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RESUMO

VASQUES, D. G. Uma abordagem híbrida para detecção de relacionamentos causais apli-
cados à descoberta baseada em literatura. 2022. 183 p. Tese (Doutorado em Ciências –
Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2022.

A quantidade de conhecimento acumulada em artigos científicos leva os pesquisadores a lidar
com um número expressivo de publicações e a sua fragmentação em diferentes campos de
especialidades ou disciplinas. No entanto, é possível fazer a conexão entre essas áreas por meio
da Descoberta Baseada em Literatura. Essa abordagem tem como objetivo relacionar diferentes
especialidades, a fim de encontrar relacionamentos implícitos potencialmente utilizáveis para o
levantamento de novas hipóteses científicas. Para viabilizar esse processo e deixá-lo mais rápido
e eficaz, a Descoberta Baseada em Literatura conta com o auxílio de técnicas de Mineração
de Textos. Apesar de todo o progresso obtido nessas áreas, os pesquisadores ainda precisam
lidar com a falta de explicações lógicas sobre as relações encontradas. Pesquisas recentes têm
apresentado diversos avanços nesse sentido com o auxílio de técnicas baseadas em análises
linguísticas, com foco em abordagens semânticas. Porém, a incorporação de uma abordagem
que considere e explique os relacionamentos de causa e efeito entre os conceitos ainda é um
desafio a ser superado. Nesse contexto, esta tese de doutorado foi motivada pelo potencial da
semântica verbal e da representação do conhecimento em mapas conceituais, a fim de fornecer
explicações detalhadas sobre os mecanismos de interação causal existentes entre os conceitos.
O desenvolvimento deste trabalho teve o propósito geral de avançar as pesquisas na área da
Descoberta Baseada em Literatura com foco da detecção de relacionamentos causais. Para
isso, foi desenvolvida uma abordagem híbrida, baseada em análises estatísticas e linguísticas.
Experimentos realizados revelaram que as técnicas estatísticas baseadas em regras de associação e
métricas de redes complexas possibilitam a seleção dos conceitos mais representativos do corpus,
enquanto as técnicas baseadas em análises linguísticas, com foco em semântica verbal, favorecem
a extração de relações causais. Essas relações, quando representadas em mapas conceituais,
compõem uma cadeia lógica de conexões, fornecendo uma saída facilmente interpretável. Esse
modelo de representação auxilia a detecção de links ocultos e a descoberta de conhecimento por
parte do usuário. Os resultados relatados nesta tese fornecem evidências de que a abordagem é
eficaz para reconstruir e explicar hipóteses de descobertas baseadas na literatura histórica, além
de facilitar o teste e a geração de novas hipóteses. Esses resultados mostram os benefícios que
uma abordagem híbrida de Mineração de Textos pode proporcionar à Descoberta Baseada em
Literatura.

Palavras-chave: Mineração de textos, Regras de associação, Redes complexas, Semântica
verbal, Mapa conceitual.





ABSTRACT

VASQUES, D. G. A hybrid approach to the detection of causal relationships applied to
literature-based discovery. 2022. 183 p. Tese (Doutorado em Ciências – Ciências de Com-
putação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação,
Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2022.

The amount of knowledge accumulated in scientific articles leads researchers to deal with an
expressive number of publications and their fragmentation in different fields of specialties or
disciplines. However, it is possible to make the connection between these areas through Literature-
Based Discovery. This approach aims to relate different specialties in order to find implicit
relationships potentially usable for raising new scientific hypotheses. To make this process
feasible and make it faster and more effective, Literature-Based Discovery relies on the help of
Text Mining techniques. Despite all the progress made in these areas, researchers still have to deal
with the lack of logical explanations for the relationships found. Recent researches have shown
several advances in this direction with the help of techniques based on linguistic analysis, with a
focus on semantic approaches. However, incorporating an approach that considers and explains
the cause and effect relationships between concepts is still a challenge to be overcome. In this
context, this doctoral thesis was motivated by the potential of verbal semantics and knowledge
representation in concept maps, in order to provide detailed explanations about the mechanisms
of causal interaction between concepts. The development of this work had the general purpose
of advancing research in the field of Literature-Based Discovery with a focus on detecting causal
relationships. For this, a hybrid approach was developed, based on statistical and linguistic
analysis. Experiments carried out revealed that statistical techniques based on association
rules and complex network metrics enable the selection of the most representative concepts
of the corpus, while techniques based on linguistic analysis, focusing on verbal semantics,
favor the extraction of causal relationships. These relationships, when represented in concept
maps, compose a logical chain of connections, providing an easily interpretable output. This
representation model aids the detection of hidden links and knowledge discovery by the user.
The results reported in this thesis provide evidence that the approach is effective in reconstructing
and explaining discovery hypotheses based on the historical literature, in addition to facilitating
the testing and generation of new hypotheses. These results show the benefits that a hybrid Text
Mining approach can provide to Literature-Based Discovery.

Keywords: Text mining, Association rules, Complex networks, Verbal semantics, Concept map.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

O avanço da mídia digital vem ocasionando um crescimento substancial do número de
armazenamento de documentos em formato textual. Esses documentos representam aproximada-
mente 80% das informações digitais (RÊGO, 2013; ALLAHYARI et al., 2017). Devido a essa
grande quantidade de textos, a tarefa de analisá-los manualmente, a fim de extrair conhecimento
útil, tornou-se inviável. Esse cenário propiciou o desenvolvimento da área de investigação co-
nhecida como Mineração de Textos (MT) (TAN et al., 1999), do inglês Text Mining, também
conhecida como Descoberta de Conhecimento em Base de Dados Textual (FELDMAN; DAGAN,
1995) ou Mineração de Dados Textuais (HEARST, 1999). As técnicas desenvolvidas nessa área
possibilitam a análise automática de um vasto corpus textual com pouca intervenção manual.

Em síntese, o processo de MT visa descobrir padrões não explícitos, válidos, singulares,
compreensíveis e úteis a partir de documentos textuais (REZENDE et al., 2003; SONG; WU,
2009). Essa tecnologia se inspira na Mineração de Dados (MD) (do inglês Data Mining) e
pode ser vista como uma extensão dessa área. Todavia, enquanto a MD busca por padrões
que emergem de bancos de dados já estruturados, a MT busca extrair conhecimento e explorar
padrões úteis em textos, ou seja, de uma fonte de dados não estruturados ou semiestruturados.

Comparada com a informação já estruturada, a informação presente em textos pode
ser bem mais difícil de tratar, analisar e sumarizar. Desse modo, o processo de MT envolve,
primeiramente, uma fase de estruturação dos dados de entrada, por meio da aplicação de técnicas
de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e de análises estatísticas (ZHOU; PENG; LIU,
2010).

Uma das áreas que tem se beneficiado com a tecnologia da MT é a Descoberta Baseada
em Literatura (DBL) (SWANSON, 1986), do inglês Literature-Based Discovery (LBD), tam-
bém conhecida como Literature-Related Discovery (KOSTOFF, 2008). Essa abordagem busca,
basicamente, por conexões implícitas, ou seja, conexões que ainda não foram explicitamente
publicadas. Para tal fim, utiliza o conhecimento contido em bases de dados textuais de diferentes
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especializações, chamadas de espaços de descoberta. Desse modo, a DBL preconiza que dois
domínios do conhecimento que não se comunicam diretamente podem se conectar e se com-
plementar (GANIZ; POTTENGER; JANNECK, 2005), de modo a gerar hipóteses que levem a
novas descobertas científicas (HRISTOVSKI et al., 2006; SMALHEISER, 2012).

Em 1986, Swanson, pesquisador da área de biomedicina, escreveu o artigo seminal
aplicando a DBL e, desde então, o seu modelo de descoberta, conhecido como “modelo ABC”,
ainda continua sendo o mais utilizado na extração de conhecimento implícito presente entre
literaturas disjuntas. Nesse modelo, dada a afirmação, em um determinado artigo, de que “A
→ B” ( conceito A afeta conceito B), e dada a informação de que “B→ C” (conceito B afeta
conceito C), apresentada em outro artigo, pode-se derivar a afirmação implícita de que “A→ C”
(conceito A afeta conceito C) (SMALHEISER, 2012).

Existem dois modos principais de realizar a DBL, conhecidos como descoberta aberta e
descoberta fechada (WEEBER et al., 2001). A descoberta aberta gera conceitos intermediários
(Bi) e conceitos alvos (Ci) a partir de um conceito inicial de entrada do usuário (A). A descoberta
fechada, por sua vez, gera conceitos intermediários (Bi) a partir de um termo inicial de entrada
do usuário (A) e um termo de destino (C) (HENRY; MCINNES, 2017).

Desde então, a DBL vêm sendo aplicada principalmente na biomedicina (GOPALA-
KRISHNAN et al., 2019). No entanto, alguns autores mostraram que essa abordagem também
pode ser bem sucedida em outras áreas, como por exemplo, na literatura (LINDSAY; GOR-
DON, 1999), na química (VALDÉS-PÉREZ, 1994), na tecnologia (GORDON; LINDSAY; FAN,
2002; ITTIPANUVAT et al., 2014), na engenharia ambiental (KOSTOFF, 2008; AAMOT, 2014;
AZZOUZ et al., 2017), na colaboração em pesquisas interdisciplinares (HRISTOVSKI; KAS-
TRIN; RINDFLESCH, 2015; THORLEUCHTER; POEL, 2016), no aprendizado aprimorado
por tecnologia (RAHMAH; SANTOSO; HASIBUAN, 2020) e na segurança alimentar (MEJIA;
KAJIKAWA, 2021).

Dentre as técnicas de MT utilizadas em DBL, se destaca a aplicação de métodos esta-
tísticos, baseados principalmente na coocorrência para identificar os relacionamentos entre os
conceitos (SWANSON; SMALHEISER, 1997; WEEBER et al., 2000; HRISTOVSKI et al.,
2005; KOSTOFF, 2008; BAKER; HEMMINGER, 2010; TSURUOKA et al., 2011; SONG;
HEO; DING, 2015). Esses métodos partem do pressuposto de que é possível identificar estatisti-
camente um possível relacionamento entre palavras, analisando suas frequências individuais e
conjuntas (GONÇALVES et al., 2006). A ideia por trás do método baseado em coocorrência é
que entidades que aparecem frequentemente juntas, em pedaços de textos, provavelmente estão
relacionadas (GARTEN; COULET; ALTMAN, 2010).

Contudo, o uso da coocorrência apresenta algumas desvantagens, uma vez que nem todas
as coocorrências representam uma relação de fato (HRISTOVSKI et al., 2006; SMALHEISER,
2012). Esse tipo de abordagem gera um grande número de falsos relacionamentos, fazendo
com que os usuários devam ler um número considerável de citações de modo a verificar se os
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relacionamentos candidatos são verdadeiros, além de não terem acesso à explicação explícita de
tais relacionamentos. A extração de regras de associação também se enquadra nessa abordagem,
todavia, os termos que coocorrem são submetidos a uma computação estatística que estima a
força de um relacionamento. Assim, os relacionamentos com baixa probabilidade são removidos,
diminuindo, portanto, a extração de falsos relacionamentos (AGRAWAL; IMIELIŃSKI; SWAMI,
1993; AGRAWAL; SRIKANT et al., 1994). Desse modo, alguns trabalhos foram realizados com
foco no modelo de descoberta baseado na extração de regras de associação (HRISTOVSKI et

al., 2000; HRISTOVSKI et al., 2001; HRISTOVSKI et al., 2005). Também foram propostas
algumas classificações probabilísticas, como Misture Aspect Model (ZHU et al., 2006), Naive

Bayes (LI et al., 2010) e Redes Livres de Escala (WREN, 2006). No entanto, essas abordagens
ainda não são capazes de revelar a natureza semântica dos conceitos e de seus relacionamentos.

Para minimizar o problema da falta de explicações lógicas para a extração de concei-
tos e seus relacionamentos, foram utilizadas algumas técnicas semânticas (WOSZEZENKI;
GONÇALVES, 2013), entre as quais Latent Semantic Indexing (KOSTOFF, 2008), Conditional

Random Fields (TIWARI; ZHANG; CHEN, 2009), Latent Semantic Analysis (COHEN et al.,
2010), Predication-based Semantic Indexing (COHEN et al., 2011), além do conhecimento
semântico contido em Ontologias (KANG et al., 2011). Todavia, na maioria das vezes, essas
técnicas se focam apenas na extração e classificação semântica de conceitos isolados, despre-
zando sua função (papel semântico) no relacionamento com outros conceitos, além de ignorarem
a construção narrativa e a semântica contextual como um todo.

Assim, uma grande parte da investigação recente em DBL tem se concentrado no reforço
de aplicações semânticas mais avançadas em MT, desenvolvendo trabalhos que utilizam técnicas
de PLN focadas também na extração de eventos (BARNICKEL et al., 2009; ANANIADOU et

al., 2010; KEMPER et al., 2010; SHARMA; SWAMINATHAN; YANG, 2010). Esses trabalhos
visam à exploração sintática e semântica das sentenças para obter informações mais detalhadas e
análises mais significativas sobre os relacionamentos extraídos (AGGARWAL; ZHAI, 2012).
Segundo Zweigenbaum e Demner-Fushman (2009), o PLN fornece a base para uma MT mais
sofisticada, capaz de derivar informações semânticas mais precisas.

Nesse cenário, técnicas de PLN focadas nos verbos (predicações) têm contribuído de
modo eficaz na qualidade das relações extraídas entre conceitos para aplicações em DBL.
Essas técnicas visam à extração dos dois conceitos principais (sujeito-objeto) envolvidos em
um relacionamento verbal, explicitando sentenças no formato “sujeito-verbo-objeto”, que em
DBL significa “A-verbo-B” e “B-verbo-C”, ou seja, "A-afeta-B" e "B-afeta-C" (HRISTOVSKI
et al., 2006; SHARMA; SWAMINATHAN; YANG, 2010; GARTEN; COULET; ALTMAN,
2010). Esse formato de representação é conhecido na literatura como predicação semântica
(CAMERON et al., 2013; SONG; HEO; DING, 2015; YANG et al., 2018) e é capaz de explicitar
o relacionamento sintático e semântico entre os conceitos envolvidos em um relacionamento,
já que o sujeito representa o "agente" do qual parte uma ação, enquanto o objeto representa o
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"paciente" que recebe essa ação.

Diversos trabalhos vêm utilizando grafos (redes) como um meio para representar essas
predicações semânticas. Um grafo é constituído por um conjunto de pontos, chamados de vértices
(ou nós), conectados por arestas que expressam a relação entre eles (JIANG et al., 2010). Por
meio dos grafos de predicações é possível detectar cadeias de descoberta como caminhos desses
grafos (WILKOWSKI et al., 2011b; CAMERON et al., 2013; BAKAL et al., 2018). Esse tipo
de representação pode ir além do modelo ABC, pois possibilita a extração de todas as palavras
envolvidas em uma relação, facilitando, desse modo, a identificação de links ocultos e a geração
de novas hipóteses.

1.1 Motivação e lacunas

Apesar dos avanços significativos e da contribuição de todos os trabalhos desenvolvidos
na área da DBL, existem oportunidades para grandes melhorias em locais-chave no processo de
descoberta (GOPALAKRISHNAN et al., 2019). Em primeiro lugar, a maioria das abordagens de
extração de relações existentes visa obter exclusivamente relações binárias, enquanto a extração
de relações n-árias é relativamente inexplorada, com poucos métodos propostos (PENG et al.,
2017; JIANG et al., 2020). Isso significa que a maioria das abordagens ignora os relacionamentos
que vão além daqueles estabelecidos pelas relações no formato “sujeito-verbo-objeto”, despre-
zando os outros componentes da sentença (como lugar, tempo, etc.). O seguinte exemplo ilustra
esse fato. Considere a frase, "o sangue transporta oxigênio para as células". A extração binária
geraria dois fatos: {sangue-transporta-oxigênio} e {sangue-transporta para-células}. Ainda que
verdadeiros, esses fatos são incompletos. Nesse caso o fato {sangue-transporta para-células}
perdeu uma informação importante: aquilo que o sangue transporta para as células, ou seja, o
oxigênio. Uma representação n-ária, por sua vez, possibilitaria a interação entre os três conceitos
relacionados na frase {sangue-transporta-oxigênio para- células}.

Zhao et al. (2020) ressaltam que a representação n-ária é capaz de obter informações
mais detalhadas, necessárias para atender às aplicações complexas práticas. Considerando a
observação desses autores, neste trabalho buscou-se explorar o potencial da extração de relações
n-árias para aplicações em DBL, a fim de garantir que o processo de extração de relacionamentos
seja o mais preciso possível e com menos perdas de informação. Segundo Gopalakrishnan et al.

(2019) essa é a principal tarefa de um sistema de DBL, uma vez que imprecisões nessa etapa têm
efeitos em cascata na identificação dos conceitos. Os autores ainda ressaltam que, apesar das
classes variadas de técnicas, os sistemas de DBL contemporâneos ainda não têm a capacidade de
imitar a verdadeira formação de ligações entre conceitos.

Segundo Jiang et al. (2020), a extração de relações n-ária envolve várias entidades (con-
ceitos) e, portanto, melhoram a compreensão das relações no nível do documento e auxiliam
na detecção de causa e efeito. Apesar de sua importância, a tarefa de extração de conhecimento
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causal não foi abordada extensivamente e continua sendo um desafio para a DBL (THILA-
KARATNE; FALKNER; ATAPATTU, 2019). Além disso, a maioria dos trabalhos com foco
na detecção de relacionamentos causais são voltados apenas para a área da biomedicina e se
concentram em construções léxico-sintáticas pré-definidas (como listas de verbos) para codificar
esses relacionamentos (HASHIMY; KULATHURAMAIYER, 2013; SONG; HEO; DING, 2015;
BAKAL et al., 2018) ou, então, em associações semânticas entre conceitos biomédicos (WIL-
KOWSKI et al., 2011a; CAMERON et al., 2013; SONG; HEO; DING, 2015; VLIETSTRA et

al., 2017; BAKAL et al., 2018).

Thilakaratne, Falkner e Atapattu (2019) apontam que, além da falta de abordagens que
incluam a tarefa de extração de conhecimento causal, até o momento, metodologias de DBL
independentes de domínio raramente foram experimentadas. Ainda segundo esses autores, a
vantagem de se utilizar recursos que suportem uma configuração de DBL independente de
domínio consiste no fato de serem capazes de proporcionar funcionalidade para sistemas não
apenas focados no domínio médico, mas também para uma ampla variedade de outros domínios.
Considerando as observações desses autores, neste trabalho é proposta uma abordagem para
DBL independente de domínio, capaz de extrair relações n-árias que auxiliam na detecção de
relacionamentos causais.

Por fim, poucos trabalhos se preocuparam em melhorar a visualização da saída dos
sistemas para DBL. A interação do usuário é uma função crítica nessa área e tem sido tradicio-
nalmente negligenciada (HENRY; MCINNES, 2017). Segundo Thilakaratne, Falkner e Atapattu
(2019), a visualização da informação é essencial para o fluxo de trabalho na DBL, influenciando
fortemente a sua aceitação pelo usuário. Nesse sentido, ressalta-se a importância de se desen-
volver técnicas de visualização com saída concisa, facilmente interpretável, menos complexa e
visualmente atraente para auxiliar o usuário nas análises e obtenção de novos insights.

Assim, neste trabalho foi explorada a capacidade de representação das relações n-árias
em mapas conceituais, capazes de produzir uma ampla rede de relações conceituais e proposicio-
nais que podem facilitar o processo de descoberta de relacionamentos ocultos. Além disso, a
representação das informações em mapas conceituais garante a explicabilidade do conhecimento
ali contido, pois esses mapas podem mostrar os mecanismos de interação de causalidade entre os
conceitos, compondo uma rede de associações lógicas. Kastrin e Hristovski (2021) ressaltam
que é necessário garantir uma forte interpretabilidade e explicabilidade das saídas dos sistemas
de DBL, já que a natureza da caixa preta de alguns modelos adotados (por exemplo aprendizado
profundo) muitas vezes limita a sua adoção em aplicações práticas.

Nesse cenário, este trabalho de doutorado foi motivado pelo potencial da extração
de relações n-ária em auxiliar na detecção de relacionamentos causais, pela capacidade de
explicabilidade da representação de informações em mapas conceituais e pela lacuna referente
ao desenvolvimento de metodologias de DBL independentes de domínio. Assim, nesta tese,
foi proposta uma abordagem híbrida para DBL, com base em análises estatísticas (regras de
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associação e métricas de redes) e linguísticas (semântica verbal) para auxiliar na extração de
relacionamentos implícitos entre literaturas disjuntas. Esse procedimento tem por objetivo utilizar
as vantagens oferecidas tanto pelos modelos estatísticos, no que diz respeito à sua capacidade
de extrair conceitos Bs intermediários, quanto pelas análises de cunho semântico, com relação
ao seu poder de encontrar e elucidar as associações complexas. Segundo Gopalakrishnan et al.

(2019), uma abordagem híbrida poderia render o melhor trade-off para os sistemas de DBL,
representando provavelmente o foco de pesquisas futuras nesta área.

Embora este trabalho use a variação da abordagem fechada para DBL, as técnicas usadas
para extrair e explicar os relacionamentos podem ser aplicadas a quaisquer pares candidatos
de DBL descobertos em sistemas fechados ou abertos. Ressalta-se que as diversas áreas do
conhecimento investigadas neste trabalho abordam os componentes de uma frase sob diferentes
perspectivas. Esse fato faz com que esses componentes assumam diferentes rótulos (argumento,
termo, conceito, entidade, objeto, constituinte, item, elemento). Nesse sentido, o termo "conceito"
foi escolhido neste trabalho como "forma standard", necessária para lidar com essa variação
terminológica. Essa escolha foi motivada pela Teoria dos Papéis Temáticos, que toma o verbo
como elemento central do discurso (FILLMORE, 1968; LANGACKER, 1987; DOWTY, 1991;
BORBA, 1996; FRANCHI; CANÇADO, 2003; CANÇADO; AMARAL, 2017; VASQUES,
2016), foco deste trabalho. Nessa teoria, os constituintes da frase passam a ser chamados
de "conceitos", porque são classificados de acordo com o valor semântico que assumem em
determinada oração. Nesse sentido, o “agente” designa aquele que age ou faz, enquanto o
“paciente” é aquele que sofre uma mudança de estado, como na frase “o rapaz quebrou o copo"
(agente⇒ rapaz / paciente⇒ copo).

1.2 Definição do problema, hipótese e objetivos

O problema a ser tratado nesta tese de doutorado refere-se a como selecionar um subconjunto de
conceitos e seus relacionamentos de um corpus textual para a construção de um mapa conceitual
causal que auxilie o usuário a identificar relacionamentos implícitos.

A hipótese aqui levantada é de que uma abordagem híbrida, baseada em análises estatísticas
e linguísticas, auxilia o usuário a extrair relacionamentos implícitos presentes em um corpus

textual, melhorando os resultados da Descoberta Baseada em Literatura.

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma abordagem híbrida para a
Descoberta Baseada em Literatura, independente de domínio, capaz de gerar mapas conceituais
que expliquem as relações causais entre os conceitos e auxiliem o usuário a descobrir conheci-
mento implícito em um conjunto de textos, a fim de gerar ou testar novas hipóteses científicas.
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Esse objetivo geral foi organizado nos seguintes objetivos específicos:

1. Introduzir a extração de regras de associação e a sua fusão em redes complexas na
Descoberta Baseada em Literatura para extrair métricas a fim de auxiliar o usuário a
identificar conceitos Bs intermediários.

2. Propor e desenvolver uma ferramenta de extração de relações n-árias, baseada em análises
linguísticas, para aplicações de Descoberta Baseada em Literatura, a fim de detectar
relacionamentos causais e facilitar a descoberta de relacionamentos implícitos e a geração
de novas hipóteses científicas.

3. Propor e desenvolver um modelo de representação baseado em mapas conceituais para
auxiliar o usuário a compreender os mecanismos de interação de causalidade entre os
conceitos, a fim de facilitar a inferência de novos links e a descoberta de conhecimento.

1.3 Principais resultados
Esta seção traz os principais resultados obtidos com o desenvolvimento deste trabalho de

doutorado, com vistas a atingir os objetivos propostos. Esses resultados são listados a seguir:

Desenvolvimento de uma abordagem independente de domínio para a Descoberta Base-
ada em Literatura. Desenvolveu-se uma abordagem que pode ser utilizada para a descoberta
de conchecimento em diferentes domínios.

Introdução de análises estatísticas para a identificação de conceitos Bs intermediários. As
análises de cunho estatístico foram empregadas no início do processo de Descoberta do Conheci-
mento a fim de utilizar as vantagens oferecidas pelo modelo estatístico no que diz respeito à sua
capacidade de reduzir a dimensionalidade das palavras. A análise estatística foi abordada por
duas frentes diversas:

• Extração de regras de associação para obtenção de pares de palavras associadas em um
determinado trecho textual.

• Métricas de redes. As regras de associação originadas de diferentes documentos são
fundidas em uma rede complexa, da qual são extraídas métricas. Essas métricas são
utilizadas para identificar conceitos Bs intermediários, com base em sua importância na
rede segundo as suas relações.

Ferramenta para extração de fatos. Foi desenvolida uma ferramenta para extração de fatos de
textos no idioma português e inglês, para apoiar o processamento e a análise de documentos
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escritos em linguagem natural, independentemente de domínio. Cada fato é representado por
uma relação n-ária.

Ferramenta para geração automática de mapas conceituais. Foi desenvolvida uma ferra-
menta para gerar mapas conceituais automaticamente a partir de fatos. Os mapas gerados
mostram os relacionamentos causais entre os conceitos e representam uma ferramenta de apoio à
visualização e suporte ao usuário na tarefa de descobrir conhecimento implícito e gerar hipóteses.

Abordagem para análise de sentimentos baseada em aspectos. Além dos resultados obtidos
diretamente com o desenvolvimento deste trabalho, também foram obtidos resultados a partir da
colaboração com outros grupos de pesquisa. A partir dessa colaboração, foi desenvolvida uma
abordagem não supervisionada para a análise de sentimentos baseada em aspectos em textos de
opinião escritos em língua portuguesa, possibilitando a avaliação da ferramenta de extração de
fatos.

1.4 Organização do texto

O restante desta tese está organizado como se segue.

Capítulo 2 - Fundamentos relacionados à descoberta de conhecimento em textos.
Este capítulo traz os tópicos essenciais para a compreensão da fundamentação teórica deste
trabalho. Inicialmente é dada uma breve descrição do processo de Descoberta de Conhecimento
em Textos, com ênfase na área da Mineração de Textos e na tarefa de extração de regras
de associação. Também é apresentado um experimento preliminar realizado com base nesta
tarefa. Posteriormente, são apresentados alguns modelos de representação de documentos,
com especial atenção ao modelo baseado em redes, que possibilita a detecção dos conceitos
mais importantes com base em suas conexões. Em seguida são introduzidos aspectos sobre a
aplicação de abordagens semânticas na Mineração de Textos. Técnicas semânticas aplicadas
à extração de relacionamentos entre conceitos também são abordadas nesse capítulo, além de
modelos utilizados para a visualização desses relacionamentos. Por fim, é apresentada uma
ferramenta desenvolvida para extração de relacionamentos e representação do conhecimento em
mapas conceituais, juntamente com dois experimentos preliminares realizados para testar a sua
capacidade de extrair fatos em língua portuguesa e inglesa.

Capítulo 3 - Descoberta baseada em literatura. Neste capítulo é introduzida a abor-
dagem da Descoberta Baseada em Literatura, atualmente considerada uma subária da Mineração
de Textos. Também são abordados os principais modelos de descoberta, além das metodologias
utilizadas para a avaliação dos processos e sistemas de Descoberta Baseada em Literatura. Ainda
neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados com esta tese e algumas lacunas. Por
fim é apresentada a abordagem híbrida para a detecção de relacionamentos causais aplicados à
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Descoberta Baseada em Literatura, proposta neste tese.

Capítulo 4 - Validações de descoberta de conhecimento baseada em textos. Neste
capítulo são abordados os experimentos realizados neste trabalho para testar a viabilidade da
abordagem híbrida para aplicações no modelo de descoberta fechada. O primeiro experimento foi
realizado com o objetivo de verificar a potencialidade da abordagem em detectar relacionamentos
implícitos. O segundo experimento teve como objetivo replicar a descoberta inicial de Swanson
sobre a conexão entre o óleo de peixe na dieta e a Síndrome de Raynaud. Essa replicação foi
utilizada para a avaliação da abordagem proposta neste trabalho. Em seguida foi apresentado
um modelo de descoberta fechada realizado com a finalidade de provar, com base na literatura,
uma nova hipótese. Por fim, o quarto experimento apresentado teve como escopo verificar a
capacidade da abordagem desenvolvida de proporcionar propostas de Descoberta Baseada em
Literatura em outra área do conhecimento, diferente da biomedicina.

Capítulo 5 - Conclusões. Esse capítulo traz as considerações finais e as contribuições
desta tese. Também são apresentadas as publicações originadas desta pesquisa, as suas limitações
e as direções para os trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
FUNDAMENTOS RELACIONADOS À

DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM
TEXTOS

A quantidade de conhecimento acumulada em documentos escritos em língua natural
representa uma fonte em potencial para a descoberta de novos conhecimentos. Devido ao avanço
da mídia digital, esse conhecimento pode ser armazenado e disponibilizado para quem dele
precisar (FLEUREN; ALKEMA, 2015). No entanto, os pesquisadores devem lidar com um
número significativo de publicações, a sobrecarga de informações e a falta de estrutura dos dados
textuais. Esse cenário promove muitos desafios relacionados à aquisição e análise desse conteúdo
(HASHIMI; HAFEZ; MATHKOUR, 2015). Para lidar com esses desafios, diferentes modelos,
processos e metodologias foram propostos. Entre esses, encontra-se o processo de Descoberta de
Conhecimento em Textos, do inglês Knowledge Discovery in Texts (KDT) (FELDMAN; DAGAN,
1995; FAYYAD et al., 1996; KODRATOFF, 1999), usado para encontrar regras e padrões latentes
em textos, que resultem em conhecimento útil (COHEN et al., 2010; VASHISHTHA; KUMAR;
RATNOO, 2012).

Para tornar o processo de KDT mais rápido e mais eficiente, pode-se contar com o apoio
das técnicas de Mineração de Textos, que possibilitam a análise automática de um grande con-
junto textual com pouca intervenção manual (TAN et al., 1999; CHEN, 2001; SULLIVAN, 2001;
REZENDE et al., 2003). Uma abordagem que tem se beneficiado dessas técnicas é a Descoberta
Baseada em Literatura (DBL) (SWANSON, 1986; HRISTOVSKI et al., 2006; BRUZA; WEE-
BER, 2008), cujo principal escopo está em identificar uma conexão entre diferentes disciplinas
ou especialidades (GANIZ; POTTENGER; JANNECK, 2005). Para isso, a DBL se foca no
desenvolvimento de processos de inferência automática ou semiautomática do conhecimento
implícito presente em conjuntos textuais distintos da literatura que resultem em novas hipóteses,
potencialmente aplicáveis. Essa abordagem inspirou Kostoff (2008) a buscar por ligações tam-
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bém entre dois ou mais "conceitos disjuntos" dentro de uma mesma literatura, a fim de produzir
um conhecimento novo, interessante, plausível e inteligível. Esse tipo de descoberta pode ser
considerada uma extensão da DBL, sendo chamada de Descoberta relacionada à literatura,
do inglês Literature-related discovery (LRD) (KOSTOFF; LAU, 2013; KOSTOFF; BRIGGS;
SHORES, 2020).

Para Swanson (1993), é possível encontrar, nas bases de dados bibliográficos científicos,
relações despercebidas que representem novas soluções para o levantamento de hipóteses cientí-
ficas, vinculando, desse modo, a descoberta de conhecimento científico à descoberta de novos
relacionamentos. Segundo Marcondes e Costa (2016), o conhecimento científico está intrinsi-
camente relacionado às afirmações contidas ao longo de um texto científico. Tais afirmações
podem ser reutilizadas para a extração de conhecimento confiável (validadas pelo processo de
revisão por pares) para o levantamento de hipóteses. Segundo o dicionário online de português
Dicio 1, o termo “afirmação”, na gramática, indica uma sentença ou frase composta por sujeito e
predicado, com o objetivo principal de transmitir informação; na lógica, "afirmação" diz respeito
a uma proposição que considera real e verdadeira a relação que existe entre os termos.

Portanto, pode-se dizer que uma hipótese científica expressa uma relação entre fenômenos
(fatos, eventos) (MILLER, 1947) descritos em afirmações que, por sua vez, expressam relações
entre termos (ou conceitos) (BROOKES, 1980). Em outras palavras, o relacionamento entre
conceitos constitui a base de uma afirmação científica e o relacionamento entre afirmações
científicas constituem a base do conhecimento científico.

A descoberta de novos relacionamentos se torna possível por meio da extração e análise
dos relacionamentos explícitos existentes entre os elementos que compõem os textos (termos/con-
ceitos) (GANDRA; PRADHAN; PALAKAL, 2010). A partir da detecção desses relacionamentos
explícitos, os relacionamentos implícitos podem então ser inferidos, de modo a gerar hipóteses
para novas descobertas (COHEN; HERSH, 2005; TSURUOKA et al., 2011). Nesse contexto,
esta tese de doutorado tem como foco a descoberta de relacionamentos implícitos entre dife-
rentes dados textuais, presentes em uma mesma literatura ou entre literaturas diversas para o
levantamento ou o teste de novas hipóteses científicas, por meio de uma abordagem híbrida
para a DBL. Assim, o desenvolvimento e a aplicação, em conjunto, de técnicas estatísticas e
semânticas, que possibilitem a extração de relacionamentos causais, a fim de auxiliar o usuário
na detecção de relacionamentos ocultos são objetivos deste trabalho.

Nesse cenário, este capítulo se inicia com uma breve descrição do processo de MT
na Seção 2.1, com ênfase em análises associativas (Seção 2.2), que auxiliarão na extração de
relacionamentos com base na extração de regras de associação (Subseção 2.2.1). Em seguida, é
apresentado um experimento preliminar no qual as regras de associação são utilizadas para extrair
conhecimento na área de Gestão de Clientes (Subseção 2.2.2). Posteriormente, são abordados
modelos de representação de documentos comumente utilizados na MT (Seção 2.3). Especial

1 https://www.dicio.com.br
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atenção é dada ao modelo de representação baseado em redes (Subseção 2.3.2) e às métricas de
redes complexas (Subseção 2.3.3), uma das bases para o desenvolvimento deste trabalho.

Na Seção 2.4, é apresentada uma discussão sobre o modelo de análise semântica, cujas
tarefas podem auxiliar na obtenção de representações mais significativas dos textos. Em seguida
é discutido o papel da semântica na extração de relacionamentos causais (Subseção 2.4.1).

Também é discutido o papel da abordagem de Extração de Informação Aberta (Subse-
ção 2.4.2) no processo de captura e estruturação do conhecimento independente de domínio.
Em seguida, a Subseção 2.4.3 traz uma introdução sobre os mapas conceituais e sua capacidade
de representação do conhecimento. Na Subseção 2.4.4, é apresentado um processo para aqui-
sição do conhecimento, desenvolvido com a finalidade de extrair e representar conhecimento.
Em seguida, a Subsubseção 2.4.4.1 apresenta a ferramenta desenvolvida neste trabalho para a
extração e representação de relacionamentos causais, com alguns experimentos preliminares
(Subseção 2.4.5). Por fim, a Seção 2.5 traz algumas considerações finais sobre este capítulo.

2.1 Mineração de textos

O processo necessário para a realização da Mineração de Textos foi descrito pela primeira
vez por Feldman e Dagan (1995). Esses autores relacionaram a MT à área da Descoberta de
Conhecimento em Textos, descrevendo uma maneira para extrair informações a partir de coleções
de textos de vários tipos. Basicamente, a MT se concentra em desenvolver e aplicar um conjunto
de técnicas automáticas para descobrir conhecimento útil e inovador em textos (AGGARWAL;
ZHAI, 2012). Em síntese, essa abordagem busca por padrões, tendências e regularidades em
grandes volumes de documentos textuais, normalmente para objetivos específicos de diferentes
áreas que utilizam o conhecimento como recurso (REZENDE et al., 2003).

A MT pode ser considerada uma especialização da Mineração de Dados (MD). A
diferença existente entre essas duas áreas de aplicação está na tipologia dos dados tratados, pois,
enquanto a MD trabalha com dados estruturados, a MT deve lidar com dados não estruturados, ou
seja, com textos escritos em língua natural. Assim, o processo de MT deve, primeiramente, aplicar
técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e de análises estatísticas (ZHOU; PENG;
LIU, 2010) para, posteriormente, estruturar os dados de entrada na fase do pré-processamento. A
partir de então, o processo de MD e MT seguem as mesmas etapas consecutivas. Após a fase
de estruturação dos dados, a MT possibilita, então, a recuperação de informações, a extração
dos dados, o resumo dos documentos, além da descoberta de padrões, associações e regras
para a realização de análises quantitativas ou qualitativas em documentos textuais (ARANHA;
PASSOS, 2006).

O processo de MT é basicamente dividido em cinco etapas principais: identificação
do problema que se deseja abordar, pré-processamento dos textos, extração de padrões, pós-
processamento e uso do conhecimento (REZENDE et al., 2003), como ilustrado na Figura 1.
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Essas etapas são descritas a seguir:

Figura 1 – Processo de Mineração de Textos

Fonte: Extraída de Rezende et al. (2003)

• Identificação do problema: essa etapa constitui a base para as próximas etapas do pro-
cesso de MT. É nessa etapa que se deve delimitar e especificar o objetivo da mineração,
tendo claro aquilo que se espera obter da análise dos dados. Também é nessa etapa que se
seleciona a base de textos que será explorada e se define como o resultado será utilizado.

• Pré-processamento: nessa etapa os documentos da coleção são preparados para poderem
ser processáveis por parte dos algoritmos usados para extração de padrões. Portanto, é
necessário, primeiramente, gerar os atributos que representam os documentos textuais.
Para que isso seja possível, normalmente realizam-se atividades de tratamento, limpeza e
redução do volume dos dados. Depois de obter os atributos que representam os documentos
textuais, é então gerada uma representação dos dados em um formato adequado para a
extração de conhecimento.

• Extração de padrões: essa etapa tem por objetivo a extração de conhecimento por meio
da aplicação de técnicas de extração de padrões. Essas técnicas são baseadas nas principais
tarefas da MD (classificação, agrupamento, regressão, associação). As tarefas a serem
realizadas são definidas de acordo com o objetivo final do processo de extração de co-
nhecimento. Pode-se resumir as principais atividades relacionadas à extração de padrões
em textos em duas categorias: atividades preditivas e atividades descritivas. As atividades
preditivas (classificação e regressão) consistem no uso de algoritmos de aprendizado de
máquina supervisionados, que exigem um conjunto de exemplos de treinamento para
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os quais o atributo meta tenha valor conhecido. As atividades descritivas (obtenção de
regras de associação, agrupamento, sumarização de coleções de documentos) consistem
no uso de algoritmos de aprendizado de máquina não-supervisionados, que detectam
comportamentos intrínsecos na coleção de dados que não possuem atributos meta.

• Pós-processamento: nessa etapa é necessário avaliar e interpretar os padrões extraídos dos
documentos. Assim como as demais, essa etapa também deve ser guiada pelos objetivos
definidos no início do processo. Deve-se avaliar aspectos do conhecimento extraído, como
representatividade, novidade, validade e aplicabilidade. Essa avaliação normalmente é
realizada por meio da aplicação de métricas objetivas ou, então, pela avaliação junto a
um especialista do domínio. Algumas vezes não existem medidas objetivas para avaliar o
resultado do processo. Nesse caso, aplica-se a avaliação subjetiva. A avaliação subjetiva
também pode ser usada em conjunto com a avaliação objetiva, a fim de verificar se o conhe-
cimento extraído objetivamente condiz com o conhecimento subjetivo de um especialista
do domínio da aplicação. Outro aspecto importante dessa fase refere-se à compreensibili-
dade do conhecimento por parte do usuário, que muitas vezes é dificultada devido à grande
quantidade de padrões extraídos pelos algoritmos em geral. Assim, faz-se necessária a
aplicação de mecanismos que filtrem apenas os padrões mais interessantes, eliminando
os padrões espúrios. Outra tarefa fundamental nessa etapa diz respeito à visualização dos
resultados. Assim, para facilitar o entendimento do especialista e/ou do usuário, podem
ser utilizados diversos modelos de visualização que facilitem a compreensão e avaliação
do resultado obtido.

• Utilização do conhecimento: após ser avaliado e validado, o conhecimento extraído pode
então ser utilizado pelos usuários da maneira que lhes convêm.

Existem dois tipos diferentes de abordagens que podem ser utilizadas para a análise dos
dados textuais: a análise estatística (baseada na frequência dos termos) e a análise semântica
(baseada no significado/funcionalidade dos termos). Essas abordagens podem ser utilizadas
separadamente ou em conjunto (abordagem híbrida) (EBECKEN et al., 2003). Na análise
estatística, a importância de um termo é calculada pela contagem do número de vezes que
ele aparece no texto. Seu processo está centrado em aprendizado estatístico a partir de dados,
envolvendo normalmente as etapas de codificação dos dados, estimativa dos dados e modelos
de representação de documentos. Já a análise semântica é fundamentada em técnicas de PLN
(ROSA, 1997; ROSA, 1999), usadas para avaliar a sequência dos termos no contexto dos textos,
com o objetivo de identificar a sua função (papel semântico), ou seja, o seu significado em um
determinado contexto.

O objetivo deste trabalho de doutorado é utilizar uma abordagem híbrida para detectar
relacionamentos implícitos úteis, presentes entre os vários conceitos e frases que compõem
um conjunto de documentos, a fim de levantar novas hipóteses. Para isso, a primeira parte da
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abordagem proposta é baseada em análises estatísticas e a segunda parte em análises semânticas.
Assim, as próximas subseções estão relacionadas às técnicas que são utilizadas para esse fim, a
saber: análise associativa - regras de associação (Subseção 2.2.1) e métricas de redes complexas
(Subseção 2.3.3); análise semântica - semântica verbal (Seção 2.4) e relacionamento causal
(Subseção 2.4.1).

2.2 Análise associativa

A análise associativa é uma metodologia baseada em análise estatística, aplicada para
descobrir relacionamentos em conjuntos de dados. Essa tarefa da Mineração de Dados se
enquadra na categoria das atividades descritivas para a extração de padrões, ou seja, utiliza
algoritmos de aprendizado de máquina não-supervisionados. Esses algoritmos são capazes
de detectar os comportamentos intrínsecos dos dados sem a necessidade de terem exemplos
rotulados.

Por meio desse tipo de análise, pode-se descobrir relacionamentos úteis que, aparen-
temente, não são visíveis. Em uma análise associativa, os relacionamentos descobertos são
representados por regras de associação. Essas regras explicitam os itens que estão mais frequente-
mente relacionados em um conjunto de dados. Desse modo, no que diz respeito à MT, o processo
de associação tem por objetivo evidenciar relacionamentos indiretos existentes entre os termos,
mostrando conexões potencialmente úteis.

Um dos principais componentes a serem considerados no tratamento dos dados textuais
para a obtenção das regras de associação é a análise do contexto (BHARDWAJ; KHOSLA,
2017), já que os relacionamentos devem ser extraídos de trechos textuais. Esses trechos são
compostos por conjuntos de palavras que estão contextualmente interligadas para formar uma
frase, sentença, parágrafo ou tópico de um texto. Segundo Perrin e Petry (2003), qualquer texto
declarativo implica algum contexto refletido por um conjunto de conceitos que formam relações
intrínsecas que, por sua vez, formam a estrutura do texto. Os autores definem essa estrutura
como uma sequência de tópicos principais (temas), compostos por um conjunto de afirmações
relevantes.

A mineração de regras de associação é uma tarefa que surgiu no contexto das aplicações
de varejo, destinada à análise das chamadas “cestas de compras” dos clientes. Essa tarefa está cen-
trada na ideia de que “se um cliente compra os produtos a1, a2, ..., an, provavelmente ele também
irá comprar o produto am, com uma probabilidade de x%"(AGRAWAL; IMIELIŃSKI; SWAMI,
1993). Nesse contexto, as regras de associação foram desenvolvidas para encontrar padrões no
formato X → Y, em que “cestas que contêm X tendem a conter Y com uma probabilidade de
x%”.

Entretanto, as regras de associação não estão restritas apenas às análises de dependência
no contexto de aplicações de varejo e itens de compra, uma vez que mostraram sua eficiência



2.2. Análise associativa 37

também em diversas outras áreas. Hristovski et al. (2005), por exemplo, utilizaram regras de
associação entre pares de conceitos como um método para descobrir relações conhecidas entre
conceitos de acordo com a literatura médica. Para isso, empregaram regras de associação no
formato X → Y (confiança, suporte), onde suporte é o número de registros com X e Y em comum
e, confiança é a porcentagem de registros contendo Y em todos os registros contendo X. Como
exemplos de regras de associação extraídas pelos autores estão: Esclerose Múltipla → Neurite
Óptica (2.02, 117), onde o suporte é de 117 documentos com nível de confiança de 2,02% e,
Esclerose Múltipla → Interferon-beta (5.17, 300) com 300 documentos com nível de confiança
de 5,17%.

Alwidian, Hammo e Obeid (2018) investigaram um novo algoritmo (WCBA) de classi-
ficação ponderada baseado em regras de associação para classificar casos de câncer de mama.
Os autores utilizaram a classificação de associação para aprimorar o processo de classificação
por meio da aplicação de regras de associação. Yao et al. (2021) forneceram uma base científica
para a compreensão das regras de distribuição e associação para o rastreamento, diagnóstico e
tratamento da retinopatia diabética. Os autores empregaram regras de associação para calcular
a probabilidade de ocorrência comum de doenças relacionadas aos olhos em pacientes com
diabetes mellitus.

Por sua vez, Amin et al. (2014) usaram regras de associação para auxiliar no desenvolvi-
mento de um sistema de controle da dengue no Paquistão. Por meio das regras obtidas, o sistema
foi capaz de ajudar a identificar padrões de distribuição geográfica do vírus, além de sugerir a
próxima localização geográfica onde o vírus teria mais probabilidade de se desenvolver. Rai et al.

(2015) extraíram regras de associação de um corpus de textos relacionado a notícias de emprego
para fornecerem informações adicionais que poderiam ser extraídas de futuros documentos de
entrada. Em d’Amato et al. (2016), o uso de regras de associação ajudou no acoplamento entre
ontologias e declarações que estavam fora de sincronia. Com a aplicação do método proposto, as
regras descobertas puderam ser diretamente integradas à uma ontologia, enriquecendo seu poder
expressivo e aumentando o conhecimento assertivo derivado. Das et al. (2021) utilizaram regras
de associação para identificar os padrões dos fatores-chave que envolvem atropelamentos fatais
em cruzamentos. Com medidas de interesse adequadas para a extração das regras, os principais
padrões para diferentes cenários de colisão foram identificados.

Para que seja possível extrair regras de associação no formato X → Y dos textos, deve-se
utilizar as chamadas "medidas de interesse". No entanto, para que isso seja possível, os textos
devem ser, primeiramente, mapeados em transações. Essas duas etapas do processo de mineração
de regras de associação são descritas na subseção a seguir.

2.2.1 Extração de regras de associação

Para extrair as regras de associação de textos, é necessário, primeiramente, mapear os
documentos em transações. Esse modo de mapear os documentos em transações pode auxiliar
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a compreensão do usuário, pois as palavras consideradas estão relacionadas em contextos
específicos dos documentos: sentenças, parágrafos ou janela deslizante. O mapeamento em
parágrafos considera o conjunto de todas as palavras que estão contidas entre os sinais de
pontuação “.”, “!”, ou “?”, seguidas por uma quebra de linha. Já o mapeamento em sentenças
considera as palavras que aparecem contidas entre os sinais “.”, “!”, ou “?”. Com o mapeamento
em janelas deslizantes é possível limitar a distância máxima em que duas palavras devem aparecer
no texto para que seja considerada a sua coocorrência. Nesse modelo de mapeamento, a primeira
transação contém apenas a primeira palavra do documento, a segunda contém as duas primeiras
palavras, e assim por diante, até que a janela contenha o número de palavras igual ao tamanho
definido para a janela (ROSSI; REZENDE, 2011b).

Salienta-se que podem existir erros ao extrair as sentenças de um documento textual,
porque a utilização de sinais de abreviação como o ponto final (“.”), pode gerar confusão com
o ponto que marca o final de uma sentença. Outro problema relacionado ao mapeamento em
sentenças e parágrafos é o fato de gerarem poucas transações em textos curtos, o que causa uma
alta frequência de praticamente todas as coocorrências. Esse problema pode ser resolvido com o
mapeamento em janelas deslizantes (ROSSI; REZENDE, 2011b).

Após executar a etapa de mapeamento dos documentos, é possível extrair as regras
de associação. Uma regra de associação é representada como uma implicação no formato
LHS⇒ RHS, na qual LHS e RHS são, respectivamente, o antecedente (Left Hand Side) e o
consequente (Right Hand Side) da regra, sendo definida da seguinte maneira (AGRAWAL;
SRIKANT et al., 1994):

Seja D uma base de dados composta por um conjunto de itens A = {a1, ...,an} ordenados
lexicograficamente e por um conjunto de transações T = {t1, ..., tn}, na qual cada transação
ti ∈ T é composta por um conjunto de itens ordenados lexicograficamente (itemset) tal que
t1 ⊆ A. A regra de associação é uma implicação: LHS⇒ RHS, em que LHS ⊂ A, RHS ⊂ A e
LHS∩RHS=/0.

Para avaliar a força de uma regra de associação são utilizadas duas medidas clássicas:
suporte e confiança. O valor do suporte é aplicado para medir a força de coocorrência entre LHS

e RHS e não relaciona possíveis dependências de RHS com LHS. Já a confiança mede a força da
implicação descrita pela regra (ZHANG; ZHANG, 2002). Tais medidas são definidas a seguir:

• Suporte: quantifica a incidência com que um itemset X ou LHS∪ RHS ocorrem
no conjunto de dados. Da maneira como foi definido, o suporte para um itemset X pode ser
representado por:

sup(X) =
n(X)

N
(2.1)

em que n(X) é o número de transações nas quais X ocorre, e N é o número total de transações
consideradas. Portanto, sup(X) = P(x), ou seja, o suporte do itemset X é a probabilidade do
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itemset X ocorrer no conjunto de transações.

O suporte de uma regra LHS⇒ RHS pode ser representado por:

sup(LHS⇒ RHS) =
n(LHS ∪ RHS)

N
= P(LHS∪RHS) (2.2)

em que n(LHS∪RHS) é o número de transações nas quais LHS e RHS ocorrem juntos e N é o
número total de transações consideradas.

• Confiança: indica a frequência com que LHS e RHS ocorrem juntos em relação ao
número total de transações em que LHS ocorre. Do modo como foi definida, a confiança de uma
regra LHS⇒ RHS pode ser representada por:

con f (LHS⇒ RHS) =
sup(LHS ∪ RHS)

sup(LHS)
= P(RHS|LHS) (2.3)

Dadas as definições de regras de associação e das medidas de suporte e confiança,
segundo Agrawal, Imieliński e Swami (1993), o problema de obtenção de regras de associação
pode ser decomposto em dois passos:

1. Encontrar todos os k-itemsets (conjuntos de k-itens) que possuam suporte maior ou igual
ao suporte mínimo especificado pelo usuário (minSup). Os itemsets com suporte igual
ou superior a minSup são definidos como itemsets frequentes, os demais conjuntos são
denominados de itemsets não-frequentes.

2. Utilizar os k-itemsets frequentes, com k ≥ 2, para gerar as regras de associação. Para
cada itemset frequente l ⊆ A, encontrar todos os subconjuntos m de itens de l, não vazios
e diferentes de l. Para cada subconjunto m ⊆ l, gerar uma regra que tenha a forma
m⇒ (l−m) se a confiança da regra for maior ou igual à confiança mínima especificada
pelo usuário (minConf). Por exemplo, com um itemset frequente {a,b,c,d} e um subconjunto
{a,b}, pode-se gerar a regra a,b⇒ c,d, desde que conf (a,b⇒ c,d)≥ minCon f , em que,
con f (a,b⇒ c,d)=sup(a,b,c,d)/sup(a,b).

A obtenção dos itemsets frequentes para gerar regras de associação pode ser realizada
utilizando diversos algoritmos. Um dos algoritmos mais conhecidos para gerar esses itemsets

frequentes é o algoritmo Apriori (AGRAWAL; IMIELIŃSKI; SWAMI, 1993). Esse algoritmo
se baseia na propriedade do subconjunto frequente, segundo a qual todo subconjunto de um
conjunto frequente é também frequente. Baseado nessa propriedade, o algoritmo Apriori só
irá formar um 2-itemset composto se cada um dos dois itens que o compõem forem por si só
itens frequentes. Normalmente os valores de suporte mínimo (minSup) e confiança mínima
(minCon f ) são definidos pelo próprio usuário antes da descoberta das regras de associação.
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Ressalta-se que, altos valores para esses parâmetros geram apenas regras triviais, e baixos
valores podem gerar uma grande quantidade de regras, dificultando a análise pelo usuário na
etapa de pós-processamento. A definição do suporte mínimo, em especial, não é uma tarefa
trivial. Segundo Rossi e Rezende (2011b), o suporte mínimo utilizado para a extração das regras
varia de acordo com o número de transações, o número de itens nas transações e a frequência
dos itens. Todos esses fatores fazem com que o valor de suporte mínimo varie, dificultando a sua
definição por parte do usuário. Assim, Rossi e Rezende (2011b) utilizaram o cálculo automático
do suporte mínimo para auxiliar nessa tarefa, já que este cálculo isenta o usuário de conhecer as
características do documento ou da coleção de documentos.

2.2.2 Experimento preliminar: extração de regras de associação para
gestão de clientes

Com o objetivo de mostrar como a Mineração de Textos, especificamente a tarefa de
mineração de regras de associação, pode ser utilizada para capturar e sintetizar conhecimento
útil, apresenta-se, nesta seção, os primeiros resultados obtidos em um trabalho publicado nos
Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, intitulado "Mineração de textos
para gestão de clientes em empresas de telecomunicações"(VASQUES et al., 2017).

Dada uma base de dados textuais de uma empresa de telecomunicações, contendo
ocorrências diversas, registradas por operadores do serviço de atendimento ao cliente por telefone,
o objetivo do trabalho foi processar os textos e extrair padrões que possibilitassem aos gestores
antever a ocorrência de cancelamentos dos planos por parte dos clientes, além de auxiliar na
formulação de ações estratégicas que contribuíssem para a sua fidelização e a permanência no
plano.

Uma vez identificados os principais atributos pertencentes a duas classes de clientes
(conectados/desconectados), por meio da extração de regras de associação, esses atributos foram
relacionados a critérios de desempenho e utilizados para avaliar o nível de satisfação dos clientes
com relação aos serviços prestados pela empresa. Para isso, foi criada uma Matriz de Importância
e Desempenho (SLACK et al., 2009), indicando a posição de cada critério de desempenho em
relação à sua importância para o cliente e ao desempenho atual da empresa. Para validar os
atributos capturados pela abordagem proposta, utilizou-se o trabalho realizado por Sias (2005),
que identificou e classificou manualmente, por meio de uma pesquisa quantitativa, nove atributos
de qualidade nos serviços de uma empresa brasileira de telecomunicações, percebidos pelos
clientes e classificados quanto à sua importância. Esses atributos e suas variáveis foram classifi-
cados como: (1) Preço (mensalidade cobrada); (2) Atendimento (atendimento do consultor); (3)
Segurança (garantia do serviço); (4) Confiabilidade (desempenho da velocidade contratada); (5)
Qualidade (qualidade do serviço); (6) Instalação (tempo de instalação); (7) Reparo (tempo de
reparo); (8) Funcionários (funcionário de instalação e reparo) e; (9) Conveniência (horários de
instalação e manutenção).
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Para o desenvolvimento da abordagem proposta neste trabalho, seguiu-se as etapas de
MT, descritas a seguir:

• Seleção de dados: o conjunto de textos utilizado para o experimento foi cedido por uma
empresa de telecomunicações e continha todas as ocorrências registradas em formato textual,
dentro de um período de 12 meses, formando um conjunto específico de 12.990 ocorrências de
152 clientes, classificados em conectados e desconectados. Os clientes desconectados cancelaram
o serviço dentro do período de 1 ano e representam a metade do conjunto de documentos.

• Pré-processamento: a execução dessa etapa foi realizada com o auxilio da ferramenta
FEATuRE 2 (ROSSI; REZENDE, 2011a; ROSSI; REZENDE, 2011b). Primeiramente removeu-
se as stopwords e, em seguida se radicalizou as palavras. Substitui-se, então, essas palavras
radicalizadas pelas palavras mais frequente que originaram o radical. Esses procedimentos
possibilitaram a diminuição da dimensionalidade e da esparsidade da matriz.

• Extração de padrões: cada documento foi mapeado em um conjunto de transações pela
ferramenta FEATuRE, utilizando-se a opção de janelas deslizantes, que no presente trabalho
foi definida em 5, com salto em 1. Para a extração das regras de associação, foi definido o
valor do limiar de suporte mínimo automático. Para a representação Bag-of-Related-Words (uma
Bag-of-Words formada também por termos compostos) de saída, utilizou-se os itens das regras
de associação para compor os atributos, definindo o tipo itemsets (conjunto de itens frequen-
tes), com limiar de medida objetiva automática, visando a diminuição da dimensionalidade
da representação. O resultado de interesse obtido nesse processo foi uma lista dos principais
termos compostos (duas ou mais palavras) extraídos dos dois conjuntos de documentos (clientes
conectados/ clientes desconectados), como mostra o exemplo da Tabela 1.

Tabela 1 – Exemplo de atributos obtidos pelo processo de extração de regras de associação

Clientes Conectados Clientes Desconectados
aberto-contrato-dívida aberto-contrato-dívida

acordo-pagamento acordo-pagamento
cliente-informação-solicita cliente-informação-solicita

cobrança-duplicidade-motivo arquivo-cobrança
cobrança-motivo-valor erro-motivo-valor
dívida-possui-reversão erro-valor

informação-protocolo-solicita desk-service-solicitando
dívida-reversão devido-equipamento-usuário

corrigida-inconsistência-telefone cobrança-processo
motivo-valor processo-retirado

... ...
Fonte: Extraída de Vasques et al. (2017)

2 http://labic.icmc.usp.br/material/10



42 Capítulo 2. Fundamentos relacionados à descoberta de conhecimento em textos

• Utilização do conhecimento - gestão de clientes: com base na Tabela 1, foi possível
identificar os atributos que apareciam com maior frequência nas duas classes de clientes. Em
seguida, esses atributos foram associados (manualmente) aos seus respectivos critérios (preço,
atendimento, confiabilidade, etc.), segundo a literatura (SIAS, 2005). Um critério identificado
entre os atributos de ambas as classes de clientes e que não apareceu na literatura como critério
de avaliação, diz respeito ao atributo “Informação”. Isso significa que o processo foi capaz de
extrair um requisito de qualidade para os clientes que não havia sido detectado anteriormente na
literatura.

Com os resultados obtidos, construiu-se uma Matriz de Importância e Desempenho, como
ilustrado na Figura 4. Essa matriz indica aquilo que deve ser priorizado pela empresa no ataque
ao aprimoramento do desempenho dos critérios competitivos, devendo estabelecer planos de
ação para atingir o aprimoramento desejado. Essa matriz é dividida em quatro zonas distintas: i)
zona adequada (onde o desempenho atual é considerado satisfatório); ii) zona de melhoria (onde
o desempenho se encontra abaixo do aceitável e precisa ser melhorado; iii) zona de urgência
(onde o desempenho de um critério muito importante para o cliente se encontra muito abaixo do
aceitável, exigindo ações de melhorias imediatas) e; iv) zona de excesso (onde o desempenho
é alto demais em relação à importância que o cliente dá esse critério). A matriz é também
delimitada por uma linha diagonal que indica o “limite de aceitabilidade” entre o desempenho
atual “aceitável” e o “inaceitável”. O resultado da análise matricial é então resumido no quadro
composto por três colunas (Figura 4): a primeira coluna diz respeito ao valor da “importância”
de cada critério segundo a classificação dos clientes, variando do mais alto/importante (valor
= 1) ao mais baixo/menos importante (valor = 9). A segunda coluna traz a especificação dos
próprios “critérios de desempenho” e seus respectivos símbolos e, por fim, a terceira coluna traz
os valores do “desempenho real” da organização com relação aos critérios estabelecidos pelos
clientes, variando de bom (valor = 1) a mau (valor = 9).

Figura 2 – Matriz de Importância e Desempenho e resumo dos resultados

Fonte: Extraída de Vasques et al. (2017)
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Os resultados identificados mostram que os critérios com valores de 1 a 4 (valores mais
altos segundo a "importância" para o clientes) se encontram na zona de “Ação Urgente”, exigindo
ações estratégicas imediatas para reverter essa situação, considerada crítica para a gestão do
relacionamento com os clientes. Os critérios de número 5 e 7 também exigem melhorias a médio
prazo, pois tendem a decair no decorrer do tempo, já que se encontram na “zona de melhoria”,
a qual aponta que o desempenho se encontra abaixo do aceitável e precisa ser melhorado.
Com relação aos critérios de importância número 6 e 8, não há necessidade de mudanças, pois
se encontram na zona adequada, com desempenho atual considerado satisfatório. Com esses
resultados, a organização poderia investir em ações estratégicas específicas para a resolução dos
problemas aqui apontados, de modo a buscar soluções eficientes para resolver tais problemas e
manter os clientes fiéis ao plano.

Como mostram os resultados, a abordagem proposta foi capaz de extrair informações
relevantes, capazes de gerar conhecimento a respeito dos clientes e do desempenho da organi-
zação. A extração de regras de associação auxiliou na geração de conjuntos de atributos úteis
para aplicações de ferramentas que auxiliam na gestão de clientes. Com os resultados obtidos
foi possível realizar uma análise de padrões que podem levar um cliente a permanecer ou a se
desvincular dos serviços de uma empresa. Esses resultados podem ser utilizados pelos gestores,
com vista à adoção de melhores estratégias de negócio a fim de aumentar a satisfação dos clientes
e garantir a sua fidelidade em um mercado competitivo.

A principal vantagem da MT é que ela é realizada automaticamente, podendo utilizar
conhecimento disponível em bases de dados já existentes, comprovando o potencial papel
desses bancos de dados como fonte de informação e conhecimento. A técnica automatizada
elimina a necessidade de maiores interações com o usuário e a aplicação de questionários. Isso
implica em satisfação do cliente, pois não é necessário abordá-lo diretamente para responder
perguntas referentes à sua satisfação. A abordagem proposta neste trabalho é independente de
domínio, e por esse motivo não necessita da utilização de dicionários e de listas de termos
pré-confeccionadas, proporcionando economia de tempo e de custos, além de possibilitar a
descoberta de novos atributos importantes, até então desconsiderados que, por sua vez, auxiliam
na geração de novos conhecimentos.

2.3 Representação de documentos

Um dos objetivos fundamentais do processo de Mineração de Textos é representar os
textos em um formato adequado ao algoritmo que se deseja utilizar na fase da extração de
padrões.

Para isso, foram desenvolvidas diferentes abordagens, entre as quais, as mais comumente
utilizadas são o modelo de representação espaço vetorial e o modelo de representação baseado
em redes. Esses dois modelos serão abordados nas subseções a seguir.



44 Capítulo 2. Fundamentos relacionados à descoberta de conhecimento em textos

2.3.1 Modelo de representação espaço vetorial

Para a representação de documentos textuais utiliza-se, na maioria das vezes, o “mo-
delo espaço vetorial” ou, simplesmente, "modelo vetorial". Neste modelo, cada documento é
representado por um vetor e cada posição desse vetor corresponde a uma dimensão chamada de
atributo/termo da coleção de documentos (SALTON, 1989). Esses atributos geralmente represen-
tam as palavras simples, mas também podem representar conjuntos de palavras ou frases. O valor
atribuído a cada dimensão pode indicar a ausência ou a presença do atributo no documento (0 ou
1), além de sua frequência em um documento (term frequency (TF)), da quantidade de documen-
tos em que esse atributo aparece (document frequency (DF)), a frequência inversa desse atributo
na coleção de documentos (inverse document frequency (IDF)), e a combinação da frequência no
documento com a frequência inversa na coleção de documento (term frequency-inverse document

frequency (TF-IDF)).

O modelo espaço vetorial é simples de ser construído e é computado facilmente, além
de possibilitar o uso dos métodos tradicionais que lidam com vetores de atributos numéricos.
A técnica de representação baseada no modelo espaço vetorial mais tradicional na área da
mineração é a chamada de Bag-of-Words (BOW). Com a utilização dessa técnica, o conjunto
de documentos pode ser representado em um modelo espaço-vetorial, formando uma matriz do
tipo atributo-valor. Nessa matriz, cada documento é representado por um vetor e cada palavra
(termo) encontrada na coleção de documentos pode tornar-se uma dimensão no espaço-vetorial
(ROSSI, 2016). Todavia, nesse modelo, consideram-se as palavras como sendo independentes
entre si. Desse modo, não são considerados aspectos sintáticos ou semânticos dos textos. Além
disso, as representações baseadas no modelo espaço vetorial normalmente apresentam alta
dimensionalidade e alta esparsidade.

Outro problema apresentado pela BOW é que esse modelo de representação não é capaz
de capturar os conceitos representados por um conjunto de palavras (por exemplo “mineração
de dados”). Para lidar com esse problema, Rossi e Rezende (2011b) propõem uma abordagem
denominada Bag-of-Related-Words, que gera palavras relacionadas e as usa como recursos. Essa
abordagem também considera recursos compostos por palavras únicas. A abordagem proposta
gera recursos a partir de cada documento de uma coleção por meio das regras de associação. Com
a obtenção dos itens das regras de associação compõem-se as características de um documento
(por exemplo, a regra "data⇒ mine" gera o recurso “data mine”). As regras de associação
também auxiliam na redução da dimensionalidade da BOW, já que são usadas como recursos
apenas as palavras que ocorrem com uma frequência acima de um determinado limite e as
palavras que coexistem no documento.

Algumas técnicas como Latent Semantic Indexing e Latent Dirichlet Allocation também
foram desenvolvidas para auxiliar na redução da dimensionalidade (AGGARWAL; ZHAI, 2012;
KUHN; DUCASSE; GÍRBA, 2007). Tais técnicas se focam na seleção dos termos mais relevantes
da coleção de documentos. Para isso, formas alternativas de um mesmo termo são reduzidas
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a uma representação comum, que expresse o mesmo conteúdo. Desse modo, essas técnicas
removem ruídos causados por termos sinônimos e polissêmicos, reduzindo a dimensionalidade e
agregando certo valor semântico à representação. Todavia, essas técnicas ainda tratam os textos
como um conjunto de palavras independentes e desordenadas. Portanto, relacionamentos e ideias
contidos nos textos ainda não são representados (SINOARA; ANTUNES; REZENDE, 2017).

2.3.2 Modelo de representação baseado em redes

Atualmente, como uma alternativa às representações baseadas no modelo espaço vetorial,
nota-se uma considerável ênfase no desenvolvimento de modelos de representação baseados em
redes (ou grafos). As redes são capazes de representar diferentes tipos de objetos e diferentes
tipos de relações (JIANG et al., 2010). As relações entre os objetos possibilitam a extração de
padrões que, dificilmente, seriam capturados por algoritmos baseados no modelo espaço vetorial,
além de serem úteis para melhorar a qualidade dos padrões extraídos (LU; GETOOR, 2003).

Uma rede pode ser descrita como um grafo e, como tal, herda suas propriedades concei-
tuais. Um grafo é definido como uma estrutura matemática que consiste em dois conjuntos: V

(vértices) e A (arestas), resultando na fórmula G = (V,A), onde A = {i j = {i, j}}, sendo que i e
j devem pertencer a V . O conjunto de arestas A induz uma relação binária em V , chamada de
relação de adjacência dos vértices de G, ou seja, um determinado vértice (ou nó) é adjacente a
outro se houver uma aresta que una a ambos. Assim, uma matriz de adjacência Anxn é definida
por ai j = 1 se existe uma aresta entre os nós i e j, e por zero nas demais posições.

Um grafo também pode ser direcionado ou não. Em um grafo não direcionado existe uma
relação simétrica entre os dois vértices que compõem um link. Por sua vez, um grafo direcionado,
também chamado de dígrafo, é aquele que configura uma relação não simétrica entre os dois
objetos da relação. A representação gráfica da aresta de um dígrafo é uma seta, que aponta a
relação de um vértice para outro. Os dígrafos podem ser cíclicos, quando há um caminho de um
vértice para ele mesmo, ou acíclicos quando não existe esse caminho.

As redes são capazes de modelar conteúdos textuais e serem úteis em diferentes etapas
da Mineração de Textos, podendo ser utilizadas na fase do pré-processamento, da extração de
padrões e do pós-processamento. Uma representação em rede pode aumentar o número de links

que compõem o caminho intermediário entre as diferentes palavras que compõem um texto,
possibilitando a extração de todas as palavras envolvidas em um relacionamento. Por meio das
redes é possível representar, além das palavras do texto, também os seus radicais, part-of-speech,
ordem de ocorrência, hiperonímias e a estrutura, divisão e ordem das sentenças (JIANG et al.,
2010).

Assim, com o objetivo de se obter uma representação mais rica de textos escritos em
língua natural e que possa ser processada por sistemas computacionais, têm surgido diversos
métodos para a geração de diferentes tipos de redes a partir de textos. Nesse modelo de repre-
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sentação, geralmente os vértices representam os substantivos (sujeitos e objetos) das sentenças
e as arestas representam os verbos, formando assim um grafo. Como exemplo desse modelo
de representação, encontramos na literatura as redes semânticas de Sowa (1983) e também
Resource Description Framework (RDF), cujo modelo é a base da web Semântica. Em RDF, a
representação é feita no formato de tripla (sujeito-verbo-objeto), e o conjunto de várias triplas
sobre um mesmo assunto é visto como um grafo direcionado (ALLEMANG; HENDLER, 2011).

Recentemente, também na área da saúde, o SemMedDB 3 (KILICOGLU et al., 2012),
o banco de dados semântico da MEDLINE 4, foi convertido em um banco de dados de gra-
fos, chamado de Neo4j 5, facilitando a extração de relações usando padrões de descoberta e
possibilitando a fusão intuitiva de fontes de informação. O SemMedDB é um repositório de
predicações semânticas no formato de triplas (sujeito-predicado-objeto) extraído por SemRep
(RINDFLESCH; FISZMAN, 2003). O SemMedDB atualmente contém informações sobre apro-
ximadamente 94 milhões de predicações de todas as citações do PubMed (cerca de 27,9 milhões
de citações, em 31 de dezembro de 2017) e forma a espinha dorsal do aplicativo MEDLINE
Semântico (KILICOGLU et al., 2008; RINDFLESCH et al., 2011).

Encontram-se na literatura diversos exemplos de trabalhos que utilizaram grafos para
representar textos, extraindo informações e/ou conhecimento na área da saúde. Hristovski et al.

(2015) transformaram e carregaram o SemMedDB no banco de dados Neo4j e implementaram
algoritmos básicos de descoberta com a linguagem de consulta Cypher. Os autores concluíram
que armazenar os dados necessários para a descoberta semântica é mais natural quando essa
é feita em um banco de dados de grafos e que a implementação de algoritmos de descoberta
é conceitualmente mais simples com uma linguagem de consulta de grafos. Haussmann et al.

(2019) elaboraram um grafo de conhecimento alimentar unificado que liga os vários conteúdos
relacionados aos alimentos, preservando as informações de proveniência. Esse grafo foi então
utilizado em diversas aplicações, incluindo um serviço que permite ao usuário determinar qual
receita fazer considerando restrições como alergias.

Já Cui et al. (2020) criaram uma rede guiada pelo conhecimento para detectar desinforma-
ção em saúde. Os autores utilizaram uma abordagem que aproveita as informações adicionais do
grafo de conhecimento médico e propaga informações junto com a rede. Para isso, incorporaram
um grafo de conhecimento médico e um grafo bipartido artigo-entidade que propaga os embed-

dings de nós por meio de caminhos de conhecimento. Gaur, Faldu e Sheth (2021) demonstraram
como o conhecimento, fornecido como um grafo de conhecimento pode ser incorporado à apren-
dizagem profunda (deep learning), usando aprendizado infundido de conhecimento (K-iL). Por
meio de exemplos de aplicativos de processamento de linguagem natural em saúde e educação,
os autores discutiram a utilidade de K-iL para interpretabilidade e explicabilidade.

3 https://skr3.nlm.nih.gov/SemMedDB/
4 https://pesquisa.bvsalud.org/portal/
5 https://neo4j.com/product/neo4j-graph-database/
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Diversos outros processos e sistemas foram criados para a geração de grafos baseados
em linguagem natural não só para a área de saúde. Garrido et al. (2013) apresentaram o sistema
TM-Gen (Topic Map Generator), que gera um mapa de tópicos a partir de uma coleção de
documentos, o qual pode ser convertido em triplas RDF. A coleção de documentos é pré-
processada, extraindo uma lista de entidades nomeadas e palavras lematizadas, bem como suas
frequências. A construção do mapa de tópicos da coleção é gerada a partir do mapa de tópicos
de um resumo de cada documento. Para isso, é calculada uma pontuação para cada sentença
de cada documento, baseada na frequência das palavras e entidades nomeadas presentes. Para
cada documento, suas sentenças são agrupadas por similaridade e as sentenças com maior
pontuação de cada grupo formam um resumo do documento. O mapa construído passa por uma
simplificação semântica, na qual é feito um tratamento de sinônimos e desambiguação utilizando
recursos léxicos. Por fim, os mapas de todos os documentos da coleção são combinados em um
único mapa de tópicos, que pode ser representado no formato RDF.

Draicchio et al. (2013) desenvolveram a ferramenta FRED, implementando um método
para geração de grafo RDF. Para isso, utilizam um formalismo lógico chamado Discourse

Representation Theory para extrair as relações do texto (PRESUTTI; DRAICCHIO; GANGEMI,
2012). Essa tarefa é realizada pelo parser Boxer, ferramenta implementada em Prolog que realiza
análise semântica e retorna os textos em uma representação lógica baseada nos papéis temáticos
da VerbNet. Esse formato lógico é convertido para o formato RDF por meio de regras de tradução
e heurísticas desenvolvidas especificamente para tal tarefa. A conversão é realizada com o reuso
de vocabulário de ontologias já existentes.

O sistema proposto por Hassanzadeh et al. (2013), chamado de T2R, não utiliza nenhuma
fonte de conhecimento externo para converter textos em triplas RDF. T2R tem como entrada
um documento textual e como saída triplas RDF que representam o conteúdo do documento.
Primeiramente o documento é pré-processado, utilizando-se parsers tanto sintático quanto
semântico para poder gerar triplas. Caso a sentença tenha mais de um verbo, ela é dividida de
forma que cada sentença contenha apenas um verbo. Logo após, os parsers são executados para
cada sentença. As relações entre os diferentes componentes da sentença e o verbo, identificadas
pelo parser sintático, dão origem a triplas. Já o parser semântico identifica entidades nomeadas e
papéis semânticos. Para as entidades nomeadas são geradas triplas "is-a" entre a entidade e sua
categoria (pessoa, localização, organização, etc.). Também são geradas triplas relacionadas com
os papéis semânticos identificados para os núcleos de cada frase.

A ferramenta Graphia, criada por Carvalho, Freitas e Silva (2013), também visa a geração
de grafos RDF a partir de textos em língua natural, integrados a ontologias Linked Open Data.
O modelo utilizado pelo Graphia, chamado de structured data graph (FREITAS et al., 2013),
além das entidades (vértices) e relações (arestas), também representa o contexto das relações,
tais como localizações e datas. Para a geração do grafo, primeiramente o texto passa por um
parser sintático, que gera a estrutura sintática das sentenças. Logo após, são identificadas as



48 Capítulo 2. Fundamentos relacionados à descoberta de conhecimento em textos

entidades presentes no documento, por meio de um mapeamento com URIs da DBpedia, e então
é executado um processo de resolução de correferência de pronomes pessoais, possessivos e
reflexivos. A partir da estrutura sintática de cada sentença, juntamente com as URIs das entidades
e informações de correferências, são geradas árvores de triplas baseadas em regras sintáticas
desenvolvidas manualmente para essa tarefa. O grafo final é gerado a partir das árvores de triplas
e pode ser representado utilizando a notação RDF.

Xu et al. (2015) desenvolveram o Knowle, um sistema de gerenciamento de notícias
on-line. Os autores introduziram nesse sistema um modelo de rede de enlace semântico. Os
elementos centrais do sistema são eventos de notícias da web ligados por seus relacionamentos
semânticos. Knowle é um sistema hierárquico de dados, composto por três diferentes camadas
formadas por conceitos, recursos e eventos. O sistema fornece então os vários relacionamentos
semânticos entre essas diferentes camadas. Em um estudo de caso, o sistema foi usado para
organizar e extrair notícias sobre saúde, e mostrou seu potencial para analisar grandes bancos de
dados nesse campo. Shi et al. (2017) desenvolveram uma WordNet com foco em associações de
design e engenharia, integrando abordagens de Mineração de Textos para construir uma rede de
ontologia de aprendizagem não supervisionada. A probabilidade subsequente e a análise de rede
de velocidade foram aplicadas com diferentes comportamentos estatísticos para avaliar o grau de
correlação entre os conceitos para a recuperação de informações de projeto.

Stella (2020) propôs redes textuais forma mentis (TFMN), como caixas de vidro introdu-
zidas para extrair e compreender a estrutura de mentalidades (em latim forma mentis) a partir de
dados textuais. Para isso, o autor combinou ciência de redes, psicolinguística e Big Data. Como
conclusão, o autor observou que os TFMNs identificaram com sucesso conceitos relevantes em
textos de referência, sem supervisão, possibilitando novas maneiras de monitorar as mentalidades
online coletivas e oferecendo um terreno com dados informados para a formulação de políticas.
Hattab (2021) buscou compreender e analisar quantitativamente a evolução dinâmica das relações
entre o Building Information Modeling (BIM) e a sustentabilidade crítica para o desenvolvimento
de funcionalidades do BIM para satisfazer as necessidades crescentes de sustentabilidade da
indústria. A análise do conteúdo dos textos foi baseada em regras, usando Mineração de Textos
para recuperar e estruturar os dados textuais em diferentes dimensões definidas: funcionalidades
BIM, software, aspectos de sustentabilidade, sistemas de certificação verde, fases do projeto e par-
tes interessadas. A teoria das redes sociais foi então aplicada para mapear e medir as associações
entre os componentes das dimensões para analisar as mudanças dinâmicas em suas sinergias ao
longo de três períodos. Os resultados revelaram uma transformação significativa na diversidade,
magnitude e expansão das associações entre o BIM e os domínios da sustentabilidade em toda a
cadeia de abastecimento.
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2.3.3 Métricas de redes complexas

Existem redes que apresentam propriedades topológicas particulares (não triviais) em
relação aos grafos mais simples (com um padrão regular) (NEWMAN, 2003; METZ et al.,
2007; LÁSZLÓ, 2014). Essas redes são chamadas de "redes complexas" e são originárias da
Teoria das Redes Complexas (STROGATZ, 2001; ALBERT; BARABÁSI, 2002), apresentando
características próprias, com propriedades organizacionais mais robustas, que se relacionam à
modelagem do mundo real. As redes complexas podem evoluir no tempo e alterar a sua estrutura,
possibilitando a simulação de processos dinâmicos.

Estudos em redes complexas foram motivados pelos trabalhos de Erdos e Rényi (1959)
(redes aleatórias), Watts e Strogatz (1998) (redes pequeno-mundo), Barabási e Albert (1999)
(redes livres de escala) e, principalmente pelo seu poder computacional. Tal poder favoreceu o
estudo das propriedades topológicas e dinâmicas das redes do mundo real, favorecendo também
a exploração de amplos bancos de dados disponíveis (ALMEIDA, 2013).

A seguir, é apresentado um breve resumo de algumas propriedades particulares das redes
complexas e de algumas métricas frequentemente utilizadas na literatura. Esses métricas visam
detectar os vértices mais importantes em uma rede. As definições reportadas a seguir foram
baseadas nos trabalhos de Nicoletti e Hruschka Jr (2006), Newman (2010) e Brede (2012) .

A) Tipos de redes

Os três principais modelos de redes complexas são: as redes aleatórias, as redes pequeno-
mundo e as redes livres de escala. Esses três tipos de redes são descritos a seguir:

Redes aleatórias (ERDOS; RÉNYI, 1959): o processo de formação da rede ocorre de modo
aleatório. Arestas não direcionadas podem ser adicionadas entre um número fixo de N

vértices. Os vértices interligam-se aleatoriamente. Todos os vértices têm mais ou menos
a mesma quantidade de ligações, ou a mesma probabilidade de receber novas ligações.
Nesse tipo de rede, o grau esperado de um vértice qualquer é definido por:

〈k〉= p(N−1) (2.4)

onde p é a probabilidade de um vértice se conectar a um outro vértice qualquer, enquanto
N representa o número de vértices da rede e k é o total de arestas que incidem em um
determinado vértice.

Redes pequeno-mundo (WATTS; STROGATZ, 1998): a maioria dos vértices se conecta a
outros vértices através de um caminho mínimo (geodésico), ou seja, grande parte das
conexões são estabelecidas entre vértices mais próximos, apresentando-se como um mundo
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pequeno. Assim, a distância média entre dois vértices quaisquer da rede não ultrapassa um
pequeno número de vértices. O comprimento do caminho mínimo médio CM entre pares
de vértices presentes em um grafo não direcionado é dado por:

l =
1

1
2n(n+1) ∑

i≥ j
di j (2.5)

onde di j é a distância geodésica do vértice i até o vértice j.

Redes livres de escalas (BARABÁSI; ALBERT, 1999): existe a tendência de um novo vértice
se conectar a um outro vértice que possui um grau elevado de conexões. Quanto mais
ligações um vértice apresenta, mais probabilidade possui de criar novas ligações (cone-
xão preferencial). Essa característica implica em redes com poucos vértices altamente
conectados, denominados hubs, e muito vértices com poucas conexões. Esse tipo de rede
segue uma função f (x) que permanece inalterada com um fator multiplicativo sob um re-
escalonamento da variável independente x. Portanto, a distribuição de graus, neste tipo de
rede, segue a Lei de Potência, desde que exista uma solução somente para f (xa) = b f (x).

B) Propriedades topológicas das redes

As redes complexas apresentam algumas propriedades particulares, empregadas em
análises que se baseiam em seus diferentes aspectos. Em seguida são apresentadas algumas
dessas principais propriedades:

Coeficiente de agrupamento (clustering coefficient): quantifica os fenômenos de transitivi-
dade entre os vértices. Em outras palavras, quando um vértice i se conecta a um vértice
j, e esse vértice j se conecta a um vértice y, as chances do vértice i estar conectado
com o vértice y aumentam. Assim, a transitividade indica a presença de "triângulos" na
rede, ou seja, conjuntos de três vértices conectados uns aos outros. Quando o coeficiente
de agrupamento é definido para cada um dos vértices do grafo, obtém-se uma medida
local; quando se refere ao grafo inteiro, obtém-se uma medida global. O coeficiente de
agrupamento local Ci é definido como o número de arestas nei que conectam os vértices
adjacentes (vizinhos) do vértice vi em G, dado por:

Ci =
2nei

ki (ki−1)
, (2.6)

em que, ki (ki−1) representa o número máximo de arestas contidas no subgrafo de vizinhos
de vi onde, 0≤Ci ≤ 1.
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Para a definição do coeficiente de agrupamento global toma-se a média de todos os valores
de Ci em G, tendo-se:

C =
1
N ∑

i∈V
Ci, (2.7)

em que, 0≤C ≤ 1.

Distribuição de graus: probabilidade que um nó, escolhido aleatoriamente, tenha K vizinhos.
Assim, a distribuição de graus indica a probabilidade de um determinado vértice ter grau
fixo. Uma função de distribuição cumulativa é uma maneira de quantificar essa distribuição:

Pk =
∞

∑
k′=k

pk′ (2.8)

em que pk′ é a fração de nós da rede com grau k e Pk é a função cumulativa de distribuição
de probabilidades.

Todavia, em um dígrafo, cada vértice possui um grau de entrada e um grau de saída, o que
acarreta em uma equação diferente para o cálculo da distribuição de graus. Essa equação é
escrita em função de p jk com duas variáveis, as quais representam a fração de vértices que
possuem, simultaneamente, um grau de entrada j e um grau de saída k.

Resistência: indica a capacidade quanto à remoção de alguns vértices, sem que haja perda da
funcionalidade da rede. A resistência se relaciona diretamente com a distribuição de graus
dos vértices, já que a remoção de alguns vértices pode ocasionar a perda da conexão entre
pares de vértices ou aumentar o caminho mínimo de um vértice a outro.

Correlação de graus: indica se as arestas de uma rede associam vértices com graus parecidos.
Em redes com variações de padrões, a correlação de graus é usada para identificar a
probabilidade de conexão dos vértices de diferentes tipos.

C) Medidas de centralidade

As medidas de centralidade (ou métricas) são utilizadas para medir a importância de um
vértice na rede. Essas medidas podem ser utilizadas como um tipo de atribuição automática de
peso (ou valor) para os termos que compõem uma rede textual. Tal atribuição pode ser usada para
a seleção de termos-chave em conjunto de dados textuais. Quanto maior o número de conexões
diretas um vértice possui com outros vértices, mais importante ele é na rede. Uma medida de
centralidade de nó é uma função cx : V → R, contruída de modo que a relação de ordem entre
cx (vi) e cx

(
v j
)

reflita a percepção de que vi é mais central do que v j, em algum sentido.
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A seguir estão algumas das medidas de centralidade de redes complexas mais utilizadas
na literatura:

Centralidade de grau (degree centrality): representa o número de contatos diretos que um
vértice possui. Em outras palavras, é o número de ligações de um vértice. Desse modo, a
centralidade de grau é a contagem do número de adjacências de um vértice vk, formalmente
descrito como:

Seja G um grafo qualquer com n vértices e seja vk um vértice de G, a centralidade de grau
de vk, representada por dk, é o número de arestas incidentes a vk, ou seja:

dk =
n

∑
j=1

ak j, (2.9)

onde ak j são elementos da matriz de adjacência A(G).

Em dígrafos, existem também o grau de entrada (número de arestas que incidem em um
vértice) e o grau de saída (número de arestas que partem do vértice).

Centralidade de intermediação (betweenness centrality): fração de caminhos mais curtos
(geodésicas) que incluem um vértice. É uma medida baseada em um caminho mínimo,
utilizada para identificar arestas que conectam comunidades. Vértices com valores al-
tos de centralidade de intermediação geralmente possuem maior influência no fluxo de
informação dentro da rede.

Seja um grafo G composto por um conjunto de vértices V , um conjunto de arestas A e
uma função de custo C(a) que atribui peso às arestas. Sejam i, j e u vértices distintos de G.
Seja

∣∣σi j
∣∣ o número de caminhos mínimos entre i e j, e

∣∣σi j,u
∣∣ o número desses caminhos

que passam por u. A centralidade de intermediação para o vértice u é representada por:

Bu = ∑
i∈V

∑
j∈V\{i}

σi j,u

σi j
. (2.10)

Centralidade de proximidade (closeness centrality): calcula a centralidade de um vértice em
termos da sua capacidade de acessar, via geodésicas, outros vértices da rede. Ou seja, é a
soma das distâncias de um vértice em relação aos demais vértices presentes no grafo.

Seja G um grafo conexo com n vértices e seja vk um vértice de G, a centralidade de
proximidade de vk é dada pelo inverso da soma das distâncias de vk a todos os demais
vértices do grafo, isto é:

cc(vk) =
1

∑
n
j=1 dist(v j,vk)

. (2.11)
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Centralidade de autovetor (eigenvector centrality): mede a centralidade dos vértices segundo
a soma ponderada das conexões diretas e indiretas de cada vértice. Essa medida é baseada
no conceito de autovalores e autovetores da matriz de adjacência do grafo G.

Seja G um grafo conexo com n vértices e seja vk um vértice de G. A centralidade de
autovetor de vk é dada por:

caig(vk) = xk, (2.12)

onde xk é a k-ésima coordenada do autovetor positivo unitário x associado ao índice de G,
ou seja,

xk =
1
ρ

n

∑
j=1

ak jx j ;k = 1, ...,n. (2.13)

Encontram-se, na literatura, diversos trabalhos que se beneficiaram das propriedades
topológicas das redes complexas para a tarefa de mineração e análise de textos. Em seguida, são
apresentados alguns exemplos desses trabalhos.

Ke et al. (2014) usaram redes complexas para desenvolver um método para analisar a
qualidade do texto em chinês. Para o desenvolvimento do estudo, os autores utilizaram textos
produzidos por estudantes universitários na China. Esses textos foram então representados como
redes de livre escala (modelo de adjacência de palavras), a partir das quais foram obtidos recursos
típicos de rede, como coeficiente de agrupamento e dinâmica de rede. Os resultados revelaram
que recursos de rede complexas de diferentes qualidades de texto podem ser claramente revelados
e usados em potenciais aplicações para outros tipos de análise de texto. Wachs-Lopes e Rodrigues
(2016) desenvolveram um estudo com foco em redes complexas para auxiliar na compreensão
de questões relacionadas ao contexto. Os autores modelaram duas redes complexas, sendo a
primeira em inglês e a segunda em português, e apresentaram o estudo da dinâmica dessas duas
redes. Elas mostraram comportamento de pequeno mundo e a influência dos hubs (nós altamente
conectados), sugerindo que esses bancos de dados têm um alto grau de modularidade, o que
indica contextos específicos de palavras.

Matas (2017) propôs uma abordagem geral para identificar a medida de centralidade
mais adequada para a detecção de conceitos-chave em uma rede semântica ou linguística.
Para fins de avaliação, comparou a rede original de hiperlinks da Wikipedia com uma rede
de conceitos construída. Os resultados indicaram que todas as medidas utilizadas têm bom
potencial para identificar termos-chave e que a centralidade de grau (degree centrality) atinge a
melhor pontuação, seguida pela centralidade de intermediação (betweenness centrality) e pela
proximidade de centralidade (closeness centrality). Kastrin, Ferk e Leskošek (2018) utilizaram a
representação em rede para estudar a interação medicamentosa (DDI), representando as DDIs
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como uma rede complexa, na qual os nós se referem a drogas e os links se referem a suas
possíveis interações.

Moutidis e Williams (2019) usaram análise de redes complexas para detectar eventos
importantes em fluxos de notícias online (de alto volume) em tempo real. A abordagem utilizada
emprega técnicas de PLN para detectar entidades nomeadas e, em seguida, gera uma série de
redes com data e hora em que as entidades detectadas são vinculadas por coocorrência em artigos
e frases. Os eventos potenciais são extraídos por meio da detecção de comunidade em KeyGraphs,
relacionando entidades nomeadas e sintagmas nominais informativos de artigos relacionados.
Chire-Saire (2020) analisou a interação de pessoas no Twitter em países da América do Sul e
caracterizou o fluxo de dados através dos usuários por meio de representação em rede complexa
e Mineração de Textos. A distribuição de graus confirmou a ideia de existir um "sistema" e a
visualização de matrizes de adjacência mostrou a presença de grupos de usuários publicando
e interagindo juntos. Esse fato indicou a possibilidade de identificar robôs que enviam posts

constantemente.

Schwartz (2021), por sua vez, apresentou um método para explorar a Wikipedia para
desvendar o conhecimento interdisciplinar implícito, a fim de mapear e compreender como
diferentes disciplinas (arte, ciência, literatura) estão relacionadas e interagem entre si. Segundo o
autor, o formalismo de redes complexas possibilitou caracterizar o comportamento individual e
coletivo dos diferentes elementos (pessoas, ideias, etc.) dentro de cada disciplina e entre elas.
Os resultados obtidos mostraram a capacidade do método de conectar elementos relevantes em
diferentes disciplinas, mostrando que estes podem possuir muitas conexões implícitas além de
sua relação com um novo significado.

Todos esses trabalhos mostram o potencial que o modelo de representação em redes
complexas oferece a futuras investigações. Essas redes são capazes de revelar e manter as
relações existentes entre os conceitos e as sentenças que compõem um conjunto de textos, já
que possibilitam o cruzamento desses conceitos e sentenças. Portanto, possibilitam um tipo de
representação mais dinâmica, facilitando a extração de padrões mais precisos e significativos.

Todavia, Yang et al. (2013) ressaltam que, em comparação com a coexistência estatística,
as relações causais possuem algumas propriedades únicas. Por exemplo, ao se dizer que o
evento X causa o evento Y, espera-se que Y seja influenciado por X, e não o contrário. Esse fato
indica que existe uma assimetria intrínseca entre os conceitos relacionados, que não pode ser
desconsiderada. Desse modo, vários modelos utilizados para modelar relações causais, como
por exemplo, redes neurais artificiais, modelos de Markov e redes bayesianas podem apresentar
capacidade limitada para descobrir associações raras. Portanto, existe a necessidade de se utilizar
abordagens semânticas que expliquem de que modo essas relações de causa e efeito ocorrem.
Assim, nesta tese de doutorado, as medidas objetivas geradas pelas análises estatísticas, obtidas
por meio da extração de regras de associação e das medidas de redes complexas, são aprimoradas
pela análise subjetiva, baseada na análise semântica verbal (Subseção 2.4.4), a qual representa
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um meio promissor de analisar e entender de que modo os conceitos se relacionam entre si,
mantendo a assimetria intrínseca existente entre eles.

2.4 Análise semântica

Em termos de precisão, a Mineração de Textos é desafiada pela complexidade inerente à
natureza linguística dos textos escritos em linguagem natural (KORHONEN et al., 2014). Para au-
xiliar os pesquisadores a lidarem com essa complexidade, existem as técnicas de Processamento
de Linguagem Natural. Utilizando conhecimentos da área da Linguística, o PLN possibilita
o máximo aproveitamento do conteúdo textual, principalmente na fase do pré-processamento
dos dados, formalizando-os para que técnicas inteligentes de Mineração de Dados possam ser
aplicadas. Segundo Zweigenbaum e Demner-Fushman (2009), o PLN fornece a base para uma
MT mais sofisticada, pois possibilita a divisão de uma frase complexa em várias unidades
menores e, assim, é possível analisar a estrutura sintática e semântica dos seus componentes.

A análise sintática está relacionada com os aspectos superficiais da linguagem, ou seja,
sua estrutura e forma. Funciona como um conjunto de regras de combinação para formar palavras,
frases e sentenças. A análise semântica, por sua vez, está relacionada com o significado dessas
construções. Assim, pode-se definir a semântica como sendo o ramo da Linguística que tem
como foco de estudo as significações próprias inerentes às línguas naturais (TAMBA, 2006).

Os estudos semânticos focados no nível das palavras afirmam que estas podem apresentar
diversas relações entre si (PIETROFORTE, 2010). Entre essas relações encontram-se: a sinonímia
(termos sinônimos), a antonímia (termos antônimos), a hiperonímia (hierarquia de classificação
entre termos), a homonímia (termos com mesma forma gráfica porém com significados distintos),
a holonímia (relação parte-todo entre termos) e a polissemia (termo com mais de um significado).

Por sua vez, nos estudos semânticos a nível de sentenças, encontram-se: a paráfrase
(noção de sinonímia estendida para sentenças), o acarretamento (noção de hiponímia estendida
para sentenças), a contradição (sentenças contraditórias), a ambiguidade (sentença com mais
de um sentido), o anaforismo (quando um pronome presente na sentença se refere a um nome
citado na mesma sentença), a relação dêitica (quando um pronome presente na sentença se
refere a um ente existente no contexto) e a relação de escopo (quando a interpretação de uma
expressão da sentença depende da interpretação de outra). Existe também a anotação de papéis
semânticos, que tem como objetivo identificar o predicado de uma oração e então atribuir aos
seus argumentos (sujeito e complementos verbais) determinados papéis semânticos como: agente,
paciente, instrumento e locativo.

Segundo Sinoara, Antunes e Rezende (2017), o tema “semântica" começou a ser abordado
com mais frequência entre os trabalhos realizados em MT por volta de 2008. Entre os domínios
que mais se preocupam com esse tema, se destaca a biomedicina. Os trabalhos desenvolvidos
nessa área se baseiam na extração de eventos, genes ou proteínas e seus relacionamentos
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(RAVIKUMAR et al., 2011; XIA et al., 2011; MIWA et al., 2012).

A abordagem semântica mais comum utilizada em MT é a do tratamento da semântica
latente, realizada por meio do método Latent Semantic Indexing (LSI) (KUHN; DUCASSE;
GÍRBA, 2007; AGGARWAL; ZHAI, 2012), seguida por aplicações relacionadas ao uso de
conceitos ou tópicos presentes nos documentos (HUANG et al., 2008; WANG et al., 2013).
Todavia, essas abordagens não são capazes de fornecer explicações semânticas vinculadas a
relacionamentos que não pertençam a uma hierarquia semântica. Para se obter explicações
semânticas vinculadas a relacionamentos entre conceitos de classes semânticas distintas, deve-se
basear a análise em eventos. Assim, o foco principal desse tipo de análise recai necessariamente
sobre os verbos.

Nesse contexto, algumas abordagens passaram a incluir a análise focada em verbos (ou
predicados), também conhecida como análise baseada em predicações semânticas, para identificar
as relações baseadas em eventos presentes nos textos (KONTOS et al., 2000; SHARMA;
SWAMINATHAN; YANG, 2010; WANG et al., 2010). No entanto, as soluções propostas nesses
trabalhos normalmente são específicas de determinado domínio ou idioma, como acontece, por
exemplo, com o sistema SemRep, desenvolvido para aplicações na área da biomedicina.

O SemRep é um intérprete semântico de texto biomédico (RINDFLESCH; FISZMAN,
2003), constituído por um sistema simbólico de PLN que identifica predicações semânticas
(triplas compostas pelo sujeito-verbo-objeto) em citações MEDLINE (com quase 22 milhões de
títulos e resumos). Com base na sintaxe do inglês e no conhecimento de domínio estruturado
do UMLS, esse sistema é capaz de identificar alguns predicados centrais do domínio, tanto que
já foi usado para extrair mais de 60 milhões de predicações semânticas de todo o MEDLINE.
Essas predicações são armazenadas em um banco de dados MySQL disponibilizado para toda a
comunidade de pesquisa.

Outro domínio que representa uma evolução no desenvolvimento de aplicações de MT
baseadas em predicações semânticas é o da web, que definiu uma representação padronizada dos
dados, conhecida como web semântica. Essa representação é basicamente focada em semântica,
sendo usada para criar bases de conhecimento para conectar diferentes fontes que podem se
complementar. RDF é o modelo base para a criação de ontologias na web semântica (DOAN
et al., 2003). Nesse modelo, os dados também são estruturados em triplas (sujeito-predicado-
objeto). Caso existam várias triplas sobre um mesmo recurso, essas podem ser vistas como um
grafo direcionado, no qual o predicado (verbo), liga o vértice correspondente ao sujeito ao vértice
correspondente ao objeto (ALLEMANG; HENDLER, 2011).

Embora houve considerável progresso na MT com o auxílio de abordagens semânticas, o
reconhecimento e o entendimento das relações baseadas em eventos ainda é um problema a ser
contornado (GÁBOR et al., 2018). Assim, encontram-se diversos pesquisadores que passaram
a atuar na recuperação de relações do tipo causa-efeito (YU; WU; JANG, 2007; ABACHA;
ZWEIGENBAUM, 2011; WU; YU; CHANG, 2012; VEITCH; SRIDHAR; BLEI, 2020).
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Todavia, a maioria dos trabalhos desenvolvidos por esses autores ainda se concentra
principalmente no campo da biomedicina. Assim, esta tese de doutorado tem como um dos
seus objetivos trazer esse modelo de abordagem semântica também para outros domínio do
conhecimento, não limitando a sua aplicação à área da saúde.

2.4.1 Semântica aplicada na extração de relacionamentos causais

Os aspectos semânticos que se deseja destacar em uma determinada representação do
conhecimento motivam o tipo de extração e seleção de determinados tipos de agrupamentos e
relacionamentos semânticos entre as palavras (HODGE, 2000; CAFÉ; BASÍLIO, 2011). Esses
relacionamentos semânticos podem ser tanto taxonômicos quanto não-taxonômicos (ASIM et

al., 2018). São esses dois tipos de relacionamentos semânticos existentes entre os conceitos que
guiam as regras de interpretação dos seus significados. Segue uma breve explicação sobre cada
um deles:

• Relacionamento taxonômico: é aquele que ocorre a nível de conceitos e diz respeito a uma
sobreposição de suas características ou significados, incluindo itens da mesma categoria
subordinada. Assim, esses relacionamentos são representados por taxonomias, ou seja, por
relações estáticas e hierárquicas existente entre conceitos que pertencem a uma mesma
classe, como por exemplo, a relação existente entre os itens “cadeira – mesa – poltrona”,
que se enquadram na classe dos “Móveis”. Portanto, esse tipo de relacionamento se refere
apenas à estrutura lexical dos termos e diz respeito às práticas de nomeá-los, defini-los e
categorizá-los (GARDNER, 1996; PANTEL; LIN, 2001; CHUNG, 2003; WANG; HE;
ZHOU, 2017).

• Relacionamento não-taxonômico: é aquele que ocorre a nível de sentença e também é
conhecido como "relação temática" ou "relação semântica". Esse tipo de relacionamento
inclui itens externos ou complementares aos próprios conceitos, que se relacionam por
meio de cenários ou eventos (LIN; MURPHY, 2001). Assim, esses relacionamentos são
aqueles constituídos por relações dinâmicas existentes entre os conceitos de uma sentença.
Nesse tipo de relação, os conceitos assumem determinados “papéis temáticos”, ou seja,
desempenham determinadas funções na sentença, como “agente” e “paciente”. Desse
modo, os conceitos presentes nos relacionamentos não-taxonômicos compartilham uma
relação associativa de classes distintas e, portanto, não compartilham recursos de percepção
e não estão relacionados à hierarquia conceitual (LIN; PANTEL, 2001; GUARINO;
WELTY, 2002; SCHUTZ; BUITELAAR, 2005; KHOO; NA, 2006; SMIRNOVA; CUDRÉ-
MAUROUX, 2018). O relacionamento existente entre as palavras “Marceneiro – constrói –
mesa” revela a associação entre uma classe referente a “Profissões” e uma classe referente
a “Móveis”, ligadas por meio de um verbo.
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A descoberta de relacionamentos não-taxonômicos foi identificada na literatura como
sendo a mais difícil de se obter (SÁNCHEZ; MORENO, 2008; HASHIMY; KULATHURA-
MAIYER, 2013; QIU et al., 2018). Recentemente essa área de pesquisa vem atraindo especial
atenção, tanto que foi criado o desafio na SemEval 2018 (International Workshop on Semantic

Evaluation 6), descrevendo pela a primeira vez a tarefa de extração e classificação de relações
semânticas em resumos de artigos científicos. A partir dos resultados gerais da tarefa, concluíram
que a identificação confiável de instâncias de relação semântica era a etapa mais difícil no pipe-
line de processamento completo (GÁBOR et al., 2018). Essa dificuldade se deve à complexidade
linguística envolvida na construção de uma sentença e à identificação da função (papel temático)
que cada conceito desempenha na oração. A atribuição de papéis temáticos a relacionamentos
não-taxonômicos é uma tarefa difícil porque várias relações entre instâncias dos mesmos concei-
tos gerais são possíveis a nível semântico-lexical e a nível de sentença (KAVALEC; MAEDCHE;
SVÁTEK, 2004; HASHIMY; KULATHURAMAIYER, 2013).

Diversos trabalhos já empregam o reconhecimento sentencial de eventos e o preen-
chimento automático de papéis temáticos (HUANG; RILOFF, 2011; LLORENS; SAQUETE;
NAVARRO-COLORADO, 2013; CHEN et al., 2014). Esses trabalhos encontram na Teoria
dos Papéis Temáticos de Fillmore (1967) um modo de explicar como as palavras (conceitos)
de uma sentença se relacionam, e em particular, como o verbo determina o comportamento
dessas palavras. Claramente, estes métodos não estão livres de desvantagens. Os processos que
são baseados em relações temáticas são confrontados com a falta de consenso na literatura
sobre o número real de papéis temáticos, bem como a falta de consenso sobre a terminologia
exata desses papeis (VASQUES et al., 2016). Foram propostas várias abordagens para papeis
temáticos (incluindo as suas listas), que diferem radicalmente entre si (FILLMORE, 1967; DIK,
1981; GIVÓN, 1984; BRESNAN; KANERVA, 1989; JACKENDOFF, 1990; VANVALIN, 1990),
gerando um grande número de "tipos semânticos" para os conceitos.

Sabendo-se, portanto, que as entradas lexicais dos verbos contribuem para especificar
as outras palavras que se encaixam em uma oração, assim como suas formas morfológicas
e a ordem em que elas devem aparecer, os verbos ganharam destaque em investigações se-
mânticas (TRUESWELL; KIM, 1998; BOLAND; TANENHAUS; GARNSEY, 1990; KAVA-
LEC; MAEDCHE; SVÁTEK, 2004; SÁNCHEZ; MORENO, 2008; LLORENS; SAQUETE;
NAVARRO-COLORADO, 2013; WECHSLER, 2020). Assim, os verbos passaram a ser utiliza-
dos em diversas pesquisas também como instrumento para a extração de relacionamentos causais
em documentos textuais, como mostram os trabalhos a seguir.

Garcia et al. (1997) desenvolveram o COATIS, um sistema automático criado para
adquirir conhecimento de causalidade a partir de textos. Nesse sistema, os relacionamentos de
causalidade são identificados através do uso de um conjunto de verbos, chamados de indicadores
linguísticos de causalidade em sentenças. Os autores classificaram manualmente os verbos

6 https://alt.qcri.org/semeval2018/index.php?id=tasks
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causativos da língua francesa em 23 tipos de causalidade, como "resultar", "levar a", etc. A
presença de um indicador invoca o sistema a detectar a presença de relações de causalidade.

Khoo et al. (1998) desenvolveram um tipo de extração automática de informações de
causa e feito a partir de textos, utilizarando pistas linguísticas sem o uso de qualquer conheci-
mento de domínio. Essas pistas foram baseadas em verbos causativos, em construções resultantes,
em condicionais ("se ... então ...") e em advérbios e adjetivos causativos. Os padrões linguísticos
foram construídos com base em uma extensa revisão da literatura e em alguns Thesaurus. Os
padrões foram refinados aplicando-os repetidamente a frases de amostras tiradas do Wall Street

Journal, modificando os padrões para eliminar os erros e aplicando os padrões resultantes a
uma nova amostra de sentenças. Com base em uma análise manual dos documentos, os autores
construíram um conjunto de padrões linguísticos que geralmente indicam a presença de uma
relação de causalidade. O estudo relatou um recall de 68%, além de uma F-measure de 51%
para extrair a causa e de 58% para extrair o efeito.

Girju (2003) apresentou um sistema de conhecimento intensivo supervisionado que
se baseia em construções estruturadas de predicações semânticas (ou triplas) de <substantivo-
verbo-substantivo>. Essas triplas foram usadas para identificar novos pares de substantivos que
codificassem as causas e os efeitos, como por exemplo <Tsunamis, causam, ondas de maré>.
Nesse sistema, o verbo é identificado a partir de um conjunto de 60 verbos causais presentes
na Word-Net (por exemplo, “causa”, “leva a”, “provoca”). Assim, o autor desenvolveu uma
abordagem para identificar automaticamente padrões léxico-sintáticos que expressam a relação
causal e validam semi-automaticamente os padrões. Seu sistema alcançou uma pontuação de
precisão de 73,91%. Hashimy e Kulathuramaiyer (2013) procuraram considerar o contexto do
texto de entrada para obter uma classificação semântica dos relacionamentos, em particular, dos
relacionamentos de causalidade. Propuseram um framework para extrair os padrões semânticos
iniciais dos relacionamentos de causalidade das amostras de entrada. Em seguida, filtraram
esses padrões usando dois algoritmos. O primeiro algoritmo, chamado de "Desambiguação do
Sentido Baseado na Palavra com Propósito", foi utilizado para ajudar a determinar os sentidos
de causalidade do par de palavras e o segundo, chamado de "Grafo Baseado em Semântica”, foi
utilizado para determinar a existência dos relacionamentos de causalidade na frase, extraindo
suas causas e efeitos.

Vicente-Gomila (2014) demonstrou que uma ligação lógica e estruturada entre conceitos
pode tornar o processo de descoberta baseada em literatura mais rápido e com menos envolvi-
mento de especialistas no início do processo. Utilizando as relações de lógica de causas e efeitos,
o autor encontrou vários novos conceitos relativos com a vitamina A para descoberta aberta.
Para isso ele utilizou a teoria da solução inventiva de problemas, conhecida como modelo TRIZ
(VERBITSKY, 2004). Essa teoria é baseada na análise sintática e semântica da língua a fim de
extrair triplas no modelo “sujeito-ação-objeto”. O autor demonstrou a aplicação do TRIZ em
dois problemas diferentes: o problema da audição e do equilíbrio, conhecido como doença de
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Meniere, e alguns dos problemas atuais nas baterias de ar de lítio para veículos elétricos.

Todos esses trabalhos contribuíram significativamente para demonstrar a importância
de se realizar análises semânticas mais complexas, baseadas em eventos (relacionamentos
não-taxonômicos), para obter uma compreensão lógica dos relacionamentos de causa e efeito
existentes entre os diferentes conceitos. Também mostraram que a identificação de relaciona-
mentos causais pode contribuir para uma Mineração de Textos mais avançada.

No entanto, na maioria das vezes, esses trabalhos utilizaram listas pré-definidas de
verbos, desprezando qualquer outro relacionamento que não derivasse dessa lista. Esse fato gera
perda de informação relevante, principalmente no que diz respeito ao contexto e à descoberta de
relacionamentos implícitos. Outro problema é a limitação relacionada ao modelo de extração
baseado em triplas, que considera apenas o sujeito e o complemento objeto (geralmente objeto
direto) do verbo, desprezando as outras informações linguísticas presentes no sintagma verbal
(como objetos indiretos e adjuntos adverbiais, por exemplo), fundamentais para a obtenção de
uma compreensão mais abrangente do significado.

Uma outra desvantagem nos trabalhos de pesquisa citados anteriormente é a falta de uma
visão contextual das sentenças, que são analisadas isoladamente. Isso gera perda de informação,
que pode ser fundamental para a compreensão do conhecimento. A maioria dos sistemas e
abordagens concentra-se principalmente em fornecer métodos para extrair os relacionamentos
não-taxonômicos, mas não considera o contexto no qual esses relacionamentos possam estar
inseridos. O contexto está relacionado à compreensão do conjunto e entrelaçamento das várias
sentenças que compõem um texto, e não apenas à compreensão de algumas frases isoladas. Com
uma cadeia de ligações lógicas entre palavras e sentenças, relacionamentos explícitos podem
ser compreendidos e relacionamentos ocultos podem ser identificados. Segundo Nastase et al.

(2006), a causalidade é um tipo de relação complexa e não primitiva, que pode ser refinada
em sub-relações mais especializadas. Nesse sentido, apenas a rotulagem dos conceitos (papeis
temáticos) não é suficiente para revelar todos os relacionamentos causais existentes em um
texto. É necessário também efetuar o cruzamento das sentenças rotuladas para se obter as sub-
relações mais especializadas que fornecerão informações suficientes para a identificação de
relacionamentos causais.

A abordagem para extração de relacionamentos causais apresentada nesta tese busca
sanar essas deficiências, apresentando um modelo apto a gerar relacionamentos de causa e efeito,
independentemente da criação de listas de verbos considerados "causais". Além disso, essa
abordagem não se limita à extração de triplas, pois é capaz de extrair n-tuplas, que posteriormente
podem ser entrelaçadas em um mapa conceitual, a fim de preservar e considerar o contexto no
qual estão inseridas. Como resultado, obtém-se uma cadeia lógica entre sentenças e conceitos
que compõem o conhecimento ali representado.
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2.4.2 Extração de informação aberta

Os sistemas para extração de informação, do inglês "Information Extraction" (IE),
têm como meta identificar as relações semânticas do texto em língua natural (WU; WELD,
2010), extraindo automaticamente padrões de relacionamento úteis (GLAUBER; CLARO, 2018).
Existem duas abordagens para a IE: a abordagem tradicional e a abordagem de extração de
informação aberta, do inglês "Open Information Extraction" (Open IE). Esta última representa
um campo emergente de pesquisa em PLN.

A maioria dos sistemas baseados em IE tradicional usa aprendizagem supervisionada de
exemplos de relacionamentos específicos, exigindo um conjunto predefinido de fatos (também
chamados de proposições). Como tal, a IE tradicional normalmente depende da supervisão e
de domínios específicos, além de não ser escalonável para a web. Para superar essas limitações,
Etzioni et al. (2008) desenvolveram o paradigma Open IE, cujos principais objetivos são focados
na independência de domínio, na extração não supervisionada e na escalabilidade para operar
com grandes quantidades de texto da web (YATES et al., 2007; CORRO; GEMULLA, 2013).

A maioria das técnicas de Open IE não requer nenhum conhecimento prévio ou dados
de treinamento rotulados manualmente e, portanto, não se limita a um conjunto de relações
ou entidades pré-especificadas. Esse paradigma detecta todos os tipos de relações semânticas
entre pares de argumentos, também chamados de termos ou conceitos, independentemente do
domínio de aplicação (ETZIONI et al., 2008; ETZIONI et al., 2011). Na Open IE, os fatos são
extraídos no formato de tuplas (ou asserções), que representam uma estrutura fixa que relata
a relação verbal existente entre os argumentos contidos na frase. Uma tripla é frequentemente
usada para a representação, consistindo em um verbo e dois argumentos, como no formato
<argumento1-verbo-argumento2>. Na frase “O menino compra o jornal na banca", são extraídas
as seguintes triplas: <o menino-compra-o jornal> e <o menino-compra-na banca>.

Os primeiros trabalhos em Open IE se concentraram no processamento da língua inglesa,
incluindo o extrator TextRunner (YATES et al., 2007) e WOEpos (WU; WELD, 2010), que usam
um classificador auto-supervisionado para treinar seus exemplos de relacionamentos. ReVerb
(FADER; SODERLAND; ETZIONI, 2011), ao contrário de seus antecessores, sai do estágio
de aprendizado de máquina e usa regras baseadas em restrições sintáticas e lexicais para extrair
argumentos e seus relacionamentos, com marcação de classe gramatical (POS tagger) ou Noun

Phrase Chunking (NP Chunker). Esses sistemas são altamente eficientes, mas de baixa qualidade
(DRAGONI; FEDERICI; REXHA, 2019), talvez pelo fato de empregarem apenas recursos
sintáticos superficiais (POS tagger e/ou NP Chunker).

Para melhorar a qualidade da extração, sistemas como WOEparse (WU; WELD, 2010),
Kraken (AKBIK; LÖSER, 2012), Ollie (Mausam et al., 2012), ClausIE (CORRO; GEMULLA,
2013) e CSD-IE (BAST; HAUSSMANN, 2013) passaram a usar recursos complexos baseados
em informações linguísticas mais profundas, extraídas de árvores de dependência. Esse tipo
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de recurso é capaz de descrever a análise sintática/semântica usando links de dependência
que mostram as relações entre todas as palavras que compõem uma frase (TAPANAINEN;
JARVINEN, 1997; HOVY; LIN; ZHOU, 2005), como mostra a Figura 3.

Figura 3 – Exemplo de aplicação do analisador de dependências gramaticais para a língua portuguesa

Fonte: Extraído do site https://explosion.ai/demos/displacy

Na Figura 3, a classe de palavras presente abaixo da frase expressa o nível de análise mais
elementar, ou seja, a marcação POS de cada token (unidade linguística). As setas representadas
indicam as relações complexas entre os tokens, ou seja, a análise sintático/semântica (tokens

de dependência) expressa pelas palavras entre as setas. A frase “Os alunos apresentarão seus
trabalhos amanhã” traz, como raiz (root), o verbo “apresentar”. É essa raiz que conecta o sujeito
(nsubj) “os alunos” com o objeto direto (obj) “seus trabalhos” e com o modificador adverbial
(advmod) “amanhã”.

A abordagem baseada em árvore de dependência também foi explorada com sucesso na
criação de sistemas e abordagens Open IE multilíngues, como o EXTRHECH para inglês/es-
panhol (ZHILA; GELBUKH, 2014) e o PropsDE para inglês/alemão (FALKE et al., 2016).
Para a língua portuguesa, foram desenvolvidos os sistemas multilíngues DepOE (inglês/por-
tuguês/espanhol/galego) (GAMALLO; GARCIA; FERNÁNDEZ-LANZA, 2012) e o ArgOE
(inglês/espanhol/português/francês/galego) (GAMALLO; GARCIA, 2015), que contam com
analisadores multilíngues e regras gerais de extração baseadas em padrões para gerar triplas de
destino em diferentes idiomas.

Segundo Oliveira e Claro (2019), embora essas abordagens tenham um bom desempenho,
os métodos que lidam com idiomas específicos têm um melhor desempenho, pois são capazes
de abranger os conhecimentos próprios de cada idioma, como por exemplo, gíria, expressões
idiomáticas, etc. Assim, para lidar especificamente com a língua portuguesa, foram desenvolvidas
abordagens e sistemas como DependentIE (OLIVEIRA; GLAUBER; CLARO, 2017) e a sua
última versão, DPToie (OLIVEIRA; CLARO, 2019), que utilizam regras artesanais específicas
para o português. DependentIE (OLIVEIRA; GLAUBER; CLARO, 2017) é um sistema que
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utiliza templates para token, POS tagger e tarefas de analisador de dependências como recurso
para identificar fatos em sentenças. O DptOIE (OLIVEIRA; CLARO, 2019) treina modelos para
POS tagger e analisadores de dependência para o português, usando regras artesanais e uma
busca em profundidade adaptada (adapted in-depth search) (DFS) para explorar a árvore de
dependências. Os autores implementaram módulos para lidar com casos particulares de sentenças
com conjunções coordenativas, orações subordinadas e apostos.

Assim como DependentIE e DptOIE, o algoritmo Open IE apresentado neste trabalho
de doutorado (Subsubseção 2.4.4.1) também emprega regras específicas da língua portuguesa e
se baseia em semântica verbal. No entanto, ao contrário do DependentIE e do DptOIE, utiliza
apenas regras manuais baseadas na gramática e um Analisador de Dependências para a língua
portuguesa; nenhum outro recurso linguístico, como por exemplo POS tagger, é usado para
extrair os fatos. Esse algoritmo é capaz de estruturar as sentenças de um texto em n-tuplas,
preservando assim sua gramaticalidade geral. Deste modo, obtêm-se todos os constituintes de
uma frase (argumentos), sendo possível representá-los no formato n-árias (conectando mais de
dois argumentos) a fim de obter uma extração mais completa, informativa e menos sujeita a
erros.

Toma-se a seguinte frase como exemplo: "Maria comprou sua casa em 2008". Como
resultado da extração binária (tripla), obtém-se os seguintes fatos: (Maria-comprou-sua casa) e
(Maria-comprou-em 2008). Esses fatos binários são verdadeiros, mas incompletos. O fato (Maria-
comprou-em 2008), neste caso, perde um aspecto importante sobre aquilo que Maria comprou
em 2008, ou seja, sua casa. Uma representação no formato n-ária, por sua vez, possibilita a
interação entre os três termos da frase (Maria-comprou-sua casa-em 2008).

2.4.3 Mapas conceituais

Os mapas mentais são ferramentas de visualização gráfica no formato de diagramas,
criados no final da década de 60 por Buzan (2005), com o intuito de facilitar a visualização
de informações por meio do seu encadeamento não-linear. A estrutura desses mapas em forma
de rede possibilita uma visão global do tópico modelado, reduzindo o tempo de leitura e o
tempo gasto para identificar as palavras-chave de um texto (KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).
Todavia, esses mapas não são passíveis de análise lógica. Para tornar esse tipo de análise possível,
foram criados os mapas conceituais, na década de 70, por Novak, Gowin e Bob (1984). Esses
mapas são estruturados com base em proposições construídas por meio de relações existentes
entre os conceitos e explicitadas por meio de frases de ligação (CAÑAS; NOVAK; GONZÁLEZ,
2004; NOVAK, 2010).

Nos mapas conceituais, os conceitos são colocados dentro de caixas ou círculos, que são
conectados por setas rotuladas e direcionadas (frases de ligação). Os conceitos ligados pelas setas
criam então uma proposição, representando um sistema de pensamento lógico (NOVAK; CAÑAS,
2008). Portanto, as frases de ligação têm funções estruturantes e exercem papel fundamental na
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representação de uma relação entre dois conceitos, diferenciando um mapa conceitual de outros
tipos de representação semelhantes. Nesse sentido, os mapas conceituais ajudam a processar e a
tornar a informação conceitualmente transparente, facilitando o processo cognitivo de construção
de novos significados (VALADARES, 2013).

A vantagem dos mapas conceituais é a sua capacidade de proporcionar uma visão do todo
e não apenas das partes, além de promover a compreensão dos relacionamentos e não apenas
dos conceitos e ações isoladas (VASQUES, 2016). Isso se dá devido a noção de circularidade
do mapa em contraste com a causalidade linear, e do conhecimento contextual e epistêmico ao
invés do conhecimento objetivo (ANDRADE et al., 2006).

Os mapas conceituais podem ser gerados a partir de textos. No entanto, a execução desse
processo de forma manual pode se tornar uma tarefa inviável, pois é considerada demorada,
exigindo um grande esforço na leitura de todo o conteúdo e no raciocínio das relações entre os
conceitos (ALOMARI; ABDULLAH, 2019). Nesse sentido, pesquisadores passaram a desenvol-
ver algoritmos destinados à automação da geração de mapas conceituais a partir de textos para
auxiliar em diversas atividades como na construção de ontologias (CAMPOS et al., 2012), para
facilitar o processo de sumarização (ZUBRINIC; KALPIC; MILICEVIC, 2012), para sistemas
de aprendizagem adaptativa (CHEN; SUE, 2013), para síntese de material didático (LEE; PARK;
YOON, 2015; AGUIAR; CURY; ZOUAQ, 2016; ATAPATTU; FALKNER; FALKNER, 2017)
e síntese de conhecimento adquirido por alunos (em provas) (HUANG; YANG; LAWRENCE,
2015). Alguns dos métodos utilizados por esses autores se fundamentam em algoritmos para
extração de regras de associação (CHEN; SUE, 2013; LEE; PARK; YOON, 2015), classificação
(AGUIAR; CURY; ZOUAQ, 2016; SHAO et al., 2018; SHAO et al., 2020) e extração de triplas
utilizando PLN (ATAPATTU; FALKNER; FALKNER, 2017).

No entanto, os mapas conceituais clássicos se restringem apenas à representação de rela-
cionamentos estáticos e hierárquicos (taxonômicos). Para a representação dos relacionamentos
dinâmicos (não-taxonômicos), é proposto o uso de mapas conceituais cíclicos (SAFAYENI;
DERBENTSEVA; CAÑAS, 2003; CAÑAS; NOVAK; REISKA, 2012). Em Vasques et al. (2016),
a construção desses mapas conceituais cíclicos foi aprimorada com a adição de informações de
cunho semântico, capazes de revelar os relacionamentos causais presentes entre os conceitos do
mapa. Isso foi possível de se obter por meio da geração de blocos de construções semânticas
que se relacionam por meio dos verbos e das preposições. Esses blocos representam o agente
(sujeito) e o(s) paciente(s) de uma ação (complementos verbais).

Tomado de forma recursiva, o mapa conceitual causal produz uma ampla rede de relações
conceituais e proposicionais que, uma vez representadas esquematicamente, podem facilitar o
processo de descoberta do conhecimento. A Figura 4 mostra um exemplo de um mapa conceitual
causal, no qual as setas vermelhas representam uma ação que parte de um agente e atinge um
paciente (modificando-o), as setas azuis representam ações que partem de um agente e atingem
a ele próprio e, por fim, as setas prestas indicam ausência de relação verbal, pois representam
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apenas características do agente. As setas tracejadas representam inferências feitas pelo usuário.

Figura 4 – Exemplo de um mapa conceitual causal

Fonte: Extraída de Vasques (2016)

A visualização espacial dos relacionamentos entre os conceitos no mapa facilita a
interação direta do usuário com as informações ali contidas, auxiliando-o na compreensão da
cadeia causal entre esses conceitos. Esse tipo de informação pode ser significativa para a geração
de hipóteses e a descoberta de conhecimento.

2.4.4 Verbka - processo de aquisição de conhecimento

Para auxiliar o processo de obtenção de relacionamentos causais mais significativos,
Vasques (2016) desenvolveu um processo de aquisição do conhecimento chamado Verbka. Esse
processo considera, em conjunto, a abordagem dos papéis temáticos, da semântica verbal e
do contexto de um documento (interação entre frases) para a identificação de relacionamentos
causais. Com base em teorias da Semântica Cognitiva que abordam o verbo como unidade central
do discurso (FILLMORE, 1967; BORBA, 1996; LANGACKER, 1987; DOWTY, 1991), esse
processo utilizou especificamente a Gramática Cognitiva de Langacker (1987) e a Teoria dos
Proto-papéis Temáticos de Dowty (1991) para fornecerem uma base teórica sólida para sustentar
um processo de extração de conhecimento baseado em causa e efeito. Essas duas teorias abordam
o verbo como unidade central do discurso e, quando aplicadas em conjunto, geram um processo
de análise que é capaz de mostrar de que modo os conceitos podem se afetar.

A classificação dos conceitos que constituem uma oração em proto-papéis temáticos
(DOWTY, 1991) possibilita a redução do grande número de papéis temáticos presentes na
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literatura em apenas dois macro papéis (proto-papéis), classificados como X e Y (proto-agente e
proto-paciente). O modelo de fluxos energéticos, proposto por Langacker (1987), harmoniza-se
com a teoria dos proto-papéis temáticos, pois o foco dessa teoria também consiste na definição
de um agente (ponto inicial de uma cadeia energética, responsável por causar uma ação) e de um
paciente (objeto final, consumidor da energia transmitida, afetado por uma ação). Em síntese,
sob o ponto de vista desse modelo, o mundo consiste de objetos que se deslocam e interagem
energeticamente quando se põem em contato uns com os outros por meio dos verbos.

Nesse processo, é necessária, primeiramente, uma distinção básica entre o um participante
X (Causa) e um (ou mais) participante(s) Y (Efeito). Essa distinção diz respeito a propriedades
que cada um possui de causador (agente) ou de afetado (paciente) em decorrência de uma
determinada tipologia verbal que os selecione e também os relacione. Com relação à perspectiva
de dependência de domínio (área de conhecimento), Verbka não apresenta restrição a um domínio
específico e não requer conhecimento prévio desse domínio (VASQUES et al., 2016).

Formalmente, o problema consiste em representar um texto (T ) por meio de um Grafo.
O conteúdo de um T é constituído por um conjunto de orações O1, ...,On, ou seja, T =
O1,O2, ....,On. Cada oração (O) é composta por um verbo ou uma locução verbal, além de
seu complemento externo (Sujeito) e seus complementos internos (Objeto direto, Objeto Indireto
e Adjuntos Adverbias). Para cada O, definida por meio de linguagem natural, é necessário
identificar proposições (P) a serem extraídas no formato <conceito− verbo− conceito(s)>, ou
seja, um conjunto formado por um ou mais conceitos (c1, ...) que se relaciona (v) com outros
conceitos (cn), representado do seguinte modo: P = c1, ...,v, ...,cn. Salienta-se que o processo
considera a oração em seu inteiro teor, não desprezando os complementos indiretos (objetos
indiretos) e nem tampouco os termos acessórios da oração (complementos verbais e adnominais).
Desse modo, ele se difere da abordagem baseada em predicações semânticas, as quais se focam
apenas na extração de triplas formadas pelo <sujeito-verbo-objeto>. Em outras palavras, o
processo é capaz de extrair relações no formato n-árias (n-tuplas).

O processo requer, portanto, que um texto seja inicialmente fragmentado até que suas
peças, de natureza linguística, tornem-se disponíveis. Esse texto fragmentado será posteriormente
reconstruído no formato de conceitos e seus relacionamentos causais, originando fatos (proposi-
ções), que serão então entrelaçadas e representadas no formato de um grafo (rede), compondo
um mapa conceitual causal. Salienta-se que nesse processo todos os verbos presentes nos textos
são considerados. Cada um desses verbos é então inserido em uma categoria verbal específica,
segundo a sua tipologia: verbos de causa e efeito, verbos reflexivos e verbos estáticos.

Nessa abordagem, a modelagem conceitual das proposições extraídas do texto é sugerida
em formato de mapa conceitual (ou rede) devido à sua capacidade de representar o conhecimento
em um modelo interativo e dinâmico, facilitando a compreensão do usuário (VASQUES et al.,
2016). O mapa conceitual explicita de que modo os conceitos passam por mudanças, conforme
às relações nas quais estão inseridos. Esse fato revela que os conceitos que estruturam um
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determinado conhecimento possuem uma característica de transitoriedade semântica, devido
ao caráter circunstancial nos quais são definidos como agente ou paciente, dependendo das
sentenças das quais fazem parte.

Com o uso da semântica verbal, pode-se utilizar cores nas setas que ligam os conceitos
no mapa conceitual para diferenciar o tipo de relacionamento no qual esses conceitos estão
inseridos: setas vermelhas indicam mudança de estado do conceito “paciente” causada pelo
conceito “agente”. Já as setas azuis indicam que a mudança de estado recai sobre o próprio
“agente” da ação. Finalmente, as setas pretas representam relações estáticas (ausência de ação),
representadas por verbos de ligação, que descrevem apenas características dos sujeitos e, portanto,
não acusam mudança de estado nos conceitos. O processo Verbka também possibilita a inserção
de inferências por parte do usuário, que pode, desse modo, gerar novas conexões e explicitar
conhecimento que estava implícito (VASQUES et al., 2016).

2.4.4.1 A ferramenta Verbka

O processo Verbka, desenvolvido para aquisição de conhecimento (VASQUES, 2016;
VASQUES et al., 2016) foi implementado neste trabalho de doutorado, dando origem à ferra-
menta automatizada Verbka. Essa ferramenta foi implementada com dois módulos: "Extrator de
fatos" e "Gerador de mapas". Esses módulos foram projetados para apoiar o processamento e a
análise de documentos escritos em linguagem natural, independentemente do domínio. O módulo
Extrator de fatos é o responsável por extrair e estruturar o conhecimento. Esse módulo configura-
se como um algoritmo Open IE porque cumpre os principais objetivos desse paradigma: (i)
independência de domínio; (ii) extração não supervisionada e; (iii) escalabilidade para grandes
quantidades de texto. O módulo Gerador de mapas auxilia na visualização do conhecimento
extraído por meio da geração de grafos ou mapas conceituais, capazes de fornecer resumos que
sintetizam o conhecimento capturado.

O sistema segue um fluxo de execução, recebendo inicialmente os textos que, primeira-
mente, são divididos em frases. Cada frase é então processada por meio de um analisador de
dependência. Para isso, explora-se um Toolkit para PLN em português da biblioteca SpaCy 7

(HONNIBAL; MONTANI, 2017). Uma árvore de dependência é retornada, possibilitando a
extração de fatos.

Cada fato extraído de um texto é representado por uma relação n-ária, ou seja, um n-tuplo
ordenado que representa um conjunto de n argumentos, com uma ordem associada a eles, sendo
composto por um verbo (V) e todos os seus argumentos elementares (Arg), como no formato
<Arg1, ... , V, ... , Argn>. Os argumentos à esquerda do verbo (raiz) correspondem ao sintagma
nominal sujeito (SNsuj) e seu adjetivo e/ou complementos adnominais, e aqueles à direita do
verbo estão relacionados ao sintagma verbal (SV), ou seja, os verbos e seus complementos
(objeto direto, objeto indireto, complemento adverbial). Desse modo, é possível extrair as

7 https://spacy.io/
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relações mediadas por verbos, substantivos, adjetivos e advérbios. Cada um desses argumentos
são tratados, neste trabalho, como "componentes semânticos" (ou blocos linguísticos mínimos).

O modelo de representação n-ária é mais robusto e supera as limitações da representação
binária (tripla), que perde informações importantes que só podem ser expressas em tuplas n-árias
(CHRISTENSEN; SODERLAND; ETZIONI, 2011). Em resumo, o módulo Extrator de fatos
toma como entrada textos escritos em linguagem natural e gera como saída uma tabela estruturada,
chamada de "Tabela de fatos" (Tabela 2), na qual as linhas relatam os fatos extraídos do texto
e as colunas representam os argumentos do verbo e suas relações semânticas (componentes
semânticos).

Tabela 2 – Tabela de fatos gerada pela ferramenta Verbka

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
F ArgSuj1 ArgSuj2 Verbo Arg3 Arg4
1 Maria de São Paulo comprou sua casa no ano passado
2 Maria - ficou muito feliz -
3 Maria - gosta de cidade grande -

A Tabela 2 mostra a representação das relações n-árias que compõem cada um dos
"Fatos" (F) extraídos das frases "Maria, de São Paulo, comprou a sua casa no ano passado e
ficou muito feliz" e "Maria gosta de cidade grande". Para se obter esse tipo de representação,
primeiramente divide-se a frase em dois grandes blocos: sintagma nominal sujeito (SNsuj), que
representa o "Agente" da ação verbal e sintagma verbal (SV), que representa o "Paciente" da
ação verbal. Posteriormente, esses dois grandes blocos sintagmáticos são divididos em blocos
linguísticos mínimos (segmentos sintáticos/ semânticos).

Assim, o SNsuj é formado por um sujeito nominal (primeira coluna) e seus modificadores
(adjunto adnominal e/ou complemento nominal) dispostos em colunas consecutivas da tabela.
Ressalta-se que o sujeito nominal é uma função semântica aplicada ao argumento do sujeito
de um predicado (verbo), ou seja, um substantivo que é o sujeito sintático e o proto-agente de
uma oração (papel semântico). Isso significa que esse argumento é o mais agentivo de todos, de
acordo com a teoria dos papéis semânticos, ou seja, aquele que executa uma ação (Agente). O
sintagma verbal é composto por um predicado (verbo) e seus complementos, ou seja, um objeto
direto (+ complementos) e/ou um objeto indireto (+ complementos), segmentados em colunas
distintas da tabela. Esses complementos verbais representam os argumentos que são afetados por
uma ação (Paciente).

Três casos particulares são tratados para que seja possível obter as relações n-árias (as
n-tuplas), conforme listado a seguir:

1. Fragmentação de conjunções: as conjunções expressam várias frases em uma. Portanto,
é essencial separar as frases que contêm conjunções em várias frases menores. Se a entrada
por exemplo for “Maria e Ana gostam de comer batatas, queijo e maçãs”, a saída deve
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trazer várias frases, cada uma com um único significado, como pode ser visto a seguir:
(“Maria gosta de comer batatas”, “Maria gosta de comer queijo", “Maria gosta de comer
maçãs") e (“Ana gosta de comer batatas", “Ana gosta de comer queijo", "Ana gosta de
comer maçãs").

2. Identificação de componentes semânticos: nessa etapa, são definidas as regras baseadas
na análise semântica para a extração de termos mínimos (blocos semânticos mínimos)
para compor as n -tuplas. Por meio da análise de dependência, pode-se dividir a frase em
componentes linguísticos com base em sua raiz (o verbo). Desse modo são extraídos os
valores das relações, como por exemplo: sujeito; atributo; dativo; objeto direto; objeto
indireto; entre outros. Esses valores são tratados com regras para agrupar alguns termos
e dividir outros, a fim de gerar argumentos mínimos. Em relação ao verbo, regras foram
criadas para manter os verbos modais e de negação no mesmo grupo do verbo principal
(root). Essa etapa também é executada explorando a anotação fornecida pelas regras com
base na árvore de dependência.

3. Conversão de voz passiva em voz ativa: caso existam frases escritas na voz passiva,
essas são convertidas em sua forma ativa, a fim de revelar qual conceito é o agente
e qual é o paciente da ação verbal. Como exemplo desse procedimento, considere a
frase “O debate foi assistido por vários telespectadores” que, após a aplicação das regras
necessárias, se torna “Vários telespectadores assistiram ao debate”. No caso de um sujeito
indeterminado, insere-se o conceito genérico “pessoas”. Tome como exemplo a seguinte
frase: “O ladrão foi capturado perto da cidade” que, após a aplicação das regras, se torna
“Pessoas capturaram o ladrão perto da cidade”.

O módulo "Gerador de mapas" é responsável por modelar informações na forma de grafos
ou mapas conceituais a partir da tabela de fatos gerada. A representação em grafo possibilita a
análise estatística baseada em métricas de redes complexas (Subseção 2.3.3) quando a quantidade
de fatos a serem analisados juntos é muito grande. Os mapas conceituais, por sua vez, têm a
capacidade de representar o conhecimento relacionado a algum conceito específico, gerando uma
representação interativa e dinâmica do conhecimento, o que facilita a visualização e compreensão
do conteúdo pelo usuário. Nos mapas conceituais, cada termo é colocado dentro de um círculo ou
caixa (vértices) e está relacionado a outros termos por meio de arcos (arestas) que representam
as conexões (verbos ou preposições). Os conceitos conectados por um arco dão origem a um
fato, que é a característica particular dos mapas conceituais.

2.4.5 Experimentos preliminares com a ferramenta Verbka

Nessa seção são apresentados dois experimentos iniciais com a ferramenta Verbka,
realizados com o propósito de testar e validar a sua capacidade de extrair fatos/eventos (rela-
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cionamentos não taxonômicos), representados por relações n-árias nas línguas portuguesa e
inglesa.

O primeiro experimento visa à obtenção de fatos que possam contribuir com a análise
de sentimento baseada em aspectos em língua portuguesa. O objetivo do experimento foi criar
uma abordagem que auxiliasse a detecção de entidades e aspectos (alvos de opinião) e suas
respectivas palavras de opinião a fim de auxiliar no processo de polarização, além de gerar
resumos de conhecimento. Portanto, foi testada a capacidade da ferramenta em operar com o
idioma português.

O segundo experimento apresenta-se como uma abordagem de extração automática de
conhecimento que pode ser utilizada para a construção de "Bases de Conhecimento". Com um
estudo de caso, aplicou-se a abordagem a um conjunto de reviews (textos de opinião) da web,
escritos em língua inglesa. O objetivo do experimento foi integrar diferentes fontes textuais e
transformar informações em conhecimento. Esse conhecimento pode ser então capturado, orga-
nizado e disponibilizado em uma Base de Conhecimento. Desse modo, foi testada a capacidade
da ferramenta em operar com o idioma inglês.

2.4.5.1 Experimento preliminar Verbka 1: abordagem não supervisionada para análise de
sentimento baseada em aspectos em língua portuguesa

Para entender o que um cliente "gosta" ou "não gosta" em um determinado produto
ou serviço (entidade), pesquisas atuais buscam aprimorar a mineração de opinião com foco
na extração de aspectos (partes de uma entidade) presentes em textos de opinião (reviews)
e na identificação de suas polaridades. Por exemplo na frase “A tela deste celular é muito
pequena, mas a qualidade da imagem é ótima”, o comentário é sobre a entidade “celular” que,
no entanto, possui dois aspectos: “tela”, com opinião negativa (muito pequena) e “imagem”,
com opinião positiva (ótima). A tarefa de calcular as polaridades relacionadas a cada aspecto
pode ser suportada pelo uso de léxicos de opinião (DING; LIU; YU, 2008; AUNG; MYO,
2017; DRAGONI; FEDERICI; REXHA, 2019). No entanto, a tarefa de extrair aspectos requer
estratégias mais complexas e refinadas, tornando-se uma das tarefas mais exigentes no PLN e
crucial na análise de sentimento baseada em aspectos (RANA; CHEAH, 2016; MAITAMA et

al., 2020).

Para explorar o potencial semântico do método Open IE, alguns autores começaram a usar
este paradigma para a tarefa de extrair aspectos em análises de produtos (DRAGONI; FEDERICI;
REXHA, 2019) e em análises de filmes (RODRÍGUEZ; MERLINO; GARCÍA-MARTÍNEZ,
2017), alcançando resultados significativos para a língua inglesa. Ambos os trabalhos utilizaram
o sistema Open IE para a língua inglesa ClausIE (CORRO; GEMULLA, 2013).

O português é uma língua com poucos recursos linguísticos disponíveis (PEREIRA,
2021), embora esteja entre as cinco principais línguas utilizadas na web (SOUZA et al., 2018)
e seja uma das línguas mais falada no planeta, totalizando mais de 260 milhões de falantes. A
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comunidade lusófona representa, portanto, uma grande fatia do mercado do comércio eletrônico.
Embora esses números sejam do interesse de muitos profissionais que atuam em diferentes
setores de organizações públicas e privadas, os estudos envolvendo a língua portuguesa para a
análise de sentimento baseada em aspecto ainda são poucos, exigindo soluções específicas para
esse contexto.

Este experimento visa contribuir para essa tarefa, apresentando uma abordagem não
supervisionada para a análise de sentimento baseada em aspectos em textos de opinião escritos
em português do Brasil, independente de domínio. A abordagem desenvolvida para realizar essa
tarefa é construída em uma sequência de etapas que possibilita o processamento e a análise dos
textos de opinião. Essas etapas auxiliam na coleta de dados, no processamento dos textos para a
extração de entidades/aspectos (alvos de opinião), no cálculo das polaridades e na geração de
resumos.

A primeira etapa da abordagem visa extrair os fatos e, a partir desses, os alvos de
opinião. Para tanto, utiliza-se o módulo "Extrator de fatos" (algoritmo Open IE) da ferramenta
Verbka. A segunda etapa é responsável pelo cálculo da polaridade dos fatos, bem como de um
conjunto pré-selecionado de componentes semânticos (blocos linguísticos mínimos). Isso é feito
aplicando-se um algoritmo baseado em um léxico de sentimento expandido com os termos do
domínio identificados. Na terceira etapa são construídos diferentes tipos de resumos de opinião
baseados: na frequência de ocorrência dos aspectos e no agrupamento de fatos ou de componentes
semânticos que contenham esses mesmos aspectos classificados com a mesma polarização (por
exemplo, aspecto "painel" com polaridade negativa). Para o primeiro caso (agrupamento de fatos),
utiliza-se o módulo "Gerador de mapas conceituais" da ferramenta Verbka (Subsubseção 2.4.4.1).
Para o segundo caso, utiliza-se a ferramenta Gephi 8 para a geração de grafos (BASTIAN et al.,
2009).

Para testar a viabilidade da abordagem proposta, selecionou-se o domínio "eletrodo-
mésticos" e optou-se pelo produto “máquina de lavar”. Foram coletadas 787 avaliações de
clientes da plataforma brasileira "Reclame Aqui". Após a coleta dos dados, foram selecionados,
aleatoriamente, 300 comentários para serem processados. Em seguida, converteu-se esses dados
para o formato de texto (.txt), aceito pela ferramenta Verbka.

Após esses procedimentos, realizou-se a extração dos fatos gerais. Para isso, processou-se
os dados coletados com a ferramenta Verbka, utilizando o módulo "Extrator de fatos", que tomou
o conjunto de textos como entrada e gerou os textos estruturados na "Tabela de fatos" como
saída, onde cada proposição (fato) é inserida em uma linha composta por n- tuplas, como mostra
o exemplo reportado na Tabela 3, cujos componentes dizem respeito aos blocos linguísticos
mínimos (ou componentes semânticos).

A partir da Tabela 3, passou-se para a etapa da extração de alvos de opinião (entidades e

8 https://gephi.org/
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Tabela 3 – Tabela de fatos de opinião sobre máquina de lavar

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
F ArgSuj1 ArgSuj2 Verbo Arg3 Arg4
1 cestos da máquina apresentam rachaduras -
2 meu marido - deu meu presente -
3 cestos da máquina apresentam ferrugem -
4 atendimento eletrônico - dava erro -
5 placa da máquina entrou em curto piscando
6 minha mãe - comprou máquina -
... ... ... ... ... ...

aspectos) e suas respectivas palavras de opinião (por exemplo, "bonito", "enferrujou", etc.). Para
tanto, aplicou-se algumas tarefas de PLN. Primeiramente utilizou-se uma lista de stopwords,
ou seja, de palavras irrelevantes para o domínio (por exemplo: para, com, isso, aquilo, etc.).
Em seguida, lematizou-se os termos, ou seja, as palavras foram revertidas para sua forma base.
Posteriormente, contou-se a frequência de cada um dos termos que permaneceu na Tabela 3
após a limpeza, obtendo-se, desse modo, uma lista de termos ranqueados pelo número de vezes
que foram repetidos no corpus. Com esse ranqueamento de termos, selecionou-se, manualmente,
os substantivos que indicavam entidades e aqueles que indicavam aspectos do domínio. Também
foram selecionados os verbos e substantivos que indicavam palavras de opinião. Com este
conteúdo selecionado, criou-se uma "Lista de termos do domínio".

O passo seguinte foi obter um léxico de sentimento expandido. Para isso, adicionou-se
a "Lista de termos de domínio" obtida no passo anterior, ao léxico de sentimento já existente
do Onto.PT v0.6 9 (OLIVEIRA; GOMES, 2014). A "Lista de termos do domínio" também foi
usada como base para a limpeza da "Tabela de fatos" ( Tabela 3). Assim, pôde-se selecionar
apenas as proposições (fatos) que continham alvos de opinião vinculados à entidade “máquina
de lavar”. Após retirar os fatos irrelevantes, obteve-se então uma tabela sem ruídos, formada
apenas por proposições relacionadas ao domínio. Essa nova tabela passou então a ser chamada
de "Tabela de fatos de domínio", como mostra o exemplo da Tabela 4. As palavras em negrito
destacam os alvos de opinião contidos em cada linha dessa tabela.

Tabela 4 – Tabela de fatos do domínio

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
F ArgSuj1 ArgSuj2 Verbo Arg3 Arg4
1 cestos da máquina apresentam rachaduras -
2 cestos da máquina apresentam ferrugem -
3 atendimento eletrônico - dava erro -
4 placa da máquina entrou em curto piscando
... ... ... ... ... ...

Com base na Tabela 4, pôde-se resumir ainda mais as informações, selecionando apenas
9 http://ontopt.dei.uc.pt/
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alguns dos componentes semânticos que compõem os fatos para formarem um conjunto composto
por, no máximo, quatro blocos linguísticos: {entidade → aspecto → verbo → adjetivo}. Com o
resultado dessa seleção, criou-se outra tabela, chamada de "Tabela de componentes semânticos"
(Tabela 5).

Tabela 5 – Tabela de componentes semânticos

Entidade Aspecto Verbo Palavra de opinião
máquina cesto - rachadura
máquina cesto - ferrugem
máquina placa piscar -
qualidade produto - importância

... ... ... ...

As entidades, aspectos e verbos/substantivos capturados para o preenchimento dessa
tabela, são aqueles contidos na "Lista de termos do domínio". Os adjetivos capturados são aqueles
contidos no léxico de sentimento do Onto.PT v0.6. Ressalta-se que os termos da "Tabela de
Componentes Semânticos" (Tabela 5) foram convertidos para sua forma de base (ou seja, foram
lematizados) para evitar interpretações errôneas. Com base nessas informações, foi possível
listar diferentes representações das relações obtidas, como:

entidade → aspectos: máquina → {cesto, placa}

aspecto → palavras de opinião: cesto → {rachadura, ferrugem}

entidade → aspecto → palavra de opinião: produto → {qualidade} → {importância}

A partir de então, foi possível atribuir a polaridade aos fatos do domínio, bem como ao
conjunto de componentes semânticos. Para atribuir as polaridade aos fatos do domínio, aplicou-se
um algoritmo de polarização à "Tabela de fatos do domínio" (Tabela 4). Cada linha foi processada
e para cada termo uma polaridade foi atribuída com base no léxico de sentimento expandido. Em
seguida, o sentimento foi calculado com base na pontuação total. Por exemplo, o fato “máquina
causa vários danos com roupas manchadas → negativo”. Em seguida, calculou-se a polaridade
dos componentes semânticos (Tabela 5), considerando-se apenas os alvos de opinião e suas
respectivas palavras de opinião (verbo, substantivo ou adjetivo). Para a anotação da polaridade
desses segmentos, cada linha foi processada e cada segmento foi polarizado com base no léxico
do sentimento expandido. Como por exemplo o segmento linguístico: “painel apitar → negativo”.

Com as polaridades dos termos computadas, passou-se então à geração de resumos de
opinião. Para isso, utilizou-se a distribuição de frequência da biblioteca de código aberto Natural

Language Toolkit (NLTK) 10. O resultado desse passo é mostrado na Figura 5. Primeiramente,
calculou-se: a) frequência de todos os alvos de opinião presentes na "Tabela de fatos do domínio"

10 https://www.nltk.org/
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(Tabela 4), ou seja, tanto das entidades quando dos aspectos. Obteve-se, assim, um ranking

desses termos. Em seguida, calculou-se: b) a porcentagem de frequência apenas para os aspectos
dessa mesma tabela (Tabela 4). Realizou-se, então, os mesmos procedimentos, utilizando, desta
vez, a "Tabela de componentes semânticos" (Tabela 5). Obteve-se, desse modo, um ranking de:
c) entidades e aspectos da "Tabela de componentes semânticos" (Tabela 5) e; d) apenas dos
aspectos contidos nessa mesma tabela (Tabela 5) . Ressalta-se que foi realizado o cálculo da
porcentagem de frequência de termos de ambas as tabelas para mostrar que esse passo pode ser
aplicado à tabela que for de maior interesse para o objetivo do usuário.

Figura 5 – Frequência dos termos na Tabela de fatos do domínio e na Tabela de componentes semânticos

Fonte: Criada pela autora

A partir desses resultados foi possível gerar um gráfico que mostra a quantidade de
palavras de opinião negativa, positiva ou neutra para cada alvo de opinião extraído. Para ilustrar
um exemplo, utilizou-se a "Tabela de fatos do domínio" (Tabela 4) e selecionou-se os cinco
primeiros alvos de opinião mais frequentes. O resultado desse passo é mostrado na Figura 6, a
qual possibilita realizar vários tipos de análise. Percebe-se, por exemplo, que a entidade com
maior índice de frequência com polaridade negativa foi “técnico”. Esta informação pode ser
essencial para que a empresa dirija esforços no sentido de melhorar as suas políticas estratégicas
com relação a este tipo de prestação de serviço, já que a imagem positiva de uma empresa está
vinculada à oferta de um serviço de excelência aos clientes.

Para melhor a compreensão do aspecto “painel de controle”, identificado como o mais
importante (devido à sua frequência no corpus), tanto no quadrante (b) quanto no quadrante
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Figura 6 – Frequência de cada polaridade de alvos de opinião da Tabela de fatos do domínio

Fonte: Criada pela autora

(d) da Figura 5, gerou-se um mapa conceitual. Primeiramente, agrupou-se os fatos da Tabela 4
que continha este termo, anotados com polaridade negativa. Em segundo lugar, processou-se as
linhas selecionadas no módulo "Gerador de mapas" da ferramenta Verbka, que retornou como
saída o mapa conceitual sobre o aspecto “painel de controle” e suas respectivas palavras de
opinião polarizadas como negativas, como mostra a Figura 7.

Essa figura traz um síntese de todos os problemas relacionados ao aspecto "painel de
controle", segundo a opinião dos usuários. Os vértices do mapa representam os conceitos, ou seja,
as entidades, os aspectos e as palavras de opinião, enquanto as arestas (ou setas) representam
os verbos e as preposições que ligam os conceitos. Os vértices em destaque (coloridos de rosa)
sintetizam os problemas principais. Esse modelo de representação explica de que modo os
conceitos se relacionam.

Por fim, realizou-se o mesmo procedimento utilizando a tabela de componentes semânti-
cos (Tabela 5) para gerar um grafo (não-direcionado) do aspecto “painel de controle” (Figura 8),
com suas palavras de opinião classificadas como negativas. Assim, as linhas que continham
este aspecto como negativo na Tabela 5 foram representadas em formato de grafo, no qual os
vértices representam os alvos de opinião (entidades e aspectos) e as palavras de opinião, enquanto
as arestas representam as ligações entre esses conceitos sem, no entanto, explicar como esses
conceitos se relacionam.

Conclui-se, portanto, que a abordagem para análise de sentimento baseada em aspec-
tos em revisões escritas em portuguesa, proposta nesse experimento é capaz de extrair fatos,
entidades e aspectos em língua portuguesa, além de classificar suas polaridades e sintetizar as
informações descobertas em resumos, que podem ser usadas para subsidiar a tomada de decisão
organizacional.
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Figura 7 – Mapa conceitual do aspecto “painel de controle” gerado pelo Verbka com polarização negativa
obtido da Tabela de fatos do domínio

Fonte: Criada pela autora

Figura 8 – Grafo do aspecto “painel de controle” com polarização negativa obtido da Tabela de compo-
nentes semânticos

Fonte: Criada pela autora
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Validação da abordagem

As tarefas de extração de aspectos e de detecção de alvos de opinião foram validadas
de modo a demonstrar sua eficácia. Primeiramente, relata-se os resultados obtidos na tarefa de
extração de aspectos pelo módulo "Gerador de fatos" (algoritmo Open IE) da ferramenta Verbka.
Em seguida, mostra-se os resultados obtidos na tarefa de detecção de alvos de opinião.

A) Módulo "Extrator de fatos"

Para a tarefa de avaliação das métricas desse módulo, processou-se um corpus composto
por 300 avaliações sobre a entidade “máquina de lavar”. A avaliação se concentrou em medir a
eficácia do algoritmo Open IE com base na relação entre os fatos extraídos e a sua coerência, ou
seja, mediu-se a "precisão" dos fatos extraídos. A medida de precisão é baseada na proporção do
número total de fatos coerentes (válidos) e o número total de fatos extraídos.

Dois avaliadores (um linguista e um programador) rotularam manualmente os fatos extraí-
dos como coerentes/não coerentes (válidos ou não válidos). Utilizou-se a métrica do coeficiente
Kappa (CARLETTA, 1996; VANBELLE, 2019) para calcular o grau de concordância entre
as avaliações realizadas pelos avaliadores. Selecionou-se, aleatoriamente, 600 fatos extraídos
contidos na "Tabela de fatos" (Tabela 2), gerada pela ferramenta Verbka. Obteve-se resultados
que indicam a confiabilidade da avaliação, pois os valores de concordância entre os avaliado-
res para os fatos coerentes foram de 96%. Assim, os resultados mostraram que dos 600 fatos
avaliados, 431 eram válidos. A ferramenta alcançou, portanto, 72% de precisão na extração de
fatos coerentes. Finalmente, analisou-se os erros cometidos pela ferramenta e concluiu-se que
esses se devem, principalmente, à grande dependência do analisador sintático que, muitas vezes,
é responsável por grande parte dos erros.

B) Detecção de aspectos

Para avaliar a capacidade da abordagem na detecção de aspectos, utilizou-se o corpus

ReLi 11, que possui aspectos extraídos e anotados de resenhas de livros em língua portuguesa.
Essas anotações foram realizadas manualmente por especialistas em linguística e são fornecidas
no corpus. Selecionou-se as resenhas anotadas do livro “O apanhador no campo de centeio”, de
Jerome David Salinger. Utilizou-se a métrica de revocação (recall) para analisar se a abordagem
foi capaz de identificar os aspectos e as palavras de opinião anotados no corpus.

Nesse contexto, um verdadeiro positivo consiste em um termo que foi identificado tanto
pela abordagem aqui proposta como pela anotação manual. Um falso negativo equivale a um
termo anotado manualmente, mas que não foi detectado pela abordagem. Obteve-se 96% de
revocação para a detecção de aspectos e palavras de opinião na resenha selecionada para o

11 https://www.linguateca.pt/Repositorio/ReLi/
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teste. Apesar de ter se analisado somente uma amostra, ou seja uma resenha, esse resultado é
encorajador, visto que nos experimentos de um estudo similar, realizado por Machado, Pardo e
Ruiz (2017), o valor máximo alcançado de revocação foi de 61%.

2.4.5.2 Experimento preliminar Verbka 2: uma abordagem para a construção automatizada
de bases de conhecimento estruturadas a partir de textos

A busca por modos eficientes de explorar a criatividade coletiva e integrar o conhecimento
tornou-se um objetivo das organizações modernas. Plataformas online, como redes sociais, blogs

e fóruns de discussão, oferecem inúmeros comentários de opinião de usuários. Esses textos
representam uma fonte em potencial de informação e conhecimento que podem ser explorados
livremente pelas organizações. A maior parte dos trabalhos desenvolvidos na área de análise de
sentimentos centra-se na análise do sentimento geral dos usuários, negligenciando as relações de
implicação entre as diferentes opiniões, que acabam se perdendo (BHUTANI et al., 2020). Há
um enorme quantidade de relações entre essas opiniões. Diversas análises de usuários relatam
problemas relacionados a um determinado produto. No entanto, também existem fóruns e blogs

de discussão onde os usuários encontram respostas e soluções para seus problemas. Nesse
cenário, torna-se possível combinar todas essas informações para extrair conhecimento relativo
a quais problemas existem com um determinado produto, quais são as suas possíveis causas e
como corrigi-las. Todo esse conteúdo pode ser coletado, armazenado e integrado em uma Base
de Conhecimento (BC).

Nesse contexto, a construção de BCs se torna essencial para as organizações. Assim,
a busca por tecnologias que contribuam com essa tarefa, apresentando capacidade de projetar
conteúdo capaz de estimular o direcionamento de ações inteligentes crescem (CARIDI-ZAHAVI;
CARMELI; ARAZY, 2016). Todavia, as BCs devem ser flexíveis o suficiente para que possam
ser atualizadas sempre que for necessário. Portanto, BCs funcionais devem facilitar a adição e
exclusão de recursos de conhecimento, possibilitando sua contínua construção e expansão (WU;
ZHOU; KE, 2017). Os textos utilizados como recursos na construção dessas bases são processa-
dos para a obtenção de dois conjuntos distintos de relacionamentos vinculados a um determinado
conceito: o relacionamento taxonômico, que representa os seus atributos (características) e o
relacionamento não-taxonômico, que representa sua relação com outros conceitos (relações
semânticas). Nesse sentido, construir uma BC significa preencher uma base com informações
sintático-semânticas de textos.

O objetivo deste experimento foi apresentar uma abordagem não supervisionada, livre
de domínio, para facilitar a extração de relacionamentos não taxonômicos, que podem ser
utilizados para construir e abastecer uma base de conhecimento de opiniões e comentários sobre
produtos e serviços. Com base em um estudo de caso, é mostrado de que modo pode-se utilizar
as informações (que abastecerão a BC) para se extrair conhecimento útil para a resolução de
problemas. Buscou-se identificar relações de implicação entre comentários que relatavam um
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problema relacionado a um produto, comentários que discutiam sua possível causa e comentários
que propunham uma possível solução para o problema.

Para isso, utilizou-se a ferramenta Verbka (Subsubseção 2.4.4.1). O primeiro módulo
(Gerador de fatos) é o responsável pela identificação dos relacionamentos não-taxonômicos
(baseados em eventos), representados por proposições n-árias. O módulo Gerador de mapas
é o responsável pela criação de redes e/ou mapas conceituais para sintetizar o conhecimento
extraído. A abordagem também conta com o suporte de métricas de redes (Subseção 2.3.2) para
a seleção de conceitos-chave.

O produto escolhido para a realização do estudo de caso foi o "sistema operacional
Android". Os textos utilizados foram extraídos de diferentes plataformas online, com comentários
e opiniões sobre este produto, escritos em língua inglesa. Portanto, realizou-se, inicialmente,
uma busca por comentários sobre “sistema operacional Android” em plataformas de opinião
contendo reviews de usuários que trazem classificações pontuadas de 1 a 5, onde 1 significa
“cliente muito insatisfeito” e 5 “cliente muito satisfeito”.

Foi selecionado um conjunto de comentários com pontuação entre 1 e 3, para identificar
quais foram as reclamações negativas, a fim de detectar os principais problemas relacionados com
o produto. Depois de selecionar os textos, esses foram agrupados em um único documento, que
serviu de entrada para o módulo "Gerador de fatos" da ferramenta Verbka (Subsubseção 2.4.4.1).
Como saída, obteve-se uma tabela contendo os comentários estruturados em fatos (proposições
n-árias), como mostra o exemplo da Tabela 6.

Tabela 6 – Tabela de comentários negativos sobre sistema operacional Android

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
F ArgSuj1 ArgSuj2 Verbo Arg3 Arg4 Arg5
1 alarm - be a joke - -
2 Android 8 - make problems - -
3 calls - be slow - -
4 users - may have privileges on Linux -
5 Google - put quite bit of limitations on users
6 I - quit 50% of time carrying phone
7 phone - dismiss alarm - -
8 phone - be slow - -
9 many apps - have problems with Android -
10 phone - dismiss alarm - -
... ... ... ... ... ... ...

Por meio da Tabela 6, foi possível identificar e selecionar um problema específico, no
caso, o conceito "alarme" (em destaque na tabela), porque foi um dos conceitos recorrentes em
várias linhas (fatos). Em seguida, buscou-se por blogs e fóruns que discutissem sobre "função
alarme" no sistema operacional Android. O objetivo desta pesquisa foi encontrar textos que
pudessem indicar as possíveis causas do problema com essa função. Coletou-se, então, vários
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comentários e criou-se um único documento, que foi processado pelo módulo "Gerador de
fatos" como no passo anterior. Esse processamento gerou uma nova tabela, mostrando conceitos
relacionados à "função alarme" do sistema Android, como mostra o exemplo reportado na
Tabela 7. Identificou-se, por meio da análise dessa tabela, que uma das possíveis causas para o
problema com a "função alarme" do "sistema operacional Android" poderia estar relacionada à
"atualização Oreo", já que este conceito aparece em diversas linhas (fatos) da tabela.

Tabela 7 – Tabela de problemas relacionados à função alarme

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
F ArgSuj1 Verbo Arg2 Arg3 Arg4
... ... ... ... ... ...
1 phone activate screensaver in display settings after oreo upd.
2 it be many bugs for oreo -
3 phone do on before 8.0 oreo - -
4 I have alarm issue on op5 after oreo upd.
5 alarm problem seem occur after oreo upd. - -
6 I have get into phone to dismiss alarm -

Assim, mais uma vez, buscou-se por comentários em blogs e fóruns que discutissem
sobre função alarme/atualização Oreo. Foram coletados os comentários encontrados e, como nos
passos anteriores, criou-se um único documento, que foi processado pelo módulo "Gerador de
fatos", que gerou uma nova tabela de fatos. Em seguida, gerou-se um grafo com o suporte do
módulo "Gerador de mapas". O documento de saída foi então processado pela ferramenta Gephi.
Como resultado, obteve-se um grafo dirigido com 95 nós e 81 arestas, como mostra a Figura 9.
Por meio da análise estatística, especificamente da centralidade de grau (número de ligações
incidentes de um vértice), identificou-se que o conceito “economizador de bateria” poderia ser a
causa mais provável do problema relacionado à "função alarme".

O próximo passo foi gerar um mapa conceitual causal, que mostrasse de que modo os
conceitos-chave encontrados (alarme/Oreo/economizador de bateria) interagiam entre si. Para
isso, foram selecionados apenas os fatos extraídos que continham o conceito "economizador
de bateria" e criou-se uma nova tabela, que foi processada pelo módulo "Gerador de mapas".
O resultado desse processo pode ser visto na Figura 10, que traz uma síntese do conhecimento
extraído e integrado.

Esse mapa mostra os conceitos e suas relações. Os nós do mapa são os conceitos e as
arestas trazem os verbos e/ ou as preposições que os unem. A direção da seta indica que a
ação começa a partir do conceito "causa" e atinge o conceito “efeito”. Ressalta-se que as setas
vermelhas nas relações indicam os conceitos "agentes" que modificam os conceitos "pacientes",
representando uma relação de tipo causal. Por sua vez, as setas pretas indicam apenas atributos
relacionados ao próprio conceito de agente (sem indicar afetação). Os conceitos-chave do mapa
foram pintados com a cor rosa, para destacá-los. Em síntese, o conhecimento integrado no mapa
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Figura 9 – Rede de fatos relacionados à função alarme do sistema Android com o filtro de intervalo de
grau

Fonte: Criada pela autora

Figura 10 – Mapa conceitual da função alarme gerado pela ferramenta Verbka

Fonte: Criada pela autora
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revela a seguinte implicação: (atualização oreo → ativa → economia de bateria → desliga
→ alarme).

É interessante notar nos fóruns de discussão que o problema relacionado ao alarme
em sistemas Android foi relatado por usuários por um longo tempo, desde 2014 até os dias
atuais. O possível problema identificado “atualização oreo” pode inativar a função de alarme
quando a bateria está no estado de economia, colocando a função alarme em segundo plano. A
atualização de diferentes versões do Android podem induzir a ativação da função máxima de
economia de bateria quando reiniciado. Esta função gerencia alguns recursos do sistema, como o
bloqueio/desbloqueio de notificação de alarme. Este problema não ocorreria com a configuração
no modo de economia de energia média.

Avaliação quantitativa

A avaliação dos métodos Open IE é baseada em estratégias de recuperação de informa-
ção. As métricas mais comumente utilizadas são: Precisão (P) (Equação 2.14), Revocação (R)
(Equação 2.15) e F-measure (F) (Equação 2.16), (média harmônica entre precisão e revocação).

Nessa avaliação, um verdadeiro positivo consiste em um fato (ou um conjunto de blocos
linguísticos mínimos) que foi identificado tanto pela ferramenta como pela anotação manual.
Um falso negativo equivale a um fato (ou conjunto de blocos linguísticos mínimos) anotado
manualmente, mas que não foi detectado pela ferramenta.

Precisão =
verdadeiro positivo

verdadeiro positivo + falso positivo
(2.14)

Revocação =
verdadeiro positivo

verdadeiro positivo + falso negativo
(2.15)

F-measure = 2x
precisão x revocação
precisão + revocação

(2.16)

Assim, essas três medidas foram utilizadas para avaliar a capacidade da ferramenta
Verbka em extrair fatos e blocos linguísticos mínimos em língua inglesa, a fim de demonstrar a
sua eficácia. Um linguista rotulou manualmente 117 comentários utilizados neste experimento,
obtendo um total de 207 fatos no formato n-ária. Em seguida, os mesmos comentários foram
processados automaticamente pelo módulo "Gerador de fatos" da ferramenta Verbka.

A avaliação foi realizada sobre dois conjuntos distintos de dados medindo: (a) capacidade
da ferramenta de extrair fatos no formato n-ária e; (b) capacidade da ferramenta de extrair
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componentes semânticos mínimos (blocos linguísticos mínimos), conforme as regras criadas
para esse fim. A Tabela 8 mostra os resultados obtidos.

Tabela 8 – Validação da ferramenta Verbka

Precisão Revocação F-measure
Fatos 0,76 0,88 0,82

Componentes semânticos 0,79 0,81 0,80

Os resultados obtidos nas avaliações foram satisfatórios, como pode ser observado
na Tabela 8. Obteve-se uma melhor precisão (capacidade de evitar falsos positivos) para a
extração de componentes semânticos mínimos (0,79) do que para a extração de fatos (0,76).
Essa desvantagem na extração de fatos pode ocorrer em virtude de erros no analisador sintático,
comuns em frases muito extensas, ocasionando perda de informação (trechos de frases). Com
relação à extração de blocos semânticos mínimos, o resultado demostra a eficácia das regras
gramaticais criadas para esse fim. No entanto, no que diz respeito à revocação (proporção entre
as segmentações corretas e o total de segmentações realizadas), o melhor resultado foi obtido
para a extração de fatos.

2.5 Considerações finais

Neste capítulo foram apresentados alguns dos fundamentos relacionados à descoberta de
conhecimento em textos. Foi discutida a potencialidade que os documentos textuais apresentam
como fonte para novas descobertas e o desafio dos pesquisadores em lidarem com a sobrecarga
de informações e a falta de estrutura dos dados textuais. Foi introduzido o processo de Descoberta
de Conhecimento em Textos e as soluções que as técnicas de Mineração de Textos propõem
como auxílio para tornar esse processo mais rápido e eficiente.

Em continuidade, foi apresentado o modelo de análise associativa, fundamentado em
análises estatísticas e utilizado para a detecção de relacionamentos entre palavras presentes em
determinados trechos textuais (contexto). Esse modelo de análise se foca na extração de regras
de associação. Por meio da execução de um experimento preliminar realizado neste trabalho, a
tarefa de extração de regras de associação mostrou ser eficiente na detecção de termos compostos
centrais em um corpus textual, servindo como fonte de informação e geração de conhecimento
para auxiliar a estratégia de negócios.

Em seguida foram apresentados alguns dos principais modelos de representação de textos,
com foco no modelo de representação baseado em redes. Foram apresentadas as contribuições
que esse tipo de representação pode proporcionar com relação à manutenção da ordem com
que as palavras ocorrem e se relacionam no texto. Nesse contexto, foram introduzidas as redes
complexas e suas métricas, que podem ser usadas como ferramentas para o ranqueamento dos
conceitos (palavra-chave) mais importantes do conjunto de dados com base em suas relações.
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Na sequência, foi apresentada uma discussão sobre o modelo de análise semântica,
cujas tarefas podem auxiliar na obtenção de explicações detalhadas sobre o modo em que os
relacionamentos entre as palavras ocorrem em uma frase. Especial atenção foi dada à discussão
sobre a contribuição da semântica verbal para a extração de relacionamentos causais e o potencial
dessa abordagem para a detecção de relacionamentos implícitos.

Também foi discutido o papel da abordagem da Extração de Informação Aberta (Open IE),
no que diz respeito a sua contribuição no processo de extração e estruturação do conhecimento
independente de domínio. Foi apresentada também neste capítulo uma introdução sobre os mapas
conceituais e sua capacidade de representação do conhecimento. Por meio da utilização dessa
abordagem, mostrou-se que é possível gerar mapas conceituais causais, baseados em semântica
verbal. Esses mapas podem proporcionar uma compreensão maior sobre os relacionamentos
explícitos, suas relações causais e os seus mecanismos de interação. Desse modo, os usuários
poderiam compreender a lógica existente nas conexões, o que os auxiliaria a detectar potenciais
relacionamentos que ainda se encontram ocultos e levantar novas hipóteses.

Neste capítulo também foram mostrados os fundamentos utilizados para o desenvolvi-
mento do processo Verbka, desenvolvido com a finalidade de extrair e representar conhecimento.
Em seguida, foi apresentada a ferramenta Verbka, originada deste processo e desenvolvida
durante este trabalho de doutorado, com alguns experimentos preliminares. O primeiro desses
experimentos objetivou testar a capacidade da ferramenta em lidar com textos escritos em língua
portuguesa, especificamente com textos de opinião. O segundo experimento teve o objetivo de
testar a capacidade da ferramenta em lidar com texto escritos na língua inglesa, extraídos de
fóruns de discussão e plataformas online.
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CAPÍTULO

3
DESCOBERTA BASEADA EM LITERATURA

O aumento expressivo das publicações científicas levou a uma fragmentação da literatura
em diversas especialidades. Como resultado, cientistas individuais tendem a lidar com fragmentos
de conhecimento, com base em sua especialização, dificultando a percepção de associações
implícitas (ou ocultas) entre diferentes literaturas (THILAKARATNE; FALKNER; ATAPATTU,
2019).

A Descoberta Baseada em Literatura (DBL), do inglês Literature-Based Discovery (LBD)
(SWANSON, 1986), também conhecida como Literature-Related Discovery (KOSTOFF, 2008),
é a abordagem que busca conectar essas diferentes especialidades, objetivando o compartilha-
mento interdisciplinar de informações (HENRY; MCINNES, 2017). Os pesquisadores dessa área
têm como objetivo descobrir novos conhecimentos a partir da literatura já existente, encontrando
conexões implícitas contidas em bases de dados textuais de diferentes especializações (WEE-
BER et al., 2001; KOSTOFF, 2008). Essas bases são chamadas de "espaços de descoberta",
pois, conforme preconiza a abordagem da DBL, dois domínios do conhecimento que não se
comunicam diretamente podem se conectar e se complementar, de modo a gerar hipóteses que
levem a novas descobertas (GANIZ; POTTENGER; JANNECK, 2005; HRISTOVSKI et al.,
2006; SMALHEISER, 2012).

A DBL surgiu a partir das pesquisas realizadas por Swanson (1986) na área de biome-
dicina. Revisando manualmente a literatura biomédica sobre a “Síndrome de Raynaud” (uma
condição que resulta em restrição intermitente do fluxo sanguíneo para os dedos, disparada
pelo frio ou estímulos emocionais), ele descobriu que os pacientes que possuíam essa doença
apresentavam “alta viscosidade do sangue”, “elevada agregação de plaquetas” e "reatividade
vascular". Na literatura sobre “alta viscosidade do sangue”, o autor encontrou conexões com
o termo “óleo de peixe”, o qual podia auxiliar na “diminuição da viscosidade do sangue” e na
“diminuição da agregação plaquetária”.

Desse modo, Swanson encontrou um relacionamento indireto entre esses conceitos
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que levou à geração de uma nova hipótese, postulando que "o óleo de peixe na dieta pode
melhorar ou prevenir a Síndrome de Raynaud". Segundo Swanson (1986), as associações
explícitas entre o termo “óleo de peixe” e os conceitos intermediários ("viscosidade do sangue",
"agregação plaquetária"e "reatividade vascular") há muito existiam na literatura. Da mesma
forma, associações explícitas entre os conceitos intermediários e a “Síndrome de Reynaud”
também foram bem documentadas. A serendipidade na hipótese de Swanson reside no fato de
que nenhuma ligação explícita entre a “Síndrome de Reynaud” e o “óleo de peixe” tinha sido
previamente articulada. Com essa descoberta, Swanson provou que fragmentos de informação
relacionados logicamente podem existir na literatura existente, mas podem nunca ter sido
conectados ou totalmente elucidados.

A partir dessa constatação, Swanson, com a cooperação de Smalheiser, investigou outros
cenários que mais tarde levaram a novas descobertas científicas (SMALHEISER; SWANSON,
1998a). Desse modo, Swanson fundamentou suas observações em um paradigma comumente
conhecido como “modelo ABC” para DBL. Nesse modelo, dada a afirmação em um determinado
artigo, de que “A afeta B”, e dada a informação de que “B afeta C”, apresentada em outro artigo,
pode-se derivar a afirmação implícita de que “A afeta C” (SMALHEISER, 2012). Esse modelo
de descoberta ainda continua sendo o mais utilizado na extração de conhecimento implícito na
área da DBL.

Ressalta-se que os primeiros trabalhos desenvolvidos por Swanson (SWANSON, 1986;
SWANSON, 1988) foram realizados manualmente, com pesquisa extensiva na literatura e leitura
de muitos títulos e resumos de publicações científicas. Posteriormente, Swanson, juntamente
com Smalheiser, passou a utilizar técnicas computacionais para automatizar o processo de
descoberta, baseando-se em suas estratégias anteriores (SMALHEISER; SWANSON, 1996a;
SMALHEISER; SWANSON, 1996b). Essas técnicas levaram à criação da primeira ferramenta
de suporte à DBL, chamada de Arrowsmith (SWANSON; SMALHEISER, 1997), a qual serviu
de suporte para o desenvolvimento de outros trabalhos (SMALHEISER; SWANSON, 1998a;
SMALHEISER; SWANSON, 1998b; SWANSON; SMALHEISER, 1999).

A DBL propiciou diversas propostas de descoberta principalmente na área da biomedi-
cina, identificando diversas novas conexões para tratamentos de muitas doenças (SRINIVASAN,
2004; KOSTOFF, 2008; KOSTOFF; BRIGGS; SHORES, 2020), além de contribuir para o desen-
volvimento de fármacos (HRISTOVSKI et al., 2010; YANG et al., 2017; HENRY et al., 2021) e
a predição de eventos adversos a medicamentos (COHEN et al., 2014; WU; LIU; WANG, 2017;
XIE et al., 2020). Todavia, alguns autores mostraram que a DBL também pode ser bem sucedida
em áreas diferentes da biomédica. Valdés-Pérez (1994) usou bancos de dados da química para
a aplicação da DBL, criando uma ferramenta que automatiza a tarefa científica de determinar
o caminho das etapas subjacentes a uma reação química. Essa ferramenta realiza uma busca
sistemática de hipóteses de via que satisfaçam as restrições e expliquem as evidências disponíveis.
Gordon, Lindsay e Fan (2002) utilizaram a web para encontrar conexões entre diferentes órgãos
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de informação e a tecnologia e, por meio da aplicação da DBL baseada em análises estatísticas e
lexicais, encontraram novas áreas de aplicação para determinadas tecnologias.

Swanson, Smalheiser e Bookstein (2001) categorizaram potenciais agentes da guerra bi-
ológica, usando novas técnicas de informática para processar a saída de pesquisas do MEDLINE.
Os autores geraram uma lista de vírus que podem ter o potencial de desenvolvimento como armas.
As descobertas foram planejadas como um guia para a literatura sobre o vírus, a fim de apoiar
outros estudos que possam levar a medidas adequadas de defesa e saúde pública. Kostoff (2008),
por sua vez, apresentou um estudo com o objetivo de identificar potenciais melhorias para o
processo de purificação da água, utilizando uma literatura núcleo, que reunia documentos sobre a
purificação da água, e uma literatura expandida, que reunia documentos cujos termos, conceitos
e frases estavam direta ou indiretamente relacionados aos conceitos na literatura núcleo.

Já Gordon e Awad (2008) utilizarem a DBL a fim de permitir que os países em desen-
volvimento utilizem tecnologias “ultrapassadas” que eram inconcebíveis décadas atrás para
apoiar seu desenvolvimento. Segundo os autores, um meio de identificar essas oportunidades é
combinar as necessidades tradicionais de desenvolvimento com o apoio inovador, conectando
literaturas anteriormente não relacionadas. Ittipanuvat et al. (2014), a fim de desenvolver uma
ferramenta de apoio à decisão para gerentes e formuladores de políticas públicas, aplicaram
a abordagem da DBL para revelar as ligações existentes entre a tecnologia e a questão social
a partir de um conjunto de dados de publicações científicas e de ciências sociais. Robótica e
gerontologia foram selecionadas como exemplo para a análise proposta. O resultado mostrou
várias opções tecnológicas da robótica que contribuíam para a saúde e o bem-estar dos idosos,
principalmente em cirurgia, reabilitação e companheirismo.

Hristovski, Kastrin e Rindflesch (2015) propuseram uma nova abordagem para reco-
mendação de domínio cruzado baseada em semântica para colaboração em pesquisa. Primeiro,
construíram uma grande rede que representa os autores, suas especialidades, colaborações atuais
e conhecimento biomédico em geral. Em seguida, usando o paradigma da DBL, recomendaram
novas colaborações, que incluíam não apenas pares de autores, mas também novos tópicos para
colaboração e uma explicação sobre o sentido dessa colaboração. Thorleuchter e Poel (2016)
propuseram uma metodologia que combina clustering e classificação semântica para estimar
a natureza interdisciplinar das ideias a partir de um conjunto de ideias dadas. As ideias deste
conjunto foram semanticamente agrupadas para obter conceitos que estavam latentes nos dados
por meio da Latent Semantic Indexing (LSI). Esses conceitos foram então usados para representar
o campo interdisciplinar abrangido pelas duas disciplinas. Azzouz et al. (2017), cruzaram estudos
sobre indicadores incorporados e indicadores ambientais operacionais que, frequentemente, são
estudados isoladamente. O artigo apresentou uma análise do Ciclo de Vida do berço ao túmulo
de medidas de conservação de energia para um edifício de escritórios no centro de Londres,
Reino Unido. Os resultados do estudo destacaram a importância da DBL para as decisões de
projeto de construção em estágio inicial.
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Rahmah, Santoso e Hasibuan (2020) utilizaram a DBL para auxiliar no aprendizado
aprimorado por tecnologia (TEL), buscando construir um modelo sobre o conhecimento pre-
viamente estabelecido nas literaturas. O intuito da pesquisa foi estabelecer qual é o escopo
da pesquisa sobre a determinação de construtos de maturidade TEL. Mejia e Kajikawa (2021)
aplicaram uma metodologia de DBL para extrair e representar terminologias compartilhadas
entre segurança alimentar e a Internet das Coisas. Treze temas transversais foram encontrados.
Segundo os autores, o método pode ser aplicado por formuladores de políticas e outras partes
interessadas para entender como uma determinada tecnologia pode contribuir para resolver uma
questão social urgente.

Todos esses trabalhos demonstram que a DBL pode ser aplicada com sucesso em di-
ferentes áreas do conhecimento, que podem se beneficiar com esse modelo de integração
interdisciplinar. A seguir, na Seção 3.1, são apresentados os principais modelos utilizados na
DBL. A Seção 3.2 aborda as metodologias de avaliação dos processos e sistemas de DBL. A
Seção 3.3 traz os trabalhos relacionados com esta tese de doutorado, relatando o estado atual da
arte no que concerne à extração de relacionamentos implícitos baseados em grafos e predicações
semânticas para a DBL. A Seção 3.4 se destina a apresentar a abordagem híbrida para detecção
de relacionamentos causais aplicados a DBL, desenvolvida nesta tese de doutorado. Por fim, na
Seção 3.5, são feitas algumas considerações finais.

3.1 Modelos de descoberta baseada em literatura

Atualmente a DBL é considerada uma subárea da Mineração de Textos. Os avanços na
Ciência da Computação e na Ciência da Informação proporcionaram o desenvolvimento da DBL.
Métodos computacionais, em particular, o PLN, são usados para complementar a descoberta de
conhecimento manual a partir de dados textuais (KASTRIN; HRISTOVSKI, 2021).

Algumas ferramentas de suporte à DBL introduziram o PLN com foco na abordagem
semântica para a MT, a fim de auxiliar no processo de descoberta. Como exemplo dessas ferra-
mentas pode-se citar a Arrowsmith (SWANSON; SMALHEISER, 1997), LitLinker (PRATT;
YETISGEN-YILDIZ, 2003) e BITOLA (HRISTOVSKI et al., 2005). Mais recentemente, Work-
man et al. (2016) desenvolveram o sistema de DBL chamado Spark, enquanto Pyysalo et al.

(2019) desenvolveram o LION-LBD.

Esses sistemas alavancaram a DBL, no entanto, o problema de organizar, resumir e
apresentar as informação em um formato significativo e de fácil compreensão para o usuário
ainda continua sendo um grande desafio. Por exemplo, em uma análise qualitativa de avaliação
de usabilidade do sistema LION-LDB, Phang et al. (2020) observaram que a maioria dos
participantes teve problemas em interpretar a semântica da representação do grafo originado pelo
sistema. Metade dos participantes considerou o processo tedioso e demorado. Um participante,
em particular, opinou que o sistema retornava conexões, todavia não disponibiliza informações.
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A fim de encontrar a melhor maneira de representar os conceitos e suas conexões, para
que possam ser utilizados como suporte para a DBL, diferentes modelos foram propostos na
literatura (HENRY; MCINNES, 2017), como mostrado a seguir.

A) Modelo ABC

Quase todos os processos e sistemas de DBL são baseados ou derivados do modelo
ABC de Swanson (SWANSON, 1986), também conhecido como modelo de coocorrência ABC
(HENRY; MCINNES, 2017). Nesse modelo, são encontrados os relacionamentos explícitos no
texto no formato “A implica B” e “B implica em C”. Segundo esse modelo, novos conhecimentos
podem ser descobertos entre os conceitos fonte (A) e alvo (C) se associações ocultas, chamadas
de conceitos intermediários (B), puderem ser descobertas.

Existem duas diferentes abordagens de descoberta para o modelo ABC: a fechada e a
aberta (WEEBER et al., 2001), como mostra a Figura 11. A descoberta aberta é caracterizada
como um processo de geração de hipóteses, que se inicia com um conceito fonte já conhecido
(A), utilizado na consulta a uma base de documentos. Assim, todos os documentos que contêm
esse conceito A são utilizados, compondo a literatura inicial. Dessa literatura, são extraídos
outros conceitos importantes relacionados a esse conceito fonte. Cada um dos conceitos da lista
resultante é chamado de conceito B (intermediário).

Com base nessa lista de conceitos intermediários, busca-se uma nova literatura interme-
diária, que é então processada e novos conceitos (C) são novamente extraídos. Para finalizar o
processo, um conceito C é selecionado, gerando uma hipótese no formato: “C pode ser usado
no tratamento de A em função de B”. A descoberta fechada, por sua vez, começa com os
conceitos A e C já conhecidos. Nesse caso, a descoberta consiste em encontrar conceitos B que
possam explicar a conexão entre A e C. Em síntese, a descoberta aberta é usada para gerar novas
descobertas, enquanto a descoberta fechada é usada principalmente para explicar as hipóteses
levantadas pela descoberta aberta. É importante ressaltar que, em ambas as abordagens, tanto a
aberta quanto a fechada, para que a descoberta seja efetivada, a hipótese formulada não pode ter
sido explicitamente publicada.

B) Modelos de Coocorrência

Esses modelos extraem as relações entre os termos diretamente de coocorrências pre-
sentes no texto. O uso de coocorrências entre termos garante que todas as relações possíveis
no texto sejam capturadas. Modelos de coocorrência seguem o mesmo processo de descoberta
do modelo ABC. Os termos podem ser representados como n-gramas, ou seja, um agrupa-
mento de palavras que ocorrem sequencialmente em uma sentença, indicando que existe certo
grau de relacionamento entre elas (SWANSON; SMALHEISER, 1997; GORDON; LINDSAY,
1996). A vantagem desse modelo é que ele não depende necessariamente de fontes externas de
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Figura 11 – Abordagem de descoberta aberta e fechada para o modelo ABC

Fonte: Adaptada de Henry e McInnes (2017)

conhecimento e podem ser adaptados a qualquer corpus ou domínio.

Já na área da biomedicina, Henry e McInnes (2017) ressaltam que, atualmente, diversos
pesquisadores estão substituindo os modelos de coocorrência que utilizam n-gramas por conceitos
do Metathesaurus do Unified Medical Language System (UMLS) (LINDBERG; HUMPHREYS;
MCCRAY, 1993), chamados de modelos de coocorrência de conceitos. O uso de conceitos
UMLS fornece a normalização, a remoção de palavras parciais e a identificação de termos com
várias palavras. Esses métodos usam descritores MeSH, títulos MetaMapped MEDLINE ou
resumos como representações de documentos (WEEBER et al., 2001; SRINIVASAN, 2004;
YETISGEN-YILDIZ; PRATT, 2006).

As regras de associação também se enquadram no modelo de coocorrência. Todavia,
esta abordagem incorpora medidas estatísticas para determinar a probabilidade de existir uma
relação entre os termos. Após encontrar as coocorrências de termos, computam-se duas esta-
tísticas para cada termo de ligação: a confiança e o suporte, a fim de estimar a força de um
relacionamento. A partir de então, pode-se aplicar um limite para remover as relações de baixa
probabilidade.

Exemplos de aplicação do modelo de descoberta baseado na extração de regras de
associação podem ser encontrados em diversos trabalhos. Hristovski et al. (2000) apresentaram
um sistema interativo de apoio ao modelo de descoberta aberta para o campo da medicina. A
avaliação preliminar mostrou que a abordagem proposta era promissora, mas também identificou
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a necessidade de realizar algum trabalho adicional, especialmente no que diz respeito à limitação
do número de potenciais descobertas que o sistema gerou.

Hristovski et al. (2001) usaram regras de associação para descobrir a relação entre
conceitos médicos. Apresentam um sistema interativo de apoio à descoberta para o campo da
medicina, utilizando as relações do banco de dados bibliográficos da MEDLINE e do UMLS.
Os autores avaliaram o sistema testando com que sucesso ele previa descobertas futuras (novas
relações entre conceitos). Primeiro dividiram o banco de dados MEDLINE em dois segmentos
(mais antigos e mais recentes) usando a data de publicação. Em seguida, calcularam quantas
das novas relações encontradas pelo sistema no segmento mais antigo tornavam-se relações
conhecidas no segmento mais recente. Oliveira et al. (2016) utilizaram técnicas de MT com foco
na extração de regras de associação para auxiliar a construção de um portfólio de tecnologias de
irrigação, a partir de publicações científicas. A construção do portfólio foi semi-automatizada
por meio de um processo de MT. A partir da construção do portfólio foram geradas regras
de associação para identificar a relação entre tecnologias, localidades e culturas, nas regiões
do Brasil, com a finalidade de subsidiar os especialistas do domínio na verificação de quais
tecnologias poderiam ser adaptadas para os biomas brasileiros.

C) Modelos Semânticos

Informações relevantes podem ser encontradas em cadeias mais longas de conceitos
semanticamente conectados, que vão além do modelo ABC. As abordagens baseadas em se-
mântica para DBL visam melhorar a cobertura dos relacionamentos encontrados. Para que isso
seja possível, essas abordagens contam com afirmações extraídas da literatura para fornecer o
contexto dos relacionamentos (ZHANG et al., 2014; HRISTOVSKI et al., 2016). Nesse sentido,
os modelos semânticos representam termos como palavras ou conceitos e extraem os relaci-
onamentos existentes entre eles do texto. Os termos de ligação (vinculação) são encontrados
iterativamente por meio das relações semânticas existentes a nível de sentença. Esse tipo de
relação é conhecido como predicações semânticas.

As predicações semânticas representam relações binárias na forma "sujeito-predicado-
objeto", na qual o predicado expressa uma relação entre o sujeito e o objeto (CAMERON
et al., 2013). Wilkowski et al. (2011b) foram um dos primeiros a demonstrar o potencial
valor do uso de predicações semânticas para direcionar a DBL além do modelo ABC. Os
autores argumentam que o modelo ABC pode ser decomposto em um modelo no qual vários
conceitos intermediários podem existir para expor um relacionamento entre termos. Esse modelo
é conhecido como "modelo AnC", onde n = (B1, ..., Bn). Os autores usaram predicações
semânticas para representar as relações e grafos como um meio para representar as predicações,
implementando cadeias de descoberta como caminhos no grafo. Segundo Wilkowski et al.

(2011b), relacionamentos mal compreendidos podem ser explorados por meio de novos pontos
de vista, e relacionamentos potencialmente interessantes não precisam ser conhecidos com
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antecedência. Utilizam a centralidade de grau como um indicador dos principais termos no
domínio para o qual o grafo foi construído.

O SemMedDB é um banco de dados de predicações semânticas do SemRep, o analisador
semântico mais popular e frequentemente usado como fonte de dados na área da biomedicina
(RINDFLESCH; FISZMAN, 2003; HRISTOVSKI et al., 2006; PREISS; STEVENSON; GAI-
ZAUSKAS, 2015). Os relacionamentos podem ser extraídos do SemMedDB na forma de um
padrão de descoberta baseada em triplas do tipo semântico UMLS. Como exemplo deste modelo
de aplicação, pode-se citar o trabalho de Hristovski et al. (2006), no qual predicações semânticas
foram usadas para melhorar os sistemas de DBL que, até então, dependiam exclusivamente da
coocorrência de palavras ou conceitos em documentos de destino.

No trabalho de Shang et al. (2014), foi investigada a capacidade dos métodos escaloná-
veis de DBL em identificar efeitos colaterais de agentes farmacêuticos. Para tanto, os autores
recorreram a vastos repositórios de conhecimento extraídos da literatura biomédica pelas fer-
ramentas MetaMap e SemRep. Em Hristovski et al. (2016), foram encontradas explicações
para droga e seus efeitos adversos. O objetivo dos autores era encontrar genes ou proteínas
que, de algum modo, vinculassem a droga com os efeitos adversos. Para a pesquisa, usaram o
componente de descoberta fechada de uma ferramenta DBL chamada SemBT, que usa relações
semânticas extraídas de todo o MEDLINE com o sistema SemRep .

Segundo Korhonen et al. (2014), a MT com base em análises semânticas mais profundas,
apoiada pelo PLN, pode gerar processos de DBL consideravelmente mais precisos, mais amplos
e dinâmicos do que os métodos atuais, em grande parte baseados apenas em dicionários. Esse
tipo de abordagem possibilita focalizar não apenas os conceitos básicos (termos ou entidades
nomeadas), mas também conceitos complexos baseados em eventos (relações não-taxonômicas).
Os conceitos complexos podem ser usados para restringir o espaço de busca, permitindo conexões
diretas apenas entre conceitos que estão envolvidos em relações verbais específicas. Toda esta
informação pode ser aprendida dinamicamente a partir da literatura e a DBL pode ser realizada
por meio de uma rede de conceitos resultante do processo de captura do conhecimento.

Como exemplo de ferramentas capazes de apoiar a análise semântica mais profunda
para aplicações em DBL estão o Stanford Parser (MARNEFFE et al., 2006) e o sistema Open

IE ReVerb (extrai relações binárias expressas por verbos) (FADER; SODERLAND; ETZIONI,
2011), que já foram utilizados com sucesso na biomedicina (PREISS; STEVENSON; GAI-
ZAUSKAS, 2015; SOLIMAN; NASRAOUI; COOPER, 2016). Ressalta-se, porém, que essas
ferramentas também podem ser aplicadas para a extração de relacionamentos em outros domí-
nios do conhecimento, além da biomedicina, pois não mapeiam apenas para uma terminologia
controlada. Segundo Preiss, Stevenson e Gaizauskas (2015), o uso de relações baseadas em
análise linguística melhora a precisão da DBL, com o o potencial de tornar os seus sistemas
significativamente mais utilizáveis.
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D) Modelos Distributivos

Os modelos distributivos representam termos como vetores de contexto. Relacionamentos
explícitos (“A implica B”) são encontrados como coocorrências ou como relações semânticas ao
construir os vetores de contexto. Relacionamentos implícitos (“A implica C”) são encontrados
no espaço vetorial por meio de operações vetoriais e busca de vizinhança mais próxima. Vetores
semelhantes contêm padrões semelhantes de coocorrência, então relações em que “A implica C”
são encontradas através de busca por vizinho mais próximo ou operações vetoriais no espaço
vetorial (algumas vezes chamado de espaço semântico).

Esta é uma conveniência computacional, pois apenas comparações vetoriais são feitas, e
desse modo, as relações em que “B implica C” não precisam ser explicitamente encontradas (CA-
MERON et al., 2013). A construção vetorial pode ser feita de diversas maneiras, como Indexação
Semântica Latente/Análise Semântica Latente (GORDON; DUMAIS, 1998; KOSTOFF, 2008),
Indexação Aleatória Reflexiva (COHEN; SCHVANEVELDT; WIDDOWS, 2010; MOWER et

al., 2016), Espaço de Conceito Associativo (EIJK et al., 2004), Hiperespaço Analógico para Lin-
guagem (BRUZA; SONG; MCARTHUR, 2004), Codificação Tensorial (SYMONDS; BRUZA;
SITBON, 2014), Indexação Semântica baseada em Predicação (COHEN et al., 2011; COHEN et

al., 2014; MALEC et al., 2016), Embeddings de Palavras (XUN et al., 2017) e Embeddings de
Grafos (GOPALAKRISHNAN et al., 2018).

Essas técnicas registram informações de coocorrência em uma matriz de documentos-
termos, dentro de uma janela deslizante ou então dentro de predicações semânticas. Uma matriz
de documentos-termos considera uma coocorrência como quaisquer dois termos que coocorrem
no documento como um todo. A matriz possui dimensionalidade do tamanho do vocabulário por
número de documentos.

E) Modelos de interação com o usuário

Existem sistemas que colocam o usuário como parte central do processo de descoberta
e são conhecidos como sistemas de interação com o usuário. Tais sistemas são baseados em
teorias voltadas ao entendimento de como humanos constroem novas informações e criam novas
conexões. Esses sistemas podem, portanto, ser considerados como uma ferramenta de ajuda
à criatividade humana, ao invés de gerarem uma hipótese totalmente automatizada (HENRY;
MCINNES, 2017; THILAKARATNE; FALKNER; ATAPATTU, 2019).

Esse tipo de sistema tem, portanto, como foco, a interação com o usuário e a exibição
de informações de uma maneira que facilite a sua compreensão e geração de novas hipóteses.
Em síntese, promovem o raciocínio abdutivo (conclusão em consequência da livre associação
de ideias, de forma criativa) para a geração de novas hipóteses e então fornecem ferramentas
que auxiliam no raciocínio dedutivo (conclusão em consequência das premissas) e indutivo
(conclusão em consequência da percepção) para confirmar ou refutar essas hipóteses. Segundo
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(COHEN et al., 2010), o raciocínio abdutivo não necessariamente produz uma hipótese correta,
mas o raciocínio abdutivo eficaz tende a levar a hipóteses plausíveis. Esses autores criaram o
sistema Epiphanet baseado nesse tipo de modelo, que usa representações de distribuição de
termos para facilitar a exploração de conexões entre os conceitos relacionados.

Segundo Henry e McInnes (2017), os estudos sobre interação com o usuário são valiosos
para o desenvolvimento de todos os tipos de sistema, pois essa área de estudo representa um papel
crítico na DBL e tem sido tradicionalmente negligenciada. Ferramentas com foco no usuário
seriam fundamentais para promover a adoção de sistemas de DBL em ambientes de laboratório.
Alguns exemplos desse modelo de aplicação são encontrados no trabalho de Wilkowski et al.

(2011b), que usam uma abordagem baseada em grafos com predicações semânticas, que permite
ao usuário ajustar o processo de DBL controlando o crescimento do grafo segundo o seu interesse.
Posteriormente, essa técnica de navegação foi estendida por Goodwin, Cohen e Rindflesch (2012)
e Cairelli et al. (2013).

3.2 Avaliação das descobertas

A avaliação de processos e sistemas de DBL é um desafio (HENRY; MCINNES, 2017),
devido à dificuldade de adquirir um conjunto de dados padrão ouro. Isso ocorre porque os
conjuntos de dados usados para a descoberta são muito grandes, impossibilitando a avaliação
humana de todas as possibilidades. Porém, existem quatro metodologias diferentes de avaliação
que se tornaram padrão: (1) replicação de descobertas, (2) nova proposta de descoberta e avaliação
empírica, (3) corte de tempo e, (4) estudos de interação do usuário. Essas quatro metodologias
são explicadas a seguir:

• Replicação de descobertas: esse método de avaliação tem por objetivo replicar as
descobertas já realizadas anteriormente por outros pesquisadores, particularmente as descobertas
iniciais realizadas por Swanson (SWANSON, 1986; SWANSON, 1988; SWANSON, 1993).
Para realizar a replicação, deve-se utilizar a literatura publicada antes da data da descoberta
(pré-descoberta). Após esse procedimento, se o termo de interesse for retornado como um termo
de destino, a descoberta é considerada replicada com sucesso. Uma limitação apontada para esse
método, é o fato dele não avaliar a capacidade que o sistema ou o processo possui de gerar novas
descobertas diferentes daquelas usadas como teste (HRISTOVSKI et al., 2010; LEKKA et al.,
2011; COHEN et al., 2014).

• Nova proposta de descoberta e avaliação empírica: para comprovar o desempenho
de um sistema, frequentemente usa-se a replicação de uma descoberta juntamente com a avaliação
de uma nova proposta. A proposta de descoberta sem a avaliação de um especialista ou sem uma
avaliação empírica não é mais suficiente. No que diz respeito à verificação por especialistas, essa
pode consistir de uma avaliação realizada por um especialista ou, então, por uma publicação
no domínio da aplicação. Esse procedimento auxilia na eliminação de hipóteses óbvias, não-
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confiáveis ou incorretas e na identificação das hipóteses realmente promissoras (ZHANG et al.,
2014; HRISTOVSKI et al., 2010; COHEN et al., 2011; KOSTOFF; LAU, 2013).

• Corte de tempo: esse recurso é usado para dividir o conjunto de dados em segmentos
de pré-descoberta e de pós-descoberta. Para gerar conhecimento usa-se o segmento de pré-
descoberta, enquanto o segmento de pós-descoberta é utilizado para avaliar a qualidade do
conhecimento gerado. As técnicas de avaliação que utilizam o corte de tempo usam uma data de
corte para dividir o conjunto de dados em seguimentos de pré e pós-corte. Usa-se o segmento de
pré-corte como um conjunto de treinamento para gerar descobertas, e o segmento de pós-corte
como um conjunto de testes para avaliar as descobertas geradas. Para estimar um conjunto de
dados padrão-ouro, é necessário encontrar os relacionamentos presentes no conjunto de testes e
ausentes do conjunto de treinamento. Esses relacionamentos representam novas descobertas. A
avaliação do fatiamento de tempo é quantificada com bases em medidas de relevância, como
precisão e revocação. Em reconhecimento de padrões e recuperação de informações baseada
em classificação binária, a precisão (valor preditivo positivo) implica na fração de instâncias
recuperadas que são relevantes, enquanto a revocação (ou recall, sensibilidade) é a fração de
instâncias relevantes que são recuperadas. Técnicas iniciais usando precisão e revocação foram
calculadas para um único termo inicial (HRISTOVSKI et al., 2000). Os relacionamentos foram
extraídos para um único termo no segmento pós-corte para formar o padrão-ouro, e potenciais
descobertas foram geradas para esse termo no segmento pré-corte. As descobertas potenciais
foram comparadas com o padrão ouro para calcular a precisão e a revocação. Esta ideia foi
expandida para usar vários termos iniciais e não apenas um (YETISGEN-YILDIZ; PRATT,
2006), e foi proposta como uma estrutura de avaliação formalizada por Yetisgen-Yildiz e Pratt
(2009). Preiss, Stevenson e Gaizauskas (2015) usaram SemRep (RINDFLESCH; FISZMAN,
2003), ReVerb (FADER; SODERLAND; ETZIONI, 2011) e Stanford Parser (MARNEFFE et

al., 2006) para gerar três conjuntos de relacionamentos. Segundo os autores, a presença de um
relacionamento em um, dois ou todos os três conjuntos pode indicar, com crescente confiança,
que a descoberta é legítima.

• Estudos de interação do usuário: esse recurso é usado para avaliar a utilidade de
um processo ou sistema de DBL, baseando-se no quanto um sistema ou abordagem é capaz
de informar e envolver os usuários em um ambiente real de aplicação. Em síntese, os estudos
de interação do usuário visam monitorar de que modo os usuários interagem com um sistema
de DBL. Os objetivos são melhorar a interface com o usuário e exibição da informação, além
de verificar de que modo o sistema DBL está sendo usado pelo usuário (WORKMAN et al.,
2016). Segundo Yetisgen-Yildiz e Pratt (2008) a interação com o usuário desempenha um papel
crítico na DBL e tem sido tradicionalmente uma área carente de estudos. Ainda segundo esses
autores, o sucesso de um sistema de DBL em facilitar novas descobertas depende da capacidade
de sua interface de informar e engajar seus usuários enquanto eles tentam interpretar e avaliar as
conexões propostas.
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3.3 Trabalhos relacionados

Nesta tese de doutorado é apresentada uma nova maneira de se descobrir conhecimento
oculto em textos, com base em uma abordagem híbrida (estatística e semântica). Nessa aborda-
gem, são utilizadas, em conjunto, regras de associação, medidas de redes complexas e semântica
verbal para cruzar literaturas de diferentes especializações e detectar relacionamentos explícitos
e implícitos entre elas.

Nesta seção são apresentados alguns trabalhos relacionados com a abordagem apresen-
tada neste trabalho, especificamente pesquisas com foco na extração de predicações semânticas
e representação em grafos (redes) para aplicações em DBL. Todos os trabalhos relacionados tem
como objetivo uma melhor estruturação do conhecimento de fundo, ou seja, do conhecimento
prévio, a fim de facilitar o entendimento dos mecanismos de interação entre os conceitos que
compõem as afirmações que, por sua vez, compõem o conhecimento.

O futuro da DBL requer representações mais expressivas, que possam ir além dos modelos
tradicionais que geralmente são utilizados na descoberta. Essas representações devem ser capazes
de realizar a integração da literatura científica fragmentada em diferentes especialidades e áreas
do conhecimento. As representações também devem apresentar o conhecimento de fundo de
forma estruturada, para que o usuário tenha acesso a explicações lógicas sobre o modo em
que os relacionamentos ocorrem, ou seja, de que modo os conceitos interagem entre si e se
afetam. Nesse contexto, a construção de grafos e/ou subgrafos relevantes, baseados em análises
estatísticas e semânticas, que alavanquem o conhecimento prévio, podem desempenhar um papel
crítico em suplementar e complementar os modelos atuais de extração de conhecimento oculto
para a DBL.

Desse modo, diversos autores passaram a utilizar grafos formados por predicações
semânticas. As predicações semânticas, em conjunto, formam naturalmente um grafo rotulado
direcionado, chamado de grafo de predicações. Nesse grafo, o sujeito e o objeto de cada
predicação semântica é representado por um vértice (nó), e o verbo é representado por uma
aresta (seta) rotulada que vai do sujeito ao objeto. Segundo Kostoff (2008), uma representação
em grafo (ou rede) pode aumentar o número de links que compõem o caminho intermediário
entre os conceitos fonte e alvo (A e C) da DBL, possibilitando a extração de todos os conceitos
envolvidos no relacionamento.

Wilkowski et al. (2011b) foram os primeiros a desenvolver uma extensão do modelo
ABC, no qual o conceito intermediário (B) era um conjunto, em vez de apenas um conceito único.
Os autores propõem expandir o elemento B do paradigma ABC. Desse modo, a metodologia
considera B não como um único conceito, mas como uma subcadeia de conceitos intermediários
existentes entre os conceitos A e C. Assim, o clássico modelo ABC passa a assumir o seguinte
formato: A - (B1 - B2 - B3 - ... - Bn) - C. Segundo os autores, a investigação de possíveis
cadeias de relacionamentos pode resultar em uma descoberta (aberta ou fechada). Salientam que
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Swanson já havia introduzido a possibilidade de existir uma cadeia de Bs conceitos entre A e
C, mas isso não foi extensivamente explorado. Nesse trabalho, os autores usaram a noção de
navegação baseada na centralidade do grau em um grafo de predicações. Assim, propuseram
a “descoberta de navegação”, que procura apresentar aos usuários padrões de descoberta de
uma maneira amigável. Com base nessas ideias, criaram um programa no qual o usuário pode
percorrer o grafo de predicações visitando vértices de centralidade alta em sucessão. A tecnologia
subjacente utilizada no trabalho explora as predicações semânticas SemRep, que se baseiam no
conhecimento do domínio biomédico UMLS. Em várias etapas do processo, a saída do sistema é
filtrada com base na estipulação do usuário, representando a reciprocidade cooperativa envolvida
na descoberta de insights. Criar o grafo inicial é um processo iterativo no qual o usuário especifica
um conceito inicial para extrair predicações do SemRep. Esse processo se repete até que o grafo
obtenha um tamanho suficiente para produzir resultados “interessantes”. A metodologia utilizada
no trabalho foi testada com o tópico sobre transtorno depressivo.

Cameron et al. (2013) também investigaram o uso de predicações semânticas, grafos e
subgrafos, acrescentando, porém, ideias baseadas em associações semânticas e conhecimento
de background para DBL. Desse modo, criaram um método, que possibilitou uma decomposi-
ção detalhada da hipótese de Swanson sobre a “Síndrome de Reynaud/óleo de peixe” em 19
associações. Assim como Wilkowski et al. (2011b), os autores estenderam o modelo clássico
ABC em um modelo mais expressivo que chamaram de modelo AnC, alavancando a geração de
associações semânticas. As associações resultantes desse tipo de extensão forneceram explica-
ções para entender os mecanismos de interação entre os conceitos. Para extrair as predicações
semânticas também utilizaram o extrator de predicação semântica SemRep. As predicações
semânticas extraídas foram posteriormente usadas para construir os grafos de predicação. Na fase
do pós-processamento observaram que, durante o processamento da saída, o SemRep analisava
algumas frases erroneamente e, portanto, aumentaram manualmente a saída com predicações
semânticas que o SemRep não conseguiu extrair. Após a construção do grafo de predicações,
aplicaram um algoritmo de busca em profundidade para geração de associações semânticas.
Obtiveram o fechamento transitivo entre um par de vértices usando o algoritmo clássico Depth

First Search (DFS) para atravessar o grafo de predicações de acordo com a noção de associação
semântica criada por eles. Definiram variantes do “óleo de peixe” como a raiz e variantes da
“Síndrome de Reynaud” como o terminal. Assim, a entrada para o algoritmo é composta por
vários conjuntos de pares de vértices, e a saída é um conjunto de associações semânticas ou
“relações de alcançabilidade” entre os pares de vértices. A partir da coleção de todas as relações
de alcançabilidade, construíram subgrafos manualmente, agrupando associações semânticas
consideradas relevantes para cada uma das reivindicações originais de Swanson. Em seguida,
inspecionaram cada subgrafo e usaram a especialização de domínio para fornecer conhecimento
prévio quando necessário.

Song, Heo e Ding (2015) criaram a ferramenta SemPathFinder para descobrir relações
anteriormente desconhecidas em textos biomédicos. Para o desenvolvimento do trabalho utiliza-
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ram a análise de caminho semântico para contar uma “história” sobre as conexões plausíveis
entre termos biológicos. Essa análise pode ser entendida como uma navegação de relação para
bioentidades que são semanticamente próximas umas das outras, revelando insights sobre como
uma série de pares de entidades é organizada e como ela pode ser usada para explicar conexões
aparentemente não relacionadas. O SemPathFinder começa com um termo de início previsto.
Em seguida, aplica-se um conjunto de técnicas de MT para encontrar termos associados ao
termo inicial, chamados de termos de link (termos de ligação). Então, SemPathFinder usa o
mesmo conjunto de etapas anteriores para identificar um conjunto de termos que interagem
com o termo de ligação. Dependendo do número de termos de ligação, o sistema expande a
exploração do caminho para detectar caminhos interessantes para inferência, determinados por
um especialista em biomedicina. Por fim, o sistema classifica os caminhos relacionados por
escores semânticos ou pelos escores de ocorrência média de um determinado caminho. Assim,
fornece uma lista organizada de novas hipóteses plausíveis para descoberta aberta e fechada.
Para a extração de relações, aplica-se a técnica de marcação de Part-of-Speech (POS) com base
no Campo Aleatório Condicional (CRF) para sentenças. Primeiro, os autores criaram uma lista
contendo 398 verbos biológicos. Em seguida, as relações entre entidades são examinadas em
uma sentença pela relação básica de coocorrência entre um verbo “bio” e um conceito. O modelo
de associação semântica utilizado conecta dois conceitos, através de arestas rotuladas orientadas
em qualquer direção. Esse estudo fez uso de dois tipos diferentes de caminhos entre dois nós:
o caminho mais curto e o caminho mais barato. O caminho mais barato identifica o caminho
mais econômico, enquanto o caminho mais curto é calculado por relacionamentos semânticos
existentes entre entidades em diferentes níveis (o número de nós intermediários é um, dois,
três, etc.). Os autores aplicaram SemPathFinder para dois casos de uso bem conhecidos do
modelo ABC de Swanson. Os resultados experimentais mostraram que a ferramenta detectou
todos os termos intermediários, exceto um. Porém o modelo foi capaz de inferir novas hipóteses
consideradas interessantes.

Cameron et al. (2015) implementaram e avaliaram um método automático de criação
de subgrafos orientados por contexto, que captura associações entre conceitos biomédicos para
facilitar a DBL fechada. Dado um par de conceitos, o método gera automaticamente uma lista
ordenada de subgrafos, que fornecem associações informativas e potencialmente desconhecidas
entre os conceitos. Para gerar os subgrafos, o conjunto de todos os artigos do MEDLINE
e do SemMedDB que contêm um dos dois conceitos especificados (A, C) é primeiramente
coletado. Em seguida, predicações semânticas direcionadas são automaticamente extraídas dos
artigos usando a ferramenta SemRep. Essas predicações são então usadas para criar um grafo de
predicações. Neste grafo de predicações, um caminho é representado como uma sequência de
predicações semânticas. Esse grafo é então fornecido como entrada para o gerador de subgrafos,
que usa primeiro o gerador de caminho para extrair todos os caminhos entre (A, C) até o
comprimento k, usando um algoritmo de busca em profundidade. Os autores também utilizaram
a ideia de expansão dos conceitos intermediários B, obtidos diretamente (ou indiretamente) dos
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grafos. Um algoritmo hierárquico de clustering aglomerativo é então aplicado a esses caminhos.
Esse algoritmo se baseia na semântica implícita capturada através dos descritores Medical Subject

Heading (MeSH) e da semântica explícita da hierarquia MeSH para clustering. Os caminhos que
excedem um limiar de relacionamento semântico são agrupados em subgrafos com base em seu
contexto compartilhado. Finalmente, os clusters gerados automaticamente são fornecidos como
uma lista classificada de subgrafos. Os subgrafos gerados usando esta abordagem facilitaram a
redescoberta de 8 das 9 descobertas científicas existentes no trabalho de Swanson sobre o óleo
de peixe/Síndrome de Raynaud.

Yang et al. (2018) utilizaram uma rede formada por Sujeito-Ação-Objeto (SAO) para
analisar as tendências no desenvolvimento da tecnologia do grafeno. Os autores tentaram abordar
as deficiências da abordagem tradicional da rede SAO que define os três componentes (Sujeito,
Ação e Objeto) apenas como nós da rede, e passaram a representar o Sujeito e o Objeto como
nós, e a Ação como aresta. Um estudo empírico sobre a tecnologia do grafeno foi usado para
ilustrar a validade e viabilidade do método proposto. O método utilizado empregou conceitos
de buracos estruturais, mudanças na distribuição de graus de nós e mudanças na centralidade
da rede para detectar tendências no desenvolvimento da tecnologia do grafeno. Para a extração
de estruturas SAO em textos de patentes, utilizaram uma “árvore parser” baseada em sistema
de extração hierárquica SAO (baseado em árvore de análise). As triplas geradas constituíram a
entrada no processo de construção da rede. Posteriormente, calcularam a força do relacionamento
entre o nó-Sujeito e o nó-Objeto (número de relações de ação). Por fim, vincularam todos
esses nós à Ação (verbo) com base no conjunto (Sujeito, Ação, Objeto). Uma rede SAO foi
subsequentemente produzida. Para medir a força do relacionamento entre nós consideraram
a relação entre o nó-Sujeito e o nó-Objeto somando cada ação existente entre eles. A força
de cada ação depende de dois recursos: "semântica de ação" e "número de relações de ação".
Quanto maior o número de relações de ação, mais forte será a relação entre o nó-Sujeito e o
nó-Objeto. Quanto mais importante for a semântica da ação, mais importante será a relação
entre esses dois nós. O número de relacionamentos de ação pode ser obtido contando o número
de ocorrências do par S→ O por arestas de ação, enquanto a importância da semântica da
ação pode ser obtida calculando seu valor de TF-IDF, usado para refletir a importância de uma
palavra para um documento em uma coleção de documentos. Medindo a centralidade de um
nó, puderam determinar o nó principal da rede. Ao comparar a evolução dos nós centrais em
diferentes momentos, conseguiram entender melhor as mudanças no centro da rede e usá-la para
tirar conclusões sobre a tendência de desenvolvimento da tecnologia do grafeno. A justificativa
por trás dessa seleção é que a importância de um nó depende não apenas do “número” de seus nós
vizinhos, mas também da “importância” de seus nós vizinhos. Os escores de centralidade do auto
vetor correspondem aos valores do primeiro auto vetor da matriz de adjacência do grafo, podendo
interpretar a centralidade de cada ator como sendo proporcional à soma das centralidades dos
atores aos quais está conectada.

Bakal et al. (2018) construíram modelos preditivos supervisionados para prever trata-
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mentos previamente desconhecidos e relações causais entre entidades biomédicas. Utilizaram
7.000 tratamentos e 2.918 causas tratadas pelo Metathesaurus da UMLS para treinar e testar o
modelo. Os recursos de padrões de grafo foram extraídos de caminhos simples que conectam
as entidades biomédicas no grafo SemMedDB. Usando esses padrões como características de
modelos de regressão logística e árvore de decisão, calcularam as medidas de desempenho
(precisão, recall, F-score) em mais de 100 distintas separações de 80%-20% dos conjuntos de
dados para treino-teste. Os modelos geradas puderam prever relações de tratamento e causa
com altas pontuações de 99% e 90%, respectivamente. Os coeficientes do modelo de regressão
logística também ajudaram a identificar padrões altamente discriminativos que possuem uma
interpretação intuitiva. Também puderam prever algumas novas relações plausíveis com base
em falsos positivos e, finalmente, os modelos de árvore de decisão foram capazes de recuperar
mais de 50% do tratamento. Para o desenvolvimento desse trabalho, os autores descartaram
o uso de frases individuais para extrair uma relação potencial. Em vez disso, primeiramente
construíram um grande grafo de predicações extraídas com o auxílio de abordagens de PNL. Em
seguida, exploraram padrões de caminhos semânticos sobre esse grafo para construir modelos
para os predicados específicos “trata” e “causa”. O método também pode ser generalizado para
outros predicados, além de poder utilizar outros léxicos e padrões sintáticos para a extração das
relações.

Todos esses trabalhos demonstram a viabilidade de se utilizar predicações semânticas
para construir grafos de predicação para a DBL. Essas representações são mais expressivas
e podem ir além do clássico modelo ABC, pois são capazes de apresentar a estrutura lógica
das relações identificadas. Nesse sentido, esse tipo de representação proporciona uma melhor
compreensão dos relacionamentos e facilita o processo de extração de conhecimento implícito
e geração de novas hipóteses. Segundo Cameron et al. (2013), os pesquisadores atuais não
estão mais interessados apenas na detecção de conceitos relacionados, mas buscam também
por uma compreensão dos mecanismos de interação e relações de causalidade existentes entre
esses conceitos. Em um trabalho posterior (CAMERON et al., 2015), os autores ressaltam
que representações mais ricas de conteúdo textual são necessárias para capturar "evidências
sugestivas de relações causais" na literatura.

No entanto, todos os trabalhados aqui relacionados utilizaram apenas o modelo de repre-
sentação binária (triplas). Nenhum desses trabalhos utilizou um modelo estendido de predicação
baseado na representação de relações n-árias (n-tuplas). Segundo Christensen, Soderland e
Etzioni (2011), esse modelo de representação é mais robusto e supera as limitações da repre-
sentação binária, que perde informações importantes que só podem ser expressas em tuplas
n-árias. Com o objetivo de superar essa limitação dos modelos tradicionais, neste trabalho foi
proposta a aplicação de um extrator de relações n-árias, capaz de capturar, além dos objetos,
outros complementos verbais como lugar, quantidade e tempo. Esses complementos podem
agregar importantes informações que, na maioria das vezes, são consideradas.
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Além disso, nenhum desses trabalhos utilizou a semântica contida nos próprios verbos
(semântica verbal). Nesse tipo de abordagem, cada verbo é inserido em uma "categoria verbal"
específica, segundo a sua tipologia: verbos de causa e efeito, verbos reflexivos ou verbos
estáticos. Por meio dessa categoria verbal, é possível distinguir a propriedade que cada conceito
possui de causador (agente) ou de afetado (paciente) em um relacionamento semântico. Neste
trabalho é apresentada uma abordagem que se concentra na análise dos relacionamentos em
função de sua semântica verbal. O entendimento de como ocorrem os relacionamentos de causa
e efeito entre os conceitos poderia revelar a sua complexidade. Esse tipo de representação
potencializa a descoberta, pois é capaz de relacionar vários conceitos e várias literaturas de
diferentes disciplinas, independente de domínio e idioma, capturando diferentes características
das coleções.

De fato, a maioria dos trabalhos relacionados foram desenvolvidos para aplicações no
domínio da biomedicina, utilizando vocabulário controlado e/ou predicações semânticas extraí-
das do SemRep que, em alguns casos analisa a frase erroneamente e, às vezes, não é capaz de
extrair todas as relações de interesse. Thilakaratne, Falkner e Atapattu (2019) enfatizam que,
mesmo sendo considerada uma direção futura desafiadora, existe a necessidade de desenvol-
ver uma ferramenta de DBL de domínio cruzado, que seja independente do uso de recursos
específicos desses domínios. Segundo esses autores, até o momento, essas metodologias de
DBL independentes de domínio raramente foram experimentadas. Apenas um dos trabalhos
relacionados não desenvolveu uma aplicação exclusiva para a área da biomedicina (YANG et al.,
2018). Nesse sentido, esse trabalho visa contribuir com o desenvolvimento de uma abordagem
que não apresente restrição a um domínio específico e, portanto, pode ser aplicada a domínios
cruzados.

Conforme apontado por (CAMERON et al., 2015), diversas técnicas utilizadas na litera-
tura científica para encontrar relacionamentos entre conceitos utilizam métricas baseadas em
frequência e na teoria dos grafos, mas poucos métodos foram desenvolvidos para "perfeitamente"
encontrar e elucidar as associações complexas, que vão além da semântica implícita. De fato,
todos os trabalhos analisados nessa revisão da literatura utilizaram predicações semânticas para
melhor elucidar as associações causais. No entanto, todas as abordagens acima citadas iniciam o
processo de descoberta a partir da extração de predicações semânticas (análise semântica), que
são fundidas e representadas em um rede para, então, partir para uma análise estatística.

Este trabalho propõe iniciar o processo de descoberta partindo de uma abordagem
estatística para, então, finalizá-lo com a análise semântica baseada em eventos. Esse procedimento
tem por objetivo utilizar as vantagens oferecidas pelos modelos estatísticos no que diz respeito
à sua capacidade de reduzir a dimensionalidade das palavras e, consequentemente, da rede a
ser construída. Espera-se, desse modo, evitar a explosão de vértices e arestas que geralmente
ocorre ao se construir uma rede utilizando todas as predicações semânticas. Espera-se também,
preservar, na medida do possível, o conteúdo semântico dos relacionamentos de interesse e, por
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esse motivo, a análise semântica é efetuada apenas no final do processo. Desse modo, é possível
proporcionar uma abordagem híbrida capaz de gerar uma síntese do conteúdo processado sem
perda de informações semânticas, o que proporcionaria um maior suporte ao usuário na tarefa de
descobrir conhecimento e gerar hipóteses.

Ressalta-se, por fim, que nenhum dos trabalhados relacionados utilizou o modelo de
representação do conhecimento baseado em mapas conceituais causais, como proposto neste
trabalho. Esse tipo de mapeamento favorece um modelo de representação holística, ou seja,
não linear do conhecimento. Por esse motivo, todos os relacionamentos de interesse podem
ser visualizados simultaneamente, favorecendo os processos de criatividade do usuário e a sua
capacidade de reconhecer conexões distantes entre os conceitos.

Segundo Thilakaratne, Falkner e Atapattu (2019), as ferramentas para DBL existentes
têm prestado pouca atenção em termos de visualização dos resultados, interface do usuário
e documentação. Outra limitação das ferramentas DBL apontada pelos autores diz respeito a
utilização de técnicas bastante superficiais para analisar o texto. Desse modo, eles destacam a
importância de se desenvolver sistemas e abordagens mais precisos, dinâmicos e amplos, capazes
de analisar e compreender profundamente o texto por meio da utilização de métodos avançados
de Mineração de Textos e de representação do conhecimento. O Quadro 1 traz um resumo das
contribuições dos trabalhos relacionados e da abordagem apresentada nesta tese. Em comparação
com esses trabalhos, esta tese de doutorado tem como escopo abranger todas essas contribuições
mapeadas no quadro, além de proporcionar a integração mais dinâmica com o usuário, por meio
dos mapas conceituais, que lhes possibilita uma análise mais profunda dos relacionamentos e
um contato mais direto com as frases originais dos textos.

Quadro 1 – Contribuições dos trabalhos relacionados e da abordagem apresentada nesta tese

Autores
Domínio
específico

Regras de
associação

Grafos
(redes)

Medidas
de rede

Predicações
semânticas

Relação
n-ária

Wilkowski et al.
(2013) X X X X

Cameron et al.
(2013) X X X

Song, Heo e Ding
(2015) X X X X

Cameron et al.
(2015) X X X

Yang et al.
(2018) X X X

Bakal et al.
(2018) X X X

presente
abordagem X X X X X

Fonte: Elaborado pela autora
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3.4 Uma abordagem híbrida para detecção de relaciona-
mentos causais aplicados à descoberta baseada em
literatura

Nesta seção é apresentada a abordagem híbrida de Mineração de Textos proposta para
a detecção de relacionamentos causais para aplicações em tarefas de Descoberta Baseada em
Literatura. O processo de descobrir conhecimento baseando-se em literatura não é trivial, princi-
palmente devido à falta de metodologias que enfatizem de que modo os conceitos se relacionam.
Assim, nesta tese de doutorado propõe-se uma abordagem para extrair relacionamentos explíci-
tos, capaz de explicar de que modo os conceitos se afetam. A abordagem possui as seguintes
características: (i) é semiautomática; (ii) não-supervisionada (não necessita de dados anotados
para treinamento); (iii) é independente de domínio e pode ser aplicada em um corpus textual
composto pela literatura de uma mesma especialização ou por literaturas provenientes de dife-
rentes disciplinas (cruzada); (iv) é bilíngue, capaz de processar textos escritos no idioma inglês e
português.

O objetivo da abordagem desenvolvida é apoiar o usuário no processo de descoberta
de conhecimento implícito e no levantamento de novas hipóteses científicas. Para esse fim,
utilizam-se quatro diferentes técnicas: análise associativa e análise de redes complexas para a
abordagem estatística e, análise baseada em semântica verbal e geração de mapas conceituais
para a abordagem semântica que, juntas, compõem um modelo híbrido para a DBL.

Na Figura 12 é apresentado um resumo da abordagem desenvolvida, juntamente com
as ferramentas e os recursos utilizados para esse fim. A análise associativa é suportada pela
ferramenta FEATuRE, que extrai as regras de associação. A análise de redes conta com o suporte
da ferramenta Gephi, que gera as métricas (medidas) originadas da rede complexa. E por fim,
a ferramenta Verbka suporta a análise semântica, estruturando os textos em um modelo de
representação dos relacionamentos em n-ária , além de modelá-los em mapas conceituais causais.

O uso de análises estatísticas juntamente com análises de cunho semântico, baseadas em
conhecimento, é motivado pelo interesse em utilizar o que cada uma dessas abordagens pode
oferecer para uma melhor compreensão e utilização do conhecimento já existente na literatura.
Segundo Friedman, Rindflesch e Corn (2013), usar probabilidades ajuda um sistema a fazer boas
suposições e complementa uma boa representação linguística.

No entanto, também é necessária uma melhor compreensão do significado que possa
ir além da interpretação de palavras isoladas. Isso significa que é preciso compreender como
ocorrem as relações entre as palavras nos textos e, consequentemente, entre as sentenças que
compõem esses textos. Desse modo, relações de causa e efeito podem ser detectadas e utilizadas
para revelar essas estruturas do conhecimento de fundo, a fim de auxiliar o usuário a descobrir
novos conhecimentos e levantar novas hipóteses científicas.



104 Capítulo 3. Descoberta Baseada em Literatura

Figura 12 – Ferramentas e recursos utilizados no desenvolvimento da abordagem híbrida para descoberta
de conhecimento

Fonte: Elaborada pela autora

Etapas da abordagem de Mineração de Textos aplicadas à Descoberta Baseada em Literatura

A abordagem híbrida para detecção de relacionamentos causais é basicamente composta
por quatro etapas. A primeira etapa consiste em identificar o problema e definir os objetivos
que se deseja alcançar com a aplicação da abordagem. Nessa etapa é especificado o domínio
ao qual será aplicada a abordagem para descoberta de relacionamentos implícitos. Em seguida,
também deverá ser especificado o tipo de descoberta que se deseja realizar, ou seja, se será
uma descoberta de tipo aberta ou fechada. A segunda etapa refere-se ao pré-processamento dos
dados. Deve-se preparar os dados para que seja possível derivar os padrões que resumem os
relacionamentos subjacentes.

A terceira etapa é focada propriamente na extração de padrões. Para esse fim é utilizada,
primeiramente, a tarefa de extração de regras de associação, cuja finalidade é encontrar conceitos
que se relacionam em determinados trechos textuais, mantendo, desse modo, a contextualidade
das conexões. Em seguida, será realizada a extração de conceitos-chave, utilizando métricas de
redes complexas, a fim de reduzir a dimensionalidade das palavras. Desse modo, são mantidas
apenas as palavras que desempenham um papel interessante no modelo, segundo sua importância
na rede. Posteriormente, é aplicada uma técnica baseada em análise semântica para adicionar



3.4. Uma abordagem híbrida para detecção de relacionamentos causais aplicados à descoberta baseada
em literatura 105

semântica verbal às relações e, consequentemente, aos conceitos, explicando os resultados
obtidos através da visualização dos relacionamentos. O modelo de representação utilizado para
visualizar os relacionamentos obtidos é um mapa conceitual causal. Esse modelo de representação
é capaz de capturar e revelar aspectos importantes de causalidade entre os conceitos em análise,
explicando a lógica existente nos relacionamentos dos quais fazem parte.

A quarta etapa diz respeito à utilização, pelo usuário, do conhecimento representado nos
mapas conceituais, a fim de descobrir conhecimento oculto e gerar novas hipóteses. A Figura 13
mostra o fluxograma de sequência das etapas necessárias para o desenvolvimento da abordagem,
assim como os seus respectivos passos. As próximas subseções abordam cada um desses tópicos.

Figura 13 – Abordagem híbrida para extração de relacionamentos causais

Fonte: Elaborada pela autora
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3.4.1 Identificação do problema e seleção de documentos textuais

A primeira etapa é destinada a identificar o problema e definir os objetivos da mineração
para, em seguida, construir o corpus textual que será utilizado para a DBL (também chamado de
"espaço de descoberta"). Nessa etapa será preciso, portanto, selecionar o domínio de aplicação.
Em seguida, caberá definir o tipo de descoberta que se deseja realizar: aberta ou fechada.
Na descoberta aberta caberá, primeiramente, selecionar um conceito fonte (A), já conhecido, e
realizar uma consulta em uma (ou mais) base de dados para encontrar documentos que contenham
esse conceito fonte, a fim de compor a literatura inicial para a descoberta. Com esses documentos
inicia-se o processo de MT e a descoberta de relacionamentos. A descoberta fechada, por sua vez,
começa com os conceitos A (fonte) e C (alvo) já conhecidos. Nesse caso, caberá realizar uma
consulta a uma ou mais bases de dados para selecionar os documentos que contenham o conceito
A e os documentos que contenham o conceito C para, então, compor o espaço de descoberta.

3.4.2 Pré-processamento dos textos

O pré-processamento é a etapa responsável em transformar os documentos escritos
em linguagem natural em um formato de dados adequado para a mineração. Para melhorar
a qualidade dos padrões e o tempo de processamento necessário para realizar a mineração,
algumas técnicas de limpeza de dados devem ser aplicadas nessa etapa. Essa limpeza visa
remover caracteres especiais (dígitos, sinais de pontuação, acentos e quebra de linha), além de
algumas palavras irrelevantes (artigos, preposições, conjunções).

Para a execução dessa etapa, será utilizada como suporte a ferramenta Features gEnerator

based on AssociaTion RulEs (FEATuRE) 1 (ROSSI; REZENDE, 2011b). Esta ferramenta, além
de realizar as técnicas de pré-processamento de dados necessárias, possibilita a extração das
regras de associação. FEATuRE foi criada com o objetivo de obter representações bag-of-related-

words, utilizando como atributos palavras relacionadas que se repetem, em espaços limitados, ao
longo de um documento (ROSSI; REZENDE et al., 2011), ou seja, regras de associação.

3.4.3 Extração de padrões e pós-processamento

Esta etapa é composta por três técnicas distintas. A primeira diz respeito à análise
associativa, visando à extração de regras de associação. A segunda destina-se à construção de
uma rede, a fim de se obter métricas que serão utilizadas para o ranqueamento dos conceitos-
chave (conceitos Bs intermediários). Por fim, emprega-se a análise semântica, na terceira etapa,
para a obtenção dos relacionamentos causais entre os conceitos.

A) Análise associativa

A análise associativa é usada para encontrar padrões que descrevem características
altamente associadas dentro dos dados. Relações descobertas podem ser representadas na forma
1 http://sites.labic.icmc.usp.br/feature/distribuicao/
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de regras de associação. Assim, as regras de associação extraem as relações entre itens (palavras)
em um banco de dados, no qual A→ B, significando que quando um termo A ocorre, um termo
B também tende a ocorrer. A força de uma regra de associação é medida em termos de suporte
e confiança. O suporte determina a frequência com que uma regra é aplicável a um conjunto
de dados específico. A confiança, por sua vez, determina com que frequência os itens em um
conjunto aparecem em transações que contêm outro conjunto de itens. Transações são conjuntos
de palavras que aparecem no mesmo contexto de análise. Elas podem ser obtidas a partir de
frases, parágrafos ou de uma janela deslizante.

Em resumo, as regras de associação para documentos textuais codificam informações
importantes sobre os relacionamentos entre esses documentos e as palavras que os compõem e,
em última análise, são capazes de identificar padrões, temas e contexto. Assim, neste trabalho de
doutorado, utiliza-se a análise associativa com o objetivo de:

(i) extrair regras de associação;

(ii) providenciar pares de palavras relacionadas;

(iii) identificar as palavras mais frequentemente relacionadas;

(iv) diminuir o volume de dados.

Os passos necessárias para extrair as regras de associação são descritos a seguir:

• Mapear os documentos textuais em transações: após a etapa do pré-processamento, o
conjunto de textos é mapeado em transações. O mapeamento do documento textual em
transações permite a extração de regras de associação. Para obter as transações, uma janela
deslizante de tamanho 5 é considerada para mapear os documentos, uma vez que esse
tamanho obtém os melhores resultados, gerando mais transações (ROSSI; REZENDE,
2010).

• Extrair regras de associação: para a extração de regras de associação das transações pre-
viamente definidas no passo anterior, pode-se definir na ferramenta diferentes valores para
o limite de suporte mínimo. Uma vantagem da ferramenta FEATuRE é que ela apresenta
a possibilidade de se utilizar o suporte mínimo automático, que considera a frequência
média das palavras em transações, isentando o usuário de conhecer as características do
documento e evitando a definição de um valor mínimo de suporte muito baixo, o que
poderia gerar uma quantidade muito grande de regras (ROSSI; REZENDE et al., 2011).

B) Análise de rede

As regras de associação geradas na etapa anterior são então fundidas em uma rede, que
por sua vez, gera métricas. As métricas podem ser consideradas como um tipo de atribuição
automática de peso para os objetos que compõem o conjunto de dados (TAN; STEINBACH;
KUMAR, 2006). Essa pesagem é uma alternativa utilizada para selecionar as palavras que devem
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ser mantidas ou eliminadas do conjunto de textos. Palavras que se destacam na rede, segundo sua
centralidade, desempenham um papel mais importante no contexto geral dos documentos. Assim,
as palavras selecionadas e seus relacionamentos podem compor um subconjunto de dados. Esse
subconjunto possibilitará colher todos os benefícios da redução do número de palavras para a
identificação dos conceitos-chave.

Portanto, a abordagem baseada em redes complexas pode fornecer métricas importantes
para auxiliar na seleção dos conceitos e dos relacionamentos mais interessantes. Assim, neste
trabalho de doutorado, utiliza-se a análise de redes para:

(i) modelar uma rede com as regras de associação extraídas na etapa anterior;

(ii) fundir as regras de associação originadas de diferentes documentos;

(iii) extrair métricas e usá-las para pesar as palavras com base em suas relações;

(iv) ranquear os conceitos;

(v) identificar os conceitos-chave (substantivos).

Para executar essa etapa, realizam-se os passos descritos a seguir:

• Selecionar regras: esse passo consiste na seleção de todas as regras compostas por duas
palavras, ou seja, por um antecedente e um consequente, do conjunto das regras geradas
no passo anterior. Esse processo é necessário para se manter um padrão para a construção
da rede.

• Construir uma rede: com as regras selecionadas no passo anterior, é possível construir
uma rede complexa, formando um conjunto de elementos que estão conectados uns aos
outros. Essa rede pode conectar dois itens aparentemente disjuntos por meio da fusão de
pares de palavras que compõem as regras de associação. Com essa fusão é possível obter
uma associação indireta candidata (a,b,Y), onde a e b são um par de itens e Y é o seu
mediador comum (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2006). Nessa etapa de desenvolvimento
da abordagem, utiliza-se um grafo não direcionado, pois o escopo é gerar uma rede
para identificar os conceitos mais conectados, ou seja, mais centrais da rede. A direção
das arestas (fundamental para compreender de que modo ocorrem as relações entre os
conceitos) será considerada apenas na fase de análise semântica.

• Extrair métricas: redes complexas têm um conjunto de definições que podem descrever
uma série de comportamentos relacionados a uma rede. Neste trabalho, é utilizada a
ferramenta Gephi 2 para a obtenção de métricas originadas da rede de regras de associação.
Essa ferramenta possibilita a visualização e a análise das redes, fornecendo várias métricas
como: o grau médio de um vértice (número de conexões); hubs (vértices com maior

2 https://gephi.org
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intensidade de conexões); centralidade de intermediação (quantifica a participação de um
vértice i em caminhos de comprimento mínimo) e, coeficiente de agrupamento (número
de conexões entre os vizinhos mais próximos de um vértice).

• Ranquear conceitos: esse passo se destina ao ranqueamento dos vértices (conceitos),
baseado nas medidas que lhes foram atribuídas conforme a sua atuação (ou importância)
na rede. Neste trabalho o ranqueamento é realizado pela ferramenta Gephi, capaz de gerar
um ranking dos conceitos baseado em cada uma das medidas de interesse. Desse modo,
a ferramenta fornece uma lista, que pode ser elencada em ordem decrescente de valores
correspondentes. Assim, as métricas podem enfatizar os relacionamentos por meio dos
vértices mais conectados.

C) Análise semântica de relacionamento

Frases embutidas em qualquer parágrafo de um texto escrito em linguagem natural podem
ser processadas para extrair relações lógicas. Com uma cadeia de elos lógicos, relacionamentos
ocultos podem ser identificados. A partir da extração de relações semânticas existentes entre
as palavras que compõem uma frase, é possível identificar relacionamentos causais, sem a
necessidade de palavras explícitas como “causa” ou “efeito”. Para extrair os relacionamentos
causais entre os conceitos será utilizada a ferramenta Verbka. Essa ferramenta é capaz de
identificar esse tipo de relacionamento por meio de uma distinção básica entre um participante X
(Causa) e um (ou mais) participante(s) Y (Efeito).

A análise semântica dos relacionamentos é aplicada nesta etapa da abordagem para:

(i) selecionar os conceitos-chave;

(ii) estruturar os dados em tabelas;

(iii) dividir as sentenças em blocos linguísticos mínimos, no formato n-árias;

(iv) criar um mapa conceitual causal para a visualização dos relacionamentos explícitos.

Os passos necessários para a execução dessa etapa são detalhados a seguir:

• Selecionar conceitos-chave: com base no ranqueamento dos conceitos, obtido na fase an-
terior, o usuário pode selecionar um ou mais conceitos-chave (conceitos Bs intermediários),
que serão utilizados como base para a extração de relacionamentos.

• Capturar sentenças: esse passo tem o objetivo de capturar as sentenças presentes no
corpus textual que contenham o conceito-chave selecionado anteriormente pelo usuário.

• Extrair fatos: esse passo consiste na utilização do módulo "Gerador de fatos" da fer-
ramenta Verbka para decompor as sentenças capturadas e estruturá-las (em uma tabela)
como um conjunto de blocos linguísticos mínimos representados no formato n-árias.
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• Selecionar fatos: neste passo o usuário deve selecionar, dentre os fatos contidos na tabela
gerada, aqueles que lhe interessam (mais significativos) a fim de criar um conjunto de fatos
que irão compor o mapa conceitual. Este passo visa a obtenção de um conjunto restrito
de informação (subconjunto), pois para que o mapa conceitual seja compreensível para o
usuário, ele deve conter um número razoável de conceitos, que não pode ser muito grande.

• Gerar mapa conceitual: a tabela obtida no passo anterior é então mapeada em um
mapa conceitual causal, utilizando o módulo "Gerador de mapas" da ferramenta Verbka,
que possibilita a visualização das relações explícitas contidas no subconjunto de dados.
Mapas conceituais ilustram graficamente as relações entre os conceitos de um domínio
do conhecimento. Cada conceito é posicionado dentro de um círculo ou caixa (vértices)
e se relaciona com outros conceitos por meio de setas (arestas) que representam as
conexões (verbos, preposições). Conceitos conectados por uma seta dão origem a uma
proposição, que é a característica particular dos mapas conceituais. Desse modo, a tabela
(representação estática do conhecimento) se transforma em um modelo dinâmico de
representação do conhecimento, capaz de unir todas as sentenças e formar um conjunto
harmonioso (contextualmente interligado). As relações verbais são divididas em três
categorias que são representadas por setas coloridas: setas vermelhas representam verbos de
ação, isto é, relações causais onde a ação parte de um conceito “causa” e afeta um conceito
“efeito” que, por sua vez é modificado por essa ação (por exemplo, “ela quebra o vaso”);
setas azuis indicam relações reflexivas, isto é, ações que partem de um conceito causa e
afetam o próprio conceito causa (por exemplo, “ela se feriu”); setas pretas representam
verbos estáticos, indicando a ausência de ação e, portanto, ausência de relação causal (por
exemplo, “ela é americana”).

3.4.4 Utilização do conhecimento

Nesta etapa o usuário utilizará o mapa conceitual obtido para auxiliar o seu processo de
descoberta, facilitando a identificação de novos relacionamentos e o levantamento ou verificação
de novas hipóteses. Para isso, dois passos são necessários:

• Identificar relações implícitas: com base na visualização do mapa conceitual causal,
pode-se então proceder à análise qualitativa. Essa análise deve ser realizada por seres
humanos, pois requer uma visão geral do contexto. Portanto, com base nesse mapa, procura-
se por conexões que não são explícitas na rede de relações entre os conceitos, mas que
podem ser inferidas a partir do conhecimento que já está explícito nessa mesma rede. É a
semântica de causa e efeito presente no mapa e a ajuda visual (layout de informação) que
facilitam a identificação de relações implícitas pelos usuários.

• Utilizar o conhecimento: a partir dos relacionamentos implícitos detectados no passo
anterior, o usuário pode gerar novas hipóteses científicas ou validá-las, por meio da lógica
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que explica de que modo os conceitos se relacionam e se afetam.

3.5 Considerações finais

Neste capítulo foi apresentada a área da Descoberta Baseada em Literatura, um dos temas
de estudo desta tese de doutorado. Foi abordada a sua criação e seu desenvolvimento ao longo
do tempo. Foram apresentados os seus objetivos e os métodos utilizados para alcançá-los. Os
trabalhos iniciais em DBL foram realizados manualmente, com pesquisa e leitura extensiva de
muitas publicações. No entanto, atualmente, a DBL conta com o suporte de técnicas automáticas,
oriundas da Mineração de Textos, fazendo com que se configure como uma subárea desse campo
de pesquisa.

Em seguida foram mostrados os modelos de descoberta utilizados na DBL e, também, as
metodologias de avaliação existentes. Também foram apresentados diversos trabalhos realizados
nesta área de pesquisa, suas contribuições e os desafios que ainda se apresentam. Especial foco
foi dado às aplicações de DBL para diferentes domínios, mostrando que essa abordagem também
pode ser bem-sucedida em áreas diferentes da biomédica.

Ainda nesse capítulo, foram apresentados os trabalhos relacionados com esta tese, assim
como a metodologia utilizada na abordagem híbrida de Mineração de Textos desenvolvida. Todos
os trabalhos relacionados têm como objetivo uma melhor estruturação do conhecimento de fundo
para auxiliar na compreensão dos relacionamentos explícitos e implícitos entre os conceitos que
o compõem. Para a extração dos relacionamentos, todos os trabalhos citados utilizam predicações
semânticas e representação em grafo para a DBL, apresentando uma contribuição importante
para a busca de um modelo de descoberta mais eficiente. No entanto, ainda apresentam algumas
limitações.

Nenhum deles utilizou as vantagens proporcionadas pela aplicação de análises estatísticas
no início do processo de mineração, ao invés de utilizá-las no final. A extração de regras de
associação é utilizada nesta tese, no início do processo de mineração, para reduzir a dimen-
sionalidade dos dados e o custo de execução do algoritmo para extração de predicações, que
depende, na maioria das vezes, do tamanho da entrada dos dados. Outra vantagem oferecida pela
extração de regras de associação se encontra na sua simplicidade de obtenção e nas altas taxas
de recuperação. As regras extraídas podem compor um subconjunto de dados para a construção
de uma rede de menor dimensão, limpa de relacionamentos espúrios.

Além disso, a maioria desses trabalhos é dependente do domínio da biomedicina e,
utilizou apenas predicações semânticas binárias (triplas) extraídas do SemRep, não explorando,
portanto, os benefícios do modelo de representação n-árias, capaz de fornecer informações mais
robustas. Com exceção de um trabalho, nenhum outro se preocupou em capturar relacionamentos
causais. E, por fim, nenhum desses trabalhos utilizou mapas conceituais para representar o
conhecimento extraído, a fim de proporcionar ao usuário explicações lógicas sobre como os
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conceitos que compõem uma relação interagem entre si e se afetam. Desse modo, os usuários
podem compreender a lógica existente nas conexões, facilitando a descoberta de novas conexões,
a geração de hipóteses e a descoberta de conhecimento. Os experimentos realizados, inclusive
a replicação do trabalho inicial de Swanson sobre "óleo de peixe/Síndrome de Raynaud", são
apresentados no próximo capítulo desta tese.
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CAPÍTULO

4
VALIDAÇÕES DE DESCOBERTA DE

CONHECIMENTO BASEADA EM TEXTOS

Nesta seção são abordados os experimentos realizados neste trabalho de doutorado, a fim
de testar a viabilidade da abordagem desenvolvida para a descoberta de conhecimento baseada
em textos. Objetivou-se verificar a capacidade dessa abordagem em obter informações mais
detalhadas, a fim de proporcionar análises mais significativas sobre os relacionamentos extraídos.
Além disso, buscou-se verificar se a abordagem era apta a lidar com aplicações na área da
Descoberta Baseada em Literatura, independente de domínio. Para isso foram utilizadas as etapas
da metodologia descrita na Seção 3.4.

O primeiro experimento, apresentado na Seção 4.1, teve como objetivo verificar a
potencialidade da abordagem em detectar relacionamentos implícitos contidos em um conjunto
de textos. Para esse fim, utilizou-se poucos textos, de dimensionalidade pequena e de uma mesma
área de especialização. Isso foi necessário porque a execução da parte final da metodologia
(análise semântica de relacionamentos para a extração de fatos) foi realizada manualmente,
pois o processo Verbka (Subseção 2.4.4) ainda não havia sido automatizado. Os resultados
desse experimento foram publicados na XLIV Conferência Latino-Americana de Computação
(CLEI-LACLO 2018) (VASQUES; REZENDE; MARTINS, 2018) e sua versão estendida foi
publicada no CLEI ELECTRONIC JOURNAL (VASQUES; REZENDE; MARTINS, 2019).

O segundo experimento (Seção 4.2) teve como objetivo replicar, de forma semi-automática,
a descoberta inicial de Swanson, sobre a conexão entre o óleo de peixe na dieta e a Síndrome
de Raynaud (SWANSON, 1986). A metodologia da replicação de descobertas, em particular
modo as descobertas iniciais realizadas por Swanson, é utilizada para a avaliação de sistemas
e processos para aplicações em DBL. O experimento foi composto de duas partes distintas. A
primeira parte teve como objetivo replicar o modelo fechado de descoberta (hipótese já formu-
lada), utilizando apenas os títulos dos artigos da literatura A e C, a fim de encontrar conexões
(conceitos B) que as vinculassem. Para isso utilizou-se a abordagem de cunho estatístico, baseada
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em regras de associação e métricas de redes complexas. A segunda parte do experimento teve
como objetivo explicar as conexões encontradas e, para isso, foram utilizados os resumos dos
artigos de ambas as literaturas pois, por meio dos títulos, não seria possível capturar esse tipo de
informação. Nessa parte do experimento utilizou-se, além da análise estatística, também aquela
semântica, baseada na extração de relações n-árias, recuperadas em mapas conceituais, a fim de
fornecer explicações sobre as relações de causalidade entre os conceitos.

A seção Seção 4.3 traz um modelo de descoberta fechada (literatura A e C conhecidas),
realizado com a finalidade de validar uma hipótese levantada pela autora deste trabalho. Para
isso utilizou-se a abordagem desenvolvida, visando a descoberta de relacionamentos ocultos
existentes entre o conceito Vernonia Polysphaera Baker (conceito fonte A) e COVID-19 (conceito
alvo C). Assim, a descoberta consistiu em encontrar conceitos B (intermediários), que pudessem
explicar a conexão existente entre os conceitos A e C. É importante ressaltar que, para que
a descoberta seja efetivada, a hipótese formulada não pode ter sido explicitamente publicada.
Foram utilizadas duas literaturas oriundas de áreas de especialização distintas.

E por fim, na Seção 4.4, é apresentado o quarto experimento realizado nesta tese de
doutorado. O escopo desse experimento foi verificar a capacidade da abordagem desenvolvida
de proporcionar propostas de DBL em outras áreas do conhecimento, diferentes da biomedicina.
Nesse sentido, a partir de um conjunto de documentos textuais, buscou-se identificar os conceitos
dominantes no campo da Governança do Conhecimento. O objetivo desse experimento foi
verificar se a abordagem também poderia alcançar resultados satisfatórios no que diz respeito
à DBL aplicada no âmbito de uma mesma disciplina, a fim de se compreender as mudanças
(ou evoluções) na sua própria natureza, que por si só, é interdisciplinar e envolve conhecimento
de vários campos de estudo. Resultados parciais desse experimento foram publicados na 15th

International Conference on Knowledge Management (ICKM-2019) (VASQUES; PEDRO;
REZENDE, 2019).

A abordagem semiautomática utilizada para realizar os experimentos envolve seis eta-
pas: (1) seleção da literatura e pré-processamento; (2) extração de conceitos-chave (regras de
associação e métricas de rede); (3) extração de relacionamentos explícitos (relações n-árias);
(4) construção de mapas conceituais; (5) identificação de relações implícitas; (6) descoberta de
conhecimento. Os resultados da aplicação dessa abordagem são descritos nos experimentos a
seguir.

4.1 Experimento 1 - descoberta de relacionamentos im-
plícitos em bancos de dados textuais

Esse experimento consistiu em uma primeira tentativa de avaliar a eficácia da aborda-
gem desenvolvida nesta tese em extrair relacionamentos implícitos de um conjunto de textos.
Ressalta-se que as etapas referentes à análise semântica foram executadas manualmente, pois o
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processo Verbka ainda não havia sido automatizado. Para o desenvolvimento desse experimento,
selecionou-se um conjunto de dez documentos textuais escritos em língua portuguesa, do domínio
da medicina alternativa, focados em gestação humana e vitaminas. O objetivo desse experimento
foi buscar por relações implícitas existentes entre um conjunto de textos pertencentes a um
mesmo campo de especialização. Os textos foram retirados do site Cochrane1, desenvolvido por
uma rede global e independente de pesquisadores, profissionais, pacientes, cuidadores e pessoas
interessadas em saúde, que trabalham para produzir informações confiáveis sobre saúde. Os
textos tinham uma média de 550 palavras, e a combinação de todos os textos resultou em 5.575
palavras.

Após a seleção dos textos, procedeu-se à fase do pré-processamento dos dados e extra-
ção de regras de associação. Os textos foram pré-processados separadamente, uma vez que a
frequência de uma determinada palavra em toda a coleção pode ser insignificante, enquanto
que, se processada em um só texto, pode ser relevante. Essa fase foi realizada com o apoio da
ferramenta FEATuRE2. Optou-se pela remoção das stopwords para diminuir a quantidade de
palavras. Os textos não foram sujeitos ao processo de stemming, a fim de manter a qualidade
semântica (relacionada ao significado) das palavras extraídas. Neste experimento, foi escolhida a
frequência das palavras para gerar as transações.

Os documentos foram então mapeados em um conjunto de transações com janelas
deslizantes de tamanho 5 e etapa 1. Janelas deslizantes foram escolhidas em vez de sentenças,
pois geram mais transações. As janelas deslizantes correspondem a trechos de documentos
textuais e extraem conjuntos de palavras relacionadas em um contexto específico do documento.
O Quadro 2 mostra alguns exemplos de transações extraídas de um texto.

Quadro 2 – Exemplo de transações extraídas de um texto sobre "vitaminas"

{. . . }
{suplementa}
{suplementa vitamina}
{suplementa vitamina gestantes}
{suplementa vitamina gestantes vitamina}
{suplementa vitamina gestantes vitamina produzida}
{vitamina gestantes vitamina produzida corpo}
{gestantes vitamina produzida corpo humano}
{vitamina produzida corpo humano partir}
{produzida corpo humano partir exposição}
{corpo humano partir exposição luz}
{humano partir exposição luz solar}
{partir exposição luz solar pode}
{...}

1 Cochrane: http://brazil.cochrane.org/
2 FEATuRE - Features gEnerator based on AssociaTion RulEs: http://labic.icmc.usp.br/material/10
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Para a extração das regras de associação das transações anteriormente obtidas, configurou-
se a ferramenta FEATuRE para operação no modo de suporte automático. Esse modo leva em
conta a frequência média das palavras nas transações, liberando o usuário da necessidade de
conhecer as características da coleção de documentos. Isso evita a definição de um valor muito
baixo de suporte mínimo, o que poderia gerar um grande número de regras desinteressantes (ou
espúrias). Considerou-se apenas as regras formadas por um conjunto de duas palavras, a fim
de preservar uma estrutura padrão para a construção da rede complexa a ser gerada na próxima
etapa. O Quadro 3 mostra alguns exemplos de regras extraídas, onde o primeiro valor representa
a medida de suporte e o segundo a de confiança.

Quadro 3 – Exemplo de regras de associação compostas de duas palavras extraídas das transações

vitamina <- suplementos (3.4, 80.0)
suplementos <- vitamina (3.4, 11.7)
claro <-está (3.4, 80.0)
está <-claro (3.4, 60.0)
parto <-prematuro (4.5, 80.0)
prematuro<- parto (4.5, 80.0)
risco <-prematuro (2.8, 50.0)
prematuro <- risco (2.8, 28.6)
risco <-parto (3.4, 60.0)
parto <-risco (3.4, 34.3)
risco <- reduzir (4.5, 80.0)
reduzir <- risco (4.5, 45.7)

De posse dessas regras, construiu-se uma rede usando a ferramenta Gephi3. Para a
modelagem da rede, considerou-se cada conjunto de regras como itens relacionados (palavras
relacionadas). Assim, a rede foi criada pelo mapeamento de itens como vértices dessa rede, e a
relação entre eles foi representada como arestas não direcionadas. Ressalta-se que nesta etapa do
processo, a ordem do sentido do relacionamento (sentido da seta) entre os itens não interfere nas
medidas de interesse, que visam apenas à quantificação e qualificação das conexões entre esses
itens.

Com a rede construída, passou-se para o cálculo das métricas. Após a realização desses
cálculos, foi possível gerar um ranqueamento de itens com base nas seguintes métricas: grau
de um nó (número de conexões), coeficiente de agrupamento (número de conexões entre os
vizinhos mais próximos de um vértice), hubs (vértices com maior intensidade de conexões)
e centralidade de intermediação (participação de um vértice i em caminhos de comprimento
mínimo). Salienta-se que os verbos devem ser excluídos do ranqueamento, uma vez que: 1)
verbos representam as conexões entre os itens que compõem o mapa conceitual causal que
será gerado na próxima etapa e; 2) nessa etapa deseja-se apenas capturar os nós principais
(substantivos) que devem compor o mapa conceitual causal. Em um estágio posterior, esses

3 Gephi: https://gephi.org/
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verbos precisam ser recuperados para completar o mapa, agregando direção às conexões (que
serão representadas por setas direcionadas).

A Tabela 9 mostra um exemplo da classificação do grau e dos hubs, e a Tabela 10 do
coeficiente de agrupamento e a centralidade de intermediação dos vértices. Ressalta-se que
os primeiros itens do ranking são os mais significativos e são mais propensos a ter relações
implícitas devido a sua importância na rede.

Tabela 9 – Ranqueamento dos vértices da rede "vitaminas" usando: a) Grau e b) Hubs

Vértices Grau Vértices Hubs
vitamina 12 parto-prematuro 8,87E+03

parto 6 risco 8,87E+03
gravidez 5 estudo 8,14E+02
estudos 4 hipotireoidismo 8,14E+02

mulheres 4 vitamina 0,575
orofaciais 4 gravidez 0,236
prematuro 3 pré-natal 0,227

cacau 3 suplementos 0,163
pressão arterial 3 parto 0,110

Tabela 10 – Ranqueamento dos vértices da rede "vitaminas" usando: a) Coeficiente de agrupamento e b)
Centralidade de intermediação

Vértices Coeficiente de
agrupamento Vértices Centralidade de

intermediação
pré-natal 1 vitamina 1117,5

malformação 1 parto 834
risco 0,333 risco 798

prematuro 0,333 gravidez 487,5
fendas 0,333 mulher 420

orofaciais 0,166 folato 323
parto 0,066 bebê 270

vitamina 0.015 estudos 171
- - prematuro 58
- - suplementos 58

Uma análise dessas tabelas mostra que alguns dos conceitos que aparecem em quase
todas as classificações do ranqueamento são "vitamina", "risco", "prematuro" e "gravidez". A
abordagem mais comum para lidar com a grande quantidade de palavras é selecionar um pequeno
subconjunto dessas palavras (geralmente uma ou duas) para a exibição. Essa técnica caracteriza
um tipo de redução de dimensionalidade. Para fins de ilustração, selecionou-se dois conceitos
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que passam a ser chamados de conceitos-chave: “vitamina” e “prematuro”. Essa etapa admite
certa flexibilidade na medida em que o usuário também pode selecionar outros conceitos nos
quais possa estar interessado além daqueles já selecionados.

Os próximos passos do processo estão focados em obter todas as frases pertencentes ao
corpus de entrada que possuam um ou ambos os conceitos-chave selecionados. Todas as frases
que contêm os conceitos escolhidos para análise são selecionadas. Essas sentenças passam, então,
por um processo de estruturação e são divididas (manualmente) em “blocos linguísticos”, como
proposto pelo processo Verbka (VASQUES et al., 2016).

Para a compilação da tabela que estrutura as sentenças selecionadas em blocos linguís-
ticos, deve-se selecionar todos os verbos presentes nessas sentenças e então fazer algumas
perguntas (quem, o quê, para quem, onde, quando). Em suma, essas questões revelam os substan-
tivos sujeitos e os complementos verbais (objetos diretos/indiretos e termos acessórios, ou seja,
adjuntos adverbiais) de cada sentença. A Tabela 11 mostra o resultado desse processo.

Com esse conjunto de frases selecionadas e estruturadas em tabelas foi possível construir
um mapa conceitual (Figura 14). De acordo com Novak (2010) e Cañas e Novak (2010), um
importante critério para a construção de mapas conceituais é o número ideal de conceitos
necessários. Esse número deve variar de 15 a 25 conceitos, para facilitar a leitura e compreensão
do mapa por humanos.

Tabela 11 – Sentenças fragmentadas em blocos linguísticos extraídas do conjunto de textos de entrada
sobre "vitaminas"

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
P ArgSuj1 Verbo Arg2 Arg3 Arg4 Arg5
1 vitamina A reduz risco de anemia - - -

2 vitamina A
não ajuda
a prevenir

risco de
parto prematuro - - -

3 levotiroxina reduz
risco de

parto prematuro - - -

4
vitamina D
combinada
com cálcio

aumenta
risco de

parto prematuro - - -

5 óleo de fígado produz vitamina D - - -
6 cogumelo produz vitamina D - - -
... ... ... ... ... ... ...

Nesse mapa conceitual, os sujeitos e os complementos verbais de cada frase são chamados
de “conceitos” e constituem os vértices. A relação entre esses vértices é dada pelo verbo ou por
preposições e é representada pelas arestas direcionadas (ou setas direcionadas). Essa seta parte
do conceito-sujeito e atinge o(s) conceito(s)-objeto (s) como mostra a Figura 14. Os principais
conceitos são destacados no mapa. Com este primeiro modelo de mapa conceitual construído,
passa-se para a fase de agregação de semântica verbal ao mapa, a fim de construir um "mapa
conceitual causal" (Figura 15). Assim, cada uma das arestas foi colorida de acordo com a
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Figura 14 – Mapa conceitual "vitaminas"

Fonte: Elaborada pela autora

tipologia verbal em que foi inserida: vermelha para relações de causa e efeito, azul para relações
reflexivas e pretas para relações estáticas (sem afetação causal). Ressalta-se que o mapa obtido
nesta aplicação não apresentou relações verbais reflexivas (com arestas azuis).

A informação baseada em causa e efeito facilitou a compreensão da sequência causal que
atinge os conceitos-chave, permitindo a identificação, através de inferências feita pelo usuário,
de algumas relações implícitas, como mostra a Figura 15 (arestas tracejadas). As setas tracejadas
mostram que “vitamina D combinada com cálcio” pode gerar “excesso de cálcio” e aumentar o
“risco de parto prematuro”. Isso é possível de se ver, partindo da análise do conceito “vitamina
D” e seguindo uma linha de raciocínio com base em causa e efeito: (vitamina D→ mantém→
equilíbrio de cálcio← pode prejudicar← vitamina D combinada com cálcio). Se a vitamina D for
capaz de manter o equilíbrio de cálcio, isso significa que mantém níveis suficientes (equilíbrio)
no corpo em circunstâncias normais de ingestão de alguns alimentos.

Portanto, a ingestão de vitamina D combinada com cálcio extra (dado que os níveis de
cálcio são normais ou acima dos níveis normais) pode gerar um “excesso de cálcio” (vértice
adicional inserido na rede), ou seja, pode prejudicar o equilíbrio de cálcio e aumentar o risco
de parto prematuro durante a gravidez. Ressalta-se que esta é uma hipótese que precisa ser
corroborada com uma investigação científica adicional. No entanto, a inferência através do mapa
foi capaz de elucidar essa relação que não estava explícita.
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Figura 15 – Mapa conceitual causal "vitaminas"

Fonte: Elaborada pela autora

Este exemplo foi escolhido por sua simplicidade como forma didática de ilustrar o
processo de descoberta de relações implícitas. Claramente, outras relações implícitas podem ser
descobertas, o que pode ser mais difícil de entender usando uma abordagem simples e conven-
cional (por exemplo, lendo um texto). Observa-se que, na melhor das hipóteses, a descoberta
desse relacionamento implícito pode ser relativamente fácil de se obter por meio da abordagem
proposta (principalmente quando as ferramentas são integradas), em comparação com uma
abordagem convencional que exigiria que o usuário lesse mais de 5.000 palavras espalhadas em
dez textos diferentes para alcançar resultado semelhante. Na pior das hipóteses, o usuário não
completaria essa tarefa dentro de um prazo razoável, dado o volume de informações.

4.2 Experimento 2 - replicação da hipótese de Swanson
sobre óleo de peixe-Síndrome de Raynaud por meio
de análises estatísticas e semânticas

O pesquisador Swanson (1986) postulou que a combinação de informações extraídas
de diferentes literaturas científicas resultam em novos conhecimentos. Tal combinação se faz
possível por meio de links ocultos, ou seja, de relações indiretas que existem entre as duas
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literaturas, mas que nunca foram explicitadas. Uma vez encontrados esses links, uma conexão
pode ser feita e novos conhecimentos são criados (WEEBER et al., 2001).

Em sua primeira descoberta, Swanson (1986) formulou a hipótese de que o óleo de
peixe poderia ser usado para tratar a doença de Raynaud, também conhecida como Síndrome de
Raynaud. Pacientes com essa doença sofrem de fluxo sanguíneo intermitente nas extremidades,
ou seja, nas orelhas e nos dedos das mãos e dos pés. Para chegar a essa conclusão, ele primei-
ramente leu a literatura referente a essa doença e notou que as suas principais características
se relacionavam com distúrbios do sangue, como agregabilidade plaquetária, viscosidade e
reatividade vascular (vasoconstrição). Ao ler a literatura sobre o óleo de peixe, ele identificou que
esse complemento dietético, por meio de seu ingrediente ativo ácido eicosapentaenoico (EPA)
era capaz de atuar sobre essas mesmas características da doença de Raynaud. A sua hipótese
pôde então ser validada pela análise bibliográfica. Desde então, diferentes pesquisadores se
propuseram a replicar essa descoberta histórica para validar as suas abordagens (GORDON;
LINDSAY, 1996; WEEBER et al., 2001; COLE; BRUZA, 2005; HRISTOVSKI et al., 2006;
CHENG et al., 2014; PREISS; STEVENSON; GAIZAUSKAS, 2015; HENRY et al., 2019).

A descoberta óleo de peixe → Síndrome de Raynaud (OP → SR) se enquadra no
modelo de “descoberta fechada”, focada em "testar" uma hipótese. Nesse tipo de descoberta o
pesquisador já possui a hipótese formulada, que parte de um tratamento (literatura A) para uma
doença (literatura C). Nesse sentido, a busca dentro das duas literaturas (A e C) se concentra na
identificação dos termos Bs intermediários comuns. Essa hipótese é então elaborada e testada
com base na literatura e, quanto mais caminhos (termos Bs) o pesquisador encontrar entre A e C,
mais provável é a sua hipótese (WEEBER et al., 2001).

Segundo Cameron et al. (2013), Swanson explicou detalhadamente a sua hipótese, no
entanto, ele não explicou de que modo encontrou os detalhes, ou seja, como ocorrem os links

entre as literaturas envolvidas no processo de descoberta. A fim de sanar essa lacuna, esses
autores desenvolveram uma abordagem para DBL focada em auxiliar o usuário a compreender
os relacionamentos existentes entre os conceitos e replicaram a descoberta OP → SR com
foco na recuperação, decomposição e explicabilidade dessa hipótese. Segundo esses autores,
se na replicação o conceito de interesse (no caso Síndrome de Raynaud) for retornado como
um conceito de destino (afetado por óleo de peixe), a descoberta é considerada replicada com
sucesso.

Desse modo, a replicação da descoberta OP→ SR, realizada neste trabalho de doutorado
foi dividida em duas partes. Na primeira parte do experimento realizou-se a replicação da
abordagem de descoberta fechada OP → SR de Swanson (SWANSON, 1986; SWANSON;
SMALHEISER, 1997). Com a hipótese já formulada, carregou-se um arquivo da literatura A
(óleo de peixe) e um arquivo da literatura C (Síndrome de Raynaud) a fim de testar a capacidade
da abordagem desenvolvida para a detecção de conceitos-chave (conceitos Bs intermediários
comuns). A segunda parte do experimento teve os mesmos objetivos da replicação realizada
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no trabalho de Cameron et al. (2013), ou seja, validar a abordagem proposta por meio da
recuperação, decomposição e explicabilidade da hipótese de Swanson. Desse modo, assim como
esses autores, empregou-se, nesta parte do experimento, a mesma literatura utilizada por Swanson
na sua descoberta inicial (SWANSON, 1986).

O objetivo desta replicação é avaliar a viabilidade do uso da abordagem hibrida baseada
em regras de associação, métricas de redes, representações n-árias e mapas conceituais para
recuperar uma hipótese já existente.

4.2.1 Parte 1: buscando por conceitos-chave para a hipótese OP →
SR por meio de regras de associação e métricas de rede

Para esta primeira parte do experimento são empregadas a primeira e segunda etapas do
método (seleção da literatura e pré-processamento e; extração de conceitos-chave).

Usando o PubMed 4, a interface gratuita baseada na web para o MEDLINE, iniciou-se o
processo de descoberta fechada com a consulta inicial utilizando a string “Raynaud". A consulta
foi restrita a artigos indexados entre os anos de 1975-1985, para simular a situação bibliográfica
em que Swanson fez sua primeira descoberta (1986). Como resultado, obteve-se 1.142 artigos,
dos quais foram arquivados apenas os títulos (assim como no trabalho de Swanson), criando-se
um arquivo corresponde à literatura C. O mesmo procedimento foi executado para a seleção de
títulos de artigos referentes à literatura A. Dessa vez, realizou-se a busca com a string "óleo de
peixe" (artigos indexados entre 1975-1985). Essa busca retornou 443 artigos, cujos títulos foram
arquivos para compor a literatura A.

Em seguida, os dois arquivos de texto obtidos (literatura A e C) foram pré-processados,
separadamente, com o auxílio da ferramenta FEATuRE, removendo as stopwords (por exemplo
artigos, conjunções, preposições, pronomes) para diminuir a quantidade de palavras. Utilizando
ainda a ferramenta FEATuRE, os dois arquivos de textos foram então mapeados em conjuntos
de transações com janelas deslizantes de tamanho 5, a fim de extrair as regras de associação.
Desse modo, obteve-se um conjunto de regras para a literatura A e outro para a literatura C.

A partir dessas regras, pode-se obter um conjunto de conceitos simples (formados por
uma palavra) e um conjunto de conceitos compostos (formados por duas palavras). O próximo
passo consistiu em verificar quais conceitos (tanto simples como compostos) estavam presentes
nas duas literaturas, ou seja, quais eram os conceitos Bs intermediários. Como resultado, não
obteve-se nenhum conceito composto em comum entre as duas literaturas, no entanto, 52
conceitos simples (conceitos únicos) em comum foram identificados. Assim, criou-se uma lista
dos 52 conceitos Bs funcionais, ou seja, os conceitos Bs intermediários que representam as
associações entre os dois domínios. Essa lista é mostrada na Figura 16.

4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 16 – Conceitos simples em comum nas literaturas sobre "óleo de peixe" e "Síndrome de Raynaud"

Fonte: Elaborada pela autora

Dentre esses conceitos, "plaqueta, viscosidade, vascular" compõem as principais vias
pelas quais o óleo de peixe atua nas características da Síndrome de Raynaud (agregação plaque-
tária, viscosidade do sangue e reatividade vascular). Além desses conceitos, outros conceitos
importantes vinculados a essas vias também estão na lista, como "sangue", "célula", "prosta-
glandina", "plasma", "fluxo", "função", "prostaciclina" e "tromboxano". Isso significa que foi
possível replicar a descoberta de conceitos Bs intermediários apenas utilizando a extração de
regras de associação. No entanto, é possível fornecer outro tipo saída, empregando-se um filtro
baseado em métricas de redes complexas para detectar quais conceitos se conectam com mais
frequência, ou seja, quais conceitos são centrais nessa rede. A aplicação desse tipo de filtro tem
como objetivo identificar associações de conhecimento "promissoras", que indiquem caminhos
mais curtos entre o conceitos "peixe" e "Raynaud".

Para isso, todas as regras de associação compostas por duas palavras (um antecedente/um
consequente), obtidas de ambas as literaturas (na etapa anterior), foram selecionadas e fundidas
em uma rede, que foi gerada com o suporte da ferramenta Gephi, como mostra a Figura 17.
Nessa figura os conceitos em destaque representam o conceito fonte A (fish, oil, fatty), o conceito
alvo C (Raynaud) e os conceitos Bs intermediários (blood, lipids, plasma). Ao se analisar a rede
visualmente, percebe-se que o cluster referente ao conceito "sangue" é aquele que faz a ponte
entre os clusters "peixe↔ Raynaud", ou seja, "sangue" é a relação primordial entre as duas
literaturas investigadas. Desse modo, foi possível extrair as seguintes relações promissoras da
rede, que mostram os caminhos (links) mais curtos entre OP↔ SR:

{peixe↔ lipídios↔ sangue↔ Raynald} e {peixe↔ lipídios↔ plasma↔ Raynaud}

A Tabela 12 mostra as métricas obtidas dessa rede, além do ranqueamento delas originado.
Nesse experimento, foram utilizadas as métricas referentes ao grau médio dos vértices (número
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Figura 17 – Rede de regras de associação obtidas das literaturas sobre "óleo de peixe" e "Síndrome de
Raynaud"

Fonte: Elaborada pela autora

de arestas conectadas ao nó), a centralidade de intermediação (participação de um vértice i em
caminhos de comprimento mínimo) e número de triângulos (tripla de vértices conexos com
potencial para formar clusters). De fato, os conceitos "lipídios" e "sangue" se configuram entre
os mais proeminentes em todas as classificações do ranqueamento. Esse resultado revela que o
ranqueamento pode, de fato, mostrar potenciais conceitos Bs intermediários (mais promissores)
para se descobrir conhecimento. Claramente existem outros caminhos (mais longos) que podem
ser percorridos na rede para se detectar outros links entre OP↔ SR.

Tabela 12 – Ranqueamento dos vértices da rede "óleo de peixe-Síndrome de Raynaud" usando: a) Grau
médio, b) Intermediação e, c) Triângulos

Vértices Grau Vértices Intermediação Vértices Triângulos
acid 30 acid 6593.2 scleroderma 80

scleroderma 19 antibodies 4485.1 acid 64
lipids 18 blood 4038.6 sclerosis 60

sclerosis 13 vitamin 3863.6 lipids 34
blood 12 lipids 2203 arthrits 19

arthrits 10 vasodilatation 1944 cardiovascular 17
antibodies 9 skin 1463 platelet 10

platelet 7 flow 1071.2 vascular 9
... ... ... ... ... ...
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4.2.2 Parte 2: recuperando, decompondo e explicando a hipótese
OP → SR

Para esta segunda parte do experimento foram executadas todas as seis etapas da metodo-
logia desenvolvida. O objetivo dessa parte do experimento é explicar de que modo os conceitos
se relacionam.

Inicialmente buscou-se os cinquenta e oito artigos, publicados entre 1975 e 1985, utiliza-
dos no trabalho original de Swanson (1986), representando o conjunto de dados de base para a
replicação. Dentre esses artigos, vinte e cinco pertenciam à literatura sobre "OP" e trinta e três
eram sobre "SR". Esse conjunto de dados foi coletado manualmente no PubMed, Science Direct,
Google Scholar, etc. Foram selecionados apenas os resumos dos artigos a fim de determinar
em que medida esses recursos poderiam ser adequados para apoiar a DBL. Ao todo, um artigo
não foi encontrado e cinco artigos mencionados continham apenas títulos e textos completos,
mas não apresentavam resumo. Portanto, no total, cinquenta e dois resumos escritos em língua
inglesa e 58 títulos de artigos foram coletados para compor o conjunto de dados.

Esses dados sobre OP foram agrupados em só só arquivo de texto. O mesmo proce-
dimento foi realizado para a literatura sobre a SR. Esses dois arquivos de texto foram então
pré-processados, separadamente, com o auxílio da ferramenta FEATuRE. Optou-se pela remoção
das topwords para diminuir a quantidade de palavras. Os textos não foram sujeitos ao processo
de stemming, a fim de se preservar um pouco mais a sua qualidade semântica.

Com o suporte da ferramenta FEATuRE, os dois arquivos de textos foram mapeados em
conjuntos de transações com janelas deslizantes de tamanho 5. Dessas transações extraiu-se as
regras de associação para os dois arquivos de texto. Todas as regras compostas por duas palavras
(um antecedente/um consequente), obtidas de ambas as literaturas, foram então selecionadas e
fundidas em um rede, que foi gerada com o suporte da ferramenta Gephi.

Nessa rede, cada item (palavra) da regra de associação foi representado como um vértice
e a relação existente entre os dois itens foi representada como uma aresta simétrica. Como
resultado, obteve-se uma rede não direcionada, com 97 vértices e 140 arestas. A partir de então,
pôde-se calcular as métricas da rede e capturar os vértices com maior número de relações. Nesse
experimento utilizou-se o cálculo do grau médio do vértice (número de ligações) e o número de
triângulos (tripla de vértices conexos, potenciais formadores de cluster).

Com o resultado das métricas, obteve-se um ranqueamento (lista em ordem decrescente)
das palavras, como mostra a Tabela 13. Foram então eliminadas todas as palavras que não
pertenciam à classe dos substantivos e também aquelas de senso comum aos domínios (que
não apresentam novidade), como "Patients", "Phenomenon", "Raynaud", entre outras. No final
desse processo, os conceitos que se configuravam no topo da lista passaram a ser considerados
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Tabela 13 – Ranqueamento dos conceitos-chave da literatura "óleo de peixe-Síndrome de Raynaud"
usando: a) Grau médio e b) Triângulos

Vértices Grau Médio Vértices Triângulos

platelet 13 acid 9
plasma 12 plasma 7
blood 10 blood 7
acid 9 platelet 5

cholesterol 6 cholesterol 5
omega 6 omega 5
EPA 6 nifedipine 5

nifedipine 5 viscosity 4
viscosity 5 EPA 3

ketanserin 5 ketanserin 3
... ... ... ...

"conceitos-chave", por serem mais propensos a ter relações implícitas devido à sua importância
na rede.

Ao se analisar esse ranqueamento, nota-se que dois dentre os três conceitos que compõem
os links ocultos (as hipóteses escondidas) identificados por Swanson estão presentes no topo da
lista e são: "plaqueta" (agregabilidade plaquetária) e "viscosidade" (viscosidade do sangue). O
conceito "vascular" (reatividade vascular) não está entre os primeiros classificados no ranking,
todavia está presente na lista. Esse resultado mostra que classificar os conceitos intermediários
com base nas pontuações de centralidade pode realmente mostrar conceitos centrais para o
tema que está sendo investigado, no entanto, pode também colocar conceitos interessantes
numa posição não privilegiada. Isso ocorre porque alguns conceitos intermediários raramente
mencionados acabam ocupando posições menos favorecidas no ranqueamento. No entanto,
vale ressaltar que a abordagem possui uma boa cobertura, pois não eliminou o conceito B
intermediário "vascular", que estava presente no ranking, mesmo não se configurando como um
conceito de destaque.

Em posse dos conceitos-chave, o próximo passo consistiu em gerar os fatos, representados
no formato de relações n-árias. Esse modelo de representação revela como os conceitos se
relacionam em uma frase, ou seja, mostra os relacionamentos explícitos existentes entre eles.
Para isso utilizou-se o módulo "Gerador de fatos" da ferramenta Verbka. Como o objetivo desta
parte do experimento foi explicar os relacionamentos encontrados por Swanson, selecionou-se,
dentre os conceitos Bs intermediários, os conceitos "plaqueta" (platelet), "viscosidade" (viscosity)
e "vascular" (vascular), já que esses conceitos representam os três links clássicos da descoberta
OP→ SR.

Buscou-se então, nos resumos dos textos originais de entrada, todas as sentenças nas
quais esses conceitos estavam inseridos. Essas sentenças foram extraídas e se criou um novo
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arquivo de documento referente a cada um dos três conceitos (plaqueta, viscosidade, vascular).
Esses documentos foram então processados separadamente pela ferramenta Verbka. Como
resultado obteve-se uma "Tabela de fatos" para cada um dos três conceitos. A Tabela 14 mostra
um exemplo da Tabela de fatos gerada para o conceito "plaqueta".

Tabela 14 – Exemplo de fatos relacionados ao conceito "plaqueta" fragmentados em relações n-árias

Agente (SNsuj) Paciente (SV)
P ArgSuj1 Verbo Arg2 Arg3 Arg4 Arg5
1 EPA inhibits lipoxygenase in platelet - -
2 EPA has effect on platelet react. - -
3 collagen induced reduction in platelet aggr. - -
4 platelet is more resist. to prostag. inhibitors - -
... ... ... ... ... ... ...

Todos os conceitos contidos nas tabelas foram então padronizados manualmente, quando
necessário, para eliminar duplicidades. Muitas vezes os conceitos aparecem representados por
siglas. Assim, substitui-se alguns conceitos pelas suas correspondentes siglas (ou vice-versa),
como por exemplo "eicosapentaenoic acid⇒ EPA" ou "PGI2⇒ prostacyclin"; substituiu-se
também, quando necessário, os conceitos sinônimos, como por exemplo "Raynaud’s disease⇒
Raynaud’s Syndrome".

Com os fatos extraídos, gerou-se um mapa conceitual diferente para cada um dos
conceitos selecionados. Para isso contou-se com o suporte do módulo "Gerador de mapas"
da ferramenta Verbka. A geração desses mapas exigiu a intervenção manual para a seleção dos
fatos que iriam compô-los. Essa escolha se faz necessária para evitar a construção de um mapa
conceitual muito grande, o que dificultaria a capacidade humana de leitura e de entendimento.

Segundo Swanson (1986), a ingestão de óleo de peixe tende a produzir os mesmos efeitos
em certos parâmetros sanguíneos que as tentativas de maior sucesso utilizadas para tratar a
Síndrome de Raynaud. O óleo de peixe pode inibir as plaquetas, causar vasodilatação e diminuir
a viscosidade do sangue por meio do aumento da deformabilidade dos glóbulos vermelhos. Além
disso, o óleo de peixe também pode aumentar a prostaciclina e bloquear a liberação de serotonina
pelas plaquetas. Procurou-se então entender, por meio da observação dos mapas conceituais e
dos relacionamentos ali explicitados, de que modo Swanson chegou a essas conclusões. Essa
leitura também possibilitou a identificação e inserção de alguns links ocultos (relacionamentos
implícitos), destacados nos mapas pelas arestas de cor verde. O mapas resultantes são mostrados
na Figura 18 (mapa conceitual sobre plaqueta), Figura 19 (mapa conceitual sobre viscosidade) e
Figura 20 (mapa conceitual sobre vascular).

Nesses mapas, os vértices que representam os conceitos principais ("óleo de peixe",
"EPA" e "Síndrome de Raynaud") foram evidenciados em azul; aqueles que representam o
conceito tópico de cada mapa foram evidenciados em rosa; os conceitos considerados mediadores
foram pintados de cinza e os conceitos considerados mediadores-chave (centrais) de amarelo. As



128 Capítulo 4. Validações de descoberta de conhecimento baseada em textos

setas foram coloridas de acordo com a tipologia verbal a que pertencem: vermelha para relações
de causa e efeito, azul para relações reflexivas e pretas para relações estáticas (sem afetação
causal).

A leitura de cada um dos mapas possibilitou a extração de diversas asserções mostrando
como o óleo de peixe pode atuar nas características da Síndrome de Raynaud, como mostram os
tópicos a seguir:

A) Agregação plaquetária

A primeira associação estabelecida por Swanson foi que "óleo de peixe" inibe a agregação
plaquetária" e, "altos níveis de agregação plaquetária causam Síndrome de Raynaud". No mapa
conceitual da Figura 18 sobre "plaqueta" não foi encontrada nenhuma associação explícita entre
OP→ SR que corroborasse com essa afirmação. Assim, o próximo passo foi buscar por relações
implícitas.

Figura 18 – Mapa conceitual "agregação plaquetária"

Fonte: Elaborada pela autora

As seguintes relações foram encontradas: {SR→ aumenta→ concentração de plasma→
de agregados de plaquetas circulantes} e, {plaquetas de→ pacientes com→ SR→ são→ mais
resistentes aos→ inibidores de prostaglandina na→ agregação plaquetária}. A partir dessas
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relações inferiu-se que talvez agregação plaquetária causasse SR. Se isso for verdade, então OP
trata SR porque induz o EPA, que é um potente antagonista da agregação plaquetária. A partir
dessa inferência (relação implícita) foi possível fazer as seguintes ligações lógicas:

agregação plaquetária causa SR

{OP→ induz→ EPA→ é→ potencial antagonista da→ agregação plaquetária→ causa→
SR}

{OP→ induz→ EPA nos→ fosfolipídios eritrocitários→ reduz→ agregação plaquetária→
causa→ SR}

{OP → resulta na → incorporação de → ácidos graxos omega-3 → inibem → agregação
plaquetária→ causa→ SR }

Outro relacionamento implícito ligando o conceito "plaqueta" a OP e SR foi encontrado.
Segundo consta no mapa, nifedipina inibe a ativação plaquetária melhorando a SR. Desse modo,
se OP também inibe a ativação plaquetária (por meio do EPA), isso significa que OP também
melhora a SR. A partir dessa hipótese foi possível fazer a seguinte ligação lógica:

ativação plaquetária piora Síndrome de Raynaud

{OP→ induz→ EPA nos→ fosfolipídios eritrocitários→ reduz→ níveis de beta-tromboglobulina
→ inibe→ ativação plaquetária→ causa→ SR}

B) Viscosidade do sangue

A segunda associação estabelecida por Swanson afirma que a viscosidade do sangue
causa SR e que OP inibe a viscosidade do sangue. Essa associação foi mais simples de se
identificar, pois estava explícita no mapa sobre "viscosidade", como mostra a Figura 19. A partir
desse mapa foram extraídas as seguintes asserções:

viscosidade do sangue causa SR

{OP→ produz→ EPA→ reduz→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

{OP→ produz→ EPA→ inibe→ serotonina→ aumenta→ viscosidade do sangue→ causa
→ SR}

Swanson elucidou outras duas associações. Na primeira ele afirma que OP aumenta a de-
formabilidade eritrocitária, inibindo a viscosidade do sangue, que causa SR. Na outra associação,
Swanson afirma que OP inibe a serotonina, aumentando a deformabilidade eritrocitária. Essas
associações estão contidas no mapa explicitamente:
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Figura 19 – Mapa conceitual "viscosidade do sangue"

Fonte: Elaborada pela autora

diminuição da deformabilidade dos glóbulos vermelhos causa SR

{OP→ produz→ EPA→ inibe→ serotonina→ aumenta→ viscosidade do sangue na→
diminuição da→ deformabilidade dos glóbulos vermelhos→ causa→ SR}

Ou melhor dizendo:

{OP → produz → EPA → inibe → serotonina → aumenta → deformabilidade das células
vermelhas→ diminui→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

C) Reatividade vascular

A Figura 20 mostra o mapa conceitual sobre "reatividade vascular". A associação reali-
zada por Swanson afirma que OP produz PGI3 que causa vasodilatação e inibe a SR. O conceito
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Figura 20 – Mapa conceitual "reatividade vascular"

Fonte: Elaborada pela autora

"vasodilatador" não está no mapa, todavia foi possível inseri-lo por meio de inferências, pois
o mapa mostra que as modificações causadas na reologia do sangue por OP é de potencial
valor. Diz também que OP produz EPA que é um bloqueador na síntese do tromboxano A2
(TXA2) nas células vasculares. o qual aumenta a produção de plaquetas. Além disso, o EPA é
convertido em prostaglandina I3 (PGI3). Sabendo-se que TXA2 é um "vasoconstritor" e PGI3 é
um "vasodilatador", inseriu-se esses dois conceitos ao mapa (em verde).

A associação OP → SR, segundo o mapa, se dá pelo conceito "doença vascular "
(vascular disease), pois, pacientes com SR confirmam presença de viscosidade do sangue, que
é maior em doenças vasculares. OP é de potencial valor para doenças vasculares, pois produz
EPA, que é convertida em PGI3, que é um vasodilatador, que por sua vez melhora as doenças
vasculares. Portanto, se OP melhora as doenças vasculares e pacientes com SR apresentam
doenças vasculares, conclui-se que OP pode tratar SR. Alguns exemplos de possíveis relações
entre OP→ SR que podem ser extraídas do mapa são:

reologia do sangue→ afeta→ doença vascular→ causa→ viscosidade do sangue→ causa
→ SR



132 Capítulo 4. Validações de descoberta de conhecimento baseada em textos

{OP→ produz→ EPA→ melhora→ reologia do sangue→ influencia→ doença vascular→
aumenta→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

{OP→ produz→ EPA→ se converte→ PGI3→ é→ vasodilatadora→ melhora→ reologia
do sangue→ melhora→ doença vascular→ diminui→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

{OP→ produz→ EPA→ bloqueia→ síntese de TXa2→ é→ vasoconstritor→ piora→ doença
vascular→ aumenta→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

{OP→ produz→ EPA→ se converte→ PGI3→ é→ vasodilatadora→ melhora→ doença
vascular→ diminui→ viscosidade do sangue→ causa→ SR}

Ressalta-se que outros mapas poderiam ser gerados e outras associações poderiam ser
identificadas (além daquelas aqui apresentadas), utilizando outros conceitos intermediários
capturados. Além disso, a abordagem apresentada neste trabalho de doutorado se mostrou capaz
de extrair informações relevantes a partir de títulos (para detecção de conceitos intermediários) e
resumos (para explicação dos relacionamentos), sem a necessidade de processar todo o conteúdo
dos artigos científicos, o que implica em economia de recursos computacionais e facilidade de
manipulação da informação pelo usuário, pois esta lhe é apresentada de forma sintetizada e livre,
na medida do possível, de conteúdo espúrio.

Em síntese, por meio da utilização de análises estatísticas, a abordagem se mostrou
capaz de identificar os conceitos Bs intermediários mais promissores, no que diz respeito à
capacidade desses conceitos em favorecer a descoberta de conhecimento. Por sua vez, as análises
de cunho semântico favoreceram e possibilitaram a recuperação, decomposição e explicabilidade
da hipótese OP→ SR. Esses resultados confirmam que uma abordagem híbrida de Mineração
de Textos apresenta grande potencial para ser aplicada com sucesso na Descoberta Baseada em
Literatura.

4.3 Experimento 3 - identificando o potencial da planta
Vernonia polysphaera Baker contra COVID-19

A doença coronavírus 2019 (COVID-19) é causada pela nova síndrome respiratória aguda
grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (LAX et al., 2020). SARS é uma síndrome de replicação
viral que se dá conjuntamente a uma resposta inflamatória do hospedeiro (MURGOLO et al.,
2021), envolvendo predominantemente os pulmões. A pandemia da COVID-19 representa um
grande desafio para o mundo científico. A literatura referente a essa doença cresceu em uma
velocidade explosiva.

Perante esse cenário, grande quantidade de conhecimento permanece oculta e inexplorada.
Assim, ferramentas e métodos capazes de processar automaticamente essa literatura e gerar
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sínteses, análises e criação de conexões lógicas entre fragmentos de conhecimento se apresenta
como uma necessidade. Tecnologias da ciência da computação e da ciência da informação têm a
análise e a síntese como tarefas fundamentais para os processos de descoberta do conhecimento
(BLAKE; PRATT, 2006). Nesse sentido, essas áreas surgem como aliadas para lidar com o
número expressivo de publicações espalhadas pelas diferentes especialidades.

4.3.1 Descrição geral do problema

Evidências clínicas sugerem que os casos graves da COVID-19 estão associados à coa-
gulopatia (WICHMANN et al., 2020), que pode causar várias complicações tromboembólicas
venosas (trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose arterial), especialmente em
pacientes gravemente enfermos (MIDDELDORP et al., 2020). O estado de coagulopatia indu-
zida por COVID pode se manifestar, entre outros fatores, em decorrência da hiper-reatividade
plaquetária e da hipercoagulabilidade induzida pela atividade inflamatória subjacente (HENRY
et al., 2020).

Dados mostram que mediadores inflamatórios podem contribuir para o aumento da
ativação e agregação plaquetária (HOTTZ et al., 2020). Entre esses mediadores encontram-se as
prostaglandinas e seus produtos (prostaciclinas e tromboxanos). As prostaglandinas exercem
variados efeitos sobre as terminações nervosas, as células envolvidas na inflamação e os vasos
sanguíneos (BRAUNE; KÜPPER; JUNG, 2020). Dado o potencial das prostaglandinas no
organismo, a busca por terapias que minimizem a ação desses mediadores inflamatórios se
mostram fundamentais para o controle da COVID-19. Nesse sentido, este experimento tem
como objetivo validar a hipótese (por meio da análise da literatura) de que a planta medicinal do
gênero Vernonia pode atuar sobre os efeitos das prostaglandinas, auxiliando no tratamento da
COVID-19.

Segundo Sharma, Sharma e Bharate (2021), as plantas medicinais possuem um potencial
oculto que pode ser explorado para o tratamento da COVID-19. As espécies de planta do gênero
Vernonia estão amplamente distribuídas pelo mundo e são comumente usadas na medicina
popular para o tratamento de diversas doenças, destacando-se aquelas inflamatórias (OLIVEIRA
et al., 2019). O gênero Vernonia possui cerca de mil espécies e no Brasil, em particular, existe uma
ampla disseminação dessa planta (TEMPONI et al., 2012), representada por diferentes espécies
como Vernonia polyanthes (Asteraceae), Vernonia polysphaera Baker, Vernonia ruficoma Mart.,

Vernonia ferruginea Less., Vernonia cognata Less., Vernonia beyrichii Less., entre outras. Todas
essas espécies são popularmente conhecidas no Brasil como “assa-peixe” (SOUZA et al.,
2017). Cento e cinco espécies do gênero Vernonia, espalhadas pelo mundo, estão vinculadas ao
tratamento ou manejo de quarenta e quatro doenças ou problemas de saúde humanos (TOYANG;
VERPOORTE, 2013).

Além do seu potencial anti-inflamatório, suas folhas e raízes em decocção ou infusão
são usadas na etnomedicina para tratar, principalmente, as afecções do aparelho respiratório,
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tais como tosses, resfriados, gripes, pneumonia e bronquites (SOUZA et al., 2017). Por esses
motivos, a literatura sobre as plantas do gênero Vernonia foram exploradas nesse experimento,
pois acredita-se que esta planta, em particular a espécie Vernonia polysphaera Baker pode
auxiliar no tratamento terapêutico da COVID-19, diminuindo os processos inflamatórios típicos
dessa doença.

Para testar a hipótese Vernonia polysphaera Baker → COVID-19, contou-se com o
suporte da abordagem de Mineração de Textos com foco na extração de relacionamentos causais
proposta nesta tese de doutorado, descrita a seguir. Esse experimento se enquadra no modelo
DBL fechada, no qual os conceitos A e C já são conhecidos e, portanto, a busca se concentra nos
conceitos Bs intermediários.

4.3.2 Aplicação da abordagem e resultados

Inicialmente realizou-se a busca por artigos científicos na base de dados da PubMed 5,
utilizando a string “covid-19” AND “prostaglandin”. Optou-se por essa string para se limitar
o número de artigos que seriam retornados, afinal, estudos que já relacionam os efeitos das
prostaglandinas na COVID-19 poderiam servir como sínteses dessa argumentação. Obteve-se
56 registros, indexados entre o ano de 2020 e o mês de abril de 2021. Selecionou-se todos os
resumos obtidos desses artigos e criou-se um único documento relativo à literatura "COVID-
prostaglandina".

Posteriormente, realizou-se uma busca com a string "Vernonia" e obteve-se como retorno
612 artigos, indexados entre os anos de 1968-2021. Dentre esses artigos, selecionou-se 55
resumos, escolhidos aleatoriamente. Optou-se por se fazer essa seleção para poder operar com
um número similar de documentos de ambas as literaturas para que os conjuntos de dados
não fossem muito discrepantes. Em seguida, cada um desses dois documentos criados foi pré-
processado pela ferramenta FEATuRE, removendo-se as stopwords para diminuir a quantidade
de palavras e extrair as regras de associação.

Posteriormente, mapeou-se os documentos em um conjunto de transações com janelas
deslizantes de tamanho 5. Extraiu-se então as regras de associação, configurando a ferramenta
para operar no modo de suporte automático, a fim de evitar a extração de um número elevado
de regras espúrias. Dentre as regras obtidas dos dois documentos processados, selecionou-se
aquelas formadas por um conjunto de duas palavras (1 antecedente/1 consequente), a fim de
preservar uma estrutura padrão para construir uma rede. As regras obtidas foram então fundidas
em uma rede não-direcionada, composta por 228 vértices e 383 arestas. Nessa rede os vértices
correspondem aos conceitos e as arestas às setas que unem os dois conceitos que compõem a
regra.

Realizou-se então a análise das métricas extraídas dessa rede, a fim de entender a

5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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importância de cada vértice no grafo (baseada em seus relacionamentos). Utilizou-se as medidas
correspondentes ao grau médio (número de arestas conectadas ao nó), triângulos (tripla de
vértices conexos com potencial para formar clusters) e número de componentes (componentes
conectados com a maior parte dos nós da rede).

Como resultado dessa análise obteve-se o ranqueamento dos conceitos com base nas me-
didas selecionadas. Salienta-se que as palavras sem nenhum interesse, ou seja, que não possuem
função informativa nesse contexto (como verbos ou adjetivos), ou palavras (substantivos) que
são de uso comum da ária que está sendo analisada (conceitos previsíveis), como "COVID",
"disease", foram removidos da lista de ranqueamento, como sugerido por Swanson, Smalheiser
e Torvik (2006). A Tabela 15 mostra os primeiros dez conceitos elencados no ranqueamento.

Com base no ranqueamento, selecionou-se o conceito "ciclooxigenase" representado
pela sigla "COX" (presente nas três colunas da Tabela 15) para se realizar o processo de extração
de relacionamentos explícitos.

Tabela 15 – Ranqueamento dos vértices da rede "Vernonia-COVID" usando: a) Grau médio, b) Triângulos
e, c) nº Componentes

Vértices Grau médio Vértices Triângulos Vértices nº Componentes
inflammatory 19 inflammatory 24 renal 40

immune 8 respiratory 13 molecular 39
respiratory 7 infection 9 endothelial 38
infection 5 antioxidant 5 vascular 38

PGE 5 replication 4 COX 36
COX 4 cytokine 3 receptor 36

cytokine 4 malaria 3 ACE 36
prostaglandin 4 COX 2 enzymes 36

cell 4 viral 2 protein 35
replication 4 prostaglandin 2 kinase 35

Primeiramente foi realizada uma busca por todos os parágrafos que continham esse con-
ceito nos resumos capturados de ambas as literaturas. Esses parágrafos foram então selecionados
e criou-se um novo arquivo de texto, que foi processado pelo módulo "Gerador de fatos" da
ferramenta Verbka.

Esse processo resultou na estruturação do texto em uma tabela, contento 75 fatos,
extraídos corretamente. No entanto, essa tabela continha termos e siglas que representavam o
mesmo conceito. Desse modo, substitui-se todos os termos por suas respectivas siglas quando
necessário, como por exemplo (cyclooxygenase⇒ COX). Esse passo é importante para eliminar
duplicidades de conceitos com o mesmo significado. O mesmo procedimento foi realizado com
termos sinônimos, como por exemplo (Vernonia polysphaera Baker⇒ Vernonia Baker).
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A partir da tabela de fatos relacionados ao conceito "COX", o próximo passo consistiu
na seleção manual de alguns dos fatos ali contidos. Esse passo visa à obtenção de um mapa
conceitual de grandeza adequada à leitura humana. Mapas conceituais muito grandes inviabili-
zam ao usuário a compreensão do conteúdo. Por meio da leitura dos fatos contidos na tabela,
identificou-se que, na maioria das vezes, as associações nas quais o conceito "COX" estava
inserido faziam referência à espécie "Vernonia polysphaera Baker". Desse modo, optou-se pela
seleção de todos os fatos que continham apenas essa espécie de Vernonia a fim de verificar de
que modo ela se associava à doença COVID-19.

Os fatos selecionados foram então utilizados para se obter um mapa conceitual, com o
suporte do módulo "Gerador de mapas" da ferramenta Verbka. Esse mapa é composto por vértices
que representam os conceitos e por arestas direcionadas (contendo verbos ou preposições) que
representam os relacionamentos semânticos (de causa e efeito) entre os conceitos. As setas de
cor vermelha partem de um conceito agente/causa (que executa uma ação) e atinge um conceito
paciente/efeito (que sofre uma ação). Setas pretas indicam ausência de relacionamento causal,
pois apenas vinculam características ao sujeito da oração e, por fim, setas azuis indicam ações
reflexivas, ou seja, que afetam o próprio sujeito, que é o paciente de sua própria ação.

Por meio da observação do mapa conceitual, foi possível inferir (manualmente) alguns
relacionamentos implícitos entre os conceitos. Essas inferências estão representadas no mapa
da Figura 21 pelas setas de cor verde. Nesse mapa, os vértices que representam os conceitos
principais ("Vernonia Baker", "SARS-CoV-2" e "COVID-19") foram evidenciados na cor azul; os
conceitos considerados mediadores entre os conceitos principais foram pintados de cinza; aqueles
que representam mediadores-chave (centrais como conceitos de ligação) foram destacados em
amarelo.

Por meio da análise do mapa conceitual causal (Figura 21), buscou-se entender de que
modo os conceitos se relacionavam. Por meio da leitura dos relacionamentos já explicitados no
mapa, soube-se que COX-2 medeia a produção de prostaglandinas que promovem a inflamação,
causando, consequentemente, uma tempestade de citocinas, responsáveis pela mortalidade
em COVID-19. Portanto, os inibidores da COX-2 podem ser um tratamento para COVID-19.
Macrófagos alveolares ativados por SARS-CoV-2 induzem a COX-2, que gera prostaglandina
D2 (PGD2), suprimindo tanto a resposta imune inata quanto a adaptativa, aumentando, desse
modo, a ação pró-inflamatória na doença COVID-19. Segundo informações contidas no mapa, a
Prostaglandina E2 (PGE2) pode ser a base patológica chave para a COVID-19.

Nesse contexto, buscou-se no mapa por cadeias de links que pudessem corroborar a
hipótese de que Vernonia polysphaera Baker (VB) poderia representar uma potencial terapia,
com foco no hospedeiro, para auxiliar no tratamento da inflamação presente na COVID-19
(COV). O resultado dessa busca é mostrado a seguir, por meio de algumas asserções retiradas do
mapa conceitual, visando responder a seguinte pergunta:
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Figura 21 – Mapa conceitual "Vernonia Baker-COVID-19"

Fonte: Elaborada pela autora

De que modo VB→ demonstra→ efeito anti-inflamatório em→ COV ?

{VB→ inibe→ transcrição de NF-kB→ suprime→ transcrição de IL-1→ induz→ TNF→
causa→ edema pulmonar→ pode causar→ mortalidade em→ COV}

{VB→ inibe→ transcrição de NF-kB→ suprime→ transcrição de IL-1→ estimula→ TXb2
→ atua na→ inflamação vascular→ pode causar→ mortalidade em→ COV}

{VB→ inibe→ transcrição de NF-kB→ suprime→ transcrição de IL-1→ em combinação
com→ IL-6→ causa→ tempestade de citocina→ é responsável pela→ mortalidade em
→ COV}

{VB→ inibe→ transcrição de NF-kB→ suprime→ transcrição de IL-6→ causa→ tempes-
tade de citocina→ é responsável pela→ mortalidade em→ COV}

{VB → tem → apigenina → inibe → expressão da → transcrição de NF-kB → inibe →
transcrição de IL-1→ causa→ edema pulmonar→ pode causar→ mortalidade em→
COV}
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{VB → diminui → expressão de COX → produz → PGE-2 → promove → excesso de
inflamação→ causa→ tempestade de citocina→ é responsável pela→→ mortalidade
em→ COV}

{VB→ diminui→ expressão de COX→ gera→ PGD-2→ suprime→ resposta imune inata
→ agrava→ COV}

{VB → diminui → expressão de COX → gera → PGD-2 → suprime → resposta imune
adaptativa→ agrava→ COV}

{VB → tem → apigenina → inibe → expressão da → transcrição de NF-kB → inibe →
transcrição de IL-1→ causa→ edema pulmonar→ pode causar→ mortalidade em→
COV}

Salienta-se que essas asserções foram extraídas utilizando-se apenas um dos conceitos-
chave do ranqueamento (COX). Claramente outros conceitos podem ser empregados e outros
mapas podem ser gerados para encontrar outros links entre VB→ COV.

A resposta hiperinflamatória causada pela SARS-Cov-2 constitui uma das principais
causas de gravidade e morte em pacientes infectados com a COVID-19 (HENRY et al., 2020).
A prostaglandina representa um mediador no processo de inflamação. As espécies do gênero
Vernonia, especificamente a Vernonia polysphaera Baker, é comumente usada na medicina
popular para o tratamento de doenças inflamatórias e afecções do aparelho respiratório. Nesse
contexto, essa planta medicinal sugeria ser um alvo de investigação promissor, pois poderia ser
capaz de intervir nos eventos patológicos específicos do hospedeiro e nos estágios da replicação
viral.

Nesse cenário, a partir dessas informações, foi possível levantar a hipótese da existência
de uma provável associação oculta entre esses componentes. Assim, admitiu-se a hipótese VB-
COV e o experimento aqui apresentado mostrou que a abordagem utilizada foi capaz de testar e
validar essa hipótese por meio da análise bibliográfica. Ressalta-se que, para que a descoberta
seja efetivada, a hipótese formulada não pode ter sido explicitamente publicada. Assim, foi feita
uma busca na base de dados MEDLINE e na Google Scholar, na data de 20 abril de 2021, e
obteve-se como resposta que a pesquisa "Vernonia polysphaera Baker" AND "COVID-19" não
tinha correspondência com nenhum artigo.

O experimento mostrou que o uso de uma abordagem híbrida, semi-automatizada, capaz
de processar publicações científicas e gerar sínteses, análises e explicação de conexões lógicas
(causais) entre fragmentos de conhecimento se apresenta como um importante recurso, capaz de
auxiliar no processo de DBL.
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4.4 Experimento 4 - detecção de conceitos dominantes
no campo da governança do conhecimento

No âmbito das organizações, a Governança do Conhecimento (GovC) é uma área de
estudo que se concentra na compreensão e coordenação dos processos de uso, compartilhamento,
integração e criação de conhecimento (PEMSEL; MÜLLER, 2012). Essa abordagem tem um
caráter interdisciplinar que abrange os campos da Gestão do Conhecimento (GC), aprendizagem
organizacional, estudos organizacionais, além de estratégia e gestão de recursos humanos (FOSS;
MICHAILOVA, 2009). Para entender essa rede de relações organizacionais e a distribuição de
direitos e responsabilidades entre as partes envolvidas, a GovC desenvolveu um conjunto de
princípios e mecanismos (GRANDORI, 1997).

4.4.1 Descrição geral do problema

Atualmente, a natureza da GovC está passando por uma mudança, ou melhor, uma evolu-
ção em seus mecanismos, devido ao avanço tecnológico e ao surgimento da web 2.0. Tecnologias
que suportam a GC estão diante da necessidade de incluir novas tecnologias de Inteligência
Artificial (IA) usadas para auxiliar a aquisição de conhecimento e apoiar a tomada de decisão
(BECERRA-FERNANDEZ; SABHERWAL, 2014). Na literatura podem ser encontrados traba-
lhos focados em analisar como os humanos e a nova IA podem ser complementares na tomada
de decisão organizacional (DAUGHERTY; WILSON, 2018). Uma maneira de materializar essa
relação sinérgica é combinar a velocidade da IA na coleta e análise de informações com o insight

intuitivo superior e a percepção dos humanos (JARRAHI, 2018).

O acesso e a integração de conhecimentos especializados representam uma das principais
capacidades que pode levar as organizações à lucratividade e vantagem competitiva (GRANT,
1996). O desenvolvimento dessas capacidades exclusivamente dentro de uma empresa não é
mais suficiente para lidar com a evolução tecnológica. Assim, as empresas podem estimular a
criatividade interna e a inovação, aproveitando fontes externas do conhecimento (FERRARIS;
SANTORO; DEZI, 2017), disponíveis em documentos de domínio público, disponibilizados na
Internet. Para explorar de forma plena e eficiente esta riqueza de informação, as empresas podem
utilizar as inovações tecnológicas (como a IA), integrando-as com as suas próprias práticas e
processos internos de GC (ASHOK; NARULA; MARTINEZ-NOYA, 2016).

Uma forma de explorar o conhecimento contido nos documentos é a pesquisa e extração
de palavras-chave (BELIGA; MEŠTROVIĆ; MARTINČIĆ-IPŠIĆ, 2015), que são os conceitos
relevantes que aparecem em um conjunto de documentos. Vale ressaltar que esses não são
necessariamente os conceitos mais frequentes, mas aqueles que estão semanticamente conectados
com outros conceitos. Eles formam uma rede de ideias que compõe o assunto. A tarefa de
identificar as palavras-chave pode ser implementada com o apoio de técnicas de Mineração de
Textos (uma subárea da IA), possibilitando a análise automática de um grande conjunto de textos
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com pouca intervenção manual.

O processo de descoberta de conceitos-chave é central na área da Descoberta Baseada em
Literatura. Encontrar conceitos-chave que unem literaturas disjuntas é a base dessa abordagem.
Segundo (LINDSAY; GORDON, 1999), a descoberta de conhecimento novo (ou não publicado
anteriormente) não é o objetivo de todos os pesquisadores da DBL e salientam a importância
dessa abordagem também na promoção da consciência das conexões existentes entre o conjunto
de conceitos que compõem um conhecimento científico.

Neste experimento propõe-se a identificação de conceitos-chave em um conjunto de do-
cumentos no domínio da GovC. O escopo é entender de que modo ocorrem as inter-relações entre
a gestão dos mecanismos de governança e identificar os conceitos centrais nesse processo. Para
isso, esse experimento foi assistido pela abordagem desenvolvida neste trabalho de doutorado.

4.4.2 Aplicação da abordagem e resultados

Para a execução do experimento selecionou-se 18 textos da área da Governança do
Conhecimento, de autores relevantes. Entre estes, alguns indicados no trabalho de Freire et al.

(2017), que realizaram uma análise bibliométrica para compreender a evolução da produção
científica no domínio da GovC. Posteriormente à fase exploratória, os autores realizaram uma
análise descritiva dos artigos aderentes ao tema.

Após a seleção dos textos, esses foram inspecionados para se extrair apenas os trechos
sobre o tópico “Governança do Conhecimento”. Na maioria das vezes, esse tópico estava contido
na seção dedicada ao "Estado da Arte". Assim, essa seção foi extraída de cada um dos artigos
selecionados e, com esse conteúdo, criou-se um novo arquivo de texto para cada artigo. Esses
novos arquivos foram então processados separadamente, para se manter a representatividade
de cada conceito dentro do contexto no qual estavam inseridos. Esses textos foram então pré-
processados com o suporte da ferramenta FEATuRE para a remoção das palavras irrelevantes
(stopwords) a fim de diminuir a sua dimensionalidade.

Ainda com o suporte da ferramenta FEATuRE, os documentos foram então mapeados
em um conjunto de transações com janelas deslizantes de tamanho 5. Dessas transações foram
extraídas as regras de associação. A partir dessas regras, foi possível obter conjuntos de itens
frequentes. Esses conjuntos de itens frequentes são compostos por conceitos simples (formados
por uma palavra) e por conceitos compostos (formados por mais de uma palavra).

Assim, foi possível obter, primeiramente, uma lista composta por todos os conceitos-
chave simples que são contextualmente mais frequentes, como mostra a Figura 22. Com base
nessa figura, observa-se que alguns conceitos já eram esperados na lista (por exemplo, "empresa",
"conhecimento", "governança"). No entanto, conceitos como "pesquisa", "comunicação" e
"produção", foram inesperados. A descoberta desses conceitos-chave pode ser considerada um
resultado parcial a ser explorado em uma análise posterior.
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Em seguida, criou-se também uma lista dos conceitos-chave compostos, como mostra a
Figura 23. Esses conceitos são mais contextualizados do que os anteriores (conceitos únicos),
pois revelam palavras que frequentemente aparecem juntas, como por exemplo "mecanismos de
coordenação", "estilo cognitivo" e "transações de conhecimento". Assim, esta análise mostra,
automaticamente, quais são os conceitos que mais apoiam e compõem o domínio da GovC.
Entre eles, pode-se também identificar os cinco conceitos mais predominantes que definem o
domínio, como "mecanismos de governança", "governança do conhecimento", "processos de
conhecimento", "mecanismos de conhecimento" e "conhecimento tecnológico".

Figura 22 – Conceitos-chave formados por palavras únicas com sua frequência contextual (25 mostrados)

Fonte: Extraída de Vasques, Pedro e Rezende (2019)

Figura 23 – Conceitos-chave compostos com sua frequência contextual (25 mostrados)

Fonte: Extraída de Vasques, Pedro e Rezende (2019)

A Figura 24 mostra um gráfico de pizza com vários conceitos compostos e sua frequência
no domínio da GovC. Esse gráfico destaca como a GC e a GovC estão relacionadas, porque os
conceitos "processos de conhecimento" e "mecanismos de conhecimento" também são os mais
predominantes na área da GC.
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Figura 24 – Palavras-chave compostas com sua frequência contextual para o domínio GovC

Fonte: Extraída de Vasques, Pedro e Rezende (2019)

Os dois primeiros conceitos mais frequentes da Figura 24 ("mecanismos de governança"
e "governança do conhecimento") não são novos, pois estão diretamente relacionados ao domínio
em análise. No entanto, os conceitos seguintes ("processos de conhecimento", "conhecimento
tecnológico" e "compartilhamento de conhecimento") estão relacionados estritamente à área de
GC, enquanto "mecanismos de aprendizagem" e "aprendizagem estratégica" estão relacionados
ao campo da aprendizagem organizacional. Esse resultado mostra que GC e Aprendizagem
Organizacional são duas grandes áreas de suporte à GovC.

Para um especialista do domínio, este é um resultado esperado, que pode ser considerado
uma forma de validação do método. Para o usuário geral, sem experiência no domínio, esse
resultado pode ser considerado como uma nova informação/conhecimento descoberto. Este fato
destaca a possibilidade de usar a abordagem para explorar domínios do conhecimento que ainda
estão em evolução e para os quais não há um entendimento comum de suas fundações.

A partir da análise das regras de associação obtidas no passo anterior, modelou-se
uma rede complexa com o auxílio da ferramenta Gephi. Cada conceito de uma palavra-chave
composta (duas palavras) foi mapeado como um vértice da rede unidos por uma aresta. O
contexto geral da rede apresentou um grafo não direcionado contendo 209 vértices e 438 arestas.
Em seguida, extraíram-se as métricas dessa rede. Para o ranqueamento dos conceitos-chave,
foram utilizadas as seguintes métricas: grau médio (número de conexões); hubs (vértices com
o mais alta intensidade de conexão) e triângulos (conjuntos de três vértices conectados uns
aos outros, representando agrupamento). A Tabela 16 mostra as métricas extraídas da rede e o
ranqueamento dos conceitos-chave.
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Tabela 16 – Ranqueamento dos vértices da rede GovC usando: a) Grau médio, b) Hub e, c) Triângulos

Vértices Grau médio Vértices Hub Vértices Triângulos
knowledge 173 knowledge 0,6350 knowledge 160
governance 38 governance 0,1413 governance 42

social 24 mechanisms 0,1413 social 37
mechanisms 23 communication 0,1238 mechanisms 35

communication 23 costs 0,1136 communication 34
capital 22 capital 0,1110 costs 28
patent 22 based 0,1041 capital 28
costs 19 learning 0,0990 learning 22

performance 14 sharing 0,0898 group 19
technological 14 group 0,0870 sharing 18

... ... ... ... ... ...

Pode-se observar que o conceito "comunicação", que se classificou entre os 6 últimos
conceitos (segundo sua frequência nos textos) na Figura 22, foi promovido para a quarta e quinta
posições na Tabela 16. Este resultado revela e destaca o papel central da "comunicação" dentro
do domínio da GovC. Argumenta-se que sua importância nessa área, como conceito mediador
chave, não é prontamente identificada sem a abordagem aqui apresentada. Na Figura 25, que
é um fragmento da rede completa, pode-se ver como o conceito "comunicação" é a ponte que
liga os outros conceitos fundamentais do domínio. Apesar dessa rede fornecer essa informação,
ela não é capaz de elucidar de que modo esses conceitos se relacionam. Para isso é necessário
extrair os relacionamentos explícitos (semânticos) entre esses conceitos.

Figura 25 – "Comunicação" como conceito central no domínio da GovC

Fonte: Extraída de Vasques, Pedro e Rezende (2019)

Considerando a relevância do conceito "comunicação" no ranqueamento (Tabela 16),
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todas as sentenças dos textos de entrada que continham esse conceito foram selecionadas para se
criar um único arquivo de texto. Esse arquivo foi então processado pelo módulo "Gerador de
fatos" da ferramenta Verbka. Como resultado deste processo obteve-se uma tabela com todos os
fatos extraídos do documento.

A partir dessa tabela, selecionou-se, manualmente, alguns dos fatos ali contidos para a
obtenção de um mapa conceitual. Esse procedimento é necessário para que o mapa tenha uma
proporção ideal (não muito grande), a fim de facilitar a visualização e compreensão humana. Vale
ressaltar que, analisando os fatos gerados, percebeu-se que não havia nenhuma linha que continha
o conceito "governança do conhecimento". Isso por si só já mostra que: (1) os conceitos GovC e
comunicação não possuem relações diretas e, portanto, não aparecem juntos em uma mesma
frase e; (2) esses conceitos estão vinculados por conceitos intermediários ou, provavelmente, por
cadeia de conceitos intermediários.

Procurou-se então entender, por meio da observação do mapa conceitual e dos relacio-
namentos ali explicitados, de que modo o conceito "comunicação" se relaciona com "GovC".
Considerando que não havia nenhuma referência ao conceito "GovC" nos fatos extraídos, optou-
se por inserir alguns fatos gerados a partir da seguinte afirmação:

"... the main objectives of knowledge governance are: (i) to privilege organizational

knowledge in a strategic way; (ii) ensure the organization’s survival and perpetuity

through the management of knowledge assets; (iii) control and monitor the processes

of sharing, exchanging and transferring knowledge and technologies and; (iv)

outline KM strategies, policies and practices ..." (FREIRE et al., 2017).

A partir da inclusão desses novos fatos no mapa conceitual, foi possível realizar algumas
inferências, identificando diversos links ocultos (relacionamentos implícitos) entre comunicação
→ GovC. Essas inferências foram destacadas no mapa conceitual pelas arestas de cor verde. O
mapa resultante é mostrado na Figura 26. Nesse mapa, os vértices que representam os conceitos
principais foram evidenciados na cor azul e amarela; aqueles que representam o conceitos
intermediários foram pintados de cinza e os conceitos considerados mediadores-chave (centrais)
de rosa. As setas foram coloridas de acordo com a tipologia verbal a que pertencem: vermelha
para relações de causa e efeito, azul para relações reflexivas e pretas para relações estáticas (sem
afetação causal).

Lendo o mapa conceitual da Figura 26, soube-se que a Governança do Conhecimento
garante a sobrevivência organizacional por meio da Gestão do Conhecimento, e que esta in-
clui o compartilhamento de conhecimento e o fluxo de comunicação, que por sua vez afeta
a aprendizagem organizacional. Descobriu-se também que a Governança do Conhecimento
delineia estratégias de Gestão do Conhecimento para garantir a sobrevivência da organização.
Com base nessas afirmações estipulou-se "GovC" como conceito fonte (A) e "sobrevivência
organizacional" como conceito alvo (C), ou seja GovC→ sobrevivência organizacional.
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Figura 26 – Mapa conceitual sobre o papel da comunicação no domínio da GovC

Fonte: Elaborada pela autora

Então buscou no mapa, de que modo esses conceitos eram afetadas ou afetavam o con-
ceito "comunicação". Foram encontrados também outros links interessantes, que não passavam
pelo conceito "comunicação", mas que no entanto representavam conhecimento implícito e por
isso foram também extraídos. O resultado dessa busca é mostrado a seguir, por meio de alguns
exemplos de asserções retiradas do mapa conceitual.

GovC→ garante→ sobrevivência organizacional

{GovC→ delineia→ estratégias de→ GC→ garante→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ delineia→ estratégias de→ GC→ inclui→ fluxos de comunicação→ garante→
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sobrevivência organizacional}

{GovC→ controla→ processos de→ compartilhamento de conhecimento→ contribui para
→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ delineia→ estratégias de→ GC→ inclui→ compartilhamento de conhecimento
→ contribui para→ sobrevivência organizacional}

{GovC → delineia→ estratégias de → GC → inclui→ fluxo de conhecimento → afeta →
compartilhamento de conhecimento→ contribui para→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ delineia→ estratégias de→ GC→ inclui→ fluxo de conhecimento→ inclui→
fluxo da comunicação→ contribui para→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ delineia→ estratégia de→ GC→ inclui→ integração de conhecimento→ fornece
→ vantagem competitiva→ garante→ sobrevivência organizacional}

{GovC → delineia estratégias de → GC → inclui → fluxo de comunicação → sustenta
→ estrutura na comunicação→ suporta→ integração de conhecimento→ fornece→
vantagem competitiva→ garante→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ controla trabalho em grupo→melhora→ velocidade da comunicação→ serve como
→ meio de→ facilitar→ compartilhamento da informação→ cria→ condições para→
compartilhamento de conhecimento→ contribui para→ sobrevivência organizacional}

{GovC→ delineia→ estratégias de trabalho em grupo→ melhora→ velocidade da comunica-
ção→ é um meio de→ facilitar→ compartilhamento da informação→ cria→ condições
para→ aprendizagem organizacional→ contribui para→ sobrevivência organizacional}

Essas asserções mostram que o mapa conceitual possibilitou a análise lógica do co-
nhecimento. Esse conhecimento, representado em modo circular no mapa, possibilitou uma
visão geral mais abrangente do encadeamento não linear das informações ali contidas. Notou-se
também que cadeias de links mais longas são capazes de elucidar com mais detalhes as diversas
relações causais existentes entre conceitos que, aparentemente, estão desconectados. O resultado
desse conhecimento extraído mostra que, em síntese, o conceito "comunicação" representa uma
variável central no fluxo de ações que partem dos mecanismos de Governança do Conheci-
mento, auxiliando na geração de vantagens competitivas e, consequentemente, garantindo a
sobrevivência da organização (objetivo final da Governança do Conhecimento).

4.5 Considerações finais
Neste capítulo foram apresentados os experimentos realizados com o objetivo de explorar

a abordagem híbrida de Mineração de Textos desenvolvida nesta tese de doutorado para a
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detecção de relacionamentos causais, com aplicações para a Descoberta Baseada em Literatura.
A abordagem foi aplicada em dois cenários distintos de DBL, cujos objetivos foram: (i) testar
uma hipótese (modelo de descoberta fechada) e; (ii) revelar relacionamentos cruciais em um
domínio (extração de relacionamento implícito e/ou levantamento de hipótese).

O primeiro cenário de DBL, relacionado ao modelo de descoberta fechada, foi aplicado
no experimento 2 (replicação da hipótese de Swanson) e no experimento 3 (potencial da planta
Vernonia polysphaera Baker contra COVID-19). Os resultados desses experimentos mostraram
que, a partir de conceitos A e C conhecidos, a abordagem foi capaz de encontrar novos conceitos
Bs (por meio de análises estatísticas) que explicavam a hipótese inicial por meio da análise
automática da literatura (análise semântica).

O segundo cenário de DBL, utilizado para extrair conhecimento implícito (não necessa-
riamente novo), foi aplicado no experimento 1 (descoberta de relacionamentos implícitos em
bancos de dados textuais) e no experimento 4 (detecção de conceitos dominantes no campo
da governança do conhecimento). O resultado desses experimentos foi capaz de "promover a
consciência das conexões existentes" (LINDSAY; GORDON, 1999), estendendo a metodolo-
gia da DBL para "revelar relacionamentos cruciais presentes em um domínio de aplicação"
(WILKOWSKI et al., 2011b).

O primeiro experimento (Seção 4.1) foi realizado no domínio da medicina alternativa,
utilizando como entrada textos curtos de revisão sistemática escritos em língua portuguesa.
Os resultados mostraram que a abordagem foi capaz de extrair conhecimento implícito em um
conjunto de diferentes textos. A análise semântica foi realizada manualmente porque a ferramenta
Verbka ainda não havia sido automatizada. Desse modo, houve um considerável gasto de tempo
para a sua execução. No entanto, essa limitação foi superada nos próximos experimentos por
meio da automatização dessa tarefa (ferramenta Verbka), exigindo a intervenção humana apenas
para a eliminação de conceitos não interessantes e seleção de fatos apropriados para a modelagem
em mapa conceitual.

O segundo experimento (Seção 4.2) foi realizado com textos escritos no idioma inglês,
do domínio da biomedicina, utilizando-se dois tipos de entrada: títulos dos artigos na primeira
parte do experimento e, resumos, na segunda parte. O objetivo desse experimento foi replicar, de
forma semi-automática, a descoberta inicial de Swanson óleo de peixe→ Síndrome de Raynaud,
a fim de avaliar a abordagem para aplicações em DBL. A abordagem se mostrou capaz de
replicar com sucesso essa descoberta, encontrando os conceitos Bs intermediários por meio da
abordagem estatística (utilizando regras de associação e métricas de rede) e explicando, por meio
da análise semântica (extração de relações n-árias), as conexões encontradas e recuperadas em
mapas conceituais.

O terceiro experimento (Seção 4.3) foi realizado no domínio da biomedicina, utilizando-
se como entrada apenas os resumos dos artigos, escritos em inglês. Os resultados desse ex-
perimento mostraram que a abordagem foi capaz de testar uma nova hipótese, descobrindo
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relacionamentos ocultos entre a planta Vernonia polysphaera Baker (conceito fonte A) e COVID-
19 (conceito alvo C), utilizando duas literaturas disjuntas. Além disso, também pôde validar a
hipótese formulada com base na análise da literatura. Por fim, a descoberta foi efetivada pela
verificação da ausência de sua formulação em publicações.

Por fim, o quarto experimento (Seção 4.4) foi realizado no campo da Governança do
Conhecimento e se utilizou, como entrada, uma determinada seção dos artigos, neste caso, em
específico, aquela relativa ao "Estado da Arte". Os resultados desse experimento mostraram que
a informação e o conhecimento poderiam ser rapidamente extraídos de documentos científicos
por meio da abordagem desenvolvida. Esta foi capaz de identificar um conjunto de palavras-
chave (conceitos) que caracterizavam o domínio da Governança do Conhecimento. Entre os
conceitos-chave extraídos, foi possível identificar a relevância de um deles em especial, pois este
se relacionava com praticamente todos os outros conceitos-chave identificados. Os resultados
obtidos ajudaram a entender as mudanças nos fundamentos da Governança do Conhecimento
devido aos avanços tecnológicos, além de mostrar como as novas tecnologias de IA, como a
apresentada no próprio experimento, poderia ser usada para gerar conhecimento e auxiliar a
tomada de decisão organizacional. Os resultados desses experimentos sugerem que a DBL pode
ser bem sucedida em áreas diferentes da biomédica. A publicação desses resultados na área de
aplicação validou a abordagem proposta.

Além disso, os resultados mostram que a a abordagem pôde contribuir para o avanço nas
pesquisas em Mineração de Textos aplicada à DBL, além de ser capaz de lidar com algumas
lacunas dessa área:

1. fornecendo um número contido de conceitos intermediários;

2. incluindo links e conceitos importantes;

3. trazendo conhecimento detalhado sobre a natureza das conexões descobertas;

4. apresentando uma saída facilmente interpretável, simples e apta a ajudar os usuários a
obter novos insights.

Considerando o comportamento complexo da linguagem natural, nesses experimentos
foi possível aplicar uma abordagem livre de domínio, que se mostrou capaz de extrair conceitos-
chave e de gerar um mapa contextualizado e explicativo de conceitos e seus relacionamentos
causais. Ao mapear as relações explícitas em um novo espaço de visão, foi possível revelar
características importantes dos conjunto de textos utilizados para extrair relações implícitas e
descobrir conhecimento oculto.
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CAPÍTULO

5
CONCLUSÕES

O objetivo principal desta tese foi desenvolver uma abordagem híbrida para a Descoberta
Baseada em Literatura, independente de domínio, capaz de gerar mapas conceituais que expli-
quem as relações causais entre os conceitos para auxiliar o usuário a descobrir conhecimento
implícito em um corpus textual, a fim de gerar ou testar novas hipóteses científicas.

Para satisfazer esse objetivo, este trabalho explorou, primeiramente, os benefícios que a
análise estatística poderia fornecer com relação à identificação dos conceitos Bs intermediários.
Em seguida, aplicou-se técnicas de análise linguística, com foco em semântica verbal, para
explicar de que modo os conceitos Bs detectados se relacionavam aos conceitos fonte (A) e alvo
(C) da descoberta fechada. Os resultados relatados nesta tese são encorajadores, na medida em
que sugerem que o problema relacionado à detecção de relacionamento causal para a Descoberta
Baseada em Literatura pode ser abordado por meio de uma análise híbrida.

O restante deste capítulo discute as contribuições desta tese (Seção 5.1) e como as
limitações na área da descoberta de conhecimento em textos (Capítulo 2) e da Descoberta
Baseada em Literatura (Seção 1.1 e Seção 3.3) foram abordadas. Este capítulo também traz
as publicações originadas desta tese (Seção 5.2), além de apresentar algumas características e
limitações da abordagem proposta, bem como direções de trabalhos futuros.

5.1 Contribuições científicas

Nesta seção são abordadas as contribuições desta tese, relacionadas aos objetivos apre-
sentados na introdução deste trabalho. Esses objetivos são sintetizados nessa seção, apresentando
as técnicas propostas e desenvolvidas, além dos resultados obtidos.

Análise estatística para detecção de conceitos Bs intermediários: extração de regras de

associação e sua fusão em redes complexas.
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Reduzir o número de falsos relacionamentos gerados e identificar os conceitos Bs mais
relevantes para a Descoberta Baseada em Literatura é uma das contribuições desta pesquisa.
Para isso, neste trabalho, foram utilizadas análises estatísticas mais avançadas, especificamente
regras de associação e métricas de redes complexas. Os resultados dos experimentos realizados
nesse trabalho sugerem que a extração de regras de associação é capaz de diminuir a quantidade
de conceitos extraídos, evidenciando apenas os relacionamentos indiretos mais frequentes no
conjunto de textos. No entanto, fundir essas regras em uma rede e extrair suas métricas se
mostrou uma técnica eficiente para identificar os conceitos-chave do corpus, ou seja, aqueles
com maior potencial de revelar relacionamentos mais interessantes com base na sua frequência
de conexão na rede.

Em síntese, as regras de associação extraídas geraram um conjunto de dados de menor
dimensão, limpo de relacionamentos espúrios. A representação das regras de associação em
redes possibilitou a atribuição de pesos aos conceitos e o seu ranqueamento. Por meio desse
ranqueamento, foi possível obter um subconjunto de conceitos mais interessantes, reduzindo
ainda mais a dimensionalidade dos dados e eliminando conceitos irrelevantes para a tarefa de
extração de relações implícitas.

Para testar o potencial dessa técnica de análise estatística, foram considerados diversos
tipos de dados de entrada para o processo de descoberta: apenas os títulos dos artigos e os títulos
e resumos (Seção 4.2), apenas resumos (Seção 4.3) e trechos de texto completo (Seção 4.1 e
Seção 4.4). Os resultados desses experimentos fornecem evidências de que o tipo de análise
proposta foi capaz de lidar com todos os tipos de dados de entrada do mesmo modo, independente
de seu tamanho, sendo capaz de eliminar os ruídos e incluir os conceitos Bs potencialmente mais
interessantes para a descoberta de conhecimento.

Ferramenta para extração de fatos - relações n-árias: análise baseada em semântica verbal

para detecção de relacionamentos causais.

Com o objetivo de identificar relações causais presentes em um conjunto de textos e
explicar de que modo elas ocorrem, foi desenvolvida, nesta tese, uma ferramenta para extração de
conhecimento. As abordagens linguísticas utilizadas para esse fim, de cunho sintático-semântico,
com base no verbo como elemento central de uma relação, mostraram capacidade de revelar
as propriedades específicas de uma relação causal, ou seja, o seu agente e o seu paciente. Os
resultados dos experimentos realizados neste trabalho sugerem que as informações extraídas
proporcionaram a obtenção de uma compreensão lógica dos relacionamentos de causa e efeito
existentes entre os diferentes conceitos.

As técnicas de Processamento de Linguagem Natural utilizadas forneceram a base para
uma Mineração de Textos mais sofisticada, possibilitando a extração de fatos e relações n-árias,
independente de domínio, para a Descoberta Baseada em Literatura. Essa é uma das principais
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contribuições desta tese, considerando que esse tipo de abordagem foi proposta por poucos
métodos, sendo relativamente inexplorada nessa área.

Os experimentos realizados neste trabalho fornecem evidências que a abordagem pro-
posta para extração de relações n-árias contribuiu para explicar os relacionamentos entre todos
os componentes de uma oração, indo além daqueles estabelecidos pelas relações no formato
binário. Desse modo, foi possível obter informações mais detalhadas e manter a verdadeira
formação das ligações entre os conceitos. Adicionalmente, o processo de extração de relações
n-árias usado nessa pesquisa auxiliou na detecção de relações de causa e efeito. Portanto, a
abordagem se mostrou capaz de atacar a lacuna apontada na literatura com relação à identificação
de relacionamentos causais, independente de domínio, para a Descoberta Baseada em Literatura.

Representação do conhecimento em mapas conceituais: explicação dos mecanismos de

interação de causalidade entre os conceitos.

O desenvolvimento de um modelo de visualização das informações e do conhecimento
extraído, capaz de facilitar a observação e a compreensão das principais relações causais explíci-
tas existentes em um conjunto de textos foi um dos objetivos desta tese. Além disso, buscou-se
fornecer uma saída visual diretamente para o usuário, sem a necessidade de intervenção de um
especialista humano.

Os experimentos apresentados neste trabalho fornecem evidências de que a identificação
de relacionamentos causais, existentes entre conceitos presentes em um único fato, não é
suficiente para revelar todos os potenciais relacionamentos de causa e efeito presentes em
um conjunto de textos. Para se obter esse tipo de informação, neste trabalho, fatos extraídos dos
textos são cruzados automaticamente em um mapa conceitual. Os resultados experimentais desse
processo mostram que o mapa conceitual gerado é capaz de representar uma cadeia lógica de
ligações entre os conceitos, trazendo informações suficientes para auxiliar o usuário a identificar
relacionamentos causais ocultos.

Isso é possível porque esse tipo de representação possibilita uma visão holística do
conhecimento e auxilia o usuário a compreender os mecanismos de interação de causalidade
existentes entre a cadeia de eventos, facilitando o processo de inferência de novos links para
apoiar a descoberta de conhecimento ou o teste de uma hipótese.

5.2 Publicações
Durante o desenvolvimento deste trabalho, as contribuições obtidas foram divulgadas

por meio de publicação de artigo em periódico e publicação e apresentação de artigos em
conferências. Essas publicações são listadas a seguir, apresentando a relação de cada uma com
este trabalho e indicando aquelas que estão diretamente relacionadas aos objetivos de pesquisa
estabelecidos.
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Artigos publicados em periódico e anais de conferências

VASQUES, D. G.; MARTINS, P. S.; REZENDE, S. O. A new statistical and verbal-semantic

approach to pattern extraction in text mining applications. CLEI Electronic Journal,
Valparaiso, CLEI, 2020.

Neste artigo foi publicada uma extensão do primeiro artigo publicado, utilizando a aborda-
gem proposta neste trabalho para a detecção de relacionamentos explícitos em um conjunto
de textos, escritos em português, sobre medicina alternativa.

VASQUES, D. G.; MARTINS, P. S.; REZENDE, S. O. A Semantic Approach to Uncovering

Implicit Relationships in Textual Databases. In: XLIV Conferência Latino-americana
de Informática/ XIII Conferência Latino-americana de Tecnologias de Aprendizagem
(CLEI-LACLO) e XI Ontobras, São Paulo. Anais. Piscataway: IEEE, 2018.

Este artigo traz o primeiro experimento realizado com o objetivo de testar a a capacidade
da abordagem proposta para extrair relacionamentos implícitos de textos escritos em
português, considerando uma seção dos artigos. Os experimentos foram executas utilizando
a versão manual do processo de extração de informação.

VASQUES, D. G.; MARTINS, P. S.; REZENDE, S. O. Identification of Keywords Based on

Artificial Intelligence for Knowledge Management. In: 15ª Conferência Internacional de
Gestão do Conhecimento & 2º Seminário Internacional de Universidades Corporativas
e Escolas de Governo, 2019, Florianópolis: UFSC. University of North Texas Libraries,
UNT Digital Library.

Neste artigo foi publicado o trabalho referente à identificação de conceitos-chave na área
de Governança do Conhecimento, validando a capacidade da abordagem para descobertas
em domínios diferentes da biomedicina. Nesse experimento foram utilizados trechos de
artigos escritos em língua inglesa.

VASQUES, D. G.; COMELLI, L.; RANIERI, C. M.; REZENDE, S. O. Mineração de Textos

para Gestão de Clientes em Empresas de Telecomunicações. In: XIII Brazilian Sympo-
sium on Information Systems, 2017, Lavras - MG. Proceedings [of the] XIII Brazilian
Symposium on Information Systems SBSI, 2017.

Neste artigo foi publicado o primeiro experimento realizado com o objetivo de testar a
capacidade das regras de associação em identificar relacionamentos potencialmente úteis
para a geração de conhecimento.

VASQUES, D. G., SANTOS, G. S., Gomes, F. D., GALINDO, J. F., MARTINS, P. S. Use

Case Extraction through Knowledge Acquisition. In 2019 IEEE 10th Annual Information
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Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), Vancouver,
Canadá. IEEE, pp. 0624-0631, 2019.

Neste artigo foi publicado o trabalho referente à utilização do processo de aquisição de
conhecimento como um complemento à análise de requisitos tradicional. Os resultados
mostraram que o processo foi capaz de extrair conhecimento sobre requisitos. Este trabalho
foi realizado em parceria com pesquisadores da Faculdade de Tecnologia da Unicamp
e serviu como um indicativo dos potenciais benefícios do processo com relação à sua
capacidade de estruturar informações e interligá-las de modo a gerar conhecimento.

VASQUES, D. G., GALINDO, J. F., dos SANTOS, G. S., GOMES, F. D., GARCIA-NUNES,
P. I., MARTINS, P. S. An Educational Process for Requirements Extraction and Use

Case Modeling Based on Problem-Based Learning and Knowledge Acquisition, 2019,
Aracaju-SE. In Proceedings of the XV Brazilian Symposium on Information Systems, pp.
1-8, 2019.

O objetivo deste trabalho foi implementar um processo educacional baseado na aquisição
de conhecimentos que auxiliasse em práticas pedagógicas mais dinâmicas e ativas. O
processo foi testado com alunos de engenharia de software. Este trabalho foi realizado em
parceria com pesquisadores da Faculdade de Tecnologia da Unicamp e seus resultados
mostraram as vantagens oferecidas na adoção de uma estratégia utilizando princípios de
aquisição e representação do conhecimento, servindo como um indicativo da potencialidade
do processo de extração de relacionamentos em aplicações independente do domínio.

Artigo submetido

Além dos trabalhos já publicados apresentados acima, o seguinte trabalho foi submetido,
visando sua publicação a curto prazo.

VASQUES, D. G.; dos SANTOS, G. S.; MARTINS, P. S.; REZENDE, S. O. Unsupervised

Aspect-Based Sentiment Analysis: A Pragmatic Approach. [Submetido]

Neste artigo é apresentada uma abordagem para a extração de conhecimento em textos
de opinião. O objetivo deste artigo foi testar e validar a capacidade da ferramenta Verbka
em extrair fatos representados por relações n-árias em textos livres, escritos em língua
portuguesa. Este artigo foi desenvolvido em parceria com pesquisadores da Faculdade de
Tecnologia da Unicamp. O artigo foi submetido para revisão e publicação no periódico
Information Processing and Management.

Artigos em preparação

Todos as contribuições obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho serão divulgadas
por meio de publicação de artigos em periódicos e em anais de conferências. Os títulos a seguir
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correspondem aos artigos que se encontram em fase de preparação, visando sua publicação a
médio prazo.

Uma abordagem baseada em extração de informação aberta para a construção automatizada

de bases de conhecimento de opinião

O foco deste artigo recai sobre a capacidade da ferramenta desenvolvida neste trabalho de
extrair informações que podem ser utilizadas para abastecer automaticamente uma base de
conhecimento estruturada, contendo opiniões de várias fontes. Essa base pode ser utilizada
para aplicações como descoberta de conhecimento, análise de sentimento e perguntas e
respostas. Desse modo, foi testada a capacidade da ferramenta de operar com textos de
opinião escritos no idioma inglês.

Ferramenta para geração automática de mapas conceituais a partir de textos

Este artigo tem como objetivo apresentar a ferramenta desenvolvida neste trabalho para a
geração automática de mapas conceituais a partir de textos. É proposta uma representação
capaz de revelar a transitoriedade semântica dos conceitos, que variam segundo a sua
atuação em um relacionamento como agente ou paciente de uma relação verbal.

Verbka: um sistema de extração de informações abertas para língua portuguesa e inglesa

Este artigo tem por objetivo apresentar a ferramenta de extração de informação aberta
(Open IE), desenvolvida nesta tese, visando a detecção de padrões genéricos capazes de
extrair informações de qualquer tipo de texto escrito em língua inglesa ou portuguesa,
independente de domínio. A maior contribuição desta ferramenta está na sua capacidade
de extrair relações n-árias enriquecidas com informações semânticas causais.

Explorando relações causais e mapas conceituais na descoberta de conhecimento baseada em

literatura

Este artigo tem o objetivo de apresentar a abordagem híbrida para Descoberta Baseada
em Literatura proposta neste trabalho, validando-a por meio da replicação das descobertas
históricas dessa área.

Explorando relações causais para a descoberta baseada em literatura de potenciais tratamentos

fitoterápicos para COVID -19

Esse artigo utiliza a abordagem híbrida proposta neste trabalho para realizar uma desco-
berta fechada, com a finalidade de testar uma hipótese levantada sobre os potenciais efeitos
da planta Vernonia Polysphaera Baker sobre a COVID-19.
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5.3 Limitações e trabalhos futuros

Nessa seção são discutidas algumas características e limitações da abordagem proposta
e das avaliações experimentais realizadas. Também são apresentadas potenciais direções para
trabalhos futuros.

Com relação à ferramenta Verbka, desenvolvida neste trabalho para a extração de fatos,
alguns ajustes podem ser feitos para melhorar o seu desempenho. A ferramenta não é capaz de
identificar automaticamente os sinônimos contidos no conjunto de textos. Considerando que a
abordagem empregada é livre de domínio, essa tarefa não é trivial. No entanto, o emprego de
recursos como bancos de dados lexicais de sinônimos fodem auxiliar nessa tarefa. Nesse sentido,
esforços futuros serão direcionados para melhorar a identificação automática de sinônimos
em língua inglesa e portuguesa, usando recursos como o banco de dados WordNet (MILLER,
1998) para o inglês e WordNet.Br (SILVA, 2005) para o português. Esses recursos representam
um grande banco de dados lexical de substantivos, verbos, adjetivos e advérbios ingleses e
portugueses, respectivamente, agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos chamados
synsets. Cada synset expressa um conceito distinto, representando uma lista de sinônimos,
concebidos como palavras que denotam o mesmo conceito e que são intercambiáveis em muitos
contextos.

Outra limitação presente na ferramenta Verbka para extração de relações, está na ausência
do uso de um recurso de co-referência nominal para substituir os pronomes sujeitos e objetos
(por exemplo, ele, lhe, mim, eu) por seus termos correspondentes. A inserção desse recurso
linguístico à ferramenta tem por objetivo evitar a perda de informações ou inconsistências. Nesse
sentido, trabalhos futuros serão direcionados para a busca e de um recurso apropriado e a sua
adição à ferramenta Verbka, tanto para a língua portuguesa quanto para a inglesa.

Com relação à abordagem híbrida para a Descoberta Baseada em Literatura apresentada
nesta tese, também são necessários alguns ajustes e outros testes de avaliação. Como trabalhos
futuros, objetiva-se desenvolver experimentos para testar a eficiência da abordagem em lidar
com o modelo aberto de descoberta baseada em literatura, ou seja, usando apenas um conceito
como entrada para a descoberta de conhecimento.

Duas limitações se destacam na bordagem apresentada. A primeira diz respeito à iden-
tificação manual de sinônimos pelo usuário, já que a abordagem ainda não apresenta suporte
automático para esse tipo de tarefa. Trabalhos futuros serão direcionados para contornar essa
lacuna, buscando por recursos que possam saná-la. Outra limitação que pode ser atacada em
trabalhos futuros é a seleção manual de fatos pelo usuário para a geração do mapa conceitual.
Pesquisas deverão ser realizadas a fim de buscar por uma solução automática que auxilie o
usuário na execução dessa tarefa.

Um outro recurso que pode ser acrescentado à abordagem proposta a fim de proporcionar
melhorias no seu desempenho, diz respeito à utilização de um algoritmo de busca em profundi-
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dade (Depth First Search -DFS) para encontrar, automaticamente, a partir dos mapas conceituais,
o fechamento transitivo entre os pares de vértices A e C (a fonte e o alvo), assim como proposto
em Cameron et al. (2013). Esse recurso poderia auxiliar na identificação automática de uma
cadeia lógica de relacionamentos causais existentes em cadeias mais longas de relacionamentos.

Por fim, os resultados experimentais relatados nesta tese fornecem evidências de que a
abordagem é eficaz para reconstruir as hipóteses de descobertas baseadas na literatura histórica e
para testar e levantar novas hipóteses científicas. Para comprovar o desempenho da abordagem
proposta neste trabalho, utilizou-se a replicação de uma descoberta juntamente com a avaliação
(baseada em análise bibliográfica) de uma nova hipótese. Uma proposta de descoberta também
passou pela verificação de especialistas, consistindo em uma publicação no domínio da aplicação,
neste caso, na área de Governança e Gestão do Conhecimento.

Todavia, trabalhos futuros serão endereçados para a execução da avaliação da abordagem
proposta considerando também o corte de tempo, dividindo o conjunto de dados em segmentos
de pré-descoberta e de pós-descoberta. Para estimar um conjunto de dados padrão-ouro, é
necessário encontrar os relacionamentos presentes no conjunto de testes e ausentes do conjunto de
treinamento. Esse modelo de avaliação de relacionamentos é quantificado com base em medidas
de relevância, como precisão e revocação. Outra proposta de validação interessante foi dada por
Preiss, Stevenson e Gaizauskas (2015) e também pode ser aplicada à abordagem proposta neste
trabalho. Utilizando extratores de relacionamentos diferentes, os autores verificaram a força de
uma relação. A presença de um relacionamento em um, dois ou todos os três conjuntos pode
indicar, com crescente confiança, que a descoberta é legítima.
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