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Resumo 
O artigo tem como objetivo fazer uma análise de sentimento dos usuários de redes sociais 
a respeito de casos que tiveram grande repercussão na mídia e gerar uma relação com o 
modo que o jornalismo apura as informações. Tendo como foco principal o Twitter e 
tratando do caso do estupro coletivo que aconteceu em maio de 2016 no Rio de Janeiro, 
a ideia é mostrar as reações positivas e negativas dos usuários em relação ao caso e 
mostrar como a ferramenta foi usada como um espaço de denúncia, já que na época o 
caso foi descoberto pela rede social. Experimentando essa análise de sentimentos como 
um radar de eventos que têm grande valor-notícia: a comoção pública. Com a conclusão 
de que o programa iFeel e a análise de sentimentos não são adequados para a finalidade 
jornalística que propomos anteriormente devido à falta de resultados expressivos. 
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Introdução 

Entre a manhã do dia 21 e o final do dia 22 de maio de 2016, uma jovem de 16 

anos foi vítima de um estupro coletivo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime parou 

o país, gerou manifestações tanto nas ruas, quanto na internet. A adolescente teria saído 

de um baile funk às 7 horas da manhã de sábado acompanhada de uma amiga, de seu 

“ficante” e de Lucas Perdomo, de 20 anos, então jogador do Boavista (RJ). Segundo os 

relatos, eles foram até a casa do rapaz com quem se relacionava. Então, às 10 horas da 

manhã, a amiga, o “ficante” e Lucas teriam ido embora, enquanto a menina ficou no local 

desacordada. 

Em seguida, às 11 horas, o traficante Moisés Lucena, de 28 anos, conhecido 

como Canário, encontrou a vítima e a levou para outra casa, na mesma comunidade. Ele 

                                                   
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 
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teria sido o primeiro a estuprá-la, na manhã do sábado. Depois de 32 horas, Raí de Souza, 

de 22 anos, Raphael Belo, de 41 anos e o traficante conhecido como Jefinho teriam chego 

na casa, cometido o crime e gravado imagens da adolescente nua e inconsciente5. Em 

depoimento dado à polícia, a jovem afirma que acordou e foi para casa de táxi6. 

Dois dias depois, na terça-feira (24), um vídeo da vítima desacordada, sendo 

abusada, foi divulgado em redes sociais. As imagens foram encontradas no celular de Raí 

de Souza, que também participou do crime de estupro. A gravação se espalhou pelas redes 

sociais e foi postada no Twitter pelo usuário @Michelbrasil7, que satirizava o crime7. O 

usuário foi bloqueado após inúmeras denúncias. Vários protestos em apoio à vítima foram 

organizados no país. Com a mobilização, a adolescente prestou queixa. 

O Twitter, criado em 2006, é uma rede social que tem como principal foco a 

agilidade, possibilita que as informações, verdadeiras ou não, se disseminem mais 

rapidamente. Os usuários, que podem utilizar até 140 caracteres, escrevem o que querem, 

sem restrição de conteúdo, mas sabendo que os posts podem ser denunciados e apagados 

pela empresa. A ferramenta permite a postagem de fotos, vídeos e links, além do conteúdo 

escrito. O microblog exerce ainda um papel importante na divulgação de informações. 

Pode ser aproveitado tanto como meio de veiculação de notícias, quanto como fonte de 

informação e pesquisa. No entanto, é essencial a checagem dos dados e a apuração bem-

feita, visto que nem sempre o conteúdo é confiável. O bom jornalismo precisa se basear 

em fontes primárias. 

Esses usuários não confiáveis são denominados trolls, na linguagem da internet. 

Os casos acontecem quando indivíduos se expressam no mundo virtual de maneira falsa 

ou maldosa, com objetivo de prejudicar a comunicação entre os usuários, entre eles, as 

páginas de jornalismo. Podem ser percebidos de usuário para usuário, de usuário para 

veículo, de veículo para usuário e de veículo para veículo8. Mas vale lembrar que nem 

toda trollagem é intencional. 

                                                   
5Disponível em http://g1.globo.com/fantastico/edicoes/2016/06/05.html 
6Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-que-
acordou-dopada-e-nua.html 
 
7Disponível em http://www.metropoles.com/brasil/policia-br/policia-investiga-video-que-expoe-jovem-apos-sessao-
de-estupro 
 
8Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2012v9n1p150/22312>. 
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Uma vez que muitas das informações que precisam ser noticiadas são adquiridas 

“da boca do povo”, é necessária atenção ao segmento. Já que hoje em dia, o que era 

discutido nas ruas, de boca em boca, passou a ser discutido virtualmente, de usuário para 

usuário.  

Dentro do Twitter, cada usuário pode se manifestar de maneira positiva, 

negativa, neutra ou indiferente. E isso pode ser verificado através de programas que 

exercem a análise de sentimentos. Cada postagem, os chamados tweets9, na linguagem da 

rede, passa por uma análise, que pode ser por palavras, grupo de palavras, número de 

palavras ou até mesmo por emoticons10. 

Após a verificação do conteúdo dos tweets é possível separar o conteúdo 

compartilhado sobre determinado assunto, de um determinado lugar, em um determinado 

período, em grupos. Uma reação com números extremamente altos e positivos, pode estar 

ligada a uma conquista esportiva do país, por exemplo. Ao mesmo tempo em que uma 

reação com números extremamente altos e negativos, pode estar ligada a uma grande 

tragédia. 

Então, a relação desses sentimentos com o jornalismo se torna mais visível. O 

jornalismo trabalha com assuntos que possuem valor-notícia, capacidade que um 

acontecimento qualquer tem a ponto de precisar ser noticiado. E quando um número 

grande de pessoas se manifesta sobre determinado evento, ele, independentemente se a 

reação for positiva ou negativa, deve ser noticiado. O conteúdo das redes sociais atua 

como um valor-notícia. E a análise desse conteúdo atua como um alarme do que deve ser 

publicado e, consequentemente, discutido pelas pessoas. 

No contexto, o termo Pro-Am, utilizado com a finalidade de perceber a interação 

entre fontes de informação profissionais e amadoras, ganha grande destaque:  
 
A astronomia era praticada em institutos de pesquisa da “grande 
ciência”. Agora, ela também depende da colaboração Pro-Am. Muitos 
amadores continuam a trabalhar sozinhos e muitos profissionais ainda 
se encafuam em suas instituições acadêmicas. Mas surgiram redes de 
pesquisa global, interligando profissionais e amadores com interesses 
comuns em estrelas eruptivas, cometas e asteroides (ANDERSON, 
2006, p. 58). 

 
Mais do que nunca, jornalistas e leitores agem em parceria. A relação é uma via 

de duas mãos. Enquanto o jornal oferece conteúdo para o usuário, o usuário também 

                                                   
9Como são chamadas as publicações no Twitter. 
10Símbolos utilizados para comunicação. 
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fornece conteúdo para o jornal. Mas o movimento da segunda via nem sempre é 

proposital. Assim aconteceu no caso do estupro coletivo no Rio. O vídeo se espalhou 

primeiro nas conversas de Whatsapp11, mas foi publicado pela primeira vez, de forma 

pública, no Twitter. O post foi publicado sem intenção de virar notícia. Porém, devido ao 

grande número de denúncias, em razão do conteúdo, o caso chamou atenção e foi levado 

à polícia. 

Esse é um exemplo do que nem sempre é notado. Ao contrário do caminho 

comum seguido, quando o veículo de comunicação produz a notícia e o público a 

consome, neste caso, o público se torna fonte. Os papéis de invertem e isso gera uma 

interação que tem sido cada vez mais comum na era digital. 

Neste caso, o fato aconteceu e fazia parte da agenda midiática sobre os assuntos 

que precisam ser pautados e com isso discutidos pela sociedade. Isso dialoga, de certa 

forma, com a Teoria do Agendamento, que será melhor explicada posteriormente. Porém 

vale afirmar que esse tipo de caso abriu espaço para o debate público com assuntos como 

o direito das mulheres e o feminismo. 

 

Análise de sentimentos: questões metodológicas 

Para chegar ao objetivo de análise dos sentimentos dos usuários do Twitter foi 

preciso coletar os dados e então submetê-los à análise separadamente. O Twitter dispõe 

de uma ferramenta chamada “busca avançada” para separar determinados grupos de 

posts. Nela, foram inseridas as palavras-chave referentes ao evento que é tema deste 

paper: estupro; Rio; coletivo; homens; adolescente; polícia; vítima; suspeitos; crime. Para 

a triagem, as palavras estupro e coletivo deveriam ser obrigatórias nos tweets 

selecionados. 

O idioma selecionado foi o português, uma vez que o caso aconteceu no Brasil 

e a análise se refere à reação dos brasileiros. Enquanto o período determinado foi do dia 

24, dia em que o primeiro vídeo da vítima foi postado. Ou seja, análise de um dia para 

coletar a reação espontânea dos usuários sobre o caso ainda recente. A partir desse filtro, 

o microblog gera uma lista com todos os tweets que se encaixam no que foi pedido e os 

organiza em ordem cronológica. É importante frisar que foram filtrados posts até o dia 

27, mas que o Twitter lê essa informação como uma intenção de selecionar posts 

publicados até o fim do dia 26. 

                                                   
11Aplicativo utilizado para a troca de mensagens de texto instantaneamente. 
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Para o conteúdo poder ser verificado, ele precisa deixar de existir em formato de 

post, como se fossem blogs pessoais, e passar a ser um arquivo. Uma vez que isso é feito, 

o arquivo vira um só, mas dividido em vários usuários. A escolha da ferramenta para a 

análise foi feita com base no artigo no artigo produzido por Araújo, Gonçalves e 

Benevenuto (2013). Nele, os autores se debruçam a comparar oito métodos de análise de 

sentimentos: SentiWordNet, SASA, PANAS-t, Emoticons, SentiStrength, LIWC, SenticNet 

e Happiness Index. O estudo compara a abrangência, a precisão e a acurácia de cada 

programa, pegando os pontos positivos de cada um e combinando-os entre si, gerando, 

em tese, resultados melhores. 

Com o processo foi possível o aprimoramento e o desenvolvimento do programa 

iFeel, um sistema web capaz de comparar os resultados de detecção de sentimentos para 

vários métodos. O programa fornece ao navegador o chamado “método combinado”, que 

reúne as qualidades de sete métodos e preenche lacunas para oferecer uma análise mais 

eficiente em questão de cobertura e identificação correta dos sentimentos. Assim sendo, 

o objetivo da análise foi o de identificar reações claramente positivas ou negativas. Então, 

para isso, todos os tweets foram classificados em positivos ou negativos, excluindo os 

considerados neutros ou indiferentes. 

A análise é feita diretamente pelo programa, após o upload do arquivo. O 

programa leva em consideração algumas características: 

 

- Palavras: o teor de cada palavra é analisado. Por exemplo, palavras como “concordo” 

são consideradas positivas perante o tema. 

- Conjunto de palavras: um grupo de palavras é analisado em ordem, ou fora de ordem, 

formando um sentido, a partir do significado da junção das palavras. 

- Emoticons: o significado de cada figura é analisado, independente do contexto em que 

for inserido. Por exemplo, a figura “J” é considerada uma reação positiva. 

 

Após a verificação de todo o material é possível identificar uma maioria positiva 

ou negativa. E, com esse estudo, visou-se encontrar uma maioria negativa, uma vez que 

se trata de uma tragédia. Maioria essa que apresentasse um número expressivo o 

suficiente para caracterizar uma comoção pública. 

A primeira falha na ferramenta pode ser identificada na primeira etapa do 

processo, da coleta de dados. Ao se inserir as palavras estupro e coletivo como 
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obrigatórias, foram excluídos os posts que possivelmente se referiam ao evento desejado, 

mas que apresentavam apenas um dos dois termos. Essa escolha é imprescindível, uma 

vez que a palavra estupro é utilizada com vários outros significados, que não o original, 

como verificado após testes no microblog. 

A segunda falha também se encontra na primeira etapa, pois na busca existe 

apenas a opção de idioma. No entanto, ela inclui todos os países de língua portuguesa, 

não só o Brasil. E a terceira falha está na etapa da análise. Como o processo é todo 

computadorizado, alguns tweets podem não ser interpretados corretamente como, por 

exemplo, frases irônicas, sarcásticas e gírias que não sejam reconhecidas. 

Muito do que é pautado nos noticiários produz diferentes tipos de reações por 

parte de quem lê. As notícias são produzidas com base em alguns fatores designados 

critérios de noticiabilidade ou valor-notícia, que determinam a importância de algum 

acontecimento para que o jornalista decida se ele deve virar ou não uma pauta. 

Alguns fatores são determinantes para a produção da notícia. São eles 

características do fato, julgamentos do jornalista, qualidade do material, relação com as 

fontes e com o público, entre outros. Além disso, podem existir circunstâncias históricas, 

políticas, econômicas, que fazem um determinado fato ganhar mais destaque. Os critérios 

para uma notícia ser importante podem ser imediatismo, probabilidade, interesse, apelo, 

empatia e proximidade (SILVA, 2005). 

Existem também atributos considerados pelo veículo de comunicação que 

devem ser levados em conta como o prazo de fechamento de pauta e a infraestrutura e 

tecnologias do local no qual a notícia é produzida. Wolf (2001) explica que a 

noticiabilidade é um resultado de todos esses fatores. 

 
Sendo assim o produto informativo parece ser resultado de uma série 
de negociações, orientadas pragmaticamente, que têm por objeto o que 
dever ser inserido e de que modo dever ser inserido no jornal, no 
noticiário ou no telejornal. Essas negociações são realizadas pelos 
jornalistas em função de fatores com diferentes graus de importância e 
rigidez, e ocorrem em momentos diversos do processo de produção 
(WOLF, 2001, p. 200).  

 
Considerando a importância do que o público pensa em relação a determinado 

assunto para poder pautar uma notícia, o jornalista pode utilizar da análise de sentimentos 

nas redes sociais para checar se os usuários estão tendo uma reação positiva ou negativa 

em relação a determinado fato ocorrido. 
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No caso do estupro coletivo, o público reagiu de forma bastante negativa, por se 

tratar de algo relacionado à sexualidade e a uma adolescente. Por conta disso, o fato foi 

amplamente divulgado nos meios de comunicação, pois era um episódio com 

características singulares, foi divulgado em redes sociais e traz à tona um assunto muito 

discutido na época: a cultura do estupro. 

No Código Penal Brasileiro, o ato de estuprar é visto como “constranger alguém 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso” Brasil (2009). Existem alguns comportamentos 

que se relacionam a esse tipo de cultura como assédio sexual, desrespeito ao não, 

objetificação da mulher e relativização da violência contra a mulher. Contextualizando 

com o caso, foi provado que pelo menos cinco dos envolvidos cometeram atos libidinosos 

com a jovem sem a concepção dela, já que a mesma estaria dopada.  

 

Considerações finais 

Por conta das falhas do programa, é preciso tomar certo cuidado na hora de fazer 

qualquer tipo de análise a partir dele. O programa tem detalhes minuciosos que, se não 

respeitados, não trazem resultados coerentes. 

O número de linhas e o tamanho do arquivo devem ser levados em consideração, 

sendo que o documento deve ter no máximo 1000 linhas e o tamanho de 500 kb. O formato 

do arquivo deve ser .txt ou .ikss. Além disso, cada frase analisada deve corresponder a um 

tweet o que pode ser outro problema já que existem tweets relativamente compridos 

considerando seu máximo de 140 caracteres. 

No caso dessa análise, os tweets têm que ser deixados em letra corpo 1 para que 

todos fiquem em apenas uma linha e assim o resultado possa ser mais preciso. Outro 

ponto que deve ser levado em consideração é o uso de hashtags. Os tweets não podem ter 

em nenhum momento o uso do caractere “#”. Desta forma é preciso substituir o caractere 

pelo “ponto” para que assim não haja alteração no sentido da frase.  

Tudo isso foi descoberto através de diversas tentativas de obter o resultado 

correto e mesmo assim nas primeiras tentativas os arquivos não carregavam por serem 

muito grandes e sobrecarregarem o site. Por conta disso é preciso dividir os tweets em 

arquivos diferentes e só assim os resultados podem aparecer de forma correta. 

Os primeiros resultados obtidos não batiam com o que era visto visualmente, já 

que a grande parte dos tweets era bastante negativa em relação ao caso. Além de não 
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mostrarem o tweet analisado, grande parte deles eram considerados positivos ou neutros. 

Isso porque a forma como o aplicativo analisa os tweets não é necessariamente a respeito 

da posição que a pessoa tomou em relação ao caso, mas sim se o tweet dela foi mais ou 

menos agressivo. Outro ponto que o aplicativo não leva em consideração são comentários 

irônicos, e por conta disso acaba avaliando-os como algo positivo.  

Condizendo com as expectativas, os resultados finais, após vários testes, 

mostraram uma maioria negativa, se desconsiderarmos os analisados como neutros. Por 

outro lado, os resultados não mostraram números expressivos o suficiente para 

caracterizar uma comoção pública, conforme Figura 01 

Percebemos pontos no programa que podem ser considerados prejudiciais para 

a nossa experimentação. A ferramenta não apresenta números finais e nem porcentagens 

sobre o arquivo como um todo, o que dificulta uma conclusão exata sobre o processo. E 

uma parcela de tweets, que soma quase 1/4 dos arquivos, não terminaram de ser 

analisados por razão que desconhecemos. 

 

FIGURA 01: Print do Programa iFeel 

 
 

Portanto, pudemos concluir que a ferramenta iFeel e o sistema de análise de 

sentimentos pelo Twitter não se encaixam na finalidade jornalística que propomos nesse 
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artigo devido à falta de resultados conclusivos e ao grau de dificuldade do processo. A 

comoção pública seria caracterizada se um número expressivo de tweets negativos 

pudessem ser verificados. E a utilização dessa análise no jornalismo seria viável se as 

ferramentas tornassem fácil a percepção dessa comoção pública. 

No entanto, as etapas do processo, a partir da coleta dos tweets, formatação dos 

dados, inserção dos dados à ferramenta e, finalmente, a análise dos sentimentos, 

formariam um percurso de tamanha complexidade que não se encaixaria na rotina 

jornalística e no objetivo da coleta desses dados, que é a percepção rápida de uma notícia 

através da rede social Twitter. 

Vale ressaltar também que entramos em contato com os desenvolvedores do 

iFeel para entender um pouco mais do programa. Principalmente, questionando sobre 

uma questão de formato e upload de arquivos na ferramenta. As respostas foram muito 

esclarecedoras e alguns problemas no sistema foram resolvidos. No entanto, vários tweets 

acabaram não sendo analisados. 

É importante frisar que o único programa testado foi o iFeel e que os resultados 

não são negativos a respeito da ferramenta, mas sim, a respeito da utilização da ferramenta 

para a finalidade jornalística. A grande quantidade de dados e a linguagem das redes 

sociais, com utilização de gírias, sarcasmo e ironia, dificultam a viabilidade do processo. 

A ferramenta em si, em análise unitária de tweets é eficaz, o que foi comprovado após 

testes iniciais com o programa. 

O caso do estupro coletivo pode ser caracterizado como uma notícia que causou 

comoção pública devido a sua repercussão clara. Se exposto a uma análise humana, as 

reações podem ser caracterizadas expressivamente como negativas. Porém a análise 

computadorizada, a partir de programas, não mostrou esse resultado. Nesse caso, a 

tecnologia ainda não pôde substituir o ser humano. 
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