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Major Minors

O que é?
■ Knowledge Graph de recortes de imprensa 

relacionados com questões minoritárias. 
■ Uma ferramenta de investigação para 

estudo da representação de minorias pelos 
meios de comunicação social.

■ Corpus ontológico de artigos, comentários 
e imagens cruzados com milhares de 
entidades.

Todos os dados foram extraídos a partir do Arquivo.pt 
abrangendo as duas primeiras décadas do séc. XXI. 



Major Minors



Origens

Natural Language Processing
Ciências da Informação

Data Science
etc.

Berço do Projeto:
Departamento de Informática da Univ. do Minho

Orientação: Prof. José Carlos Ramalho

Estudos de Género
Estudos Pós-Coloniais
Ciências da Linguagem
Estudos em Migrações & Marginalização
Identidade(s) e Reptresentação
Estudos Luso-Asiáticos
Projeto NETLANG
etc.



Objetivos



Objetivos

➔ ARTIGOS

De que forma evoluiu a representação de minorias 
no contexto jornalístico português?

Que acontecimentos e entidades se relacionaram 
com temáticas minoritárias?

Qual a evolução linguística (erros ortográficos mais 
comuns, estrangeirismos introduzidos, etc.) nos 
últimos 20 anos?



Objetivos

➔ IMAGENS

Quais as tendências e influência social das fotos 
ilustrativas?

Que estereótipos e cargas transmitem?

Tem existido variabilidade ao longo das últimas 
duas décadas na carga positiva/negativa 
associada à escolha das fotos para representar 
determinados grupos minoritários?



Objetivos

➔ COMENTÁRIOS

Qual a percepção do público perante diferentes 
questões minoritárias e evolução ao longos dos 
últimos 20 anos? 

Quais as palavras mais empregues para cada 
minoria e a carga é negativa ou positiva?

Análise linguística do português na ótica do 
utilizador digital nos últimos 20 anos.



Etapas de desenvolvimento



Crawling phase

↦ GIT: https://github.com/Paulo-Jorge-PM/crawler-majorminors 

https://github.com/Paulo-Jorge-PM/crawler-majorminors


Scraping phase - Data mining

↦ GIT: https://github.com/leandrocosta16/scraper-MajorMinors 

➔ Goals
Identification of articles

Articles filtering by topic

Segregation of the elements of an article

https://github.com/leandrocosta16/scraper-MajorMinors


Scraping phase - Data mining



Prioritization = Keywords + Placement
(Tree of concepts for 
each social minority)



Prioritization algorithm
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Sumário das fases iniciais



Ontology Generator (Futuro: EntiGraph)

↦ GIT: https://github.com/Paulo-Jorge-PM/ontology-assembler-majorminors

https://github.com/Paulo-Jorge-PM/crawler-majorminors
https://github.com/Paulo-Jorge-PM/ontology-assembler-majorminors


Entidades Identificadas

Partidos
(5 mais mencionados)

Animais
(5 mais mencionados)



Knowledge Graph



Ontologias & 
Knowledge Graphs

«Hiding within those mounds of data is 
knowledge that could change the life of a 
patient, or change the world.»

(Atul Butte, Stanford)

«Information is the oil of the 21st century, 
and analytics is the combustion engine»

(Peter Sondergaard, Gartner Research)



Ontologias & Knowledge Graphs



RDF Triplestore - GraphDB

↦ Soure: Bellini, P. & Nesi, P. 2018 “Virtuoso performs better in presence of less selective queries, thus providing a higher number of results. On the contrary, 
GraphDB performs better when specific results are searched, thus when a smaller number of results are requested.”



RDF Triplestores

↦ Soure: Addlesee, A. 2019



Arquitetura
Overview



Artigos
http://minors.ilch.uminho.pt/articles

Imagens 
http://sparql.ilch.uminho.pt/images

Comentários
http://minors.ilch.uminho.pt/comments

Resultados

Galerias

1º nível de acesso: não técnico. Fácil de extrair dados mas manipulação limitada.



Resultados

Interfaces Reativas

2º nível de acesso: intermédio. Manipulação visual dos dados até três camadas .

Visual search interface
http://minors.ilch.uminho.pt/search

GraphDB Visual
http://sparql.ilch.uminho.pt



Resultados

SPARQL / APIs

3º nível de acesso: técnico. Liberdade total de manipulação dos dados.

SPARQL API
http://minors.ilch.uminho.pt/sparql

WebVOWL
http://minors.ilch.uminho.pt/ontology

GraphDB API 
http://sparql.ilch.uminho.pt/sparql



Resultados

Ferramentas

Ferramentas de expansão open-source.

Website
http://minors.ilch.uminho.pt

Crawler
https://tinyurl.com/3yawyncm

Scraper
https://tinyurl.com/zk68yy6v

Ontology Builder
https://tinyurl.com/yuyab2we

Datasets
https://tinyurl.com/25dhjhdy



Demonstração
http://minors.ilch.uminho.pt/



Futuro

Futuro:
■ Alimentar a base de dados com novos jornais, anos e entidades.

■ Replicar o conceito em novos países, fontes, idiomas e temas.

■ Publicar a ferramenta EntiGraph e adaptar a outros contextos.

■ Integrar o Knowledge Base Yago com o projeto atual.

■ Melhorar a estrutura das duas ontologias RDF/Turtle.

■ Corrigir bugs entretanto detetados.

■ Melhorar a performance da plataforma e arquitetura.

■ Melhorar o corpus de comentários.

■ Efetuar estudos de NLP sobre o corpus e alimentar ferramentas 

existentes (TEXT IDE p.e.).

■ Conseguir financiamento para expandir.
■ Etc.

-


