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Perspectiva 
Histórica



IA Simbólica

● “Reasoning as search” / General Problem Solver (Newell 
e Simon 1959)

● Linguagem Natural / Teste de Turing
○ STUDENT (Borbow 1964)
○ ELIZA (Weizenbaum 1964-1966)

● Blocks world / Visão de Máquina (Minsky e Sussman, 
final dos anos 60)

● Primeiro “AI Winter”
○ Explosão combinatorial
○ Senso comum
○ Paradoxo de Moravec



Machine Learning

● Backpropagation

● IA conexionista em alta

● Redes neurais começam a ser usadas 
comercialmente em OCRs



● Classificação de imagens - CNNs / ResNets
● Detecção de objetos - R-CNNs, YOLO
● Segmentação de imagens - UNets
● Geração de imagens - VAEs, GANs
● Controle e Planejamento em games (Atari, Go, DOTA2, Starcraft) - RL
● Controle e Planejamento em robótica - RL
● Análise de texto - RNNs / Transformers
● Síntese de texto - RNNs / Transformers
● Predição de séries temporais - RNNs / LSTMs / GRUs / Transformers

Machine Learning Hoje



Viés de Máquina



Ubiquidade do ML



ML em Aplicações Críticas



O Que é Viés de Máquina?

● Da maneira que são treinados 
hoje, modelos de ML 
identificam correlações entre 
input e output

(Ox)

(Cauldron)



O Que é Viés de Máquina?

● Tendência é que modelos de 
ML absorvam correlações 
enviesadas dos dados de 
treinamento



O Que é Viés de Máquina?

● Mais sutil: modelos podem aprender 
relações problemáticas quando uma 
minoria é sub-representada nos 
dados de treinamento



Nada de Novo

● Exemplos de tecnologias excludentes 
precedem a computação



Debiasing

●

● Remoção de viés de modelos de ML
● Pode ser via:

○ Pré-processamento (remover viés antes de treinar)
○ Treinamento (incluir “fairness” na função de custo)
○ Pós-processamento (após treinamento; P.ex. 

debiasing adversário)

Tackling Bias in 
Machine Learning

https://blog.insightdatascience.com/tackling-discrimination-in-machine-learning-5c95fde95e95
https://blog.insightdatascience.com/tackling-discrimination-in-machine-learning-5c95fde95e95


Modelos Causais

● Trend em ML: treinar 
modelos que aprendam 
relações causais entre 
input e output, 
ignorando correlações 
espúrias ou indesejáveis



Segurança



Adversarial Patches

●



Adversarial Patches

●



Veículos Autônomos

●



Podemos confiar em ML?

●



Automação



ML e o Mercado de Trabalho

McKinsey Global Institute

O Globo

Oxford Economics

https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-future-of-women-at-work-transitions-in-the-age-of-automation


Três cenários

● Três formas de encarar o 
impacto da automação: a boa, a 
má e a feia. 



Cenário bom



Cenário ruim



Cenário feio

Mckinsey: The future of women at work

Mckinsey: The future of women at work



Renda Básica Universal (UBI)

●
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