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“o modo pelo qual a disposição de 
tecnologias e imaginários sociotécnicos em 
um mundo moldado pela supremacia 
branca realiza a ordenação algorítmica 
racializada de classificação social, recursos e 
violência em detrimento de grupos 
minorizados. Tal ordenação pode ser vista 
como uma camada adicional do racismo 
estrutural, que vai além e molda o futuro e 
horizontes de relações de poder 
adicionando mais opacidade sobre 
exploração e opressão global racializada 
desde o projeto colonial do século XVI”

(SILVA, 2022, p.120)

O QUE É RACISMO ALGORÍTMICO

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


▪ Profusão de casos 
discriminatórios ligados a 
racismo, misoginia e 
classismo

IMPACTOS DISCRIMINATÓRIOS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

bit.ly/racalgo 

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
http://bit.ly/racalgo


▪ Profusão de casos 
discriminatórios ligados a 
racismo, misoginia e 
classismo

▪ Redistribuição dos métodos e 
capacidade de investigação

IMPACTOS DISCRIMINATÓRIOS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dados organizados 
por Sergei Ivanov

Dados organizados por 
Ziv Epstein e 
colaboradores
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▪ Profusão de casos 
discriminatórios ligados a 
racismo, misoginia e 
classismo

▪ Redistribuição dos métodos e 
capacidade de investigação

▪ Desalinhamento entre setor 
privado e pesquisa quanto a 
ética

IMPACTOS DISCRIMINATÓRIOS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
https://www.forbes.com/sites/gregorymcneal/2014/06/28/facebook-manipulated-user-news-feeds-to-create-emotional-contagion/?sh=2aacb12339dc


▪ Profusão de casos 
discriminatórios ligados a 
racismo, misoginia e 
classismo

▪ Redistribuição dos métodos e 
capacidade de investigação

▪ Desalinhamento entre setor 
privado e pesquisa quanto a 
ética

▪ Limites da autorregulação 
frente a materialidade da má 
fé de big tech e startups

IMPACTOS DISCRIMINATÓRIOS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
https://slate.com/technology/2019/07/revenge-porn-law-new-york.html
https://techcrunch.com/2020/11/05/after-prop-22s-passage-uber-is-taking-its-lobbying-effort-global/
https://theintercept.com/2020/11/23/cade-google-viagens-pagas-ong/
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2021/10/05/facebook-will-likely-resume-work-on-instagram-for-kids-whistleblower-tells-congress/?sh=108d184cdac0


OPACIDADE ALGORÍTMICA E 
A DUPLA OPACIDADE

"Opacidade cria amplas oportunidades 
para esconder condutas anticompetitivas, 
discriminatórias ou simplesmente 
descuidadas atrás de um véu de 
inescrutabilidade.  Transparência 
qualificada pode resolver estas 
preocupações enquanto respeita direitos 
de propriedade intelectual”

Frank Pasquale

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


OPACIDADE ALGORÍTMICA E 
A DUPLA OPACIDADE

Dupla opacidade: modo pelo qual os 
discursos hegemônicos invisibilizam tanto 
os aspectos sociais da tecnologia quanto 
os debates sobre a primazia de questões 
raciais nas diversas esferas da sociedade 
– incluindo a tecnologia, recursivamente

Negação do racismo e 
epistemicídio

Tecnosolucionismo e 
crença na falsa 
neutralidade da 

tecnologia

"Opacidade cria amplas oportunidades 
para esconder condutas anticompetitivas, 
discriminatórias ou simplesmente 
descuidadas atrás de um véu de 
inescrutabilidade.  Transparência 
qualificada pode resolver estas 
preocupações enquanto respeita direitos 
de propriedade intelectual”

Frank Pasquale

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


RELATÓRIOS DE IMPACTO

Catherine D’Ignazio e Lauren F. Klein

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


▪ Avaliação de riscos no 
planejamento e uso da IA

▪ Classificação de sistemas ou 
aplicações de IA por grau de risco

▪ Relatórios de impacto de 
sistemas implementados

RISCOS, IMPACTOS E DIREITOS X 
INJUSTIÇA EPISTÊMICA

Ministry of the Interior and 
Kingdom Relations (Holanda)

Por que? O que? Como?
Direitos
fundamentais

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


RISCOS, IMPACTOS E DIREITOS X 
INJUSTIÇA EPISTÊMICA

Ministry of the Interior 
and Kingdom Relations 
(Holanda)

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


RISCOS, IMPACTOS E DIREITOS X 
INJUSTIÇA EPISTÊMICA

INJUSTIÇA EPISTÊMICA
“dano a alguém 
especificamente em sua 
capacidade de conhecedor”

Miranda Fricker

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


RISCOS, IMPACTOS E DIREITOS X 
INJUSTIÇA EPISTÊMICA

Prioridades Antirracistas sobre Tecnologia e Sociedade
[Temas mais salientes]

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                
          

                     
          

                        
                

             
                 

                         

                
               

                     
                

                      
                

                       
                 

                

                          

                      

                         

                          

                      

      

                    
           

                      

                

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


RISCOS, IMPACTOS E DIREITOS X 
INJUSTIÇA EPISTÊMICA

INJUSTIÇA EPISTÊMICA
“dano a alguém 
especificamente em sua 
capacidade de conhecedor”

Miranda Fricker

INJUSTIÇA TESTEMUNHAL
Ocorre quando o conhecimento válido de indivíduos é 
ignorado ou posto em xeque devido a sua posição 
desfavorável na “economia de credibilidade”

INJUSTIÇA HERMENÊUTICA
A injustiça hermenêutica coloca indivíduos e grupos em 
desvantagens quanto a recursos interpretativos coletivos 
para compreensão das suas experiências sociais

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


INJUSTIÇA EPISTÊMICA

INJUSTIÇA TESTEMUNHAL INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

“Sua esposa, Melissa, 
perguntou onde ele estava
sendo levado. ‘Procure no 
Google’, um policial lhe
disse.”

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
https://www.youtube.com/watch?v=iTa8c-daS6g
https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html


INJUSTIÇA EPISTÊMICA

INJUSTIÇA TESTEMUNHAL INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

“Nós vamos mapear
completamente os objetos
do mundo”

[Shankar e colaboradores]

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
https://www.youtube.com/watch?v=iTa8c-daS6g
https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html


Como sistematizar e 
incluir questionamentos 
em prol de justiça 
epistêmica na avaliação 
de riscos/impactos?

TRANSPARÊNCIA E JUSTIÇA EPISTÊMICA

Premissas ou objetivos do sistema algorítmico chocam com consensos coletivos 
dos experts de domínio?

As afirmações sobre as capacidades do sistema algorítmico são factíveis?

O operador individual do sistema possui algum grau de autonomia para correção 
de afirmações e classificações sobre os titulares?

Como é realizada a redistribuição da base de dados ou modelo?

Desenvolvedores oferecem explicações sobre suposta universalidade das 
implementações?

A documentação de bases de dados, modelos e algoritmos incorporados está 
realizada de forma plena?

As interações humano-computador no sistema são produzidas apenas para limar 
a posição do recurso humano?

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/


▪ Regulações e compromissos voltados a 
direitos

▪ Compreensão da avaliação englobando o 
“sistema sociotécnico como um todo”

[German Artificial Intelligence Strategy]

▪ Experts de domínio como atores essenciais no 
planejamento e análise dos relatórios
[Impact Assessment: Fundamental rights and algorithms]

▪ Representação de titulares de dados e grupos 
impactados
[Algorithmic Accountability Act]

COMO ANÁLISE DE RISCOS OU IMPACTOS 
PODE BUSCAR A JUSTIÇA EPISTÊMICA?

https://pchs.ufabc.edu.br/
https://twitter.com/desvelar
https://acaoeducativa.org.br/projeto/tecla-tecnologia-em-acao/
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▪ Pesquisador Sumaúma
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Policies On Artificial Intelligence For Latin America 
And The Caribbean

https://www.mozillapulse.org/profile/4169
https://www.literarua.com.br/livro/olhares-afrodiasporicos
https://www.researchgate.net/publication/314291553_Monitoramento_e_Pesquisa_e_Midias_Sociais_metodologias_aplicacoes_e_inovacoes
https://amzn.to/3MeNf0g
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