
Uma nuvem de tags (nuvem de palavras ou lista 
ponderada no design visual) é uma representação visual 
de dados de texto, normalmente usada para descrever 
metadados de palavras-chave (tags) em websites ou 
para visualizar texto livre. As tags são geralmente 
palavras solteiras e a importância de cada tag é 
mostrada com tamanho ou cor da fonte. Este formato é 
útil para perceber rapidamente os termos mais 
proeminentes e para localizar um termo alfabeticamente 
para determinar sua proeminência relativa. Quando 
usados como ajudas de navegação de website, os 
termos são hiperlinks para itens associados à tag.

Nuvem de Palavras



Uma nuvem de palavras é um recurso gráfico (usado 
principalmente na internet) para descrever os termos 
mais frequentes de um determinado texto. O tamanho da 
fonte em que a palavra é apresentada é uma função da 
frequência da palavra no texto: palavras mais frequentes 
são desenhadas em fontes de tamanho maior, palavras 
menos frequentes são desenhadas em fontes de 
tamanho menor. 



Em uma visualização do tipo, cada palavra tem seu 
tamanho regido pela relevância em determinado corpus 
de texto. Geralmente se trata de contagem simples das 
ocorrências de determinada palavra no texto. Uma 
palavra citada 276 vezes vai ter um tamanho 
proporcionalmente maior do que uma palavra citada 
154 vezes



Ao lado, por exemplo, uma 
nuvem de palavras criada a 
partir da música “Aladdin 
Sane” do David Bowie.



O que fazer com nuvens de palavras? 
O grande motivador da popularidade das nuvens de 
palavras para o público geral foi sua utilização 
desenfreada como recurso navegacional em blogs 
durante os anos 2000. Adicionar uma nuvem de 
palavras com as principais categorias ou tags do 
blog no sidebar era praticamente obrigatório durante 
um período.



1. Recurso Navegacional: então, o modo pelo 
qual podemos clicar em palavras ou tags para 
irmos direto a textos relativos a estas categorias 
e/ou com as determinadas palavras possui 
simplicidade intuitiva. O digital permite criar 
índices onomásticos de qualquer volume de 
textos e, considerando a pouca atenção e 
tempo que temos, a nuvem de palavras com a 
quantificação visual linkada é eficaz.

O  poder das Nuvens de Palavras em três pilares:



2. Método Heurístico de Análise: uma palavra repetida 
várias vezes o é por algum motivo. Nuvens de 
palavras são, então, um método heurístico de análise. 
Por si só não vão resolver um problema ou responder 
a uma questão de pesquisa, mas apontam caminhos 
para o quê se observar em um texto ou, mais 
importante ainda, em um grupo de textos. Os 
aplicativos que fazem nuvem de palavras via Twitter 
são reveladores por causa disto. Afinal de contas, um 
#trendingtopic no Twitter tem a mesma raiz de 
apontamento de relevância que uma nuvem de 
palavras.



3. Apresentação e Visualização de Dados: apresentar, 
de forma hiper resumida, um dado sobre texto(s) ou 
conversações através de nuvem de palavras tornou-se 
padrão. Clientes hoje pedem o recurso pois podem 
vislumbrar imediatamente os termos mais comuns.



Nuvem de palavras formam apenas um cubinho de gelo 
do iceberg de text analytics e análise semântica.

Análise semântica, análise de conteúdo e análise de 
discurso são metodologias amplamente consolidadas 
nas ciências sociais aplicadas e podem te ajudar a 
aprofundar bastante as interpretações realizadas.

Fonte: http://tarciziosilva.com.br/blog/o-que-se-esconde-por-tras-de-uma-nuvem-de-palavras/
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