

Incluído

1

Incluído

1

Excluído

1

Incluído

1

103

H

Excluído

1

104

F

Excluído

1

105

G

Excluído

1

106

A/C

Incluído

1

107

A/C

Incluído

1

108

A/C

Incluído

1

109

G

Excluído

1

110

H

Excluído

1

111

H

Excluído

1

112

H/J

Excluído

1

113

H

Excluído

1

Incluído

1

114

C

115

E/F

Excluído

1

116

A

Excluído

1

117

A

Excluído

1

118

H

Excluído

1

119

I

Excluído

1

Incluído

1

120

E

Continua
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Conclusão
121

G/H/I

Excluído

1

122

H/I

Excluído

1

123

H

Excluído

1

Incluído

1

124

B/C

125

G

Excluído

1

126

A

Excluído

1

127

H

Excluído

1

128

A

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 22 – Resultados de seleção final da RS - Fonte Web of Science
Artigo

Critério de

Critério de

Resultado da 2ª

String

Inclusão

Exclusão

Avaliação

utilizada

Presente

Presente

99

A/C

F

Excluído

1

100

C

F

Incluído

1

102

C

F

Incluído

1

106

A/C

E

Excluído

1

107

A/C

Incluído

1

108

A/C

Incluído

1

114

C

Incluído

1

120

E

F

Excluído

1

124

B/C

F

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Fonte 4: Scopus
Data da pesquisa (última atualização): 27/03/2019
Período contemplado: de 2014 até 2018
Tópico utilizado na pré-avaliação: Título e Resumo
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Tópico utilizado na segunda avaliação: Introdução, conclusão e leitura
integral
Amplitude da busca: Título, resumo e palavra-chave
Strings executadas no idioma inglês:
String 1: TITLE-ABS-KEY ((( "Sentiment Analysis"

OR

"Sentiment

Classification" OR "Opinion Mining" OR "Sentiment Prediction" OR "Opinion
Extraction" OR "Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR "Affect
Analysis" OR "Emotion analysis" OR "Review Mining" ) AND ( "Student
Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion Detection" OR "Satisfation
Level" OR "Information Visualization" )) AND ( "Text Mining" OR "Natural
Language Processing" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ))
Strings executadas no idioma português:
String 2: TITLE-ABS-KEY ((( "Análise de Sentimentos" OR "Classificação de
Sentimentos" OR "Mineração de Opinião" OR "Predição de Sentimento" OR
"Extração de Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR "Análise de
Subjetividade" OR "Análise de Afeto" OR "Análise de Emoção" OR "Mineração
de Revisão") AND ("Comentários de Alunos" OR "Feedback de Aluno" OR
"Detecção de emoção" OR "Nível
Informação"))

de Satisfação" OR "Visualização de

AND ( "Mineração de Texto"

OR

"Processamento de

Linguagem Natural" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ))
Artigos encontrados:
129. SULTANA, Jabeen et al. Prediction of Sentiment Analysis on Educational Data based
on Deep Learning Approach. 2018 21st Saudi Computer Society National Computer
Conference (ncc), [s.l.], p.1-5, abr. 2018. IEEE.
130. ALMANIE, Tahani et al. Saudi Mood: A Real-Time Informative Tool for Visualizing
Emotions in Saudi Arabia Using Twitter. 2018 21st Saudi Computer Society National
Computer Conference (ncc), [s.l.], p.1-6, abr. 2018. IEEE.
131. SAILUNAZ, Kashfia et al. Emotion detection from text and speech: a survey. Social
Network Analysis And Mining, [s.l.], v. 8, n. 1, p.1-26, 7 abr. 2018. Springer Nature.
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132. TRIPTO, Nafis Irtiza; ALI, Mohammed Eunus. Detecting Multilabel Sentiment and
Emotions from Bangla YouTube Comments. 2018 International Conference On Bangla
Speech And Language Processing (icbslp), [s.l.], p.1-6, set. 2018. IEEE.
133. GOTTIPATI, Swapna; SHANKARARAMAN, Venky; LIN, Jeff Rongsheng. Latent
Dirichlet Allocation for textual student feedback analysis. 2018.
134. DESHPANDE, Mandar; RAO, Vignesh. Depression detection using emotion artificial
intelligence. 2017 International Conference On Intelligent Sustainable Systems (iciss),
[s.l.], p.858-862, dez. 2017. IEEE.
135. SIVAKUMAR, M.; REDDY, U. Srinivasulu. Aspect based sentiment analysis of
students opinion using machine learning techniques. 2017 International Conference On
Inventive Computing And Informatics (icici), [s.l.], p.726-731, nov. 2017. IEEE.
136. MANOHAR, Manoj Y.; KULKARNI, Pallavi. Improvement sarcasm analysis using NLP
and corpus based approach. 2017 International Conference On Intelligent Computing
And Control Systems (iciccs), [s.l.], p.618-622, jun. 2017. IEEE.
137. SKENDULI, Marjana Prifti et al. User-Emotion Detection Through Sentence-Based
Classification Using Deep Learning: A Case-Study with Microblogs in Albanian. Lecture
Notes In Computer Science, [s.l.], p.258-267, 2018. Springer International Publishing.
138. TSENG, Chiu-wang; CHOU, Jui-jen; TSAI, Yun-cheng. Text Mining Analysis of
Teaching Evaluation Questionnaires for the Selection of Outstanding Teaching Faculty
Members. Ieee Access, [s.l.], v. 6, p.72870-72879, 2018. Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).
139. ABDULLAH, Manal et al. Emotions extraction from Arabic tweets. International Journal
Of Computers And Applications, [s.l.], p.1-15, 7 jun. 2018. Informa UK Limited.
140. ASGHAR, Muhammad Zubair et al. Sentence-Level Emotion Detection Framework
Using Rule-Based Classification. Cognitive Computation, [s.l.], v. 9, n. 6, p.868-894, 5
set. 2017. Springer Nature.
141. VOLKOVA, Svitlana et al. Uncovering the relationships between military community
health and affects expressed in social media. Epj Data Science, [s.l.], v. 6, n. 1, p.1-23,
8 jun. 2017. Springer Nature.
142. YIGUANG, Xuan et al. Two-fold Features Based Sentimental Analysis on Chinese
Weibo. Boletín Técnico, v. 55, n. 12, p. 520-528, 2017.
143. CANALES, Lea et al. Intensional Learning to Efficiently Build up Automatically
Annotated Emotion Corpora. Ieee Transactions On Affective Computing, [s.l.], p.1-1,
2017. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
144. NASIM, Zarmeen; RAJPUT, Quratulain; HAIDER, Sajjad. Sentiment analysis of
student feedback using machine learning and lexicon based approaches. 2017
International Conference On Research And Innovation In Information Systems (icriis),
[s.l.], p.1-6, jul. 2017. IEEE.
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145. YADOLLAHI, Ali; SHAHRAKI, Ameneh Gholipour; ZAIANE, Osmar R.. Current State
of Text Sentiment Analysis from Opinion to Emotion Mining. Acm Computing Surveys,
[s.l.], v. 50, n. 2, p.1-33, 25 maio 2017. Association for Computing Machinery (ACM).
146. RANI, Sujata; KUMAR, Parteek. A Sentiment Analysis System to Improve Teaching
and Learning. Computer, [s.l.], v. 50, n. 5, p.36-43, maio 2017. Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).
147. MAYNARD, Diana et al. A framework for real-time semantic social media analysis.
Journal Of Web Semantics, [s.l.], v. 44, p.75-88, maio 2017. Elsevier BV.
148. JIANG, Si; QI, Jiayin. Cognitive Detection of Multiple Discrete Emotions from Chinese
Online Reviews. 2016 Ieee First International Conference On Data Science In
Cyberspace (dsc), [s.l.], p.137-142, jun. 2016. IEEE.
149. SALAS-ZÁRATE, María Pilar et al. Sentiment Analysis Based on Psychological and
Linguistic Features for Spanish Language. Current Trends On Knowledge-based
Systems, [s.l.], p.73-92, 2017. Springer International Publishing.
150. BARAHONA, Jeydels; SUN, Hung-min. A Process for Exploring Employees’
Relationships via Social Network and Sentiment Analysis. Data Mining And Big Data,
[s.l.], p.3-8, 2017. Springer International Publishing.
151. SHARMA, Shikhar; KUMAR, Piyush; KUMAR, Krishan. LEXER: LEXicon Based
Emotion AnalyzeR. Lecture Notes In Computer Science, [s.l.], p.373-379, 2017.
Springer International Publishing.
152. MAYNARD, Diana; BONTCHEVA, Kalina; AUGENSTEIN, Isabelle. Natural Language
Processing for the Semantic Web. Synthesis Lectures On The Semantic Web: Theory
and Technology, [s.l.], v. 6, n. 2, p.1-194, 12 dez. 2016. Morgan & Claypool Publishers
LLC.
153. BASILE, Valerio et al. A Pragma-Semantic Analysis of the Emotion/Sentiment
Relation in Debates. In: 4th International Workshop on Artificial Intelligence and
Cognition. 2016.
154. CANALES, Lea. Metodología semi-automática para la anotación de corpus
emocionales. Proceedings Of Doctoral Symposium Of The 33rd Conference Of The
Spanish Society For Natural Language Processing (sepln 2017), S.i, p.1-5, 2017.
155. ABALLAY, Laura; ACIAR, Silvana; REATEGUI, Eliseo. Method for detecting emotions
from forums using Text Mining. CAMPUS VIRTUALES, v. 6, n. 1, p. 89-98, 2017.
156. CANALES, Lea et al. Bootstrapping Technique + Embeddings = Emotional Corpus
Annotated Automatically. Lecture Notes In Computer Science, [s.l.], p.110-121, 2017.
Springer International Publishing.
157. MADISETTY, Sreekanth; DESARKAR, Maunendra Sankar. An Ensemble Based
Method for Predicting Emotion Intensity of Tweets. Mining Intelligence And Knowledge
Exploration, [s.l.], p.359-370, 2017. Springer International Publishing.
158. KOUFAKOU, Anna; GOSSELIN, Justin; GUO, Dahai. Using data mining to extract
knowledge from student evaluation comments in undergraduate courses. 2016
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International Joint Conference On Neural Networks (ijcnn), [s.l.], p.3138-3142, jul. 2016.
IEEE.
159. FERREIROS, Javier et al. ASLP-MULAN: Audio speech and language processing for
multimedia analytics. Procesamiento del Lenguaje Natural, n. 57, p. 147-150, 2016.
160. SHAMIM, Azra et al. Age and domain specific usability analysis of opinion
visualisation techniques. Behaviour & Information Technology, [s.l.], v. 35, n. 8, p.680689, 10 maio 2016. Informa UK Limited.
161. DHANALAKSHMI, V.; BINO, Dhivya; SARAVANAN, A. M.. Opinion mining from
student feedback data using supervised learning algorithms. 2016 3rd Mec International
Conference On Big Data And Smart City (icbdsc), [s.l.], p.332-336, mar. 2016. IEEE.
162. MOHAMMAD, Saif M.. Sentiment Analysis. Emotion Measurement, [s.l.], p.201-237,
2016. Elsevier.
163. LEE, Sophia Yat Mei; WANG, Zhongqing. Multi-view learning for emotion detection in
code-switching texts. 2015 International Conference On Asian Language Processing
(ialp), [s.l.], p.90-93, out. 2015. IEEE.
164. CHEN, Yu-sheng; CHEN, Lieu-hen; TAKAMA, Yasufumi. Proposal of LDA-Based
Sentiment Visualization of Hotel Reviews. 2015 Ieee International Conference On Data
Mining Workshop (icdmw), [s.l.], p.687-693, nov. 2015. IEEE.
165. KUMAR, Praveen; JAISWAL, Umesh Chandra. A comparative study on sentiment
analysis and opinion mining. International Journal of Engineering and Technology
(IJET), v. 8, n. 2, p. 938-943, 2016.
166. PASSARO, Lucia C.; BONDIELLI, Alessandro; LENCI, Alessandro. Fb-news15: A
topic-annotated facebook corpus for emotion detection and sentiment analysis. CLiC it,
p. 228, 2016.
167. PERIKOS, Isidoros; HATZILYGEROUDIS, Ioannis. A Classifier Ensemble Approach
to Detect Emotions Polarity in Social Media. In: WEBIST (1). 2016. p. 363-370.
168. BERTOLA, Federico; PATTI, Viviana. Ontology-based affective models to organize
artworks in the social semantic web. Information Processing & Management, [s.l.], v.
52, n. 1, p.139-162, jan. 2016. Elsevier BV.
169. AJITHA, P.; GUNASEKARAN, G.. Sentiment prediction based on valence and arousal
using concept search engine. 2015 Ieee 9th International Conference On Intelligent
Systems And Control (isco), [s.l.], p.1-5, jan. 2015. IEEE.
170. BANAN, Thenmozhi et al. Analysis of Student Feedback by Ranking the Polarities.
Advances In Intelligent Systems And Computing, [s.l.], p.203-214, 4 set. 2015. Springer
India.
171. 7th International Conference on Social Computing and Social Media, SCSM 2015 held
as part of Human-Computer Interaction, HCI 2015.
172. HARRIS, Steven C.; ZHENG, Lanqin; KUMAR, Vive. Multi-dimensional Sentiment
Classification in Online Learning Environment. 2014 Ieee Sixth International Conference
On Technology For Education, [s.l.], p.172-175, dez. 2014. IEEE.
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173. BIANCUCCI, Michele et al. Supporting industrial processes by monitoring and
visualizing collaborations. Proceedings Of The 2014 International Conference On
Innovative Design And Manufacturing (icidm), [s.l.], p.330-335, ago. 2014. IEEE.
174. MEDHAT, Walaa; HASSAN, Ahmed; KORASHY, Hoda. Sentiment analysis algorithms
and applications: A survey. Ain Shams Engineering Journal, [s.l.], v. 5, n. 4, p.10931113, dez. 2014. Elsevier BV.
175. WANG, Mingqiang et al. A novel calibrated label ranking based method for multiple
emotions detection in Chinese microblogs. In: Natural Language Processing and
Chinese Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014. p. 238-250.
176. GATES, Kathryn et al. Maximizing the Value of Student Ratings Through Data Mining.
Educational Data Mining, [s.l.], p.379-410, 7 nov. 2013. Springer International
Publishing.
177. The 3rd CCF Conference on Natural Language Processing & Chinese Computing
(NLPCC 2014), 2014.

Quadro 23 – Resultados de seleção preliminar da RS - Fonte Scopus
Artigo

129

Critério de
Inclusão
Presente
A

Critério de
Exclusão
Presente

Resultado da 1ª
Avaliação

String utilizada

Incluído

1

130

J

Excluído

1

131

A

Excluído

1

Incluído

1

132

A/E

133

G

Excluído

1

134

A

Excluído

1

135

A

Excluído

1

136

A

Excluído

1

137

G

Excluído

1

138

A

Incluído

1

139

A/B/C

Incluído

1

140

A

Excluído

1

141

H

Excluído

1

142

G

Excluído

1

143

A

Excluído

1

144

A

Excluído

1

145

A

Excluído

1

Continua
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146

A

Excluído

1

147

E

Excluído

1

148

F

Excluído

1

149

G

Excluído

1

150

G

Excluído

1

151

G

Excluído

1

152

A

Excluído

1

153

F

Excluído

1

154

H

Excluído

1

155

G

Excluído

1

156

G

Excluído

1

157

G

Excluído

1

158

F

Excluído

1

159

A

Excluído

1

160

A

Excluído

1

161

A

Excluído

1

162

G

Excluído

1

163

A

Excluído

1

164

A

Excluído

1

165

F/H

Excluído

1

166

F/H

Excluído

1

167

F/H

Excluído

1

168

A

Excluído

1

169

A

Excluído

1

170

G

Excluído

1

171

C

Excluído

1

172

A

Excluído

1

173

A

Excluído

1

Continua
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Conclusão
174

H

Excluído

1

175

G

Excluído

1

176

G

Excluído

1

177

C

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 24 – Resultados de seleção final da RS - Fonte Scopus
Artigo

Critério de

Critério de

Resultado da 2ª

String

Inclusão

Exclusão

Avaliação

utilizada

Presente

Presente

129

A

F

Excluído

1

132

A/E

Incluído

1

138

A

Incluído

1

139

A/B/C

Incluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Fonte 5: OasisBr
Data da pesquisa (última atualização): 27/03/2019
Período contemplado: de 2014 até 2018
Tópico utilizado na pré-avaliação: Título e Resumo
Tópico utilizado na segunda avaliação: Introdução, conclusão e leitura
integral
Amplitude da busca: Todo o documento
Strings executadas no idioma inglês:
String

1:

(Todos

os

campos:(("Sentiment

Analysis"

OR

"Sentiment

Classification" OR "Opinion Mining" OR "Sentiment Prediction" OR "Opinion
Extraction" OR "Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR "Affect
Analysis" OR "Emotion analysis" OR "Review Mining") AND ("Student
Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion Detection" OR "Satisfation
Level" OR "Information Visualization")) OR TI=(("Sentiment Analysis" OR
"Sentiment Classification" OR "Opinion Mining" OR "Sentiment Prediction" OR

185

"Opinion Extraction" OR "Sentiment Mining" OR "Subjectivity Analysis" OR
"Affect Analysis" OR "Emotion analysis" OR "Review Mining") AND ("Student
Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion Detection" OR "Satisfation
Level" OR "Information Visualization")))
Strings executadas no idioma português:
String 2: (Todos os campos: (("Análise de Sentimentos" OR "Classificação de
Sentimentos" OR "Mineração de Opinião" OR "Predição de Sentimento" OR
"Extração de Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR "Análise de
Subjetividade" OR "Análise de Afeto" OR "Análise de Emoção" OR "Mineração
de Revisão") AND ("Comentários de Alunos" OR "Feedback de Aluno" OR
"Detecção de emoção" OR "Nível

de Satisfação" OR "Visualização de

Informação")) OR TI=(("Análise de Sentimentos" OR "Classificação de
Sentimentos" OR "Mineração de Opinião" OR "Predição de Sentimento" OR
"Extração de Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR "Análise de
Subjetividade" OR "Análise de Afeto" OR "Análise de Emoção" OR "Mineração
de Revisão") AND ("Comentários de Alunos" OR "Feedback de Aluno" OR
"Detecção de emoção" OR "Nível

de Satisfação" OR "Visualização de

Informação")))
Artigos encontrados:
178. LAZZARIN, Lilian do Nascimento Araujo. Técnica para mineração de textos na
análise de sentimentos: um estudo de caso em uma instituição de ensino técnico,
tecnológico e superior. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017.

Quadro 25 – Resultados de seleção preliminar da RS - Fonte OasisBr
Artigo

178

Critério de

Critério de

Resultado da 1ª

String

Inclusão

Exclusão

Avaliação

utilizada

Presente

Presente

A

H

Excluído

2

Fonte: Elaborado pelo Autor

Fonte 6: Science Direct
Data da pesquisa (última atualização): 30/03/2019
Período contemplado: Últimos 5 anos (2014 até 2019)

186

Tópico utilizado na pré-avaliação: Título e Resumo
Tópico utilizado na segunda avaliação: Introdução, conclusão e leitura
integral
Amplitude da busca: Todo o documento
Strings executadas no idioma inglês:
String 1: (("Sentiment Analysis" OR "Sentiment Classification" OR "Opinion
Mining" OR "Sentiment Mining" OR "Affect Analysis" OR "Emotion analysis")
AND ("Student Comment" OR "Student Feedback" OR "Emotion Detection"))
String reduzida devido as limitações do motor de buscas que permite no
máximo 8 operadores lógicos por consulta.
Strings executadas no idioma português:
String 2: (("Análise de Sentimentos" OR "Classificação de Sentimentos" OR
"Mineração de Opinião" OR "Mineração de Sentimento" OR "Análise de Afeto"
OR "Análise de Emoção") AND ("Comentários de Alunos" OR "Feedback de
Aluno" OR "Detecção de emoção"))
Artigos encontrados:
179. SERRANO-GUERRERO, Jesus et al. Sentiment analysis: A review and comparative
analysis of web services. Information Sciences, [s.l.], v. 311, p.18-38, ago. 2015.
Elsevier BV.
180. LIANG, Weiming et al. Universal affective model for Readers’ emotion classification
over short texts. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 114, p.322-333, dez. 2018.
Elsevier BV.

181. LI, Weiyuan; XU, Hua. Text-based emotion classification using emotion cause
extraction. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 41, n. 4, p.1742-1749, mar. 2014.
Elsevier BV.

182. CHEN, Jinpeng; LIU, Yu; ZOU, Ming. User emotion for modeling retweeting behaviors.
Neural Networks, [s.l.], v. 96, p.11-21, dez. 2017. Elsevier BV.

183. WU, Dapeng et al. Fundamental relationship between node dynamic and content
cooperative transmission in mobile multimedia communications. Computer
Communications, [s.l.], v. 120, p.71-79, maio 2018. Elsevier BV.

184. RAO, Yanghui et al. Affective topic model for social emotion detection. Neural
Networks, [s.l.], v. 58, p.29-37, out. 2014. Elsevier BV.

187

185. SAMY, Ahmed E.; EL-BELTAGY, Samhaa R.; HASSANIEN, Ehab. A Context
Integrated Model for Multi-label Emotion Detection. Procedia Computer Science, [s.l.],
v. 142, p.61-71, 2018. Elsevier BV.
186. İSKENDER, Elyase; BATđ, Gülgönül Bozoğlu. Comparing Turkish Universities
Entrepreneurship and Innovativeness Index's Rankings with Sentiment Analysis Results
on Social Media. Procedia - Social And Behavioral Sciences, [s.l.], v. 195, p.1543-1552,
jul. 2015. Elsevier BV.

187. MALIK, Monica; HABIB, Sharib; AGARWAL, Parul. A Novel Approach to Web-Based
Review Analysis Using Opinion Mining. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 132,
p.1202-1209, 2018. Elsevier BV.

188. TANG, Donglei et al. Hidden topic–emotion transition model for multi-level social
emotion detection. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 164, p.426-435, jan. 2019.
Elsevier BV.

189. ZHANG, Qiang et al. Respiration-based emotion recognition with deep learning.
Computers In Industry, [s.l.], v. 92-93, p.84-90, nov. 2017. Elsevier BV.

190. LEI, Jingsheng et al. Towards building a social emotion detection system for online
news. Future Generation Computer Systems, [s.l.], v. 37, p.438-448, jul. 2014. Elsevier
BV.

191. PORIA, Soujanya et al. Sentic patterns: Dependency-based rules for concept-level
sentiment analysis. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 69, p.45-63, out. 2014. Elsevier
BV.

192. SABERI, Morteza et al. Interactive feature selection for efficient customer recognition
in contact centers: Dealing with common names. Expert Systems With Applications,
[s.l.], v. 113, p.356-376, dez. 2018. Elsevier BV.

193. FORNACCIARI, Paolo et al. A holistic system for troll detection on Twitter. Computers
In Human Behavior, [s.l.], v. 89, p.258-268, dez. 2018. Elsevier BV.

194. DAVLETCHAROVA, Assel et al. Detection and Analysis of Emotion from Speech
Signals. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 58, p.91-96, 2015. Elsevier BV.

195. SALMERON-MAJADAS, Sergio; SANTOS, Olga C.; BOTICARIO, Jesus G.. An
Evaluation of Mouse and Keyboard Interaction Indicators towards Non-intrusive and
Low Cost Affective Modeling in an Educational Context. Procedia Computer Science,
[s.l.], v. 35, p.691-700, 2014. Elsevier BV.

196. BANI-HANI, Anoud; MAJDALAWIEH, Munir; OBEIDAT, Feras. The Creation of an
Arabic Emotion Ontology Based on E-Motive. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 109,
p.1053-1059, 2017. Elsevier BV.

188

197. GRIOL, David; MOLINA, José Manuel; CALLEJAS, Zoraida. Combining speech-based
and linguistic classifiers to recognize emotion in user spoken utterances.
Neurocomputing, [s.l.], v. 326-327, p.132-140, jan. 2019. Elsevier BV.

198. LUPEA, Mihaiela; BRICIU, Anamaria. Studying emotions in Romanian words using
Formal Concept Analysis. Computer Speech & Language, [s.l.], v. 57, p.128-145, set.
2019. Elsevier BV.

199. CARAVELLA, Elizabeth; JOHNSON, Sarah. The Rebel Alliance: Analyzing Student
Resistance in Digital Reflective Writing. Computers And Composition, [s.l.], v. 52, p.7990, jun. 2019. Elsevier BV.

200. RATHOR, Abhilasha Singh; AGARWAL, Amit; DIMRI, Preeti. Comparative Study of
Machine Learning Approaches for Amazon Reviews. Procedia Computer Science, [s.l.],
v. 132, p.1552-1561, 2018. Elsevier BV.

201. SRINIVAS, Sharan; RAJENDRAN, Suchithra. Topic-based knowledge mining of
online student reviews for strategic planning in universities. Computers & Industrial
Engineering, [s.l.], v. 128, p.974-984, fev. 2019. Elsevier BV.

202. BERTOLA, Federico; PATTI, Viviana. Ontology-based affective models to organize
artworks in the social semantic web. Information Processing & Management, [s.l.], v.
52, n. 1, p.139-162, jan. 2016. Elsevier BV.

203. ZHANG, Shunxiang et al. Sentiment analysis of Chinese micro-blog text based on
extended sentiment dictionary. Future Generation Computer Systems, [s.l.], v. 81,
p.395-403, abr. 2018. Elsevier BV.

204. NEPPALLI, Venkata K. et al. Sentiment analysis during Hurricane Sandy in
emergency response. International Journal Of Disaster Risk Reduction, [s.l.], v. 21,
p.213-222, mar. 2017. Elsevier BV.

205. BRETAN, Mason; HOFFMAN, Guy; WEINBERG, Gil. Emotionally expressive dynamic
physical behaviors in robots. International Journal Of Human-computer Studies, [s.l.], v.
78, p.1-16, jun. 2015. Elsevier BV.
206. TIAN, Feng et al. Recognizing and regulating e-learners’ emotions based on
interactive Chinese texts in e-learning systems. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 55,
p.148-164, jan. 2014. Elsevier BV.

207. WAHYUNI, Rinda; BUDI, Indra. Combining Linguistic, Semantic and Lexicon Feature
for Emoji Classification in Twitter Dataset. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 135,
p.194-201, 2018. Elsevier BV.

208. LEYKIN, Dmitry; LAHAD, Mooli; AHARONSON-DANIEL, Limor. Gauging urban
resilience from social media. International Journal Of Disaster Risk Reduction, [s.l.], v.
31, p.393-402, out. 2018. Elsevier BV.

189

209. WANG, Yaowei et al. Sentiment and emotion classification over noisy labels.
Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 111, p.207-216, nov. 2016. Elsevier BV.

210. BERNABÉ-MORENO, J. et al. Emotional Profiling of Locations Based on Social
Media. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 55, p.960-969, 2015. Elsevier BV.

211. SUN, Xiao; ZHANG, Chen; LI, Lian. Dynamic emotion modelling and anomaly
detection in conversation based on emotional transition tensor. Information Fusion,
[s.l.], v. 46, p.11-22, mar. 2019. Elsevier BV.

212. HASSAN, Mohammad Mehedi et al. Human emotion recognition using deep belief
network architecture. Information Fusion, [s.l.], v. 51, p.10-18, nov. 2019. Elsevier BV.

213. CHATZAKOU, Despoina; VAKALI, Athena; KAFETSIOS, Konstantinos. Detecting
variation of emotions in online activities. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 89,
p.318-332, dez. 2017. Elsevier BV.

214. NALEPA, Grzegorz J.; KUTT, Krzysztof; BOBEK, Szymon. Mobile platform for
affective context-aware systems. Future Generation Computer Systems, [s.l.], v. 92,
p.490-503, mar. 2019. Elsevier BV.
215. MENKHOFF, Thomas et al. Incorporating microblogging (“tweeting”) in higher
education: Lessons learnt in a knowledge management course. Computers In Human
Behavior, [s.l.], v. 51, p.1295-1302, out. 2015. Elsevier BV.

216. GIATSOGLOU, Maria et al. Sentiment analysis leveraging emotions and word
embeddings. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 69, p.214-224, mar. 2017.
Elsevier BV.

217. YASMINA, Douiji; HAJAR, Mousannif; HASSAN, Al Moatassime. Using YouTube
Comments for Text-based Emotion Recognition. Procedia Computer Science, [s.l.], v.
83, p.292-299, 2016. Elsevier BV.

218. TIAN, Feng et al. A topic sentence-based instance transfer method for imbalanced
sentiment classification of Chinese product reviews. Electronic Commerce Research
And Applications, [s.l.], v. 16, p.66-76, mar. 2016. Elsevier BV.

219. PILATO, Giovanni; MANISCALCO, Umberto. A Framework Based on Semantic
Spaces and Glyphs for Social Sensing on Twitter. Procedia Computer Science, [s.l.], v.
88, p.107-114, 2016. Elsevier BV.

220. CHEN, Chih-hao; LEE, Wei-po; HUANG, Jhih-yuan. Tracking and recognizing
emotions in short text messages from online chatting services. Information Processing
& Management, [s.l.], v. 54, n. 6, p.1325-1344, nov. 2018. Elsevier BV.

221. CHATURVEDI, Iti et al. Distinguishing between facts and opinions for sentiment
analysis: Survey and challenges. Information Fusion, [s.l.], v. 44, p.65-77, nov. 2018.
Elsevier BV.
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222. DENECKE, Kerstin; DENG, Yihan. Sentiment analysis in medical settings: New
opportunities and challenges. Artificial Intelligence In Medicine, [s.l.], v. 64, n. 1, p.1727, maio 2015. Elsevier BV.

223. PORIA, Soujanya et al. EmoSenticSpace: A novel framework for affective commonsense reasoning. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 69, p.108-123, out. 2014.
Elsevier BV.

224. SHEN, Chien-wen; KUO, Chin-jin. Learning in massive open online courses: Evidence
from social media mining. Computers In Human Behavior, [s.l.], v. 51, p.568-577, out.
2015. Elsevier BV.

225. HU, Long et al. SCAI-SVSC: Smart clothing for effective interaction with a sustainable
vital sign collection. Future Generation Computer Systems, [s.l.], v. 86, p.329-338, set.
2018. Elsevier BV.

226. CALEFATO, Fabio; LANUBILE, Filippo; NOVIELLI, Nicole. How to ask for technical
help? Evidence-based guidelines for writing questions on Stack Overflow. Information
And Software Technology, [s.l.], v. 94, p.186-207, fev. 2018. Elsevier BV.

227. KIRILENKO, Andrei P.; STEPCHENKOVA, Svetlana O.. Sochi 2014 Olympics on
Twitter: Perspectives of hosts and guests. Tourism Management, [s.l.], v. 63, p.54-65,
dez. 2017. Elsevier BV.

228. JOSHY, Neenu Maria et al. Website Analysis for Parental Control. Procedia Computer
Science, [s.l.], v. 93, p.910-916, 2016. Elsevier BV.

229. BANDHAKAVI, Anil et al. Lexicon based feature extraction for emotion text
classification. Pattern Recognition Letters, [s.l.], v. 93, p.133-142, jul. 2017. Elsevier BV.

230. HASSANIEN, Aboul Ella et al. Intelligent human emotion recognition based on
elephant herding optimization tuned support vector regression. Biomedical Signal
Processing And Control, [s.l.], v. 45, p.182-191, ago. 2018. Elsevier BV.

231. LIN, Chin-teng et al. Task-related EEG and HRV entropy factors under different realworld fatigue scenarios. Neurocomputing, [s.l.], v. 311, p.24-31, out. 2018. Elsevier BV.

232. ARGUEDAS, Marta; DARADOUMIS, Thanasis; XHAFA, Fatos. Analyzing the effects
of emotion management on time and self-management in computer-based learning.
Computers In Human Behavior, [s.l.], v. 63, p.517-529, out. 2016. Elsevier BV.

233. AL-AYYOUB, Mahmoud et al. A comprehensive survey of arabic sentiment analysis.
Information Processing & Management, [s.l.], v. 56, n. 2, p.320-342, mar. 2019. Elsevier
BV.

191

234. AJJAD, Muhammad et al. Raspberry Pi assisted facial expression recognition
framework for smart security in law-enforcement services. Information Sciences, [s.l.], v.
479, p.416-431, abr. 2019. Elsevier BV.

235. ORTIGOSA, Alvaro; MARTÍN, José M.; CARRO, Rosa M.. Sentiment analysis in
Facebook and its application to e-learning. Computers In Human Behavior, [s.l.], v. 31,
p.527-541, fev. 2014. Elsevier BV.

236. PORIA, Soujanya et al. Towards an intelligent framework for multimodal affective data
analysis. Neural Networks, [s.l.], v. 63, p.104-116, mar. 2015. Elsevier BV.

237. MAJUMDER, N. et al. Multimodal sentiment analysis using hierarchical fusion with
context modeling. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 161, p.124-133, dez. 2018.
Elsevier BV.

238. NASSIRTOUSSI, Arman Khadjeh et al. Text mining of news-headlines for FOREX
market prediction: A Multi-layer Dimension Reduction Algorithm with semantics and
sentiment. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 42, n. 1, p.306-324, jan. 2015.
Elsevier BV.
239. CASABURI, Luca et al. “Magic mirror in my hand, what is the sentiment in the lens?”:
An action unit based approach for mining sentiments from multimedia contents. Journal
Of Visual Languages & Computing, [s.l.], v. 27, p.19-28, abr. 2015. Elsevier BV.

240. GIL, Rosa et al. Emotions ontology for collaborative modelling and learning of
emotional responses. Computers In Human Behavior, [s.l.], v. 51, p.610-617, out. 2015.
Elsevier BV.

241. MOHAMMAD, Saif M. et al. Sentiment, emotion, purpose, and style in electoral
tweets. Information Processing & Management, [s.l.], v. 51, n. 4, p.480-499, jul. 2015.
Elsevier BV.

242. MEJÍA, Cristian; KAJIKAWA, Yuya. Technology news and their linkage to production
of knowledge in robotics research. Technological Forecasting And Social Change, [s.l.],
v. 143, p.114-124, jun. 2019. Elsevier BV.

243. LIM, Hyewon; KIM, Hyoung-joo. Item recommendation using tag emotion in social
cataloging services. Expert Systems With Applications, [s.l.], v. 89, p.179-187, dez.
2017. Elsevier BV.
244. SUN, Xiao et al. Detecting users’ anomalous emotion using social media for business
intelligence. Journal Of Computational Science, [s.l.], v. 25, p.193-200, mar. 2018.
Elsevier BV.

245. ZHAO, Chuanjun; WANG, Suge; LI, Deyu. Exploiting social and local contexts
propagation for inducing Chinese microblog-specific sentiment lexicons. Computer
Speech & Language, [s.l.], v. 55, p.57-81, maio 2019. Elsevier BV.

192

246. HOSSEINI, Akram Sadat. Sentence-level emotion mining based on combination of
adaptive Meta-level features and sentence syntactic features. Engineering Applications
Of Artificial Intelligence, [s.l.], v. 65, p.361-374, out. 2017. Elsevier BV.

247. BHASKAR, Jasmine; SRUTHI, K.; NEDUNGADI, Prema. Hybrid Approach for
Emotion Classification of Audio Conversation Based on Text and Speech Mining.
Procedia Computer Science, [s.l.], v. 46, p.635-643, 2015. Elsevier BV.

248. KUMAR, Nitin; KHAUND, Kaushikee; HAZARIKA, Shyamanta M.. Bispectral Analysis
of EEG for Emotion Recognition. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 84, p.31-35,
2016. Elsevier BV.

249. JAIN, Vinay Kumar; KUMAR, Shishir; FERNANDES, Steven Lawrence. Extraction of
emotions from multilingual text using intelligent text processing and computational
linguistics. Journal Of Computational Science, [s.l.], v. 21, p.316-326, jul. 2017. Elsevier
BV.

250. PORIA, Soujanya et al. Ensemble application of convolutional neural networks and
multiple kernel learning for multimodal sentiment analysis. Neurocomputing, [s.l.], v.
261, p.217-230, out. 2017. Elsevier BV.

251. RUI, Ting; CUI, Peng; ZHU, Wenwu. Joint user-interest and social-influence emotion
prediction for individuals. Neurocomputing, [s.l.], v. 230, p.66-76, mar. 2017. Elsevier
BV.

252. QIAN, Yongfeng et al. AIEM: AI-enabled affective experience management. Future
Generation Computer Systems, [s.l.], v. 89, p.438-445, dez. 2018. Elsevier BV.

253. BOGDANOVA, Dasha; ROSSO, Paolo; SOLORIO, Thamar. Exploring high-level
features for detecting cyberpedophilia. Computer Speech & Language, [s.l.], v. 28, n. 1,
p.108-120, jan. 2014. Elsevier BV.

254. REIS, Rachel Carlos Duque et al. Affective states in computer-supported collaborative
learning: Studying the past to drive the future. Computers & Education, [s.l.], v. 120,
p.29-50, maio 2018. Elsevier BV.

255. HUANG, Feiran et al. Image–text sentiment analysis via deep multimodal attentive
fusion. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 167, p.26-37, mar. 2019. Elsevier BV.
256. STIEGLITZ, Stefan et al. Social media analytics – Challenges in topic discovery, data
collection, and data preparation. International Journal Of Information Management,
[s.l.], v. 39, p.156-168, abr. 2018. Elsevier BV.

257. K.M., Anil Kumar et al. A Multimodal Approach To Detect User's Emotion. Procedia
Computer Science, [s.l.], v. 70, p.296-303, 2015. Elsevier BV.
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258. NAVARRO, Javier et al. Fuzzy adaptive cognitive stimulation therapy generation for
Alzheimer’s sufferers: Towards a pervasive dementia care monitoring platform. Future
Generation Computer Systems, [s.l.], v. 88, p.479-490, nov. 2018. Elsevier BV.

259. YIN, Zhong et al. Physiological Feature Based Emotion Recognition via an Ensemble
Deep Autoencoder with Parsimonious Structure. Ifac-papersonline, [s.l.], v. 50, n. 1,
p.6940-6945, jul. 2017. Elsevier BV.

260. ZHENG, Lanqin; HUANG, Ronghuai. The effects of sentiments and co-regulation on
group performance in computer supported collaborative learning. The Internet And
Higher Education, [s.l.], v. 28, p.59-67, jan. 2016. Elsevier BV.

261. PEETZ, Maria-hendrike; RIJKE, Maarten de; KAPTEIN, Rianne. Estimating
Reputation Polarity on Microblog Posts. Information Processing & Management, [s.l.], v.
52, n. 2, p.193-216, mar. 2016. Elsevier BV.

262. HUANG, Xiaohua et al. Multi-modal emotion analysis from facial expressions and
electroencephalogram. Computer Vision And Image Understanding, [s.l.], v. 147, p.114124, jun. 2016. Elsevier BV.

263. VIJ, Anneketh; PRUTHI, Jyotika. An automated Psychometric Analyzer based on
Sentiment Analysis and Emotion Recognition for healthcare. Procedia Computer
Science, [s.l.], v. 132, p.1184-1191, 2018. Elsevier BV.

264. SINGHAL, Ashish et al. Summarization of videos by analyzing affective state of the
user through crowdsource. Cognitive Systems Research, [s.l.], v. 52, p.917-930, dez.
2018. Elsevier BV.

265. GAO, Yingying; ZHU, Weibin. Detecting affective states from text based on a multicomponent emotion model. Computer Speech & Language, [s.l.], v. 36, p.42-57, mar.
2016. Elsevier BV.

266. KUMAR, Alok; JAIN, Renu. Faculty Evaluation System. Procedia Computer Science,
[s.l.], v. 125, p.533-541, 2018. Elsevier BV

267. RAVI, Kumar; RAVI, Vadlamani. A survey on opinion mining and sentiment analysis:
Tasks, approaches and applications. Knowledge-based Systems, [s.l.], v. 89, p.14-46,
nov. 2015. Elsevier BV.

268. CAMBRIA, Erik et al. An ELM-based model for affective analogical reasoning.
Neurocomputing, [s.l.], v. 149, p.443-455, fev. 2015. Elsevier BV.

269. RAO, Yanghui et al. Social emotion classification of short text via topic-level maximum
entropy model. Information & Management, [s.l.], v. 53, n. 8, p.978-986, dez. 2016.
Elsevier BV.
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270. MISHRA, Brojo Kishore; SAHOO, Rekhanjali. A Hybrid Knowledge Mining Approach
to Develop a System Framework for Odia Language Text Processing. Materials Today:
Proceedings, [s.l.], v. 5, n. 1, p.1335-1340, 2018. Elsevier BV.

271. PORIA, Soujanya et al. Fusing audio, visual and textual clues for sentiment analysis
from multimodal content. Neurocomputing, [s.l.], v. 174, p.50-59, jan. 2016. Elsevier BV.

272. MEDHAT, Walaa; HASSAN, Ahmed; KORASHY, Hoda. Sentiment analysis algorithms
and applications: A survey. Ain Shams Engineering Journal, [s.l.], v. 5, n. 4, p.10931113, dez. 2014. Elsevier BV.

273. KRATZWALD, Bernhard et al. Deep learning for affective computing: Text-based
emotion recognition in decision support. Decision Support Systems, [s.l.], v. 115, p.2435, nov. 2018. Elsevier BV.
274. PILATO, Giovanni; D’AVANZO, Ernesto. Data-driven Social Mood Analysis through
the Conceptualization of Emotional Fingerprints. Procedia Computer Science, [s.l.], v.
123, p.360-365, 2018. Elsevier BV.

275. HOSSAIN, M. Shamim; MUHAMMAD, Ghulam. Emotion recognition using deep
learning approach from audio–visual emotional big data. Information Fusion, [s.l.], v. 49,
p.69-78, set. 2019. Elsevier BV.

276. MAITRA, Sandhya et al. Mining authentic student feedback for faculty using Naïve
Bayes classifier. Procedia Computer Science, [s.l.], v. 132, p.1171-1183, 2018. Elsevier
BV.

277. RADHAKRISHNAN, Vignesh; JOSEPH, Christina; CHANDRASEKARAN, K..
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Quadro 26 – Resultados de seleção preliminar da RS - Fonte Science Direct
Artigo

Resultado da 1ª
Avaliação

String utilizada

179

Critério de
Exclusão
Presente
H

Excluído

1

180

E

Excluído

1

181

E

Excluído

1

182

H

Excluído

1

183

H

Excluído

1

184

H

Excluído

1

185

H

Excluído

1

186

H

Excluído

1

187

F

Excluído

1

188

A

Excluído

1

189

H

Excluído

1

190

H

Excluído

1

191

H

Excluído

1

192

H

Excluído

1

193

H

Excluído

1

194

I

Excluído

1

195

H

Excluído

1

196

H

Excluído

1

197

H

Excluído

1

198

H

Excluído

1

199

H

Excluído

1

Incluído

1

200

Critério de
Inclusão
Presente

A

Continua

197

201

H

Excluído

1

202

A

Excluído

1

Incluído

1

203

A

204

H

Excluído

1

205

H

Excluído

1

206

F

Excluído

1

Incluído

1

207

A

208

H

Excluído

1

209

A

Excluído

1

210

H

Excluído

1

211

H

Excluído

1

212

I

Excluído

1

213

A

Excluído

1

214

H

Excluído

1

215

H

Excluído

1

216

A

Incluído

1

217

A/B

Incluído

1

218

H

Excluído

1

219

E

Excluído

1

220

F

Excluído

1

221

H

Excluído

1

222

H

Excluído

1

223

H

Excluído

1

224

H

Excluído

1

225

H

Excluído

1

226

H

Excluído

1

227

H

Excluído

1

228

H

Excluído

1

Continua

198

229

C

Incluído

1

230

I

Excluído

1

231

H

Excluído

1

232

H

Excluído

1

233

H

Excluído

1

234

H

Excluído

1

Incluído

1

235

A

236

I

Excluído

1

237

H

Excluído

1

238

H

Excluído

1

239

H

Excluído

1

240

H

Excluído

1

241

F

Excluído

1

242

H

Excluído

1

243

H

Excluído

1

244

H

Excluído

1

245

H

Excluído

1

Incluído

1

246

C

247

I

Excluído

1

248

I

Excluído

1

249

C/E

Incluído

1

250

A

Incluído

1

251

H

Excluído

1

252

H

Excluído

1

253

H

Excluído

1

254

H

Excluído

1

255

H

Excluído

1

256

H

Excluído

1

Continua
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257

H

Excluído

1

258

H

Excluído

1

259

H

Excluído

1

260

H

Excluído

1

261

H

Excluído

1

262

I

Excluído

1

263

H

Excluído

1

264

I

Excluído

1

265

F

Excluído

1

266

F

Excluído

1

267

H

Excluído

1

268

H

Excluído

1

269

F

Excluído

1

270

F

Excluído

1

271

H

Excluído

1

272

A

Excluído

1

Incluído

1

273

A/C

274

H

Excluído

1

275

I

Excluído

1

F

Excluído

1

277

I

Excluído

1

278

I

Excluído

1

279

H

Excluído

1

280

H

Excluído

1

281

I

Excluído

1

282

H

Excluído

1

283

H

Excluído

1

284

H

Excluído

1

276

A

Continua

200

Conclusão
285

H

Excluído

1

286

H

Excluído

1

287

H

Excluído

1

288

H

Excluído

1

289

I

Excluído

1

290

I

Excluído

1

291

H

Excluído

1

292

H

Excluído

1

293

H

Excluído

1

294

I

Excluído

1

295

H

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quadro 27 – Resultados de seleção final da RS - Fonte Science Direct
Artigo

Critério de

Critério de

Resultado da 2ª

String

Inclusão

Exclusão

Avaliação

utilizada

Presente

Presente
Incluído

1

200

A

203

A

H

Excluído

1

207

A

I/H

Excluído

1

216

A

E

Excluído

1

217

A/B

H

Excluído

1

229

C

J

Excluído

1

235

A

F

Excluído

1

246

C

E

Excluído

1

249

C/E

Incluído

1

250

A

H

Excluído

1

273

A/C

H

Excluído

1

Fonte: Elaborado pelo Autor
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APÊNDICE B – BASE DE DADOS DE OPINIÕES DE ALUNOS ROTULADA
Uma das contribuições deste trabalho, refere-se a disponibilização de um
banco de dados de opiniões de alunos de uma instituição de ensino de idiomas do
Brasil e tem como objetivo auxiliar outros pesquisadores na elaboração de estudos
acadêmicos relacionados à análise de opiniões e/ou sentimentos, especialmente no
contexto da educação.
Esta base de dados contempla 1.000 (Uma mil) respostas de alunos
categorizados por faixa-etária (jovens ou adultos), por tipo de aluno (novatos ou
veteranos) e distribuídos em 33 cursos de 8 unidades (campus) diferentes,
devidamente rotulados em relação às polaridades de sentimentos (positivo, neutro e
negativo). Mais detalhes sobre a estrutura dessa base de dados pode ser verificado
na subseção 4.2.
A

base

de

dados

está

disponível

para

download

https://github.com/gfilhosp/sentiment-database/raw/master/opinions_list.xlsx

em:
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APÊNDICE C – PROCESSO PARA ROTULAGEM AUTOMÁTICA DOS DADOS
Este apêndice tem como objetivo apresentar um processo para automatizar a
rotulagem de sentimentos de uma base de dados de opiniões a partir do uso do
léxico NRC Emotion. Este processo contempla uma etapa de preparação dos dados,
conhecida como pré-processamento e outra para definir a polaridade de sentimento
de cada sentença com base no léxico NRC Emotion. Para viabilizar a execução
deste processo, foram empregadas as bibliotecas da linguagem de programação
Python apresentadas no Quadro 28.
Quadro 28 – Bibliotecas utilizadas no processo de rotulagem automática dos dados
Pacote

Biblioteca
read_csv
read_excel
string
re

pandas
String
Re
nltk.tokenize
nltk.corpus
langdetect

word_tokenize
stopwords
detect

Objetivo
Realizar a leitura dos dados do léxico NRC Emotion
Realizar a leitura do arquivo dados de opiniões
Auxiliar no processo de remoção de pontuação
Auxiliar no processo de remoção de números por meio de
expressões regulares
Realizar o processo de tokenization
Obter a lista de stopwords
Realizar a detecção do idioma

Fonte: Elaborado pelo Autor

Durante a implementação deste processo, notou-se que realização da etapa
Stemming não se aplicava no contexto deste estudo pois no léxico NRC Emotion as
palavras não são tratadas em sua forma raiz, e após alguns testes, verificou-se que,
sua aplicação produziu resultados incorretos e por esta razão, foi desconsiderada na
implementação.
Portanto, a implementação deste processo ocorre segundo a Figura 85:
•

Remover Números: Observou-se que no contexto desta pesquisa
utilizando o NRC Emotion, os números são irrelevantes para a
identificação de sentimentos;

•

Remover Pontuação: Observou-se que no contexto deste estudo os
símbolos e pontuações são irrelevantes para a identificação de
sentimentos;

•

Padronizar Texto Caixa-baixa: Esta estratégia foi utilizada para
garantir que as sentenças da base de dados estivessem no mesmo
padrão do léxico NRC Emotion;
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•

Remover Espaços em Branco: Este critério foi utilizado para garantir
que eventuais espaços em branco nas extremidades das sentenças
fossem removidos e assim, evitar processamento desnecessário;

•

Verificar Idioma: Foi verificado que na base de dados existiam algumas
opiniões que foram fornecidas no idioma inglês e dado que as stopwords
variam de acordo com o idioma, esta atividade tornou-se um prérequisito para a remoção de stopwords;

•

Realizar Tokenization: Esta operação também foi um pré-requisito para
a remoção de stopwords;

•

Identificar Sentimento por Palavra: Esta ação se fez necessária pois
no léxico NRC Emotion a polaridade de sentimento está vinculada as
palavras;

•

Calcular Sentimento por Sentença: Esta atividade realiza a contagem
de palavras por polaridade de sentimentos na mesma sentença;

•

Atribuir Peso por Palavras Especiais: Esta ação verifica a existência
de palavras consideradas especias no contexto deste estudo (por
exemplo: bom, ótimo) e que não estão incluídas no léxico NRC Emotion,
porém, sua incidência pode mudar o sentimento de uma sentença;

•

Calcular Sentimento Final: Esta operação é responsável pela
contabilização do sentimento realizado nos dois itens anteriores;

•

Atualizar Base de Dados: Esta atividade é responsável por realizar a
rotulagem final.
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Figura 85 – Fluxo detalhado de rotulagem automática da base de dados

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a finalização da execução dos scripts para rotulagem automática da base
dados, realizou-se uma análise da distribuição geral de sentimentos como
apresentado na Figura 86. Os scripts do processo de rotulagem dos dados
encontram-se disponíveis no Apêndice E.
Figura 86 – Distribuição Geral de Sentimentos pela Rotulagem Automática

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em seguida, realizou-se uma análise amostral do resultado obtido, na qual
observou-se inconsistências no sentimento identificado, como apresentado no
Quadro 29.
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Quadro 29 – Amostragem de dados após a rotulagem automática
Unidade

Faixa

Curso

etária

Tipo

de

Comentário

Aluno

ALPHAVILLE

Jovem

UI2

Veterano

ACLIMAÇÃO

Adultos

IPTC

Veterano

Sentimento
Identificado

Do ano passado para esse não
mudou muita coisa, nem para
bom, nem para ruim
Que os professores continuem

Positivo

Negativo

na linha que estão seguindo.
BUTANTÃ

Adultos

UI1

Novato

Não tenho nada do reclamar. A

Negativo

Cultura Inglesa, até agora, está
superando minhas expectativas.
SANTOS

Adultos

UI2

Novato

Vocês estão de parabéns!

Neutro

TATUAPE

Jovem

UI1

Veterano

tudo na cantina é muito caro

Positivo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Dadas as inconsistências apontadas, realizou-se uma análise mais detalhada
dos dados e do processo de rotulagem automática, onde conclui-se que,
diferentemente dos resultados obitidos por Rani e Kumar (2017), neste trabalho, a
inexistência de algumas palavras no léxico NRC Emotion pode ter comprometido a
qualidade do resultado final de identificação de sentimentos, outro aspecto à
considerar, é o fato desse léxico não ser do contexto da educação.
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APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO DA ABORDAGEM
PROPOSTA
Segundo Pressman (2016), os casos de uso são definidos sob o ponto de vista
de um ator, sendo este, o papel que as pessoas (usuários) ou dispositivos
desempenham ao interagir com o software. Abaixo são descritos os 9 (nove) casos
de uso da ferramenta SAS4 Schools que são desempenhados por 2 (dois) atores, a
saber: Administrador do Sistema e Administrador Acadêmico.
1. Importar Modelo de ML
Descrição: Este caso de uso permite ao ator realizar o upload de um
arquivo contendo um modelo de ML válido, substituindo e inativando
outro(s) existente(s).
Ator: Administrador do Sistema.
Pré-condições: O ator deve estar autenticado com seu login e senha de
acesso.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de importar um modelo de ML que fora construído
externamente ao SAS4 Schools.
a) Ator clica no botão “ACCESS” do painel “Artificial Intelligence”
na tela inicial da área logada do sistema;
b) Sistema apresenta a tela de listagem de modelos de ML
previamente cadastrados;
c) Ator clica no botão “UPLOAD AI MODEL”;
d) Sistema apresenta a tela para upload de um novo modelo de ML;
e) Ator preenche os campos: Name, Description, Accuracy Index,
Cross Validation Index, seleciona o arquivo do modelo de ML a
ser importado e clica no botão “UPLOAD”.
f) Sistema altera o status do(s) modelo(s) de ML já existente(s) para
“Inativo”, realiza a importação do novo modelo com o status
“Ativo”.
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Cenário Alternativo: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de desistir de importar um modelo de ML que fora construído
externamente ao SAS4 Schools.
a) Ator clica no botão “CLOSE” na tela para upload de um novo
modelo de ML;
b) Sistema fecha a tela de importação de modelo de ML e
desconsidera os dados previamente preenchidos.
Cenário de Exceção: Não se aplica.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
modelos de ML atualizada.
2. Criar Modelo de ML
Descrição: Este caso de uso permite ao ator criar um modelo de ML
baseado nos dados disponíveis no banco de dados, ou seja, o sistema
fará uso das informações de sentimentos já classificadas anteriormente
para gerar um novo modelo atualizado.
Ator: Administrador do Sistema.
Pré-condições: O ator deve estar autenticado com seu login e senha de
acesso.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de criar um novo modelo de ML baseado em dados de
classificação de sentimentos disponíveis no banco de dados.
a) Ator clica no botão “ACCESS” do painel “Artificial Intelligence”
na tela inicial da área logada do sistema;
b) Sistema apresenta a tela de listagem de modelos de ML
previamente cadastrados;
c) Ator clica no botão “CREATE NEW AI MODEL”;
d) Sistema seleciona todas as opiniões existentes no banco de
dados, realiza o processo de pré-processamento dos dados,
treinamento e testes de um novo ML utilizando o algoritmo Naive
Bayes e apresenta a tela de criação de modelo de ML, contendo

208

um comparativo das métricas de desempenho “Accuracy” e
“Cross Validation” entre os modelos atual e novo;
e) Ator clica no botão “YES”.
f) Sistema altera o status do(s) modelo(s) de ML já existente(s) para
“Inativo”, realiza a criação do novo modelo com o status “Ativo”.
Cenário Alternativo: Não se aplica.
Cenário de Exceção: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de criar um novo modelo de ML baseado em dados de
classificação de sentimentos disponíveis no banco de dados, entretanto,
o sistema identifica que o modelo atual apresenta índices de
performance melhores do que o novo modelo.
a) Sistema apresenta a tela de criação de modelo de ML, contendo
um comparativo das métricas de desempenho “Accuracy” e
“Cross Validation” entre os modelos atual e novo, acompanhado
de um mensagem de alerta informando que o novo modelo não
poderá ser criado;
b) Ator clica no botão “CLOSE” na tela de criação de um novo
modelo de ML;
c) Sistema fecha a tela de criação de modelo de ML e desconsidera
o processo de criação de novo um novo modelo.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
modelos de ML atualizada.
3. Consultar Pesquisas
Descrição: Este caso de uso permite ao ator consultar as pesquisas
existentes.
Ator: Administrador do Acadêmico.
Pré-condições: O ator deve estar autenticado com seu login e senha de
acesso.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de consultar as pesquisas existentes.
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a) Ator clica no botão “ACCESS” do painel “Data Analysis” na tela
inicial da área logada do sistema;
b) Sistema apresenta a tela de listagem de pesquisas previamente
cadastradas;
Cenário Alternativo: Não se aplica.
Cenário de Exceção: Não se aplica.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
pesquisas atualizada.
4. Criar Pesquisa
Descrição: Este caso de uso permite ao ator cadastrar uma nova
pesquisa para agrupamento de opiniões.
Ator: Administrador do Acadêmico.
Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de pesquisas
existentes, conforme caso de uso 3 – Consultar Pesquisas.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de cadastrar um nova pesquisa para agrupamento de
opiniões.
a) Ator clica no botão “NEW SURVEY” na tela de consulta de
pesquisas;
b) Sistema apresenta a tela de cadastro de pesquisa;
c) Ator preenche os campos: Name e Description, seleciona a opção
de status (Active/Inactive) e clica no botão “SAVE”.
d) Sistema salva os dados da nova pesquisa no banco de dados e
fecha a tela de cadastro de pesquisa.
Cenário Alternativo: Não se aplica.
Cenário de Exceção: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de cadastrar um nova pesquisa para agrupamento de opiniões,
entretanto, o nome é o mesmo de outra pesquisa já existente.
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a) Sistema apresenta mensagem de erro alertanto o Ator que o
nome da pesquisa informada não é válido;
b) Ator clica no botão “CLOSE”;
c) Sistema fecha a tela de cadastro de pesquisa.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
pesquisas atualizada.
5. Consultar Opiniões
Descrição: Este caso de uso permite ao ator consultar as opiniões
existentes para uma pesquisa.
Ator: Administrador do Acadêmico.
Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de pesquisas
existentes e ter selecionado uma pesquisa na lista apresentada,
conforme caso de uso 3 – Consultar Pesquisas.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de visualizar as opiniões cadastradas para uma
determinada pesquisa.
a) Ator seleciona a pesquisa desejada na lista de pesquisas válidas
e clicar no botão “VIEW OPINIONS” na tela de consulta de
pesquisas;
b) Sistema realiza a consulta de opiniões para a pesquisa
selecionada e apresenta a tela de listagem de opiniões;
Cenário Alternativo: Não se aplica.
Cenário de Exceção: Não se aplica.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
opiniões da pesquisa selecionada.
6. Importar Opiniões
Descrição: Este caso de uso permite ao ator realizar o upload de
arquivo contendo uma lista de opiniões a serem analisadas.
Ator: Administrador do Acadêmico.
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Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de opiniões para
uma pesquisa selecionada, conforme caso de uso 5 – Consultar
Opiniões.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de realizar o upload de arquivo contendo a lista de
opiniões para uma determinada pesquisa.
a) Sistema realiza a consulta de opiniões para a pesquisa
selecionada e apresenta a tela de listagem de opiniões sem
qualquer opinião previamente cadastrada;
b) Ator clica no botão “UPLOAD OPINIONS”;
c) Sistema apresenta tela para seleção de arquivo para upload de
opiniões;
d) Ator clicar no botão “SELECT FILE”, seleciona um arquivo Excel
contendo a lista de opiniões e clica botão “UPLOAD”;
e) Sistema valida tipo do arquivo (Excel), formato dos dados e salva
as opiniões no banco de dados, vinculando-as a pesquisa
selecionada.
Cenário alternativo: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de realizar o upload de arquivo contendo a lista de opiniões
para uma determinada pesquisa, entretanto, resolve cancelar a
operação.
a) Ator clica no botão “CLOSE” na tela para seleção de arquivo para
upload de opiniões;
b) Sistema fecha a tela de importação de opiniões e cancela a
operação.
Cenário de Exceção 1: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de realizar o upload de arquivo contendo a lista de opiniões
para uma pesquisa que já possui opiniões vinculadas.
a) Sistema oculta a exibição do botão “UPLOAD OPINIONS” na tela
de listagem de opiniões.
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Cenário de Exceção 2: Este cenário é iniciado quando o ator seleciona
um arquivo com a lista de opiniões em formato diferente do Excel.
a) Sistema apresenta mensagem de erro informando que apenas
arquivo em formato “Excel” é suportado.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
opiniões da pesquisa selecionada.
7. Classificar Opiniões
Descrição: Este caso de uso permite ao ator realizar o classificação de
sentimentos de um conjunto de opiniões.
Ator: Administrador do Acadêmico.
Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de opiniões para
uma pesquisa selecionada, conforme caso de uso 5 – Consultar
Opiniões.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de realizar a classificação de sentimentos de um
conjunto de opiniões para uma determinada pesquisa.
a) Sistema realiza a consulta de opiniões para a pesquisa
selecionada e apresenta a tela de listagem de opiniões sem
qualquer classificação de sentimentos previamente cadastrada;
b) Ator clica no botão “CLASSIFY OPINIONS”;
c) Sistema apresenta tela solicitando a confirmação da classificação
de opiniões;
d) Ator clicar no botão “CLASSIFY;
e) Sistema realiza o processo de classificação de sentimentos das
opiniões

vinculadas

identificação

das

à

pesquisa

emoções

e

selecionada,

realiza

calcula

grau

o

a
de

satisfação/insatisfação para cada opinião e persiste estes dados
no banco de dados;
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f) Sistema apresenta a lista de opiniões classificadas como
positivas em fonte na cor verde, classificadas como negativas na
cor vermelho e classificadas como neutras na cor azul.
Cenário alternativo: Este cenário é iniciado quando o ator indica
intenção de realizar a classificação de sentimentos de um conjunto de
opiniões para uma determinada pesquisa, entretanto, resolve cancelar a
operação.
c) Ator clica no botão “CLOSE” na tela para seleção de arquivo para
upload de opiniões;
d) Sistema fecha a tela de confirmação de classificação de opiniões
e cancela a operação.
Cenário de Exceção 1: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de realizar a classificação de sentimentos de um conjunto de
opiniões para uma determinada pesquisa que já possui opiniões
classificadas.
a) Sistema oculta a exibição do botão “CLASSIFY OPINIONS” na
tela de listagem de opiniões.
Cenário de Exceção 2: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de realizar a classificação de sentimentos de um conjunto de
opiniões para uma determinada pesquisa, entretanto, não existe modelo
de ML cadastrado.
a) Sistema apresenta mensagem de erro informando uma violação
de integridade.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar a listagem de
opiniões da

pesquisa

selecionada

com os devidos dados de

classificação de sentimentos.
8. Visualizar Detalhes da Opinião
Descrição: Este caso de uso permite ao ator visualizar os detalhes da
classificação de sentimentos de uma determinada opinião.
Ator: Administrador do Acadêmico.
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Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de opiniões para
uma pesquisa selecionada, conforme caso de uso 5 – Consultar
Opiniões.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de visualizar os detalhes da classificação de
sentimentos de uma determinada opinião.
a) Sistema realiza a consulta de opiniões para a pesquisa
selecionada e apresenta a tela de listagem de opiniões com a
classificação de sentimentos previamente cadastrada;
b) Ator seleciona a opinião desejada e clica no botão “VIEW
OPINION DETAILS”;
c) Sistema apresenta tela contendo a análise sumarizada da opinião
selecionada: Sentiment Probabilities, Satisfaction / Dissatisfaction
e Emotions Identified.
Cenário alternativo: Não se Aplica.
Cenário de Exceção: Este cenário é iniciado quando o ator indica a
intenção de visualizar os detalhes da classificação de sentimentos de
uma determinada opinião que ainda não foi classificada.
a) Sistema oculta a exibição do botão “VIEW OPINION DETAILS”
na tela de listagem de opiniões.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar os detalhes do
processo

de

classificação

de

sentimentos,

emoções

e

satisfação/insatisfação.
9. Visualizar Dashboards
Descrição: Este caso de uso permite ao ator visualizar os dashboards
da classificação de sentimentos, emoções e satisfação/insatisfação de
uma determinada pesquisa.
Ator: Administrador do Acadêmico.
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Pré-condições: O ator deve ter realizado a consulta de opiniões para
uma pesquisa selecionada, conforme caso de uso 5 – Consultar
Opiniões.
Cenário Principal de Sucesso: Este cenário é iniciado quando o ator
indica a intenção de visualizar os dashboards da classificação de
sentimentos, emoções e satisfação/insatisfação de uma determinada
pesquisa.
a) Sistema realiza a consulta de opiniões para a pesquisa
selecionada e apresenta a tela de listagem de opiniões com a
classificação de sentimentos previamente cadastrada;
b) Ator clica no botão “VIEW DASHBOARDS”;
c) Sistema apresenta tela de exibição dos dashboards, contendo 5
(quatro) abas: Sentiment Vision, Emotion Vision, Sentiments &
Emotions Vision, Satisfaction Vision e Word, bem como, as
opções de Filtro por: Unit, Course, Age Group e Student Type;
d) Ator seleciona a aba de sua escolha, preenche as opções de
filtros desejadas e clica no botão “APPLY FILTERS”;
e) Sistema realiza a consulta no banco de dados de acordo com o(s)
filtro(s) selecionado(s), o tipo de relatório desejado (aba) e
apresenta os seguintes dashboards:
✓ Sentiment Vision:
o General Sentiment Distribution (gráfico de barras)
o Sentiment Composition (gráfico de pizza)
o Sentiment Distribution by Unit (gráfico de barras
empilhadas)
o Sentiment Distribution by Course (gráfico de barras
empilhadas)
o Sentiment Distribution by Age Group (gráfico de
barras empilhadas)
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o Sentiment Distribution by Student Type (gráfico de
barras empilhadas)
✓ Emotion Vision:
o General Emotion Distribution (gráfico de barras)
o General Emotions Composition (gráfico de pizza)
o Emotion Distribution by Unit (gráfico de barras
empilhadas)
o Emotion Distribution by Course (gráfico de barras
empilhadas)
o Emotion Distribution by Age Group (gráfico de
barras empilhadas)
o Emotion Distribution by Student Type (gráfico de
barras empilhadas)
✓ Sentiments & Emotions Vision:
o Sentiments Distribution by Emotions (gráfico de
barras empilhadas)
o Emotions Distribution by Positive Sentiment (gráfico
de barras)
o Emotions Composition Positive Sentiment (gráfico
de pizza)
o Emotions Distribution by Negative Sentiment (gráfico
de barras)
o Emotions Composition Negative Sentiment (gráfico
de pizza)
o Emotions Distribution by Neutral Sentiment (gráfico
de barras)
o Emotions Composition Neutral Sentiment (gráfico de
pizza)
✓ Satisfaction Vision:
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o Satisfaction Composition (gráfico de pizza)
o Satisfaction/Dissatisfaction

Average

(gráfico

de

barras)
o Satisfaction Distribution by Unit (gráfico de barras
empilhadas)
o Satisfaction Distribution by Course (gráfico de barras
empilhadas)
o Satisfaction Distribution by Age Group (gráfico de
barras empilhadas)
o Satisfaction Distribution by Student Type (gráfico de
barras empilhadas)
✓ Word Cloud Vision:
o Word Cloud
Cenário alternativo: Não se Aplica.
Cenário de Exceção: Não se Aplica.
Pós-condições: Sistema permite ao ator visualizar de maneira geral os
resultados do processo de classificação de sentimentos, emoções e
satisfação/insatisfação de uma pesquisa.
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APÊNDICE E – SCRIPT PYTHON PARA ROTULAGEM AUTOMÁTICA DOS
DADOS
# Importando os pacotes
import pandas as pd
import string
import re
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords
from langdetect import detect
# Lendo o NRC Emotion Data Base
NRC_emotion_db = pd.read_csv("NRC-Emotion-Lexicon-v0.92-tratado.csv",
sep=";", encoding="ISO-8859-1")
df_nrc = NRC_emotion_db.iloc[:,[1,3,4]]
# Funções auxiliaries
# Remove os espaços em branco nas extremidades da String
def removeWriteSpaces(texto):
return texto.strip()
# Remove o grupo de símbolos/pontuações !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
def removePonctuation(texto):
return texto.translate(texto.maketrans("","", string.punctuation))
# Remove os números
def removeNumbers(texto):
return re.sub(r'\d+', '', texto)
# Remove as stop of words do texto de acordo com o idioma identificado
def removeStopWords(texto):
stop_words = []
try:
language = detect(texto)
except:
language = 'pt'
if language == 'en':
stop_words = stopwords.words('english')
elif language == 'pt':
stop_words = stopwords.words('portuguese')
# Realizar o Tokenization
word_tokens = word_tokenize(texto)
filtered_text = [word for word
stop_words] return filtered_text

in

word_tokens

if

# Centraliza todas as operações de pre-processamento do texto
def preProcessamento(texto):
texto
texto
texto
texto
texto

=
=
=
=
=

removeNumbers(texto)
removePonctuation(texto)
texto.lower()
removeWriteSpaces(texto)
removeStopWords(texto)

return texto

not

word

in
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# Realiza o cálculo de polaridade de sentimento da sentença
def classificao(sentenca):
df_result = df_class.loc[df_class['Portuguese (pt)'].isin(sentenca)]
df_result = df_result.drop_duplicates()
total_positivo = df_result.Positive.sum()
total_negativo = (df_result.Negative.sum()*-1)
palavras_especiais = ['bom','ótimo','ótima']
for pe in palavras_especiais:
for pl in sentenca:
if pe in pl:
total_positivo += 1
resultado_final = (total_positivo+total_negativo)
if resultado_final < 0:
return 'Negativo'
elif resultado_final > 0:
return 'Positivo'
else:
return 'Neutro'
# Gera arquivo de base de dados rotulada
def get_opinioes_rotuladas():
df_opinioes_ci
=
pd.read_excel("db_CI.xlsx",
names=['UNIDADE','FX.ETARIA','CURSO','TIPO_ALUNO','OPINIAO'])
df_opinioes_ci
=
pd.DataFrame(df_opinioes_ci,
columns
=
['UNIDADE','FX.ETARIA','CURSO','TIPO_ALUNO','OPINIAO','CLASSE_SENTIMEN
TO'])
df_opinioes_ci['CLASSE_SENTIMENTO']
=
df_opinioes_ci['CLASSE_SENTIMENTO'].astype(str)
for i, row in df_opinioes_ci.iterrows():
df_opinioes_ci.at[i,'CLASSE_SENTIMENTO']
classificao(preProcessamento(row['OPINIAO']))
df_opinioes_ci.to_excel("db_CI_classificada.xlsx",
sheet_name='Opinioes_classificadas')

=
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APÊNDICE F – REGISTRO DA FERRAMENTA SAS4 SCHOOLS NO INPI
Este apêndice contém os dados do registro do software SAS4 Schools Sentiments Analysis System for Education no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI).
Figura 87 – Pedido de Registro de Programa de Computador (1)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 88 – Pedido de Registro de Programa de Computador (2)

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 89 – Pedido de Registro de Programa de Computador (3)

Fonte: Elaborado pelo Autor
Figura 90 – Pedido de Registro de Programa de Computador (4)

Fonte: Elaborado pelo Autor

