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Inclusão
Incluir e acrescentar pessoas em 
grupos e núcleos que antes não 
faziam parte;

América do Sul como consumidora 
de alta tecnologia;

Inteligência Artificial 
e Inclusão;

Inteligência Artificial
Automatização de atividades que 
associamos ao pensamento humano, 
atividades como a tomada de 
decisões, a resolução de problemas, 
o aprendizado (BELLMAN, 1978 
apud NORVIG e RUSSEL, 2004)







IA e políticas 
públicas na América 
do Sul

1.





Microsoft e Governo 
de Salta (Argentina);

Convênio entre o ministério da educação com a Microsoft para 
implementação de inteligência artificial com o objetivo de prever 
gravidez na adolescência e evasão escolar;





Predição de gravidez 
na adolescência

▪ Desenvolvido por Microsoft e utilizado em Salta na Argentina;
▪ Dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação;
▪ Foram coletados dados de 296.612 pessoas, nas quais 12.692 

eram mulheres com idade entre 10 e 19 anos;
▪ Variáveis - saúde, educação, emprego, casa, estrutura familiar;
▪ Os dados foram coletados apenas em áreas de baixa renda de 

Salta;
▪ Servidores privados e hospedados nos EUA;







Predição de evasão 
escolar

▪ Desenvolvido por Microsoft e utilizado em Salta na Argentina;
▪ Dados do Ministério da educação;
▪ Foram coletados dados de 10.244 crianças e adolescentes 

entre 6 e 20 anos;
▪ Variáveis - cor/raça, saúde, educação, emprego, casa, estrutura 

familiar.



Early Dropout Prediction using Data Mining: A Case Study with High School Students. 
Disponível em: 
https://researchgate.net/Proposed-dropout-prediction-methodology_fig1_2826700
51 [acessado 01 Nov, 2018]

https://researchgate.net/Proposed-dropout-prediction-methodology_fig1_282670051
https://researchgate.net/Proposed-dropout-prediction-methodology_fig1_282670051


Predição de crimes 
no Uruguai

▪ Criado por PredPol e adquirido pelo governo do Uruguai;
▪ Desenvolvido pelo departamento de polícia de Los Angeles e 

pela Universidade da Califórnia;
▪ Recolhe dados do Sistema Público de Segurança;
▪ Três variáveis: tipo de crime, localização, data e tempo;
▪ Desativado pela falta de eficácia.



 



Como construir um 
ambiente em que a 
inteligência artificial 
seja motivo de 
inclusão e não de 
exclusão?



Recomendações web 
foundation para uma I.A 
mais inclusiva na América 
do Sul

Desenvolver recursos 
humanos e físicos 
para a inteligência 
artificial;

Transparência, 
participação pública e 
accountability no 
desenvolvimento de 
políticas públicas de 
inteligência artificial;

Estabelecer critérios 
para avaliar o impacto 
de políticas públicas 
com inteligência 
artificial; 





▪ (i) é possível identificar os riscos que a tecnologia escolhida está tentando 
endereçar?; 

▪ (ii) é possível defender os inputs do sistema (acurácia dos dados e idoneidade da 
metodologia)?; 

▪ (iii) é possível defender os outputs do sistema e como eles impactarão as políticas 
em prática e as relações comunitárias?; 

▪ (iv) é possível testar a tecnologia, oferecendo accountability e alguma medida de 
transparência?; 

▪ (v) a política de uso da tecnologia respeita a autonomia das pessoas que elas irão 
impactar?



Necessidade de um 
desenvolvimento 
multissetorial da I.A

Comunidade 
Técnica

Órgãos 
regulatórios Sociedade CivilPúblico 

atingido Empresas



De uma perspectiva de inclusão global, o objetivo é garantir que grupos e 
residentes de países com economias emergentes não sejam relegados a serem 
participantes passivos e usuários de tecnologias baseadas em IA desenvolvidas 

em países desenvolvidos, mas que possam influenciar ativamente o 
desenvolvimento da IA.
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