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 Alguns resultados
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Faces do Processamento de Textos
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(Grobelnik, 2011)

Fonte: http://videolectures.net/wims2011_grobelnik_processing/

- A interação entre 

as diferentes áreas 

é essencial para a 

resolução do 

problema



Semântica

 É um tema é bastante abrangente e não há consenso

entre os pesquisadores da Linguística sobre os limites da 

Semântica (Riemer, 2010; Fossile, 2009; Araújo, 2007). 

 Nosso interesse está na representação e no uso do 

significado (ou sentido) de itens linguísticos (palavras, 

expressões ou documentos completos) para melhorar os 

resultados da Mineração de Textos
4



Significado de Textos

 Para se entender o significado de textos é necessário conhecer:

o Vocabulário

o Gramática do idioma

o Relações semânticas entre os itens linguísticos

o Conhecimento de mundo e do contexto no qual os textos foram escritos

 Fenômenos linguísticos podem alterar o significado composicional

do que é dito (Riemer, 2010)

o Ambiguidade

o Sarcasmo

o Ironia
5



Mineração de Textos

 O tratamento adequado da semântica dos textos pode levar 

a resultados mais apropriados em determinadas aplicações

 Por exemplo: permite a diferenciação de documentos que, 

apesar de utilizarem o mesmo vocabulário, apresentam 

ideias diferentes sobre o mesmo assunto
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Mineração de Textos

 É necessário ter um modelo de representação de textos 

que possibilite a representação adequada do problema

o Modelo espaço-vetorial

o Redes
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Mineração de Textos

 É necessário ter um modelo de representação de textos 

que possibilite a representação adequada do problema

o Modelo espaço-vetorial

o Redes

A bag-of-words já é suficiente?
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Mineração de Textos

 É necessário ter um modelo de representação de textos 

que possibilite a representação adequada do problema

o Modelo espaço-vetorial

o Redes

A bag-of-words já é suficiente?  DEPENDE do problema!
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Semântica na Organização de Documentos
Exemplo 1
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D1: Guga é o campeão do Tennis Masters Cup. Ele venceu Agassi por 

três sets a zero no jogo final.

D2: Hamilton larga na pole position e vence o Grande Prêmio do 

Canadá. Após colisão, Massa abandona a prova.

Coleção de notícias de vários esportes
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D1: Guga é o campeão do Tennis Masters Cup. Ele venceu Agassi 

por três sets a zero no jogo final.

D2: Hamilton larga na pole position e vence o Grande Prêmio do

Canadá. Após colisão, Massa abandona a prova.

Coleção de notícias de vários esportes

Objetivo: Classificar por esporte

o Cada esporte possui seus termos específicos

o Documentos de um mesmo esporte usam palavras similares

o A classe pode ser determinada em grande parte pelo 
vocabulário utilizado
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D1: Guga é o campeão do Tennis Masters Cup. Ele venceu Agassi por 

três sets a zero no jogo final.

D2: Hamilton larga na pole position e vence o Grande Prêmio do 

Canadá. Após colisão, Massa abandona a prova.

Coleção de notícias de vários esportes

Objetivo: Classificar por desempenho de atleta brasileiro

o É necessário saber
- Guga e Massa são atletas brasileiros

- “ser campeão” representa vitória

- “abandonar a prova” representa derrota



Semântica na Organização de Documentos
Exemplo 2
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D1: Amei esse hotel! Check-in rápido, banheiro grande, quarto quente 

no inverno, cama confortável...

D2: Fila grande, prato pequeno, cerveja quente e atendimento 

demorado. Foi uma experiência péssima!

Coleção de textos de opinião de vários produtos e serviços
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D1: Amei esse hotel! Check-in rápido, banheiro grande, quarto 

quente no inverno, cama confortável...

D2: Fila grande, prato pequeno, cerveja quente e atendimento

demorado. Foi uma experiência péssima!

Coleção de textos de opinião de vários produtos e serviços

Objetivo: Classificar por produto

o Termos específicos para cada tipo de produto

o Vocabulário tem grande contribuição na diferenciação das 
classes
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D1: Amei esse hotel! Check-in rápido, banheiro grande, quarto quente 

no inverno, cama confortável...

D2: Fila grande, prato pequeno, cerveja quente e atendimento 

demorado. Foi uma experiência péssima!

Coleção de textos de opinião de vários produtos e serviços

Objetivo: Classificar por polaridade da opinião
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D1: Amei esse hotel! Check-in rápido, banheiro grande, quarto

quente no inverno, cama confortável...

D2: Fila grande, prato pequeno, cerveja quente e atendimento 

demorado. Foi uma experiência péssima!

Coleção de textos de opinião de vários produtos e serviços

Objetivo: Classificar por polaridade da opinião

o Limitação das palavras de sentimentos (dependência de domínio)

o Presença de sentiment shifters (palavras de negação, por exemplo)

o Sarcasmo

o Opiniões implícitas

o...



Níveis de complexidade semântica de problemas de 
classificação

1º. nível: Organização por tópico

o Problemas que dependem basicamente do vocabulário

o Cada classe possui termos bastante característicos

o Documentos podem ser diferenciados em grande parte pelas palavras utilizadas

2º. nível: Organização semântica

o Problemas que necessitam mais do que apenas o vocabulário para serem 
resolvidos

o Classes distintas podem usar o mesmo vocabulário

o Requerem uma análise mais profunda 22



Semântica na Organização de Documentos
Exemplo

23

 bag-of-words

 7 algoritmos de 

classificação; 105

configurações

 10-fold cross-

validation
A

c
u
rá

c
ia

desemp. atletaesporte produto polaridade(Sinoara, 2018)



Enriquecimento Semântico de Representação de Textos
Abordagens

 Conceitos identificados em fontes externas (Spanakis et al., 2012; 

Gabrilovich e Markovitch, 2007)

 Técnicas de Processamento de Língua Natural (Shehata et al., 

2010; Persson et al., 2009)

 Métodos de modelagem de tópicos (Lu et al., 2011; Zrigui et al., 2012; Liu 

et al., 2011)

 Modelos de semântica distribucional (Le e Mikolov, 2014; Sinoara et al., 

2019)
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Enriquecimento Semântico de Representação de Textos
Abordagens

 Conceitos identificados em fontes externas (Spanakis et al., 

2012; Gabrilovich e Markovitch, 2007)

 Técnicas de Processamento de Língua Natural (Shehata et al., 

2010; Persson et al., 2009)

 Métodos de modelagem de tópicos (Lu et al., 2011; Zrigui et al., 2012; Liu 

et al., 2011)

 Modelos de semântica distribucional (Le e Mikolov, 2014; Sinoara et al., 

2019)
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Mineração de Textos e Semântica

26

Fontes de conhecimento 

identificadas em um 

mapeamento sistemático da 

literatura sobre a Semântica 

na Mineração de Textos

(Sinoara et al., 2017)



Representação de Textos
Abordagens semânticas

 Conceitos identificados em fontes externas (Spanakis et al., 2012; 

Gabrilovich e Markovitch, 2007)

 Técnicas de Processamento de Língua Natural (Shehata et al., 

2010; Persson et al., 2009)

 Métodos de modelagem de tópicos (Lu et al., 2011; Zrigui et al., 2012; Liu 

et al., 2011)

 Modelos de semântica distribucional (Le e Mikolov, 2014; Sinoara et al., 

2019)
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Algumas Tarefas de
Processamento de Língua Natural

 Correção gramatical

 Anotação de etiquetas 
morfossintáticas

 Análise sintática

o funcional

o de constituinte

 Reconhecimento de 
entidades nomeadas

28

 Anotação de papéis 

semânticos

 Desambiguação lexical de 

sentidos

 Similaridade semântica

 Resolução de 

correferências



Representação de Textos
Abordagens semânticas

 Conceitos identificados em fontes externas (Spanakis et al., 2012; 

Gabrilovich e Markovitch, 2007)

 Técnicas de Processamento de Língua Natural (Shehata et al., 

2010; Persson et al., 2009)

 Métodos de modelagem de tópicos (Lu et al., 2011; Zrigui et al., 2012; 

Liu et al., 2011)

 Modelos de semântica distribucional (Le e Mikolov, 2014; Sinoara et al., 

2019)

29



Métodos de modelagem de tópicos

 Encontram os tópicos que compõem os documentos

o Espaço semântico

 Tópicos:

o Atributos em um espaço de menor dimensionalidade

− Redução de dimensionalidade

o Clusters

− Agrupamento

30



Uso de métodos de modelagem de tópicos

 Latent Dirichlet Allocation (LDA) na organização de 
documentos (Sinoara et al., 2017b)

o Coleção de notícias sobre esportes em português

o Análise qualitativa dos grupos com apoio de um especialista

o Avaliação do LDA como método de agrupamento

− LDA vs K-means

o Avaliação do LDA como método de redução de dimensionalidade / 
extração de termos

− LDA vs bag-of-words
31



LDA
Análise do especialista

 No geral, os tópicos encontrados foram bons

 No entanto...

o Documentos de esportes diferentes foram colocados no mesmo 

grupo

o Documentos de um mesmo esporte foram colocados em grupos 

diferentes

32



LDA
Análise do especialista

Exemplo: notícias de Formula 1

91 documentos  8 grupos
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LDA
Análise do especialista

Notícias de Formula 1 (91 documentos em 8 grupos)

o 3 grupos com apenas documentos de Formula 1
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LDA
Análise do especialista
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Notícias de Formula 1 (91 documentos em 8 grupos)

o 1 grupo com documentos de Formula 1 e da extinta Fórmula 3000



Notícias de Formula 1 (91 documentos em 8 grupos)

o 2 grupos com documentos de Formula 1 e MotoGP

LDA
Análise do especialista

36



LDA
Análise do especialista

37

Notícias de Formula 1 (91 documentos em 8 grupos)

o 1 grupo com documentos de Formula 1, de outros esportes a motor e 

de Futebol



LDA
Análise do especialista
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Notícias de Formula 1 (91 documentos em 8 grupos)

o 1 grupo com documentos de Formula 1, Futebol, Boxe, Esgrima e 

Hipismo



LDA
Avaliação experimental (Fscore)

 LDA vs bag-of-words
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LDA em
Cenários semanticamente mais complexos

 Agrupamento por esporte vs Agrupamento por desempenho de atleta 

brasileiro
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LDA em
Cenários semanticamente mais complexos

 Agrupamento por esporte vs Agrupamento por desempenho de atleta 

brasileiro

41

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

topic semantic

LDA K-means

BOW K-means (cosine)

BOW K-means (random)



Representação de Textos
Abordagens semânticas

 Conceitos identificados em fontes externas (Spanakis et al., 2012; 

Gabrilovich e Markovitch, 2007)

 Técnicas de Processamento de Língua Natural (Shehata et al., 

2010; Persson et al., 2009)

 Métodos de modelagem de tópicos (Lu et al., 2011; Zrigui et al., 2012; Liu 

et al., 2011)

 Modelos de semântica distribucional (Le e Mikolov, 2014; Sinoara et 

al., 2019)
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Semântica Distribucional

 Área de pesquisa que estuda e desenvolve teorias e métodos para o 

cálculo de similaridade semântica entre itens linguísticos

 Modelos de semântica distribucional baseiam-se na hipótese 

distribucional (Turney e Pantel, 2010)

43

Distributional hypothesis: 

palavras que ocorrem em 

contextos similares tendem 

a ter significados similares

o Palavras podem ser representadas 

por vetores cujas dimensões são 

contextos

o Palavras cujos vetores são 

similares tendem a ter sentidos 

similares



Modelos de Semântica Distribucional
Distributional Semantic Models

 Modelos de contagem

o Baseados na contagem de contextos

 Modelos preditivos / neural language models / embeddings

o Gerados por redes neurais artificiais

44



Modelos de Semântica Distribucional

 Modelos preditivos / neural language

models / embeddings

o Inicialmente desenvolvidos para 

modelagem de língua

− Predizer uma palavra dado um contexto

o Apresentam melhores resultados em 

diferentes tarefas de semântica lexical 
(Baroni et al., 2014)

45
Modelo CBOW

Fonte: (Rong, 2016)



Embeddings

 Word2Vec (Mikolov et al., 2013)

 Glove (Pennington et al., 2014)

 fastText (Bojanowski et al., 2017)

 node2Vec (Grover e Leskovec, 2016)

o Representação de nós de redes

 NASARI (Camacho-Collados et al., 2016)

o Representação de conceitos e entidades (synsets)
46



Embeddings

 Representação de Palavras x Synsets

Exemplo: Representação vetorial de “São Paulo”

O que está sendo representado?

47

https://babelnet.org/search?word=S%C3%A3o+Paulo&lang=EN


Uso de representação de documentos baseada em 
Embeddings

 Avaliação na classificação de documentos e no cálculo de 

similaridade semântica (Sinoara et al., 2019)

o Bag-of-words

o LDA

o Word2Vec

o Babel2Vec (desambiguação + Word2Vec)

o NASARI+Babel2Vec (desambiguação + NASARI + Word2Vec)
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Uso de representação de documentos baseada em 
Embeddings

 Alguns resultados -

classificação (Macro-

F1)

49Fonte: (Sinoara et al., 2019)

1- NASARI+Babel2Vec

2- Babel2Vec

3- Bag-of-words

4- LDA

5- Word2Vec



Uso de representação de documentos baseada em 
Embeddings

 Alguns resultados – similaridade 

semântica

o Correlação entre julgamentos de humanos 

e similaridade entre vetores

50(Sinoara et al., 2019)



Representações Propostas
Aspectos Semânticos Abordados

Conhecimento do domínio

o gBoED (Scheicher et al., 2016)

Sentidos (termos desambiguados) e hiperônimos

o Uni-based (Sinoara, 2018)

Papéis semânticos

o SR-based Terms e  SR-based Sentences (Sinoara et al., 2016)

Sentidos (termos desambiguados) e representações distribuídas de itens 

linguísticos

o NASARI2DocVec, Babel2Vec e NASARI+Babel2Vec (Sinoara et al., 2019)
51



Representações Propostas
Aspectos Semânticos Abordados

Representações baseadas em conhecimento do domínio, 

hiperônimos ou papéis semânticos

o Apresentaram desempenho de classificação mais baixo

o Apresentam atributos mais expressivos

52



Representações Propostas
Aspectos Semânticos Abordados

Representações baseadas em embeddings

o Apresentaram performance de classificação superiores a bag-of-

words, LDA e Doc2Vec

o Apresentam atributos pouco expressivos, porém podem ser 

interpretadas por meio dos vetores vizinhos

53



Próximos passos...

Projeto “Representações Semanticamente Enriquecidas para 
Mineração de Textos em Português: Modelos e Aplicações”

 Exploração de diferentes aspectos semânticos, de acordo com 
os problemas a serem tratados

 Aplicações em diferentes tarefas de Mineração de Textos

 Foco na interpretabilidade e explicabilidade dos resultados, 
além do desempenho dos modelos

 Exploração do conhecimento do domínio
54
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