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Algoritmos de Big Data poderiam 
criar ditaduras digitais nas quais todo 

o poder se concentra nas mãos de 
uma minúscula elite enquanto a 

maior parte das pessoas sofre não 
em virtude de exploração, mas de 

algo muito pior: irrelevância.

(Harari, 21 lições para o século XXI)



Homo Data



AI - What you put in is what you 
get out



Sub-representação feminina 
nas TICs

• Máquinas assumem valores e 
funcionam como ditado por 
seus criadores.

• Resultados diferentes 
necessitam diferentes 
experiências vividas, 
prioridades e visões de 
mundo.



Estereótipos de gênero na IA

Voz da IA   feminina - mulheres prestativas, 
subservientes e não ameaçadoras.



IA e RH

Algoritmos que 
perpetuam a diferença de 
gênero direcionando as 
listagens de 
determinadas áreas de 
trabalho para os homens.



IA e RH

Empregos altamente remunerados 

não eram exibidos com tanta 

frequência para pesquisas de 

mulheres quanto para homens, 

devido à maneira como seus 

algoritmos eram escritos. 

Os usuários iniciais da função de 

busca de emprego do site eram 

predominantemente do sexo 

masculino para esses empregos 

bem remunerados, por isso 

acabava propondo esses empregos 

aos homens - simplesmente 

reforçando o viés contra as 

mulheres.



Black Boxes

os vieses subjacentes dessas caixas 
pretas precisam ser entendidos.



Olivier Thereaux, Head of 
Technology of Open Data 
Institute

“Nós tomamos os viéses, que em certas formas 

é o que chamamos de 'cultura', colocamos em 

uma caixa preta e a cristalizamos para sempre. 

É aí que temos um problema. Temos ainda mais 

problemas quando pensamos que a caixa preta 

contém a verdade e a seguimos cegamente, e 

dizemos: "O computador diz não". Esse é o 

problema"



A feminilização da IA



O que fazer diante dos “vieses”

• Garantir que os programadores sejam recrutados 

de diversas origens de gênero, etnia e condição 

socioeconômica.

Porque? 

• IA observa os dados disponíveis do mundo real e 

aplicando-os a seus algoritmos.



A ética da IA

• A IA deve refletir a diversidade dos usuários a que ela 

atende. 

• A IA deve ser responsabilizada - e os usuários também 

(accountability) 

• Recompense a IA por "mostrar o seu funcionamento" 

(treino)

• A IA deve nivelar o campo de atuação (acessibilidades)

• A IA irá substituir pessoas, mas também deve criar 

novas oportunidades.



The Toronto Declaration: Protecting the 
right to equality and non-discrimination 
in machine learning systems

Existem três etapas principais para o processo de due diligence de direitos 
humanos: 

i. Identificar possíveis resultados discriminatórios 

ii. Tomar medidas eficazes para prevenir e mitigar a discriminação e rastrear 
as respostas 

iii. Ser transparente sobre os esforços para identificar, prevenir e mitigar a 
discriminação em sistemas de aprendizado de máquina.



The Toronto Declaration: Protecting the 
right to equality and non-discrimination 
in machine learning systems

Depois de identificar os riscos aos direitos humanos, o segundo passo é evitar 
esses riscos. Para desenvolvedores de sistemas de aprendizado de máquina, isso 
requer: 

a) Corrigir a discriminação, tanto no projeto do modelo e no impacto do sistema 
quanto na decisão de quais dados de treinamento usar. 

b) Buscar diversidade, eqüidade e outros meios de inclusão nas equipes de 
desenvolvimento de aprendizado de máquina, com o objetivo de identificar o 
preconceito por design e prevenir a discriminação inadvertida. 

c) Submeter sistemas que tenham um risco significativo de resultar em violações 
dos direitos humanos a auditorias independentes de terceiros.



Mudar IA para mudar o mundo



▪Editar estilos de texto Mestre

Clique para editar o título mestre

Conheça mais sobre o núcleo, suas pesquisas e projetos em 

www.puc-rio.br/legalite

Caitlin Mulholland

caitlinsm@puc-rio.br 
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