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INTRODUÇÃO:

Vivemos numa era da pesquisa em
inteligência artificial em que as redes neurais
profundas ocupam um papel de inegável
protagonismo [1]. Essa relevância deve-se,
principalmente: 1) à massiva produção de
dados que caracteriza nossa realidade desde
a ascensão das redes sociais; 2) à crescente
disponibilidade de hardware paralelo a preços
acessíveis e 3) ao desenvolvimento de
soluções teóricas que possibilitam o
treinamento de redes neurais de grande porte
de maneira numericamente eficiente.

As redes neurais convolucionais (CNN)
destacam-se neste contexto, sobretudo na
temática de reconhecimento de imagens, em
virtude de possuírem uma estrutura adequada
ao tratamento de imagens estruturadas
espacialmente. Com arquiteturas profundas,
essas redes podem permitir a classificação de
imagens a partir dos pixels, sem a
necessidade de pré-processamento (desde
que haja uma quantidade suficiente de dados).

Este cenário possibilita estabelecer
relações com o universo das artes visuais, em
razão do grande acervo de obras de arte
digitalizadas, que se atualiza a cada ano,
juntamente com a subjetividade da
interpretação da arte diante de uma análise
humana e portanto, dificuldade na tarefa de
classificar essa massiva quantidade de
pinturas, [2]. Por esses motivos, o projeto em
questão realiza um estudo sobre o uso de
ferramentas de aprendizado de máquina no

problema de classificação de estilo em
imagens de pinturas de diferentes épocas.

Para o desenvolvimento deste projeto,
inicialmente, foi feito um estudo teórico sobre
aprendizagem de máquina [3] e uma revisão
bibliográfica acerca do problema de
classificação baseada em deep learning. Em
sequência, tendo por base o conteúdo
estudado, implementaram-se algoritmos para
realizar a classificação de dígitos manuscritos.
Por fim, o último processo realizado foi uma
simulação preliminar da classificação de obras
de arte diante de uma base de dados com
quantidade reduzida de classes. Até o final da
iniciação, pretende-se avaliar o desempenho
de redes convolucionais implementadas,
incluindo um teste baseado em transfer
learning via InceptionV3.

METODOLOGIA:

As revisões bibliográficas permitiram a
formação de uma base teórica a respeito do
tema do projeto e indicaram caminhos viáveis
para questões práticas ligadas à metodologia.
No que se refere ao problema de classificação
de pinturas utilizando redes profundas, os
artigos lidos permitiram identificar diferentes
abordagens, com destaque para o uso de
redes convolucionais.

O desempenho de redes
convolucionais é discutido, por exemplo, em
[4]: os resultados identificam a CNN como
uma opção importante para o reconhecimento
de cenas e faces. Além disso, foi ressaltada a
relevância do pré-treinamento utilizando
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técnicas de transfer learning baseadas no
conjunto de dados ImageNet [5], o qual
contribui significativamente para classificação
de obras não abstratas, facilitando o processo
de treinamento do modelo.

Após a fase de revisão, passamos a
uma implementação preliminar numa base de
dados bastante conhecida e, em seguida,
voltamo-nos ao contexto do problema que é o
foco desta iniciação, como mostrado a seguir.

1. Classificação de dígitos manuscritos:

Neste teste, os dados utilizados foram
retirados da base de dados MNIST [6],
contendo 70.000 imagens de dígitos
manuscritos. Os modelos de classificação
abordados foram: modelo linear, perceptron de
múltiplas camadas (MLP, do inglês multilayer
perceptron) e rede convolucional.

O primeiro passo para a análise foi a
importação dos dados do dataset MNIST: para
isso, foram utilizadas as bibliotecas pandas e
matplotlib, que possibilitaram a visualização
das imagens. Vale ressaltar que não foi
preciso realizar pré-processamento desses
dados, por se tratar de um conjunto que é um
benchmark amplamente usado em
classificação.

a. Classificador Linear

Os dados foram separados em
conjuntos de treinamento e teste, com a
proporção 85% / 15%. O treinamento do
modelo foi feito usando as funcionalidades de
regressão logística da biblioteca scikit-learn.

b. Perceptron de Múltiplas Camadas
(MLP)

Os dados foram separados em
conjuntos de treinamento, validação e teste,
nas proporções respectivas de 79%, 14% e
7%. Para esse classificador, foi utilizada a
biblioteca TensorFlow / Keras. Foram definidas
duas camadas ocultas, a primeira com 100
neurônios e a segunda com 50 neurônios,
ambas utilizando a função de ativação ReLU.
A saída teve por base 10 neurônios com a

função de ativação softmax, com a finalidade
de gerar resposta percentual do tipo one-hot
encoding.

c. Rede Convolucional

Assim como feito para a MLP, os
dados foram separados em conjuntos de
treino, validação e teste com as proporções
respectivas de 79%, 14% e 7%. A CNN
implementada teve três camadas
convolucionais, uma camada totalmente
conectada (com dropout) e uma camada de
saída softmax. O resumo das camadas da
rede neural convolucional pode ser visualizado
na Fig. 1.

Figura 1: Resumo do modelo convolucional utilizado
para o dataset MNIST.

2. Classificação de obras de arte:

A base de dados para a classificação
de obras de arte foi criada a partir da versão
contida em [4] do uso do WikiArt dataset [7],
um banco de aproximadamente 400.000
imagens de obras de arte, com 25 classes.
Essa base foi utilizada em vários artigos
consultados na revisão. Num primeiro
momento, foram selecionadas mil imagens de
cada categoria. Demos preferência, em
caráter preliminar, às classes: expressionismo
abstrato, barroco, alto renascimento e
impressionismo, tendo por base a referência
[2].

A rede neural utilizada para classificar
as obras de arte, inicialmente, foi igual à rede
convolucional utilizada para classificação do
conjunto MNIST. No entanto, essa rede não
levou a bons resultados. Por esse motivo,
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ficou evidente a necessidade de uma rede
mais complexa. Desse modo, foi selecionado
o modelo de rede profunda InceptionV3 [8]
para um esquema de transferência de
aprendizado. Os testes com essa rede estão
em andamento, e os resultados serão
discutidos no relatório final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes iniciais, realizados com o
conjunto de dados MNIST, permitiram o
primeiro contato com o uso de bibliotecas para
a resolução de problemas de classificação
linear e aprendizado profundo.

O modelo de classificação linear
multiclasse obteve um bom desempenho: sua
precisão foi de aproximadamente 92%. A
matriz de confusão obtida é mostrada na Fig.
2.

Figura 2 - Matriz de Confusão -
Classificador Linear / Regressão

Logística

A rede MLP construída para a
classificação também teve bom desempenho,
com uma acurácia de 97,1%. A acurácia,
como esperado, foi superior à obtida via
regressão logística. A matriz de confusão
obtida é mostrada na Fig. 3.

Figura 3 - Matriz de Confusão - MLP

A rede convolucional construída, como
esperado, teve o melhor desempenho, com
98,53% de acurácia. A matriz de confusão
está na Fig. 4.

Figura 4 - Matriz de confusão - Rede Neural
Convolucional

A Tab. 1 traz um panorama dos desempenhos
obtidos.

Tabela 1 - Comparação dos modelos de
classificação do conjunto MNIST

Modelo Precisão
Classificador Linear 0.9222

Perceptron 0.9710

Rede Convolucional 0.9853

Na classificação de obras de arte, a
partir do dataset reduzido criado com base no
WikiArt, chegamos a uma acurácia de 48,12%
e à matriz de confusão da Fig. 5. Os
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resultados ainda são preliminares: esperamos
aprimorar o modelo de classificação até o
relatório final.

Figura 5 - Matriz de confusão para a base reduzida - as

classes 0, 1, 2 e 3 são, respectivamente, ‘expressionismo

abstrato’, ‘barroco’, ‘alto renascimento’ e

‘impressionismo’.

CONCLUSÕES
O trabalho em questão buscou uma

aplicação de redes neurais num contexto
interdisciplinar, o de classificação de pinturas
famosas.

Primeiramente, realizou-se um estudo
inicial e uma revisão da literatura. Em seguida,
relatamos os resultados obtidos para a base
MNIST com três diferentes classificadores -
linear / regressão logística, MLP e uma rede
convolucional.

Com relação à proposta central do
trabalho, na classificação de obras de arte,
chegamos a uma acurácia de 48,12% com um
dataset reduzido em quatro classes. Até a
entrega do relatório final, buscaremos formas
de aprimorar a metodologia, como as
discutidas em [2] e o uso de diferentes redes
neurais convolucionais como a DenseNet,
avaliada no artigo [9].
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