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Estatística 
Estatística é uma ciência exata que estuda a 
coleta, a organização, a análise e registro de 
dados por amostras.





Big Data
Big Data é a área do conhecimento que estuda 
como tratar, analisar e obter informações a partir 
de conjuntos de dados grandes demais para 
serem analisados por sistemas tradicionais.



Ciência 
de 

dados







Ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada 
para o estudo e a análise de dados econômicos, 
financeiros e sociais, estruturados e não-estruturados, 
que visa a extração de conhecimento, detecção de 
padrões e/ou obtenção de insights para possíveis 
tomadas de decisão.



Uma área completamente nova que combina:

• Ciência da Computação: armazenar, obter e tratar dados
• Matemática e estatística: fi ltrar e minerar
• Design Gráfico: visualizar e refinar
• Especialização Científica: perguntar



"Ciência de Dados, como é praticada, é uma mistura de programação movida a Red Bull 
e estatística inspirada com café expresso"
Mike Driscoll, CEO metamarkets



Ciência de Dados é Universal

A ciência de dados tem aplicação em quase todos os setores, como:
• E-commerce: personalização e recomendação
• Entretenimento: personalização, recomendação, retenção, riscos
• Marketing Digital: anúncios multiplataforma direcionados em realtime
• Mídias Sociais: aumento da retenção de usuários, habilidade para detectar padrões 

de comportamento e sentimento do usuário, reconhecimento facial
• Serviços Financeiros: análise de crédito, detecção de fraudes, aquisição e retenção 

de clientes, gerenciamento de risco, análise sentimental
• Energia: eficiência de uso e redução de apagões
• Segurança de TI: monitoramento de informações, melhora na detecção de roubos e 

invasões
• Saúde: personalização de tratamentos, detecção antecipada através de análise 

genética
• Astronomia: busca e reconhecimento de planetas e estrelas



Processamento de linguagem natural (PLN) é uma subárea da 
ciência de dados, ciência da computação, inteligência artificial e da 
linguística que estuda os problemas da geração e compreensão 
automática de línguas humanas naturais. 



Deep Learning e PLN 
O Processamento de Linguagem Natural é a criação de sistemas que processam ou 
"entendem" o idioma para executar determinadas tarefas. Essas tarefas podem incluir: 

•Responder Perguntas - O principal trabalho de tecnologias como Siri, Alexa e Cortana 
•Análise de Sentimento - Determinar o tom emocional por trás de um texto 
•Mapeamento de Texto a Partir de Imagens - Gerar uma legenda para uma imagem  
•Tradução Automática - Traduzir um parágrafo de texto para outro idioma 
•Reconhecimento de Voz - Reconhecimento de palavras faladas



Alan Mathison Turing,  
f o i u m m a t e m á t i c o , l ó g i c o , 
c r i p toana l i s ta e c ien t i s ta da 
computação britânico. Foi influente 
no desenvolvimento da ciência da 
computação e na formalização do 
conceito de algoritmo e computação 
c o m a m á q u i n a d e T u r i n g , 
d e s e m p e n h a n d o u m p a p e l 
importante na criação do computador 
moderno. Foi também pioneiro na 
inteligência artificial e na ciência da 
computação. 

1950,  Alan Turing publicou o artigo 
 "Computing Machinery and Intelligence", que propunha o que agora é chamado de teste de Turing como critério de inteligência 





•Sistemas baseados em aprender automaticamente as regras podem ser mais precisos simplesmente fornecendo mais dados de entrada. No 
entanto, os sistemas baseados em regras escritas à mão só podem ser tornados mais precisos aumentando a complexidade das regras, o que é 
uma tarefa muito mais difícil. Em particular, há um limite para a complexidade de sistemas baseados em regras artesanais, para além dos quais os 
sistemas se tornam cada vez mais incontroláveis.  

•No entanto, a criação de mais dados para entrada em sistemas de aprendizado de máquina requer simplesmente um aumento correspondente no 
número de horas trabalhadas por humanos, geralmente sem aumentos significativos na complexidade do processo de anotação. 

•O subcampo de PLN dedicado a abordagens de aprendizagem é conhecido como aprendizagem de linguagem natural (NLL) e sua conferência, a 
CoNLL, e orgão central, o SIGNLL, são patrocinados pela ACL, reconhecendo também as suas ligações com linguística computacional e aquisição 
de linguagem. Quando o objetivo da pesquisa de aprendizagem de linguagem computacional é entender mais sobre aquisição de linguagem 
humana, ou psicolinguística, a NLL sobrepõe-se no campo relacionado de psicolinguística computacional.



Aplicações principais
Resolução de correferência 
Análise do Discurso 
Maquina de tradução 
Segmentação morfológica 
Reconhecimento de entidade nomeada (NER) 
Geração de linguagem natural 
Compreensão da linguagem natural 
Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) 
Marcação de classe gramatical 
Análise sintática (Parsing) 
Respostas a perguntas 
Extração de relacionamento 
Quebra de frases Análise de subjetividade (Reconhecimento de fala) 
Segmentação de fala 
Análise morfológica e reconhecimento de tópicos 
Análise morfológica e segmentação de palavras 
Desambiguação 
Recuperação de informação (IR) 
Extração de informação (IE) 
Processamento de voz Abrange reconhecimento de fala, síntese de fala e tarefas relacionadas. 
Outras tarefas incluem: 
Identificação na língua materna 
Stemização 
Simplificação do texto 
Síntese de fala 
Revisão de texto 
Pesquisa em linguagem natural 
Expansão da consulta 
Pontuação de ensaio automatizado 
Truecasing 





Sepp Hochreiter ou Josef Hochreiter  
cientista da computação, alemão 

- Em 1997, Schmidhuber e Sepp Hochreiter publicaram um artigo sobre um tipo de rede neural recorrente, a que chamaram Longa memória de curto prazo.  

- Em 2015, isso foi usado em uma nova implementação do reconhecimento de fala no software do Google para smartphones . [1] 

Sebastian Thrun, roboticista que fez uma pesquisa inovadora sobre carros autônomos no Google.  
Adam Cheyer e Tom Gruber trabalharam no programa de IA Siri, mais tarde adquirido pela Apple.  
Yann LeCun, um especialista em "redes neurais" que deixou a Universidade de Nova York para iniciar um programa de pesquisa na gigante das mídias sociais 
no Facebook. 

[1] John Markoff (27 November 2016). When A.I. Matures, It May Call Jürgen Schmidhuber ‘Dad’. The New York Times. Accessed April 2017

Jürgen Schmidhuber 
cientista da computação, alemão 

LSTM

1997

https://www.nytimes.com/2016/11/27/technology/artificial-intelligence-pioneer-jurgen-schmidhuber-overlooked.html


Adam Cheyer e Tom Gruber trabalharam no programa 
de IA Siri, mais tarde adquirido pela Apple. 



RNN com LSTM também melhorou o reconhecimento de fala de vocabulário 
grande e a síntese texto-fala, usada no Google Android.  

Em 2015, o reconhecimento de fala do Google supostamente experimentou um salto 
de desempenho dramático de 49% através de LSTM, usado pela pesquisa de voz do 
Google.



RNN/LSTM 

https://github.com/zackthoutt/got-book-6

https://super.abril.com.br/cultura/inteligencia-artificial-esta-escrevendo-o-fim-de-game-of-thrones/



https://hypescience.com/inteligencia-artificial-escreve-romance/

Aqui está um trecho do romance 
para entender com o que os 
humanos concorreram: 

“Eu me contorci de alegria, que eu 
experimentei pela primeira vez, e 
continuei a escrever com emoção. O 
d ia em que um compu tador 
e s c r e v e u u m r o m a n c e . O 
computador, colocando prioridade 
na busca da sua própria alegria, 
parou de trabalhar para seres 
humanos”.



http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/570186-
facebook-desativa-inteligencia-artificial-que-criou-linguagem-propria



Escrevendo Poesia com Redes Neurais 
Pode uma máquina ser criativa? Mas é Claro!

https://matheusfacure.github.io/2017/02/16/rnn-poesia/



 Artificial Neural Networks



Rapid review in artificial neural 
networks





Structure of a typical  



Artificial Neuron



Rapid review in artificial neural networks Feed-forward.



Fast review on Artificial Neural Network Feed-forward.



Characteristics       

Artificial Neural Network Feed-forward

Pattern
Recognition     

Result

(value of property)
R$ 4.000.000,00

Aplicabilidade na gestão pública, consultas.cge.rj.gov.br

http://consultas.cge.rj.gov.br


Image   extraction of characteristics                 Class       

CNN ‘Convolutional Neural network’ for classification of objects 
in images



“Estamos sem ar ...”   

Qual o problema com as RNAs e as CNN?

Complete a sentença:

“para respirar”

“condicionado”

“depois do futebol” 
futebol”

“Hoje fez muito calor, infelizmente estamos sem ar ...“

Ideia de contexto ou de Série!



Recurrent Neural Network

Tesla Autopilot Saves Lifes And Predicts Accidents



Recurrent Neural Network 

 
 

-RNN were developed in the 1980s.  
-Hopfield networks were invented by John Hopfield in 1982.



Recurrent Neural Network - LSTM

Teoricamente, a rede neural conectada ingenuamente, chamada de rede neural recorrente, pode funcionar. Mas, na 
prática, ele sofre de dois problemas: gradiente de fuga e gradiente explodindo, o que o torna inutilizável. 

Então, mais tarde, a LSTM (memória de curto prazo) foi inventada para resolver esse problema, introduzindo 
explicitamente uma unidade de memória, chamada célula, na rede. Este é o diagrama de um bloco de construção 
LSTM.
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