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1 Revisão Sistematica

1.1 Introdução

Os crimes de ódio acontecem com grande frequência nos centros urbanos, e com

o avanço da tecnologia deixaram de ser apenas um problema do mundo real e passaram

para o espaço virtual (LYONS, 2008).

O advento da Web 2.0, os usuários passaram de consumidor para produtor de

conteúdo. Com a criação das redes sociais, qualquer pessoa tem a liberdade de emitir sua

opinião. Essa liberdade que a rede proporciona tem seu lado positivo, por exemplo: maior

participação da população em temas ligados à poĺıtica, fiscalização, entre outros. Já o

ponto negativo é o anonimato que a rede propicia, que pode contribuir para que alguns

grupos radicais divulguem e compartilhem conteúdo com discurso de ódio (DO) contra

alguns grupos minoritários (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012).

A Comissão da União Europeia elaborou um código de conduta com as principais

redes sociais ( Facebook, YouTube e Twitter) a fim de regulamentar e fiscalizar a monitoração

do conteúdo que está sendo publicado. Caso seja identificado DO, ele deverá ser removido

em até 24 horas (HERN, 2016).

O objetivo desta revisão sistemática (RS) é mostrar a evolução da área. Nós temos

a preocupação de identificar e realizar uma análise cŕıtica dos algoritmos que estão sendo

utilizados. Também identificaremos novas bases que foram produzidas por grupos de

pesquisas e que possam ser utilizadas para o desenvolvimento de novos trabalhos. E

verificaremos quais problemas da área que estão mais maduros e quais que necessitam de

mais desenvolvimento.

Nós encontramos um trabalho de RS (FORTUNA; NUNES, 2018) e outro de uma

revisão exploratória (SCHMIDT; WIEGAND, 2017). A primeira RS é abrangente, além de

explicar os principais conceitos e diferenças da área. Ela compara definições de DO com

os termos de aceite das principais redes sociais (Twitter, Facebook e YouTube), mostra

os algoritmos que são utilizados, lista os bancos de dados que estão dispońıveis para

uso e uma análise da evolução de DO no peŕıodo de 2004 até 2017. A principal lacuna

deste trabalho é que ele não inclui os artigos que estão disponibilizados na Association

for Computational Linguistics (ACL), pois DO é um problema que pode ser abordado

com técnicas de lingúıstica computacional. Portanto é importante que a RS também seja
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realizada nessa base de dados. Além disso a pesquisa está compreendida apenas com

artigos que foram publicados até maio de 2017, ou seja, depois deste peŕıodo não temos

conhecimento dos avanços que obtivemos.

O segundo trabalho é uma revisão menos abrangente e fornece uma visão simplificada

das técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) que foram aplicadas, pelo fato

deste trabalho não ser uma RS ele não comenta quais bibliotecas foram pesquisadas e o

peŕıodo que o trabalho está compreendido.

A RS apresentada neste trabalho tem objetivo de identificar quais técnicas que

estão sendo utilizadas, independentemente da subárea da computação. Nosso trabalho

inclúı bibliotecas que os demais trabalhos da área não pesquisaram e a RS compreende os

artigos que foram publicados no peŕıodo de 2015 até 2020. (Obs.: mecanismo de busca

da biblioteca permite pesquisar por artigos que já foram aceitos e serão publicados no

próximo ano)

1.2 Métodos

Os artigos foram pesquisados nas seguintes bases Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers (IEEE), The Association for Computing Machinery (ACM), SCOPUS,

Google schoolar, DBLP e ACL.Todos os artigos que atender um dos requisitos abaixo será

lido integralmente no processo de extração.

• Artigo mostra uma abordagem para detectar DO em mensagem do tipo texto.

• Artigo apresenta a coleta de um conjunto de dados

Na Tabela 1 temos a string de busca que foram utilizada no repositórios e a

quantidade de registros.
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Tabela 1 – String de busca nos repositrios

Repositório String de busca Registros

IEE

(((((((”All Metadata”:”hate speech”)
OR ”All Metadata”: ”hate-speech”)
OR ”All Metadata”:”sexism detection”)
OR ”All Metadata”: ”racism detection”)
OR ”All Metadata”:”homophobia detection”)
OR ”All Metadata”:”misogyny detection”)
OR ”All Metadata”:”xenophobia detection”

36

Scopus

TITLE-ABS-KEY ( ”hate speech”OR ”hate-speech”
OR ”sexism detection”OR ”racism detection”
OR ”homophobia detection”OR ”misogyny detection”
OR ”xenophobia detection”)
AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) )
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , ”COMP”) )
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , ”English”) )

201

ACLWEB * 80
Google Schoolar * 85
DBPL * 71

ACM

acmdlTitle:(”hate speechhate-speech”
”sexism detectionracism detection”
”homophobia detectionmisogyny detection”
”xenophobia detection”)
OR recordAbstract:(”hate speechhate-speech”
”sexism detectionracism detection”
”homophobia detectionmisogyny detection”
”xenophobia detection”)
OR keywords.author.keyword:(”hate speech”
”hate-speechsexism detection”
”racism detectionhomophobia detection”
”misogyny detectionxenophobia detection”)

41
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Na figura 1.2 temos o fluxo de pesquisa nas bibliotecas da tabela 1 Figura

1.3 Discussão

DO é um fenômeno que ocorre em todas os idiomas, mas a maioria das pesquisas

concentram-se na ĺıngua inglesa.

Nos últimos anos vimos o surgimento de competições para detectar DO em outros

idiomas, por exemplo: EvalITA (BOSCO et al., 2018), GermEval (WIEGAND; SIEGEL;

RUPPENHOFER, 2018), HatEval (BASILE et al., 2019), PoliEval (PTASZYNSKI; PI-
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ECIUKIEWICZ; DYBA LA, ) e Iberval (FERSINI; ROSSO; ANZOVINO, 2018). Essas

competições disponibilizaram bases em Italiano, Alemão, Inglês, Polonês e Espanhol

respectivamente para detectar DO.

Pelo fato de cada linguagem possuir aspectos lingúısticos e culturais diferentes,

não é posśıvel traduzir a mensagem que está em outro idioma para o inglês e aplicar a

técnica. Os eventos são importantes para a comunidade, pois estimula a produção de novas

estratégias.

Devido ao número de competições que surgiram nos últimos anos, nós identificamos

uma crescente de artigos publicados na área. Isso demostra que é um problema relevante

e está aberto para encontrar novas soluções. Também o número de redes sociais e novos

usuários cresceram e aumentamos o número de publicações com essas caracteŕısticas.

Ainda temos muitos desafios para serem resolvidos, entre eles temos:

• Cada algoritmo é aplicado em uma base espećıfica, portanto é necessário ter uma

comparação do mesmo algoritmo aplicado em diversas bases.

• A maioria dos trabalhos concentram em Twittes, esse tipo de mensagem tem a

caracteŕıstica de ser um texto curto. Na RS não foi identificado trabalhos que

processem documentos com maior número de caracteres, por exemplo: algo maior

que um comentário em post.

• Inglês predomina a quantidade de trabalhos, apesar que nos últimos ano o número

de publicação para outros idiomas cresceram devido as competições, mas quando

comparada com o inglês a quantidade é pequena.

• Até o momento não possúımos uma competição para detectar OD em português e o

número de publicações está entre as menores

1.4 Conclusão

Neste trabalho apresentamos as principais evoluções que tivemos na área e os

desafios que ainda estão em abertos. Principalmente em relação a base de dados em outros

idiomas, pois desta forma será posśıvel pensar em estratégia para identificar esse tipo de

discurso.
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