
A caixa preta da 

Inteligência Artificial

Carla Vieira 

@carlaprvieira
Ilustração: Hanne Mostard

https://hanne-morstad.myportfolio.com/


Sobre mim

Carla Vieira

Graduanda e Aluna Especial de SI – USP

Evangelista de Inteligência Artificial

Coordenadora do PerifaCode

@ c a r l a p r v i e i r a

https://twitter.com/carlaprvieira










Conferências de tecnologia e inovação



bias

dados

privacidade legislação

ética





Precisamos falar menos sobre o hype da 

Inteligência Artificial…

… e mais sobre como estamos usando a 

tecnologia.



Google Photos



Estudo: Gender Shades

http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf

http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf


“Qualquer tecnologia que criamos reflete tanto 

nossas aspirações quanto nossas limitações. Se 

formos limitados na hora de pensar em inclusão, isso 

vai ser refletido e incorporado na tecnologia que 

criamos”.

Joy Buolamwini





https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/trusted-ai/diversity-in-faces/

https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/trusted-ai/diversity-in-faces/


A inteligência artificial precisa 

aprender com o mundo real.

Não basta criar um computador 

inteligente, é preciso ensinar a ele 

as coisas certas.

https://about.google/stories/gender-balance-diversity-important-to-
machine-learning/?hl=pt-BR

https://about.google/stories/gender-balance-diversity-important-to-machine-learning/?hl=pt-BR


Quem está desenvolvendo Inteligência Artificial?

“Only 22% of AI professionals globally are female, 

compared to 78% who are male.” 
(The Global Gender Gap Report 2018 - p.28)

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018


Preconceito humano Tecnologia

Como remover o viés?



#1 Ter consciência dos nossos preconceitos e como 

eles afetam a tecnologia que criamos

#2 Garantir diversidade nas equipes que irão 

desenvolver essas tecnologias

#3 Alimentar as máquinas com experiências diversas



http://ai-4-all.org/
https://openai.com/
http://diversity.ai/


Estes casos ilustram um problema maior: os 

algoritmos de I.A. são uma caixa-preta, opaca 

e cheia de segredos.



CAIXA  PRETAINPUT OUTPUT



CAIXA  PRETAINPUT OUTPUT





Algoritmos não conseguem 

fazer análises subjetivas. 



Estudo do software COMPAS

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing


O que determina se um 

algoritmo é justo quando o 

que está em jogo é uma 

sentença criminal?



JUSTIÇA MATEMÁTICA
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Como abrir a caixa preta?



https://www.artificiallawyer.com/2019/06/04/france-bans-judge-analytics-5-years-in-prison-for-rule-breakers/

https://www.artificiallawyer.com/2019/06/04/france-bans-judge-analytics-5-years-in-prison-for-rule-breakers/


"Esse tipo de lei é uma desgraça para uma democracia. A Justiça 

é usada em nome do povo, tentar esconder informações de 

agentes da lei ou de cidadãos nunca será a coisa certa a fazer.”

Louis Larret Chahine

Co-fondateur de PREDICTICE



https://edition.cnn.com/2019/05/14/tech/san-francisco-facial-recognition-ban/index.html

https://edition.cnn.com/2019/05/14/tech/san-francisco-facial-recognition-ban/index.html


Como abrir a caixa preta?

TRANSPARÊNCIA

EXPLICABILIDADE
Entender a lógica por trás de 

cada decisão

CONFIANÇA
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As soluções de Inteligência Artificial

não são e não serão infalíveis. 

Mas, a explicabilidade pode ajudar...



http://www.portaltransparencia.gov.br/download-de-dados

http://www.portaltransparencia.gov.br/download-de-dados


Se a tecnologia quiser ajudar na 

construção de uma sociedade mais justa, 

ela tem que ser aberta e transparente.



https://brasil.io/home

https://serenata.ai/

https://colaboradados.github.io/

https://brasil.io/home
https://serenata.ai/
https://colaboradados.github.io/


Inteligência Artificial vai nos permite analisar 

um volume gigantesco de dados em poucos 

segundos.  Explicabilidade vai nos permitir 

identificar pontos em que podemos melhorar. 



Antes de falar sobre futuro...

... precisamos falar sobre o que está 

acontecendo hoje, agora.





O que vai determinar o futuro da 

Inteligência Artificial são as escolhas que 

estamos fazendo agora.



Obrigada!

Carla Vieira 

@carlaprvieira

carlaprv@hotmail.com



Referências
− Relatórios do AI NOW

− Racial and Gender bias in Amazon Rekognition

−Diversity in faces (IBM)

−Google video – Machine Learning and Human Bias

−Visão Computacional e Vieses Racializados

− Estudo Machine Bias on Compas

−Machine Learning Explainability Kaggle

− Predictive modeling: striking a balance between accuracy and interpretability

https://ainowinstitute.org/reports.html
https://medium.com/@Joy.Buolamwini/response-racial-and-gender-bias-in-amazon-rekognition-commercial-ai-system-for-analyzing-faces-a289222eeced
https://www.ibm.com/blogs/research/2019/01/diversity-in-faces/
https://www.youtube.com/watch?v=59bMh59JQDo
https://www.researchgate.net/publication/333455160_Visao_Computacional_e_Vieses_Racializados_branquitude_como_padrao_no_aprendizado_de_maquina
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.kaggle.com/learn/machine-learning-explainability
https://www.oreilly.com/ideas/predictive-modeling-striking-a-balance-between-accuracy-and-interpretability


Referências
−Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microagressões e 

discriminação em código

−Metrics for Explainable AI: Challenges and Prospects

https://www.researchgate.net/publication/333700308_Racismo_Algoritmico_em_Plataformas_Digitais_microagressoes_e_discriminacao_em_codigo
https://www.researchgate.net/publication/329587571_Metrics_for_Explainable_AI_Challenges_and_Prospects

