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“O objetivo do aprendizado de 
máquina (Machine Learning) não é 

criar um cérebro artificial, mas sim nos 
ajudar a compreender os enormes 

armazenamentos de dados do mundo”
(Brett Lantz, 2019)
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“O aprendizado de máquina (Machine 
Learning), em sua essência, está 
preocupado com algoritmos que 

transformam informações em 
inteligência acionável”

(Brett Lantz, 2019)
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“Sem o aprendizado de máquina, seria 
impossível acompanhar o enorme 
fluxo de informações (Big Date)”

(Brett Lantz, 2019)
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A origem de Machine Learning

■ Desde o nascimento, somos inundados com dados;
■ Os sensores do nosso corpo – olhos, ouvidos, nariz, 
língua e nervos – são continuamente atacados com 
dados brutos que nosso cérebro traduz em 
imagens,sons,cheiros, sabores e texturas. Usando a 
linguagem, somos capazes de compartilhar essas 
experiências com outras pessoas.
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A origem de Machine Learning

■ Desde o advento da linguagem escrita, observações 
humanas foram registradas:

■ ■ os caçadores monitoravam o movimento dos 
rebanhos de animais;

■ ■ os primeiros astrônomos registraram o 
alinhamento de planetas e estrelas;

■ ■ cidades registravam pagamentos de 
impostos, nascimentos e mortes.
■ Hoje, essas observações, e muitas mais, são cada vez 
mais automatizadas e registradas sistematicamente em 
banco de dados computadorizados em constante 
crescimento.
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A origem de Machine Learning

■ A invenção de sensores eletrônicos contribuiu 
adicionalmente para uma explosão no volume e na 
riqueza dos dados registrados.

■ ■ sensores especializados, como câmeras, 
microfones, narizes químicos, línguas eletrônicas e 
sensores de pressão imitam a capacidade humana de 
ver, ouvir, cheirar, saborear e sentir. 

■ ■ ■ Esses sensores processam os dados 
de maneira muito diferente do que um ser humano faria. 
Ao contrário da atenção limitada e subjetiva de um ser 
humano, um sensor eletrônico nunca faz uma pausa e 
não tem emoções para distorcer sua percepção
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A origem de Machine Learning

■ Embora os sensores não sejam obscurecidos pela 
subjetividade, eles não relatam necessariamente uma 
representação única e definitiva da realidade. Alguns 
apresentam um erro de medição inerente devido a 
limitações de hardware. Outros são limitados por seu 
escopo. Uma fotografia em preto e branco fornece uma 
representação diferente de seu assunto do que uma foto 
colorida. Da mesma forma, um microscópio fornece uma 
representação da realidade muito diferente de um 
telescópio.
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A origem de Machine Learning

■ Entre banco de dados e sensores, muitos aspectos de 
nossas vidas são registrados;
■ Governos, empresas e indivíduos estão relatando 
informações, desde as monumentais às mundanas;
■ Os sensores meteorológicos registram dados de 
temperatura e pressão; câmeras de vigilância vigiam 
calçadas e túneis de metrô; e todos os tipos de 
comportamento eletrônico são monitorados: transações, 
comunicações, relacionamentos na mídia social e muitos 
outros.
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A origem de Machine Learning

■ O campo de estudo interessado no desenvolvimento 
de algoritmos computacionais para transformar dados 
em ações inteligentes é conhecido como aprendizado de 
máquina (Machine Learning). Este campo se originou em 
um ambiente onde os dados disponíveis, métodos 
estatísticos e poder de computação evoluíram rápida e 
simultaneamente. 

Dados
acessíveis

Poder
computacional

Métodos 
estatísticos
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A origem de Machine Learning

■ Um “irmão” estreitamente relacionado ao aprendizado 
de máquina, a Mineração de Dados (em inglês Data 
Mining), está preocupado com a geração de novas 
percepções a partir de grandes bancos de dados;

■ ■ A mineração de dados envolve uma busca 
sistemática por pepitas de inteligência acionável;

■ ■ ■ Embora haja alguma discordância 
sobre a extensão da sobreposição do aprendizado de 
máquina e da mineração de dados, há distinções.
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A origem de Machine Learning

Aprendizado de máquina
se concentra em ensinar 
computadores como usar
os dados para resolver um 
problema

Mineração de Dados se 
concentra em ensinar 
computadores a identificar 
padrões que os humanos 
usem para resolver um 
problema
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A origem de Machine Learning

■ Praticamente toda MD envolve o uso de ML, mas nem 
todo ML exige MD;

Dados de
Tráfego de 

automóveis

Dados de
Tráfego de 

automóveis

MD

Descoberta
de padrões 

relacionados a 
taxas de 

acidentes

Usando os 
dados para 
aprender a 

dirigir o carro

ML

ML
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Uso do Machine Learning

Deep Blue

Computador que joga 
xadrez que em 1997 foi o 
primeiro a vencer uma 
partida contra um 
campeão mundial

IBM´s Watson

Computador IBM Watson, 
derrotou dois oponentes 
humanos no Game Show 
de TV Jeopardy em 2011.
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Uso do Machine Learning

■ A partir das façanhas do Deep Blue e Watson IBM, 
alguns especularam que a inteligência do computador 
substituirá trabalhadores em ocupações de tecnologia da 
informação, assim como máquinas substituiriam 
trabalhadores em campos e linhas de montagem;
■ A verdade é que, mesmo quando as máquinas atingem 
marcos tão impressionantes, elas ainda são 
relativamente limitadas em sua capacidade de entender 
completamente um problema;
■ Eles (computadores/máquinas) são pura potência 
intelectual sem direção. 
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Uso do Machine Learning

■ Um computador pode ser mais capaz do que um 
humano de encontrar padrões sutis em grande banco de 
dados, mas ainda precisa de um ser humano para 
motivar a análise e transformar o resultado em ações 
significativas;
■ Sem descartar completamente as conquistas do Deep 
Blue e do Watson, é importante observar que nenhum 
dos dois é tão inteligente quanto uma criança típica de 
cinco anos. Para saber mais acesse o link abaixo:

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-
computer-smarter-watson-or-deep-blue/

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-computer-smarter-watson-or-deep-blue/
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Uso do Machine Learning
IBM´s Watson

■ Para sua Informação: Qual computador é 
mais inteligente, Watson ou Deep Blue? E se 
combinássemos os dois, de que inteligência 
extraordinária eles seriam capazes?; 
■ Os humanos não se saíram bem contra os 
computadores IBM;
■ As máquinas eram mais espertas do que os 
homens, mas qual máquina seria mais 
esperta que a outra?

Deep Blue

Fonte: [...] 

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-computer-smarter-watson-or-deep-blue/
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Uso do Machine Learning
IBM´s Watson

Deep Blue

■■ Em certo sentido, nenhum dos dois. 
Comparar inteligências é um negócio 
escorregadio, especialmente com um 
estudante de inglês como Watson e um cara 
de matemática como Deep Blue. Além do 
mais, não foram desenvolvidos para 
competir entre si.

Fonte: [...] 

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-computer-smarter-watson-or-deep-blue/
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Uso do Machine Learning
IBM´s Watson

Deep Blue

■■ No futuro, os computadores avançados 
provavelmente mesclarão o domínio do 
conhecimento e da linguagem do Watson 
com o poder computacional do Deep Blue. 
“É para lá que estamos indo como campo: 
um sistema que é tão amplo quanto o 
Watson, mas tão profundo quanto o Deep 
Blue”

Fonte: [...] 

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-computer-smarter-watson-or-deep-blue/
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Uso do Machine Learning
IBM´s Watson

Deep Blue

■■ Acontece que as habilidades motoras sensoriais 
e também apenas o bom senso que as pessoas têm, 
tem sido os obstáculos mais difíceis para a IA. “O 
que é mais fácil para os humanos é mais difícil para 
os computadores e vice-versa;
Deep Blue e Watson podem ter derrotado 
campeões brilhantes no xadrez e no Jeopard!, mas 
nenhum deles poderia competir com uma criança 
em algumas das formas mais básicas de cognição 
humana.

Fonte: [...] 

https://www.popsci.com/science/article/2012-12/fyi-which-computer-smarter-watson-or-deep-blue/
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Sucessos do Machine Learning

Identificação de 
mensagens de spam 

indesejadas no e-mail

Segmentação do 
comportamento do 

cliente para publicidade 
direcionada

Previsões de 
comportamento do 
tempo e mudanças 

climáticas de longo prazo

Redução de transações 
fraudulentas com 
cartão de crédito

Descoberta de 
sequências genéticas 

ligadas a doenças

Previsão de resultados 
de eleições populares

Desenvolvimento de 
algoritmos para drones de 

pilotagem automática e 
carros autônomos

Otimização do uso de 
energia em residências e 

edifícios de escritórios

Projeção de áreas onde a 
atividade criminosa é 

mais criminosa



PECS/UEMA - 2020.2 22

Sucessos do Machine Learning

Dados
Algoritmo de 

Machine Learning

Identifica
padrões

Formar a base para 
ações futuras
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Os limites do Aprendizado de Máquina

► O aprendizado de máquina emula um subconjunto 
relativamente limitado das capacidades do cérebro humano;
► Oferece pouca flexibilidade para extrapolar fora dos 
parâmetros escritos e não conhece o bom senso;

Os computadores 
também são 

limitados em sua 
capacidade de fazer 
inferências simples 
sobre os próximos 

passos

Os anúncios em 
banner vistos em 

muitos sites

Eles são servidos de 
acordo com os padrões 

aprendidos pela 
mineração de dados do 
histórico de navegação 
de milhões de usuários

Sites de vendas de sapatos 
está interessado em 
comprar sapatos, e 

portanto, deve ver anúncios 
de sapatos

O problema é que esse se torna 
um ciclo sem fim em que, mesmo 

depois da compra dos sapatos, 
são veiculados anúncios 

adicionais de calçados, em vez de 
anúncios de atacadores e graxas.
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Os limites do Aprendizado de Máquina

■ Deficiências da capacidade do aprendizado de 
máquina de compreender ou traduzir idiomas, ou 
de reconhecer fala e escrita;
■ Talvez o primeiro exemplo desse tipo de falha 
esteja em um episódio do programa de televisão Os 
Simpsons de 1994, que mostrou uma paródia do 
Tablet Apple Newton.
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Ética do Aprendizado de Máquina

■ Em sua essência, o aprendizado de máquina é 
simplesmente uma ferramenta que nos ajuda a compreender 
os dados complexos do mundo. Contudo, como qualquer 
ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal;
■ Devido à relativa juventude do aprendizado de máquina 
como disciplina e à velocidade com que está progredindo, as 
questões jurídicas e as normas sociais associadas são 
frequentemente incertas e estão em constantes evolução;
■ Deve-se ter cuidado ao obter ou analisar dados, a fim de 
evitar infringir leis; violar termos de serviços ou acordos de 
uso de dados; ou abusar da confiança ou violar a privacidade 
dos clientes ou do público.
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Ética do Aprendizado de Máquina

“NÃO SEJA MAU”

Hipócrates
Fonte: Google imagens

“ACIMA DE TUDO, 
NÃO FAÇA MAL”
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Ética do Aprendizado de Máquina

Varejistas
● Publicidades;
● Promoções direcionadas;
● Gerenciamento de estoque;
● Layout dos itens em uma loja

Muitos equipam corredores 
de caixas com dispositivos 

que imprimem cupons para 
promoções com base no 
histórico de compras do 

cliente.

Em troca de alguns dados pessoais, o 
cliente recebe descontos nos 

produtos específicos que deseja 
comprar

A princípio, isso parece 
relativamente inofensivo, mas 
considere o que acontece 
quando essa prática é levada 
um pouco mais adiante.
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Ética do Aprendizado de Máquina

Machine 
Learning

Identificar mulheres 
grávidas e quando o 

bebê nasceria

Envio de cupons 
promocionais  na 

compra de fraudas, 
leite em pó e 
brinquedos

Problema: Encoraja a 
gravidez na adolescência
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Ética do Aprendizado de Máquina

■ Use o bom senso antes de aplicar os resultados de 
uma análise de Machine Learning, em especial nos 
casos em que as informações confidenciais, como 
dados de saúde, estão em causa;
■ Aprenda como revelar o padrão descoberto por sua 
análise de aprendizado de máquina, de forma a não 
cometer práticas preconceituosas e de racismo.  Veja 
exemplos no slide 30.
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Ética do Aprendizado de Máquina

● Serviço de publicidade online do Google tem mais probabilidade de exibir 
anúncios de empregos bem remunerados para homens do que para 
mulheres;
● Exibição de anúncios de verificações de antecedentes criminais para negros 
do que para brancos;
● Espalhar propagandas nazista e antifeminista;
● Usar Machine Learning para refletir uma concepção de beleza humana, 
favorecendo quase exclusivamente os brancos. Imagine as consequências se 
isso tivesse sido aplicado a um software de reconhecimento facial para 
atividades criminosas.
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Ética do Aprendizado de Máquina

■ Além das consequências legais, o uso inadequado de dados 
pode prejudicar os resultados financeiros. Os clientes podem 
se sentir desconfortáveis ou ficar assustados se aspectos de 
suas vidas que consideram privados forem tornados públicos;
■ Seria sensato considerar as implicações culturais do seu 
trabalho, antes de iniciar o seu projeto, além de está ciente das 
regulamentações cada vez mais restritas, como o recém 
implementado Regulamento Geral de Proteção de Dados
(GDPR), da União Europeia e as políticas inevitáveis que 
seguirão seus passos .
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Como as máquinas aprendem

■ Uma definição formal de aprendizado de máquina atribuída ao cientista 
da computação Tom M. Mitchell afirma que uma máquina aprende sempre 
que é capaz de utilizar sua experiência de forma que seu desempenho 
melhores em experiências semelhantes no futuro;

■■ Onde os cérebros humanos são naturalmente capazes de aprender 

desde o nascimento, as condições necessárias para os computadores aprenderem 
devem ser explicitadas;

■■■ Por esse motivo, embora não seja estritamente necessário entender 

a base teórica do aprendizado, essa base nos ajuda a entender, distinguir e implementar 
algoritmos de aprendizado de máquina.

■■■■ Independente de o aluno ser humano ou máquina, o processo 

básico de aprendizagem é semelhante. Podendo ser dividido em quatro componentes interrelacionados, 
conforme ilustra a figura abaixo.

Figura: O processo de aprendizagem
Fonte: Lantz (2019, p. 11)
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Como as máquinas aprendem

■ Armazenamento de dados

■ Todo aprendizado começa com dados;
■ Tanto os humanos quanto os computadores utilizam 
o armazenamento de dados como base para o 
raciocínio mais avançado;

■■ Em um ser humano, esse processo de 
aquisição de conhecimento para a tomada de decisão 
consiste em um cérebro que usa sinais eletroquímicos 
em uma rede de células biológicas para armazenar e 
processar observações para recuperação futura de 
curto e longo prazo. 
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Como as máquinas aprendem

■ Armazenamento de dados

■ Os computadores têm recursos semelhantes de 
recuperação de curto e longo prazo usando unidades 
de disco rígido, memória flash e memória de acesso 
aleatório (RAM) em combinação com uma unidade de 
processamento central (CPU);
■ A capacidade de armazenar e recuperar dados por si 
só é insuficiente para o aprendizado;
■ Os dados armazenados são apenas uns (1’s) e zeros 
(0’s) em um disco
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Como as máquinas aprendem

■ Abstração

■ O trabalho de atribuir um significado mais amplo aos 
dados ocorre durante o processo de abstração, no qual 
os dados brutos passam a representar um conceito ou 
ideias mais ampla e abstrata.

Figura: A traição das imagens (René Magritte)
Disponível em: [...]

https://collections.lacma.org/node/239578
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Como as máquinas aprendem

■ Abstração

■ Conexões abstratas como a “A traição das imagens”, 
de René Magritte, são a base da representação do 
conhecimento, a formação de estruturas lógicas que 
ajudam a transformar informações sensoriais brutas 
em percepções significativas.

Figura: A traição das 
imagens (René Magritte)
Disponível em: [...]

https://collections.lacma.org/node/239578
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Como as máquinas aprendem

■ Abstração

■ Durante o processo de representação do 
conhecimento de uma máquina, o computador 
resume os dados brutos armazenados usando um 
modelo, uma descrição explícita dos padrões nos 
dados;

■■ A representação do modelo ganha vida além 
dos dados brutos. Ele representa uma ideia maior do 
que a soma de suas partes.
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Como as máquinas aprendem

■ Abstração

■ Existem muitos tipos diferentes de modelos. Abaixo 
são listados alguns:

■■ Equações matemáticas;
■■ Regras lógicas (if/else – A  B);
■■ Diagramas relacionais, como árvores e grafos;
■■ Agrupamentos de dados conhecidos como 

clusters
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Como as máquinas aprendem

■ Abstração

■ A escolha do modelo normalmente não é deixada 
para a máquina. Em vez disso, a tarefa de aprendizagem 
e o tipo de dados disponíveis informam a seleção do 
modelo;
■ O processo de ajustar um modelo a um conjunto de 
dados é conhecido como treinamento. Quando o 
modelo foi treinado, os dados foram transformados em 
uma forma abstrata que resume as informações 
originais.
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Como as máquinas aprendem

■ Generalização

■ Formalmente, o termo generalização é definido como 
o processo de transformar o conhecimento abstraído 
em uma forma que possa ser utilizada para ações 
futuras, em tarefas que são semelhantes, mas não 
idênticas, àquelas que o aluno já viu.

Figura: O processo de 
generalizar a experiência 
do aluno resulta em um 
viés (Lantz, 2019, p. 16)
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Como as máquinas aprendem

■ Avaliação

■ A etapa final no processo de aprendizado de máquina é 
avaliar seu sucesso e medir o desempenho do aluno 
(máquina). As informações obtidas na fase de avaliação 
podem ser usadas para informar o treinamento adicional, se 
necessário;
■ A avaliação ocorre depois que um modelo foi treinado em 
um conjunto de dados de treinamento inicial. Em seguida, o 
modelo é avaliado em um conjunto de dados de teste 
separado para julgar quão bem sua caracterização dos dados 
de treinamento é generalizada para novos casos não vistos. 
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Como as máquinas aprendem

■ Avaliação

■ É importante notar que é extremamente raro um 
modelo generalizar perfeitamente para todos os 
casos imprevistos – os erros são quase sempre 
inevitáveis
■ Em parte, os modelos falham em generalizar 
perfeitamente devido ao problema do ruído, um 
termo que descreve variações inexplicáveis nos 
dados
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Como as máquinas aprendem

■ Avaliação

■ Dados com ruídos são causados por eventos 
aparentemente aleatórios, como os que seguem:

■■ erro de medição devido a sensores 
imprecisos que às vezes adicionam ou subtraem 
uma pequena quantidade das leituras;

■■ problemas com assuntos humanos, 
como entrevistados relatando respostas aleatórias 
a perguntas para terminar mais rapidamente;
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Como as máquinas aprendem

■ Avaliação – ruídos (cont...)

■■ problemas de qualidade de dados, incluindo 
valores ausentes, nulos, truncados, codificados 
incorretamente ou corrompidos;
■■ fenômenos que são tão complexos ou tão 
poucos compreendidos que afetam os dados de 
maneiras que parecem ser aleatórias.
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Como as máquinas aprendem

■ Avaliação – ruídos (cont...)

■ Tentar modelar o ruído é a base de um problema 
chamado overfitting; como a maioria dos dados 
com ruído é inexplicável por definição, tentar 
explicar o ruído resultará em modelos que não 
generalizam bem para novos casos.

Figura: A modelagem de ruído geralmente 
resulta em modelos mais complexos e 
perde padrões subjacentes.
Fonte: Lantz (2019, p. 17)
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Aprendizado de máquina na prática

■ Até agora, nos concentramos em como o 
aprendizado de máquina funciona na teoria. Para 
aplicar o processo de aprendizado a tarefas do 
mundo real, usaremos um processo de cinco etapas;
■ Independentemente da tarefa, qualquer algoritmo 
de aprendizado de máquina pode ser implantado 
seguindo as etapas listadas abaixo;

■■ Coleção de dados;
■■ Exploração e preparação de dados
■■ Treinamento do modelo
■■ Avaliação do modelo
■■Melhoria do modelo
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Aprendizado de máquina na prática

Envolve a coleta do material de aprendizagem que 
um algoritmo usará para gerar conhecimento 
acionável. Na maioria dos casos, os dados precisarão 
ser combinados em uma única fonte, como um 
arquivo de texto, planilha ou banco de dados.

Coleção de Dados
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Aprendizado de máquina na prática

A qualidade de qualquer projeto de aprendizado de 
máquina é amplamente baseada na qualidade de 
seus dados de entrada. Isso envolve consertar ou 
limpar os chamados dados “confusos”, eliminando 
dados desnecessários e recodificando os dados para 
se adequar às entradas esperadas do aluno 
(máquina)

Exploração e Preparação de Dados
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Aprendizado de máquina na prática

Quando os dados estiverem preparados para análise, 
você provavelmente terá uma noção do que é capaz 
de aprender com os dados. A tarefa específica de 
aprendizado de máquina escolhida informará a 
seleção de um algoritmo apropriado, e o algoritmo 
representará os dados na forma de um modelo.

Treinamento do Modelo
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Aprendizado de máquina na prática

■ Cada modelo de aprendizado de máquina 
resulta em uma solução tendenciosa para o 
problema de aprendizado, o que significa que é 
importante avaliar o quão bem o algoritmo 
aprendeu com sua experiência. 
■ Dependendo do tipo de modelo usado, você 
pode ser capaz de avaliar a precisão do modelo 
usando um conjunto de dados de teste ou pode 
precisar desenvolver medidas de desempenho 
específicas para o aplicativo pretendido.

Avaliação do Modelo
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Aprendizado de máquina na prática

■ Se for necessário melhor desempenho, torna-se 
necessário utilizar estratégias mais avançadas para 
aumentar o desempenho do modelo. Às vezes, pode 
ser necessário mudar para um tipo diferente de 
modelo. Você pode precisar complementar seus dados 
com dados adicionais ou realizar um trabalho 
preparatório adicional, como na etapa de Exploração e 
Preparação de Dados. 

Melhoria do Modelo
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Aprendizado de máquina na prática

Aprendizado de 
Máquina na Prática

Coleção 
de Dados

Exploração e 
Preparação de 

Dados

Treinamento 
do Modelo

Avaliação do 
Modelo

Melhoria 
do Modelo

A pós a conclusão das etapas de Machine Learning na prática, se o 
modelo parecer estar funcionando bem, ele pode ser implantado para a 
tarefa pretendida. Conforme o caso, você pode utilizar seu modelo para 
fornecer dados de pontuação para previsões em tempo real (projeções 
de dados financeiros, gerar uma visão útil para Marketing ou Pesquisa), 
ou para automatizar tarefas. Os sucessos e fracassos do modelo 
implantado podem até fornecer adicionais para treinar a máquina da 
próxima geração (Lantz, 2019, p. 18)
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Tipos de dados de entrada

A prática do aprendizado de máquina envolve 

combinar as características dos dados de 

entrada com os vieses dos algoritmos de 

aprendizado disponíveis. Portanto, antes de 

aplicar o aprendizado de máquina a 

problemas do mundo real, é importante 

entender a terminologia que distingue os 

conjunto de dados de entrada.
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Tipos de dados de entrada

Conjunto de dados que armazenam as 

unidades de observação e suas propriedades 

podem ser descritos como coleções de:

■ Exemplos: instâncias da unidade de 

observação para as quais as propriedades 

foram registradas.

■ Recursos: propriedades registradas 

ou atributos de exemplos que podem ser 

úteis para a aprendizagem
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Tipos de dados de entrada

Recursos/
Características

Exemplos Instância

É mais fácil entender os recursos 
(características) e exemplos por meio de 
cenários do mundo real.

Cenário 1: Construção de um algoritmo de Machine 
Learning para identificar e-mails de spam

Recursos/
Características: palavras usadas 
nas mensagens

Exemplos: mensagens 
individuais específicas

Instância
Unidade de 
observação
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Tipos de dados de entrada

Recursos/
Características

Exemplos Instância

É mais fácil entender os recursos 
(características) e exemplos por meio de 
cenários do mundo real.

Cenário 2: Construção de um algoritmo de Machine 
Learning para detecção de câncer

Recursos/
Características: marcadores 
genômicos de células biopsiadas, 
características do paciente (peso, 
altura, pressão  arterial.

Exemplos: amostra 
aleatória de pacientes com 
câncer

Instância
Unidade de 
observação
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Tabela: Conjunto de dados simples em formato de matriz 
que descreve automóveis para a venda

Fonte: Lantz (2019, p. 20)

Tipos de dados de entrada
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Tipos de dados de entrada

numérico categórico ou 
nominal

ordinal
● pequeno
● médio
● grande

● “nada feliz”
● “um tanto feliz”
● “muito feliz”
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Bibliografia básica

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR

● Ver Ementa 
da disciplina;
● Site do 
professor 
(cicerocq.com)


