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RESUMO 

 

Saber sobre o que é falado e sobre quem fala em nome da democracia possibilita reflexões 

importantes à evolução da sociedade. Os discursos parlamentares são importantes fontes de 

dados nesse sentido. Entretanto, a forma como são registrados e disponibilizados dificulta a 

geração de informações essenciais à construção e disseminação do conhecimento sobre temas 

relevantes e atores envolvidos. Essa pesquisa, conduzida pela metodologia de Design Science 

Research, objetivou desenvolver um método de identificação e representação de padrões em 

discursos políticos por intermédio do processo de descoberta de conhecimento em texto 

(KDT), o qual conta com cinco etapas que partem desde as fontes de discursos, extração e 

pré-processamento, repositório de discursos, mineração de texto, até a apresentação das 

informações e interação disponível aos interessados, seja o cidadão, o cientista político ou 

outros estudiosos interessados no assunto. Para tal, foi desenvolvido um protótipo a partir do 

método proposto e aplicado em um cenário parlamentar real numa Assembleia Legislativa 

brasileira. A partir da análise de 216 atas de seções plenárias ordinárias e extraordinárias e 

1.650 discursos parlamentares, foi possível demonstrar agrupamentos de discursos por temas. 

Tais agrupamentos foram gerados automaticamente, evidenciando quais os principais 

assuntos tratados no Parlamento, permitindo, inclusive, em cada discurso selecionado, 

identificar múltiplas informações mediante agregação de dimensões ao discurso, por exemplo, 

quem, quando, onde, porquê, por quanto e como. Dentre as contribuições deste trabalho na 

aplicação do método proposto, foi possível evidenciar a variação de agendas políticas entre 

legislaturas do parlamento estudado. Os temas agrupados de maneira automatizada pelo uso 

do método proposto, a partir de uma massa de dados não estruturados (discursos políticos), 

foram condizentes com o momento político, como por exemplo, o período pré-eleitoral e, 

também, com o início de uma nova legislatura. Outra importante constatação advém das 

evidências apontadas pelas redes e clusters formados demonstrando a consonância de agendas 

políticas sobre temas específicos. Demonstrando, inclusive, que parlamentares de ideologias 

políticas divergentes compartilhando as mesmas temáticas, entretanto, ao adentrar na análise 

dos textos, são observados os diferentes pontos de vista.   

 

Palavras-chave: Mineração de Texto; Parlamento; Política; Análise de Agrupamento; 

Análise de Rede Social. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Knowing about what is said and about who speaks in the name of democracy enables 

important reflections on the evolution of society. Parliamentary speeches are important 

sources of data in this regard, however the way they are recorded and made available makes it 

difficult to generate essential information for the construction and dissemination of 

knowledge on relevant topics and actors involved. This research, conducted by the Design 

Science Research methodology, aimed to develop a method of identification and 

representation of patterns in political discourses through the knowledge discovery in text 

(KDT), which has five steps that start from the sources of speeches, extraction and pre-

processing, speech repository, text mining, even the presentation of information and 

interaction available to interested parties, citizen, political scientist or other scholars interested 

in the subject. A prototype was developed from this method and applied in a real 

parliamentary setting in a Brazilian Legislative Assembly. From the analysis of 216 minutes 

of ordinary and extraordinary plenary sessions and 1.650 parliamentary speeches, it was 

possible to demonstrate groupings of speeches by theme. Such groupings were automatically 

generated, highlighting which were the main issues dealt with in Parliament, allowing the 

identification of who, when, where, why, how much and how many. Among the contributions 

of this work in the application of the proposed method, it was possible to evidence the 

variation of political agendas between legislatures of the studied parliament. The topics 

grouped in an automated manner using the proposed method, from a mass of unstructured 

data (political speeches), were consistent with the political moment, such as the pre-election 

period and, also, with the beginning of a new legislature. Another important finding was the 

consonance of political agendas on specific themes based on the evidence pointed out by the 

networks and clusters formed. Demonstrating, even, parliamentarians of divergent political 

ideologies sharing the same themes, however, when entering the analysis of the texts, the 

different points of view are observed. 

 

Keywords: Text Mining; Parliament; Politics; Clustering Analysis; Social Network Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo são apresentadas as informações referentes ao tema. Na 

contextualização é detalhado o problema e a pergunta de pesquisa, bem como os seus 

objetivos. Na sequência, as delimitações do estudo, a aderência ao Programa de Pós-

Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina (PPGEGC/UFSC) e o detalhamento do restante da estrutura desta dissertação.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O cenário sobre o qual esta pesquisa se debruça é apresentado na seção de 

contextualização e a apresentação do problema de pesquisa ao qual se envidaram os esforços 

contributivos. 

 

1.1.1 Contextualização 

 

A crise causada pela pandemia do COVID-19 antecipou em muitos anos as 

mudanças na forma como as organizações de todos os setores e regiões realizam seus 

negócios ou prestam seus serviços. A pesquisa global da organização McKinsey
®

, no final de 

2020, com executivos pelo mundo todo, demonstrou que suas organizações aceleraram a 

digitalização de suas interações com clientes, nas cadeias de suprimentos e de suas operações 

internas em três a quatro anos. Já a “participação de produtos digitais ou habilitados para 

digital em seus portfólios acelerou em chocantes sete anos” (MCKINSEY & COMPANY, 

2020, minha tradução). 

Nesse mundo cada vez mais digital, intensificado pelo surto de COVID-19, o ano de 

2020 introduziu uma nova era em que a tecnologia e os dados assumiram papéis mais 

significativos em nossas vidas diárias. Os dados são gerados constantemente em cliques em 

anúncios, reações em mídias sociais, compartilhamentos, viagens, transações, conteúdo de 

streaming e muito mais.  

Quando examinados, esses dados ajudam a entender melhor um mundo que está se 

movendo a velocidades crescentes (DOMO, 2020), portanto, a possibilidade de se descobrir 

novos conhecimentos a partir de dados, especialmente de textos, acelera ainda mais a 

evolução da ciência e da humanidade. 
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A pesquisa anual da empresa Domo (2020), exemplificada na Figura 1, demonstra a 

massa de dados digitais criados a cada minuto no mundo por alguns serviços e plataformas 

digitais. Muitas dessas informações geradas pela humanidade já estão em formato de texto, 

como em postagens, mensagens curtas de texto ou chats. Assim como podem ser extraídos e 

transformados em dados textuais pelo processamento da linguagem natural, a partir de vídeos, 

músicas, reuniões e outros áudios gerados por estes e muitos outros serviços e plataformas 

digitais e sensores. 

Figura 1 – Data Never Sleeps 8.0 

 

Fonte: Domo (2020) 
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Desse modo, há de ser analisado este cenário de disponibilidade de massa de dados, 

com o da possibilidade de extrair conhecimento, sob a perspectiva política, especialmente 

quanto aos representantes de cargos eletivos, na sua atuação no âmbito parlamentar. 

O político investe sua energia, seu tempo e seus recursos para expressar seus 

esforços e atuação aos cidadãos. Faz isso emitindo milhares de declarações, comunicados à 

imprensa, entrevistas e discursos durante cada legislatura. Essas comunicações são 

fundamentais para a compreensão da representação política e do comportamento legislativo 

(MAYHEW, 2004; DAVIDSON, 1979; GRIMMER, 2010; RASMUSSEN et al., 2021). 

Ao enfatizar o discurso, ele é observado como sendo um elemento da política e, 

portanto, também do processo legislativo (ROCHA, 2008). Pesquisadores que conduzem 

análises de políticas podem examinar criticamente os elementos discursivos e substantivos das 

políticas relacionadas ao seu campo à medida que buscam compreender o grau em que estas 

são informadas por várias perspectivas científicas e políticas (ALTAWEEL; BONE; 

ABRAMS, 2019). 

Na formação discursiva, as “palavras, expressões, proposições, etc., mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 

elas adquirem seu sentido em referência a essas posições”, ou seja, são representações 

ideológicas (PÊCHEUX, 1990, p. 202). 

Uma quantidade crescente de dados de transcrições de discursos políticos está 

disponível, em alguns parlamentos remontam há centenas de anos, criando possibilidades de 

diversas análises do conteúdo, como, por exemplo, a mudança de linguagem ao longo do 

tempo (ABERCROMBIE; BATISTA-NAVARRO, 2020), o uso de mudanças no desempenho 

de classificação para inferir mudanças no controle da agenda política (DIERMEIER et al., 

2012) e a polarização das massas frente aos eventos políticos (MOREIRA; VAZ-DE-MELO; 

PAPPA, 2020). 

Detectar dinâmicas ocultas subjacentes em atitudes e expressões políticas, bem como 

semelhanças entre elas, é crucial para nossa sociedade (SILVA, 2020). Todas as percepções 

devem considerar os contornos pessoais, diferentes filtros, perspectivas de análise destacadas 

pela sensibilidade humana (LORENZINI, 2020). Contudo, tal tarefa tão desafiadora é difícil 

de alcançar sem métodos estatísticos avançados e ferramentas de mineração de dados.  

Há políticos adotando análise de dados em suas campanhas eleitorais, descobrindo 

padrões políticos com metodologias estatísticas modernas (ILIEV; HUANG; GEL, 2019). 

Cabendo, inclusive, o emprego dessas mesmas análises tanto institucionalmente nos 
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ambientes dos parlamentos, como de instrumento social de participação, ou até mesmo de 

extração de conhecimento para a pressão sobre atuação dos próprios políticos. 

O processamento computacional em larga escala dessas massas de discursos 

políticos, ou mineração de dados sócio-políticos, pode revolucionar a compreensão dos 

sistemas sócio-políticos, segundo Lazer, Tsur e Eliassi-Rad (2016). No entanto, assim como 

em diversas junções entre áreas da ciência, existe uma lacuna entre estudiosos em ciência da 

computação e ciências sócio-políticas. Essa lacuna se manifesta nas dificuldades encontradas 

tanto pelos cientistas políticos, quanto os da computação em preverem eventos políticos locais 

e globais (GRIMMER, 2010). 

Os cientistas da computação atuando em pesquisas na área da ciência política, por 

não serem especializados e com objetivo geral outro, podem desconhecer teorias sociais e 

políticas relevantes, o que pode levar a perguntas errôneas de pesquisa e conclusões sócio-

políticas erradas.  

Já os próprios cientistas sócio-políticos têm profundo conhecimento das teorias e 

insights sobre sistemas sociopolíticos complexos, entretanto, geralmente, não possuem a 

especialidade e habilidades em modelagem e o conhecimento algorítmico para aprender e 

minerar a partir de grandes quantidades de dados (GRIMMER, 2010).  

Dessa forma, é recomendada a união dos esforços dessas duas especialidades, 

inclusive para evitar o uso de métodos isolados inadequados por ambos, ou a criação incorreta 

de experimentos, a má interpretação dos resultados empíricos e a previsão incorreta da 

existência ou magnitude dos eventos principais da ciência política (LAZER; TSUR; 

ELIASSI-RAD, 2016; RASMUSSEN et al., 2021). 

Cabe chamar a atenção para a crescente importância do profissional cientista de 

dados. Essa profissão está obtendo uma importante atenção e demanda pelo mercado. O 

cientista de dados é mais do que apenas um estatístico, mas envolve competências associadas 

às ciências sociais e comportamentais, engenharia industrial, ciência da computação e 

visualização e representação (VAN DER AALST, 2014). Portanto, podendo contribuir com 

este contexto apresentado para uma visão mais unificada do problema e da solução. 

Por fim, soma-se a importância do engenheiro do conhecimento, pois a maior parte 

do conhecimento especializado é de natureza multicamadas, consistindo em vários níveis de 

experiência. Além disso, o pensamento é dialógico por natureza, portanto, o diálogo de um 

engenheiro do conhecimento com um especialista (tanto de computação, como da política) é 

uma maneira interessante para destacar os lugares sombreados da memória do especialista. É 
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no processo de explicar as coisas ao engenheiro do conhecimento que o especialista coloca 

estruturas verbais em suas imagens associativas difusas, ou seja, verbaliza o conhecimento 

(AVDEENKO, 2020). 

 

1.1.2 Problema de pesquisa 

 

Alves (2012) elucida que os sistemas compõem parte da visão de mundo do 

observador. A soma de visões de mundo distintas é benéfica, a qual contribui na evolução do 

conhecimento geral sobre o mundo e das organizações.  

Distintas visões de mundo são latentes em discursos políticos proferidos nos 

parlamentos ou casas legislativas. Sendo esses discursos entradas (inputs) sobre a perspectiva 

de uma visão sistêmica, caberiam ferramentas e tecnologias, somadas ao potencial 

interdisciplinar, para agregar valor e resultados científicos em um ambiente real. 

Grimmer (2010) e Rasmussen et al. (2021) salientam que, surpreendentemente, 

cientistas políticos sabem pouco sobre o conteúdo desses discursos e declarações, como os 

legisladores traduzem sua atuação política aos cidadãos, sendo que atribui, em grande parte, à 

dificuldade em coletar e analisar a imensa quantidade e diversidade de declarações de 

parlamentares. 

Como resultado, muito do conhecimento, especialmente do próprio cidadão, sobre 

como os legisladores explicam seu trabalho aos eleitores é derivado de observações feitas 

sobre alguns parlamentares, e de um pequeno subconjunto de declarações feitas aos eleitores 

ou cidadãos (GRIMMER, 2010). 

As demandas por informações oriundas destes dados estão crescentes e carecem da 

continuidade das pesquisas, seja nas diversas etapas, como na exploração dos conteúdos, 

organização, apresentação e até mesmo na socialização do conhecimento (GRIMMER; 

ROBERTS; STEWART, 2021). 

Essa massa de dados gerada diariamente oriunda de discursos, relatórios, 

justificativas, diligências, proposições legislativas, notícias, entrevistas e demais possíveis 

interlocuções de parlamentares é humanamente impossível de ser processada e compreendida 

sem o auxílio de novos recursos computacionais. Maneiras de representar o conteúdo dito e 

relacionar com outros assuntos, bem como inter-relacionar oradores, inclusive dentro de uma 

escala temporal, é algo improvável atualmente e carente de propostas e soluções no ambiente 

parlamentar (RASMUSSEN et al., 2021). 
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Esse volume de dados fez com que a comunidade acadêmica respondesse 

desenvolvendo bibliotecas de análise de texto de código aberto acessíveis em R
®

, Python
®

 e 

outras linguagens de programação (BIRD; KLEIN; LOPER, 2009; MUNZERT et al., 2014). 

A combinação de tantas oportunidades de pesquisa inexploradas, ferramentas, treinamentos 

acessíveis, torna este um excelente momento para especialistas em todas as áreas investirem 

em texto. Cientistas políticos, profissionais e acadêmicos legislativos podem investigar 

sistematicamente discursos, comunicações constituintes, revisões de leis e regulamentos e 

muito mais (WILKERSON; CASAS, 2017). 

O conteúdo dos discursos políticos possui relevante potencial de pesquisa 

(GRIMMER, 2013; MOREIRA, 2020), considerada esta colaboração interdisciplinar, 

cobrindo as teorias sócio-políticas relevantes, a inteligência artificial com algoritmos 

computacionais de última geração no processamento de linguagem natural, e técnicas e 

ferramentas aplicadas no processo da engenharia de descoberta de conhecimento em textos. 

Demonstrar o quão importante é quem fala e o que é falado em nome de um partido, 

uma causa, um problema ou grupos sociais, fornece novos insights empíricos sobre a unidade 

ou fragmentação dos partidos políticos, a unidade do governo versus atores da oposição 

(BHATTACHARYA, 2020).  

Por exemplo, cabe avançar sobre a análise de quem e o que está sendo discursado, 

seja sobre a visão de unidade partidária (CLOSE; GHERGHINA, 2019; ZITTEL; NYHUIS, 

2019), ou da concordância, lealdade e disciplina do parlamentar (VAN VONNO et al., 2014) 

e demais perspectivas da ciência política, como do ponto da democracia e da participação 

social no processo e atuação dos parlamentos (BHATTACHARYA, 2020).  

Esse corpus abrangente de textos políticos pode então ser examinado por meio de 

várias lentes. Os modelos de tópicos nos permitem monitorar a vazante e o fluxo de temas que 

são discutidos no parlamento ao longo de vários anos e associar temas específicos a membros 

do Parlamento. Isso permite a identificação de tendências de tópicos que determinados 

partidos seguem. Ou seja, podem ser observados quais assuntos são discutidos repetidamente 

com grande interesse e quais deixam de ser mencionados. 

A modelagem de tópicos não determina o sentimento de uma declaração ou discurso, 

apesar disso, demonstra que múltiplos aspectos dos interesses dos políticos podem ser 

desvendados com análises estatísticas adicionais, especialmente implementando técnicas de 

redes complexas (CURRAN et al., 2018) 
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O uso de dados dos discursos parlamentares, classificados por um modelo de tópico, 

pode servir para construir redes compostas por um conjunto de parlamentares que estão 

vinculados a um conjunto de tópicos, ou redes bimodais que constituem uma rede onde uma 

ligação entre parlamentares indica a existência de um interesse mútuo, fornecendo 

informações importantes sobre as atividades políticas. 

Por exemplo, como descobrir se a gama típica de interesses de um deputado está 

mudando ou não, bem como os padrões desse comportamento ao longo do tempo. Além disso, 

os métodos de detecção da comunidade podem revelar grupos de políticos que compartilham 

interesses comuns. Isso permitiria desvendar a composição partidária dessas comunidades 

durante as legislaturas. 

Portanto, com base nos registros existentes de discursos políticos dos parlamentares e 

no processo de engenharia da descoberta de conhecimento em texto, a pergunta de pesquisa 

sustenta-se em como a análise de temáticas e suas relações presentes em discursos políticos 

podem auxiliar no entendimento de linhas de atuação em um parlamento? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

dissertação. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um método de identificação e representação de padrões em discursos 

políticos por intermédio do processo de descoberta de conhecimento em texto. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 
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 Analisar métodos, técnicas e ferramentas utilizadas para tratamento de dados 

textuais em discursos políticos. 

 Identificar e representar os principais temas debatidos em instituições legislativas. 

 Demonstrar a viabilidade do método proposto por meio de um protótipo para 

identificação e representação de padrões com base nas técnicas de descoberta de 

conhecimento em texto (Knowledge Discovery in Texts – KDT). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O conteúdo da comunicação política tratada como Text as Data na ciência política 

(GRIMMER; STEWART, 2013) está se tornando a tendência dominante (ROBERTS et al., 

2014; GENTZKOW; KELLY; TADDY, 2019; ROBERTS; STEWART; NIELSEN, 2020; 

GOODMAN, 2021; O‟NEILL et al., 2021). Tal denominação largamente adotada entre seus 

pesquisadores corresponde ao processo de Text Mining aplicado no âmbito dos discursos 

políticos (MOREIRA, 2020). Pesquisadores exploram novas fontes de dados, empregando 

novos e variados métodos e estão se tornando consumidores críticos de descobertas de 

conhecimento baseadas nesses métodos (WILKERSON; CASAS, 2017; GOODMAN, 2021). 

Wilkerson e Casas (2017) corroboram com mais situações em que Text as Data é um 

campo interessante, como aos estudiosos das relações internacionais, que podem comparar 

sistematicamente os tratados ou acordos finais com centenas de propostas feitas em estágios 

anteriores. Teóricos políticos podem explorar o pensamento político, pesquisando séculos de 

obras publicadas.  

Por fim, os autores afirmam que essa capacidade recém-descoberta de investigar 

texto computacionalmente no âmbito dos discursos na Ciência Política - assim como muitas 

outras fontes de dados inovadoras, como imagens e som - transformará a pesquisa em ciências 

políticas à medida que os acadêmicos se tornam mais hábeis em explorar as oportunidades 

disponíveis. Uma possível evidência de que o campo de pesquisa é promissor (ROBERTS, 

2018; MOREIRA, 2020).  

Utilizando a modelagem de tópicos e a análise de redes sociais a partir de discursos 

políticos como matéria-prima é uma abordagem que pode avançar nos estudos sobre 

democracia e as suas influências. Ingenhoff, Calamai e Sevin (2021), por exemplo, aplicam 

tais métodos para pesquisar os influenciadores nas políticas de diplomacia pública com 
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diversos países. Assim como Swain e Ranganathan (2021) utilizam para interligar os 

objetivos de desenvolvimento sustentável nesses cenários (2021). 

Cabe salientar que essa tarefa não é trivial, como demonstraram Kapočiūtė-Dzikienė 

e Krupavičius (2014), pois, como demonstraram, a aplicação das técnicas de extração de 

conhecimento teve seu desempenho piorado quando as transcrições de discursos partiram de 

diferentes sessões legislativas em seus treinamento e teste, e a variação da linguagem em 

debates parlamentares permanece relativamente inexplorada, demandando mais pesquisas e 

flexibilidade das análises exploratórias e comparativas no tempo. 

Embora Ahmadalinezhad e Makrehchi (2018) também notem uma queda de 

desempenho ao treinar e testar dados de debate políticos, mesmo assim, já são obtidos índices 

de 79% de precisão em testes de autorrotulagem na classificação de discursos, e ainda, 

salientam que a adaptação de domínio e a aprendizagem de transferência interlegislativa 

também permanecem pouco exploradas.  

Ao usar dessa aprendizagem por transferência entre as descobertas de conhecimento 

nos parlamentos europeus, o esforço para anotar as revisões para cada documento pode ser 

reduzido. Nesse caso, a aprendizagem por transferência pode economizar uma quantidade 

significativa de esforço de rotulagem para extrapolar para as demais casas legislativas, pois há 

semelhanças e relação entre os conhecimentos extraídos nos cenários pesquisados. Os debates 

de um dado Parlamento podem ser considerados como dados de treinamento e de outro 

Parlamento como dados de teste. 

As lacunas observadas (ABERCROMBIE; BATISTA-NAVARRO, 2020) e 

evidenciadas neste trabalho justificam o emprego dos recursos de inteligência artificial, por 

intermédio, a exemplo do Processamento de Linguagem Natural, para contribuir com os 

avanços científicos nas áreas de ciência política, computação e da engenharia do 

conhecimento. 

Há, inclusive, espaço para explorar a aplicação das abordagens usadas na área do 

processo legislativo e em tecnologia cívica (DE FARIA, 2012), fornecendo ferramentas que 

possam ajudar genuinamente as pessoas no processamento e consumo de informações sobre 

seus representantes eleitos (SANTOS; DE FARIA, 2019; ABERCROMBIE; BATISTA-

NAVARRO, 2020), bem como potencializar a participação social e cidadã. Ou seja, ajudar a 

inovar o Estado, auxiliado pela tecnologia e pelo conhecimento interdisciplinar. 

Finalmente, embora alguns dos estudos mencionem aplicações potenciais de seu 

trabalho para a tecnologia cívica (BURFOOT, 2008; BONICA, 2016; BUDHWAR et al., 
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2018), Abercrombie e Batista-Navarro (2020) salientam que ainda são poucos os métodos que 

estão sendo usados e aplicados a qualquer sistema do mundo real. Assim sendo, vislumbra-se 

um campo fértil para contribuições diretas e aplicadas para a sociedade civil e a do 

conhecimento. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme Schreiber et al (2010), a Engenharia do Conhecimento permite identificar 

as oportunidades e os gargalos na forma como as organizações desenvolvem, distribuem e 

aplicam seus recursos de conhecimento, fornece os métodos para obter um entendimento 

completo das estruturas e processos utilizados pelos profissionais do conhecimento e ajuda, 

como resultado, a construir melhores sistemas de conhecimento. 

A abordagem conceitual se manterá sobre o processo de descoberta de conhecimento 

em textos da engenharia do conhecimento, especificamente com o processamento de 

linguagem natural da inteligência artificial, focando nas tarefas de modelagem de tópicos, 

agrupamento e análise de redes. Ressalvando que esta pesquisa não pretende evoluir os 

métodos e técnicas específicos utilizados no trabalho que promovem o método proposto. 

Apesar de adotar Pêcheux (1990) ao introduzir o conceito e a importância do 

discurso, especialmente o político, esta dissertação não explora a análise de discursos, nem na 

visão da linguística, comunicação, nem ciência política, embora seus resultados possam 

interessar tais campos. 

O desenvolvimento do protótipo e aplicação do método proposto será sobre discursos 

políticos de deputados estaduais registrados em atas taquigráficas de sessões ordinárias e 

extraordinárias, e o espaço temporal será durante as 18ª e 19ª legislaturas da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme autorização da instituição constante anexo 

(ANEXO A – Autorização do uso de informações e estrutura tecnológica). 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A contextualização e as evidências quanto à aderência do trabalho proposto ao objeto 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina são apresentadas na sequência. Para tanto, dividiu-se, 
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na apresentação da identidade da presente dissertação, o contexto estrutural da pesquisa no 

PPGEGC e referências factuais dentro do programa e relacionadas à pesquisa. 

 

1.5.1 Identidade 

 

O objetivo do PPGEGC é a pesquisa e o desenvolvimento de métodos, técnicas e 

ferramentas para a construção de modelos e sistemas de conhecimento em atividades 

intensivas em conhecimento (EGC, 2021). A contribuição da EC vem ao encontro do objeto 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação e está relacionado à macroprocessos de 

explicitação, gestão e disseminação do conhecimento. Dentre os macroprocessos estudados 

pelo Programa, esta dissertação trabalha na gestão, formalização, codificação e explicitação 

do conhecimento de domínio.  

A formalização e codificação presentes no método desenvolvido estão baseadas na 

análise de agrupamentos e de redes sociais no domínio em questão, por meio da formação de 

grupos de tópicos semelhantes alinhadas ao contexto e no relacionamento de temáticas e os 

autores dos respectivos discursos.  

A explicitação do conhecimento ocorre por meio de técnicas de mineração de texto, 

bem como por meio da visualização de informação, tanto a partir de agrupamentos temáticos 

quanto de redes de grafos. Assim, a gestão do conhecimento ocorre na promoção e suporte ao 

processo de avaliação e auxílio à tomada de decisão para avaliação de discursos políticos.  

A interdisciplinaridade da pesquisa busca avançar as fronteiras disciplinares para 

criar novos conhecimentos com base em problemas de pesquisa em comum (REPKO, 2008). 

Reforçando que as atividades atribuídas à área de Engenharia do Conhecimento estão 

conectadas com as demais áreas de concentração do programa, seja a Gestão do 

Conhecimento ou Mídia do Conhecimento. 

A linha de pesquisa do presente trabalho se enquadra especialmente nos Métodos e 

Técnicas de Extração do Conhecimento, dentro da área de concentração da Engenharia do 

Conhecimento (EC). Sob tal escopo, esta dissertação se dedica a desenvolver um método de 

identificação e representação de padrões em discursos políticos por intermédio do processo de 

descoberta de conhecimento em texto. 

Para isto a EC objetiva transformar o processo de construção de sistemas baseados 

no conhecimento com o desenvolvimento de métodos, linguagens e ferramentas apropriadas 

(KAHRAMAN, 2014). 
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A metodologia de pesquisa adotada é a Design Science Research, que tem por 

objetivo gerar conhecimento que seja aplicável e útil para a solução de problemas, melhoria 

de sistemas já existentes e, ainda, criação de novas soluções e/ou artefatos, como explica 

Venable (2006). Assim, o conhecimento desenvolvido pela Design Science Research é 

prescritivo, unindo as temáticas de relações políticas e os discursos políticos. 

Tomando-se ainda como disciplinas bases: a gestão do conhecimento, na análise do 

contexto e critérios de avaliação e seleção, e a engenharia do conhecimento, nos métodos, nas 

técnicas e ferramentas de representação do conhecimento. A pesquisa se integra à concepção 

do programa na linha de pesquisa “Engenharia do Conhecimento aplicada às organizações”.  

 

1.5.2 Contexto Estrutural do EGC 

 

Ainda há lacunas e necessidades de estudos do PPGEGC/UFSC no campo do 

Processamento de Linguagem Natural - NLP e no Text Mining ou KDT. Portanto, o presente 

trabalho avança e contribui com os esforços e resultados para compor com as pesquisas já em 

andamento e para alavancar outras futuras. 

Studer, Benjamins e Fensel (1998) enfatizam que os sistemas baseados em 

conhecimento evidenciaram a necessidade de uma abordagem sistêmica para o 

desenvolvimento e criação dos sistemas. De tal modo, a Engenharia do Conhecimento 

trabalha com a aplicação de teorias, métodos e ferramentas direcionadas à modelagem e 

representação do conhecimento de determinado domínio. 

Outra importante contribuição do presente trabalho ora posto via PPGEGC/UFSC, 

frente à crescente disponibilidade de textos do parlamento em formato digital, é oferecer 

oportunidades sem precedentes para explorar e minerar textos parlamentares. 

Alwidian, Bani-Salameh e Alslaity (2015, p. 131) demonstram que, na literatura, o 

problema focal da KDT envolve várias disciplinas, métodos e técnicas. Algumas delas estão 

representação de texto, agrupamento, classificação (ou categorização), extração de texto e 

modelagem de informação oculta (HOTHO et al., 2005).  

Desse modo, torna-se notório que o KDT não é um campo autônomo sozinho, ao 

contrário, é um campo interdisciplinar por si, que se encontra na interseção de vários campos 

relacionados, incluindo: Estatísticas, Recuperação de Informações (RI), Extração de 

Informações (EI), Aprendizado de máquina (Machine Learning - ML), Processamento de 

Linguagem Natural (PNL) e Descoberta de Conhecimento a partir de Base de Dados 
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(Knowledge Discovery from Databases - KDD), conforme exemplificado na Figura 2 

(VISHAL; GURPREET, 2009; ALWIDIAN; BANI-SALAMEH; ALSLAITY, 2015). 

 

Figura 2 – KDT, o campo Interdisciplinar 

 

Fonte: Adaptado de Alwidian, Bani-Salameh e Alslaity (2015) 

 

Por intermédio da aplicação de certas técnicas da NLP, como a análise automática de 

texto, não supervisionada e supervisionada, métodos, bem como embeddings de palavras, os 

problemas da função retórica em tópicos do Parlamento, emoção dos parlamentares, tópico e 

polaridade de opinião de moções de debate parlamentar e incorporação de partidos foram 

examinados (ABERCROMBIE; BATISTA-NAVARRO, 2018a, 2018b; RHEAULT et al., 

2016; RHEAULT; COCHRANE, 2020; ZHANG; SPIRLING; DANESCU-NICULESCU-

MIZIL, 2017; MOREIRA, 2020; INDUKAEV, 2021). No entanto, as análises e abordagens 

para uma compreensão e conotações mais profundas dos textos parlamentares permanecem 

indeterminadas. 

Dessa forma, a contribuição acadêmica para a evolução científica parte da união das 

áreas da engenharia do conhecimento e seu potencial aos desafios da ciência política, 

especialmente esses no âmbito parlamentar, utilizando a KDT. 
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1.5.3 Referências Factuais 

 

No Quadro 1 constam trabalhos realizados no mesmo contexto no PPGEGC-UFSC, 

com abordagem metodológica similar em áreas ou setores de aplicação diversos. 

 

Quadro 1 – Dissertações e Teses realizadas no PPGEGC/UFSC aderentes ao contexto 

Título Ano Autor(a) Nível 

Um modelo de descoberta de conhecimento inerente à 

evolução temporal dos relacionamentos entre elementos 

textuais 

2011 BOVO D 

Um modelo baseado em ontologia e análise de 

agrupamento para suporte à gestão de ideias 
2016 SÉRGIO M 

Modelo para descoberta de conhecimento baseado em 

associação semântica e temporal entre elementos 

textuais 

2016 WOSZEZENK D 

Modelo de reconhecimento de padrões em ideias usando 

técnicas de descoberta de conhecimento em textos 
2018 RIBEIRO M 

Análise de Agrupamentos e Mineração de Opinião como 

Suporte à Gestão de Ideias 
2018 ALVAREZ M 

Modelo de avaliação de potenciais ideias alinhadas ao 

contexto organizacional 
2020 SÉRGIO D 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Diante das referências apresentadas, a presente dissertação é aderente ao Programa 

por propor um método baseado em conhecimento. Compreende-se que o trabalho se alinha 

com a área de concentração de Engenharia do Conhecimento e objetiva promover 

instrumentos metodológicos para a área de análise de discursos e temáticas Políticas, além de 

possuir trabalhos anteriores que abordam temáticas similares. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Composto por cinco capítulos, a presente dissertação parte do capítulo introdutório 

responsável pela apresentação da temática e escopo da pesquisa e sua aderência ao PPGEGC. 

O segundo capítulo traz o estado da arte com o referencial teórico e a revisão da literatura. Os 

principais temas são: KDT, TM, PNL, e os Discursos políticos vistos e tratados como dados 

(Text as Data), gerando valor pelo conhecimento extraído e aplicado no contexto Parlamentar. 

Os procedimentos metodológicos que norteiam a pesquisa estão dispostos no terceiro 

capítulo. Já no quarto capítulo apresenta-se o método, os resultados e as constatações 

encontrados. Por fim, o quinto capítulo consta das considerações finais, contribuições da 

pesquisa, limitações e recomendações para trabalhos futuros.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo abordará os conceitos e construtos que fundamentam o referencial 

teórico da pesquisa desta dissertação. Começa apresentando a descoberta de conhecimento em 

texto, seguindo pela etapa de mineração de texto, então o processamento de linguagem 

natural, a análise de redes sociais, o texto como dado na política e pelo parlamento e, por fim, 

o capítulo apresenta os trabalhos relacionados obtidos por uma busca sistemática em diversas 

bases de artigos científicos nos últimos anos. 

 

2.1  KNOWLEDGE DISCOVERY IN TEXTS (KDT) 

 

O uso de técnicas adequadas propicia uma forma de descoberta de informações úteis 

e relevantes para gerar valor ao contexto. Para tanto, deseja-se extrair dessas informações 

conhecimento. Dessa forma, originam os conceitos de Knowledge Discovery in Texts (KDT) e 

a Text Mining (TM) (GONÇALVES et al., 2018). 

Segundo Gonçalves et al. (2018, p. 3) a “KDT é um processo não trivial de 

identificação de padrões implícitos, a partir de dados textuais, válidos, potencialmente úteis e 

compreensíveis. O termo “processo” implica que é composto de vários passos repetidos em 

múltiplas iterações”. Chistol (2020, p. 209) complementa afirmando que se trata de um 

processo complexo, iterativo e interativo com um forte caráter interdisciplinar. 

Portanto, confirma-se o quão evidente é o potencial do KDT ao somar o fato de que a 

forma mais comum de compartilhar informações é textual, que 90% dos dados mundiais são 

armazenados como documentos não estruturados, e entre 80% e 90% das informações em 

empresas estão em forma de documentos textuais (TAN, 1999; DÖRRE; GERSTL; 

SEIFFERT, 1999; CHAKRABORTY; 2014; IDG; 2019; CHISTOL; 2020). 

Conforme Chistol (2020), o processo de KDT consiste em etapas de entendimento do 

negócio e dos dados, coleta de dados, pré-processamento de dados, mineração de texto (TM) 

e, finalmente, avaliação e interpretação do modelo (Figura 3). Seja aplicando Classificação ou 

Agrupamento sobre os textos para obter, por exemplo, a predição de textos em classes ou 

grupos, mantendo a iteração e interação do modelo constantemente. 
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Figura 3 – Visão geral do processo de KDT 

 

Fonte: Adaptado de Chistol (2020) 

 

Etapas mesmas também são encontradas na síntese que o processo de descoberta de 

conhecimento em texto respeita o modelo apresentado por Marcu e Danubianu (2020), na 

Figura 4, onde a etapa de pré-processamento, no entanto, tem como objetivo central a 

conversão de texto não estruturado em dados estruturados nos quais podem ser aplicadas 

técnicas analíticas para classificar ou agrupar. 

Figura 4 – Etapas do KDT 

 

Fonte: Adaptado de Marcu e Danubianu (2020). 

 

O modelo proposto por Bovo (2011), ilustrado na Figura 5, norteia o entendimento 

do processo nesta dissertação apresentando as seguintes etapas: i) revisão na literatura; ii) 

seleção dos temas de análise para aplicação do algoritmo de agrupamento; iii) mineração de 

textos utilizando técnica de agrupamentos; e iv) interpretação e avaliação dos resultados. 

Corroborando para a visão geral apresentada por Chistol (2020) para KDT. 
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Figura 5 – Modelo de KDT Temporal 

 

Fonte: Adaptado de Bovo (2011) 

 

Dentro do processo de KDT, ocorre, entre outras, a Text Mining (TM), entendida 

como uma etapa semiautomática de extração de conhecimento a partir de grandes quantidades 

de dados não estruturados, em que técnicas como aprendizado de máquina, processamento de 

linguagem natural, recuperação da informação e big data são utilizados para a descoberta de 

conhecimento (DELEN; CROSSLAND, 2008; GONÇALVES et al., 2018; YANG et al., 

2018). Um sistema de TM pode contar com uma arquitetura conforme a Figura 6. 

 



32 

 

Figura 6 – Arquitetura de um sistema genérico de mineração de texto 

 

Fonte: Adaptado de Feldman e Sanger (2007) 

 

Dentro do processo de KDT, a etapa de TM oferece uma gama importante de 

recursos para explorar o conhecimento oriundo de textos, tais quais os discursos políticos. 

Portanto, a próxima seção traz uma visão ampla. 

 

2.2 TEXT MINING 

 

TM é uma etapa do KDT em que são aplicadas de maneira semiautomática as 

técnicas e ferramentas de extração de conhecimento a partir de dados não estruturados na 

forma de textos. A TM utiliza uma combinação de técnicas de data mining, machine learning, 

processamento de linguagem natural (PNL), Recuperação da Informação (RI) e 

gerenciamento de conhecimento de grandes bases textuais (DELEN; CROSSLAND, 2008; 

YANG et al., 2018; GONÇALVES et al., 2018). 

Segundo Gharehchopogh e Khalifelu (2011), com a TM é possível realizar a análise 

de texto para extrair informações úteis para fins específicos. O texto não é estruturado, é 
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amorfo e é complicado de lidar. No entanto, o texto é o veículo mais comum para a troca 

formal de informações. 

As fontes de dados para a TM são coleções de documentos, onde a busca por padrões 

interessantes não está organizada em registros de banco de dados estruturados utilizados para 

DM, e sim nos dados textuais não estruturados nos documentos dessas coleções. Entretanto, 

tanto TM e DM contam com rotinas de pré-processamento, algoritmos de descoberta de 

padrões e elementos da camada de apresentação, como ferramentas de visualização para 

aprimorar a navegação nos conjuntos de respostas.  

Além disso, a TM adota muito dos tipos específicos de padrões em suas principais 

operações de descoberta de conhecimento que foram introduzidas e examinadas pela primeira 

vez em pesquisa de DM (FELDMAN; SANGER, 2007). Uma visão de alto nível da 

arquitetura da TM é demonstrada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Arquitetura funcional de mineração de texto de alto nível. 

 

Fonte: Adaptado de Feldman e Sanger (2007) 

 

Conforme demonstra Chistol (2020), a extração de recurso é a primeira etapa em que 

o texto não estruturado deve ser pré-processado, transformado em um espaço de recurso 

estruturado, onde podem ser aplicados classificadores de modelagem matemática. Métodos de 

extração de características como Word2Vec, Term Frequency, Term Frequency - Inverse 

Document Frequency (TF-IDF), GloVe e outros podem ser utilizados. 

A redução da dimensionalidade é o segundo estágio no qual os pesquisadores 

aplicam algoritmos para reduzir o tempo e a memória. Os métodos bem conhecidos de 

redução de dimensionalidade são Linear Discriminant Analysis (LDA), Principal Component 

Analysis (PCA), t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE), e non-negative matrix 

factorization (NMF) (CHISTOL, 2020). 
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2.2.1 Tarefas de Pré-Processamento 

 

Conforme Marcu e Danubianu (2020), na etapa de pré-processamento, a conversão 

de texto não estruturado em dados estruturados permite a aplicação de técnicas analíticas para 

classificar ou agrupar. 

A taxonomia proposta por Feldman e Sanger (2007) das tarefas de pré-

processamento de texto está apresentada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Proposta de taxonomia de tarefas de pré-processamento de texto 

 

Fonte: Adaptado de Feldman e Sanger (2007) 

 

Dessas tarefas, aqui é destacada a categorização de textos, visto que trilha no sentido 

dos objetivos desta pesquisa. 
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2.2.2 Categorização 

 

A tarefa de categorização de textos (text categorization) da TM é aplicada ao 

domínio da gestão de documentos, sendo uma das aplicações mais comuns de PLN 

(SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). 

Dado um conjunto de categorias (assuntos, tópicos) e uma coleção de documentos de 

texto, esse processo objetiva encontrar o tópico correto (ou tópicos) para cada documento 

(FELDMAN; SANGER, 2007). 

Duas abordagens distintas de Aprendizado de Máquina são constantemente 

apresentadas na literatura, sendo a aprendizagem supervisionada e não supervisionada 

(JURAFSKY; MARTIN, 2009; HAO, 2018; BERK, 2019), há quem considere outras 

abordagens como aprendizagem semi-supervisionada (JURAFSKY; MARTIN, 2009) e de 

reforço (HAO, 2018). A primeira é a abordagem de Engenharia do Conhecimento (EC), na 

qual o conhecimento do especialista sobre as categorias é codificado diretamente no sistema, 

seja declarativamente ou na forma de regras de classificação de procedimentos (FARACO, 

2020).  

A outra é a abordagem de aprendizado de máquina (Machine Learning - ML). Um 

processo indutivo que constrói um classificador aprendendo a partir de um conjunto de textos 

de exemplos pré-classificados.  A principal desvantagem da abordagem da EC é o que pode 

ser chamado de gargalo de aquisição de conhecimento - a enorme quantidade de mão de obra 

altamente qualificada e conhecimento especializado necessário para criar e manter as regras 

de codificação de conhecimento (FARACO, 2020).  

Portanto, a maior parte do trabalho recente sobre categorização está concentrada na 

abordagem de ML, que requer apenas um conjunto de instâncias de treinamento classificadas 

manualmente, cuja produção é muito mais barata (FELDMAN; SANGER, 2007; SARKAR; 

BALI; SHARMA, 2017; FARACO, 2020). 

Feldman e Sanger (2007) apresentam uma série de aplicações, problemas e 

representações de documentos a serem solucionados via categorização de textos, conforme 

Quadro 2. Entretanto, os autores não esgotaram as possibilidades e os últimos avanços 

tecnológicos recentes ampliaram ainda mais a aplicabilidade da categorização.  
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Quadro 2 – Aplicações, Problemas e Representação da Categorização de documentos 
 Nome da Tarefa Detalhes da Tarefa 

Aplicação da 

categorização 

Indexação de textos usando 

vocabulário controlado 

Tarefa automática ou semiautomática de 

atribuir palavras-chave de um vocabulário 

controlado a documentos de texto. 

Classificação de documentos e 

filtragem de texto 

Classificação de uma determinada coleção de 

documentos em várias classes por certos 

requisitos. 

Categorização hierárquica de 

páginas da web 

Classificação automática de páginas da web 

nos catálogos hierárquicos. Quando o número 

de documentos em uma categoria excede k, 

deve ser dividido em duas ou mais 

subcategorias. 

Definição de 

problemas para a 

categorização 

Categorização de rótulo único 

(single-label) versus rótulo 

múltiplo (multilabel) 

Na categorização multilabel, as categorias se 

sobrepõem e um documento pode pertencer a 

qualquer número de categorias. Na 

categorização de rótulo único, cada 

documento pertence a exatamente uma 

categoria. 

Categorização Dinâmica por 

Documento versus 

Categorização Dinâmica por 

Categoria 

Na categorização dinâmica de documentos, o 

classificador encontra todas as categorias às 

quais o documento pertence. A categorização 

dinâmica por categoria encontra todos os 

documentos que devem ser arquivados em 

uma determinada categoria. 

Categorização hard versus soft Categorização hard é quando um sistema de 

categorização é totalmente automatizado a 

tomar decisões binárias em cada par de 

categorias de documentos. Soft é a abordagem 

semiautomática de atribuir um documento a 

uma categoria a partir de uma lista de 

categorias organizadas por humanos. 

Representação de 

documentos 

Seleção de recursos (features) Durante uma etapa de pré-processamento, os 

documentos são convertidos em uma 

representação mais gerenciável. 

Normalmente, os documentos são 

representados por vetores de recursos 

(features). Modelos mais comuns: bag-of-

words e TF-IDF. A etapa de pré-

processamento que remove as palavras 

(features) irrelevantes é chamada de seleção 

de recursos. 

Redução de dimensionalidade 

por extração de recurso 

(features) 

Criar um novo conjunto muito menor de 

recursos sintéticos a partir do conjunto de 

recursos original. Transformação do espaço 

do recurso original para outro espaço de 

dimensão muito inferior. 
Fonte: Adaptado de Feldman e Sanger (2007) 
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2.2.3 Clustering 

 

A organização de dados em grupos semelhantes é o modo mais fundamental para 

compreensão e aprendizagem (JAIN, 2010). Dessa forma, as tarefas de agrupamento, ou 

clustering, também auxiliam na extração de conhecimento. 

No contexto de TM, o agrupamento (clustering) pode ser utilizado em aplicações 

como em classificação, visualização, organização de documentos e outras. Trata-se da tarefa 

de localizar grupos de documentos semelhantes em uma coleção de documentos. A 

similaridade é calculada usando uma função de similaridade. O agrupamento de texto pode 

estar em diferentes níveis de granularidades, onde os agrupamentos podem ser documentos, 

parágrafos, sentenças ou termos. Clustering é uma das principais técnicas usadas para 

organizar documentos para melhorar a recuperação de informação e dar suporte à pesquisa 

(ALLAHYARI, 2017). 

Tratar Text as Data possui uma série de características distintas que exigem um 

design de algoritmos específicos para o texto, já que a representação de texto tem uma 

dimensionalidade muito grande, mas os dados subjacentes são esparsos. Assim, o tamanho do 

vocabulário do qual os documentos são extraídos é enorme, entretanto um determinado 

documento pode ter apenas algumas centenas de palavras. 

As palavras do vocabulário de uma determinada coleção de documentos são 

comumente correlacionadas entre si, ou seja, o número de conceitos nos dados é menor que o 

espaço de recursos. Desse modo, se faz necessário projetar algoritmos que considerem as 

correlações na tarefa de agrupamento. 

Os documentos diferem uns dos outros em termos do número de palavras que 

contêm, portanto, para agrupá-los, é importante normalizar as representações dos documentos 

durante o processo. 

Os algoritmos de agrupamento de texto são divididos em muitos tipos diferentes, 

como algoritmos de agrupamento aglomerativo (agglomerative clustering algorithms), 

algoritmos de particionamento (partitioning algorithms) e algoritmos de agrupamento 

probabilístico (probabilistic clustering algorithms), conforme demonstram Steinbach, Karypis 

e Kumar (2000) e Xu e Wunsch (2005). 

Algoritmos de agrupamento hierárquico podem ser construídos de cima para baixo 

(divisive), a partir de um único cluster subdividindo recursivamente, ou de baixo para cima 
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(agglomerative). São baseados na distância, ou seja, usando uma função de similaridade para 

medir a proximidade entre documentos de texto. 

Sucessivamente, os clusters mais semelhantes são mesclados até que todos os 

documentos sejam incluídos em um cluster. Existem três métodos de fusão diferentes para 

algoritmos aglomerativos: 

1) Single Linkage: A similaridade entre dois grupos de documentos é a maior 

similaridade entre qualquer par de documentos desses grupos. 

2) Group-Average Linkage: A similaridade entre dois agrupamentos é a semelhança 

média entre pares de documentos nesses grupos. 

3) Complete Linkage: A similaridade entre dois clusters é o pior caso de similaridade 

entre qualquer par de documentos nesses grupos. 

O algoritmo de agrupamento k-means particiona n documentos no contexto de dados 

de texto em k clusters em torno do qual os agrupamentos são construídos. A principal 

desvantagem do agrupamento de k-means é que ele é realmente muito sensível à escolha 

inicial do número de k, entretanto, existem heurísticas eficientes que são empregadas para 

convergir para o k ótimo (BRADLEY; FAYYAD, 1998). 

A modelagem de tópicos (topic modeling) é um dos mais populares algoritmos de 

agrupamento probabilístico. A ideia principal da modelagem de tópicos é criar um modelo 

generativo probabilístico para o corpus de documentos de texto. Em modelos de tópico, os 

documentos são uma mistura de tópicos, onde um tópico é uma distribuição de probabilidade 

sobre palavras (GRIFFITHS; STEYVERS, 2002; BLEI; NG; JORDAN, 2003). 

Atingir o potencial de TM necessita de tarefas fundamentais obtidas do PNL, e, 

sucessivamente, para alcançar os resultados desejados pelo KDT, para tanto, avança-se sobre 

este referencial na seção seguinte. 

 

2.3 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (PNL) 

 

Estudos acerca do Processamento de Linguagem Natural não são tão recentes e 

evoluíram de modo acelerado com o poder computacional. Por exemplo, no passado, 

Carbonell (1979) já propusera uma teoria da compreensão subjetiva para dar conta do 

pensamento humano motivado subjetivamente, variando da crença ideológica ao discurso 

humano e aos traços de personalidade.  
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Carbonell (1979) modelou o raciocínio ideológico humano na compreensão do texto 

em linguagem natural de eventos políticos internacionais, modelando ideologias liberais ou 

conservadoras. Cada ideologia produz uma interpretação diferente do evento de entrada, como 

no caso, por exemplo, de discursos políticos. 

A linguística computacional é conhecida também como Processamento de 

Linguagem Natural (PNL) – Natural Language Processing (NLP). Trata-se de um subcampo 

da Ciência da Computação preocupado com o uso de técnicas computacionais para aprender, 

compreender e produzir conteúdo de linguagem humana. Os sistemas linguísticos 

computacionais podem ter vários propósitos: o objetivo pode ser auxiliar na comunicação 

humano-humano, como na tradução automática (TA); auxiliar a comunicação homem-

máquina, como com agentes de conversação; ou beneficiando humanos e máquinas ao 

analisar e aprender com a enorme quantidade de conteúdo de linguagem humana que agora 

está disponível online (HIRSCHBERG; MANNING, 2015). 

A PNL está evoluindo rapidamente (YOUNG et al., 2018, p. 55), sendo transformada 

por pesquisadores que começaram a construir modelos sobre grandes quantidades de dados 

empíricos de linguagem, oriundos especialmente do big data e da capacidade de 

armazenamento. A PNL baseada em estatísticas ou corpus (“corpo de palavras”) foi um dos 

primeiros sucessos notáveis sobre essas massas de dados, muito antes do poder impulsionador 

do ML ser difundido (HIRSCHBERG; MANNING, 2015) 

Uma descoberta central desta abordagem estatística para PNL foi que métodos 

simples usando palavras, part-of-speech (PoS) (como se uma palavra é um substantivo, verbo 

ou preposição) ou modelos simples podem frequentemente alcançar resultados notáveis 

quando treinados em grandes quantidades de dados. Muitos classificadores de texto e 

sentimento ainda se baseiam exclusivamente nos diferentes conjuntos de palavras do 

documento, conhecido como “bag of words”, sem levar em conta a estrutura ou o significado 

da frase e do discurso.  

Os sistemas atuais de NLP com melhor desempenho usam abordagens sofisticadas de 

ML, redes neurais, deep learning (MELO et al., 2019) e um rico conhecimento da estrutura 

linguística. Ferramentas de alto desempenho que identificam informações sintáticas e 

semânticas, bem como informações sobre o contexto do discurso, agora estão disponíveis. 

(HIRSCHBERG; MANNING, 2015). 

O PNL não pode ser separado em componentes independentes. Vários experimentos 

em psicolinguística demonstram claramente que os diferentes estágios de análise - fonético, 
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morfológico, sintático, semântico e pragmático - ocorrem simultaneamente e dependem uns 

dos outros (FELDMAN; SANGER, 2007). 

Os algoritmos ideais e exatos do PNL são desconhecidos, entretanto, vários sistemas 

tentam combinar os estágios em um único processo coerente, a solução satisfatória completa 

ainda não foi alcançada. Assim, a maioria dos sistemas de compreensão de texto emprega a 

estratégia tradicional de dividir e conquistar, separando todo o problema em várias subtarefas 

e resolvendo-as de forma independente (FELDMAN; SANGER, 2007). 

As tarefas gerais de PNL podem incluir Tokenization, Part-Of-Speech Tagging,

Syntactical Parsing e Shallow Parsing, segundo Feldman e Sanger (2007). 

 

2.3.1 Tokenization 

 

Antes de um processamento mais sofisticado, o texto deve ser dividido em partes 

significativas. Isso pode ocorrer em diferentes níveis. Os documentos podem ser divididos em 

capítulos, seções, parágrafos, sentenças, palavras e até mesmo sílabas ou fonemas. 

A abordagem mais frequentemente encontrada em sistemas de mineração de texto 

envolve quebrar o texto em sentenças e palavras, o que é chamado de tokenização. 

É comum que o tokenizer também extraia recursos do token. Essas são normalmente 

funções categóricas simples dos tokens que descrevem algumas propriedades superficiais da 

sequência de caracteres que constituem o token. Entre esses recursos estão os tipos de letras 

maiúsculas, inclusão de dígitos, pontuação, caracteres especiais e assim por diante. 

 

2.3.2 Part-of-Speech Tagging 

 

A marcação de partes do discurso, ou Part-of-Speech Tagging (POS), é a anotação de 

palavras com as marcas apropriadas com base no contexto em que aparecem. As tags POS 

dividem as palavras em categorias com base na função que desempenham na frase em que 

aparecem. As tags POS fornecem informações sobre o conteúdo semântico de uma palavra. 

Por exemplo, os substantivos geralmente denotam "coisas tangíveis e intangíveis", enquanto 

as preposições expressam relações entre "coisas". 

A maioria dos conjuntos de tags POS usa as mesmas categorias básicas. O conjunto 

mais comum de tags contém sete tags diferentes (Artigo, Substantivo, Verbo, Adjetivo, 

Preposição, Número e Substantivo Próprio). Alguns sistemas contêm um conjunto de tags 
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muito mais elaborados. Por exemplo, o conjunto completo de tags Brown Corpus não tem 

menos que 87 tags básicas (FRANCIS; KUCERA, 1979). 

Normalmente, os etiquetadores de POS, em algum estágio de seu processamento, 

realizam análises morfológicas de palavras. Assim, uma saída adicional de um tagger POS é 

uma sequência de radicais (também conhecidos como “lemas”, ou lemmatization, assim como 

stem ou stemming) das palavras de entrada. 

 

2.3.3 Syntactical Parsing 

 

Os componentes de análise sintática executam uma análise sintática completa de 

sentenças de acordo com uma determinada teoria gramatical. A divisão básica é entre as 

gramáticas de constituintes e dependências.  

Gramáticas constituintes descrevem a estrutura sintática de sentenças em termos de 

frases construídas recursivamente - sequências de elementos agrupados sintaticamente. A 

maioria das gramáticas constituintes distingue entre sintagmas nominais, sintagmas verbais, 

sintagmas preposicionais, sintagmas adjetivos e orações. Cada frase pode consistir em zero ou 

frases menores ou palavras de acordo com as regras da gramática. Além disso, a estrutura 

sintática das frases inclui as funções de diferentes frases. Assim, um sintagma nominal pode 

ser rotulado como sujeito da frase, seu objeto direto ou complemento. 

As gramáticas de dependência, por outro lado, não reconhecem os constituintes como 

unidades linguísticas separadas, mas concentram-se nas relações diretas entre as palavras. Por 

exemplo, um sujeito e substantivos de objeto direto de uma frase típica dependem do verbo 

principal, um adjetivo depende do substantivo que modifica e assim por diante. 

Normalmente, as frases podem ser recuperadas de uma análise de dependência - eles 

são os componentes conectados do gráfico de frases. Além disso, as análises de dependência 

pura são muito simples e convenientes de usar por si mesmas. Gramáticas de dependência, no 

entanto, têm problemas com certas construções de linguagem comum, como conjunções. 

 

2.3.4 Shallow Parsing 

 

A análise superficial compromete a velocidade e a robustez do processamento, 

sacrificando a profundidade da análise. 
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Em vez de fornecer uma análise completa de uma frase inteira, os analisadores rasos 

(shallow parsing) produzem apenas partes fáceis e inequívocas. Normalmente, são gerados 

substantivos e frases verbais pequenas e simples, ao passo que orações mais complexas não 

são formadas. 

Da mesma forma, a maioria das dependências proeminentes pode ser formada, mas 

as indefinidas e ambíguas permanecem sem solução. 

Para fins de extração de informações, a análise superficial é geralmente suficiente e, 

portanto, preferível à análise completa por causa de sua velocidade e robustez muito maiores. 

A Extração de Informação é uma das tarefas da área de PNL. Consiste em obter 

informações relevantes de textos e representá-las de forma estruturada. Essa representação 

pode, por exemplo, assumir a forma de uma lista, tabela ou gráfico, todos os quais podem ser 

facilmente usados para armazenamento, indexação e processamento de consultas por sistemas 

de gerenciamento de banco de dados padrão (COLLOVINI, 2019). 

 

2.4 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS (ARS) 

 

Nas ciências sociais, a análise de redes sociais é a abordagem estrutural que se baseia 

no estudo da interação entre os atores sociais. Os relacionamentos são geralmente aqueles que 

ligam seres humanos individuais, mas podem ligar indivíduos sociais que não são humanos, 

como formigas, abelhas, veados, girafas ou macacos. Ou podem ligar atores que não são 

indivíduos de forma alguma. Os analistas de rede costumam examinar os vínculos entre 

atores, grupos ou organizações - mesmo entre Estados-nação ou alianças internacionais 

(FREEMAN, 2004). 

Conforme explica Freeman (2004, p. 2, minha tradução), “a abordagem da rede 

social é baseada na noção intuitiva de que a padronização dos laços sociais nos quais os atores 

estão inseridos tem consequências importantes para esses atores”. O principal trabalho de um 

analista de redes é descobrir vários tipos de padrões, determinar as condições sob as quais 

esses padrões surgem e descobrir suas consequências. 

Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem à pesquisa social que exibe quatro 

características: uma intuição estrutural, dados relacionais sistemáticos, imagens gráficas e 

modelos matemáticos ou computacionais (FREEMAN, 2004). 

Chelmis e Prasanna (2011) apresentaram uma taxonomia de diferentes abordagens 

nas pesquisas de Análise de Redes Sociais, conforme Figura 9. 
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Figura 9 – Taxonomia de abordagens na pesquisa de análise de redes sociais 

 

Fonte: Adaptado de Chelmis e Prasanna (2011) 

 

Portanto, a ARS é motivada por uma intuição estrutural baseada em laços que ligam 

os atores sociais, em dados empíricos sistemáticos, fortemente em imagens gráficas e na 

utilização de modelos matemáticos e/ ou computacionais, campo que pode ser auxiliado e 

potencializado pelas disciplinas da ciência da computação.  

O modo sistemático que a Análise de Redes auxilia na revelação de estruturas ocultas 

que seriam difíceis de serem observadas por outros meios (NEWMAN, 2003). A rede permite 
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a visualização da relação entre elementos ou atores a partir da representação por meio de nós, 

também denominados vértices, e suas conexões ou arestas. Essa visualização da informação é 

crucial para apresentar resultados de fácil compreensão (ERNST, 2003; MATTOS et al., 

2020). 

A pesquisa em Redes Sociais tem, em muitos casos, adotado uma representação de 

modelo de grafo (RAPOPORT; HORVATH, 1961; WASSERMAN et al., 1994), de forma a 

desvendar certas características da rede, identificar os atores mais importantes em uma rede 

social e descobrir as estruturas da comunidade (SCOTT, 2000). Conforme Wasserman (1994), 

comunidade é um conjunto de atores entre os quais existem laços relativamente fortes, diretos 

e intensos, frequentes ou positivos. 

Diversas métricas foram desenvolvidas para auxiliar na análise destes e outros 

aspectos. 

 

2.4.1 Métricas de ARS 

 

A centralidade (Centrality degree) mede o grau em que a estrutura da rede contribui 

para a importância de um nó (GHOSH; LERMAN, 2011). Já a centralidade de intermediação 

(Betweenness Centrality) mede a fração de todos os caminhos mais curtos que passam por um 

determinado nó e é frequentemente usada para identificar nós que atuam como limites entre 

diferentes grupos. Tais nós desempenham um papel crucial no fluxo de informações e na 

coesão da rede. O grau de centralidade mede o número de arestas que conectam um nó a 

outros e é usado para identificar os nós que possuem a maioria das conexões na rede (BURT, 

2004; GHOSH; LERMAN, 2011; CHELMIS; PRASANNA, 2011).  

No entanto, a centralidade de um nó também depende das centralidades de seus 

vizinhos. Essa medida é capturada pelo número total de caminhos que ligam um nó a outros 

em uma rede. O comprimento médio desses caminhos é medido pela Centralidade de 

Proximidade (Closeness Centrality), que indica a capacidade de um nó a ser alcançado. O 

número total de caminhos de um nó é exponencialmente atenuado por seu comprimento, ou 

seja, pela escala de comprimento das suas interações, de modo a distinguir entre os nós 

conectados localmente e globalmente na rede (BONACICH, 1987; BONACICH; LLOYD, 

2001; CHELMIS; PRASANNA, 2011).  

Outras métricas de centralidade incluem aquelas baseadas em caminhadas aleatórias 

(random walks) (NEWMAN, 2005) e métricas baseadas em caminhos (paths). O tempo de 
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cálculo das medidas de centralidade é computacionalmente caro, com uma complexidade de 

tempo mínima Ο 𝑛 .𝑚 , onde n é o número de vértices e m é o número de arestas. No entanto, 

vários algoritmos aproximativos e paralelos têm sido propostos para grandes redes 

(CHELMIS; PRASANNA, 2011).  

A densidade (density) indica a porcentagem de arestas que estão presentes no grafo 

sobre o número total de arestas. Quanto maior for a densidade de uma rede, mais nós na rede 

estarão conectados uns aos outros (MARTINO; SPOTO, 2006). 

Watts e Strogatz (1998) apresentaram o coeficiente de clustering (Clustering 

Coefficient), que mede a probabilidade de dois nós conectados a um determinado nó também 

estarem conectados. Ele indica o grau em que os nós em uma rede tendem a se agrupar e, 

portanto, é considerado uma boa medida se uma rede demonstra comportamento de mundo 

pequeno (small world).  

O diâmetro (diameter) da rede é a distância geodésica máxima entre qualquer par de 

nós. A distância geodésica (geodesic distance) mede o caminho mais curto entre dois nós. O 

diâmetro só pode ser calculado em gráficos conectados. Se o grafo não estiver conectado, o 

diâmetro é indefinido. Para superar essa limitação, o valor geodésico médio (mean geodesic 

value) é calculado usando apenas pares de nós alcançáveis. Intuitivamente, quanto maior o 

diâmetro de uma rede, mais dispersivo é o gráfico (MARTINO; SPOTO, 2006). Os 

algoritmos de detecção de comunidade têm facilitado de forma consistente a visualização 

informativa de redes sociais e auxiliado na inferência de propriedades ausentes (ZHELEVA; 

GETOOR, 2009). 

Liu, Tang e Agarwal (2009) sintetizam os métodos de detecção de comunidades 

divididos em quatro categorias: Métodos centrados em nós (node-centric), cada nó em um 

grupo deve satisfazer certas ou diferentes propriedades. As medidas representativas incluem 

cliques, k-clique, k-clan e k-club, k-plex e k-core, LS sets e Lambda sets. Em métodos 

centrados em grupo (group-centric) cada grupo como um todo deve satisfazer certas 

propriedades sem aprofundar no nível do nó. Métodos centrados na rede (network-centric) 

particionam a rede em vários conjuntos com base na Similaridade do Nó (Node Similarity), 

onde os nós são estruturalmente equivalentes se eles se conectam ao mesmo conjunto de nós. 

Modelo de Espaço Latente (Latent Space Model) transforma os nós em um espaço 

dimensional inferior de forma que a distância é mantida no Espaço Euclidiano, Modelo de 

Aproximação em Bloco (Block Model Approximation) minimiza a diferença entre uma matriz 

de interação e uma estrutura de bloco, Minimização do Corte (Cut Minimization) minimiza o 
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número de arestas ligando nós que pertencem a grupos diferentes e Maximização da 

Modularidade (Modularity Maximization) é um grupo de medidas interações comparadas às 

conexões aleatórias esperadas no grupo. A limitação dos métodos centrados em rede 

(network-centric) é que o número de comunidades deve ser conhecido previamente.  

Já nos métodos centrados em hierarquia (hierarchy-centric), uma estrutura 

hierárquica de comunidades é construída com base na topologia de rede. Duas estratégias são 

usadas por algoritmos hierárquicos. O Divisive hierarchical clustering divide os nós em 

vários conjuntos e cada conjunto é particionado iterativamente em subconjuntos menores. O 

Agglomerative hierarchical clustering inicializa cada nó como uma comunidade e funde de 

forma iterativa as comunidades que satisfazem certos critérios em comunidades cada vez 

maiores. 

De acordo com os famosos seis graus de separação, cada nó está, em média, a 

aproximadamente seis passos de qualquer outro nó (BARABÁSI et al, 2003), ou em média 

3,57 em um ambiente de rede social digital, como o Facebook
®
 (EDUNOV et al., 2016). Já a 

distribuição dos graus dos nós segue uma lei de potência (NEWMAN, 2003). No fenômeno 

de small worlds (WATTS; STROGATZ, 1998), a ordem de o caminho mais curto entre 

quaisquer dois nós em uma rede social de tamanho n é (n · log
n
).  

 

2.4.2 ARS e a Política 

 

ARS também pode contribuir para realizar análises na área da Política (CASSI  et al., 

2017; BHATTACHARYA, 2020; WEI; JIAMIN; JIMING, 2020). Diversas perspectivas e 

relacionamentos entre agentes políticos e públicos, grupos e tópicos podem ser estudados com 

suas técnicas.  

Tam Cho e Fowler (2010) pesquisaram sobre a dinâmica das legislaturas do 

congresso americano entre 1973 e 2004 sob o olhar da ARS. Desmarais et al. (2015) 

apresentaram a participação em eventos de imprensa de senadores dos EUA como registros de 

colaboração e as redes que eles compõem. Essa medida captura relacionamentos intencionais 

entre legisladores ao longo do tempo, demonstrando que existe uma estrutura de comunidade 

substancial subjacente às redes de eventos para a imprensa que vai além da filiação a partidos 

políticos e que a colaboração em eventos para a imprensa prevê sobreposição na votação 

nominal. Já Moreira, Vaz-De-Melo e Pappa (2020) analisam a polarização entre grupos 

sociais durante o processo de impeachment ocorrido no Brasil em 2016.  
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Assim, desse modo, flui para uma reflexão em associar recursos de Processamento 

de Linguagem Natural (PNL), de ARS com a Análise de Texto, utilizando métodos 

automatizados (Text as Data), especificamente na política em casas parlamentares. 

 

2.5 TEXT AS DATA NA POLÍTICA E NO PARLAMENTO 

 

A disponibilidade de dados abertos do governo cresceu rapidamente nos últimos anos 

devido à estratégia de transparência proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, em janeiro de 2009, o que implica um nível sem precedentes de abertura das 

informações do governo ao público em geral (LIN et al., 2015).  

A estratégia de governo aberto é uma estratégia nacional crucial, pois tem a 

capacidade de fortalecer a participação democrática, a prevenção da corrupção, a tomada de 

decisões informadas, a precisão das informações do governo e o fornecimento de informações 

ao público, empresas e jornalistas, entre outros itens essenciais para a sociedade 

(HUIJBOOM; VAN DEN BROEK, 2011). 

Os dados de texto são onipresentes na pesquisa em ciências sociais: a mídia 

tradicional, a mídia social, os dados de pesquisas e várias outras fontes contribuem para a 

enorme quantidade de texto na era da informação moderna. A crescente disponibilidade e 

interesse em dados de texto levou ao desenvolvimento de uma variedade de abordagens 

estatísticas para analisar esses dados (ROBERTS; STEWART; TINGLEY, 2019).  

As ciências sociais como um todo têm se mantido presentes nessa fronteira do 

conhecimento, e o campo de pesquisa text as data ganha cada vez mais força (MONROE; 

SCHRODT, 2008; ROBERTS, 2016; IZUMI; MOREIRA, 2018). 

Essa análise de texto com o uso de métodos automatizados (text as data) é recente. A 

análise de conteúdo é um campo tradicional de dedicação das ciências sociais, não há melhor 

área para guiar e contribuir com esse avanço, contando com a contribuição de diferentes áreas 

do conhecimento (IZUMI; MOREIRA, 2018) e alguns métodos para análise quantitativa de 

texto políticos são apresentados pelos mesmos autores (Quadro 3), entretanto, muitos outros 

métodos podem ser experimentados ou desenvolvidos para esse tema de pesquisa. 

A aplicação de técnicas de mineração de texto a tópicos legislativos e relacionados a 

projetos de lei vem sendo desenvolvida há anos. Yu et al. (2008) classificaram os dados do 

discurso do congresso e descobriram a dependência quanto à pessoa e a dependência temporal 

do classificador.  
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Assogba et al. (2011) classificaram o conteúdo do projeto de lei com base no 

classificador de modelagem de tópico existente, visualizaram os subtópicos para usuários em 

geral compreenderem a linguagem longa e complexa usada no conteúdo político. 

Lin et al. (2015) desenvolveram um sistema de mineração de texto para conduzir a 

análise de conteúdo automaticamente. Gerrish e Blei (2011) construíram um modelo preditivo 

para prever padrões de votação e inclinação política com base no conteúdo do projeto de lei. 

Moreira, Vaz-de-Melo e Pappa (2020) desenvolveram métodos computacionais para 

analisar dados online e offline para estudar a polarização política. O foco foi investigar o 

aumento percebido na polarização que aconteceu no Brasil em relação ao processo de 

impeachment de 2016. O método quantifica a polarização da elite entre os políticos brasileiros 

no Congresso (análise offline) e a polarização em massa entre o povo brasileiro no Twitter
®
 

(análise online). 

 

Quadro 3 – Métodos para análise quantitativa de textos políticos 

Família Técnica Objetivo 

Semelhança 

entre textos 

Similaridade de cosseno 
Medir quão similares são dois 

documentos. 

Algoritmo de Smith-Waterman 

Encontrar quais os trechos mais 

similares entre dois 

documentos. 

Métodos de 

classificação 

em categorias 

conhecidas 

Dicionário (Análise de sentimentos) 

Classificar documentos em 

categorias conhecidas com 

auxílio de um dicionário 

anotado. 

Supervisionado (classificador de Naive Bayes) 

Classificar documentos em 

categorias conhecidas a partir 

de um conjunto de treinamento. 

Métodos de 

classificação 

em categorias 

desconhecidas 

Não supervisionado (LDA, Dynamic Multitopic 

Model, Expressed Agenda Model, STM) 

Classificar documentos quando 

não se conhece as categorias 

previamente. 

Métodos de 

escalonamento 

Wordscores 

Estimar posições políticas em 

uma dimensão predeterminada a 

partir de documentos 

de referência. 

Wordfish 

Estimar posições políticas 

quando não se conhece 

previamente referências da 

dimensão. 

Fonte: IZUMI; MOREIRA, 2018. 

 

A ciência social brasileira contribui para o avanço dos resultados científicos com o 

uso intensivo da análise automatizada de conteúdo. Moreira (2016), por exemplo, analisou na 
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Câmara dos Deputados do Brasil os discursos dos deputados federais no Pequeno Expediente 

ao longo dos anos de 1999 a 2016 em mais de 127 mil falas proferidas. Por fim, o autor 

conclui que “a atividade parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados não é 

integralmente governada pela relação governo-oposição, como acontece no caso das votações 

nominais”. Um modelo bayesiano da Teoria da Resposta ao Item (TRI) de Izumi (2017) ajuda 

a estimar posições políticas utilizando textos como dados. Utilizando os discursos dos 

senadores, estimou as posições políticas dos partidos brasileiros entre 1995 e 2014. 

Sobre discursos, segundo Fairclough existem dois tipos de discursos: O de “gênero” 

e o “discurso”. O “Gênero” é um conjunto de convenções, uma forma particular de falar, 

como a conversa informal ou o gênero publicitário. Já o “Discurso” corresponde 

aproximadamente a dimensões de textos que têm sido tradicionalmente discutidas em termos 

de conteúdo, significados ideacionais, tópicos, assunto e assim por diante (FAIRCLOUGH, 

1992, p. 286) 

Quanto à análise de tópicos de discursos, Roberts, Stewart e Tingley (2019) afirmam 

que o objetivo do modelo de tópico estrutural e seus métodos permitem aos pesquisadores 

descobrir tópicos e estimar sua relação com os metadados do documento. As saídas do 

modelo podem ser usadas para conduzir testes de hipóteses sobre esses relacionamentos. É 

claro que isso reflete o tipo de análise que os cientistas sociais realizam com outros tipos de 

dados, em que o objetivo é descobrir relações entre variáveis e testar hipóteses.  

Os pesquisadores também começaram a aplicar a análise de texto automatizada para 

medir as posições ideológicas. Por exemplo, Laver, Benoit e Garry (2003) adotaram uma 

abordagem semiautomática para analisar os manifestos partidários europeus: primeiro, usando 

especialistas no domínio para colocar alguns partidos como pontos de referência em uma 

escala ideológica esquerda-direita; e, em seguida, extraindo as frequências das palavras de 

seus respectivos manifestos partidários. As posições ideológicas de outros partidos foram 

então estimadas a partir do quão próximo as distribuições de frequência de palavras de seus 

manifestos partidários correspondiam às distribuições de referência.  

Monroe e Maeda (2004) desenvolveram abordagens alternativas, assim como Slapin 

e Proksch (2008). Esses autores usam técnicas estatísticas semelhantes às de Carrol et al. 

(2015) para estimar "pontos ideais retóricos". Em contraste com Carrol et al. (2015), seu 

espaço de escolha é uma matriz de contagens de palavras em vez de contagens de votos para 

cada legislador. O uso de dados de texto cria várias dificuldades estatísticas e computacionais, 

mas permite aos pesquisadores estimar o posicionamento ideológico mesmo na ausência de 
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dados de votação - desde que documentos de texto confiáveis, como manifestos de partidos ou 

registros de discursos, estejam disponíveis (DIERMEIER et al., 2012).  

Essa linha de pesquisa, no entanto, segue a tradição de estimar pontos ideais a partir 

de dados nominais, com o comportamento de votação substituído por text as data. Ou seja, 

"dados não estruturados" (ou seja, texto) são traduzidos em "dados estruturados" (ou seja, 

números) que podem então ser analisados por vários métodos quantitativos (DIERMEIER et 

al., 2012).  

A retórica é uma commodity política importante que agregar valor tanto para o 

palestrante quanto para o público, e pode ser usada como uma ferramenta estratégica 

(MAYHEW, 2004). A necessidade de credibilidade torna os sinais importantes e não apenas 

"conversa fiada". Os grupos de interesse prestam atenção à maneira como suas preferências 

são discutidas e ajustam suas respostas (DIERMEIER et al., 2012).  

Diermeier et al. (2012) lembram que os padrões de evolução do comportamento 

legislativo podem alertar esses grupos de interesse (lobby) quando e como se envolver nos 

processos políticos. Os diversos padrões de comportamento legislativo podem ser baseados 

em linhas partidárias, diferenças geográficas ou na composição de constituintes específicos 

(DIERMEIER et al., 2012). As inúmeras fontes que influenciam o comportamento e as 

incertezas associadas criam padrões subjacentes que são dificilmente detectáveis sem uma 

análise estatística mais profunda. 

Para as ciências sociais, a análise de conteúdo é frequentemente focada em 

proporções e generalizações de categorias, em vez de classificações de documentos 

individuais (HOPKINS; KING, 2010; GRIMMER, 2010). Os cientistas políticos geralmente 

estão interessados nas atitudes de um parlamentar ou candidato como um todo, ao invés da 

classificação de qualquer discurso ou declaração específica. Hopkins e King (2010, p. 230, 

tradução minha) argumentam que “legisladores ou cientistas da computação podem estar 

interessados em encontrar a agulha no palheiro [...], mas os cientistas sociais estão mais 

comumente interessados em caracterizar o palheiro”. 

Grimmer (2010) propôs uma estrutura hierárquica com declarações políticas na parte 

inferior e seu autor no topo. O foco nos atores políticos e não em suas expressões individuais 

é crucial, pois o principal interesse está no comportamento legislativo geral desses atores 

(DIERMEIER et al., 2012).  

A classificação de documentos exigiria métodos baseados em frequência, enquanto o 

foco preferencial no próprio orador requer um método que leve em consideração as 
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proporções das categorias. Além disso, por exemplo, avançando na análise da ligação entre 

sentimento legislativo e texto legislativo, e a sua utilização para explicar e prever a votação 

nominal (GERRISH; BLEI, 2011, 2012). 

A natureza dinâmica do comportamento dos atores políticos requer soluções 

estatísticas para estudá-las que capturem seus componentes temporais e espaciais. Uma dessas 

soluções é fornecida pela literatura de redes dinâmicas (LOGLISCI, 2013; LOGLISCI; CECI; 

MALERBA, 2015; BEYKIKHOSHK et al., 2015; LOGLISCI; MALERBA, 2015). O foco 

está na dinâmica dos dados estruturados em evolução (heterogêneos) (LOGLISCI; CECI; 

MALERBA, 2015), bem como na dinâmica do conteúdo dos dados textuais (LOGLISCI, 

2013; BEYKIKHOSHK et al., 2015).  

Beykikhoshk et al. (2015) propuseram uma solução flexível que não restringe o tipo 

de mudanças que o modelo pode capturar, enquanto Loglisci e Malerba (2015) desenvolveram 

um método baseado em duas noções de padrões: padrões emergentes e mudanças periódicas. 

A ênfase está na descoberta de mudanças estruturais complexas na rede dinâmica em toda a 

dimensão temporal. Essas soluções são úteis quando o foco da análise está nas redes, onde as 

ligações complexas entre nós individuais são de interesse.  

Quando a dinâmica do comportamento é estudada no nível do grupo, ou seja, 

comportamento semelhante dentro de um grupo ao longo do tempo, métodos de agrupamento 

(clustering) são mais importantes. 

O número de procedimentos de dynamic data-driven clustering para space–time data 

que permitam que o número, a forma e as propriedades de distribuição dos agrupamentos 

variem permanece limitado, apesar de receber interesse nos últimos anos (GABER; 

ZASLAVSKY; KRISHNASWAM, 2005; CAO et al., 2006 ; Banerjee et al., 2014; WELTER; 

CORRÊA; GONÇALVES, 2020). 

Medir a intensidade das atitudes expressas por meio de padrões de discurso político 

fornece dados valiosos e permite uma melhor medida de apoio ou oposição que não é 

necessariamente visível na votação final. Processos e métodos supervisionados e não-

supervisionados são utilizados na análise de conteúdo políticos. A análise automatizada de 

texto político é um campo relativamente novo, que apresenta problemas específicos e requer 

uma validação específica do problema (HOPKINS; KING, 2010; GRIMMER, 2010; 

GERRISH; BLEI, 2011; GRIMMER; STEWART, 2013).  

Dentro do campo, as duas categorias principais de análise são escalonamento 

ideológico e mecanismos de classificação, os quais podem ser supervisionados ou não 
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supervisionados (GRIMMER; STEWART, 2013). Os métodos de aprendizagem 

supervisionados e baseados em dicionário pressupõem conjuntos definidos de categorias, 

permitindo a seleção de um foco específico da análise, em vez de depender de categorias 

subjacentes. Se esse esquema de categorização predeterminado estiver faltando ou o objetivo 

for explorar classificações desconhecidas, os métodos não supervisionados podem ser úteis.  

De acordo com Grimmer e Stewart (2013), embora os métodos supervisionados e 

não supervisionados sejam frequentemente vistos como concorrentes, eles são, na verdade, 

dependentes do contexto e podem até ser complementares. Iliev, Huang e Gel (2019) 

aplicaram essa lógica utilizando os benefícios de ambos os métodos em um novo 

procedimento de duas etapas para capturar melhor a dinâmica do comportamento legislativo 

ao longo do tempo. 

As palavras dos parlamentares se manifestam em documentos escritos em linguagem 

natural, são muitas as oportunidades de aplicação da Inteligência Artificial, especialmente 

PLN. Por exemplo, conforme exemplificam Melo et al. (2019, p. 3) nas atividades recorrentes 

de classificação do conteúdo de documentos, tal como no caso das “proposições legislativas 

em temas e assuntos, dos discursos parlamentares e da triagem das centenas de requisições 

realizadas à Consultoria Legislativa semanalmente”. 

A crescente disponibilidade de textos do parlamento em formato digital oferece 

oportunidades sem precedentes para explorar e “minerar” textos parlamentares. Por 

intermédio da aplicação de certas técnicas, como a análise automática de texto, não 

supervisionada e supervisionada métodos, bem como embeddings de palavras, os problemas 

da função retórica em tópicos do parlamento, emoção e polaridade de opinião de debate 

parlamentar foram examinadas (ABERCROMBIE; BATISTA-NAVARRO, 2018a, 2018b; 

RHEAULT et al., 2016; RHEAULT; COCHRANE, 2020; ZHANG; SPIRLING; DANESCU-

NICULESCU-MIZIL, 2017).  

No entanto, as análises e abordagens para uma compreensão e conotações mais 

profundas dos textos parlamentares permanecem indeterminadas (WEI; JIAMIN; JIMING, 

2020). Contudo, mesmo se o processamento estiver em nível mais alto de abstração, as 

técnicas de TM tornam os discursos parlamentares comparáveis (EIDE, 2020). 

Agostini (2020) também traz reflexões sobre a aplicabilidade de Inteligência 

Artificial e suas técnicas e métodos no apoio das atividades no judiciário e destacando a 

aplicabilidade no Poder Legislativo. Salienta que a inteligência artificial ainda engatinha no 

Legislativo, entretanto menciona a aplicabilidade, por exemplo, na confecção de pareceres 
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técnicos nas Comissões Permanentes, em facilitar a visualização das falhas nas regras 

regimentais, no incremento da democracia participativa nas decisões, ensejando respostas 

mais rápidas e mais eficientes nas demandas dos cidadãos que buscam soluções na atuação 

parlamentar.  

Sobre o tema desta dissertação, Armando (2020, p. 233) salienta que o uso de 

ferramenta tecnológica de inteligência aperfeiçoaria os debates nas casas legislativas, e a 

“repercussão dos pronunciamentos e das ações parlamentares sobre os diversos temas em 

discussão seria uma importante contribuição para a representatividade democrática”. Assim, 

demonstra-se o alinhamento na pesquisa do processamento dos discursos políticos por 

técnicas de IA como a PNL e o KDT. 

Melo et al. (2019) investigaram variações na criação de uma Language Model, com o 

corpus da Wikipédia
®

 e a base de discursos de parlamentares, bem como variações de ajuste 

fino desse modelo, com datasets de solicitações enriquecidos de metadados. Dessa forma, 

investigaram a utilização de textos específicos do domínio legislativo para o treinamento da 

Language Model de maneira eficiente que o uso dos textos da Wikipédia, e ainda 

enriquecendo os dados de treinamento com metadados na etapa de fine tuning da Universal 

Language Model Fine-tuning (ULMFiT), proposta por Howard e Ruder (2018). A aplicação 

foi de classificação de solicitações à Consultoria Legislativa do Senado Federal Brasileiro, e 

inclusive, dentre as oportunidades de trabalhos futuros sugerem a aplicação da proposta em 

discursos parlamentares. 

Já na Câmara dos Deputados (2021) do Brasil, estudou-se a distribuição de trabalhos 

de solicitação da Consultoria Legislativa desde 2003, tendo como base cerca de 300 mil 

pedidos. O software Ulysses
®
 auxilia essa distribuição entre as áreas de conhecimento 

daquela área, diminuindo o esforço humano nessa tarefa repetitiva e possibilitando que os 

profissionais dediquem mais tempo à análise e produção dos resultados esperados pelos 

parlamentares. 

O principal objetivo do software é extrair informações úteis dentro desse mundo do 

Parlamento. Por exemplo, por meio da análise de comentários feitos em diversas proposições 

legislativas, oriundos da participação popular, fazer análise de sentimento e, a partir disso, 

conseguir entregar aos parlamentares o que a sociedade anseia (SINDILEGIS, 2019). 

A arquitetura dos principais recursos do software Ulysses
®
 pode ser visualizada na 

Figura 10. 
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Figura 10 – Arquitetura do software Ulysses
®

 

 

Fonte: Câmara dos Deputados (2021) 

 

Também é visível o esforço realizado pelos servidores públicos da Diretoria de 

Inovação e Tecnologia da Informação - Ditec na Câmara dos Deputados, engajados em 

realizar a transformação digital para a realidade do Parlamento. Fonseca (2019) apresenta a 

solução em desenvolvimento para criação de benchmarks no contexto do trabalho de ciência 

de dados conduzido na Câmara dos Deputados.  

A solução proposta é uma plataforma, inspirada na plataforma Kaggle
®

, que 

centraliza o acesso às informações sobre os problemas investigados, incluindo conjunto de 

dados, métricas de desempenho, rankings de modelos e seus respectivos códigos-fonte. 

Fonseca (2019) apresentou uma lista prévia de soluções já existentes à época, categorizadas 

pelos tipos de problemas na Câmara dos Deputados, conforme Tabela 1, problemas idênticos 

existentes nas demais Casas Legislativas, tanto no âmbito nacional como no exterior. 

 

Tabela 1 – Lista de problemas de aprendizado de máquina disponíveis na plataforma. 

Problema Categoria Métrica Número de 

soluções 

Tematização de discursos 
PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 12 

Tematização de legislação 
PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 18 

Tematização de proposições 
PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 41 

Tematização de ementa de 

proposições 

PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 11 
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Classificação de textos legislativos 
PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 2 

Reconhecimento de faces de 

deputados 
Visão Computacional F1 score 6 

Distribuição de demandas da 

Consultoria Legislativa 

PNL - Processamento de 

Linguagem Natural 
MAP@k 10 

Fonte: Fonseca (2019) 

 

Duarte (2015) desenvolveu um modelo estatístico que detecta quando um 

parlamentar muda de posicionamento, entrando ou saindo da coalizão governamental, por 

meio de estimativas de pontos ideais usando W-NOMINATE. Oferecendo ainda um filtro 

para os pesquisadores encontrarem os parlamentares que mudaram mais significativamente de 

comportamento, ou que se mantêm o mesmo comportamento, por exemplo, sempre apoiando 

o governo. O universo de estudo foi composto pelos parlamentares da Câmara dos Deputados 

no período da 50ª até a 54ª legislaturas, iniciando no primeiro mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso, em 1995, até o início do segundo mandato presidencial de Dilma 

Rousseff, em 2015. 

Os esforços e resultados apresentados evidenciam que profissionais e cientistas estão 

atuando em aperfeiçoar o Poder Legislativo e, inclusive, pelo processando automático dos 

discursos políticos. Visando a ampliar o conhecimento dos trabalhos existentes na academia, 

se fez necessária uma busca sistemática ampla e criteriosa desses trabalhos em diversas bases 

de dados científicas. Na próxima seção, os resultados da busca são compartilhados. 

 

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Os trabalhos de pesquisa realizados sobre discursos políticos em ambiente 

parlamentar foram identificados por intermédio de uma busca sistemática.  

O detalhamento de todo o processo da busca nas bases científicas e revisão dos 

trabalhos está disponível no APÊNDICE A – Protocolo da busca sistemática, o qual 

demonstra as fases, desde planejamento até a consolidação dos resultados de trabalhos 

encontrados.  

A seguir estão descritos todos os estudos selecionados encontrados e que possuem 

relação com o tema desta dissertação. Também foi adicionado após a citação do respectivo 

trabalho o número do estudo entre colchetes, visando a facilitar a identificação e a vinculação 

ao respectivo referencial extraído e presente no protocolo disponível no apêndice.  
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Para Wei, Jiamin e Jiming (2020) [#3], os textos parlamentares são como registros de 

discussões de assuntos nacionais e internacionais, que refletem atitudes nacionais e tendências 

de desenvolvimento nas relações exteriores. Em um estudo de caso sobre as relações Reino 

Unido-China, os autores propõem um quadro de investigação para analisar as relações 

exteriores com base em textos parlamentares. Primeiro, as palavras do tópico são extraídas de 

textos parlamentares e, em seguida, uma rede de co-words é construída para representar a 

estrutura de correlação das palavras do tópico.  

As estatísticas básicas, cálculo de indicadores de rede, detecção de comunidade e 

visualização de mapas de rede e localização de evolução, bem como a representação de um 

diagrama estratégico, elucidam características e conotações mais profundas das relações 

externas. Assim sendo, os autores concluem que a estrutura proposta é comprovadamente 

eficaz e viável, possibilitando uma compreensão mais profunda da situação e do 

desenvolvimento das relações entre o Reino Unido e a China. 

Lin et al. (2015) [#5] propuseram um mecanismo de mineração de texto para 

representar a proporção de seu desempenho legislativo em determinadas categorias, 

classificando automaticamente os documentos legislativos referentes a cada legislador. 

Os autores se utilizaram de uma estrutura categórica legislativa básica por 

especialistas no domínio e, em seguida, um agrupamento de dois estágios foi aplicado para 

realizar a seleção de recursos para documentos legislativos. O método SVM utilizado para 

construir um modelo para classificar o documento na categoria apropriada. Já para manter as 

categorias de classificação atualizadas, também avaliaram a diferença entre os conteúdos de 

rotulagem por especialistas do domínio e o público em geral.  

Para minimizar a lacuna entre os documentos legislativos e o público em geral, Lin, 

Hao e Liao (2016) [#6] apresentaram um mecanismo de mineração de texto para agrupar 

automaticamente documentos legislativos e de notícias para identificar enquadramentos de 

mídia (frames) e, em seguida, representar a proporção de cada enquadramento correspondente 

às fontes de informação. 

O sistema de clustering automático determinou o enquadramento de mídia com o 

mínimo de interferência humana. Os resultados mostraram que o sistema de informação 

proposto no estudo é capaz de fornecer aos especialistas do domínio político evidências 

concretas do enquadramento da mídia e auxiliar o público a descobrir o fenômeno do 

enquadramento da mídia. 
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Sakamoto e Takikawa (2017) [#10] propuseram uma nova medida de polarização, 

que, por intermédio da modelagem de tópicos, quantifica diferenças na articulação coletiva de 

agendas públicas entre atores políticos relevantes.  

Analisando uma grande quantidade de registros de discursos de debates legislativos 

no Congresso dos Estados Unidos e o Japonês durante um longo período de tempo, chegaram 

a duas descobertas. A primeira de que os atores políticos japoneses são muito mais 

polarizados em sua articulação de questões do que suas contrapartes nos EUA e a polarização 

em cada país mostra sua própria dinâmica temporal em resposta a um conjunto diferente de 

fatores. Por segundo, que no Japão, fatores estruturais como os papéis do partido no poder e a 

oposição geralmente domina essa dinâmica, enquanto nos EUA ocorrem diferenças 

ideológicas persistentes sobre questões específicas entre os principais partidos políticos. A 

análise confirmou uma forte influência das diferenças institucionais no debate legislativo nas 

democracias parlamentares. 

Altaweel, Bone e Abrams (2019) [#11] aplicaram análise de conteúdo e modelagem 

de tópicos em documentos governamentais contendo informações ecológicas. A abordagem 

utilizou LDA e HDP e TF-IDF para a compreensão do discurso e do conteúdo em políticas 

relacionadas a distúrbios ecológicos. Os métodos aplicados demonstraram a utilidade da 

modelagem de tópicos e TF-IDF para entender o discurso e o conteúdo das políticas 

relacionadas aos distúrbios ecológicos.  

Bhattacharya (2020) [#17] demonstra que no parlamento alemão, o Bundestag, o 

tempo de uso da palavra é uma fonte escassa e é alocada aos parlamentares por líderes de seus 

respectivos grupos de partidos parlamentares. Pesquisas anteriores indicam que debates em 

plenário tendem a ser dominados por líderes partidários e outros defensores leais. Os 

discursos plenários podem, portanto, oferecer apenas percepções limitadas sobre a unidade 

partidária.  

Qualquer deputado pode dar a chamada "declaração de voto" (EoVs) para justificar a 

sua decisão de voto e/ou expressar o seu ponto de vista. Essas declarações escritas fornecem 

uma descrição mais precisa da gama de pontos de vista presentes nos partidos legislativos. A 

fim de avaliar o efeito do controle partidário na unidade partidária observada e na contestação 

parlamentar, a análise da rede do discurso foi empregada neste estudo para comparar o 

discurso legislativo com as EoVs em debates sobre a crise grega entre 2010 e 2015.  
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O trabalho de Ishima (2020) [#21] observou uma reforma eleitoral no Parlamento de 

Victoria, Australia, com a mudança do Sistema de Distrito Único para Sistema de 

Representação Proporcional e como isso afetou o comportamento dos políticos.  

Analisou-se um conjunto de dados recém-coletados de discursos de posse dos 

legisladores de 1992 a 2017 usando um modelo de tópico. Os resultados mostraram que a 

reforma eleitoral aumentou a atenção dos políticos para novas questões econômicas, mas não 

diminuiu a atenção aos interesses locais, como a promoção de indústrias primárias. Salientou 

ainda que estudos anteriores, que utilizaram variação transversal ou temporal em sistemas 

eleitorais, não conseguiram estimar tais efeitos, mas a análise de texto desse estudo estimou o 

efeito causal de uma reforma eleitoral na atenção da questão dos políticos. 

Geese (2020) [#22] estudou o 18º mandato do Bundestag, na Alemanha, cuja agenda 

política foi dominada pela questão dos refugiados e de asilo. Em um estudo de caso, o artigo 

questionou quais foram os fatores que levam os legisladores a falar sobre a imigração no 

plenário do parlamento. Partiu-se de três hipóteses constantes na literatura para se aplicar um 

modelo de tópico estrutural.  

A primeira hipótese destaca que legisladores de origem imigrante podem ter motivos 

intrínsecos para falar sobre imigração.  Uma segunda literatura chama a atenção para o voto 

pessoal dos legisladores em busca de incentivos para falar sobre imigração quando a questão é 

eleitoralmente decisiva.  Uma terceira literatura postula que os grupos partidários 

parlamentares controlam o acesso ao plenário e, portanto, seguem suas próprias estratégias 

para falar sobre a questão da imigração.  

Para examinar esse quebra-cabeça de expectativas conflitantes, um corpus de mais de 

10.000 discursos foi analisado, chegando-se à conclusão de que a fala dos legisladores sobre a 

questão dos refugiados e asilo no 18º Bundestag foi moldada principalmente por fatores 

específicos dos grupos partidários parlamentares, e não por motivos individuais. 

Cassi et al. (2017) [#23] apresentaram uma abordagem potencial que usa modelagem 

de tópicos utilizando Latent Dirichlet Allocation (LDA) para explorar: como as publicações 

científicas podem ser usadas para descrever as prioridades existentes na produção científica 

sobre a obesidade; como os registros de políticas (questões colocadas no parlamento europeu) 

podem ser usados como uma instância de mapeamento do discurso das necessidades sociais 

relativas ao assunto obesidade; como a comparação entre os dois pode mostrar 

(des)alinhamentos entre as preocupações sociais e os resultados científicos desse assunto. 



59 

 

O estudo concluiu que a maioria das pesquisas relacionadas à obesidade se concentra 

na biologia e na medicina e apenas uma pequena parte do portfólio de pesquisas sobre 

obesidade está relacionada a agendas de políticas, principalmente por meio da saúde pública e 

social. 

Analisar polaridades e sentimentos inerentes a discursos e debates políticos apresenta 

um problema importante hoje. O experimento de Bhavan et al. (2019) [#25] teve como 

objetivo abordar essa questão analisando as transcrições de Hansard disponíveis 

publicamente dos debates conduzidos no Parlamento do Reino Unido. A abordagem proposta 

pelos autores utilizou informações gráficas baseadas na comunidade para aumentar recursos 

feitos à mão com base na modelagem de tópicos e detecção de emoções em transcrições de 

debate, atualmente superando os resultados de benchmark no mesmo conjunto de dados.  

Esses sistemas de classificação de sentimento podem ser de grande utilidade nos 

tempos politicamente turbulentos de hoje, pois o conhecimento público dos políticos sobre 

várias questões relevantes se mostra vital para a boa governança e a cidadania. Os 

experimentos também demonstram que as representações contínuas de recursos aprendidas a 

partir de gráficos podem melhorar significativamente o desempenho em tarefas de 

classificação de sentimento. 

Hayden et al. (2017) [#26] examinaram a contribuição do senador Robert S. Kerr (D-

OK) na promoção da NASA e da exploração espacial para Oklahoma e para o público em 

geral, enquanto atuava como presidente do Comitê do Senado em Ciências Aeronáuticas e 

Espaciais. Os autores estimaram um modelo de tópico usando artigos de jornal, bem como 

discursos e comunicados de imprensa dos documentos de arquivo de Robert S. Kerr para 

descobrir as dimensões do debate sobre o espaço.  

Descobriram que as preocupações da Guerra Fria com a segurança nacional e a 

primazia espacial não eram todos os argumentos alimentados para a busca da tecnologia. 

Demonstraram que benefícios particularizados, liderança em nível estadual, desenvolvimento 

econômico e avanços tecnológicos foram usados para “vender espaço” desde o início da 

NASA. Concluíram que embora seja fácil dar crédito ao Executivo por atingir as metas 

nacionais, é quase impossível obter os resultados desejados sem a adesão do Legislativo, 

significando que os membros do Congresso precisam vender a política para os constituintes 

em seu país. 

Curran et al. (2018) [#29] afirmam que faltam métodos quantitativos para descrever a 

participação no debate dos deputados e dos partidos a que pertencem. Os autores propuseram 



60 

 

uma nova abordagem que combina modelagem de tópicos com técnicas de redes complexas e 

a usamos para caracterizar o discurso político no Parlamento da Nova Zelândia.  

Implementaram um modelo de Latent Dirichlet Allocation (LDA) para descobrir a 

estrutura temática da base de dados digital do governo de discursos parlamentares e construir, 

a partir dela, redes de dois modos que ligam os membros do Parlamento aos tópicos que 

discutem. Os resultados mostraram como a popularidade do tema muda ao longo do tempo e 

permitem relacionar as tendências seguidas pelos partidos políticos em seus discursos com 

eventos sociais, econômicos e legislativos específicos. Além disso, a análise da comunidade 

das projeções da rede de dois modos revela quais partidos dominam o debate político, bem 

como o quanto eles tendem a se especializar em um pequeno ou grande número de tópicos.  

O trabalho demonstrou os benefícios de realizar análises quantitativas em um 

domínio normalmente reservado para abordagens qualitativas, fornecendo uma maneira 

eficiente de medir a atividade política. 

Gentzkow, Shapiro e Taddy (2019) [#30] estudaram o problema de medir as 

diferenças de grupo nas escolhas quando a dimensionalidade do conjunto de escolhas é 

grande. Mostraram que as abordagens padrão sofreram de um viés severo de amostra finita e 

propuseram um estimador que aplica avanços recentes no aprendizado de máquina para lidar 

com esse viés. 

Os autores aplicaram esse método para medir tendências no partidarismo do discurso 

do Congresso dos Estados Unidos de 1873 a 2016, definindo partidarismo como a facilidade 

com que um observador poderia inferir o partido de um congressista a partir de uma única 

declaração. As estimativas indicaram que o partidarismo é muito maior nos últimos anos do 

que no passado e que aumentou acentuadamente no início da década de 1990, depois de 

permanecer baixo e relativamente constante no século anterior. 

Iliev, Huang e Gel (2019) [#35] apresentaram uma nova análise estatística da retórica 

legislativa no Senado dos Estados Unidos que lança uma luz sobre os padrões ocultos no 

comportamento dos senadores em função de seu tempo no cargo. Usando o processamento de 

linguagem natural, criaram um novo conjunto de dados abrangente com base nos discursos de 

todos os senadores que serviram no Comitê de Energia e Recursos Naturais dos Estados 

Unidos entre 2001 e 2011.  

Desenvolveram uma nova medida de discurso no Congresso, com base nas atitudes 

dos senadores para os interesses energéticos dominantes. Para avaliar a formação 

intrinsecamente dinâmica de grupos entre senadores, adotaram um modelo de algoritmo não 
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supervisionado de mineração de dados espaço-temporal que foi proposto no contexto de 

rastreamento de clusters dinâmicos em fluxos de dados ambientais georreferenciados.  

A abordagem baseada em uma metodologia de aprendizagem híbrida supervisionada 

e não supervisionada de dois estágios é inovadora e, a partir dela, descobriram que os 

legisladores se tornam muito mais parecidos após os primeiros anos de seu mandato, 

independentemente de seu partidarismo e promessas de campanha. 

Geddes (2020) [#40] analisou o discurso parlamentar por trás do estabelecimento e 

projeto do Banco de Investimento Verde do Reino Unido e da Corporação Financeira de 

Energia Limpa da Austrália. Afirmou que o debate sobre o estabelecimento do green 

investment banks (GIBs) se concentrou em argumentos relacionados a objetivos políticos de 

alto nível e ao papel do estado.  

O debate sobre o design do GIB enfocou os setores-alvo de tecnologia, as tarefas e 

ferramentas a serem implementadas e os aspectos organizacionais. Encontrou uma diferença 

nos níveis de controvérsia política com os debates da Austrália exibindo partidarismo distinto 

em todos os tópicos do debate, enquanto os debates do Reino Unido exibiram um consenso 

claro na maioria dos tópicos debatidos. Também descobriu que o debate sobre os conceitos de 

estabelecimento de nível superior, especialmente o papel do estado, recebeu mais atenção na 

Austrália, enquanto no Reino Unido houve uma maior discussão sobre os conceitos de design, 

nomeadamente os aspectos organizacionais. 

O artigo de Fisher e Leifeld (2019) [#41] baseia-se em pesquisas recentes sobre 

governança policêntrica e Ecologia dos Jogos para compreender a política climática nos EUA. 

Complementando o trabalho anterior de 2005 a 2009, mapearam as redes ideológicas de 

atores políticos engajados na rede de políticas climáticas usando dados do Congresso dos 

Estados Unidos como uma arena de interação simbólica.  

A análise identifica locais policêntricos de congruência ideológica e conflito na rede 

de discurso sobre mudanças climáticas. Atores políticos de diferentes níveis e incluindo vários 

tipos de atores formaram vários centros que se tornaram bipolarizados entre a 112ª e a 114ª 

sessão do Congresso dos Estados Unidos.  

Esse processo ocorreu em paralelo com o aumento da participação de atores 

subnacionais no sistema policêntrico. Na 114ª sessão do Congresso - durante a qual ocorreu a 

eleição de 2016, atores políticos subnacionais, junto com uma diversidade de outros atores, 

contribuíram para uma discussão extremamente polarizada de uma das políticas centrais do 

Plano de Ação Climática do governo Obama: o Poder Limpo Plano.  
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Para os autores tal descoberta foi notável, pois o conceito de policentricidade tende a 

ser normativamente associado à inovação de políticas, ao invés de estagnação. Na análise 

longitudinal, demonstram, usando a Análise de Rede do Discurso, como o aumento da 

participação em vários níveis pode ser associado ao bloqueio de políticas climáticas 

progressivas, em vez de permitir a inovação política. 

Echeverry-Correa et al. (2015) [#42] apresentaram uma abordagem de 

reconhecimento de fala eficiente para fala multitópica, combinando técnicas de recuperação 

de informação e modelagem de linguagem (LM) baseada em tópicos. Técnicas baseadas na 

recuperação da informação, como a identificação do tópico por meio da Latent Semantic 

Analysis, foram usadas para identificar o tópico em uma transcrição reconhecida de um 

segmento de áudio.  

De acordo com a confiança nos tópicos que foram identificados, propõem uma 

adaptação do modelo de linguagem dinâmico, a fim de melhorar o desempenho de 

reconhecimento em "um sistema de reconhecimento automático de voz em duas fases". O 

esquema usado para a adaptação do modelo de linguagem é uma interpolação linear entre um 

LM geral de fundo e um LM dependente do tópico. Estudam diferentes abordagens para gerar 

o LM dependente do tópico, bem como para determinar o peso de interpolação desse modelo 

com o modelo de background.  

Em uma dessas abordagens, usaram os rótulos de tópico fornecidos no conjunto de 

dados de treinamento para obter os modelos de tópico. Na outra abordagem, separaram os 

documentos no conjunto de dados de treinamento em grupos de tópicos usando o algoritmo k-

means. Para o reforço dos modelos de adaptação, também utilizaram técnicas de identificação 

de tópicos para agrupar documentos não rotulados por tópicos da base de dados de texto 

EUROPARL, a fim de aumentar a quantidade de dados para a formação de modelos 

linguísticos baseados em tópicos específicos.  

Para a avaliação do sistema proposto, utilizaram a partição espanhola da base de 

dados das Sessões Plenárias do Parlamento Europeu (EPPS), selecionaram um subconjunto do 

banco de dados com 67 tópicos rotulados para a avaliação. Para a tarefa de identificação de 

tópico, nos experimentos mostraram uma redução relativa no erro de identificação de tópico 

de 44,94% quando comparado ao método baseline, o Generalized Vector Model com um 

esquema de ponderação TF-IDF clássico. 

Para Lindahl e Börjeson (2018) [#43], a modelagem de tópicos é um método não 

supervisionado para encontrar tópicos em grandes coleções de dados. No entanto, na maioria 
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dos estudos que empregam modelagem de tópicos, há uma falta de uso de informações 

linguísticas no pré-processamento dos dados.  

Neste sentido, o trabalho desses autores investiga o efeito do pré-processamento com 

informação linguística na modelagem de tópicos. Por meio da avaliação humana, a filtragem 

dos dados com base na classe gramatical tem o maior efeito na qualidade do tópico.  

Para exemplificar como a modelagem de tópicos pode ser usada para explorar o 

discurso público, a área de políticas habitacionais suecas é escolhida, conforme representada 

por documentos do parlamento sueco e textos novos da Suécia. Tópicos não lematizados 

foram considerados mais avaliados do que tópicos lematizados. Os tópicos de filtros baseados 

em relações de dependência apresentam classificações baixas.  

O objetivo do estudo de Wang (2020) [#44] é investigar as coalizões de políticas do 

Every Student Succeeds Act (ESSA) em audiências no Congresso dos EUA. Este estudo é 

baseado na estrutura da coalizão de advocacy, que argumenta que as coalizões de advocacy 

são formadas por atores políticos que têm preferências políticas semelhantes. Para identificar 

as coalizões, de acordo com as reivindicações de políticas articuladas por atores políticos, foi 

realizada uma análise de rede de discurso para examinar 30 depoimentos nas audiências do 

Congresso sobre a ESSA desde sua aprovação em 2015.  

A análise da rede de discursos sugere quatro coalizões com base nas reivindicações 

de política dos atores sobre (1) equidade, (2) avaliação e responsabilidade, (3) os estados 

mudaram/aprovaram legislação para alinhar os sistemas de responsabilidade do Estado com 

os objetivos ESSA, e (4) a aprovação do plano estadual do Departamento de Educação dos 

EUA era inconsistente com as disposições legais da ESSA. Os resultados forneceram 

percepções sobre o processo contínuo de implementação da ESSA nos níveis federal, estadual 

e local. 

Greene e Cross (2015) [#45] analisaram as interações políticas no Parlamento 

Europeu (PE), considerando como a agenda política das sessões plenárias tem evoluído ao 

longo do tempo e a forma como os deputados ao Parlamento Europeu (MEPs) reagiram a 

estímulos externos e internos ao fazerem discursos parlamentares. Isso é feito considerando o 

contexto em que os discursos foram feitos e o conteúdo desses discursos.  

Para detectar temas latentes em discursos legislativos ao longo do tempo, o conteúdo 

do discurso foi analisado usando modelagem de tópicos dinâmicos baseado em duas camadas 

de fatoração de matriz. O método foi aplicado a um corpus de todos os discursos legislativos 

de língua inglesa proferidos no plenário do PE no período de 1999-2014.  
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As conclusões sugerem que a agenda política do PE evoluiu significativamente ao 

longo do tempo, afetada pela estrutura de comissões do Parlamento, reagindo a eventos 

exógenos que influenciam nos assuntos debatidos no Parlamento. 

Ceron e Greene (2019) [#46] examinaram reuniões do Partido Socialista Francês, 

usando Modelos de Tópicos Estruturais para analisar as questões incluídas em 74 moções, 

1.439 discursos e 9 manifestos de congressos realizados entre 1969 e 2015 para avaliar se 

moções faccionais ou discursos individuais refletem melhor o conteúdo dos manifestos e para 

avaliar o processo de definição da agenda interna.  

Concluíram que grupos intrapartidários influenciam as prioridades políticas dos 

partidos e que os congressos do partido servem como locais para a tomada de decisões, 

permitindo discursos e moções para apoiar prioridades diferentes. Considerando o processo 

interno das partes, eles propuseram que as deliberações e moções alternativas afetam de forma 

independente as declarações de política resultantes. 

Os resultados sugeriram que as moções previram melhor o conteúdo dos manifestos 

das partes. No entanto, ao focar apenas na facção majoritária, descobriram que tanto as 

moções quanto os discursos predizem o conteúdo dos manifestos. Isso apoiou a teoria da 

tomada de decisão intrapartidária e do domínio fracional. Tal evidência é consistente com 

uma perspectiva de que líderes e membros proeminentes dos partidos provavelmente 

restringem as prioridades expressas em manifestos, como seria sugerido em teorias eleitorais 

estratégicas da política partidária. 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO DA LITERATURA 

 

Utilizou-se uma ampla gama de bases científicas como fonte de artigos, objetivando 

congregar o máximo possível dos esforços de pesquisadores sobre análise de temáticas, 

agrupamentos e sua relação desses com os políticos em ambientes parlamentares. 

Os estudos demonstram um avanço da ciência em desenvolver o potencial da política 

por intermédio de instrumentos tecnológicos. A democracia e a representação cidadã podem 

ser fortalecidas quando do emprego de novas tecnologias exploratórias. 

Da mesma forma, cada uma das etapas do processo da gestão do conhecimento pode 

contribuir com a organização destes avanços democráticos. Pode ser observado que a busca 

por compreender o cenário, os temas e os atores envolvidos na política recebe destaque 
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notório e cada vez mais aprofundado com o processamento da linguagem natural, inclusive 

demonstrando que a engenharia do conhecimento é um caminho profícuo. 

O próximo capítulo passa a destacar a fundamentação metodológica da pesquisa e 

demais informações para o desenvolvimento do trabalho.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Uma metodologia adequada que forneça suporte ao propósito da linha tecnológica de 

uma pesquisa na área da engenharia do conhecimento aplicada às organizações é de suma 

importância (ROCHADEL, 2016).  

A presente pesquisa orienta-se pelo paradigma funcionalista de Morgan (1980), cuja 

perspectiva é essencialmente reguladora e prática, tendo uma visão objetivista do mundo 

social. A visão funcionalista propõe que o conhecimento produzido deve ter uma utilidade, 

tendo, assim, uma orientação pragmática (BURREL; MORGAN, 1979). 

Quanto à modalidade de pesquisa, enquadra-se como uma pesquisa tecnológica que, 

segundo Cupani (2011), é o campo do conhecimento que se ocupa de projetar artefatos, 

planejar sua construção, operação, configuração, manutenção e acompanhamento com base no 

conhecimento científico. Constitui-se o artificial em um sistema adaptado ao ambiente 

atendendo a um propósito humano, seja um objeto (artefato) com propriedades desejadas, 

sendo idealizado e fabricado conforme um desenho e um projeto. 

Quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, que objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática e oferecendo solução de problemas específicos. A presente pesquisa aborda 

o problema de forma quantitativa, a qual considera que tudo pode ser quantificável, 

procurando traduzir em números as informações para classificá-las e analisá-las (SILVA; 

MENEZES, 2005)  

Esta pesquisa desenvolve-se pela abordagem metodológica da Design Science 

Research, de Peffers et al.(2007), a qual descreve um processo para a condução, detalhamento 

e apresentação de pesquisas científicas. Tal abordagem metodológica será abordada a seguir. 

 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Design Science Research (DSR) é o processo de projetar artefatos com objetivo de 

resolver problemas, avaliar o que foi projetado e comunicar os resultados que foram obtidos 

(ÇAĞDAŞ; STUBKJÆR, 2011). O método proposto por Peffers et al. (2007), utilizado como 

suporte metodológico deste trabalho, possui seis etapas, conforme Figura 11. 
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Figura 11 – Processo da Design Science Research Methodology (DSRM) 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Ribeiro (2018) sintetiza as seis etapas do DSRM proposto por Peffers et al. (2007), 

conforme detalhado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Detalhamento das seis etapas do DSRM 
1) Identificar o problema e sua 

motivação 

Definição do problema de pesquisa específico e justifica-se sua 

solução. 

2) Definir os objetivos para uma 

solução 

Definem-se objetivos da solução que foi proposta. 

3) Projetar e Desenvolver Aqui se cria o artefato, que, segundo March e Smith (1995), pode 

ser um: constructo ou conceito que compõe o vocabulário de um 

domínio, e constitui uma conceituação utilizada para descrever os 

problemas dentro do domínio e para especificar as respectivas 

soluções; modelo que é um conjunto de proposições ou declarações 

que demonstram o relacionamento entre os constructos, podem ser 

visualizados como uma representação de como as coisas são, e nas 

atividades de design representam situações como problema e 

solução; método que é um conjunto de passos, sendo um algoritmo 

ou uma orientação usado para executar uma tarefa e, por fim, 

instanciação que é a concretização de um artefato em seu ambiente 

de modo que operacionalizam constructos, modelos e métodos. 

Nesta etapa de projetar e desenvolver artefatos, abordagens como 
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algoritmos computacionais, representações gráficas, protótipos, 

maquetes em escala, entre outros, podem ser utilizadas. 

4) Demonstrar Etapa responsável pela demonstração de uso do artefato, 

resolvendo um ou mais aspectos do problema por meio de um 

experimento, simulação, estudo de caso, prova formal, entre outras 

atividades apropriadas. 

5) Avaliar Nesta etapa, é realizada a observação e mensuração de como o 

artefato atende a solução do problema, fazendo comparações a 

partir de métricas e técnicas de análises, dos objetivos propostos 

com os resultados observados na utilização do artefato. Ainda nesta 

etapa, segundo Lacerda et al. (2013), deve ser definido um processo 

de verificação do comportamento do artefato, sendo necessário: a) 

explicitar o ambiente interno, externo e os objetivos; b) explicitar 

como o artefato pode ser testado; e c) descrever os procedimentos 

que medem os resultados; 

6) Comunicar Quando apropriado, faz-se a divulgação, para outros pesquisadores 

e outras audiências, do problema e sua relevância, do artefato que 

foi concebido, da sua utilidade e seu ineditismo, da efetividade e 

rigor do projeto. 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

Portanto, a partir desse embasamento teórico da metodologia, passa-se ao 

desenvolvimento desta dissertação. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 

O protótipo desta pesquisa foi fundamentado na abordagem metodológica da Design 

Science Research (DSR), de Peffers et al. (2007), na qual cada fase desta proposição esta 

correlacionada com os passos da pesquisa, detalhados no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Passo-a-passo do desenvolvimento da pesquisa 
1) Identificar o problema e sua motivação Com base nos registros existentes de discursos 

políticos dos parlamentares e no processo de 

engenharia da descoberta de conhecimento em 

texto, a pergunta de pesquisa sustenta-se em 
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como a análise de temáticas e suas relações 

presentes em discursos políticos podem auxiliar 

no entendimento de linhas de atuação em um 

parlamento? 

2) Definir os objetivos para uma solução • Analisar métodos, técnicas e ferramentas 

utilizadas para tratamento de dados textuais em 

discursos políticos. 

• Identificar e representar os principais temas 

debatidos em instituições legislativas. 

• Demonstrar a viabilidade do método proposto 

por meio de um protótipo para identificação e 

representação de padrões com base nas técnicas 

de descoberta de conhecimento em texto 

(Knowledge Discovery in Texts – KDT). 

3) Projetar e Desenvolver Suporte à análise de discursos políticos 

amparado por método e protótipo desenvolvido. 

4) Demonstrar Aplicando método e protótipo sobre 

informações dos discursos políticos das sessões 

plenárias ordinárias na Assembleia Legislativa 

do Estado de Santa Catarina. 

5) Avaliar Avaliação da aplicabilidade do método no 

cenário de estudo selecionado. 

6) Comunicar Publicação desta pesquisa e de artigos 

científicos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

De caráter ilustrativo, na Figura 12 é demonstrada a relação entre as etapas do 

DSRM com os capítulos e seção da presente dissertação. Alguns dos passos da DSRM podem 

estar presentes em mais de um capítulo. 

Por oportuno, quanto ao passo de “Comunicar”, o presente trabalho já possui artigo 

publicado nas fases iniciais dos trabalhos (WELTER, CORRÊA; GONÇALVES, 2020) e 

outros já estão em fase de avaliação por pares. 
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Figura 12 – DSRM e a estrutura da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

O próximo capítulo apresenta o trabalho desta pesquisa que propõe um método e o 

detalha sobre a extração de conhecimento a partir de discursos políticos.  
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4 MÉTODO PROPOSTO 

 

O capítulo apresentará o método proposto neste trabalho, bem como detalhará o 

fluxo das etapas, uma exemplificação e, por fim, as técnicas utilizadas para classificar, 

rastrear, organizar e recuperar os textos dos documentos, com método de agrupamento 

(clustering) e, por último, o método de correlação e visualização de rede entre os temas e os 

parlamentares. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Gonçalves et al. (2018) apontam que a KDT surge da necessidade do uso de técnicas 

adequadas para descoberta de informações em massas de dados, especialmente quando 

complexas, tal qual como em textos de transcrições ou resumos de discursos políticos. 

Entre as tarefas de mineração de dados, a análise de agrupamento caracteriza-se 

como uma das mais utilizadas para exploração e análise de conjuntos de dados quando não se 

considera nenhuma classificação prévia (GONÇALVES et al., 2018), pois conforme Jain 

(2010), organizar os dados em grupos semelhantes permite a compreensão e a aprendizagem.  

Já as descrições legíveis e inequívocas dos grupos temáticos são fatores importantes 

da qualidade geral do agrupamento. Eles fornecem aos usuários uma visão geral dos temas 

abordados nos resultados do agrupamento e os ajudam a identificar o grupo específico que 

estavam procurando (OSIŃSKI; STEFANOWSKI; WEISS, 2004). 

O processo de agrupamento de dados de texto (Document Clustering) não é trivial e 

requer uma série de etapas adicionais. O tratamento de dados, igualmente ao que ocorre no 

DM, no TM também precisam ser limpos, trabalhados, transformados, indexados e trazidos a 

uma base comum. Por exemplo, podendo ser utilizada a normalização, para então, aplicar 

determinado algoritmo de agrupamento sobre os dados transformados (KAPOČIŪTĖ-

DZIKIENĖ; KRUPAVIČIUS, 2014; GONÇALVES et al., 2018). 

Não obstante, entender quem está abordando tais temas e quais as relações entre 

essas pessoas é essencial para a extração de conhecimento do ambiente político. Assim sendo, 

por meio da adição da abordagem da rede social, agrega-se a noção intuitiva de que a 

padronização dos laços sociais nos quais os atores estão inseridos tem consequências 

importantes para eles (FREEMAN, 2004; MOREIRA; VAZ-DE-MELO; PAPPA, 2020). 
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O desenvolvimento do trabalho está inspirado pelo modelo de KDT temporal de 

Bovo (2011) e pela arquitetura de sistema de mineração de texto de Feldman e Sanger (2007). 

O método de identificação de padrões em discurso político a partir da descoberta de 

conhecimento está ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Método proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Composto por 5 etapas, a representação do método traz as 1) Fontes de recursos; 2) 

Extração e pré-processamento; 3) Repositório de discursos; 4) Mineração de texto; e 5) 

Apresentação e interação. Todas as etapas serão detalhadas na seção seguinte. 
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4.2 DETALHAMENTO DAS ETAPAS DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Na sequência as etapas são representadas e detalhadas, contudo, de modo não 

exaustivo, pois servem como base para orientar a coleta de discursos dos políticos 

parlamentares, processamento e uso interativo dos padrões de discurso extraídos. 

 

4.2.1 Fontes de Discursos 

 

A etapa das fontes de discursos se refere à busca e ao acesso às diversas e variadas 

fontes para captura de discursos proferidos pelo agente político. Neste trabalho são destacadas 

algumas das principais para fins de contextualização. 

Essas fontes precisam estar, de alguma maneira, minimamente acessíveis para a 

captura já em formato de texto, ou em formato que permita a transcrição de áudio em texto, 

ou imagem em identificação facial ou textual. Todas devem garantir que seja possível atribuir 

e identificar precisamente o autor de tal trecho de discurso. 

a) Oratória em reunião, sessão pública ou eventos: Essa fonte se refere aos 

discursos falados do político que podem ocorrer em diferentes locais e tipos de eventos. Seja 

uma reunião política, seja em sessões ordinárias, extraordinárias, preparatórias, especiais ou 

solenes dentro ou fora do parlamento, ou em uma inauguração ou manifestação pública. 

b) Entrevistas, audiências ou rodas de conversa: Diálogos realizados entre o 

político com entrevistadores ou diversas outras pessoas, tais como palestras, audiências ou 

debates. 

c) Documentos institucionais de discursos no Parlamento: Documentos oficiais do 

parlamento como atas de sessões parlamentares, manifestos individuais ou de bancada, 

proposições legislativas e suas justificativas. 

d) Redes sociais, colunistas sociais e políticos, websites e blogs, repositórios 

digital de fotos, portais online: Postagens e textos em fontes originalmente digitais como 

redes sociais (exemplo: Facebook
®
, Instagram

®
, Twitter

®
, Whatsapp

®
, Youtube

®
, entre 

outros), bem como falas atribuídas ou escritas pelos políticos em portais eletrônicos (exemplo: 

colunas de analistas políticos de jornais digitais, álbuns e repositórios de fotos digitais como 

Pinterest
®

, Google imagens
®
, repositório de fotos institucionais, entre outros). 
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e) Jornais, revistas ou materiais impressos: Trechos de discursos em entrevistas, 

discursos ou posicionamentos em documentos impressos como jornais, revistas, manifestos, 

panfletos e outros. 

f) TV ou rádio: Aparições em programas de televisão ou rádio, onde seja possível 

capturar e separar as falas do político e converter para texto. 

Cabe salientar que a lista não é exclusiva e serve de base para avançar sobre outros 

canais ou meios que possam ser utilizados para a captura dos discursos proferidos pelo 

político. Ressaltando que a proposta é que sempre seja coletada a fala original ou, no máximo, 

a síntese do que o próprio político emanou. Comentários ou análises sobre o que foi dito por 

ele não são o objeto do presente método, pois pertencem a visão ou expressão de outro ator 

(exemplo: jornalista, analista político, cientista político, entre outros). 

 

4.2.2 Extração e pré-processamento 

 

A etapa de extração e pré-processamento unificará as fontes de discursos para o 

devido tratamento das informações capturadas e posterior armazenamento na próxima etapa. 

São destacados três elementos desta etapa: 

a) Unificação de captura das fontes: Unificar todas as fontes de discursos para 

realizar um canal único com processamento adequado e igualitário das regras. Independente 

se o conteúdo já esteja em vídeo, áudio ou texto. A proposta é estabelecer um ponto único de 

união de algoritmos de captura ou geração de textos e encaminhar ao próximo item da etapa. 

b) Extração e pré-processamento: Aplicação dos algoritmos de extração de 

entidades, identificação de autores, trechos e demais elementos previstos no método. 

Tratamento de informações como codificação (unicode) e limpeza de símbolos indesejados. 

c) Carga contínua: Como as informações são geradas constantemente nos diversos 

canais, cabe desenvolver algoritmos para garantir a coleta e o devido ciclo de extração e pré-

processamento dentro de uma periodicidade conveniente para o fluxo futuro de apresentação e 

interação com os discursos capturados. 

 

4.2.3 Repositório de discursos 

 

O repositório para armazenamento de discursos foi inspirado no modelo snowflake, 

oriundo da abordagem Online Analytical Processing (OLAP) da Business Inteligence (BI) em 



75 

 

banco de dados relacional. A vantagem almejada se deu pela economicidade no 

armazenamento proporcionado pela normalização (não se observou ganho significativo 

migrando para uma proposta de modelo estrela) e a adequação com a proposta do método. 

Visando a facilitar a consulta, utilização, pesquisa e a futura expansão em forma de 

modelo, a estrutura de armazenamento dos discursos está inspirada na ferramenta 5W2H, 

composta dos elementos Why, What, Where, Who, When, Howmany e Howmuch (PARTON et 

al., 2009).  

A ferramenta 5W2H é utilizada em diversos contextos para identificar fatores de 

influência, em que as respostas factuais a esses elementos são consideradas elaboradas o 

suficiente para que as pessoas entendam o discurso todo (CARMAGNOLA, 2008; PARTON 

et al., 2009; WANG; ZHAO; WANG, 2010; KOONS; SCHENKE-LAYLAND; MIKOS, 

2019), conforme Figura 14. 

 

Figura 14 – Esquema de armazenamento 5W2H 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

As dimensões armazenam os principais atributos e características do domínio em 

estudo, ou seja, da ciência política, precisamente os discursos políticos. Por exemplo, a 

vinculação dos políticos oradores e dos temas aos respectivos trechos de discursos, ou então 

uma dimensão específica para unir as referências para um mesmo orador, ao armazenar 

possíveis seus apelidos, oriundos de variantes do nome, contrações ou até erros gráficos 

usuais (este último devendo ser incluído manualmente pela observação no pré-processamento, 

e os anteriores com acompanhamento de especialistas de domínio).  
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A Figura 15 apresenta uma visão genérica da mesma proposta com destaque de 

algumas possibilidades de especialização do modelo. Na seção 4.3 também será 

exemplificada uma instanciação do modelo do esquema de armazenamento dos discursos de 

modo aplicado. 

 

Figura 15 – Exemplo de personalização do Modelo de Entidade Relacionamento proposto 

para o método inspirado no OLAP snowflake 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Após a obtenção e armazenamento dos discursos dentro da estrutura do sistema, 

passa-se para a etapa de mineração dos textos. 

 

4.2.4 Mineração de texto 

 

Esta etapa consiste na aplicação dos algoritmos, mecanismos, ferramentas e técnicas 

para realizar a mineração do texto com o intuito de viabilizar a extração e obtenção de 

conhecimento. Essa importante etapa fará a união dos recursos e abordagens da PLN com o 
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conhecimento dos especialistas, ao fim, fortalecendo o repositório de discursos para a 

extração de conhecimentos, conforme as etapas a seguir: 

a) Aplicação de algoritmos e técnicas de mineração: Execução de algoritmos, por 

meio da aplicação de ferramentas e técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), 

a Análise de Agrupamentos, obtendo a identificação de padrões, classificação, 

relacionamentos, correlações, análise de tendências e previsões. 

b) Utilização de banco auxiliar de temas: Os temas extraídos dos próprios textos 

processados não necessariamente representarão todo e, nem precisamente, o domínio dos 

discursos políticos e a diversidade de assuntos que podem ser tratados e abordados em um 

ambiente parlamentar. Para tal, o método propõe a adoção de uma base de dados 

complementar de temas sobre política. Esses temas foram providos por especialistas de 

domínio, de modo manual ou semi-automatizado a partir de fontes de dados da área. Durante 

a correlação e visualização da rede entre os temas e os parlamentares, é demonstrada uma das 

propostas de uso deste recurso. 

c) Atualização do repositório de discursos: Na medida em que ocorra o 

processamento dos algoritmos, os resultados encontrados e os conhecimentos agregados 

devem retroalimentar o repositório de discursos, seja na expansão das respectivas informações 

ou até mesmo nas dimensões do modelo do repositório. Por exemplo, após o processamento 

utilizando algoritmos, como LSTM, k-Means, Lingo
®
 ou outros, podem ser extraídas 

informações de categorias de temas dos discursos, e estas, por sua vez, serem armazenadas na 

dimensão identificada  como “O quê”. Outro exemplo, por intermédio do reconhecimento de 

entidades nomeadas – (do inglês Named Entity Recognition - NER) – da PLN – serem 

extraídas informações para gerar atributos e características em novas dimensões associadas, 

ou nas dimensões já previstas, por exemplo, “Onde” e “Quem”. 

 

4.2.5 Apresentação e interação 

 

A última etapa do método é o consumo das informações obtidas, visando à 

explicitação do conhecimento com base nos discursos processados, objetivando uma interface 

interativa rica, responsiva e intuitiva para o usuário explorar e combinar em novos 

conhecimentos. Os itens a seguir organizam as extensões propostas no método para a 

expansão da resposta e fornecimento de informações ao usuário. 



78 

 

a) Agrupamentos de temas dos discursos políticos: classificação e/ou agrupamento 

de discursos por categorias de temas, interatividade sobre discursos sobre o ponto de vista da 

temática. Por exemplo: segurança pública e todos os discursos e falas que envolveram tal 

discussão, cruzando com todas as demais perspectivas como Quem falou, Quando, Onde, 

Porquê etc. 

b) Correlação e visualização da rede entre os temas e os parlamentares: 

visualização dos relacionamentos com base nas diferentes dimensões do modelo. Ênfase 

especial para os principais temas em debate e quem são os políticos que estão falando sobre 

eles. Sob a perspectiva e oferta de instrumentos para a Análise de Redes Sociais (ARS), o 

método propõe que sejam dispostos os elementos das diferentes dimensões sobre grafos para 

auxiliar na exploração e extração conhecimento no contexto estudado. 

c) Espaço temporal: A proposta prevê que todos os discursos originalmente sejam 

extraídos e marcados temporalmente, portanto, para que todas as consultas da etapa de 

apresentação e interação sejam possíveis de especificar um recorte temporal, ou então, a 

possibilidade de acompanhar a evolução, por exemplo, de temas e oradores gradualmente na 

escala do tempo, de maneira visual. 

d) Detalhamento do perfil dos políticos oradores envolvidos: Com o 

processamento e extração de mais informações a partir dos discursos e a possibilidade do 

método proposto em aumentar a dimensionalidade do modelo de armazenamento (a partir, por 

exemplo, do Orador – dimensão Quem), aumenta-se a possibilidade de traçar um perfil 

detalhado do político, sobre o que ele fala e o relacionamento disso com as demais 

dimensionalidades e outros oradores e/ou até temas ausentes. 

e) Espaço geográfico: Orienta-se que os discursos sejam extraídos e marcados com a 

devida localização geográfica em que ocorreu aquele evento de fala/escrita, portanto, para que 

nas consultas da etapa de apresentação e interação seja possível especificar um 

posicionamento geográfico em mapas. Desse modo, há a possibilidade de acompanhar a 

evolução, por exemplo, do espaço de fala em pontos distintos do âmbito de atuação do 

parlamentar, pelo território que lhe compreende sua representatividade, e de quais temas e 

outros oradores em seus territórios. 
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4.3 EXEMPLIFICAÇÃO DO FLUXO DAS ETAPAS DO MÉTODO 

 

Esta seção tem como finalidade exemplificar e já demonstrar a viabilidade do 

método proposto, por meio de um protótipo para identificação e representação de padrões 

com base nas técnicas de KDT. 

A proposta do método deste trabalho também é ser flexível e as etapas e seus itens 

serem desenvolvidos opcional e gradualmente, bem como customizados e expandidos. A 

Figura 16 demonstra as etapas e itens do método proposto que foram instanciados em um 

protótipo, tal como na sequência desta dissertação são realizadas as análises dos resultados 

obtidos. 

 

Figura 16 – Exemplificação por uma instanciação do método proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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A fonte de discursos escolhida para o protótipo partiu de Documentos institucionais 

de discursos no Parlamento (c) disponíveis no cenário de estudo, descrito no próximo 

capítulo.  

Na etapa de Extração e pré-processamento foram escolhidos algoritmos e pacotes 

de tratamento NLP (especialmente NLTK, Pandas e Spacy) da linguagem Python
®

, 

framework web Django
®
, apache HTTP Server

®
, e scripts MySQL

®
. Por se tratar de um 

protótipo e uma fonte de discurso exclusiva, não foram necessários os demais itens da etapa. 

O repositório de discursos foi desenvolvido em MySQL
®
 dentre as diretrizes 

propostas pelo modelo, conforme Figura 17. Ressaltando, que, nessa demonstração, a 

dimensão o quê está atrelada a tabela “tema” que será preenchida nas etapas seguintes do 

método. 

 

Figura 17 – Estrutura de armazenamento dos discursos na base de dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Selecionados e estruturados os conjuntos de dados contendo os discursos e seus 

elementos de compreensão, foi realizada a importação dos dados na plataforma de busca 

Apache Solr
®
, também em uma instância EC2 no serviço AWS

®
, por meio da sua extensão 
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Data Import Handler diretamente ao banco de dados MySQL
®
, procedimento que 

potencializou o tempo de resposta de carga e nas buscas.  

O banco de dados foi instalado e disponibilizado para consulta online em uma 

instância EC2
®
 na Amazon Web Services

®
 (AWS), demonstradas na Figura 18. 

 

Figura 18 – Visão tecnológica da instanciação do método proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Flexibilizado o mecanismo de pesquisa de conteúdos dos discursos (Apache Solr
®
), 

tanto pelo seu teor, como pelos demais atributos (fields), foram vinculados a cada elemento da 

resposta da ferramenta 5W2H (porquê, onde, quando, quem, como, quanto, como) e 

posteriormente classificados os temas dos discursos no software Carrot²
®
, que, ao agrupar 

pela temática do discurso, gerará o conteúdo referente ao elemento What, ou o “o quê”.  

Para a apresentação e interação das correlações entre parlamentares e temas, foi 

utilizado o software Gephi
®
 (BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009) para a geração dos 

grafos e apoio na ARS, ilustrados na Figura 18, correspondendo também às etapas 4 e 5 do 

método proposto (Figura 16). 

 

4.4 AGRUPAMENTO DE DISCURSOS POLÍTICOS – CLUSTERING 

 

Na mineração do texto, o processamento dos agrupamentos foi realizado em 

computador pessoal utilizando o algoritmo Lingo
®
, disponível no software Carrot²

®
. A 

diferença dele em relação a outros algoritmos é quanto à descrição do agrupamento, pois 

objetiva descobrir o melhor termo para descrever determinado agrupamento (OSIŃSKI; 

STEFANOWSKI; WEISS, 2004), sendo que esse software ainda oferece gratuitamente os 

algoritmos STC (Sufix Tree Clustering) e K-Means e outros comercialmente, inclusive 

evoluções do próprio Lingo
®
.  
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Cabe ressaltar que, considerando o objetivo deste trabalho, o algoritmo escolhido não 

possui como foco o desempenho ou a precisão da distribuição dos discursos em torno de um 

termo central (centroide) em um agrupamento. Pelo contrário, objetiva a geração de rótulos 

com carga semântica capaz de auxiliar no entendimento do teor dos discursos e que atinja um 

ponto de equilíbrio entre a viabilidade dos agrupamentos, conforme a similaridade 

matemática, e sua significância, entre rótulo do grupo e o teor do discurso. 

O algoritmo Lingo
®
 apresenta vantagens sobre os outros algoritmos de agrupamento 

(cluster), como suporte a cluster dinâmico conforme a consulta do usuário, ou seja, não é 

estático. Além disso, identifica primeiro o rótulo do cluster e depois atribui o documento a 

esse cluster. Com base no modelo de espaço vetorial, pode funcionar para vários idiomas e 

suporta várias pesquisas baseadas em palavras-chave. Ele supera a desvantagem do algoritmo 

K-Means em ter que definir previamente um número de k clusters, e ao SHOC, criando 

primeiro um rótulo de cluster compreensível pelo usuário e, em seguida, adicionando 

documentos a esse cluster.  

O Lingo
®
 primeiro descobre as frases com maior frequência nos documentos, em 

seguida, usa o método SVD (Singular Value Decomposition) para reduzir a matriz de 

documentos, para então descobrir os títulos dos clusters e, com base no valor de similaridade, 

atribuir documentos aos títulos desse cluster (OSIŃSKI; STEFANOWSKI; WEISS, 2004; 

VISPUTE; POTEY, 2013).  

Com intuito de analisar comparações e ampliar a pesquisa, também foram realizados 

processamentos no software Carrot² com os algoritmos STC (Sufix Tree Clustering) e K-

Means, inclusive reproduzindo as parametrizações propostas por Gonçalves et al. (2018), com 

diversas interações e que não obtiveram resultados satisfatórios sobre o dataset adotado nesse 

contexto de aplicação. 

O problema de pesquisa do presente trabalho está na constatação de se identificar as 

temáticas dos discursos parlamentares pode auxiliar na análise e entendimento das linhas de 

atuações parlamentares. Portanto, responder o quê está sendo discutido e agrupar discursos 

por expressões relevantes, promovendo uma melhor visualização do domínio das temáticas, 

dessa forma o Lingo
®

 apresenta-se como uma boa alternativa de algoritmo (etapa 4 do método 

proposto nesta dissertação) e está sendo adotado também por outros trabalhos similares 

(VISPUTE; POTEY, 2013; SERGIO; DE SOUZA; GONCALVES, 2017; GONCALVES et 

al., 2018). 
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Não foi aplicado explicitamente o processo de stemming, que reduz para o radical do 

termo em análise, diminuindo a dimensionalidade do texto para identificar palavras similares. 

O software Carrot²
®
 aplica tal processo de forma não assistida e automática, inclusive ao 

optar pelo algoritmo Lingo. 

O algoritmo de agrupamento Lingo
®
, além de ignorar palavras consideradas 

stopwords, oferece controle mais preciso sobre os rótulos de cluster por meio de expressões 

regulares denominadas stoplabel. Se o rótulo de um cluster corresponder a um dos rótulos de 

parada, o rótulo não aparecerá na lista de clusters produzidos. Cada linha do arquivo de 

rótulos stoplabel corresponde a um rótulo de parada utilizando a notação de expressão regular 

do Java
®

. Para ser removido, um rótulo como um todo deve corresponder a pelo menos uma 

das expressões de rótulo de parada. 

Grimmer (2010) retira do Corpus os termos de classes que estão apenas 0,5% dos 

documentos e as que estão acima de 90% e Moreira (2016, p. 76) retirou alguns termos 

irrelevantes após análise de amostras. 

A ferramenta de visualização FoamTree
®
 do Carrot²

®
 foi utilizada para apresentar e 

permitir interação (etapa 5 do método proposto nesta dissertação - Figura 16 e Figura 18) dos 

agrupamentos gerados, onde cada elemento guarda o rótulo do grupo e a sua dimensão 

representa proporcionalmente o tamanho do agrupamento, ou seja, quantidade de 

documentos/discursos agrupados. A ferramenta retorna todos os discursos e informações das 

dimensões do modelo ao selecionar um determinado agrupamento na lista ou na figura gerada 

para representação desses agrupamentos, conforme será demonstrado no capítulo 5. 

Os dados quantitativos e os termos (labels) identificados pelo algoritmo de 

agrupamento também foram analisados, e diversas interações com reprocessamento dos 

resultados, atualizando a lista de stoplabels. Os resultados são apresentados e discutidos no 

capítulo seguinte. 

 

4.5 CORRELAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA REDE ENTRE OS TEMAS E OS 

PARLAMENTARES 

 

O método proposto para extrair conhecimento a partir dos discursos políticos parte 

de estudo dos agrupamentos dos discursos e pela visualização da rede gerada pela correlação 

entre temas e parlamentares, por intermédio da análise de redes. Os grafos gerados para a 
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análise de redes contribuem na visualização, interpretação dos agrupados e permitir a extração 

de conhecimento pelos especialistas de domínio 

Como complemento ao alcançado pelo agrupamento dos discursos (WELTER, 

CORRÊA; GONÇALVES, 2020) apresentado na seção anterior, este método de visualização 

da rede traz uma estratégica de atribuição de temas, também denominados rótulos pré-

definidos por especialistas, atribuídos sem a necessidade de supervisão humana.  

Os temas pré-definidos estão armazenados em uma base de dados auxiliar de temas, 

conforme previsto na etapa 4 item (b) (Figura 16) do método proposto nesta dissertação. 

Dessa forma, os Temas são gerados automaticamente, associados aos trechos de discursos e 

seus respectivos oradores e permitindo criar os nós, as relações e constituir a rede, ou Grafo. 

Grafos são elementos visuais que permitem demonstrar relação entre elementos, 

denominados nós (nodes), com linhas conectoras entre estes nós denominadas arestas (edge). 

No presente método, os nós representarão Deputados com discursos e também Temas citados 

em discursos, objetivando demonstrar a relação e a rede entre deputados e temas citados 

frequentemente pelos parlamentares. 

O tamanho e as cores dos nós e das arestas também possuem representatividade, 

podendo conter o grau daquele nó em relação à quantidade de outros que se conectam nele, 

que ele intermedia ou que saem a partir dele. Esses recursos são utilizados na exemplificação 

do método e podem ser observados na análise e discussão dos resultados. 

Os temas para preencher o banco auxiliar de temas foram extraídos a partir do índice 

remissivo do livro Dicionário da Política de Norberto Bobbio (Bobbio et al., 1998). São 

termos, jargões e expressões adotados nas ciências políticas, contudo, existem termos que são 

utilizados excessivamente na técnica legislativa sem agregar definição de temática da 

discussão (por exemplo: processo legislativo, proposição, pedido de ordem, regimental). Com 

o mesmo intuito, também foram excluídos todos os termos que estão presentes no glossário de 

termos legislativos do Congresso Nacional Brasileiro (Congresso Nacional, 2021), de tal 

modo que aquilo que tratar da própria técnica ou linguajar processual e burocrático da 

legística ou regimental do Parlamento seja excluído da análise dos temas sociais e reais em 

discussão. 

A partir da consulta ao repositório de discursos, foram exportadas todas as 

informações do período do experimento, descrito no cenário proposto nas seções seguintes, 

contendo a lista com o nome dos deputados e outra lista contendo os temas. Ambas as listas 

determinam os nós do grafo a ser gerado. Por fim, foi gerada uma última lista com as arestas, 
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identificando o nó de origem (deputado orador) e o nó de destino (tema), para fins de gerar 

um grafo direcional.  

A definição se o discurso pertence ao tema foi associado pela presença da palavra 

(tema) no trecho do discurso daquele parlamentar. As listas foram geradas em formato de 

arquivo texto com separador de vírgula (CSV). Cabendo salientar que o Gephi
®

 também 

permite importar as informações diretamente do banco de dados MySQL
®
 e reduzindo a 

intervenção humana e necessidade de arquivos de texto. 

Concluída a apresentação do método e das abordagens de apresentação e interação e 

contextualizado o protótipo de exemplo de aplicação do método proposto nesta dissertação, 

passa-se à análise e discussão dos resultados obtidos. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na presente seção, estão sintetizados os resultados encontrados a partir da aplicação 

dos métodos propostos, tanto de agrupamento como de análise de redes. 

 

5.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A aplicação ocorreu sobre discursos políticos resumidos e registrados em formato de 

atas taquigráficas de sessões denominadas ordinárias e extraordinárias, e o espaço temporal 

analisado foi a 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura e o primeiro semestre da 1ª sessão 

legislativa da 19ª legislatura na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), ou seja, o ano de 2018 e 1º semestre de 2019. Este período refere-se ao último ano 

dos deputados estaduais eleitos para o mandato 2015-2018 e o primeiro ano do mandato dos 

deputados estaduais eleitos para 2019-2022. 

As atas ficam disponíveis em arquivos eletrônicos no formato Adobe PDF
®

 do 

portal
1
 da Taquigrafia do Plenário (ALESC, 2021b), os quais foram coletados e seus 

conteúdos extraídos para o repositório de discursos. As atas referentes ao tema de análise 

precisaram ser extraídas do corpo do texto dos arquivos por interpretação das marcações 

padronizadas, exemplificado na Figura 19. Foram usados os dados do cabeçalho das atas e, 

quando encontrado início de novas subseções ou término do arquivo, como fim da ata. 

Utilizou-se programação em scripts diretamente na base de dados em procedimentos e 

funções do próprio banco de dados MySQL
®
.  

A partir do texto da ata, foi extraído cada trecho pertinente ao espaço de fala dos 

deputados estaduais conforme o Regimento Interno do parlamento (ALESC, 2019a), 

delimitado às Breves Comunicações (Art. 107), horário dos Partidos Políticos (Art. 108) e 

Explicação Pessoal (Art. 113). Por fim, identificada a fala de quem era o parlamentar, 

podendo ser ele na função de Orador ou de Aparteante dentro do discurso de outro orador. As 

informações do trecho do discurso dos parlamentares foram armazenadas no próprio banco de 

dados, conforme a estrutura da Figura 17. 

 

                                                 
1
 http://www.alesc.sc.gov.br/taquigrafia-plenario 
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Figura 19  – Trecho de uma Ata de Sessão Ordinária 

 

Fonte: ALESC (2021b) 

 

O cenário de estudo no período avaliado consta das seguintes informações de ponto 

de partida do restante da análise, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Visão quantitativa dos textos no cenário do estudo 

Itens processados Quantidade Média Máximo Mínimo 

Atas de sessões ordinárias e extraordinárias 216 - - - 

Oradores (deputados) 61 - - - 

Temas carregados na base auxiliar 

 (passo 4 item b) 

1.794 
- - 

- 

Discursos 1.650 - - - 

Trechos de discursos 

 (orador principal + aparteantes) 

2.389 810 

caracteres 

15.592 

caracteres 

17 

caracteres 

Palavras  297.848 125 2.435 3 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A autorização para utilização das informações pela instituição do cenário de estudo 

está constando no ANEXO A desta dissertação. 
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5.2 AGRUPAMENTO DE DISCURSOS POLÍTICOS 

 

A consulta para delimitar o período de análise foi realizada utilizando o software 

Carrot² Workbench
® 

que permitiu o processamento e a visualização das informações para 

análise. 

Carrot² Workbench
®
, entre outros, utiliza o algoritmo Lingo

®
 para permitir a 

extração de termos, em que cada termo representa o rótulo mais relevante de um grupo de 

documentos. Neste sentido, tem-se a configuração de um agrupamento composto por um 

conjunto de documentos e identificação pelo seu termo mais relevante.  

O algoritmo possui diversas parametrizações, todas acessíveis via o Workbench, 

sendo que foram testadas interativamente para alcançar os resultados a serem apresentados. 

Todas as configurações e parametrizações não referenciadas neste trabalho foram mantidas 

conforme o valor padrão do software.  

Todos os processamentos do estudo utilizaram elementos padronizados para o 

Português, influenciando no uso das stopwords e das stoplabels no Lingo
®
. O arquivo de 

stoplabels.pt (para Português) foi elaborado de maneira incremental para melhorar os 

resultados e está disponível no portal do estudo
2
. 

Apesar de o algoritmo de fatoração non-negative matrix factorization ser o padrão do 

software Carrot² Workbench
®
, na aplicação ao cenário em estudo, o número de agrupamento 

chegou a quantidades elevadas, que para o presente contexto ficou inviável para segmentação 

das temáticas. 

Por isso, foi utilizado o algoritmo de fatoração partial Singular Value Decomposition 

(SVD) menos clusters foram produzidos, melhorando a visualização. Como o objetivo é 

extrair a descrição da temática do discurso, os resultados agrupados em menos clusters 

obtiveram termos com menor distinção semântica, ou seja, sintetizando em níveis em que o 

significado dos temas discursados não são evidenciados. 

Para fins didáticos e comparativos, o efeito sintetizado foi observado ao testar com 

algoritmo K-Means conforme Figura 20, especialmente pelo fato do Carrot² não se utilizar 

das expressões stoplabel nesse algoritmo e as palavras ou frases com pouco significado não 

são retiradas da rotulagem dos agrupamentos. 

                                                 
2
 http://www.marciowelter.com.br/politicalmining/ 
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Figura 20 – Clusters gerados para fins comparativos utilizando algoritmo K-Means com SVD 

com 1 e 3 tokens para rotulagem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Para atingir o objetivo da exploração das temáticas, foi observado de maneira 

empírica que espaços temporais muito grandes como o de 1 ano, onde são processados mais 

de 1.000 discursos, não se tornou eficaz na criação automática da nomenclatura dos 

agrupamentos, mesmo investindo na adequação dos stoplabels, conforme Figura 21.  

 

Figura 21 – Discursos do ano de 2018 utilizando o algoritmo Lingo
®
 com non negative matriz 

factorization 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Assim sendo, o período de análise considerado foi o trimestral. Entretanto, a 

quantidade de discursos agrupados em cada cluster foi considerada baixa em alguns casos. 

Todavia, ao especificar uma quantidade de clusters como referência ou um tamanho mínimo 

de documentos/discursos por cluster (minimum cluster size - MCS), o resultado da rotulagem 

se tornou mais expressivo. Para a apresentação do trabalho, o parâmetro MCS foi fixado em 2. 

As figuras a seguir (Figura 22, Figura 23, Figura 24 e Figura 25) apresentam os 

agrupamentos dos discursos em 2018 por trimestre. 

 

Figura 22 – Discursos entre os meses de janeiro e março de 2018 - utilizando o algoritmo 

Lingo
®
 com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Figura 23 – Discursos entre os meses de abril e junho de 2018 utilizando o algoritmo Lingo
®
 

com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Figura 24 – Discursos entre os meses de julho e setembro de 2018 utilizando o algoritmo 

Lingo
®
 com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Figura 25 – Discursos entre os meses de outubro e dezembro de 2018 utilizando o algoritmo 

Lingo
®
 com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

Na Figura 22 e na Figura 23, correspondentes ao primeiro semestre de 2018, 

observa-se uma variedade maior de temas nos discursos. Alguns grupos poderiam ser unidos, 

entretanto, a diversidade abrange saúde, educação, trabalho e trabalhadores, segurança e 

polícia, governo estadual e nacional e os municípios. 
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Já na Figura 24, que abrange o período pré-eleitoral e ao longo do processo eleitoral 

de 2018, nos quais os parlamentares reduzem a atividade na instituição legislativa para se 

dedicarem ao processo eleitoral, é observada uma redução na quantidade tanto de discursos 

como de temas debatidos, tais como debates sobre o espaço destinado ao horário dos partidos 

políticos, aos recursos do fundo partidário destinado a campanhas das legendas. Assim como, 

frases pertinentes ao desejo pela continuidade do mandato, tais como, continuar lutando, a 

luta ou referências a voto. 

A Figura 25 repercute o momento após processo eleitoral de 2018, em que surgem 

agrupamentos com temas de discursos condizentes, tais como Presidente e Governo eleito, a 

metáfora da “luta” para expressar a atuação pretérita e futura no mandato do parlamentar. 

Outra validação dos agrupamentos é percebida ao se observar temas sobre “pedágio”, devido 

ao fato de esse assunto repercutir no ambiente legislativo ao anúncio pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT) nos últimos meses do ano de 2018 de novas praças de 

pedágio no Estado de Santa Catarina. 

No início do ano de 2019, ocorre a posse da nova legislatura promovendo uma 

renovação dos membros do parlamento catarinense. Observa-se um aumento do uso do espaço 

de fala e a quantidade de discursos é superior aos mesmos períodos do ano anterior. Este fato 

reflete na diversidade dos agrupamentos para visualização. A Figura 26 e a Figura 27 

representam o primeiro semestre de 2019. 

 

Figura 26 – Discursos de janeiro a março de 2019 utilizando o algoritmo Lingo
®
 com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Figura 27 – Discursos de abril a junho de 2019 utilizando o algoritmo Lingo
®
 - SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

A Figura 26 e Figura 27 demonstram a retomada da diversidade de temas em torno 

da saúde, educação, segurança, municípios e aos Governos do Estado e Federal. Com o 

aumento da quantidade de documentos/discursos em análise pelo algoritmo, a perda 

semântica é novamente observada.  Mesmo assim, há explicitação dos temas com relevância e 

frequência maiores e que, nas representações gráficas, são demonstradas como figuras 

maiores e centralizadas. 

 

Figura 28 – Discursos de fevereiro de 2019 no início da 19ª legislatura utilizando o algoritmo 

Lingo
®
 com SVD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 
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Como todo início da legislatura, as menções ao governo anterior são notáveis e 

aparecem nos agrupamentos da Figura 28. Outro agrupamento que comprova a validação das 

temáticas refere-se à situação das obras de restauração e manutenção da histórica Ponte 

Hercílio Luz, na capital Catarinense. Isto decorre frente ao pedido e instauração de Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) protocolizado no referido mês, bem como menções e 

agrupamentos dedicados ao governo são predominantes. 

 

5.3 CORRELAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE REDES ENTRE TEMAS E 

PARLAMENTARES 

 

Nesta etapa de avaliação do método, foram utilizados conceitos de análise de redes 

sociais e identificação da correlação entre deputados e temas, bem como a presença de 

comunidades por meio do algoritmo de modularidade. Para tal, utilizou-se o software Gephi
® 

(BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009) que permite a importação de listas de nós e 

arestas, o processamento e a visualização das informações para extração de conhecimento. 

O Gephi
®
 possui diversas parametrizações que viabilizam a exploração e pesquisa das 

informações importadas. Algoritmos podem ser aplicados sobre nós, arestas e disposição 

gráfica destes na tela de modo a contribuir na análise, tal como na geração de estatísticas 

sobre a rede e seus elementos.  

Dentre as estatísticas, destaca-se a Modularidade, que é uma medida da estrutura de 

redes ou grafos. Projetada para medir a força da divisão de uma rede em módulos (também 

chamados de grupos, clusters ou comunidades). Redes com alta modularidade têm conexões 

densas entre os nós dentro dos módulos, mas conexões esparsas entre nós em módulos 

diferentes. A modularidade é frequentemente usada em métodos de otimização para detectar a 

estrutura da comunidade ou agrupamentos em redes (RECUERO, 2014).  

A proposta da rede foi relacionar os temas aos parlamentares, inclusive, optando por 

ligação dirigida do parlamentar que aborda determinado tema; Assim sendo, não havendo 

ligações entre temas e nem entre parlamentares, o diâmetro da rede, que é a maior distância de 

grafo entre nós (BRANDES, 2001), e a distância média entre todos os pares de nós ficaram 

em 1, ou seja, tais métricas não agregam neste contexto. 
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O algoritmo do Gephi
®

, utilizado para calcular a modularidade, foi o método de 

Blondel et al. (2008), onde o resultado foi 0,152 e 9 agrupamentos, ou comunidades, 

conforme demonstrado na Figura 29.  

Para fins ilustrativos, alguns grupos foram selecionados para evidenciar a utilidade da 

análise de redes por profissionais das Ciências Políticas, potencializado com a ajuda de 

Cientistas da Computação e de Dados, para extrair conhecimento sobre a dinâmica dos 

debates que ocorrerem no ambiente político com uma infinidade de aplicações e impactos 

sociais. 

 

Figura 29 – Resultado do cálculo de agrupamentos por Modularidade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

A Figura 30 demonstra uma visão global de todos os 9 agrupamentos (clusters) e 

distribuídos conforme o algoritmo ForceAtlas 2 com afinação do dimensionamento para 60, 

gravidade 8.0 e para considerar a gravidade mais forte. Algoritmo que fornece uma forma 

genérica e intuitiva de espacializar redes, com velocidades locais e globais adaptáveis e bons 

desempenhos para redes com menos de 100.000 nós (JACOMY et al., 2014).  

A base de dados utilizada no estudo contou com 588 nós, sendo 61 parlamentares e 

527 temas, compreendidos em um espaço temporal de os dias 06 de fevereiro de 2018 e 17 de 

julho de 2019. 
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O tamanho dos nós corresponde ao grau de entrada, portanto, como o grafo é 

direcional do Parlamentar para o Tema, os nós maiores são os temas com maior citação 

durante o período analisado. As cores correspondem aos diferentes clusters.  

 

Figura 30 – Rede de Deputados e temas de todo o período da amostra analisada 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

A Figura 31 apresenta espacialmente os clusters a partir da modularidade do Gephi
®

, 

permitindo uma visão comparativa a partir da rede total, bem como da relação dos clusters 

com o todo e entre eles. 
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Figura 31 – Visão geral dos Clusters 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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O primeiro cluster possui temas que podem ser guiados pela educação, direito, salário, 

cultura e modelo. O segundo reuniu temas, especialmente, vinculados a trabalho, segurança e 

cidades. O terceiro sobre temas de economia e de negócios. Quarto cluster apresenta temas 

relacionados ao próprio processo legislativo do parlamento. O quinto aborda religião e 

ideologias. O seguinte destaca agricultura, previdência e energia. Sétimo cluster os destaques 

são tecnologia e mercado de trabalho. O oitavo possui principalmente temas sobre saúde. Por 

fim, o último cluster destaca os temas de solidariedade e estruturas. 

Para fins de análise mais aprofundada sobre as correlações e visualização da rede entre 

temas e parlamentares, foi filtrado no Gephi
® 

apenas para visualizar o cluster desejado e 

aplicado novamente o algoritmo de distribuição para facilitar a visualização, especialmente 

dos rótulos. Portanto, as figuras a seguir não irão corresponder espacialmente igual à figura 

anterior ilustrativa da visão geral da modularidade da rede . 

Dentre os agrupamentos gerados, há o destaque para temas vinculados especialmente à 

saúde e temas correlatos, conforme Figura 32. Desta maneira, podem ser destacados os 

parlamentares que estão abordando em seus discursos no plenário tal temática, visto na Figura 

33. 

 

Figura 32 – Agrupamento por temas relativos à Saúde (8º cluster) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 
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A densidade de rede descreve a parte das conexões e das conexões potenciais em uma 

rede. Uma conexão potencial é uma conexão que poderia existir entre dois nós. A densidade 

será menor quando diversos nós estão conectados a um ou alguns nós centrais, entretanto, 

entre os demais nós não há conexão. Aumentará na medida em que diminui essa centralidade 

de nós e mais nós conectam-se diretamente. 

Dada a característica da rede total do estudo (Figura 30), com poucos parlamentares e 

muitos temas, sem conexões entre os próprios temas e nem os próprios parlamentares (Figura 

33), a densidade da rede total ficou em apenas 1,5%. Comprovando uma diversidade de temas 

discutidos por cada parlamentar e indicando por agendas políticas bem diversas e nem sempre 

próximas. 

Para fins de evidenciar o potencial do método, calculou-se a densidade da rede de um 

do cluster dos temas relacionados à Saúde (Figura 32) e houve um aumento para 4%, 

demonstrando uma maior concentração de discussões de temas comuns entre esses 

parlamentares. Assim, o método proposto permite evoluir a pesquisa para os demais clusters e 

para novos recortes e agrupamentos, auxiliando na observação das agendas políticas. 

 

Figura 33 – Parlamentares que falaram sobre o tema Saúde durante as sessões 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Em outro agrupamento, dentre os gerados, destacam-se temas vinculados à área 

econômica e de negócios, exemplificado no Quadro 6, ilustrado espacialmente na Figura 34, e 

passa a ser explorado e detalhado na sequência do texto.  
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Quadro 6 – Exemplos de temas do agrupamento de economia e negócios (3º cluster) 
burocracia 

concorrência 

crise 

decreto 

defesa 

economia 

ICMS 

impostos 

lei 

liberdade 

mercado 

privilégios 

reação 

reforma 

reforma da previdência 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Figura 34 – Agrupamento de modularidade de temas econômicos e de negócios (3º cluster) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Há uma distribuição de tópicos interessantes, com certos temas (nós vermelhos) que 

ora são peculiares e acionados por algum deputado (nós verdes) e outros em comum (nós 

vermelhos maiores e centrais). O algoritmo de Yifan Hu posicionou na periferia os temas os 

quais não são compartilhados por mais de um deputado nesse agrupamento, portanto, peculiar 

daquele parlamentar, podendo indicar uma bandeira ou busca de destaque, ou vinculação e 

reconhecimento social sobre uma temática emblemática. 

Os nós centrais maiores (vermelhos) são temas compartilhados por parlamentares que 

recebem atenção e são importantes para a sociedade. A vinculação de parlamentares com tais 

temas pode interessar grupos de lobistas e de interesse para verificar posicionamentos e ações 

políticas. 
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Na Figura 35, no agrupamento os nós são dimensionados por grau de saída, 

organizado por ForceAtlas 2. Nesta interação e forma de apresentar o agrupamento o destaque 

está nos deputados, e as relações entre aqueles que mais falaram sobre os temas desse cluster, 

economia e negócios.  

 

Figura 35 – Agrupamento sobre temas econômicos e de negócios por deputados que mais 

falaram sobre tópicos dessa temática 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Também podem ser demonstradas agendas parlamentares de assuntos bem particulares 

ao contexto do cenário do estudo. Por exemplo, pelo cenário de estudo tratar-se de um 

Parlamento brasileiro em âmbito Estadual, o tema ICMS é recorrente, entretanto, não são 

todos os Deputados que costumam participam de discussões de um assunto de certo grau 

técnico complexo e de esfera tributária. A Figura 36 demonstra, dentro do recorte de tempo 

estudado, aqueles parlamentares que, no agrupamento analisado, ganham destaque desse 

tema, ICMS. 
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Figura 36 – Deputados destacados que falam sobre ICMS no agrupamento de temas 

econômicos e de negócios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Ainda sobre este último agrupamento, pode ser observado como linhas ideológicas 

também são observadas pelo método proposto neste trabalho. Nas figuras a seguir (Figura 37 

e Figura 38), são destacados dois parlamentares com visões e atuação política diametralmente 

opostas. O primeiro de partido comunista e de fortalecimento do papel e suporte do Estado, 

enquanto o segundo pelo livre mercado e diminuição da máquina e interferência do Estado na 

economia.  
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Figura 37 – Parlamentar com ideologia de fortalecimento do papel do Estado na economia 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Figura 38 – Parlamentar com ideologia de redução da interferência do Estado na economia 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 
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Contudo, mesmo com ideologias diferentes, o grafo demonstra, na Figura 39, que há 

termos comuns aos dois políticos, neste caso não esmiuçado, entretanto, evidenciando que em 

alguns pontos as agendas se tocam, como no caso da “Liberdade de Expressão”, defendido 

por ambos como um direito democrático do cidadão. Já quanto ao tema “Capitalismo” os 

posicionamentos são distintos.  

 

Figura 39 – Temas comuns de visões distintas sobre participação do Estado na economia 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 

 

Assim sendo, o método aqui proposto traz, ao menos, um ponto de partida para os 

pesquisadores políticos avançarem nos estudos das agendas e posicionamentos dos 

parlamentares enquanto representantes do cidadão e da sociedade em geral. 

 

5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O método proposto vai além de apresentar as relações ou agrupamentos demonstrados 

neste capítulo, ainda permite, ao nível que o usuário seleciona o agrupamento, um mergulho 

no detalhamento das demais dimensões do modelo. Ou seja, ao selecionar um Deputado 

(dimensão Quem/Who) e um Tema (dimensão Oquê/ What) é possível imediatamente 

identificar mais objetiva Onde (Where), Quando (When), Como (HowMany) e Porquê (Why) 

ocorreram tais pronunciamentos. Passa-se a compreender o contexto com maior agilidade e 
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extrair informações necessárias para a compreensão de eventos, posicionamentos e 

comportamentos. Abordagem por dimensões que também é utilizada na comunicação e 

jornalismo para redação de notícias. 

A proposta desta dissertação conseguiu alinhar aquilo que está preconizado em todas 

as etapas previstas pelo modelo de Feldman e Sanger (2007) para um sistema genérico de 

TM. Pode ser correlacionada cada etapa do método proposto com as partes do sistema, 

conforme demonstrado na Figura 40. 

 

Figura 40 – Alinhamento do método proposto com o modelo de sistema genérico de TM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) adaptado de Feldman e Sanger (2007) 

 

A exemplificação apresentada para demonstrar o método também evidencia o baixo 

acoplamento. Os itens das etapas podem ser gradualmente implementados e trocados na 

medida em que evolui a experiência do usuário, do repositório de discursos e dos 

conhecimentos extraídos. 

As ferramentas, linguagens, sistemas e elementos apresentados na visão tecnológica 

da instanciação do exemplo do método (Figura 18) também não são obrigatórios, podendo ser 

substituídos. Essa configuração proposta funcionou adequadamente ao protótipo desta 

dissertação. A carga, o tempo de processamento e de resposta foram pouco significativos para 

o cenário de estudo, inclusive, executando satisfatoriamente em um microcomputador 

notebook, permitindo supor certa facilidade de escalabilidade. 
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As etapas de extração e pré-processamento também podem ser evoluídas para utilizar 

ferramentas e pacotes de recursos que já fazem tratamentos automatizados e com níveis 

elevados de limpeza e melhoria na qualidade das informações. A concepção de uma central de 

regras de tratamento permite centralizar e unir as boas práticas para organizar diversas fontes 

e também garantir qualidade naquilo que será armazenado no repositório de discursos. 

O repositório de discursos é a peça fundamental para garantir a flexibilidade de todas 

as etapas do método. A adição ou reorganização de cada dimensão ou de seus atributos 

(fields) gera impacto em todo o método. Entretanto, da maneira que foi concebida a 

rastreabilidade e organização 5W2H garante o mínimo de estruturação para o entendimento 

daquilo que se está processando ou apresentando. De tal maneira, permitindo adicionar 

dimensões e especializações que trarão ainda mais sentido durante a interação do usuário ao 

consumir, consultar e interagir com os discursos e oradores. 

Tanto algoritmos de mineração de texto como as ferramentas de visualização de 

informação podem ser adicionadas para agregar perspectivas e interações diferentes com a 

possibilidade de gerar novos insights e conhecimentos acerca do contexto político. 

A flexibilidade da expansão das fontes de discursos pode, inclusive, permitir uma 

cobertura ampla das manifestações dos agentes políticos para acompanhar assuntos de suma 

importância pela sociedade. Da mesma forma, serve aos próprios parlamentares para 

acompanhar o andamento de temas e discussões no ambiente político de seus pares e resgatar 

a história ou previsão de tendências para apoiar suas decisões. 

Por fim, os métodos de classificação ou agrupamento demonstrados não são estáticos 

e novas abordagens podem ser adicionadas ou substituir as demonstradas. O importante é 

observar o quanto o método proposto traz de dinâmica ao cientista político ou ao especialista 

de domínio para interagir com os discursos e disso extrair informações, padrões, sínteses ou 

generalizações necessárias para evolução e combinação de conhecimentos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentam-se, neste capítulo, as contribuições geradas pelo presente estudo, as 

limitações da pesquisa e as recomendações para trabalhos futuros. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Grimmer (2010), Izumi e Moreira (2018), Roberts, Stewart e Nielsen (2020) 

salientam que ainda pouco se sabe sobre o conteúdo dos discursos políticos e como os 

legisladores traduzem sua atuação política aos cidadãos. Aduzem os autores que grande parte 

dessa dificuldade se encontra na coleta e análise da imensa quantidade e diversidade de 

discursos de parlamentares e são muitas as oportunidades de aplicação. Ainda neste sentido, 

vale ressaltar que se constitui em desafio a representação e extração de conhecimento que 

agregue valor para a dinâmica política, ao povo e no fortalecimento da democracia. 

Como resultado, muito do conhecimento, especialmente do próprio cidadão, sobre 

como os legisladores explicam seu trabalho aos eleitores é derivado de observações feitas 

sobre alguns parlamentares, e de um pequeno subconjunto de declarações feitas aos eleitores 

ou cidadãos (GRIMMER, 2010). 

Diante deste cenário, como a análise de temáticas e suas relações presentes em 

discursos políticos podem auxiliar no entendimento de linhas de atuação em um parlamento? 

Em resposta à pergunta de pesquisa, foram traçados objetivos específicos. O primeiro foi o de 

identificar e analisar métodos, técnicas e ferramentas utilizadas para tratamento de dados 

textuais em discursos políticos, no âmbito da Knowledge Discovery in Text, (KDT), Text 

Mining, Processamento de Linguagem Natural (PNL) e Análise de Redes Sociais (ARS).  

Após consolidar o estado da arte, descrito no Capítulo 2, foi desenvolvido um 

método de identificação e representação dos principais temas em discursos políticos por 

intermédio do processo de descoberta de conhecimento em texto, apresentado no Capítulo 4, 

constando de cinco etapas, que partem desde as fontes de discursos políticos, extração e pré-

processamento, repositório de discursos, mineração de texto, até a apresentação e interação 

aos usuários especialistas e cientistas da política. 

Por fim, objetivou-se demonstrar que tal método é viável na identificação e 

representação de padrões de temas políticos. O método foi aplicado em protótipos em um 

ambiente parlamentar real de uma Assembleia Legislativa brasileira, permitindo observar e 
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extrair conhecimento a partir de fontes de dados não estruturados pela demonstração dos 

resultados como nas classificações, agrupamentos e redes de temas e parlamentares, 

disponíveis no Capítulo 5. 

Como resultado da aplicação do método, foi possível evidenciar a variação de 

agendas políticas entre legislaturas do parlamento estudado. Os temas agrupados de maneira 

automatizada pelo uso do método proposto, a partir de uma massa de dados não estruturados 

(discursos políticos), foram condizentes com o momento político, como por exemplo, o 

período pré-eleitoral e, também, com o início de uma nova legislatura. 

Outra importante constatação, na aplicação do método proposto, foram a partir das 

evidências apontadas pelas redes e clusters formados, apontando consonância de agendas 

políticas sobre certos temas. O método pode demonstrar, inclusive, parlamentares de 

ideologias políticas divergentes compartilhando as mesmas temáticas, entretanto, ao adentrar 

na análise dos textos, são observados diferentes pontos de vista. 

Unindo conceitos das áreas de computação com a ciência política e com uma 

aplicação em cenário real, este trabalho permitiu a contribuição direta em um ambiente 

parlamentar, tal como uma Assembleia Legislativa. 

A amplitude das temáticas e os posicionamentos diversos dos parlamentares criaram 

uma justificativa interessante para a evolução da pesquisa. Portanto, oferece ainda um amplo e 

farto caminho de pesquisa para o desenvolvimento do método, suas etapas, métodos, técnicas 

e ferramentas.  

Inspirado e unindo os conhecimentos obtidos, a próxima seção traz algumas 

perspectivas para o avanço dos estudos, que podem contribuir para o avanço da engenharia do 

conhecimento, da ciência política e demais áreas relacionadas, por meio do desenvolvimento 

do método de agrupamento, identificação e representação de tópicos presentes nos discursos e 

as suas correlações. 

 

6.2 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante o desenvolvimento desta dissertação, foram identificadas possibilidades de 

evolução e definição de novos caminhos considerando dados não estruturados obtidos a partir 

de discursos políticos. A seguir, algumas dessas possibilidades são discutidas. 

Cita-se, por exemplo, a identificação de similaridade e classificação de textos por 

meio da adoção de embedding models advindos do processamento de linguagem natural e da 
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inteligência artificial, tais como Word2vec (MIKOLOV et al., 2013), Glove (PENNINGTON; 

SOCHER; MANNING, 2014), FastText (BOJANOWSKI et al., 2017); Wang2vec (LING et 

al., 2015) e Técnica de ML baseadas em Transformers como BERT e suas derivações.  

Considerar as especificidades e desempenhos para textos em português apontados 

por Hartmann et al. (2017) é algo relevante. Adicionalmente, opções de visualização de 

informações, bem como representações das variações das temáticas no espaço temporal são 

outros pontos de aperfeiçoamento. 

Uma técnica de avaliação mais elaborada será necessária para estabelecer pontos 

fracos no método proposto, tanto sobre a solução tecnológica adotada, quanto da engenharia 

do conhecimento, e dos especialistas do domínio. Um ponto importante de evolução é a 

avaliação pelas técnicas da linguística e do processamento de linguagem natural das 

stoplabels em português, visto que foi comprovado, que ao aumentar ou diminuir o 

agrupamento, certas expressões ou palavras possuem mais ou menos valor semântico, 

podendo ser excluídas ou mantidas. 

Como já foi ressaltado, é possível melhorar a qualidade dos agrupamentos, todavia, a 

contribuição deste trabalho consiste em evidenciar o potencial do método como forma de 

obtenção de agrupamentos não óbvios em grandes bases de textos, especialmente discursos 

políticos, onde a utilização de técnicas estatísticas não se mostra adequada.  

Visto que o método é viável e reproduzível, pode ser aplicado em diversos outros 

conjuntos de dados, para diversas aplicações. Para o contexto da ciência sócio-política, 

habilita a exploração e descoberta de conhecimento a partir dos elementos presentes nos 

discursos políticos de maneira rápida, visual e dinâmica. 

O potencial da ARS com KDT pode ser explorado com estudos sobre Knowledge 

Graph (AHMADI et al., 2020; ABU-SALIH et al., 2021), que, conforme Wang et al. (2014), 

é um grafo multi-relacional composto de entidades como nós e relações como diferentes tipos 

de arestas. Uma instância de borda é uma tripla (entidade principal, relação, entidade final = 

(h, r, t) ).  

Pode-se pensar ainda na união de algoritmos de incorporação de grafos de 

conhecimento de grande escala composto de entidades e relações em um espaço vetorial 

contínuo, como o TransE (WANG et al., 2014), algoritmos de mineração de regras 

declarativas, como RuDiK (AHMADI et al., 2020), e algoritmos de aprendizagem por 

representação para detecção de comunidades (clusters) em redes complexas, como Node2vec 

(HU et al., 2020).  
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Isto tudo, com o objetivo de prover, em trabalhos futuros, um modelo de previsão de 

padrões, agrupamentos e análise de discursos políticos, expandindo a extração de dimensões, 

a capacidade das pesquisas e os resultados sobre emaranhados de redes de conhecimento 

extraídos desses fartos contextos políticos. 

Por fim, este trabalho faz parte dos esforços de pesquisa para o desenvolvimento de 

uma plataforma de political mining inspirada em outras pesquisas que demonstram um 

ambiente promissor (LAZER et al., 2009; LAZER; TSUR; ELIASSI-RAD, 2016) na união 

das ciências das engenharias e da sócio-política.  
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APÊNDICE A – Protocolo da busca sistemática da literatura 

 

A revisão integrativa resume conceitos teóricos ou empíricos da literatura por 

intermédio de métodos, propiciando uma compreensão ampla a respeito do tema de interesse 

do pesquisador (Whittemore; Knaf, 2005).  

Dentro de uma proposta de execução sistemática na literatura especializada,  

Kitchenham e Charters (2007) apresentam a revisão como um processo formal, dividido nas 

fases de planejamento, condução e divulgação, o qual possibilita ser repetido e também 

documentado para identificar, avaliar e analisar literatura, especialmente científicas, que 

sejam relevantes para um tópico, questão ou fenômeno específico. Dessa maneira, apresentar 

resultados sem viés e a identificação de lacunas nas pesquisas.  

O presente estudo conduziu uma revisão integrativa seguindo a sistemática proposta 

de Kitchenham e Charters (2007) e descrita nas seções seguintes. 

 

PLANEJAMENTO DA REVISÃO 

 

O planejamento da presente pesquisa inicia com: 

a) Identificação de necessidade da revisão sistemática: Analisar na literatura 

científica quais os métodos de agrupamento, modelagem de tópicos e análise de redes 

empregadas na mineração de texto em discursos políticos. 

 

b) Especificação das perguntas de pesquisa: A pergunta que guia o 

desenvolvimento dessa pesquisa é: “Quais são os métodos empregados de agrupamento, 

modelagem de tópicos e análise de redes na mineração de textos em discursos políticos 

identificadas nos artigos selecionados?” 

 

c) Desenvolvimento de um protocolo de revisão: O protocolo de pesquisa foi 

composto pela definição de bases de dados científicas:  

i – Scopus; 

ii – WoS - Web of Science; 

iii - IEEE Xplorer; 

iv – Springer Link; 

v – ProQuest - ASSIA; 



128 

 

vi – Science Direct; e 

vii – ACM Digital.  

A string base com os termos: (cluster* or "topic model*" or "network analysis") and 

(parliament or legislative or congress* or politic*) and (speech* or discours*).  

Os termos da string deveriam estar constantes no Título, Resumo ou Palavras-chave. 

A ausência dos termos de visão sistêmica na string teve como objetivo ampliar os resultados 

para a avaliação. Foi ainda necessário especializar a string base para cada base de dados 

devido aos seus respectivos motores de pesquisa dos seus sites. 

Foi delimitado para retornar apenas artigos, publicados nos últimos cinco anos, visto 

que a utilização de processamento de linguagem natural no contexto ao qual abrange esta 

pesquisa é recente, inclusive na literatura científica. 

Os critérios de exclusão aplicados foram:  

i – falta de acesso ao artigo mesmo por intermédio da rede da Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe);  

ii – língua diferente da inglesa ou portuguesa;  e 

iii – trabalhos duplicados.  

Os critérios de inclusão e seleção foram:  

i – tratar de descoberta de conhecimento ou mineração em texto;  

ii – o foco da aplicação é sobre discursos políticos;  

iii – trabalho ser um artigo (“article”) de periódico (ou seja, excluído conference 

papers, reviews, books chapters, notes, etc.); e  

iv – artigo revisado por pares. 

As seguintes informações foram extraídas, para, então, subsidiar o estudo da questão 

de pesquisa, prevendo a disseminação dos resultados mediante elaboração do presente 

trabalho:  

i – base de dados;  

ii – ano da publicação;  

iii – autores; 

iv – título;  

v – resumo; e 

vi – palavras-chave. 
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d) Avaliação do protocolo de revisão: O protocolo foi revisado por especialistas. 

Dois professores pesquisadores doutores oriundos do Programa de Pós-Graduação de 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, não 

integrantes da respectiva análise e orientadores do pesquisador. 

 

CONDUÇÃO DA REVISÃO 

 

A pesquisa foi conduzida da seguinte maneira: 

 

a) Identificação da pesquisa: A busca inicial nas bases foi realizada entre os dias 02 

de dezembro e 03 de dezembro de 2020 e foram encontradas as seguintes quantidades de 

trabalhos na Tabela 3:  

 

Tabela 3 – Artigos retornados em cada base de dados 

Base de artigos 

científicos 

Quantidade inicial de 

artigos com base na 

string de busca 

Eliminados por 

título, palavras-

chave e resumo 

Selecionados 

para 

avaliação 

Springer 66 64 2 

WoS - Web of Science 29 10 19 

Scopus 39 19 20 

Science Direct 117 107 10 

ProQuest 27 18 9 

IEEE 12 8 4 

ACM Digital 1 - 1 

TOTAL 291 225 65 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

 

b) Seleção dos estudos primários: Após a aplicação dos critérios de seleção 

previstos no protocolo de pesquisa oriundo da fase de planejamento da pesquisa, foram 

obtidos como resultado 65 artigos, sendo eliminados 19 por duplicidade, 1 por não estar 

escrito nas línguas previstas, resultando em 46 para leitura e avaliação da qualidade. 

 

c) Avaliação da qualidade dos estudos: Todos os artigos selecionados foram 

analisados quanto à aderência aos critérios e ao tema em estudo. Foram eliminados 24 após a 

leitura integral do texto e não atenderam aos critérios. Restando, por fim, 22 artigos 

selecionados, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 – Artigos selecionados 

Base de artigos 

científicos 

Selecionados  

Springer - 

WoS - Web of Science 3 

Scopus 12 

Science Direct 2 

ProQuest 2 

IEEE 2 

ACM Digital 1 

TOTAL 22 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

 

d) Extração de dados: Os dados foram extraídos em uma planilha eletrônica para 

catálogo, disponível no portal do trabalho
3
, bem como apresentados no Quadro 7. 

 

e) Síntese dos dados: Os artigos selecionados foram sintetizados e consta na seção 

de trabalhos relacionados da revisão da literatura deste trabalho. 

 

RESULTADOS 

 

Os estudos selecionados foram elencados e sintetizados conforme Quadro 7. As 

seguintes informações foram extraídas de cada trabalho: Título, Autores, Ano, Modelagem de 

Tópicos, Método de Agrupamento, Visualização de Redes, Programas e Ferramentas e a 

Referência ABNT. 

 

Quadro 7 – Artigos selecionados obtidos na pesquisa e analisados 

ID Estudo Ano 

3 

Título: 
Analyzing the topic distribution and evolution of foreign 

relations from parliamentary debates: A framework and case 

study 

Autores: 
Lu Wei; Wang Jiamin; 

Hu Jiming 
2020 

Modelagem de Tópicos: Tópicos já definidos manualmente por especialistas 
Métodos de Agrupamento: Kleinberg burst detection algorithm (SCI2 Tool) 
Visualização de Rede: Sim  
Programas e Ferramentas:  
- SCI2 Tool 
- Pajek  
- VOSviewer (análise de redes) 

                                                 
3
 http://www.marciowelter.com.br/politicalmining 
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Referência: 
WEI, Lu; JIAMIN, Wang; JIMING, Hu. Analyzing the topic distribution and evolution of 

foreign relations from parliamentary debates: A framework and case study. Information 

Processing & Management, v. 57, n. 3, p. 102191, 2020. 

5 

Título: 
Automatic Content Analysis of Legislative Documents by Text 

Mining Techniques 

Autores: 
F. Lin; S. Chou; D. 

Liao; D. Hao 
2015 

Modelagem de Tópicos: Manualmente por Especialistas de Domínio e usuários do website do 

parlamento 
Métodos de Agrupamento: Hierarchica clustering, k-Means e SVM 
Visualização de Rede: Não 
Programas e Ferramentas:  
- CKIP (Chinese Knowledge and Information Processing) 

Referência: 
LIN, Fu-Ren et al. Automatic content analysis of legislative documents by text mining 

techniques. In: 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2015. p. 

2199-2208. 

6 

Título: 
Automatic content analysis of media framing by text mining 

techniques 

Autores: 
Lin F.-R., Hao D., 

Liao D. 
2016 

Modelagem de Tópicos:  
Métodos de Agrupamento:  
Visualização de Rede: Não 
Programas e Ferramentas:  
- Orange 

Referência: 
LIN, Fu-ren; HAO, De; LIAO, Dachi. Automatic content analysis of media framing by text 

mining techniques. In: 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). 

IEEE, 2016. p. 2770-2779. 

10 

Título: 
Cross-national measurement of polarization in political 

discourse: Analyzing floor debate in the U.S. the Japanese 

legislatures 

Autores: 
T. Sakamoto; H. 

Takikawa 
2017 

Modelagem de Tópicos: Latent Dirichlet Allocation (LDA), labeling manual pelos autores. 
Métodos de Agrupamento: Não 
Visualização de Rede: Não 
Programas e Ferramentas:  
- Python (Gensim, NLTK) 

Referência: 
SAKAMOTO, Takuto; TAKIKAWA, Hiroki. Cross-national measurement of polarization in 

political discourse: Analyzing floor debate in the US the Japanese legislatures. In: 2017 IEEE 

international conference on big data (Big Data). IEEE, 2017. p. 3104-3110. 

11 
Título: 
Documents as data: A content analysis and topic modeling 

Autores: 
Altaweel M., Bone C., 

2019 
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approach for analyzing responses to ecological disturbances Abrams J. 

Modelagem de Tópicos: Latent Dirichlet Allocation (LDA), Hierarchical Dirchlet Process 

(HDP), TF-IDF, labeling manual pelos autores. 
Métodos de Agrupamento:  
Visualização de Rede: Não 
Programas e Ferramentas:  
- Python (Gensim, NLTK, LDAvis package) 

Referência: 
ALTAWEEL, Mark; BONE, Christopher; ABRAMS, Jesse. Documents as data: A content 

analysis and topic modeling approach for analyzing responses to ecological disturbances. 

Ecological Informatics, v. 51, p. 82-95, 2019. 

13 

Exploring the political agenda of the european parliament using 

a dynamic topic modeling approach 
Greene D., Cross J.P. 2017 

Referência: 
GREENE, Derek; CROSS, James P. Exploring the political agenda of the european parliament 

using a dynamic topic modeling approach. Political Analysis, v. 25, n. 1, p. 77-94, 2017. 

17 

Gatekeeping the plenary floor: Discourse network analysis as a 

novel approach to party control 
Bhattacharya C. 2020 

Referência: 
BHATTACHARYA, Caroline. Gatekeeping the plenary floor: Discourse network analysis as a 

novel approach to party control. Politics and Governance, v. 8, n. 2, p. 229-242, 2020. 

21 

How electoral reform alters legislative speech: Evidence from 

the parliament of Victoria, Australia 1992–2017 
Ishima H. 2020 

Referência: 
ISHIMA, Hideo. How electoral reform alters legislative speech: Evidence from the parliament of 

Victoria, Australia 1992–2017. Electoral Studies, v. 67, p. 102192, 2020. 

22 

Immigration-related Speechmaking in a Party-constrained 

Parliament: Evidence from the „Refugee Crisis‟ of the 18th 

German Bundestag (2013–2017) 

Geese L. 2020 

Referência: 
GEESE, Lucas. Immigration-related speechmaking in a party-constrained parliament: Evidence 

from the „refugee crisis‟ of the 18th German Bundestag (2013–2017). German Politics, v. 29, n. 

2, p. 201-222, 2020. 

23 

Título: 
Improving fitness: Mapping research priorities against societal 

needs on obesity 

Autores: 
Cassi L., Lahatte A., 

Rafols I., Sautier P., de 

Turckheim É. 

2017 

Modelagem de Tópicos: Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
Métodos de Classificação: tópicos definidos via LDA 
Visualização de Rede: Tópicos com Grafos. Os nós são temas e as arestas a co-ocorrência entre 

eles. 
Programas e Ferramentas:  
- Mallet package 
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- LDAvis program 

Referência: 
CASSI, Lorenzo et al. Improving fitness: Mapping research priorities against societal needs on 

obesity. Journal of Informetrics, v. 11, n. 4, p. 1095-1113, 2017. 

25 

Investigating political herd mentality: A community sentiment 

based approach 
Bhavan A., Mishra R., 

Sinha P.P., Sawhney 

R., Ratn Shah R. 

2019 

Referência: 
BHAVAN, Anjali et al. Investigating political herd mentality: A community sentiment based 

approach. In: Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational 

Linguistics: Student Research Workshop. 2019. p. 281-287. 

26 

Land, Wood, Water, and Space: Senator Robert S. Kerr, 

Congress, and Selling the Space Race to the American Public 
Hayden, Jessica 

M;Geras, Matthew 

J;Gerth, Nathan 

M;Crespin, Michael H 

2017 

Referência: 
HAYDEN, Jessica M. et al. Land, Wood, Water, and Space: Senator Robert S. Kerr, Congress, 

and Selling the Space Race to the American Public. Social Science Quarterly, v. 98, n. 4, p. 

1189-1203, 2017. 

29 

Look who‟s talking: Two-mode networks as representations of 

a topic model of New Zealand parliamentary speeches 
Curran B., Higham K., 

Ortiz E., Filho D.V. 
2018 

Referência: 
CURRAN, Ben et al. Look who‟s talking: Two-mode networks as representations of a topic 

model of New Zealand parliamentary speeches. PloS one, v. 13, n. 6, p. e0199072, 2018. 

30 

Measuring Group Differences in High-Dimensional Choices: 

Method and Application to Congressional Speech 
Gentzkow, M; Shapiro, 

JM; Taddy, M 
2019 

Referência: 
GENTZKOW, Matthew; SHAPIRO, Jesse M.; TADDY, Matt. Measuring group differences in 

high‐dimensional choices: method and application to congressional speech. Econometrica, v. 87, 

n. 4, p. 1307-1340, 2019. 

35 

Political rhetoric through the lens of non-parametric statistics: 

are our legislators that different? 
Iliev I.R., Huang X., 

Gel Y.R. 
2019 

Referência: 
ILIEV, Iliyan R.; HUANG, Xin; GEL, Yulia R. Political rhetoric through the lens of 

non‐parametric statistics: are our legislators that different?. Journal of the Royal Statistical 

Society: Series A (Statistics in Society), v. 182, n. 2, p. 583-604, 2019. 

40 

The politics of climate finance: Consensus and partisanship in 

designing green state investment banks in the United Kingdom 

and Australia 

Anna GeddesNicolas 

SchmidTobias S. 

SchmidtBjarne Steffen 

2020 

Referência: 
GEDDES, Anna et al. The politics of climate finance: consensus and partisanship in designing 
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green state investment banks in the United Kingdom and Australia. Energy Research & Social 

Science, v. 69, p. 101583, 2020. 

41 

The polycentricity of climate policy blockage Fisher, DR; Leifeld, P 2019 

Referência: 
FISHER, Dana R.; LEIFELD, Philip. The polycentricity of climate policy blockage. Climatic 

Change, v. 155, n. 4, p. 469-487, 2019. 

42 

Topic identification techniques applied to dynamic language 

model adaptation for automatic speech recognition 
Echeverry-Correa, JD; 

Ferreiros-Lopez, J; 

Coucheiro-Limeres, A; 

Cordoba, R; Montero, 

JM 

2015 

Referência: 
ECHEVERRY-CORREA, Julián D. et al. Topic identification techniques applied to dynamic 

language model adaptation for automatic speech recognition. Expert Systems with Applications, 

v. 42, n. 1, p. 101-112, 2015. 

43 

Towards topic modeling swedish housing policies: Using 

linguistically informed topic modeling to explore public 

discourse 

Lindahl A., Borjeson 

L. 
2018 

Referência: 
LINDAHL, Anna; BÖRJESON, Love. Towards Topic Modeling Swedish Housing Policies: 

Using Linguistically Informed Topic Modeling to Explore Public Discourse. In: DHN. 2018. p. 

427-444. 

44 

Understanding Congressional Coalitions: A Discourse Network 

Analysis of Congressional Hearings for the Every Student 

Succeeds Act 

Wang, Yinying 2020 

Referência: 
WANG, Yinying. Understanding congressional coalitions: A discourse network analysis of 

congressional hearings for the Every Student Succeeds Act. Education policy analysis archives, 

v. 28, p. 119, 2020. 

45 

Unveiling the Political Agenda of the European Parliament 

Plenary: A Topical Analysis 
Derek Greene; James 

P. Cross 
2015 

Referência: 
GREENE, Derek; CROSS, James P. Unveiling the political agenda of the european parliament 

plenary: A topical analysis. In: Proceedings of the ACM web science conference. 2015. p. 1-10. 

46 

Verba volant, scripta manent? Intra-party politics, party 

conferences, and issue salience in France 
Ceron A., Greene Z. 2019 

Referência: 
CERON, Andrea; GREENE, Zachary. Verba volant, scripta manent? Intra-party politics, party 

conferences, and issue salience in France. Party Politics, v. 25, n. 5, p. 701-711, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2021) 
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ANEXO A – Autorização do uso de informações e estrutura tecnológica 

Página única - Frente 
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