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Develop a method of identification and representation of patterns in political discourses through the knowledge discovery in text (KDT)
Parliamentary speeches are important sources of data. However, the way they are registered, makes it difficult to generate essential
information for the construction and dissemination of knowledge on relevant and involved topics. The proposed method has five steps
that start from the sources of speeches, extraction and pre-processing, speech repository, text mining, and the presentation of
information. For this, a prototype was developed from the proposed method and applied in a real parliamentary scenario in a Brazilian
Legislative Assembly. 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 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) 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
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ANÁLISE DE REDES EM AGRUPAMENTOS TEMÁTICOS DE DISCURSOS POLÍTICOS NO PARLAMENTO

desenvolver um método de identificação e representação de padrões em discursos políticos por intermédio do processo de descoberta de
conhecimento em texto (KDT), 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. O método proposto 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 Para tal, foi desenvolvido um
protótipo a partir do método proposto e aplicado em um cenário parlamentar real numa Assembleia Legislativa brasileira. 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 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) 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.

Palavras-chave: Mineração de Texto, Parlamento, Política, Análise de Agrupamento, Análise de Rede Social



  

ANÁLISE DE REDES EM AGRUPAMENTOS TEMÁTICOS DE DISCURSOS 

POLÍTICOS NO PARLAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

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: 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, mas uma tarefa tão 

desafiadora é difícil de alcançar sem métodos estatísticos avançados e ferramentas de 

mineração de dados. Embora os políticos usem cada vez mais a análise de dados em suas 

campanhas eleitorais, podem ser descobertos padrões políticos com metodologias 

estatísticas modernas (Iliev, Huang & Gel, 2019) e empregados tanto institucionalmente 

em parlamentos, como instrumento social de participação ou até mesmo de pressão sobre 

atuação dos políticos. 

O processamento computacional em larga escala dessas massas de discursos 

políticos, ou mineração, 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), especialmente, os não 

estruturados. Até mesmo a profissão em evidência, no presente momento, de Cientista de 

Dados necessita de habilidades e conhecimentos de diversas áreas, entretanto, é 

humanamente compreensível que tenha áreas menos desenvolvidas.  

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

para evitar o uso de métodos isolados inadequados, 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). 

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 

recentes no processamento de linguagem natural, e técnicas e ferramentas aplicadas no 

processo da engenharia de descoberta de conhecimento em textos. 

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

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

pesquisa sustentou-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? 

 

2. METODOLOGIA 

 

Gonçalves et al. (2018) apontam que a Descoberta de Conhecimento em Textos (do 

inglês Knowledge Discovery in Text - KDT) e Mineração de Textos (do inglês Text Mining 

- TM) surgem da necessidade do uso de técnicas adequadas para propiciar uma forma de 

descoberta de informações úteis e relevantes de massas de dados, especialmente quando 

complexas, tal qual como em textos de transcrições ou resumos de discursos políticos. 

 Os processos de agrupamento de dados de texto (Document Clustering), 

modelagem de tópicos (Topic Model) não são triviais e requerem uma série de etapas 

adicionais. Igualmente aos demais processos de mineração de dados, os dados, nesse caso 

os textos, precisam ser tratados, limpos, trabalhados, transformados, indexados e trazidos a 

uma base comum. Podendo utilizar a normalização tf-idf (term frequency – inverse 

document frequency) para então aplicar determinado algoritmo de agrupamento sobre os 

dados transformados (Gonçalves et al., 2018). 

 O método proposto para extrair conhecimento a partir dos discursos políticos parte 

de estudo dos agrupamentos dos discursos (Welter, Corrêa & Gonçalves, 2020) e, com o 

presente estudo, também agrega a visualização da rede gerada pela correlação entre temas e 

parlamentares. Os grafos gerados contribuem para visualizar, interpretar os agrupamentos e 

permiti a extração de conhecimento pelos especialistas de domínio. 

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 1 demonstra as etapas e itens do método proposto, constituído por 5 etapas: 1) 

Fontes de recursos; 2) Extração e pré-processamento; 3) Repositório de discursos; 4) 

Mineração de texto; e 5) Apresentação e interação. Para a melhor compreensão do método, 

este estudo instanciou e aplicou um protótipo para demonstração e análise dos resultados, 

tal como destacadas as suas etapas e itens, na já referida figura. 

 



  

Figura 1 – Método de extração de conhecimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Para o protótipo deste estudo foram escolhidos documentos institucionais no 

Parlamento como a fonte de discursos (etapa 1 – item “c”), conforme a frente serão descrito 

no cenário de estudo. 

Na etapa 2 de extração e pré-processamento (item b) foram escolhidos algoritmos e 

pacotes de tratamento NLP da linguagem Python
®
 e scripts MySQL

®
. Por se tratar de um 

protótipo e uma fonte de discurso exclusiva, não foram necessários os demais itens da 

etapa. 

Welter, Corrêa e Gonçalves (2020) propuseram a identificação e organização dos 

elementos de discurso em um repositório de tal forma que facilitasse o respectivo 

processamento. As informações foram organizadas a partir da inspiração sobre a 

ferramenta 5W2H, composta das dimensões Why, What, Where, Who, When, How many e 

How much, para que as pessoas entendam o discurso todo (Carmagnola, 2008; Wang, Zhao 

& Wang, 2010; Koons, Schenke-Layland & Mikos, 2019). 

 A proposta de Welter, Corrêa e Gonçalves (2020) facilita a utilização, pesquisa e 

expansões do modelo de aplicação em discursos políticos.  O repositório de discursos (etapa 

3) foi desenvolvido em MySQL
®
 dentre as diretrizes propostas pelo modelo, conforme 

Figura 2. Ressaltando, que, nessa demonstração, a dimensão “o quê” está atrelada a tabela 

“tema” que será preenchida nas etapas seguintes do método a partir da base auxiliar de 

temas. 

 



  

Figura 2 – 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
®
 para obtenção dos ganhos da técnica de índices invertidos, por meio da sua 

extensão Data Import Handler, diretamente ao banco de dados MySQL
®
, instalados em 

uma instância EC2 no serviço AWS
®
. Procedimentos que potencializaram o tempo de 

resposta de carga e nas buscas, demonstradas na Figura 3. 

 
Figura 3 – 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”, 

conforme demonstrado em Welter, Corrêa e Gonçalves (2020).  

Como complemento ao alcançado pelo agrupamento dos discursos (Welter, Corrêa 

& Gonçalves, 2020), o presente estudo evoluiu o método com a adição da visualização da 

rede como uma estratégica de agrupamento por temas, também denominados rótulos pré-

definidos por especialistas. Esses temas são atribuídos sem a necessidade de supervisão 

humana, de acordo com a presença no discurso em processamento. 

Os temas pré-definidos estão armazenados em uma base auxiliar de temas (etapa 4 

– item “b” – Figura 1). Dessa forma, os Temas são associados aos trechos de discursos e 

seus respectivos oradores e permitindo criar os nós, as relações e constituir a rede, ou 

Grafo. 

Para a geração dos grafos da análise de redes foi utilizado o software Gephi
®
 

(Bastian, Heymann & Jacomy, 2009) e para o apoio para a Análise de Redes Sociais, 

correspondendo também as etapa 4 – item “a”, e etapa 5 – item “b”, do método da Figura 1. 

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 está intermediando 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 a base 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).  

No mesmo sentido, foram excluídos também 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, 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. 

 



  

3. RESULTADOS 

 

A aplicação deste estudo partiu da extração de texto dos 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 da Taquigrafia do Plenário (ALESC, 2021b), os quais foram coletados e seus 

conteúdos extraídos para compor 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 4. 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, 2021a), 

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 2. 

 
Figura 4  – 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 1. 

 
Tabela 1 – 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) 

 

O uso do software Gephi
®
 permitiu a realização da importação das listas de nós e 

arestas do repositório de discursos, o processamento e a visualização das informações na 

rede para a extração de conhecimento.  O método de Blondel et al. (2008) foi aplicado para 

agrupar os nós semelhantes, no qual identificou o índice de modularidade em 0,152 e 

estabeleceu 9 agrupamentos (comunidades). 

A Modularidade 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 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. 

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. 

A Figura 5 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. 

 



  

Figura 5 – Visão geral dos Clusters 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 



  

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 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. 

 Dentre os agrupamentos destacam-se temas vinculados especialmente à saúde e 

correlatos, conforme Figura 6. Desta maneira, podem ser percebidos os parlamentares que 

estão abordando em seus discursos no plenário tal temática, visto na Figura 7. 

 
Figura 6 – Agrupamento por uma das modularidades geradas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 



  

Figura 7 – Selecionado tema “Saúde” em um agrupamento por modularidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Em outro agrupamento observado consta da área econômica e de negócios, 

exemplificado no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Exemplos de temas do agrupamento de economia e negócios 

Burocracia 

concorrência 

crise 

decreto 

defesa 

economia 

ICMS 

impostos 

lei 

liberdade 

mercado 

privilégios 

reação 

reforma 

reforma da previdência 
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 foi utilizado para posicionar os 

temas na periferia 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. 

Linhas ideológicas também são observadas pelo método proposto neste trabalho. 

Nas figuras a seguir (Figura 8 e Figura 9), 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. 

 Enquanto o segundo, membro do partido político Novo, posiciona-se pelo livre 

mercado e diminuição da máquina e interferência do Estado na economia. Seus discursos 

constam temas como concorrência internacional, livre comércio, liberdade de escolha e etc. 

 
Figura 8. Temas abordados por parlamentares com ideologias distintas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

  

Contudo, mesmo com ideologias diferentes, o grafo demonstra na Figura 9 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. Já quanto ao tema “Capitalismo” que por óbvio comungam, os 

posicionamentos são distintos. Cabe ressaltar que o método não garante uma inferência 

sobre o contexto apenas apresentando os elementos da rede, contudo, pode auxiliar e guiar 

o pesquisador para explorar enredos de modo já focado sobre um determinado tema. 

 
Figura 9 – Temas comuns entre parlamentares de visões ideológicas distintas sobre participação do Estado na 

economia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 



  

 Assim sendo, o método aqui proposto traz 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.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho evidencia o potencial do KDT para obter rapidamente relações 

e temáticas não óbvias em grandes bases de textos. O método proposto foi aplicado em um 

parlamento e os resultados da Análise de Redes Sociais trazem interessantes agrupamentos 

de parlamentares atuantes em torno de temas como economia e negócios, saúde, ou ressalta 

que há temas comuns como o capitalismo em diferentes ideologias partidárias. 

 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 

procedimento é viável e reproduzível, pode ser aplicado em diversos outros cenários que 

envolvam dados não estruturados, 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 método de agrupamento demonstrado não é estático e novas abordagens podem 

ser adicionadas ou substituir as demonstradas. O importante é observar o quanto o método 

proposto (Figura 1) 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. 

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. 

 Esse trabalho evolui esforços existentes (Welter, Corrêa & Gonçalves, 2020) e faz 

parte dos estudos dos autores no desenvolvimento de uma plataforma de political mining 

inspirados em discussões que demonstram um ambiente promissor (Lazer et al., 2009; 

Lazer, Tsur & Eliassi-Rad, 2016; Welter 2021) na união das ciências das engenharias e da 

sócio-política. 

 Para trabalhos futuros indica-se desenvolver a identificação de similaridade e 

classificação de textos por meio da adoção de embedding models advindos do 

processamento de linguagem natural e da 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. 

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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