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O que ocorre quando...
... ligamos para o suporte de uma companhia telefônica?
... falamos um número e o celular faz a ligação?
... digita uma frase com a gramá=ca errada no editor de textos?
... assiste um vídeo em inglês no Youtube e pede para ver as legendas automá=cas?
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É uma subárea da inteligêcia artificial e da 
linguística que estuda os problemas da geração e 
compreensão automática de línguas humanas
naturais
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Consiste na aplicação de métodos e técnicas que 
possibilitem ao computador extrair a semântica da 
linguagem humana expressa em textos e voz. 

Tem aplicação na
recuperação da informação, 
mineração de texto e
reconhecimento de voz.
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Em uma analogia simples, PLN é como ensinar 
uma linguagem a uma criança. 
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PLN é uma das bases da Inteligência Artificial, aplicações:

Corretores Ortográficos (Microsoft Word) 

Engines de Reconhecimento de Voz (Siri, Google Voice) 

Classificadores de Spam 

Mecanismos de Busca (Google, Bing) 

Chatbots - robôs de conversação

Sistemas de Inteligência Artificial como Assistentes Pessoais (Cortana, Google Assistant, Siri)

Análise de texto (Respostas a perguntas, Análise de sentimentos, Reconhecimento de tópicos, 
Análise semântica, etc)
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Ferramentas open-source para PLN: 

GATE (General Architecture for Text Engineering) 
Mallet (Machine Learning for Language Toolkit) 
UIMA 
OpenNLP
Genism
Natural Language Toolkit (NLTK) 
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Separar as sentenças em um parágrafo

Separar as palavras dentro de cada sentença

Reconhecer padrões no texto e criar modelos de classificação
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Alguns problemas para tratar linguagens 
1. Ambiguidade 
– Texto com mais de um significado: 

A manga ficou amarela. 
A cachorra da sua sogra esteve no meu terreiro ontem. 

2. Linguagens diferentes. 
Iden@ficar qual linguagem está trabalhando.
Ex: 
– Inglês: The white cat .
– Português: O gato branco. 
– Chinês: ����
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O sistema precisa ser capaz de processar e manipular a linguagem em 
diversos níveis.
E fornecer como saída:
-Análise sintática, semântica e pragmática; 
-Textos em linguagem natural ou artificial; 
-Diferentes tipos de documentos estruturados.

A pesquisa da PLN está voltada em três aspectos da língua natural:
- Som: fonologia;
- Estrutura: morfologia e sintaxe; 
- Significado: semântica e pragmática
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Fonologia:

Estudo dos sons que compõem as palavras; 

Utilizado para identificar palavras a partir de sons;

Somente se o computador necessitar entender a 
linguagem falada;
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Tipos de Análise:

Morfológica

Sintática

Semântica

Pragmática
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Análise Morfológica

Estuda a construção das palavras, com seus radicais e afixos, que correspondem a 
partes estáticas e variantes das palavras, como as inflexões verbais 

Primeiro estágio da análise das palavras;
– Examina os modos que as palavras se desmembram em componentes
– Como isto afeta o estado gramatical delas: 

Substantivos; 
Verbos; 
Pronomes,
Adjetivos, ar#go, numeral, pronome, advérbio, preposição,  conjunção, ... 
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Análise Morfológica

Seria ideal ter um dicionário grande com todas as palavras, mas seu 
tamanho seria enorme.

Uma abordagem mais prática é:
Incluir regras que funcionem com palavras regulares; 
Adicionar uma lista de palavras irregulares;
E tratar domínios específicos bem limitados.
Exemplo: (explorar o radical – retirar sufixos, e prefixos, flexões verbais)
cantar – cantando – cantor 
nadar – nadando – nadador
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Análise Morfológica

Exemplo: (explorar o radical – retirar sufixos, e prefixos, flexões verbais)
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Análise Sintática: 
– Avalia a gramática da linguagem utilizada; 
– Gramática: especificação formal da estruturas das sentenças permitidas na 
linguagem 
– Gera uma estrutura da sentença analisada:
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Para realizar a Análise Sintá/ca: 

– Definir uma gramá/ca com regras; 

– Regras na Forma Normal de Backus (BNF): 

Símbolos terminais: que não podem ser derivados;

Símbolos não terminais: que podem ser derivados, sendo subs/tuídos por 

outro(s) símbolo(s); 

Símbolo inicial: representa uma sentença completa da linguagem; 

Regras de derivação: definem a estrutura gramá/ca, a u/lização dos símbolos.

- A gramá/ca mais u/lizada é a Livre de Contexto: 

Somente um símbolo não terminal no lado esquerdo de suas regras de derivação.
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Análise Sintá+ca – Gramá+ca

Exemplo Frase:
o gato perseguiu o rato
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Análise Sintática - Tagging (Etiquetagem) 
É definido pela Gramática 
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Análise Sintática - Tagging (Etiquetagem) 
Árvore de Parser
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Análise Sintá+ca - Tagging (E+quetagem) 
Árvore de Parser (Parsing Probabilís+co)
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Análise Sintá+ca –
Gramá+ca

Exemplo Frase:
O menino usa o chapéu
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Análise Semântica
– Associa um significado a estrutura sintática; 
– Semântica: 

considera os significados das palavras; 
– Análise semântica: 

análise para extrair um significado de uma declaração
– Exemplo: 

Frase: O menino comeu o bolo. Semântica: uma pessoa alimentou/digeriu um 
alimento.
– Pode-se representá-la por uma rede semântica.
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Análise Semântica
- Pode ser mais completa (ou complexa),
exemplo:
-abrigando informações sobre natureza do gato: objeto, 
animal, quadrúpede, mamífero, etc.
-permiBndo dizer que ele gosta de leite.

Também é úBl para:
- eliminar ambiguidade, 
ex.: a vaca da minha sogra é branca 
- auxiliar na análise pragmáBca.
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Análise Pragmática

- Interpreta o todo e não somente de uma parte:
-Verifica se o significado da análise semântica está correto; 
- Determina significados que não estejam claros;

Palavras- se associam em:
paradigmáticas- : através de um significado. 
ex.: “nadar” e “água”.
sintagmáticas- : conectam palavras frequentemente encontradas
em um mesmo assunto.
ex.: “água” e “poço”.
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Análise Pragmática

A capacidade de compreender a intenção do locutor é chamada de 
competência pragmá7ca.

A pragmá7ca estuda essencialmente os obje7vos da comunicação.

Segundo a Pragmá7ca o contexto dentro do qual a comunicação foi efe7vada
influi na compreensão do enunciado emi7do
Ex. Revelar a intenção fazer um fumante parar de fumar
"Pode deixar de fumar, por favor?". Ou, em alterna7va, pode dizer: 
"Huumm, esta sala precisa de um purificador de ar".
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O PLN possui diversas etapas que devem ser seguidas.

O PLN é utilizado atualmente em diversos sistemas comuns às pessoas. 

O PLN possui diversas pesquisas e meios de implementação.

O PLN apresenta muito sucesso em diversos sistemas atuais. 

Para a criação de sistemas de reconhecimento e recuperação de dados, é 
necessária uma pesquisa mais aprofundada na área.
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O PLN possui diversas etapas que devem ser seguidas.

O PLN é utilizado atualmente em diversos sistemas comuns às pessoas. 

O PLN possui diversas pesquisas e meios de implementação.

O PLN apresenta muito sucesso em diversos sistemas atuais. 

Para a criação de sistemas de reconhecimento e recuperação de dados, é 
necessária uma pesquisa mais aprofundada na área.
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Processo de dividir uma string em listas de pedaços ou "tokens". 
Um token é uma parte inteira. 

Por exemplo: uma palavra é um token em uma sentença. 
Uma sentença é um token em um parágrafo.

Ex. 
sent = "A prova de português do Enem foi aplicada neste domingo”
Tokens =['A', 'prova', 'de', 'português', 'do', 'Enem', 'foi', 'aplicada', 'neste', 'domingo']

Tokenização
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São palavras comuns que normalmente não contribuem para o significado de uma frase, 
pelo menos com relação ao propósito da informação e do processamento da linguagem 
natural. 
São palavras como "The" e "a" ((em inglês) ou "O/A" e "Um/Uma" ((em português). 

Stopwords
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Colloca&ons são duas ou mais palavras que tendem a aparecer 
frequentemente juntas, como "Estados Unidos" ou " Vossa Alteza ".

Essas palavras podem gerar diversas combinações e por isso o contexto 
também é importante no processamento de linguagem natural.

Colloca&on
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é a técnica de remover sufixos e prefixos de uma palavra, chamada stem. 

Por exemplo, o stem da palavra cooking é cook. 

Um bom algoritmo sabe que "ing" é um sufixo e pode ser removido. 

Ex. Texto = A prova chamou a atenção pela versaDlidade de esDlos de textos

Stem = a prov cham a atenç pel versaDl de esDl de text

Stemming
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Corpus é uma coleção de documentos de texto e Corpora é o plural de Corpus. 

Esse termo vem da palavra em La8m para corpo (nesse caso, o corpo de um texto). 

Um Corpus customizado é uma coleção de arquivos de texto organizados em um diretório. 

Ex. Biblioteca NLTK - nltk.corpus.gutenberg.fileids() 
'austen-emma.txt', 'austen-sense.txt', 'bible-kjv.txt', 'blake-poems.txt', 'bryant-stories.txt', ' 
'carroll-alice.txt', ', 'melville-moby_dick.txt', 'shakespeare-caesar.txt', 'shakespeare-
hamlet.txt', 'shakespeare-macbeth.txt', 'whitman-leaves.txt’, ... 

Corpus
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O modelo de "saco de palavras" é uma representação simplificada usada no 
processamento de linguagem natural e recuperação de informação. 

Neste modelo, um texto (como uma sentença ou um documento) é representado como o 
saco (mul?set) de suas palavras, desconsiderando a gramá?ca e até a ordem das palavras, 
mas mantendo a mul?plicidade. 

Na classificação de documentos, um saco de palavras é um vetor esparso de ocorrência de 
contagens de palavras.

Bag of Words - BOW 
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• Leitura e conversão

• Extração e limpeza dos termos
o Tokenização
o Limpeza
o Stemming 

• Contagem de termos

• Cálculo de frequência

Bag of Words - BOW 
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"Juliana gosta de cinema. Pedro também gosta de cinema.” – Frase1 

"Pedro também gosta de futebol.” – Frase 2

Matriz BOW

['cinema', 'de', 'futebol', 'gosta', 'juliana', 'pedro', 'também']

[2                 2            0           2 1            1               1          ]  - Frase 1 (Vetorizada)

[0 1            1           1            0            1               1          ]  - Frase 2 (Vetorizada)

Bag of Words - BOW 
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O Word2Vec é um algoritmo que foi implementado inicialmente pela Google, com o 
propósito de construir uma representação vetorial para palavras em um texto. 

O algoritmo tem como efeito associar a cada palavra vista nos textos um vetor 
correspondente, chamado de Wordvec. 

A ideia é que palavras parecidas, ou seja, palavras que aparecem em contextos similares 
dentro dos textos, sejam representadas por vetores próximos

Word2Vec
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Word2Vec

Palavras posi+vas e Nega+vas no 
espaço dos Wordvecs.
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Um dos efeitos mais curiosos da aplicação dessa técnica é a captura de relação entre 
conceitos: a relação entre duas palavras pode dar informação sobre a relação entre outras 
duas palavras.

Um exemplo disso pode ser visto na figura abaixo, onde a distância entre “homem” e 
“mulher” é a mesma distância entre “rei” e “rainha”. 

Relações novas entre palavras podem ser descobertas, assim como formas automáDcas de 
tradução usando essas relações. 

Word2Vec
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O Word2Vec é uma classe de algoritmos, que tem como base encontrar uma 
representação vetorial para palavras de forma que palavras parecidas (que aparecem 
contextos similares) tenham vetores parecidos. 

Todos esses algoritmos usam redes neurais com uma camada escondida (representando o 
embedding) para fazer previsões sobre uma palavra dada seu contexto ou sobre o 
contexto dada uma palavra.

Word2Vec
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Entre as aplicações que u1lizam este algoritmo dentro é descobrir palavras que indicam, 
por exemplo, o caráter posi1vo (ou nega1vo) de uma palavra em uma avaliação de 
estabelecimentos na internet. A premissa é de que palavras nega1vas/posi1vas estejam 
próximas umas as outras, pois aparecem sempre em contextos similares.

Outra aplicação é, em uma sequência de transações em cartão e descobrir qual é a 
classificação de uma transação usando apenas o nome encontrado na fatura do cliente. 
Com isso, somos capazes de e1quetar bilhões de transações de forma detalhada e 
automá1ca, sem que seja necessário fazer manualmente uma a uma. Com isso podemos 
extrair perfis de consumo e 1rar conclusões sobre seu perfil de consumo

Word2Vec – Aplicações 


