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Resumo: Para se compreender a política, faz-se necessário conhecer sobre o que os atores 

políticos estão dizendo e escrevendo. Esse entendimento tem especial significado no sistema 

político brasileiro em que a organização do Poder Executivo tem como base a formação de 

grandes coalizões. Nesse sentido, o presente estudo faz uso do Processamento de Linguagem 

Natural como ferramenta de análise do discurso parlamentar proferido na Câmara dos Deputados 

brasileira e propõe indicador específico, baseado na estatística Qui-Quadrado, para a aferição de 

similaridade de discursos. Os resultados encontrados são coerentes com fatos que marcaram a 

história política brasileira no período 2001-2015 e revelam que a dimensão ideológica se submete 

à lógica eleitoral na formação das alianças políticas, sugerindo que o indicador proposto possui 

potencial explicativo de fenômenos relacionados ao comportamento das coalizões partidárias.  

Palavra-chave: Discurso Parlamentar, Processamento de Linguagem Natural, Índice de 

Identidade Ideológica, Coalizões Partidárias. 

Abstract: In order to understand politics, it is necessary to know about what political actors are 

saying and writing. This understanding has special meaning in the Brazilian political system in 

which the organization of the Executive Power is based on great coalitions. In this sense, the 

present study makes use of Natural Language Processing as a tool for analyzing parliamentary 

discourse delivered in the Brazilian Chamber of Deputies and proposes a specific indicator, based 

on Chi-Square statistics, for the assessment of similarity of discourses. The results found are 

consistent with facts that marked the Brazilian political history in the period 2001-2015 and reveal 

that the ideological dimension is subject to the electoral logic in the formation of political 

alliances, suggesting that the proposed indicator has the potential to explain phenomena related 

to the behavior of coalitions parties. 
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Resumen: Para entender la política es necesario saber qué dicen y escriben los actores políticos. 

Este entendimiento tiene un significado especial en el sistema político brasileño en el que la 
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organización del Poder Ejecutivo se basa en grandes coaliciones. En este sentido, el presente 

estudio hace uso del Procesamiento del Lenguaje Natural como herramienta para analizar el 

discurso parlamentario pronunciado en la Cámara de Diputados de Brasil y propone un indicador 

específico, basado en la estadística Chi-Cuadrada, para la evaluación de la similitud de los 

discursos. Los resultados encontrados son consistentes con hechos que marcaron la historia 

política brasileña en el período 2001-2015 y revelan que la dimensión ideológica está sujeta a la 

lógica electoral en la formación de alianzas políticas, sugiriendo que el indicador propuesto tiene 

el potencial de explicar fenómenos relacionados al comportamiento de las coaliciones de partidos. 

Palabras clave: Discurso Parlamentario, Procesamiento Natural del Lenguaje, Índice de 

Identidad Ideológica, Coaliciones de Partidos. 

 


