
 

www.serg.inf.puc-rio.br 

 

SERG – Grupo de Pesquisa em Engenharia Semiótica do
Departamento de Informática da PUC-Rio

Série de Resenhas EMAPS
Ética e Mediação Algorítmica de Processos Sociais

Uma Panorâmica sobre Aprendizado de
Máquina e a Nova IA

EMAPS Resenhas #02

Clarisse Sieckenius de Souza
www.inf.puc-rio.br/∼clarisse

Fevereiro de 2021

Como citar este documento: de Souza, C. S. (2021) Uma Panorâmica sobre Aprendizado de
Máquina e a Nova IA. EMAPS-Resenhas #02. Rio de Janeiro, RJ - Brasil: SERG, Departamento de
Informática, PUC-Rio, 2021. 12 p. Disponível em:
www.hcc.inf.puc-rio.br/EMAPS/userfiles/downloads/Resenha-Alpaydin2016.pdf

Este obra está licenciada com uma Licença CC BY-NC-ND 4.0
Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional

http://www.inf.puc-rio.br/~clarisse
http://www.hcc.inf.puc-rio.br/EMAPS/userfiles/downloads/Resenha-Alpaydin2016.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Uma Panorâmica sobre Aprendizado de Máquina e a Nova IA

Escrita por: Clarisse Sieckenius de Souza

Fevereiro de 2021

Resumo:
Este documento apresenta uma resenha do seguinte livro: Alpaydin, E. (2016) Machine
Learning. The MIT Press Essential Knowledge Series. Cambridge, Mass.: The
MIT Press.

A resenha foi escrita tendo em vista o contexto da disciplina INF2034 – Tópicos em Teoria
da Computação II – Filosofia, Computação, Ética e Tecnologia: Uma Aproximação Interdiscipli-
nar. A disciplina é parte da programação da pós-graduação do Departamento de Informática da
PUC-Rio, tendo por responsáveis os professores Edgar Lyra Netto (Departamento de Filosofia,
PUC-Rio) e a autora desta resenha, Clarisse de Souza (Departamento de Informática, PUC-Rio).

Palavras-Chave da Autora da Resenha:
Inteligência Artificial; Aprendizado de Máquina.
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1 Introdução

Esta resenha tem por objeto o livro Machine Learning – The New AI. Na data da publicação,
Ethem Alpaydin era professor do Departamento de Engenharia da Computação da Universidade
de Bogaziçi, na Turquia. Seu texto foi publicado na série Essential Knowledge da MIT Press, em
2016. Esta série oferece obras concisas e de boa qualidade sobre tópicos de interesse na atualidade,
indo desde o espectro cultural e histórico até o espectro técnico-científico. Os autores são todos
especialistas no tema abordado. O público visado pela série é o de não-especialistas que querem
ter acesso ao essencial dos temas.

A escolha de resenhar este livro se deve ao fato de que, no contexto da disciplina INF2034
(Tópicos em Teoria da Computação II – Filosofia, Computação, Ética e Tecnologia: Uma Aproxi-
mação Interdisciplinar), cujos alunos vêm de múltiplas áreas do conhecimento, ele parece cumprir
o papel informativo necessário e desejado por parte de quem não é de Informática. Além disto, o
texto ilustra um tipo de retórica muito comum na comunidade técnica, que nos interessa conhecer
e analisar. Minha interpretação pessoal do trabalho de Alpaydin é entremeada de comentários ao
longo da resenha. Em várias ocasiões ofereço exemplos diferentes dos do autor, tentando facilitar
o entendimento. Sou responsável pelos inevitáveis tropeços de leitura equivocada ou enviesada
pelos propósitos que tenho quanto ao uso do texto. Finalmente, sugiro aos interessados em apro-
fundar seu conhecimento consultarem um outro livro de Alpaydin (2014), do qual este é apenas
uma versão abreviada.

2 O Texto de Alpaydin

Começo esta resenha com alguns comentários sobre o prefácio do livro, que abre com uma
definição informal de “sistemas que aprendem”, logo no primeiro parágrafo. Segundo o autor,
tais sistemas são aqueles que automaticamente adaptam seu comportamento com vistas a melhor
atender aos requisitos de sua tarefa. Achamos interessante notar que, nesta definição, não há
nenhuma menção a “humanos” (em particular usuários, ou mesmo criadores de tais sistemas).
Mais adiante, lemos que no passado programadores tinham de especificar todos os detalhes de
comportamento que cada sistema programado deveria exibir ao realizar as tarefas visadas. Mas
agora, bastam dados. Algoritmos de ordem mais abstrata e generalizada (ainda amplamente
criados ou especificados por pessoas, é bom lembrar) determinam a ação de sistemas, por mais
complexa que seja, em múltiplos domínios e funções. Por exemplo, com suficientes volumes de
dados adequados, tais algoritmos podem fazer sistemas reconhecerem rostos humanos, manterem
diálogos em linguagem natural, produzirem análises para concessão de crédito, e muito mais.

Vale a pena reproduzir aqui um parágrafo do prefácio onde desponta uma atitude de Alpaydin
em relação à tecnologia que teremos a chance de comentar mais adiante. Diz ele:

It seems that as technology develops and we get faster computers and more data,
learning algorithms will generate a slightly higher level of intelligence, which will find
use in a new set of slightly smarter devices and software. It will not be surprising
if this type of learned intelligence reaches the level of human intelligence some time
before this century is over. (Alpaydin, 2016, p. xii)

Em artigo que analisa múltiplas facetas, perspectivas e atitudes associadas à Inteligência
Artificial (IA), Franchi and Güzeldere (2005) identificam aqueles pesquisadores que vêem na IA
uma questão de engenharia. O prefácio de Alpaydin anuncia que estamos diante de um deles.
Não há nada de intrinsecamente errado nesta atitude; o importante, como Franchi e Güzeldere
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advertem em seu trabalho, é percebermos isto e colocarmos o conteúdo proposto por Alpaydin
dentro deste quadro.

2.1 Avanços da Técnica em Retórica Técnica

O capítulo introdutório de Alpaydin faz uma panorâmica da evolução tecnológica na Compu-
tação, posicionando o aprendizado de máquina como um ponto logicamente relacionado a esta
evolução. O texto inicia chamando a atenção para a velocidade das transformações associadas
a tudo o que é digital. Apenas 50 anos antes da publicação deste livro sobre os avanços de
Aprendizado de Máquina, computadores eram máquinas de calcular gigantes, que precisavam
de infraestrutura de engenharia civil para ser instaladas (e.g., o prédio do RDC da PUC-Rio) e
sua capacidade de processamento era uma fração desprezível da capacidade de um smart phone
que carregamos quase desatentos no bolso. Tudo isto se deve a alguns avanços fundamentais da
Computação. O primeiro citado é o entendimento de que qualquer tipo de informação, quan-
titativa ou não, pode ser representada por meio de números. Assim, as antigas máquinas de
calcular gigantescas tornaram-se rapidamente “processadores de informação”. Uma vez possível
o processamento de informações, um passo igualmente importante foi a possibilidade de criar e
gerenciar informações no que se chamou inicialmente de bancos de dados, mas ao longo do tempo
foi denominado também como armazéns de dados ou nuvens de dados, consideradas diferenças
em volume de informação, estruturas de armazenamento, formas de acesso, etc.

Uma grande revolução da Computação aconteceu na década de 1980, com os computadores
pessoais e a quase imediata penetração dos processadores de informação na vida de pessoas
comuns, seja para trabalharem, para administrarem suas finanças, ou simplesmente se divertirem
e passarem o tempo. O mercado de aplicações para computadores pessoais estimulou um avanço
muito grande nos tipos de informações processadas (e.g., processamento de imagens e sons),
aliado ao desenvolvimento das formas de interação dos usuários com seus computadores (no
passado apenas através de teclado, depois por interfaces gráficas e multimodais, em uma rota
que deságua hoje na interação através gestos, voz e processamento de sinais corporais e ambientais
diversos).

Seguindo-se a esta, outras duas revoluções técnicas na Computação, a partir da década de
1990, foram decisivas para a realidade digitalizada em que vivemos hoje. As duas – conectividade
e mobilidade – se alimentam reciprocamente. Conectividade é a possibilidade de um computador
trocar informações com outro, não importa quão distante (os meios de conexão são cada vez mais
rápidos e robustos). Mobilidade, por sua vez, é a possibilidade de o computador ser facilmente
“levado” de um lugar para outro (o exemplo paradigmático desta probabilidade é provavelmente
a computação vestível, popularizada pelos smart watches já usados corriqueiramente por um
grande número de pessoas, ainda mais flexível do que a computação móvel oferecida pelos smart
phones).

Alpaydin chama a atenção para uma outra forma de computação ligada a conectividade e
mobilidade, a computação ubíqua. Trata-se aqui da possibilidade de pessoas e máquinas intera-
girem umas com as outras sem que as pessoas necessariamente se dêem conta de que isto está
acontecendo. Um exemplo prático é a computação ubíqua que acontece em algumas lojas “inte-
ligentes”, onde sensores da loja rastreiam informações de dispositivos móveis conectados de seus
clientes e, assim, podem oferecer promoções “personalizadas” para cada cliente, manipulando es-
tas informações juntamente com histórico de compras, perfil de consumos, e outras, disponíveis
em diferentes bancos de dados acessíveis para a loja.1

1A este respeito, aproveito para mencionar um assunto que Alpaydin só abordará muito mais adiante, a questão
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Todos estes avanços tornaram possível um fenômeno social, as redes sociais, em que bilhões
de pessoas2 apresentam voluntariamente o relato e o retrato de suas vidas, do que pensam, do que
fazem, de com quem se relacionam, com quem ou que ideias estão alinhadas, e assim por diante.
São volumes incalculáveis de dados diários, espontaneamente oferecidos pelos usuários das redes,
impossíveis de interpretar para qualquer mente individual humana, ou qualquer grupo delas, em
tarefa manual. Porém, programas projetados para encontrar padrões e relações entre dados –
chamados apropriadamente de “mineradores de dados” – podem identificar em velocidades cada
vez mais rápidas que toda vez que um ponto na rede (que o programa não sabe quem é, mas quem
vê o resultado do programa pode perfeitamente saber em inúmeros contextos) segue o padrão
de produzir os dados D toda vez está no contexto C (que o programa não tem noção alguma de
que seja “usar o cartão de crédito” toda vez que acessa o site da “Evino”, mas – de novo – quem
está analisando o resultado do programa pode perfeitamente saber).3 Alpaydin é um entusiasta
do que a tecnologia de mineração de dados, apenas um de vários tipos existentes de técnica de
aprendizado de máquina, oferece. Diz ele:

Each of us is not only a generator but also a consumer of data. We want to have
products and services specialized for us. We want our needs to be understood and
our interests to be predicted. (Alpaydin, 2016, pp. 15-16)

Um ponto a que o autor faz constante referência é o fato de que “existem problemas para os
quais não temos um algoritmo de solução.” A frase tem de ser interpretada com cuidado, porque
seguindo a prosa de Alpaydin podemos erradamente concluir que não são necessários (ou que
não há) algoritmos atuando em aplicações que, por exemplo, fazem recomendações pertinentes
de ofertas para os clientes de uma loja. Há algoritmos, muitos e muito sofisticados. Só que,
ao contrário dos algoritmos em aplicações tradicionais da Computação, em que se especificam
passo-a-passo as etapas da solução de um problema, os novos algoritmos da IA são de ordem
muito mais geral. Como já mencionado, no caso da mineração de dados, eles “buscam padrões
e relações em vastos volumes de dados” e produzem resultados que podem ser interpretados
como classificações, diagnósticos, tendências, etc. Esta advertência é importante tendo em vista
algumas expressões e colocações recorrentes do autor, tais como “Aprendizado x Programação”
(como se em aprendizado não houvesse programação). Para efeitos da disciplina de INF2034,
onde este texto é usado para informar participantes não-técnicos do grupo, vale destacar o efeito
do tipo de retórica adotada por Alpaydin (2016). Na página 17, ele afirma que:

If the system can learn and adapt to [...] changes, the system designer need not
foresee and provide solutions for all possible situations.

A respeito de projetistas de sistemas de IA “não presisarem prever e oferecer soluções para
todas as situações”, acho que vale nos determos para um comentário antes de prosseguir. Mesmo
em sistemas dos mais tradicionais, sempre podem surgir (e é comum que surjam) situações
que seus projetistas não previram. Por exemplo, determinado sistema de controle de estoque
pode parar de funcionar porque seu projetista não previu uma situação de “estoque negativo”,
em que determinadas mercadorias estão requisitadas e comprometidas com prioridade de venda

da privacidade e proteção de dados pessoais, hoje assunto de regulamentação e legislação em diversos países do
mundo, inclusive o Brasil.

2O número de usuários da Internet em janeiro de 2021 foi calculado em 4.66 bilhões (v. https://datareportal.
com/reports/?tag=Digital+2021).

3Sobre o que pode resultar da mineração sofisticada de dados em redes sociais, veja-se o que aconteceu no caso
Cambridge Analytica, retratado no documentário Privacidade Hackeada, exibido pela Netflix em 2019 (https:
//en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Hack).
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para o poder público, como itens hospitalares foram, em alguns países, durante a pandemia do
COVID19. Assim, os estoques disponíveis para clientes não preferenciais só estarão “positivos”,
quando a demanda dos estoques comprometidos for atendida. Portanto, problemas de prever e
antecipar soluções para “todas as situações” não são novidade, nem exclusividade da IA. O que é
exclusividade da IA, em certo sentido, é o nível de opacidade da solução. Como já comentado, por
um lado os algoritmos inspecionáveis são muito abstratos e, por outro, os dados que moldam os
modelos de aprendizado para sistemas inteligentes capazes de classificar instâncias da realidade
ou diagnosticar que determinado padrão é recorrente e significativo são humanamente impossíveis
de inspecionar, de tão volumosos e crípticos. O problema que vejo na frase de Alpaydin é que
a palavra “precisar” é perigosa. Eticamente, é óbvio que os projetistas de sistemas, inteligentes
ou não, têm, sim, de prever e oferecer soluções para o maior número possível de situações. Por
exemplo, projetistas de carros autônomos têm a obrigação ética, senão legal, de prever e oferecer
soluções para situações em que a autonomia do carro pode levar a um acidente com fatalidade
humana. Este comentário está associado a sintomas de distanciamento ético de especialistas em
IA, que já pudemos verificar em nossos próprios estudos empíricos (v. Brandão et al., 2019) e
que hoje temos por meta atenuar por meio de ferramentas técnicas especificamente voltadas para
projetistas de sistemas inteligentes (v. Barbosa et al., 2021). Uma das perguntas que nos fazemos
é em que medida a “retórica técnica”, de que esta e outras passagens do texto de Alpaydin são
bons exemplos, propicia o indesejado distanciamento ético que muitos estudiosos vêm apontando
na prática profissional, especialmente de especialistas em Aprendizado de Máquina (v. O’Neil,
2016).

Finalmente, confirmando a perspectiva de engenharia, isolada de compromissos científicos
interdisciplinares (veja-se crítica de Franchi and Güzeldere (2005) à IA), Alpaydin (2016) afirma
textualmente que: “o cérebro nos inspira, mas não ligamos muito para a plausibilidade biológica
dos algoritmos que desenvolvemos. Estamos interessados no cérebro porque ele pode nos ajudar
a construir sistemas melhores.” (p. 19)

2.2 Aspectos Técnicos

Os aspectos técnicos de Aprendizado de Máquina são tratados nos cinco capítulos centrais do
livro. Nesta resenha vou passar bastante superficialmente por eles, com o objetivo de apresentar
apenas definições facilitadas dos conceitos que podem aparecer em outros textos ou nas discussões
interdisciplinares do grupo, para benefício dos alunos de ciências sociais e humanas. Os alunos
de Informática podem, e devem, buscar as definições que ainda não conhecem em fontes da
literatura técnica.

O primeiro tema abordado por Alpaydin agrega o aprendizado de máquina, a estatística e
a analítica de dados4. A teoria fundamental da nova IA é a estatística. Métodos de inferência
estatística permitem que sistemas inteligentes façam estimativas sobre dados. O exemplo ofere-
cido é um sistema aprender a estimar o preço de um carro usado. Esta estimativa é difícil porque
depende de muitas variáveis (idade do carro, modelo do carro, estado do exterior e interior do
carro, kilometragem rodada, valor do carro novo, etc.). Embora possamos listar variáveis, deter-
minar como cada uma influi sobre o valor do carro é impossível para a maioria dos vendedores
e compradores.

Alpaydin descreve brevemente o que são modelos probabilísticos e modelos gerais. Para
nossa disciplina é interessante abordar em um pouco mais de detalhe os modelos supervisionados.

4O termo “analítica de dados” tem sido usado em português como tradução de data analytics, que se refere a
técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina para a análise e interpretação de grandes volumes de dados.
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Aqui adaptamos a breve descrição do autor ao exemplo do parágrafo anterior. O aprendizado
de máquina supervisionado utilizaria no caso um conjunto (volumoso) de carros cujo valor é
conhecido (resultado que o sistema deve aprender a estimar) e, para cada carro do conjunto,
criamos um conjunto de variáveis que julgamos relevantes (esta é uma decisão importantíssima
deste tipo de processo). O próximo passo é criar uma base de dados (chamada de base de
treinamento) com o valor de todas as variáveis, de todos os elementos do conjunto. Sabendo o
valor que deve ser estimado (preço conhecido) para cada item, o processo de aprendizado consiste
em o sistema, com maior ou menor intervenção de um especialistas em Aprendizado de Máquina,
otimizar os parâmetros das funções de estimação, tendo em conta o desempenho do sistema em
uma base de “testes”. Quando a taxa de acerto do sistema nos testes estiver na faixa desejada,
diz-se que o sistema “aprendeu”. Alpaydin ressalta que o objetivo do aprendizado de máquina não
é que o sistema acerte todos os casos de teste (isto poderia ser mera questão de memorização).
O objetivo é ter aprendido a fazer previsões corretas para casos inéditos (que não estão na base
de teste). Ou seja, o objetivo é que o sistema, na estimativa do valor de carros que nunca lhe
foram apresentados, em treinamento, ou teste, tenha uma probabilidade elevada (por exemplo,
superior a 95%) de acertar.

Ainda neste capítulo, o autor oferece um exemplo mais detalhado sobre sistemas que fazem
(ou instruem) a análise de crédito e comenta brevemente como modelos probabilísticos e lógica
fuzzy foram usados em sistemas especialistas da IA clássica. No tocante a sistemas que apoiaram
o diagnóstico médico, Alpaydin comenta muito rapidamente que há questões éticas importantes
sobre a interpretação e uso de diagnósticos de IA.

No terceiro capítulo, Alpaydin ilustra como funciona o aprendizado de máquina supervi-
sionado em aplicações populares da IA hoje em dia, tais como o reconhecimento de rostos e
o processamento da fala. Ambas as aplicações trabalham com padrões (de imagem, de som,
da anatomia humana, da linguagem, etc.) que os sistemas inteligentes aprendem durante um
treinamento monitorado por programadores. O capítulo contém também informações técnicas
sumárias sobre alguns aspectos específicos de modelos de aprendizado. Por exemplo, são mencio-
nados os modelos de aprendizado gerativos, i.e., aqueles cuja função é oferecer alguma “explicação
causal” para certo estado de coisas (e.g., que doença explica que um paciente esteja exibindo
determinados sintomas). Outro tipo de modelo mencionado é o ativo, modelo que interage com
o supervisor para obter mais informações quando detecta que sua base está fraca para permitir
resultados menos ambíguos.

Um dos pontos tratados neste capítulo é a redução de dimensionalidade, que consiste es-
sencialmente em reduzir ao máximo o número de parâmetros necessários para o aprendizado
automático satisfatório de determinada tarefa. Por exemplo, o comportamento de clientes em
atividade de compras em um supermercado online é aprendido reduzindo as “dimensões signifi-
cativas” de cada cliente (que são pessoas, em plena complexidade física, emocional, intelectual,
sócio-econômica, etc.) ao menor número possível de fatores relevantes para predizer seu com-
portamento. Neste caso, por exemplo, tipicamente não importam o nome do cliente, nem sua
aparência física, seu peso, sua história de vida, relações familiares, e assim por diante.

Aproveito a oportunidade para chamar a atenção, no entanto, para o fato de que a redução
de dimensionalidade presume que estamos trabalhando com modelos “funcionalmente adequados
para a inferência automática”, mas dificilmente semioticamente adequados (se é possível que o
sejam) para uma justificativa ou validação de seu comportamento em termos “da realidade”. É
interessante resgatar um vívido exemplo recente, em relação à data de redação desta resenha,
onde a imprensa nacional e internacional fazia questão de “dar nomes e rostos” a vítimas da
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COVID-19, numa tentativa de restaurar “a dimensão humana” do número avassalador de óbitos
da pandemia. O muito falado “achatamento da curva” ou a avaliação de desempenho de governos
mais e menos responsáveis dimensionavam o problema reduzindo-o a estatísticas – a exemplar
redução de dimensionalidade, que a imprensa e organizações sociais não governamentais lutaram
para redimensionar. O interessante aqui é salientar que não há nada errado com os cálculos esta-
tísticos, muito pelo contrário. O resultado de análises estatísticas clássicas ou do uso de modelos
de aprendizado de máquina sobre grandes volumes de dados de COVID19 do mundo inteiro é
fundamental para o controle da pandemia. O problema, que a imprensa e outros atores tentam
combater, é quando “seres humanos”, sobretudo em posição de autoridade, começam a reduzir a
dimensionalidade de outros seres humanos. Temos aí, um problema moral importante a discu-
tir, sobretudo no tocante ao quanto o volume avassalador de dados dimensionalmente reduzidos
sobre nós, face aos dados humanamente significativos e contextualizados, não reduzem a nossa
própria humanidade. Este, repito, é um comentário que faço sobre o texto de Alpaydin. Ele,
neste capítulo, não entra neste tipo de consideração.

No quarto capítulo, Alpaydin discute um pouco mais detalhadamente as Redes Neurais Pro-
fundas e o Aprendizado Profundo que elas viabilizam. Trata-se de uma técnica inspirada no
cérebro humano, caracterizada por camadas de redes neurais hierarquizadas entre si, que viabi-
lizam um aprendizado igualmente hierarquizado, em diferentes níveis de abstração.

O capítulo abre com uma apresentação do paralelo entre os neurônios cerebrais e os processa-
dores individuais de uma rede neural. A conexão entre os processadores, que atuam conceitual-
mente em paralelo, são inspiradas justamente nas sinapses entre nossos neurônios. A computação
nestas redes é o resultado de como certos tipos de entradas para estas redes de processadores
ativam cada neurônio-processador, tendo por saída um estado de ativação da rede, ou tecnica-
mente uma “configuração”. A grande analogia para o aprendizado e comportamento de uma rede
neuronal é ela ser repetidamente exposta a entradas que têm certo significado, por exemplo o
rosto de alguém, em condições de iluminação e expressões faciais específicas para fins de reconhe-
cimento facial. Presumivelmente, existe uma configuração estável (ou de pouquíssima variação)
que os múltiplos processadores podem ter em conjunto quando os dados de entrada são o rosto
desta pessoa. Quando se trata de outro rosto, o nível de ativação dos processadores deve variar
para fora da faixa de tolerância que corresponde ao rosto reconhecível. Como esta configuração
estável é atingida? Através do “treinamento” da rede. Se for um treinamento supervisionado, o
supervisor humano vai ajustando os parâmetros de ativação da rede (que podem ser muitos!),
até que toda vez que a rede recebe a representação do rosto a reconhecer ela “diz sim” (é o rosto)
e toda vez que recebe uma representação de outra coisa ela “diz não” (não é o rosto).

A meta é generalizar os modelos. Reconhecer apenas um rosto não é muito útil; mas um
modelo computacional que sirva para “reconhecer rostos”, bastando para isso que ele seja ex-
posto a um número idealmente pequeno de situações de treinamento para cada rosto é muito
útil (e.g., como mecanismo de identificação e autenticação, como ocorre em certos dispositivos
digitais dotados de câmera). De fato, o nível de abstração dos modelos aprendidos pode subir
bastante. Modelos que reconheçam famílias de objetos cujas diferenças possam ser resolvidas
somente através da manipulação de parâmetros são muito úteis. Neste caso, passamos de “reco-
nhecimento de rostos” ou “reconhecimento de digitais” para “reconhecimentos de imagens” (em
2D ou 3D, por exemplo, de objetos em repouso ou movimento, e assim por diante). A inspiração
no cérebro humano é poderosa; supostamente, teríamos uma única rede, capaz de dar todas as
respostas inteligentes que nossa espécie é capaz de dar. Porém, este alvo, se atingível, ainda está
distante. Para os interessados, Alpaydin oferece alguns detalhes sobre como algumas barreiras

de Souza, C. S. (2021) p. 7



Panorâmica sobre Aprendizado de Máquina

no caminho rumo a este ideal sonhado foram vencidas em tempos recentes, em particular através
de arquiteturas “multi-camadas” de redes neurais, onde cada camada é uma rede e, além de as
configurações planas de cada camada poderem ser treinadas para significar detalhes minuciosos,
é também possível configurar como cada uma das redes “ativa” ou influencia as demais.

O quinto capítulo é dedicado ao aprendizado não supervisionado, i.e., a sistemas programa-
dos para descobrir padrões e associações entre instâncias de dados que lhes são apresentados.
Alpaydin destaca como exemplos as aplicações de segmentação de bases de clientes e os sistemas
de recomendação.

Recordando, os sistemas supervisionados são treinados com entradas e saídas conhecidas. O
aprendizado consiste em o sistema gerar um mapeamento correto entre entrada e saída, utilizando
valores sintonizados de parâmetros, que são ajustados durante o treinamento. Já os sistemas não
supervisionados, como diz seu nome, identificam sozinhos invariantes e associações. Grupos de
itens que compartilham invariantes estruturais, i.e., valores e representações em comum, são
chamados de clusters, agrupamentos. Quando tais grupos, também invariavlemente se associam
a outros grupos (e.g., , todos os itens com do grupo X são também membros do grupo Y) temos
informações que podem ser instanciadas assim: “há uma relação significativa entre o grupo de
pessoas mais propensas a complicações com a COVID19 e o grupo de pessoas com mais de 70
anos.” Sistemas que operam desta maneira são chamados de sistemas de apoio à descoberta
e são não supervisionados justamente porque os supervisores desconhecem as associações ou
agrupamentos que estes sistemas descobrem utilizando vários métodos estatísticos e modelos ma-
temáticos. O capítulo oferece alguns detalhes adicionais sobre aprendizado não supervisionado
que, na perspectiva de alguns, tem sobre o supervisionado a vantagem de diminuir a questão de
viés e preconceito no aprendizado e, subsequentemente, na atuação de sistemas inteligentes.

O sexto capítulo encerra o núcleo técnico do livro abordando aplicações muito discutidas
na atualidade, a de agentes autônomos com liberdade para atuarem sozinhos em determinados
ambientes físicos (ou sociais), naturais ou artificiais. As técnicas de aprendizado nestes casos
são chamadas de “aprendizado por reforço”, guiadas pelos conceitos de maximizar os ganhos
(prêmios) e minimizar as perdas (penalidades). Os “dados” que estes sistemas têm para utilizar
são o histórico de sua própria experiência. Ou seja, enquanto atuam, geram e armazenam um
vasto volume de dados, que serão analisados ao final de sua trajetória. Se a trajetória é bem
sucedida, a análise do trajeto oferece elementos para ver quais passos aproximaram ou afastaram
o agente do sucesso. Os que aproximaram angariam prêmios e os que afastaram, penalidades. Da
mesma forma as trajetórias mal sucedidas também são analisadas em busca de ações que levaram
ao insucesso. Ao invés de “um professor”, o que estes sistemas têm é um módulo de crítica de
sua ação passada. Quanto mais bem-sucedidos os padrões de ação, mais prêmios; quantos mais
insucessos, mais penalidades. A lógica do sistema, como já dito, é maximizar os ganhos, i.e.,
repetir as ações que “dão certo”.

Alpaydin oferece exemplos de jogos, de diferentes complexidades, para ilustrar, ainda que bre-
vemente, o funcionamento dos algoritmos de aprendizado por reforço. Entre eles está o famoso
AlphaGo, que em 2015 e 2016 (até a data da publicação do livro) já havia derrotado campeões
internacionais no jogo de Go.
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2.3 Considerações Mais Amplas

No último capítulo do livro, Alpaydin faz algumas considerações sobre o futuro do Aprendizado
de Máquina, tendo em conta os avanços em outras áreas correlatas tais como a Ciência de Dados
e a Computação em Nuvem. O autor também aborda considerações éticas e jurídicas que têm
sido levantadas por especialistas e não-especialistas, em tempos recentes, tais como privacidade e
segurança de dados. Para o contexto da disciplina de INF2034, que é o visado por esta resenha,
este é, juntamente com a introdução, o capítulo mais interessante do livro.

Ele inicia com um comentário a respeito dos eixos de evolução tecnológica (hardware, soft-
ware, tipos de dispositivos, tipos de processadores, arquiteturas e distribuição de processadores
e dados) que nos trouxeram tão rapidamente, em uma perspectiva histórica, até o ponto em que
estamos. No caminho deste comentário há uma passagem que merece destaque:

Machine Learning will help us make sense of an increasingly complex world. Already
we are exposed to more data than our sensors can cope with, or our brains can
process. (Alpaydin, 2016, p. 145)

Esta passagem remete a questões epistemológicas de longa data em outras áreas. Uma delas
tem a ver com responsabilidade nos processos de conhecimento onde os agentes de conhecimento
estão interligados dentro de uma rede socio-técnica não necessariamente clara e onde assimetrias
de poder podem estar operando decisivamente para enviesar o conhecimento (v. Simon, 2015;
Newman, 2016). A outra tem a ver com o que alguns estudiosos da análise da conversação cha-
mam de moralidade do conhecimento na comunicação humana. Relacionada à questão anterior,
a moralidade da comunicação epistêmica tem um espaço de possibilidades que Enfield (2011)
define a partir de um conjunto reduzido de fontes de assimetrias (ou disparidades). São elas
a encronia5, o status, o conhecimento e a agentividade6. Perguntas que podemos nos fazer em
relação a estas questões são, por exemplo: Quem é responsável pelo conhecimento “gerado” por
um agente artificial inteligente? Como um agente humano decide, responsavelmente, se pode
ou não utilizar este tipo de conhecimento? Existe algo como uma opacidade epistêmica no co-
nhecimento humano que é gerado com a ajuda de sistemas inteligentes? A que questionamentos
éticos e morais esta opacidade – se existir – pode levar, e por quê? (Durán and Formanek, 2018)
Finalmente, podemos nos perguntar em que medida a linguagem, ou mais precisamente o sis-
tema de significação, em que a troca de conhecimento acontece na malha socio-técnica em que se
encontram interligados os agentes de conhecimento, humanos e artificiais, afeta a comunicação e
interpretação deste conhecimento (assunto tratado por Enfield (2011).

Alpaydin também comenta sobre o progresso rápido em direção a carros autônomos, que
passados, na data desta resenha, cinco anos desde a publicação de seu livro, já são uma realidade.
Seu relato é marcadamente otimista, ressaltando a promessa de que veículos auto-dirigidos sejam
a solução para menos acidentes e mais segurança de trânsito e transporte. Embora em números,
até o momento, seja fato (pela escassez de veículos auto-dirigidos) que o número de acidentes e
vítimas associadas a eles é muito menor do que o correspondente no caso de veículos tradicionais,
também é fato que houve vítimas fatais em acidentes com veículos autônomos.

Depois de ressaltar progressos da computação de alto desempenho e mineração de dados,
Alpaydin se detém em uma das questões mais críticas do Aprendizado de Máquina, a privaci-
dade e segurança de dados. O direito a privacidade, que cidadãos têm por força de lei, tem

5Um ato comunicativo sempre dispara uma cadeia, mais ou menos longa, de ações causalmente interligadas.
Enfield chama de encronia a relação entre estas ações encadeadas

6Minha tradução para o inglês agency.
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estimulado uma linha específica de pesquisa em Aprendizado de Máquina, a criação de algorit-
mos que preservam a privacidade dos donos dos dados. Vários estudos mostram que técnicas de
anonimização das pessoas a quem se referem dados médicos usados em pesquisa, por exemplo,
são relativamente fáceis de desarmar (v. El Emam et al., 2011). Isto acarreta problemas serís-
simos de violação de privacidade, que justificam uma linha específica de ferramentas capazes de
preservar e proteger pessoas cujos dados são coletados em diversos contextos e para diversos fins,
não apenas a investigação médica.

Depois de rápidas considerações sobre os novos imperativos e possibilidades da Ciência de
Dados, que se vale dos gigantescos repositórios de dados disponíveis para investigação instru-
mentada por sistemas que envolvem algum tipo de aprendizado de máquina, Alpaydin encerra o
livro com seus comentários a respeito do futuro da Inteligência Artificial. Em um deles, o autor
destaca um ponto importantíssimo acerca de nossa crescente confiança em (ou dependência de)
sistemas inteligentes. Diz ele:

One important requirement is the validation and verification of software systems –
that is, making sure that they do what they should do and that they do not do
what they should not do. This may be especially difficult for models trained from
data, because training involves all sorts of randomness in data and optimization;
this makes trained software less predictable than programmed software.” (Alpaydin,
2016, p. 163)

Numa linha diferente, relativa a aplicações de IA e Aprendizado de Máquina, Alpaydin cita o
problema das recomendações acabarem reduzindo o horizonte de experiências das pessoas àquilo
e àqueles de que(m) já gostam. Em redes sociais, particularmente, a recomendações de pessoas
que pensam como pensamos, de conteúdos que contam o que já sabemos ou esperamos saber,
e assim por diante, pode no limite impedir que qualquer um experimente a diversidade, fomen-
tando polarizações. O autor acredita que o debate público sobre os riscos de “superinteligências”
artificiais tem ingredientes de fantasia misturados com ingredientes de realidade e conclui que,
pessoalmente, ele tem muito mais medo dos efeitos de software mal programado ou mal treinado
do que da potencial maldade que superinteligências artificiais possam impetrar contra a huma-
nidade. Este ponto é bastante interessante pois ele brota da própria perspectiva técnica que,
em outros pontos do livro, pareceu afastar Alpaydin de uma reflexão ética mais aprofundada.
De fato, é muito raro ver na discussão pública de IA levantarem-se problemas relativos à (má)
qualidade do (projeto e desenvolvimento de) software. Parece haver uma certa idealização de
que os programas que implementam IA ou Aprendizado de Máquina são sempre bem projetados
e corretos, o que não é necessariamente o caso (e de fato estudos aprofundados poderão mostrar
que há muito mais fragilidade na qualidade deles do que na qualidade do software tradicional,
que já apresenta, ocasionalmente, erros de projeto e programação extremamente danosos).

3 Um Comentário Final sobre Interdisciplinaridade

Este último ponto é também interessante para encerrar a resenha do livro, pois a meu ver ele
mostra claramente a oportunidade e a importância das abordagens interdisciplinares no debate
que devemos fazer sobre a tecnologia contemporânea, seu significado e seu impacto sobre as nossas
condições de vida e sobre a nossa humanidade. Idealizar o valor da tecnologia, como Alpaydin
parece fazer em vários pontos deste livro introdutório, exaltando os benefícios do Aprendizado
de Máquina, mas demorando-se pouco sobre os riscos, tem um reverso importante que, a meu
ver, pode e deve ser mais explorado: a idealização da qualidade técnica da tecnologia. Uma
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coisa é o conceito de tecnologia, o conceito de Aprendizado de Máquina, ou de IA, ou de Internet
das Coisas, e assim por diante. Outra coisa é como cada uma destas tecnologias é de fato
construída, programada, empacotada, distribuída, usada, atualizada, diagnosticada quando em
erro, consertada ou descartada, e assim por diante. Esta gestão da tecnologia cujo conceito
está em debate público merece bem mais atenção do que vem recebendo. O recente escândalo
do megavazamento de dados ocorrido no Brasil e que veio à tona em janeiro de 20217 é um
alerta claríssimo do tipo de consequência que a combinação de ações criminosas com software
mal feito pode trazer para todos e qualquer um. O volume de dados vazado é suficiente para
se construírem inúmeras inteligências artificiais criminosas capazes de alvejar vítimas bastante
específicas, para ações bastante sofisticadas. Isto demonstra como a sociedade, como um todo,
está despreparada (e precisa urgentemente preparar-se) para se defender de pessoas que usam
tecnologia para cometer crimes, ou desenvolvem tecnologias para cometer crimes por e para elas.
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7O tema foi abordado por Renata Lo Prete em seu PodCast O Assunto #383: “Vazamento de da-
dos - você foi exposto”, disponível em https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/02/04/
o-assunto-383-vazamento-de-dados-voce-foi-exposto.ghtml
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