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Aprendizado de máquina em todos lugares



Justiça criminal

Pessoas com 
pedido de 
liberdade 
condicional 

Previsão de 
reincidência



Saúde
AM como 3o ator 

médico-paciente 

Responsabilidade? 

Confidencialidade?



Finanças

Aprovação de 
crédito 

Robôs de 
investimento



Sistemas críticos
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Foco em educação

fechadura

Acordo:
aluno1 / intérprete1

fechadura

Acordo:
aluno2 / intérprete2

Sala 1

Sala 2

sinal1

sinal2

Criação de sinais: estado da arte



Foco em educação
• Aspecto social
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Sinais técnicos
• Desenho arquitetônico

Foco em educação
• Aspecto social

compasso fechadura
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Sinais técnicos
• Desenho arquitetônico

Foco em educação

SignWriting
• Valerie Sutton (1974)
• Mãos, movimentos, 

expressões faciais e pontos de 
contato

casa

Libras
• 2a língua oficial do Brasil

compasso fechadura
• Aspecto social
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Criação de sinais: estado da arte



~425 milhões diabéticos no mundo 

Retinopatia diabética 

Quase todos pacientes com diabetes Tipo 1 

~60% Tipo 2

Retinopatia diabética



Retinopatia diabética



Previsão de diagnóstico baseada em imagem 

Precisão: 95% 

Prêmio top-3 artigos 

Progressão da doença para melhor intervenção

Retinopatia diabética



Aprendizado de Máquina
Interpretabilidade

Causalidade



O que é Aprendizado de 
Máquina?

Automação automação automação 

Computadores programarem a si próprios 

Escrever software tem alto custo 

Deixar o dado fazer o trabalho!



Programação tradicional

ComputadorDados
Programa Saída



Programação tradicional

Aprendizado de máquina

ComputadorDados
Programa Saída

Dados
Saída ProgramaComputador



Mágica?
Não, como jardinagem

Sementes Algoritmos
Nutrientes Dados
Jardineiro Engenheiro de AM
Plantas Programas



–Arthur Samuel (1959)

“Field of study that gives computers the ability 
to learn without being explicitly programmed” 

O que é Aprendizado de 
Máquina?



–Tom Mitchell (1999)

“A computer program is said to learn from experience 
E with respect to some class of tasks T and 

performance measure P, if its performance at tasks 
T, as measured by P, improves with experience E” 

O que é Aprendizado de 
Máquina?



Aprendizado de Máquina, por:

“A breakthrough in machine learning would be worth ten 
Microsofts” (Bill Gates, Microsoft) 

“Machine learning is the next Internet” (Tony Tether, Former 
Director, DARPA) 

“Machine learning is the hot new thing” (John Hennessy, 
President, Stanford) 

“Web rankings today are mostly a matter of machine 
learning” (Prabhakar Raghavan, Dir. Research, Yahoo) 

“Machine learning is going to result in a real revolution” (Greg 
Papadopoulos, CTO, Sun)



Aprendizado de Máquina na 
prática



Exemplo: prever a nota de um 
filme

10% improvement = 1 million dollar prize 

A essência de aprendizado de máquina: 

Existe um padrão 

Não conseguimos traduzir preferência por regras 

Temos dados



. 

. 

.

Uma solução:

. 

. 

.

Usuário Filme

gosta Tom Hanks?

gosta de ação ?

prefere blockbusters? blockbusters?

conteúdo ação? 

Tom Hanks?

soma contribuições de cada fator  = nota prevista



Exemplo: aprovação de crédito

Atributo Valor

idade 23 anos

gênero feminino

salário $30,000

anos empregado 2 anos

dívidas $15,000

… …

Aprova o crédito?



Protocolos de aprendizado

Aprendizado supervisionado 

Instâncias rotuladas (email spam/não-spam) 

Aprendizado não-supervisionado 

Instâncias não-rotuladas (páginas Web) 

Aprendizado por reforço 

Algoritmo aprende interagindo com o ambiente 
(robôs)



Aprendizado supervisionado
Classificação: alvo yi 
são valores categóricos 

O objetivo é classificar 
corretamente novas 
instâncias: 

Ex: filtro de spam, 
crédito, ….



Aprendizado supervisionado
Regressão: alvos yi são 
valores contínuos.  

Objetivo é prever valores 
de novas instâncias. 

Ex: preço de uma ação, 
pressão sanguínea, …



Unsupervised learning
Agrupamento 

Objetivo é encontrar 
representações úteis dos 
dados: 

Ex: detecção de anomalias, 
…



Causalidade em 
Aprendizado de Máquina

Interpretabilidade



Até agora…
Aprendizado de máquina - tarefas e aplicações

•Regressão, classificação, agrupamento, …

•Sistemas de recomendação, propaganda 
on-line, filtros de spam, …





Explicação por exemplos
Seleção de exemplos
• similares
• dissimilares
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Explicação por exemplos
Seleção de exemplos

Usuário-alvo
Sistema de 

Recomendação
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Explicação por exemplos
Seleção de exemplos

Usuário-alvo
Sistema de 

Recomendação

Por que você gostou de:

Por que você não gostou de:
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• similares
• dissimilares



Machine learning pipeline
Dados Modelo Predições Usuário
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Machine learning pipeline
Dados Modelo Predições Usuário

Interpretável

Caixa-preta
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Machine learning pipeline
Dados Modelo Predições Usuário

Desenvolvedor:
Como corrijo erros?

Usuário-final
Pq deve confiar?

Interpretável

Caixa-preta
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Definição

�53

 “Capacidade de um ser humano 
entender uma predição”



Interpretabilidade
Confiança do usuário
•Por que devo confiar nestas previsões?

Melhoria do modelo
•Como posso melhorar as previsões?
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Interpretabilidade
Right to explanation
Como cidadãos são afetados por decisões de algoritmos de AM

European Union USA Brazil
• General Data Protection 

Regulation
• “[…] the controller shall provide 

[…]:
• the existence of automated 

decision-making and […]
• meaningful information 

about the logic involved […]
• 25 de maio de 2018

• PLS 330/13
• “solicitação de revisão de decisões 

tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados 
[…]”

• PL 5276/16
• "o titular dos dados tem direito a 

solicitar revisão, por pessoa natural, 
de decisões tomadas unicamente com 
base em tratamento automatizado de 
dados pessoais que afetem seus 
interesses […]“

• Equal Credit Opportunity Act
• […] creditors are required to 

notify applicants of action taken 

in certain circumstances, and 

such notifications must provide 

specific reasons […]“

�55
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Hoje

Interpretabilidade

Training
data

Aprendizado

Modelo

Cachorro

Saída Usuário

• Pq essa previsão?
• Quando erra?
• Como corrijo erros?

Interpretando…

Novo
aprendizado

Dois modelos

• It has fur
• It has this feature:

This is a dog

Interface
de

explicação

Training
data



Usuário

• Entendo o pq
• Sei quando erra
• Sei corrigir os erros
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Taxonomy - local or global
Local

•explain individual predictions

Global
•explain the entire model



Model-agnostic models



Model-agnostic models

Predições

Explicações
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“… we need to be able to extend it to do things like 
reasoning, learning causality, and exploring the world 
in order to learn and acquire information.”
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Curve fitting (correlações) - linear



Curve fitting - nonlinear



Curve fitting - multidimensional



Redes neurais profundas

Altas dimensões, não-linear: curve fitting



Correlacionar não é entender



Correlações espúrias

Correlacionar não é entender



Correlacionar não é entender

Correlações espúrias



Correlações enganosas



Não importa a quantidade de dados



Ações completamente diferentes



O que falta
Conhecimento de causalidade

Para prever as consequências de ações

Causalidade é sinônimo de entendimento



Causalidade é importante para?



Causalidade
A verdadeira inteligência artificial  
precisa entender causalidade

Mas causalidade não 
está nos dados!



Pq causalidade é importante?
Utilizar os dados de forma correta

guiar ações e políticas públicas 
aprender a partir de sucessos/erros

Estimar o efeito de
fumo em câncer de pulmão 
educação no salário das pessoas
emissões de carbono no clima

Como e porque causas influenciam seus efeitos



Causalidade
Fundamental em ciência, tomada de decisão e 
dia-a-dia

Como raciocinar formalmente sobre causa e 
efeito?
(não aprendemos na escola, e raramente na 
universidade!)

Pergunta: enuncie uma definição de causa e 
efeito



Hume
Longa história na filosofia, por exemplo:

“We may define a cause to be an object 
followed by another, and where all the 
objects, similar to the first, are followed by 
objects similar to the second. Or, in other 
words, where, if the first object had not 
been, the second never had existed.” 

David Hume



Mas: o galo canta antes do sol nascer



Russel
Alguns filósofos propuseram abandonar a 
tentativa de formalizar causalidade

“All philosophers, of every school, imagine that 
causation is one of the fundamental axioms 
or postulates of science, yet, oddly enough, in 
advanced sciences such as gravitational 
astronomy, the word ‘cause’ never occurs. The 
law of causality, I believe, like much that passes 
muster among philosophers, is a relic of a 
bygone age, surviving, like the monarchy, only 
because it is erroneously supposed to do no 
harm.” 

Bertrand Russell, On The Notion Of Cause



Causalidade em estatística
Karl Pearson escreveu:

Desde então, muitos estatísticos evitam o 
raciocínio causal.

“Beyond such discarded fundamentals as 
‘matter’ and ‘force’ lies still another fetish 
amidst the inscrutable arcana of even 
modern science, namely, the category of 
cause and effect.” 

Karl Pearson, The Grammar of Science



Um importante passo

Judea Pearl

ACM Turing Award 2011: “Por suas contribuições em 
Inteligência Artificial por meio do desenvolvimento de 
raciocínio probabilístico e causal.”



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?

Ciência da 
Computação: 

Como automatizar 
inferência causal?



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?

Ciência da 
Computação: 

Como automatizar 
inferência causal?

Epidemiologia: 
O que afeta a saúde 

humana?



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?

Ciência da 
Computação: 

Como automatizar 
inferência causal?

Epidemiologia: 
O que afeta a saúde 

humana?

Medicina: 
Aplicações em 

neurociência, genética



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?

Ciência da 
Computação: 

Como automatizar 
inferência causal?

Epidemiologia: 
O que afeta a saúde 

humana?

Medicina: 
Aplicações em 

neurociência, genética
Economia: 

Políticas públicas 
alcançaram seus 

objetivos?



Múltiplas áreas

Filosofia: 
O que é uma causa?

Ciência da 
Computação: 

Como automatizar 
inferência causal?

Epidemiologia: 
O que afeta a saúde 

humana?

Medicina: 
Aplicações em 

neurociência, genética
Economia: 

Políticas públicas 
alcançaram seus 

objetivos?

Psicologia: 
Como adquirir e usar 

conhecimento causal?



Causalidade em aprendizado de máquina

Aprendizado de Máquina: inferir propriedades estatísticas dos 
dados observados

Causalidade: preocupa-se com o processo de geração dos 
dados

Causalidade + Aprendizado de Máquina

Como conhecimento causal melhora previsões de 
algoritmos de aprendizado de máquina?

Como algoritmos de aprendizado de máquina podem ser 
usados para responder perguntas causais?



3 tipos de questões
Questões observacionais
Pessoas que tomam o medicamento X, tendem a se 
recuperar?

Questões intervacionais
Se eu aplicar o medicamento X, qual probabilidade da 
pessoa se recuperar?

Contrafactuais
Se eu tivesse aplicado o medicamento X há duas 
semanas atrás, o paciente teria se recuperado?





resultado pedra pequena pedra grande

Tratamento A

(pouco invasivo) 83% (289/350) 87% (234/270) 69% (55/80)

Tratamento B

(invasivo) 78% (273/350) 93% (81/87) 73% (192/263)

Paradoxo de Simpson
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Qual o melhor tratamento? A? B?

resultado pedra pequena pedra grande

Tratamento A

(pouco invasivo) 83% (289/350) 87% (234/270) 69% (55/80)

Tratamento B

(invasivo) 78% (273/350) 93% (81/87) 73% (192/263)

Paradoxo de Simpson



O tamanho da pedra é um confounder

resultado pedra pequena pedra grande

Tratamento A

(pouco invasivo) 83% (289/350) 87% (234/270) 69% (55/80)

Tratamento B

(invasivo) 78% (273/350) 93% (81/87) 73% (192/263)

Paradoxo de Simpson



Causal diagram - Confounder

O tamanho da pedra influencia tanto
tratamento quanto o resultado 



Qual o melhor tratamento? B?

resultado pedra pequena pedra grande

Tratamento A

(pouco invasivo) 83% (289/350) 87% (234/270) 69% (55/80)

Tratamento B

(invasivo) 78% (273/350) 93% (81/87) 73% (192/263)

Paradoxo de Simpson



Causalidade vs Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina
•Sobre correlações
•Modela a distribuição dos dados
•Previsão considerando observações

Causalidade
•Sobre causa-efeito
•Modela o mecanismo de geração dos dados
•Previsão como resultado de intervenções





Não modele a distribuição dos dados, 
mas sim o mecanismo de geração dos dados  



Take home


