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Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais  

Mestrado Acadêmico e Doutorado em Bens Culturais e Projetos Sociais 

Disciplina: Tópicos em Inteligência Artificial aplicado às Ciências Humanas  

Professora: Jaqueline Porto Zulini 

Período: 2020 .1 

Horário: Terças-feiras, das 14h00 às 18h00 

  

Ementa: Inteligência artificial aplicada às ciências humanas. Corpus do Dicionário 

Histórico-Biográfico (DHBB). Processamento de língua natural (PLN). Reconhecimento de 

identidades nomeadas. Tokenização. Sedimentação. Análise morfossintática. 

Desambiguação. Perguntas e respostas.  

 

Objetivos 

A disciplina discute uma aplicação prática de inteligência artificial nas ciências humanas 

valendo-se do tratamento do corpus documental mais acessado do CPDOC: o Dicionário 

Histórico-Biográfico (DHBB). O objetivo é explorar a familiaridade dos alunos com a 

estrutura e o conteúdo dos verbetes biográficos de alguns políticos brasileiros para 

apresentar técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) que permitam 

estruturar grandes volumes de texto para análise de conteúdo, como quaisquer fontes 

transcritas. Trata-se de desenvolver habilidades capazes de potencializar a pesquisa 

histórica inclusive em perspectiva comparada através de aulas teóricas e exercícios 

práticos, capacitando os alunos para o promissor terreno das humanidades digitais. 

 

Metodologia 

As aulas serão expositivas e não envolvem técnicas de programação de sistemas 

computacionais. Discutiremos o passo-a-passo necessário à construção de um modelo de 

aprendizado de máquina que ajude o computador a sistematizar o conteúdo de cerca dos 

8 mil verbetes dos políticos brasileiros biografados no DHBB, identificando padrões 

capazes de facilitar a análise comparada entre eles. Para isso, trabalharemos com o 
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Watson Knowledge Studio, um sistema da IBM que dispensa o conhecimento de 

programação para se anotar padrões em grandes conjuntos de textos como o DHBB. A 

cada aula, veremos como o computador pode ser treinado para reconhecer nomes 

próprios de indivíduos, eventos, organizações, locais, ou identificar uma data ou período. 

O nosso exercício consistirá em estabelecer algumas regras claras para identificar essas 

chamadas entidades nomeadas e discutir o que fazer em situações ambíguas, como no 

caso de siglas, quando o computador terá dificuldade em distinguir os tipos possíveis de 

classificação. 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados pela participação em sala de aula, envolvimento com os 

exercícios e por um trabalho final, em grupo. 

 

 

   

Cronograma de aulas 

  

Aula 1 (10/03) – Apresentação do curso e introdução ao PLN  

   

Unidade I – Introdução ao PLN a partir do estudo do corpus do DHBB 

  

Aula 2 (17/03) – DHBB: história, escolhas metodológicas e desafios de pesquisa atuais   

Leitura obrigatória: 

 CODATO, A. et al. Regime político e recrutamento parlamentar: um retrato 

coletivo dos senadores brasileiros antes e depois da ditadura, Revista de 

Sociologia e Política, 24(60), p. 47–68, 2016. 

   

Aulas 3 (24/03) e 4 (31/03) – PLN: anotação de entidades e modelagem do sistema de 

tipos através do Watson Knowledge Studio (WKS), da IBM.  

Leitura obrigatória: 
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 Tutoriais de introdução ao Watson Knowledge Studio. Disponível em: 

https://cloud.ibm.com/docs/services/watson-knowledge-studio?topic=watson-

knowledge-studio-wks_tutboot_intro&locale=pt-br  

    

Aula 5 (07/04) – Colocando mãos à massa I: demonstração de anotação de entidades nos 

verbetes biográficos do DHBB através do WKS 

Leitura obrigatória: 

 A definir. 

  

Aula 6 (14/04) – Colocando mãos à massa II: IAA e a revisão das anotações 

Leitura obrigatória: 

 A definir. 

21 de abril: feriado de Tiradentes 

  

Aula 7 (28/04) – Discussão sobre a primeira atividade de pesquisa e revisão   

Leitura obrigatória: 

 A definir. 

 

 

Unidade II – Desafios e problemas do aprendizado de máquina   

 

Aula 8 (05/05) – Sujeito, verbo e predicado?: Tipos de relações entre as entidades 

nomeadas  

Leitura obrigatória: 

● ALENCAR, Leonel F. de. A passiva em português como construção predicativa 

adjetival: evidência morfológica e implementação computacional em LFG/XLE. 

Estudos da Língua(gem) (Online), v. 13, p. 35-57, 2015. 

Leitura complementar: 

● ALENCAR, Leonel F. de. Modelação computacional de padrões variáveis de 

concordância em português. Revista de Estudos da Linguagem, v. 21, p. 43-110, 

2013b. 

  

https://cloud.ibm.com/docs/services/watson-knowledge-studio?topic=watson-knowledge-studio-wks_tutboot_intro&locale=pt-br
https://cloud.ibm.com/docs/services/watson-knowledge-studio?topic=watson-knowledge-studio-wks_tutboot_intro&locale=pt-br
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Aula 9 (12/05) – Sujeito, organização ou lugar?: Tipos de papéis desempenhados pelas 

entidades nomeadas  

Leitura obrigatória: 

  A definir. 

 

Aula 10 (19/05) – Problemas e limitações da criação de um modelo de aprendizado de 

máquina 

Leitura obrigatória: 

● PAIVA, Valeria de. OLIVEIRA, Dário. HIGUCHI, Suemi. RADEMAKER, Alexandre. 

MELO, Gerard de. 2014. “Exploratory Information Extraction from a Historical 

Dictionary.” In IEEE 10th International Conference on e-Science (e-Science), 2:11–

18. IEEE. doi:http://dx.doi.org/10.1109/eScience.2014.50 

 

Aula 11 (26/05) – Uso dos dados 

Leitura obrigatória: 

● RADEMAKER, Alexandre. OLIVEIRA, Dário. PAIVA, Valeria de. HIGUCHI, Suemi. SÁ, 

Asla Medeiros. ALVIM, Moacyr. 2015. “A Linked Open Data Architecture for the 

Historical Archives of the Getulio Vargas Foundation.” International Journal on 

Digital Libraries 15 (2-4). Springer Berlin Heidelberg: 153–67. 

doi:10.1007/s00799-015-0147-1. 

 

Aula 12 (02/06) – What is next? 

Leitura obrigatória: 

  A definir. 

 

 Aula 13 (09/06) – Wordnet 

Leitura obrigatória: 

● ALENCAR, Leonel F. de. BrGram: uma gramática computacional de um fragmento 

do português brasileiro no formalismo da LFG In: BRAZILIAN SYMPOSIUM IN 

INFORMATION AND HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGY – STIL, 2013, Fortaleza. 

BRAZILIAN SYMPOSIUM IN INFORMATION AND HUMAN LANGUAGE 
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TECHNOLOGY – STIL. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Computação, 2013a. 

p.183 - 188. 

  

Aula 14 (16/06) – WKS 

Leitura obrigatória: 

● Building Watson: An Overview of the DeepQA Project. David Ferrucci, Eric Brown, 

Jennifer Chu-Carroll, James Fan, David Gondek, Aditya A. Kalyanpur, Adam Lally, 

J. William Murdock, Eric Nyberg, John Prager, Nico Schlaefer, Chris Welty.  

 

Aula 15 (23/06) – Encerramento da disciplina e discussão sobre o trabalho final 

Leitura obrigatória: 

 A definir. 

Bibliografia 

Como o curso têm caráter eminentemente aplicado, as referências bibliográficas para as 

aulas serão indicadas conforme as dúvidas dos alunos aparecerem.  

 


