
Veja sites que usam e mapeiam emoções 
Amanda Demetrio 
 
Ao dizer estado sentimental, usuário ganha sugestões de músicas e filmes; serviços também 
monitoram opiniões  
 
Ódios e amores dos que navegam na internet são organizados por meio de serviços que 
rastreiam redes sociais 
 
Seja fornecendo seu estado emocional ou tendo seus sentimentos computados pelo próprio 
computador, o usuário encontra na internet serviços que levam em conta as suas emoções e 
humores. 
 
Um exemplo disso são os diversos serviços de sugestão de música ou filmes e programas de 
TV que ocupam a web. 
 
O aplicativo para celulares e computadores Moodagent (moodagent.com), por exemplo, cria 
um perfil único para cada música, que traz informações sobre como ela é percebida 
emocionalmente. A ideia é que esse perfil descreva todos os elementos musicais e emocionais 
presentes na faixa. Então, é criada uma playlist mais apurada com as músicas. 
 
Já o Moodstream (moodstream.gettyimages.com) proporciona ao usuário uma experiência 
mais completa. O serviço traz uma combinação de fotos, vídeos e músicas baseada em 
emoções escolhidas pelo usuário. O conceito do serviço é que a combinação de imagem e som 
pode proporcionar um estado sentimental pretendido. O usuário pode escolher, por exemplo, a 
opção Refresh, que traz combinações ligadas a felicidade e calma. 
 
REDES SOCIAIS 
 
As ferramentas tecnológicas que buscam usar e catalogar as emoções também tentam 
descobrir os sentimentos expressados pelos usuários nas redes sociais. 
 
O Tweetfeel (tweetfeel.com), por exemplo, monitora comentários e conversas positivas e 
negativas que os usuários fazem no Twitter. São catalogadas opiniões sobre itens como filmes, 
músicos, programas de TV e marcas mais populares. O Twistori (twistori.com) funciona de 
maneira parecida. 
 
Já o We feel fine (wefeelfine.org), criado por Jonathan Harris e Sep Kamvar, fuça em diversos 
blogs à procura de ocorrências de frases como "I feel" ou "I am feeling" (algo como eu sinto ou 
eu estou sentindo). 
 
Ao encontrar a frase, o sistema identifica a emoção expressada e a cataloga. Às vezes, é 
possível também dar informações sobre o autor das frases, como sexo e localização 
geográfica. 
 
Em uma tentativa de aumentar o compartilhamento de emoções por parte dos usuários de 
internet, foi criado o Moonrise (moonri.se).O site permite que sejam compartilhados fotos, 
vídeos e frases que expressem alguma emoção --diferentemente das outras redes, o Moonrise 
é focado apenas em sentimentos. 
 
SORRISO 
 
A detecção de expressões e emoções faciais também é usada em iniciativas divertidas, como o 
Typeface (typefaceproject.com). O programa identifica a expressão facial do usuário e, a partir 
dela, cria uma fonte para ser usada na hora de escrever textos. É preciso instalar o programa 
no computador.  
 
MUSICOVERY 
 



O QUE É  
 
Site que permite criar e ouvir rádios de acordo com o humor fornecido pelo usuário. É possível 
escolher entre climas como calmo, enérgico ou positivo. Em seguida, o usuário tem a opção de 
dividir as músicas pelas décadas em que foram lançadas 
 
ONDE musicovery.com 
 
JINNI 
 
O QUE É  
 
Serviço que ajuda a encontrar filmes e programas de TV a partir de um humor selecionado 
pelo usuário. Também possibilita buscas de acordo com gênero ou época em que o vídeo foi 
lançado 
 
ONDE jinni.com 
 
STEREOMOOD 
 
O QUE É  
Página que sugere músicas e artistas para combinar com o estado emocional e com as 
atividades diárias do usuário. É integrado com as redes sociais e permite compartilhar as 
faixas em sites como o Twitter, o Facebook e o Delicious 
 
ONDE stereomood.com 
 
GHOSTLY DISCOVERY 
 
O QUE É  
Serviço que ajuda a descobrir novas músicas ao criar listas de faixas de acordo com estados 
emocionais fornecidos pelo usuário. Disponível on-line e em forma de aplicativo para iPhone e 
iPod touch 
 
ONDE ghostly.com/discovery/play 
 
MOODAGENT 
 
O QUE É  
Aplicativo que cria listas de música de acordo com um humor informado pelo usuário. Ele 
precisa dosar cinco barras principais que classificam as músicas em categorias como sensual, 
suave, feliz e furiosa. Também é levado em conta o andamento escolhido. Disponível para iOS, 
Android, celulares Nokia e computadores de mesa (Mac e Windows) 
 
ONDE moodagent.com 
 
TWISTORI 
O QUE É Site que reúne e classifica os sentimentos que os usuários estão expressando no 
Twitter 
ONDE twistori.com 
 
Serviço mostra opinião da web sobre o usuário 
 
Além de reunir as suas opiniões e emoções sobre o mundo, a internet também exibe o que o 
mundo pensa de você. Tendo isso em vista, alguns serviços tentam mapear os sentimentos da 
internet em relação aos usuários. 
 



Exemplo disso é o projeto Personas (personas.media.mit.edu), do MIT. A tecnologia usa um 
sistema de processamento de linguagem e as informações disponíveis na internet ao retratar a 
identidade on-line de cada um. 
 
Para fazer isso, é preciso acessar o site e clicar em Launch Personas. Em seguida, o site irá 
requisitar seu primeiro e último nome. 
 
Digite as informações e aguarde a avaliação. O sistema está totalmente em inglês. 
 
Com a mesma intenção, o Failin.gs permite que você monte um perfil virtual no qual seus 
amigos poderão colocar suas opiniões sinceras sobre você, sem revelar suas identidades. A 
recomendação do site é que o perfil criado seja divulgado em redes sociais. 
 
Outro site com um conceito parecido é o Threewords.me, que pede que os seus amigos lhe 
descrevam em três palavras. Nele, é possível optar pelos comentários anônimos ou não. 
 
Parceiras, Apple e Samsung brigam na Justiça por patentes 
 
Empresa sul-coreana fornece componentes à de Jobs, que a acusa de copiar produtos 
 
 
"Em vez de adotar um desenvolvimento de produto independente, a Samsung escolheu copiar 
servilmente a tecnologia inovadora da Apple, as distintas interfaces de usuário e o design 
elegante e diferenciado de produtos e embalagens, numa violação dos valiosos direitos de 
propriedade da Apple." 
 
Foi com essas palavras duras que a Apple anunciou, no fim do mês passado, o processo que 
move na Justiça dos EUA contra a Samsung. A ação surpreendeu pelo fato de a empresa 
coreana ser uma das principais fornecedoras de componentes, como processadores e unidades 
de armazenamento, para os produtos da companhia fundada por Steve Jobs. 
 
Poucos dias depois, a Samsung contra-atacou a Apple processando-a ao mesmo tempo na 
Alemanha, na Coreia do Sul e no Japão, alegando violação de dez patentes, a maioria delas 
relacionadas a comunicação sem fio. 
 
Há outras alegações menos técnicas, como a de que a Apple teria violado a patente de "um 
sistema de teclado de software que usa uma stylus [caneta] numa tela sensível ao toque". 
 
Na semana passada, a Samsung estendeu o processo à Justiça dos EUA. 
 
MINÚCIAS 
 
No longo documento da Apple, são listadas minuciosamente dezenas de ocasiões em que a 
Samsung teria violado suas patentes. 
 
As acusações incluem até detalhes da embalagem dos produtos envolvidos. 
 
Segundo a Apple, a Samsung copiou dela "a caixa retangular com uma grande fotografia 
frontal do produto proeminentemente na superfície superior". 
 
E ainda: a Samsung teria usado um "design que acomoda os produtos para fazer com que eles 
fiquem imediatamente visíveis quando se abre a caixa". 
 
Um dos principais alvos da Apple é a interface proprietária TouchWiz, que a Samsung 
acrescenta a seus celulares com Android. 
 
No processo, a empresa de Jobs coloca, lado a lado, ícones semelhantes do iPhone e da 
TouchWiz. 
 



"A cópia é tão clara que [os dispositivos da Samsung] parecem ser produtos reais da Apple", 
diz o documento. 
 
LIMITES 
 
No anúncio dos resultados financeiros da Apple, poucos dias depois da abertura do processo, 
Tim Cook, atual executivo-chefe da empresa durante a licença de Jobs, afirmou não esperar 
que o processo abale a relação entre as duas empresas. 
 
"Somos o maior cliente da Samsung e a Samsung é uma fornecedora de componentes muito 
valiosa para nós. Esperamos que essa relação forte continue", afirmou. 
 
E finalizou: "À parte disso, sentimos que a divisão de comunicações móveis da Samsung 
passou dos limites." 
 
Organize as fotos que são publicadas no seu Facebook 
José Antonio Ramalho 
 
O Facebook não prima pela organização das fotos que seus usuários enviam. Dependendo da 
origem do envio de uma imagem, ele pode criar um novo álbum de fotos ou mandá-la para um 
álbum genérico. 
 
1 Você pode organizar suas fotos movendo-as para álbuns apropriados. Na sua página inicial 
do Facebook, clique em Fotos no painel da esquerda e selecione Meus envios. Se não estiver 
encontrando a opção Fotos, é provável que o Facebook a tenha compactado com outras 
funções. Para acessá-la procure o link Mais, localizado na coluna da esquerda do seu perfil. 
 
2 Na tela seguinte, todos os seus álbuns serão exibidos. Clique em Editar álbum, link localizado 
abaixo do álbum cujas fotos você deseja mover. 
 
3 O álbum será aberto, exibindo as fotos que o formam. Para cada foto, você poderá alterar ou 
incluir uma descrição, ou, no nosso caso, movê-la para outro álbum. 
 
4 Para fazer isso, clique na seta ao lado da caixa de seleção Mover para que fica abaixo da 
foto. Uma lista com os álbuns existentes será exibida. Selecione o álbum de destino para a 
foto. Repita na operação com todas as imagens que quiser mover. 
 
5 Ao final do processo, clique em Salvar alterações. Se você moveu todas as fotos de um 
álbum, surgirá uma pergunta confirmando se você deseja apagar aquele álbum. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, tec, p. F6. 


