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1 Objetivos 
 

Nunca como hoje foi escrita tanta coisa! Em 2013 eram produzidos 4.4 
zettabyte (1 ZB = 1012 GB) de informação, sendo uma boa percentagem desta 
sob a forma de texto [1], em forma de páginas web, blogs, redes sociais, 
comentários notícias, etc. Sabe-se que algum deste texto contêm linguagem 
abusiva e, portanto, existe aqui um problema e uma necessidade a colmatar. É 
manifestamente impossível monitorizar globalmente este texto, por processos 
que não envolvam uma análise automática 

Todo o texto abusivo tem um caráter ofensivo para com um grupo ou individuo. 
Normalmente ridiculariza ou insulta o seu público alvo.  É um texto que vai 
além da mera crítica técnica e necessária em muitos domínios, como por 
exemplo a arte, entrando assim nos territórios da violação e agressão. Existem 
diversas formas [2,3] e intensidades de texto abusivo, salientando-se aqui 
algumas:  
Brutalidade: linguagem que usa termos grosseiros e mesmo calão para 
insultar o leitor alvo; 

Racismo: frases que intimidam raça ou etnia de indivíduos; 

Extremismo: linguagem depreciativa que visa certa ideologia ou religião; 

Provocação: expressões que podem causar raiva ou violência. 

A identificação automática deste género envolve o reconhecimento de certos 
padrões linguísticos, muitas vezes complexos, implícitos e mesmo ocultos no 
texto. Assim, este trabalho pretende experimentar técnicas de Processamento de 
Linguagem Natural e Aprendizagem Automática para reconhecer texto abusivo. Será 
também criada uma ferramenta automática demonstrativa da identificação de 
texto abusivo, através das técnicas e conhecimentos explorados. 

 

 

 

 

 



 
2 Plano de Trabalho 

O desenvolvimento deste projeto deve seguir a seguinte ordem de trabalho:  
T1: Estudo da bibliografia e tecnologia existente. 

T2: Desenvolvimento do sistema TextCop. 

T3: Avaliação da qualidade e possíveis melhorias do sistema. 

T4: Escrita do Relatório de Projeto. 
 
 

3 Cronograma 
T1: duas semanas (13%). 

T2: seis semanas (40%). 

T3: três semanas (20%). 

T4: quatro semanas (27%). 
 
 

4 Requisitos Técnicos /Académicos 
O aluno deve possuir boas competências em domínios fundamentais, tais como 
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, e Programação Orientada a Objetos, 
devendo também estar preparado para trabalhar em linguagem Java. A unidade 
de Interação Humana com o Computador já deve ter sido concluída, existindo 
conhecimentos de JavaFX e design de aplicações com GUI. 

 
 

5 Grau de Dificuldade 
Difícil. 

 
 

6 Resultados Esperados 
• Um algoritmo de identificação de frases abusivas em texto. 

• Uma aplicação com interface gráfica (GUI), em linguagem Java que 
permita a marcação automática e a visualização de segmentos de texto 
abusivo. 

• Um relatório de projeto, obedecendo às regras de formatação, estrutura e 
conteúdo, especificadas por esta unidade curricular. 
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