
Aprendizado de máquina na redação 
 
Ok, então agora vamos tentar entender o aprendizado de máquina pelos diferentes tipos de 
problemas que ele pode resolver. Vou organizar isso por tipo de dados, então aprendizado 
de máquina para imagens, para texto, para áudio, e assim por diante. 
 
Vamos começar falando de aprendizado de máquina para fotos. Na última seção, falamos 
sobre como podemos querer fazer isso com classificação, classificando fotos de gatos e 
cães e rotulando-as como cães ou gatos. Esta é uma ferramenta super útil, na verdade, 
modelos de classificação por visão. E, por exemplo, ela é muito popular na indústria médica, 
onde talvez tenhamos raios-x de pulmões, e queremos identificar pneumonia ou não. Para 
todos os diferentes tipos de doenças e exames médicos por imagem, muitas vezes, 
modelos de aprendizado de máquina são mais precisos do que profissionais treinados. 
Então, é muito popular na medicina. E, claro, também útil no jornalismo de dados. 
 
Então, vamos falar sobre algumas tarefas comuns do aprendizado de máquina. Uma coisa 
que você pode querer fazer é identificar o que está em uma imagem, em geral. Então aqui 
está uma foto do Luna Park, que é um parque de diversões, e nós usamos uma API de 
visão para identificar o que aparece nesta foto. Então temos esses rótulos: monumento, 
96%. Isso significa que o modelo tem 96% de confiança de que esta é uma imagem de um 
monumento. Ele também acha que é um local de culto, o que não está correto, mas ele 
meio que entende que esta é uma estrutura grande, como um templo. Talvez seja uma 
atração turística. A propósito, esses rótulos vêm de uma ferramenta chamada Cool Cloud 
Vision API. Eu vou falar sobre ela mais tarde na seção de ferramentas, mas essa é apenas 
um tipo comum de tarefa que você pode querer fazer com um modelo de visão.  
 
Você também pode querer identificar rostos. E se há rostos, ver se há alguma emoção 
nesses rostos. Este modelo não encontra qualquer emoção. Neste rosto, ele diz que 
encontra acessórios na cabeça. Mas você pode imaginar talvez usar isso. Suponha que 
alguém está fazendo um comício. E você consegue uma boa imagem do público, e você 
quer saber qual é a percentagem do público que está feliz, ou com raiva, ou triste, ou 
qualquer coisa. Claro, nenhum modelo de aprendizado de máquina é perfeito, então você 
tem que garantir que você vai conferir depois e que tudo bem se houver erros. Mas a 
detecção de emoção é uma tarefa bem comum.  
 
E OCR [reconhecimento ótico de caracteres]. Esta é apenas uma extração de texto. Então, 
talvez você tenha um letreiro, como nesta foto. Ou talvez você tenha páginas de PDF, ou 
formulários, ou notas manuscritas. Você pode usar o aprendizado de máquina para extrair 
essas imagens de texto e transformá-las em texto mesmo. Então como as pessoas usam 
essas ferramentas para imagens na redação? Bem, um projeto interessante foi uma 
colaboração recente que o Google fez com o The New York Times. O NYT já existia muito 
antes da digitalização de fotos. Então eles têm esse enorme arquivo de fotos físicas, como 
você pode ver aqui. E na parte de trás destas imagens há várias anotações de editores, do 
fotógrafo, do repórter, explicando onde as fotos devem ficar e de que se tratam. Mas era 
muito difícil para o NYT lidar com todas essas fotos, porque eles eram todas físicas. Como 
você vai analisá-las? 



 
Assim, com o Google, eles digitalizaram as fotos e depois usaram nossas ferramentas de 
visão para identificar, por exemplo, o que havia nas imagens, a fim de extrair o texto, e 
depois criar um arquivo digital pesquisável. Então, o aprendizado de máquina é realmente 
muito bom para organizar este tipo de dados de texto e foto desestruturados em algo que 
seja mais manejável.  
 
O New York Times também trabalhou neste outro divertido projeto. Eles usaram 
reconhecimento facial para construir um bot, para o qual você poderia enviar uma foto de 
um membro do Congresso, e ele iria dizer quem ele achava que era a pessoa era e com 
que confiança. A ideia é que há tantos membros da Câmara dos Deputados. Como você vai 
se lembrar de todos eles? Bem, se você vê alguém que você acha que reconhece andando 
na rua, você tira uma foto, e o New York Times vai te dizer se ele acha que é um membro 
da Congresso. Esta é uma ferramenta de reconhecimento facial. 
 
E, finalmente, outro projeto interessante que usou aprendizado de máquina para visão foi 
uma reportagem do site russo Texty. Eles queriam identificar mineração ilegal de âmbar, 
que estava causando destruição ambiental. Pessoas fazendo mineração ilegal para venda 
do minério. Então, eles coletaram todas estas fotos de satélite de diferentes regiões, onde 
sabiam que havia e não havia minas de âmbar ilegais. E usaram especialistas para 
identificar quais eram as minas ilegais e assim por diante. E eles usaram todas essas 
imagens para treinar um modelo de aprendizado de máquina para olhar para novas 
imagens de satélite e tentar classificar automaticamente se o lugar continha mineração 
ilegal. E, como resultado, eles foram capazes de fazer este mapa interativo, onde podiam 
apontar onde eles achavam que estava ocorrendo mineração legal.  
 
Então essa é uma visão geral de aprendizado de máquina com imagens. E quanto ao 
aprendizado de máquina para dados em formato de áudio? 
 
Você provavelmente tem um monte de dados em áudio na forma de entrevistas. E não seria 
legal se um computador pudesse transcrever suas entrevistas para você? Esse é 
certamente um ótimo cruzamento entre aprendizado de máquina e jornalismo. É algo com o 
qual já trabalhamos com redações para tentar fazer acontecer. Para tentar ajudar com a 
transcrição. Mas você também pode usar transcrição speech-to-text [fala-para-texto] para 
reportagens investigativas. Por exemplo, se você tem horas e horas de vídeos ou registros 
de voz e pretende analisá-las, bem, isso não é nada útil nesses formatos. Não seria muito 
mais rápido se você pudesse ter esses dados em formato de texto como transcrições? 
 
Assim, por exemplo, há vários trabalhos feitos por Kalev Leetaru. Ele é um repórter que 
publica muito na Forbes. E ele já usou transcrição e diferentes ferramentas de visão IA 
(inteligência artificial) para analisar televisão, semanas e semanas de programação 
televisiva, e escreveu várias matérias para a Forbes sobre isso. Eu as incluí nas 
recomendações de leitura. Por exemplo, isso não é áudio. Isso é visão. Mas ele olhou para 
gravações de vários programas de notícias de emissoras como ABC, CBS, NBC, e assim 
por diante. E identificou todos os rostos usando a nossa ferramenta de visão e tentou 
calcular quantos estavam expressando alegria. Ele descobriu que a ABC era a mais feliz, e 



a PBS era a mais triste. Ele também usou isso para identificar quando um canal estava 
mostrando um tuíte do Trump. Foi possível dizer que a CNN foi a que mais mostrou tuítes 
do Trump, e PBS, sem surpresa, mostrou o menor número de tuítes do Trump. Então, 
novamente, várias coisas diferentes que você pode fazer quando, em vez de ter um arquivo 
de vídeo ou áudio, você tem texto que você pode analisar.  
 
Falando de texto que você pode analisar, vamos falar sobre aprendizado de máquina para 
dados de texto. Antes falamos sobre classificar fotos de gatos ou cães, mas é claro que 
também podemos classificar blocos de texto. Por exemplo, classificação de sentimento, que 
é se um texto está dizendo algo positivo ou negativo. Talvez a gente queira saber qual é a 
melhor companhia aérea. Então vamos para a internet, e raspamos vários tuítes 
mencionando diferentes companhias aéreas, Jet Verde e Ulta. E nós mesmos rotulamos 
vários deles, e então podemos construir um modelo de aprendizado de máquina que 
identifica automaticamente os tuítes positivos e negativos. Ou talvez temos um monte de 
artigos que queremos classificar automaticamente, separando os artigos sobre tecnologia, 
os artigos de política, os artigos sobre cozinha, por exemplo.  
 
Você pode também, claro, fazer reportagens investigativas com a classificação de texto. Um 
dos trabalhos mais impactantes e interessantes que eu vi é do Los Angeles Times, de 2014. 
Eles queriam ver se poderiam identificar crimes que foram classificados erroneamente. Por 
exemplo, quando um crime ocorre, a polícia de Los Angeles classifica-o como sendo um 
crime violento ou não violento, e acho que o LA Times queria conferir isso. Então, eles 
coletaram um monte de descrições de crimes, e fizeram humanos classificá-los como sendo 
violentos ou não violentos. E eles treinaram um modelo que poderia pegar uma descrição 
de um crime e prever: foi um crime violento ou não violento? Eles analisaram milhares de 
descrições de crimes da polícia de Los Angeles, e descobriram que, na verdade, vários 
crimes violentos envolvendo facadas, ou algo parecido, estavam sendo erroneamente 
classificados como não violentos. Assim, de certa forma, se estava artificialmente 
diminuindo as taxas de crime violento em Los Angeles. Então, essa matéria incrível usou 
aprendizado de máquina para revelar isso. 
 
Agora, finalmente, vamos falar sobre aprendizado de máquina para dados tabulares. Este é 
o tipo de dados que você encontraria em uma planilha ou um banco de dados. Números, 
categorias, coisas assim. BuzzFeed fez uma reportagem analisando dados tabulares uns 
anos atrás. Era uma matéria muito interessante, em que eles queriam identificar aviões 
espiões ocultos. Eles usaram dados de um site chamado Flight Radar 24, que tem 
informações sobre todos os voos que ocorrem, como altitude do voo, e quanto tempo durou, 
as posições, e coisas assim. Várias informações sobre voos. E BuzzFeed sabia que alguns 
eram voos de aviões espiões e outros não. E eles usaram isso para construir um modelo 
que, depois de receber dados sobre um voo, poderia prever se ele era um avião espião ou 
não. O que eles descobriram foi realmente fascinante. Eles descobriram, por exemplo, que 
alguns aviões que deveriam estar monitorando terrorismo na África estavam na verdade 
sobrevoando cidades dos Estados Unidos. E descobriram, por exemplo, aviões que 
estavam monitorando cartéis de drogas na fronteira dos EUA. E muitas coisas que eram 
meio inexplicáveis para eles quando escreveram a matéria. Eles puderam aprender mais 
sobre essas coisas. 



 
Então, o modelo dizia que este é um avião espião, e daí os repórteres iam tentar conferir. 
No entanto, o modelo cometeu muitos erros. Por exemplo, ele consistentemente 
reconheceu aviões de paraquedismo como aviões espiões, porque eles também fazem 
essas trajetórias estranhas, cheias de curvas. Portanto, há uma grande lição a ser 
aprendida aqui, que é a que todos os modelos de aprendizado de máquina cometem erros, 
e às vezes eles cometem erros consistentemente, como consistentemente classificar errado 
aviões de paraquedismo.  
 
Por isso é importante, quando você é um repórter, entender como trabalhar com esses 
modelos, e quando eles fazem previsões que dizem algo sério como "este é um avião 
espião secreto", você, como repórter, tem que conferir aquele avião usando técnicas 
tradicionais de reportagem. 
 


