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1. Descrição do Problema e Revisão de Literatura
Grande parte da informação em nossa sociedade é armazenada e comunicada na forma de
textos em linguagem natural. A área do conhecimento denominada “Processamento de Linguagem
Natural” (em inglês: Natural Language Processing – NLP) refere-se ao conjunto de técnicas para a
análise linguís ca por meio de ferramentas computacionais, com o obje vo de extrair informações
relevantes de grandes volumes de documentos (LIDDY, E.D. 2001). Exemplos de uso de NLP incluem
tradução de máquina, sumarização de texto, resposta a perguntas, recuperação de informação,
modelagem por tópicos e mineração de opinião (CAMBRIA, E. 2014).
Em muitas aplicações de NLP é necessário o emprego de técnicas de aprendizado de máquina.
Nos úl mos dez anos o campo de aprendizado de máquina passou por uma mudança signiﬁca va
com o advento das redes neurais profundas (HINTON G., OSINDERO S., TEH Y.W. 2006). Estas são
redes neurais com um grande número de camadas escondidas e topologias inovadoras, que tem se
mostrado bastante efe vas na construção de modelos predi vos. Par cularmente, na área de
processamento de imagens, o surgimento de arquiteturas de redes neurais profundas como AlexNet
(KRIZHEVSKY A., SUTSKEVER I., HINTON .E. 2012), VGGNet (SIMONYAN K., ZISSERMAN A. 2015) e
ResNet (HE K., ZHANG X., REN S., SUN J. 2016) trouxe um nível de desempenho de sistemas
computacionais em a vidades de entendimento de imagens que é compa vel – e por vezes
superiores – aos seres humanos.
Recentemente, novos modelos de linguagem natural em larga escala foram desenvolvidos, e
existe a expecta va de que o uso destes modelos tenha impacto tão signiﬁca vo em NLP como os
modelos de imagem veram sobre o processamento de imagem e visão computacional. Pode-se citar
como modelos de destaque na literatura cien ﬁca recente o BERT (DEVLIN, J. et al. 2018), o ELMo
(PETERS, M. E. et al. 2018) e o GPT (RADFORD, A. et al. 2018). Para exempliﬁcar o avanço desse
cenário, com base na representação de palavras por meio de vetores numéricos baseados nos
contextos em que aparecem, o modelo BERT foi u lizado para fazer avaliação da similaridade
semân ca dos resultados de ensaios clínicos a ﬁm de detectar a troca de resultados, com uma
asser vidade muito superior aos modelos de classiﬁcações convencionais ( KOROLEVA A., KAMATH
S., PAROUBEK P. 2019). Uma outra possível aplicação de NLP pode ser feita pelo uso do modelo ELMo
para analisar as emoções das pessoas com base em seus tweets a ﬁm de melhorar a respostas dos
serviços de emergências em casos de calamidades naturais ou causadas pelo homem ( SING N., ROY
N., GANGOPADHYAY A. 2019).

2. Obje vo
Neste projeto serão avaliados os desempenhos dos modelos BERT, ELMo, e GPT2 em tarefas
clássicas de processamento de linguagem natural, bem como será desenvolvida uma metodologia de

avaliação e customização de modelos para tarefas especíﬁcas, tais como classiﬁcação de texto em
documentos jurídicos.
Os obje vos especíﬁcos deste projeto são:
●
●
●

Conhecer técnicas de aprendizado profundo aplicadas a NLP;
Comparar técnicas modernas de NLP;
Desenvolver uma técnica de análise de textos jurídicos com aprendizado profundo.

3. Metodologia (Proposta)
O projeto deverá seguir as seguintes etapas:
a) Estudo acerca de redes neurais profundas e novas arquiteturas para NLP:
Embasamento computacional, matemá co e esta s co com o intuito de saber quais as
melhores aplicações de cada modelo para NLP.
b) Avaliação de desempenho dos modelos BERT, ELMo e GPT2:
A priori, os modelos que serão usados para realizar tarefas de NLP são BERT, ELMo e GPT2,
contudo, com base na etapa anterior poderá ser selecionado algum outro modelo que também
venha acrescentar na solução de uma dada tarefa.
Para cada modelo serão deﬁnidos:
a. Tarefas e aplicações: escolher entre sumarização, tradução, análise semân ca,
dentre outras tarefas. A escolha dependerá da etapa de estudo das técnicas e de
suas potencialidades.
b. Métricas de desempenho: Para cada tarefa a ser executada, a avaliação da
performance do modelo pode ser mais conclusiva dependendo da métrica u lizada
como pode se observar nas aplicações das métricas Cosine similarity (HUANG, A.
2008),
Unilateral
Weighted
Jaccard
similarity
(SANTISTEBAN,
J.;
TEJADA-CÁRCAMO, J.), Perplexity (JELINEK, F. et al. 1997) and Word Error Rate
(WANG, Y.-Y.; ACERO, A.; CHELBA, C. 2003).
c. Avaliação de desempenho: Sabendo a métrica a ser u lizada o modelo é então
avaliado e sua performance na tarefa é documentada. Existe uma miríade de
datasets para avaliação de desempenho disponíveis na literatura, a depender da
tarefa a ser avaliada. Nesta fase do projeto será escolhido o dataset apropriado.
c) Desenvolvimento de metodologia de customização dos modelos para usos especíﬁcos
d) Criação de uma base de treinamento, validação e teste usando documentos jurídicos
e) Demonstração do uso de aprendizado profundo para entendimento de documentos jurídicos

4. Resultados Esperados
Como resultados desta pesquisa teremos uma análise do estado-da-arte em NLP, e o
desenvolvimento de um modelo de aprendizado profundo para a análise de documentos jurídicos.
Espera-se que este modelo seja ú l a produção de insights a respeito de assuntos legais a par r de
uma grande massa de decisões judiciais brasileiras.
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