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Contexto e Motivação
As redes sociais já fazem parte do cotidiano de boa parte da 

população. O Twitter já conta com aproximadamente 126 milhões 
de usuários ativos diariamente e 6000 tweets por segundo sendo 
enviados[1]. Neste cenário, a classificação destas mensagens é de 
grande relevância, já que ao identificar o sentimento predominante, 
é possível entender a aceitação do público por parte de certo tópico 
e seu impacto
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Proposta
O projeto consiste em um sistema capaz de inferir a polaridade e 

a emoção atrelada, de forma automatizada, utilizando dados 
provenientes do Twitter. Para tal, é obtida a quantidade 
especificada de tweets, relacionados a um termo qualquer para 
serem processados.

De modo a oferecer uma forma de diferenciar diversos assuntos 
de mesmo termo de busca, foi desenvolvido um mecanismo para a 
criação de tópicos e separação dos textos contidos nestes.
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Aplicação

Resultados para a Análise de Sentimentos

Resultados para o Reconhecimento de Emoções

Em relação aos modelos estatísticos, utilizados para modelagem 
em tópicos. A figura abaixo apresenta um exemplo de tópico obtido 
com o LDA, para o termo “nobel”.

O sistema desenvolvido foi dividido em um módulo para a coleta 
de tweets, modelos de deep learning para análise de sentimentos e 
emoções e um modelo estatístico para a modelagem de tópicos

A integração das partes se deu na aplicação desenvolvida para 
a apresentação visual. Assim o processamento todo foi feito no 
servidor de aplicação, e os resultados poderiam ser visualizados 
no lado do cliente.

Resultados
Para os modelos de Deep Learning, foram feitos testes com 

datasets anotados por pessoas[2][3]. Os resultados seguintes são 
para os melhores modelos treinados de cada arquitetura.

Aplicação desenvolvida com React e Flask para apresentação 
das informações obtidas a partir da classificação dos textos e 
modelagem em tópicos.

A figura abaixo representa a visualização dos resultados de um 
tópico para o termo “nobel”. Esta conta com:

● Nuvem de palavras: seleção de palavras que compõem o 
tópico;

● Barra de polaridade: apresenta resultados da análise de 
sentimentos

● Grau de emoção: apresenta resultados do reconhecimento 
de emoções
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