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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda a temática da Inteligência Artificial a partir do caminhar 

em uma linha do tempo, até culminar no desenrolar tecnológico apresentado pela 

Quarta Revolução Industrial, da Indústria.4.0, em uma realidade atual que beira à uma 

Sociedade 5.0, e tem como o problema central verificar a possibilidade da construção 

de uma Governança Global da Inteligência Artificial sob o prisma da ética. O trabalho 

é construído a partir da perspectiva de três objetivos: (i) a abordagem técnica e 

conceitual sobre os sistemas de Inteligência Artificial, como funcionam e são 

desenvolvidas essas tecnologias dentro de um cenário que vai desde a sua criação 

até a atual revolução tecnológica; (ii) o levantamento de alguns dos principais riscos, 

impactos e desafios em contraponto com os benefícios, observados a partir da 

recepção dos sistemas de Inteligência Artificial no cotidiano humano; (iii) e a análise 

das possíveis respostas ofertadas pelos princípios éticos a partir do AI Ethics, diante 

da possibilidade do desenvolvimento de uma Governança Global da Inteligência 

Artificial pautada em perspectivas éticas no cenário mundial, a fim de gerir os desafios 

jurídicos e sociais apresentados pelo desenvolvimento exponencial dos sistemas de 

Inteligência Artificial. A pesquisa é desenvolvida a partir de uma abordagem 

qualitativa, de caráter exploratório com enfoque metodológico construtivista social, 

aliada a metodologia da Ciência da Informação (CI), que possui um caráter 

poliepistemológico. Foram adotadas técnicas de revisão bibliográfica e pesquisa 

documental. Por fim, a pesquisa propõe um framework que busca responder o 

problema central a partir de novas ferramentas regulatórias inspiradas em uma 

“regulação do futuro” que, com a condução da ética encontrará um ponto de equilíbrio 

entre a construção de uma Inteligência Artificial benéfica centrada no ser humano e a 

garantia da continuidade do desenvolvimento tecnológico e econômico em um 

ambiente digital sustentável e seguro.  

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Governança Global; Ética; Regulação do 

Futuro. 
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ABSTRACT 

 

This research approaches the theme of Artificial Intelligence from the walk in a timeline, 

until culminating in the technological development presented by the Fourth Industrial 

Revolution, of Industry.4.0, in a current reality that borders on a 5.0 Society, and has 

as the central problem to verify the possibility of building a Global Governance of 

Artificial Intelligence under the prism of ethics. The work is built from the perspective 

of three objectives: (i) the technical and conceptual approach to Artificial Intelligence 

systems, how these technologies work and are developed within a scenario that 

ranges from their creation to the current technological revolution; (ii) the survey of some 

of the main risks, impacts and challenges in contrast with the benefits, observed from 

the reception of Artificial Intelligence systems in human daily life; (iii) and the analysis 

of possible responses offered by ethical principles from the AI Ethics, given the 

possibility of developing a Global Governance of Artificial Intelligence based on ethical 

perspectives in the world scenario, in order to manage the legal and social challenges 

presented by the exponential development of Artificial Intelligence systems. The 

research is developed from a qualitative, exploratory approach with a social 

constructivist methodological approach, allied to the Information Science (CI) 

methodology, which has a polyepistemological character. Literature review and 

documentary research techniques were adopted. Finally, the research proposes a 

framework that seeks to answer the central problem from new regulatory tools inspired 

by a "regulation of the future" that, with the conduct of ethics, will find a balance 

between the construction of a beneficial Artificial Intelligence centered on human being 

and the guarantee of the continuity of technological and economic development in a 

sustainable and safe digital environment. 

Keywords: Artificial Intelligence; Global Governance; Ethics; Regulation of the Future.  
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1 INTRODUÇÃO 

O termo “robô” deriva da palavra tcheca “robota” que significa trabalho escravo 

ou compulsório. A palavra surgiu originalmente na peça R.U.R1 escrita por Karel 

Capec, encenada pela primeira vez em 1921, na Checoslováquia, posteriormente 

traduzida para muitos idiomas, uma vez que, a peça foi sucesso em Londres e Nova 

York em 1923 e na França em 1924.  (ASIMOV, 2020, p.3) A peça narra a história de 

um cientista industrial inglês, Rossum, que criou seres humanos artificiais para que 

realizassem todo o trabalho forçado (que ele nomeoou de trabalho mundano), e desta 

forma, deixassem a humanidade livre para o ócio criativo. (Alerta spoiler!) Apesar das 

boas intenções de Rossum, seus planos não correram como o ideal, ou seja, os rôbos 

criados por Rossum fugiram do controle da humanidade, desenvolveram sentimentos 

próprios e terminam por destruir a espécie que os criou. (ASIMOV, 2020, p.3) 

O trágico final da obra de Capec não supreende ao falar de um avanço 

tecnológico como a causa de tamanho desastre, uma vez que, a Primeira Guerra 

Mundial, entre seus tanques, aviões e gases venenosos havia mostrado, às claras, 

para a população mundial,  o “lado negro da força”.2 Ainda de acordo com Isaac 

Asimov, tornou-se muito comum entre as décadas de 1920 e 1930 que as obras de 

ficção científica retratassem rôbos como inventos perigosos que culminariam no 

extermínio da humanidade, visão que ele trabalhou incansavelmente para reverter em 

suas obras, quando retratou sistemas inteligentes a partir de um viés positivo . Nas 

palavras dele, na época entendia-se que “há coisas que o homem não deve saber” 

(ASIMOV, 2020). 

No entanto, mesmo quando eu era jovem, não conseguia acreditar que, se o 
conhecimento oferesse perigo, a solução seria a ignorância. Sempre me 
pareceu que a solução tinha que ser a sabedoria. Não se devia deixar de 
olhar para o perigo; ao contrário devia-se  aprender a lidar cautelosamente 
com ele. Afinal, esse tem sido o desafio desde que certo grupo de primatas 
tornou-se humano.  Qualquer avanço tecnológico pode ser perigoso. O fogo 
era perigoso no princípio, assim  como (e até mais) a fala – e ambos ainda 
são perigosos nos dias de hoje - , mas o seres humanos não seriam humanos 
sem eles. (ASIMOV, 2020, p.4) 

Falando em sistemas inteligentes, Stephen Hawking (2018) em seu último livro, 

foi questionado sobre a possibilidade de a Inteligência Artificial (IA) nos superar, e, 

 

1 R.U.R – Rossum’s Universal Robots. Tradução livre do autor: Robôs de Rossum. 
2 Em alusão a terminologia de Star Wars que indica os vilões da trama.  
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com base em suas observações e pesquisas complexas sobre o tema, apontou que a 

inteligência é um aspecto nuclear da definição de ser humano, em que o DNA 

transmite a estrutura da vida de geração em geração, as formas de vida tornam-se 

cada vez mais complexas, absorvendo informações por meio de sensores, como olhos 

e ouvidos, que são processadas em cérebros ou outros sistemas para elaborar e 

executar uma ação: 

Não vejo diferença significativa entre o funcionamento cerebral de uma 
minhoca e o processamento de informação por um computador. Acredito, 
também que, do ponto de vista evolucionário, não há diferença qualitativa 
entre o cérebro de uma minhoca e o cérebro humano. Disso se depreende 
que computadores podem, em princípio, emular inteligência humana, ou até 
melhorá-la. (HAWKING, 2018, p. 209-210) 

Ainda sobre o questionamento feito a Hawking (2018) ele respondeu que, se a 

Lei de Moore3 continuar vigorando sobre a evolução das máquinas computacionais, 

as máquinas irão, sim, superar os humanos em inteligência em algum momento dos 

próximos cem anos:  

Quando uma inteligência artificial (IA) se tornar melhor do que humanos em 
projetar IA conseguindo se auto aperfeiçoar de forma recorrente sem ajuda 
humana, talvez enfrentemos o boom que resulte em máquinas cuja 
inteligência excederá a nossa em proporção maior do que a nossa excede a 
das lesmas. Quando isso acontecer, precisaremos ter certeza de que os 
objetivos dos computadores estejam alinhados com os nossos. É tentador 
menosprezar a ideia de que máquinas superinteligentes como mera ficção 
científica, mas seria um erro e, possivelmente, nosso pior erro de todos. 
(HAWKING, 2018, p.210) 

A irrefutável introdução de sistemas de IA nos mais diversos campos de nossas 

vidas e a quantidade massiva de informação disponível estreitou a relação entre o 

desenvolvimento tecnológico e a ética de sua criação e utilização. Desta relação, 

surge um debate sobre a necessidade de qualificar a natureza dos sistemas de IA e 

todos os seus instrumentos, em busca do desenvolvimento de uma governança global 

da IA, ou, o que Luciano Floridi (2018) chama de governance of the digital4. Tal debate 

requer um levantamento crítico de algumas abordagens internacionais e nacionais 

sobre o tema, e um estudo aprofundado sobre a necessidade de recorrer à ética como 

guia para o desenvolvimento de soluções que possam, mais tarde, consolidarem-se 

 

3 “O número de transistores em um chip aproximadamente dobrará a cada 24 meses”. Esta previsão, 
feita em 1.965 por Gordon Moore, co-fundador da Intel, ficou conhecida como Lei de Moore 
(CAMARGO, 2020, p.23) 
4 Governança Digital. Tradução livre da autora. 
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como alternativas regulatórias.  

Assim, é possível compreender que: 

Tecnologias, como a inteligência artificial, a robótica e a biotecnologia, não 
só afetam - inibindo ou induzindo - comportamentos individuais e sociais, 
como também têm o potencial de alterar intrinsecamente os próprios 
indivíduos e a sociedade. Na fase de criação, essas tecnologias são 
desenvolvidas com valores específicos incorporados e, quando 
implementadas e adotadas, elas carregam esses valores, moldando e 
mudando indivíduos, comunidades e sociedades em conformidade. Como 
qualquer outra tecnologia, mas em maior escala, com maior velocidade e 
âmbito mais amplo, essas tecnologias apresentam vários desafios e acionam 
várias preocupações legítimas; e também apresentam oportunidades para 
trazer benefícios sem precedentes aos indivíduos e à sociedade em geral. 
(DONEDA, 2019, p. 106) 

Nas últimas décadas cresceu a percepção de que as transformações advindas 

da velocidade do desenvolvimento tecnológico e do avanço da IA estão modificando 

profundamente e significativamente a sociedade moderna. De acordo com Gutierrez 

(2019, p. 84), trata-se de um avanço tecnológico com impacto social de tal 

envergadura, que talvez possa ser comparado apenas com o início da Revolução 

Industrial, quando trocamos a força animal pelo vapor e demos um passo sem volta 

na história humana. Imersa neste viés tecnológico solidificado pela (atual) Quarta 

Revolução Industrial5, ou, comumente chamada de Indústria 4.0, nasce uma nova 

tendência de organização de produção nos mais diversos setores, verifica-se uma 

reestruturação das relações sociais e profissionais. A sociedade desenvolveu novas 

estruturas, modificou radicalmente o modo como se move, se organiza, pensa, 

negocia e executa. Nesta transição do antigo para o novo, somos, possivelmente, a 

última geração que, efetivamente, conviveu com um mundo analógico, que agora já é 

predominantemente digital. (GUTIERREZ, 2019, p. 84) 

Estamos vivendo um momento de introdução de novos conceitos e realidades 

que irão forjar futuros cidadãos da sociedade digital. Este é um debate que deixa de 

ser apenas de cunho tecnológico, mas, passa a ser um tema eminentemente humano. 

No desenvolvimento desta pesquisa: 

 

5 O tema “Quarta Revolução Industrial” será tratado com a necessária profundidade no corpo da 
pesquisa, mas, por hora: “[...] imagine as possibilidades ilimitadas de bilhões de pessoas conectadas 
por dispositivos móveis, dando origem a um poder de processamento, recursos de armazenamento e 
acesso ao conhecimento sem precedentes. Ou imagine a assombrosa profusão de novidades 
tecnológicas que abrangem numerosas áreas: inteligência artificial, robótica, internet das coisas (IoT) 
veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia ciência dos materiais, 
armazenamento de energia e computação quântica, para citar apenas algumas.” (SCHWAB, 2016, p. 
11) 
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[...] engana-se aquele que acredita que nossos problemas são de ordem 
tecnológica. Pelo contrário. À medida que somos chamados de volta ao 
exercício da razão e nos distanciamos da contemplação tecnológica, temos 
a certeza de que nosso problema é eminentemente humano. Se por um lado 
esse exercício exige o conhecimento técnico, por outro, demanda uma volta 
aos nossos valores e princípios éticos. (GUTIERREZ, 2019, p. 84) 

Frente ao enorme potencial da IA, tornou-se importante que se pesquise como 

colher os seus frutos, porém, indispensável é a pesquisa sobre como evitar potenciais 

imprevistos. Como bem já disse Stephen Hawking, “o sucesso na criação da IA seria 

o maior acontecimento da história humana. Infelizmente, também pode ser o último, a 

menos que aprendamos a prevenir os riscos.” Por isso, se tornou imprescindível 

abordar neste trabalho, alguns dos principais riscos inerentes ao uso e 

desenvolvimento de IA que abrangem desde a problemática do controle dos sistemas 

às questões relativas à transparência e explicabilidade. Diante de todos os desafios 

apresentados ao longo da pesquisa, é preciso ir além das barreiras sociais e 

tecnológicas e tentar construir uma verdadeira agenda relativa aos princípios éticos 

da IA. 

O problema central se apresenta a partira da necessidade de verificar a 

possibilidade da construção de uma Governança Global da Inteligência Artificial sob o 

prisma da ética. O trabalho é construído a partir da perspectiva de três objetivos: (i) a 

abordagem técnica e conceitual sobre os sistemas de Inteligência Artificial, como 

funcionam e são desenvolvidas essas tecnologias dentro de um cenário que vai desde 

a sua criação até a atual revolução tecnológica; (ii) o levantamento de alguns dos 

principais riscos, impactos e desafios em contraponto com os benefícios, observados 

a partir da recepção dos sistemas de Inteligência Artificial no cotidiano humano; (iii) e 

a análise das possíveis respostas ofertadas pelos princípios éticos a partir do AI 

Ethics, diante da possibilidade do desenvolvimento de uma Governança Global da 

Inteligência Artificial pautada em perspectivas éticas no cenário mundial, a fim de gerir 

os desafios jurídicos e sociais apresentados pelo desenvolvimento exponencial dos 

sistemas de Inteligência Artificial. 

Para esta tarefa, em um cenário altamente dinâmico ressalta-se a necessidade 

da atuação de um direito de natureza maleável e modular, pautados nos novos 

ambientes que estão sendo construídos nesta nova revolução tecnológica. Assim, 

torna-se fundamental a pesquisa do papel da ética na construção de uma governança 

global sobre a IA - situação que ainda não é, em sua totalidade, objeto de regulação 

ou de atuação direta dos institutos jurídicos a nível global, mas que é de extrema 
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importância para todos os sujeitos e os valores envolvidos, que pelos seus potenciais 

riscos e impactos demandam uma resposta ágil, equilibrada e ponderada. 

A presente pesquisa será desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, 

de caráter exploratório com enfoque metodológico construtivista social. Para isso, 

serão adotadas técnicas de revisão bibliográfica e pesquisa documental.  

O principal desafio está situado em compreender a metodologia como uma 

relação dinâmica entre o que é o mundo real e o papel do sujeito como um vínculo 

indissociável do mundo objetivo com a subjetividade, que não pode ser traduzida em 

números (MINAYO, 2007). A partir disso, este trabalho anseia por trazer alguns 

métodos utilizados em estudos de abordagem qualitativa, uma vez que permitem 

aproximar a subjetividade do sujeito, o que pode revelar ou, ao menos, alcançar seus 

sentidos e significados, e, simultaneamente, estabelecer articulações com as bases 

teóricas. Vale ressaltar que, a matéria objeto de análise se engendra no campo das 

relações sociais, e é influenciada por determinantes históricos, tecnológicos, 

ideológicos, culturais, econômicos, jurídicos, políticos, éticos e sociais, e são guiados 

pela reflexão e crítica contínua, articulando sujeito e objeto do conhecimento. Deste 

modo, pode ser possível entender “o cotidiano e as experiências do senso comum, 

interpretadas e reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam” (CRESWELL, 2014, 

p.36) 

 O enfoque metodológico construtivista social rompe com a ideia da existência 

de uma verdade absoluta e de um padrão único e universal de avaliação, e por 

consequência a preocupação se volta para a incorporação dos agentes interessados 

na definição dos parâmetros, possibilitando uma abertura maior para outras 

perspectivas sobre a realidade.  Sobre o assunto, tal é a contribuição do autor 

português Eugênio Alves da Silva (2019, p.6): 

As metodologias qualitativas resgatam dimensões consideradas indesejáveis 
na investigação à luz do paradigma positivista. A valorização do sujeito e do 
seu papel na construção da realidade, a recuperação da subjectividade 
mediante a recolha dos significados sociais, a consideração do meio 
contextual da acção e a inclusão da criatividade e da flexibilidade 
metodológica [Becker 1994: 91; Silverman 1994: 171] na abordagem holística 
do real conferem um novo figurino à investigação. A investigação qualitativa 
surge como um modo construtivista de fazer ciência sem desvalorizar a 
dimensão quantitativa dos factos sociais, representando uma opção legítima 
quando está em causa a compreensão interpretativa da realidade, não 
apenas pela busca das causas mas pelo reconhecimento das 
interdependências entre os fenómenos objectivos e subjectivos. Este tipo de 
investigação permite abordar os fenómenos sociais e gerar teorias formais 
que confirmem regularidades do funcionamento dos sistemas sociais e da 
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acção. A flexibilidade e multiplicidade metodológica, o enquadramento 
contextual da acção social e a consideração dos significados e das causas 
dos comportamentos compatibilizam a abordagem causal-explicativa com a 
compreensão hermenêutica de que resulta uma leitura plausível do real. A 
realidade é dada não de forma abstracta, estática e asséptica, mas como um 
quadro representacional no qual os actores se podem rever, ao mesmo tempo 
que a reconhecem como sendo a mais próxima do real. 

Se para os adeptos do método construtivista social, na sua grande maioria, as 

suas pesquisas se dão a partir de questionários, nesta proposta serão utilizadas 

técnicas de revisão bibliográfica e pesquisa documental, que englobarão a análise de 

artigos científicos, doutrinas, leis, diretrizes, acordos, códigos de conduta, e entre 

outros, que permeiam a relação entre o Direito Interno e o Direito Internacional, a partir 

da perspectiva dada pela construção de uma Governança da Inteligência Artificial, 

tendo a ética como protagonista. 

A pesquisa será de cunho exploratório, e para o alcance dos resultados 

pretendidos será utilizada, também, a metodologia da Ciência da Informação (CI), que 

possui um caráter poliepistemológico. Esse caráter poliepistemológico, encontra-se 

atrelado ao fato de termos como objeto um tema que inspira uma multidisciplinaridade, 

e uma multiplicidade em suas formas de abordagem: a informação. 

No âmbito da CI, o conceito de documento atravessa essa perspectiva 
tradicional herdada do positivismo, porque a CI, segundo Borko (1968), “[...] 
é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento 
informacional, as forças que governam os fluxos de informação, e os 
significados do processamento da informação, visando à acessibilidade e a 
usabilidade ótima”. Por esse motivo, o conceito de documento para a CI não 
pode ficar atrelado apenas à concepção posta pelo modelo positivista de 
ciência. É importante que tenhamos em mente a diversidade sobre o conceito 
de informação, como destaca Capurro e Hjorland (2007), que dizem que, 
existem muitos conceitos de informação e eles estão inseridos em estruturas 
teóricas mais ou menos explícitas. (GARCIA JUNIOR, 2017, p.138) 

A partir das escolhas metodológicas, o trabalho será divido em três partes. O 

primeiro capítulo, como uma peça de ficção científica, será o “Primeiro Ato” em que a 

Inteligência Artificial será apresentada em abordagens que tentarão explicar a 

extensão técnica, diferenciando a Inteligência Artificial Hollywoodiana da Inteligência 

Artificial real, clareando conceitos até então obscuros para a própria autora e imagina-

se que para muitos leitores também. Neste capítulo se faz um passeio no tempo, 

visitando momentos da história em que a Inteligência Artificial começa a surgir como 

uma potencialidade para o bem e para o mal, são feitas reflexões acerca da Quarta 

Revolução Industrial que estamos vivendo e de que modo a Inteligência Artificial está 

inserida e se manifesta nos mais diversos campos de nossas vidas. Ainda, tentando 



21 

simplificar a linguagem computacional, neste capítulo são demonstradas as subáreas 

da Inteligência Artificial, para alcançar uma melhor compreensão sobre a temática e 

seus reflexos, especialmente éticos, na vida humana.   

O segundo capítulo, como o “Segundo Ato”, faz um contraponto entre as 

potencialidades extremamente positivas que já inseridas no cotidiano humano por 

meio da Inteligência Artificial, e os possíveis riscos associados às habilidades da 

Inteligência Artificial, que expõe vulnerabilidades e problemáticas éticas 

extremamente importantes que devem ser consideradas para a possibilidade de 

construção de uma Governança Global da Inteligência Artificial. São tratadas questões 

sobre o controle, os malwares, human bias, dados e privacidade, manipulação, 

exploração e usuários vulnerais, Inteligências Artificiais não responsabilizadas e 

decisões inexplicáveis, e já em um tom crítico faz uma análise sobre os argumentos 

de uma máquina ser ética ou do dever de responsabilizar seus criadores.  

No terceiro e último capítulo, chegamos ao “Terceiro Ato”, que após ser nutrido 

com os subsídios oferecidos nos capítulos anteriores, explorará o papel da AI Ethics 

e tratará dos desafios da construção de uma Governança Global da Inteligência 

Artificial que alcance as questões éticas sensíveis até então apresentadas e que tenha 

os princípios éticos como o fio condutor. Abordará quais as principais respostas dadas 

pela ética a partir de alguns dos mais relevantes referenciais multilaterais, 

estrangeiros e também brasileiros sobre Diretrizes Éticas e Estratégias para IA. 

Apresenta as provocações sobre uma a gestão dos riscos e impactos promovidos pelo 

desenvolvimento tecnológico a partir de uma perspectiva multidisciplinar via sistema 

de Governança Global da IA, o que contribuirá para construção da “regulação do 

futuro”. Ao fim, este trabalho irá propor o AI Ethics e “AI Sandbox” como um framework 

para a Governança Global da IA, um framework de própria autoria, com o intuito de 

vislumbrar uma estrutura inicial que auxilie na construção de uma IA ética, 

transparente, segura e justa, sem que para isso, seja necessário a criação de leis 

imaturas que possam causar um retrocesso ou estagnação do desenvolvimento 

tecnológico.  

Boa parte desta pesquisa trata de ambientes digitais que são construídos não 

pelo campo do Direito, mas sim pelo campo das Exatas. Portanto, frisa-se aqui que 

ao longo do texto, a voz do campo das exatas foi transcrita, algumas por meio de 

longas citações (e traduções), para não desvirtuar o objetivado de seus respectivos 

autores, bem como suas inserções específicas em matrizes teóricas.  
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Como bem descreve Gustavo Xavier Camargo (2020, p.19): 

Entender como essas pessoas pensam é imprescindível para entender o 
contexto tecnológico. Dar voz a algumas dessas pessoas, primeiro traz uma 
dimensão humana a algo que, muitas vezes, é considerado apenas 
interações com máquinas, e, principalmente, expõe perspectivas, com efeitos 
concretos, que não são percebidas por olhares vindos de outras áreas, como 
o Direito. 

O trabalho é fruto de uma inquietação da autora, que movida intuitivamente 

pela temática passou a fazer questionamentos sobre o futuro tecnológico e chegou a 

interessantes discussões filosóficas mais sobre o que significa ser humano do que 

sobre as máquinas pensantes.  A partir disso, criou um senso de urgência em iniciar 

uma pesquisa que, com base no olhar de especialistas da ciência da computação, da 

matemática, da física, das engenharias, da filosofia, da ética, do direito, e de 

formuladores de políticas, busca garantir respostas para que essa tecnologia nos 

beneficie, em vez de criar desafios insuperáveis para indivíduos e sociedades.   

Por fim, a presente pesquisa se vincula ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó que, vislumbra 

um trabalho inédito em seu seio e, certamente, terá importantes contribuições a dar 

sobre o tema proposto por meio de pesquisas realizadas com a interconexão do 

Direito Internacional, objeto de pesquisa do Professor Dr. Marcelo Markus Teixeira.  
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2 ENTRE HUMANOS E MÁQUINAS PENSANTES – UMA MUDANÇA 

PROFUNDA E UMA QUARTA REVOLUÇÃO DISRUPTIVA 

“Acordou cedo, 6h45min, o SamsungWatch despertou com suaves vibrações 

no pulso, e em seguida começou a tocar a playlist de meditação selecionada no 

Spotify Alarm. Rolou o dedo na tela do SamsungWatch em segundos verificou que 

haviam e-mails novos na caixa de entrada do Gmail, notificações no Instagram, 

respondeu duas mensagens no WhatsApp. O SamsungWatch notificou que estava na 

hora de levantar e se exercitar. Levantou. Pegou o Samsung Galaxy s10 plus que 

estava plugado ao carregador, abriu o aplicativo da academia e reservou a vaga para 

o treino das 7h30min (tempos de pandemia).  

Pediu, gentilmente, para a Alexa conectar ao Spotify para ouvir as músicas no 

soundbar. Perguntou para a Alexa sobre a previsão do tempo, e ela, como sempre, 

respondeu prontamente que choveria naquela tarde. Sabendo da chuva de tarde, 

estendeu pela manhã a roupa que havia programado pelo LgThinq para lavar durante 

a madrugada e estar pronta ao nascer do sol. Entrou no carro, ligou o bluetooth, e 

Bixby conectou à central de mídia do carro. Precisava descobrir qual era a rota com 

menos trânsito, então perguntou “hey google...” e o mr. Google, sempre muito 

disposto, mostrou na tela a rota mais rápida pelo Google Maps. Ao chegar na 

academia, parou em frente a tela que está localizada logo acima da catraca e 

aguardou enquanto o sistema fazia o reconhecimento facial para liberar o acesso.   

Se a narrativa fictícia acima fosse a descrição da manhã de um personagem 

de um livro de romance atual, certamente não seria considerada futurística, e a 

linguagem não seria estranha aos leitores. A única surpresa, provavelmente será de 

que muitas pessoas não perceberão que todas essas ferramentadas citadas são ou 

utilizam sistemas de Inteligência Artificial (a partir de agora IA).  

Hoje, IA se faz onipresente, quando falamos nela, automaticamente vem a 

nossa mente a imagem de um robô que substitui o ser humano em determinada 

atividade. Mas, vamos lá. A IA não está somente nas atividades de automação, mas 

pode ser identificada facilmente nas atividades mais simples do dia a dia. Aquele 

corretor ortográfico do seu smartphone? Aquele que completa as palavras para você 

(chato!!!), sabe?! (supresa!) É IA! O computador é capaz de aprender os hábitos de 

escrita do usuário e passa a mostrar as palavras que são mais utilizadas. Sim! A IA 

está inserida nos smartphones, nos relógios, nos aplicativos, nos computadores, no 
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mercado, na academia, no carro, nos recursos humanos das empresas, nos 

escritórios de contabilidade, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas 

farmácias, na segurança pública, nos tribunais, na vida! 

A IA está tão presente na vida moderna que na cidade de São Paulo, em 2020, 

foi inaugurado o primeiro mercado 100% (cem porcento) autônomo da América Latina. 

O Zaitt funciona 24 horas, e não há nenhum atendente humano. Câmeras com 

sensores monitoram cada ação, ou seja, quando um cliente escolhe um item nas 

gôndolas os sensores indicam se o produto foi ou não escaneado no caixa. O valor 

da compra é debitado diretamente na conta cadastrada pelo cliente antes mesmo de 

entrar no mercado. Tanto para entrar, quanto para sair do estabelecimento o cliente 

precisa apresentar o QR Code fornecido pelo aplicativo do Zaitt ao leitor que comanda 

as portas.6 

A tendência é de que os sistemas de IA continuem se desenvolvendo em 

avançada velocidade, impulsionadas pela evolução das técnicas de Machine 

Learning. De acordo com uma pesquisa global realizada pelo Instituto de Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), a IA e as aplicações de Machine Learning serão as 

tecnologias de destaque na sociedade de 2021. A referida pesquisa ouviu 350 Chief 

Information Officers (CIOs) e Chief Technology Officers (CTOs) de cinco países: 

Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido, e 32% deles destacaram como as 

mais importantes tecnologias para este ano (ainda imerso em uma pandemia)7 

“By far the greatest danger of the Artificial Intelligence is that people conclude 

too early that they understand it.”8 A frase de Eliezer Yudkowsky demonstra 

exatamente a intensão deste capítulo, que sem pretensão alguma de esgotar e atingir 

todo o entendimento do tema e, nem de tecer níveis detalhados suficientes para a 

alcançar a alta complexidade da evolução do campo dos sistemas de IA (visto que é 

importante registrar de que a IA é um campo muito vasto, profundo, e dispõe de 

diferentes técnicas e tecnologias para emular a inteligência e raciocínio humano), mas 

sugere que se trilhe passos firmes para uma melhor compreensão e reunião de 

 

6 Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/2019/12/12/um-mundo-cada-vez-mais-autonomo/ 
ou, ainda, em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/como-a-inteligencia-artificial-ja-esta-integrada-a-
rotina/> 
7 Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/12/pesquisa-global-
mostra-que-2021-deve-ser-o-ano-da-inteligencia-artificial-e-do-machine-learning.html> 
8 Tradução livre da autora: De longe, o maior perigo da Inteligência Artificial é que as pessoas concluam 
muito cedo que a entendem. 

https://mercadoeconsumo.com.br/2019/12/12/um-mundo-cada-vez-mais-autonomo/
https://veja.abril.com.br/tecnologia/como-a-inteligencia-artificial-ja-esta-integrada-a-rotina/
https://veja.abril.com.br/tecnologia/como-a-inteligencia-artificial-ja-esta-integrada-a-rotina/
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diferentes panoramas históricos, teóricos e conceituais e, se mantem longe de 

imunidades críticas, uma vez que, as ideias não se constroem na solidão, mas a partir 

do compartilhamento e do debate.  

2.1 Inteligência Artificial no Divã – Sobre (Tentar) Dizer o que se é 

“O termo “Inteligência Artificial” tem sido utilizado de modo indiscriminado e sem 

precisão conceitual” (VERONESE; SILVEIRA; LOPES, 2019, p.237). A partir dessa 

afirmação jogamos a bola em campo.  

Apesar das inúmeras e frutíferas pesquisas, na atualidade não há entre os 

especialistas uma unanimidade, um consenso, em relação a um conceito/definição do 

que é IA, e esta ausência de conceito preciso e universal é compreendido como um 

dos maiores impulsionadores do crescimento e desenvolvimento do campo de 

estudos, uma vez que, não impõe um limite de visão aos seus pesquisadores. 

(PEIXOTO; SILVA, 2019)  

Sobre conceituar a IA, uma das problemáticas que se demonstra é a de 

natureza semântica, e vem sendo alvo de muitas críticas. A ideia de “artificialidade” 

para parte majoritária dos teóricos está relacionada com o ímpeto de emularmos 

tecnicamente a inteligência humana em agentes não humanos. Contudo, mesmo que 

pareça um projeto ambicioso, a IA já alcança metas surpreendentes e um grande 

avanço em relação a sua capacidade lógico-racional, e faz com que seja previsível a 

superação da inteligência lógico-racional humana em um futuro muito próximo. Para 

alguns autores há o risco de a nomenclatura “Inteligência Artificial” ficar defasada, e, 

inclusive, poderá ser substituída pelo termo “Inteligência Computacional”. (MAGRANI, 

2019) 

Mesmo cientes do desafio de conceituar, vamos às tentativas (necessárias) de 

compreender a essência desses sistemas que vieram para alterar profundamente o 

mundo como conhecemos, e para isso está pesquisa recorrerá aos mais diversos 

autores e pesquisadores do campo da IA, da matemática, da ciência da computação, 

da filosofia, das engenharias, entre outras, deixando claro a necessidade de 

interdisciplinaridade para alcançarmos as respostas necessárias. 

Partimos de Miles Brundage (2018), pesquisador dos impactos sociais da IA 

e chefe de pesquisa do OpenAI nos Estados Unidos, que entendeu a IA como um 

corpo de pesquisa e engenharia que objetiva usar a tecnologia digital para a criação 



26 

de sistemas aptos a desempenhar atividades para as quais se utilizaria a inteligência 

de um indivíduo humano, e, destaca que, mais importante do que os feitos da IA em 

uma tarefa específica é o fato de esta combinar as propriedades das tecnologias 

digitais em geral, com as propriedades que se pensava serem unicamente humanas, 

como a competência. (PEIXOTO; SILVA, 2019) Essas propriedades que até então 

eram associadas à mente humana, como, por exemplo, solucionar problemas e 

aprender, formou um pré-requisito para o desenvolvimento da IA: o aprendizado das 

máquinas.9 (CARBONELL; MICHALSKI; MITCHELL, 1983) 

O conceito de IA apresentado por McCarthy (2007, p.2) é:  

 IA is the science and engineering of making intelligent machines, especially 
intelligent computer programs. It is related to the similar task of using 
computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine 
itself to methods that are biologically observable.10 

Para o engenheiro de software Richard Urwin (2016): 

a IA é uma ferramenta construída para ajudar ou substituir o pensamento 
humano. É um programa de computador, que pode estar numa base de 
dados ou num computador pessoal ou embutido num dispositivo como um 
robô, que mostra sinais externos de que é inteligente — como habilidade de 
adquirir e aplicar conhecimento e agir com racionalidade neste ambiente.  

O maior (e talvez eterno) desafio da IA, segundo Margaret A. Boden (2016), 

professora pesquisadora de Ciências Cognitivas na Universidade de Sussex, na 

Inglaterra, é fazer com que computadores realizem tarefas típicas da mente humana, 

e, essa busca passa por três elementos nucleares, sendo eles: software, hardware e 

ideia.  

Neste sentido: 

Imaginar a IA como um software, nos ajuda a concebê-la como uma 
sequência de códigos e instruções que pode, por exemplo, realizar tarefas 
humanas, como encontrar associações entre dados e fazer previsões futuras. 
Conceber a IA como hardware nos força a ponderar a capacidade de 
processamento de informações que sempre é feita em computadores 
fisicamente presentes em algum lugar – mesmo que no seu celular – e que 

 

9 Aprendizado de máquina" é uma aplicação de inteligência artificial na qual os computadores usam 
algoritmos (regras) incorporados no software para aprender com os dados e se adaptar com a 
experiência. Tradução livre da autora. No original, em inglês: "Machine learning" is an application of AI 
in which computers use algorithms (rules) embodied in software to learn from data and adapt with 
experience. Em: DONAHUE, Lauri. A Primer on Using Artificial Intelligence in the Legal Profession. 
Acesso em 19 de junho de 2019. 
10 Tradução livre da autora: “IA é a ciência e a engenharia de se fazer máquinas inteligentes, 
especialmente programas de computadores inteligentes. Está relacionada à tarefa similar de usar 
computadores para entender inteligência humana, entretanto IA não necessita estar restrita a métodos 
que são biologicamente observáveis.” 
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IA pode ainda ser associada às inovações da robótica, levando o software a 
poder coletar informações e executar ações de forma autônoma. Por fim, a 
IA precisa ser pensada como ideia, algo que não seja apenas um substituto 
da mente humana, mas paralelo. E esse pensamento é presente e útil para 
conceber as possibilidades e potenciais de utilização da IA desde os ensaios 
de Alan Turing, em 1936, que demonstrou que toda forma de cálculo humano 
pode ser performada por um sistema matemático baseado nos números 0 e 
1. (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019, p. 54)    

É muito comum encontrar afirmações confusas no sentido de que a IA é nada 

mais do que algoritmos11, contudo, tal confusão não é totalmente equivocada. Os 

sistemas de IA são compostos por algoritmos juntamente a outras aplicações de 

computadores, mas, uma das diferenças está justamente na natureza das tarefas 

executadas por sistemas de IA que, são significativamente diferentes e mais amplas 

do que as atividades12 executadas unicamente por algoritmos. (RUSSEL, 2018)  

Para alcançar uma melhor compreensão sobre o tema vale salientar que: 

[...] definições mais recentes apontam que a expressão “Inteligência Artificial” 
se refere à habilidade de um sistema de interpretar corretamente dados 
externos, aprender a partir destes dados e usar o aprendizado para alcançar 
objetivos e tarefas específicos por meio da adaptação flexível. Nesse sentido, 
ela difere de conceitos como “internet das coisas” e “big data”: o primeiro se 
refere à ideia de que dispositivos podem ser equipados com sensores e 
softwares para coletar e intercambiar informações, sendo uma forma 
específica de obtenção de dados externos requeridos para a Inteligência 
Artificial; já o segundo é mais amplo que o primeiro e na medida em que 
também inclui dados coletados por outros meios, como aplicativos móveis de 
mídias sociais ou base de dados internas das empresas. (STEIBEL; 
VICENTE; JESUS, 2019, pp. 54-55) 

A IA utiliza a informação externa obtida pelos dispositivos supracitados (IoT e 

big data) como um input para identificar as regras e modelos subjacentes ao confiar 

em perspectivas, como, por exemplo, o aprendizado de máquinas (métodos que 

auxiliam os computadores a aprenderem sem que tenham sido programados.) 

(STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019) 

 

11 Segundo Horowitz (2008), os algoritmos desempenham um importante papel no desenvolvimento 
de soluções de informática, quando projetados de forma eficiente. Segundo ele, “são um conjunto de 
finito de instruções que, seguidas, realizam uma tarefa específica”. Essa concepção mais ampla pode 
ser complementada com as seguintes características: 1) input: fornecido externamente; 2) output: 
quantificável produzido; 3) definiteness: sendo cada instrução clara e inequívoca; 4) finiteness: 
terminando após um número finito de etapas; 5) effectiveness: com cada instrução sendo básica o 
suficiente para ser viável e executada por uma pessoa. (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 71)  
Ou, ainda, na definição didádica de Gutierrez (2019) “os algoritmos de análise, grosso modo, são 
aqueles que cruzam dados já estruturados, e nos ajudam a fazer correlações e buscar padrões. Um 
bom exemplo seria uma planilha simples de Excel. Tanto os dados quanto os parâmetros possíveis de 
tratamento dados são dados a priori, ficando ao utilizador do algoritmo a possibilidade de manipulá-lo 
dentro de um contexto específico e com algumas limitações.” 
12 Exemplos de atividades executadas por algoritmos: classificar listas de números; calcular raiz 
quadrada. (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 76)  
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Andreas Kaplan e Michael Haenlein (2019) lembram que, os sistemas de IA 

atualmente podem ser classificados como: analíticos, inspirados em humanos e 

humanizados. Os sistemas analíticos são compostos por características da 

inteligência cognitiva (representações do mundo + conhecimento com base em 

experiências passadas = decisões futuras). Já os sistemas inspirados em humanos, 

são dotados de elementos de inteligência cognitiva e emocional (apresentam 

representatividade de emoções na tomada de decisão). Quanto aos sistemas 

humanizados, estes apresentam competências da soma de inteligência cognitiva, 

emocional e social (apresentam capacidade de ter consciência própria em interação 

com outros sistemas): 

Nesse sentido, seria limitado compreender a Inteligência Artificial como 
meramente hardware. É preciso vê-la como um conjunto de sistemas que 
variam em possibilidades e potencialidades (BODEN, 2016), as quais variam 
de acordo com as alterações em três dimensões técnicas: a presença de 
dados, a capacidade de processamento e o desenvolvimento de softwares. 
(ENSMENGER; ASPRAY, 2012)  

A IA possui raízes que remontam os ensaios investigativos desenvolvidos por 

Alan Turing13 que, com o fim de compreender a efetividade do poder dos 

computadores criou um método de avaliação de uma máquina, para identificar se ela 

é capaz de se passar por um humano em uma conversa por escrito. Este método 

recebeu o nome de Teste de Turing, originalmente conhecido como Jogo da Imitação, 

(título do filme de 2014 que retratou a vida de Alan Turing14 e teve o ator Benedict 

Cumberbatch no papel principal): 

O artigo de Alan Turing “Computer Machinary and Intelligence”, publicado em 
1950, afirma não haver sentido na pergunta: “poderia uma máquina pensar?”. 
Ela seria vaga demais. Ele explica que a única maneira de saciar a 
compressão humana sobre o tema seria imaginar como uma máquina poderia 
simular uma pessoa. Ele propõe, assim, o conhecido “jogo da imitação”. 
Porém, esse artigo traz outras informações relevantes que precisam ser 
definidas. Além do jogo da imitação, ele explica o que seria – depois – 
conhecido como uma máquina de Turing, ou seja, um computador; ou, uma 

 

13 Turing, Alan Mathison. Computer Machinery and Intelligence. Source: Mind, New Series, vol. 59, 
No. 236, 1950,  pp. 433-460.  
14 “Turing seria reconhecido por ter inventado o computador e quebrado os códigos dos nazistas 
contribuindo para a vitória dos aliados na II Grande Guerra, mas foi condenado por homossexualismo, 
castrado quimicamente e terminou por se suicidar em 1954. Apenas no fim de 2013 recebeu o perdão 
real. No ano seguinte, seria lançado o filme The Imitation Game, drama norte-americano sobre a história 
da quebra dos códigos nazistas por Turing e sua equipe durante a II Guerra Mundial. Sucesso de 
público e crítica, a película – dirigida por Morten Tyldun e escrita por Graham Moore – baseou-se na 
biografia de Andrew Hodges Alan Turing: the Enigma. Dentre as biografias de Alan Turing disponíveis, 
destaco a de David Leavitt intitulada The man who knew too much: Alan Turing and the invention of the 
computer (2006).” (MISKOLCI, 2016, p.278) 
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máquina universal. Pelo seu diagnóstico, seria possível, em cerca de 
cinquenta anos no futuro, produzir uma máquina que conseguisse vencer o 
jogo da imitação (VERONESE; SILVEIRA; LOPES, 2019, p.238) 

Neste viés Shabbier e Anwer (2018, p.3-4) apresentam um recorte muito 

interessante:  

Artificial Intelligence has facilitated us in almost every field of life and has 
immense scope in future for more productivity and betterment. The origin of 
artificial intelligence goes back to the advances made by Alan Turing during 
World War II in the decoding of messages. The term as such was first used in 
1950, but it was only in the 1980s when research began to grow with the 
resolution of algebra equations and analysis of texts in different languages. 
The definitive takeoff of Artificial intelligence has come in the last decade with 
the growth of the internet and the power of microprocessors. “Artificial 
intelligence may be the most disturbing technology the world has ever seen 
since the industrial revolution” Paul Daugherty, Accenture’s chief technology 
officer, recently wrote in an article published by the World Economic Forum. 
This field is now booming due to the increase in ubiquitous computing, lowcost 
cloud services, new algorithms and other innovations, adds Daugherty. 
Developments in Artificial Intelligence go hand in hand with the development 
of processors that over time have made them start to see these technologies 
as intellectual, even changing our idea of intellect and forthcoming the 
perceptions of ’machine’, traditionally unintelligent capacity previously 
assigned exclusively to man. The AI was introduced to the scientific 
community in 1950 by the English Alan Turing in his article ”Computational 
Machinery and Intelligence.” Although research on the design and capabilities 
of computers began some time ago, it was not until Turing’s article appeared 
that the idea of an intelligent machine captured the attention of scientists. The 
work of Turing, who died prematurely, was continued in the United States by 
John Von Neumann during the 1950s. His central contribution was the idea 
that computers should be designed using the human brain as a model. Von 
Neumann was the first to anthropomorphize the language and conception of 
computing when speaking of memory, sensors etc. of computers. He built a 
series of machines using what in the early fifties was known about the human 
brain, and designed the first programs stored in the memory of a computer15  

 

15 Tradução livre da autora: “A Inteligência Artificial nos facilitou em quase todos os campos da vida e 
tem um imenso espaço no futuro para mais produtividade e melhoria. A origem da inteligência artificial 
remonta aos avanços feitos por Alan Turing durante Segunda Guerra Mundial na decodificação de 
mensagens. O termo como tal foi usado pela primeira vez em 1950, mas foi apenas na década de 1980 
quando a pesquisa começou a crescer com a resolução da álgebra equações e análise de textos em 
diferentes línguas. A decolagem definitiva da inteligência artificial chegou na última década com o 
crescimento da internet e o poder de microprocessadores. “A inteligência artificial pode ser o a 
tecnologia mais perturbadora que o mundo já viu desde a revolução industrial” Paul Daugherty, chefe 
de tecnologia da Accenture, escreveu recentemente em um artigo publicado pelo Fórum Econômico 
Mundial. Este campo está crescendo devido ao aumento da computação ubíqua, serviços em nuvem 
de baixo custo, novos algoritmos e outras inovações, adiciona Daugherty. Desenvolvimentos em 
Inteligência Artificial vão lado a lado com o desenvolvimento de processadores que ao longo do tempo 
os fizeram começar a ver essas tecnologias como intelectual, mesmo mudando nossa ideia de intelecto 
e chegando às percepções de "máquina", capacidade tradicionalmente não inteligente anteriormente 
atribuída exclusivamente ao homem. A IA foi apresentada à comunidade científica em 1950 pelo inglês 
Alan Turing em seu artigo” Computacional Maquinário e Inteligência.” Embora as pesquisas sobre o 
design e as capacidades dos computadores tenham começado há algum tempo, não foi até que o artigo 
de Turing apareceu que a ideia de uma máquina inteligente chamou a atenção dos cientistas. O 
trabalho de Turing, que morreu prematuramente, foi continuado em os Estados Unidos por John Von 
Neumann durante os anos 1950. Sua contribuição central foi a ideia de que os computadores devem 
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Partindo deste insight, não se pode deixar de contar que a IA ganha uma 

espécie de “certidão de nascimento”16, a partir das pesquisas de um grupo de 

cientistas, no verão de 1956 em uma conferência realizada pelo cientista e professor 

emérito da Stanford University, John McCarthy, em Dartmouth17. (MIRANDA; LIMA, 

2019) McCarthy cunhou o termo “Artificial Intelligence” “considerando que um 

programa de computador poderia ser considerado IA se fosse capaz de fazer algo que 

normalmente atrelamos à inteligência de seres humanos” (MAGRANI, 2019, p.51): 

Importante demonstrar aqui que McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon de 

maneira muito assertiva (e intuitiva) indicaram os primeiros caminhos da IA: 

O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que todos os aspectos 
de aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência podem, em 
princípio, ser descritos com tanta precisão que uma máquina pode ser feita 
para simulá-la. Será feita uma tentativa de descobrir como fazer com que 
máquinas usem linguagem, abstrações de formulários e conceitos, resolvem 
tipos de problemas agora reservados para os humanos melhorarem a si 
mesmos. Pensamos que um avanço significativo pode ser feito em um ou 
mais desses problemas, se um grupo cuidadosamente selecionado de 
cientistas trabalhar em um conjunto para um verão.18 

 Para Elaine Rich (1983) ainda que, a força emitida pela ficção científica e a 

orientação metafórica sejam propulsoras da disseminação e da compreensão de seu 

significado, em uma tentativa mais prática de definição dispõe que, a IA é “[...] 

singularmente, a construção de possibilidades para que os avanços tecnológicos 

executem tarefas em melhores e mais rápidas condições do que a pessoa humana.” 

(MIRANDA; LIMA, 2019, p. 109) A raiz conceitual desnuda o caráter científico 

(vinculado aos estudos da ciência da computação) da IA, desenvolvida para elaborar 

mecanismos e dispositivos que se assemelhem a condição e cognição humana, 

 

ser projetados usando o cérebro humano como modelo. Von Neumann foi o primeiro a antropomorfizar 
a linguagem e concepção de computação quando se fala em memória, sensores, etc. de computadores. 
Ele construiu uma série de máquinas usando o que no início dos anos cinquenta se sabia sobre o ser 
humano cérebro, e projetou os primeiros programas armazenados na memória de um computador”  
16 O contexto histórico desta narrativa será aprofundado nos próximos tópicos deste trabalho. 
17 New Hampshire, Estados Unidos. 
18 McCarthy,J; MINSKY,M.L; ROCHESTER, N; SHANNON, C.E.  A proposal to the Dartmouth Summer 
Research on Artificial Intelligence. August 31, 1955. Disponível em: 
[jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf]. Acesso em 02.06.2019. Tradução livre da autora. 
No original, em inglês: “The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of 
learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine 
can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form 
abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. 
We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected 
group of scientists work on it together for a summer.” 
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especialmente sobre o raciocínio, a percepção, tomada de decisão e solução de 

problemas.  (MIRANDA; LIMA 2019) 

2.2 The Super Duper AI19 - um admirável mundo novo 

A IA (como a que conhecemos hoje) começou a ser idealizada na década de 

30, momento em que são datadas, também, as primeiras explorações de seu 

potencial. Este cenário foi antecedido (e MUITO!) pela literatura científica, bem como, 

antecedido e acompanhado pela literatura de ficção científica, com apoio do 

imaginário popular. Expandindo para novas possibilidades, a comparação entre 

humano e as máquinas, trouxe vida a gigante capacidade de cálculo que, inicialmente 

foi entendida como uma contraposição à capacidade humana (o padrão de 

comparação por excelência) e, atualmente, é vista como inerente e intrínseca aos 

computadores diante de uma realidade concreta, passível de novas comparações 

entre humanos e máquinas, criações e criadores. (DONEDA, et al., 2019). 

Em uma breve análise da linha do tempo da IA, fica nítido o galgar evolutivo 

sobre a sua pesquisa: 

Em um ensaio clássico de 1945, que antecipa cenários que se tornariam 
cotidianos nas décadas seguintes, Vannevar Bush (1945) conjecturou que o 
tratamento automatizado da informação viria a se tornar um adendo ou 
apêndice da memória humana. A intuição de Bush veio em uma época na 
qual a tecnologia para o processamento automatizado de informações 
começava a se tornar realidade, após ter seus fundamentos estabelecidos 
em modelos que, até hoje, são referência para a computação, como a 
Máquina de Turing, concebida, em meados da década de 1930, por Alan 
Turing (1948). (DONEDA, et al., 2019, p. 96) 

A ideia e a possibilidade de as máquinas realizarem ações que até então eram 

particularmente humanas, fomentou as especulações sobre os “autômatos”: “Estes 

seriam engenhos concebidos pelo homem, em geral com características 

antropomorfizadas e que poderiam apresentar algo parecido (ou equivalente) ao livre-

arbítrio, sendo capazes de tomar decisões.” (DONEDA, et al., 2019, p. 96) Com a 

especulação do tema e presentes os elementos que poderiam simular a tomada de 

decisão por meio de um raciocínio lógico-dedutivo, surgiram, simultaneamente, as 

primeiras preocupações, com viés ético, sobre a atuações dos “entes tecnológicos”.   

 

19 “AI” é a sigla em inglês para Artificial Intelligence, e sua tradução literal para o português significa 
Inteligência Artificial. O termo super duper nas língua inglesa, se refere a coisas impressionantes, 
grandiosas, admiráveis, surpreendentes. Cambridge Dictionay. Super-duper meanings. Disponível 
em: <(https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/super-duper>. Acesso em 02.04.2020. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/super-duper
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Contrariando a onda de medo e incertezas com relação aos robôs e as 

tecnologias disruptivas20 que, obviamente, desafiavam uma sociedade que carregava 

consigo uma visão sombria sobre o tema (após vivenciar os horrores da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) e, enfrentando a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)), 

o apaixonado por robôs (e pelo desconhecido) e visionário, Isaac Asimov21, escreveu 

contos que criaram novos cenários para a inserção da tecnologia robótica na realidade 

da época. O termo robótica foi criado por Asimov, e foi citado pela primeira vez na 

história mundial, na página n.100 do conto “Runaround”, escrito por ele e publicado 

na edição de março de 1942, na revista Astounding Science Fiction, nos Estados 

Unidos, (posteriormente, veio a integrar o volume I, robot, de 1950, editado no Brasil 

em ASIMOV, Isaac. Eu, robô. Aleph: São Paulo, 2014) mesma página na qual ele 

elaborou as Três Leis da Robótica (ASIMOV, 1942ª, p. 100), e são elas: 

Primeira Lei da Robótica: Um robô não pode causar dano a um ser humano 
nem, por omissão, permitir que um ser humano sofra;  
Segunda Lei da Robótica: Um robô deve obedecer às ordens dadas por 
seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a 
Primeira Lei;  
Terceira Lei da Robótica: Um robô deve proteger sua própria existência, 
desde que essa proteção não se choque com a Primeira nem com a Segunda 
Lei da Robótica. (ASIMOV, 1942ª, p.100) 

As leis criadas por Asimov, são compreendidas com o que podemos considerar 

como rudimentos de uma ética da IA, fundamentos do pensamento ético cibernético, 

e a sua obra I, robot como o baluarte do novo sistema, tendo antecipado a ciência da 

computação, a robótica e os sistemas de IA. (NISHIYAMA;TERMEL,2020, p.18). As 

 

20 Na definição de Susskind (2017) “tecnologias disruptivas são aquelas que fundamentalmente 
desafiam e alteram o funcionamento de uma empresa ou setor.” Tradução livre do autor. No original, 
em inglês: “disruptive technologies fundamentally challenge and change the functioning of a firm or a 
sector”. 
21 Isaac Asimov (1920-1992) foi um dos autores mais populares e representativos da Ficção Científica 
do século XX. As publicações de suas obras influenciaram diversos escritores e cientistas, moldando o 
imaginário popular sobre Ciência e Tecnologia, criou um novo cenário para o entendimento dos 
avanços tecnológicos. Além da ficção, seus contos e livros (aproximadamente 500 títulos) trataram de 
ciência, história da ciência, história da sociedade, e filosofia. Entre a ficção e a ciência, Asimov 
demonstrou diversos cenários tecnológicos a partir de um ambiente científico que vivenciou e 
vivenciava. Isaac Asimov, russo-americano, antes de se tornar um dos maiores autores de ficção 
científica do mundo, foi, profissionalmente, um cientista. Aluno das escolas públicas do Brooklyn, em 
1935 – então com 15 anos – ingressou no curso de química na Universidade de Colúmbia (PEREIRA, 
2018). 
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indagações éticas levantadas na época, permanecem debruçadas sob o debate 

contemporâneo do tema.22  

Conforme mencionado no tópico anterior, o desenvolvimento da IA, a partir da 

década de 1950, recebeu seu batismo, (mais precisamente, no ano de 1956) POR 

McCarthy. (MIRANDA; LIMA, 2019) Na década de 60, novos marcos da IA sugiram, 

incluindo aí as teorias de Joseph Wiezebaum (programa ELIZA – década de 70) sobre 

a utilização de linguagem “natural” para comunicação com computadores, e foi na 

década de 70 que se introduziu os “sistemas especializados”23. (DONEDA, et al., 

2019)  

Em meados da década de 1980, nasceram novas percepções: 

A invenção da imprensa e do livro impresso no século XV criou a possibilidade 
de armazenamento de conhecimento [...] A Revolução Industrial iniciada no 
século XVIII trouxe máquinas que substituíram o trabalho físico e ganhos de 
produtividade [...] Contudo, a máquina era controlada de perto pelo homem, 
e faltava uma base de conhecimento ou inteligência. Já se colocava em 
meados da década de 1980, que uma quinta geração de computadores – 
desenvolvida após  os hardwares baseados em válvulas e tubos a vácuo, 
transistores, circuitos integrados/semicondutores e circuitos integrados bem 
extensos – não seria a extensão direta do livro ou da máquina, mas 
incorporaria a habilidade de executar ações em face da incerteza – uma 
habilidade humana universal - , oferecia tarefas relacionadas a consultoria e 
gestão, captaria formas de pensamento estratégico e tático e reconheceria 
as palavras faladas. [...], armazenaria experiências e os julgamentos de 
pessoas; manteria julgamentos consistentes na busca de soluções, livre da 
falibilidade humana; permitiria reduzir a mão de obra humana na execução 
de tarefas e melhoraria as capacidades criativas e inovadoras de estudantes. 
– MUSPRATT, 1986 –(STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019, p. 56) 

Apesar de as bases teóricas dos seus elementos computacionais poderem ser 

ao menos antevistos, a implementação destes sistemas de IA não aconteceu de 

imediato. A sua utilidade e aplicabilidade revelaram-se bastante restritas, por, 

basicamente, duas razões: a limitação da capacidade de processamento dos 

computadores; e, os limites das primeiras abordagens da implementação de sistemas 

de IA. (DONEDA, et al., 2019) Nesse mesmo sentido, Negnevitsky (2004) e 

Ensmenger e Aspray (2012) indicam que apesar do surgimento de novas ferramentas 

e da evolução dos computadores a IA, incialmente, não conseguiu atingir todas as 

 

22 Vale ressaltar a fala de Eduardo Magrani (2019, p. 27): “apenas para fins conceituais, nem toda 
inteligência artificial é humanoide e nem todas as coisas (digitais, conectadas ou analógicas) são 
inteligentes.”  
23 “Os sistemas especializados confiavam em testes de cenários “se-então”, e a fidelidade desses 
sistemas dependia da habilidade de identificar os problemas, endereçar o objetivo do usuário, identificar 
o tipo de procedimento a ser usado, julgar a confiabilidade da informação, encontrar lacunas e erros e 
apontar informações conflitantes.” (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019, p. 57) 
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suas possibilidades e potencialidades, pois os cientistas à época lidavam com 

questões importantes (e limitantes) como a carência de dados, a capacidade de 

processamento limitada de recursos disponíveis, bem como o desenvolvimento ainda 

precário dos softwares.         

Murray A. Muspratt (1986) relatava sobre as duas faces distintas da IA que se 

desenhava durante a década de 80: A primeira era a pressão pela procura, e não 

apenas a busca do homem pela inovação e desbravamento de novas fronteiras, essa 

procura se referia a necessidade de defesa em um cenário de rivalidade entre grandes 

potências no contexto da Guerra Fria; um ambiente de formulação cada vez mais 

complexo e o aumento expressivo dos custos de mão de obra.  A segunda face era a 

do impulso tecnológico, que se pautava em um cenário com queda do custo dos 

hardwares, em que aconteciam descobertas de novas arquiteturas computacionais, 

acompanhada de uma explosão de pesquisas e estudos que culminaram um maior 

conhecimento sobre a computação; maiores também, foram os investimentos em 

recursos nacionais direcionados para a inovação tecnológica (nesse último quesito, 

destacou, especialmente, Estados Unidos e Japão) 

Dos anos 1980 até meados dos anos 2000 vivenciamos um longo “inverno” no 

avanço dos estudos e nas atividades de inovação que dizem respeito a IA, e, mais 

recentemente, há cerca de uma década, voltamos a avançar, a passos largos (à lá 

salto em distância) no campo de desenvolvimento de ferramentas de IA. Entre as 

principais causas para esse avançar frenético é possível apontar a enorme massa de 

dados que passou a estar disponível, o incremento computacional e a redução de 

custos a partir da computação em nuvem, a criação de novos tipos de algoritmos que 

tornaram possível a emulação da capacidade humana cognitiva, e o início do que 

chamamos de “mineração de dados”. (GUTIERREZ, 2019) 

2.2.1 De onde viemos já sabemos, mas aonde estamos?   

 Compreender em que estágio estamos em relação a IA é primordial para as 

discussões que se seguirão no transcorrer deste trabalho. 

A IA encontra-se, atualmente, em um processo exponencial de crescimento, 

emergindo em uma nova realidade, transformando nosso mundo em algo 

completamente novo. A humanidade está vivenciando o que os cientistas chamam de 

“convergência tecnológica” (ENGELMANN; WERNER, 2019): 
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CKTS (convergence of knowledge, technology, and society) is defined as the 
escalating and transformative interactions among seemingly different 
disciplines, technologies, communities, and domains of human activity to 
achieve mutual compatibility, synergism, and integration, and through this 
process to create added value and branch out to meet shared goals. 
Convergence has been progressing by stages over the past several decades, 
beginning with nanotechnology for the material world, followed by 
convergence of nanotechnology, biotechnology, information, and cognitive 
science (NBIC) for emerging technologies. (ROCO; BAINBRIDGE; 2013, p. 
1)24 

Com a finalidade de compreender melhor o cenário que a “convergência 

tecnológica” nos apresenta, aqui opta-se por fixar os olhos aos importantes 

apontamentos de Klaus Schwab (2016) formando uma breve linha do tempo. 

Aproximadamente entre os anos de 1760 e 1840 ocorreu a Primeira Revolução 

Industrial, que deu início a produção mecânica, impulsionada pela construção de 

ferrovias, bem como pela invenção das máquinas a vapor. Já, a Segunda Revolução 

Industrial iniciou ao findar do século XIX e meados do século XX, provocada pelo 

advento da eletricidade e da linha de montagem – o que possibilitou a produção em 

massa. A década de 60 trouxe com ela a arrebatadora Terceira Revolução Industrial, 

a que costumeiramente é chamada de “Revolução Digital” ou “Revolução dos 

Computadores”, tal momento da história foi impulsionado pelos desenvolvimentos dos 

semicondutores25, da computação em mainframe26 (década de 1960), pela 

computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990). 

(SCHWAB, 2016) 

Até que:  

 

24 Tradução livre da autora: “CKTS (convergência de conhecimento, tecnologia e sociedade) é definido 
como o escalonante e transformador interações entre disciplinas aparentemente diferentes, 
tecnologias, comunidades e domínios humanos atividade para alcançar compatibilidade mútua, 
sinergismo, e integração, e através deste processo para criar valor agregado e ramificação para atingir 
objetivos comuns. A convergência tem progredido por etapas ao longo do nas últimas décadas, 
começando com a nanotecnologia para o mundo material, seguido pela convergência de 
nanotecnologia, biotecnologia, informação e ciência cognitiva (NBIC) para tecnologias emergentes.” 
25 “Muito utilizado em equipamentos eletrônicos, os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua 
condição de isolante para condutores com grande facilidade. Isso se deve ao fato de que os 
semicondutores possuem uma banda proibida intermediária. 
A banda proibida é a região localizada entre as bandas de valência, ou camada de valência do átomo, 
e a banda de condução (região onde, sob ação de um campo elétrico, se forma a corrente elétrica). Os 
semicondutores podem ser de silício ou germânio, utilizados para a fabricação de componentes 
eletrônicos, como, por exemplo, os transistores.” Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/semicondutores.htm Acesso em 13.01.2021 
26 “Mainframe é um computador de grande porte projetado para manusear um grande volume de 
dados e executar simultaneamente programas de uma grande quantidade de usuários. Ainda 
que, “grande” possa significar o tamanho de uma sala, a maioria dos mainframes de hoje é muito menor, 
embora ainda seja um pouco maior do que um computador pessoal (PC).” Disponível em: 
https://techenter.com.br/o-que-e-mainframe/ Acesso em 13.01.2021 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/semicondutores.htm
https://techenter.com.br/o-que-e-mainframe/
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Ciente das várias definições e argumentos acadêmicos utilizados para 
descrever as três primeiras revoluções industriais, acredito que hoje estamos 
no início de uma quarta revolução industrial. Ela teve início em na virada do 
século e baseia-se na revolução digital. É caracterizada por uma internet mais 
ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram 
mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou 
aprendizagem de máquina). As tecnologias digitais, fundamentadas no 
computador, software e redes, não são novas mas estão causando rupturas 
à terceira revolução indústria; estão se tornando mais sofisticadas e 
integradas e, consequentemente, transformando a sociedade e a economia 
global. Por esse motivo, os professores Erik Bryjolfosson e Andrew MacAfee 
do Massachusetts Institute os Technology (MIT) disseram é a “segunda era 
da máquina” no título do livro publicado por eles em 2014; estes dois 
professores afirmaram que o mundo está em um ponto de inflexão em que o 
efeito dessas tecnologias digitais irá se manifestar com “força total” por meio 
da automação de “coisas em precedentes”.(SCHWAB, 2016, p. 16) 

Klaus Schwab (2016), discorda das considerações de alguns autores e 

pesquisadores sobre estarmos vivendo apenas mais um aspecto dentro da Terceira 

Revolução Industrial, ele sustenta que a estamos, sim, vivendo a Quarta Revolução 

Industrial e apresenta três critérios que se ampara essa convicção: a velocidade, a 

amplitude e profundidade e o impacto sistêmico:  

- Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui 
em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do mundo 
multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos; além disso, 
as novas tecnologias, geram outras mais novas e cada vez mais qualificadas. 
- Amplitude e profundidade: ela tem a revolução digital como base e 
combina varias tecnologias, levando a mudança de paradigma sem 
precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A 
revolução não esta modificando apenas o “o que” e o “como” fazemos as 
coisas, mas também “quem” somos. 
- Impacto sistêmico: ela envolve a transformação dos sistemas inteiros entre 
países e dentro deles, em empresas, indústrias, e em toda a 
sociedade”(SCHWAB, 2016, p. 13) 

Imersos nesta nova revolução, ficamos frente a frente com a 

hiperconectividade. Essa nomenclatura surgiu inicialmente com a finalidade de 

descrever o estado de disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer 

momento. No desenrolar das pesquisas acerca do tema, o termo hiperconectividade 

apresentou alguns desdobramentos significativos como, por exemplo: o conceito de 

always-on, estado em que as pessoas estão conectadas a todo momento; readly 

accessible, que é a possibilidade de estar prontamente acessível; riqueza de 

informações; interatividade; always recording, que é o armazenamento contínuo de 

dados. Ou seja, simplificando a definição, o termo hiperconectividade está muito 

atrelado a três situações, quais sejam: comunicação entre indivíduos (person-to-
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person); comunicação entre indivíduos e máquina (human-to-machine); e entre 

máquinas (machine-to-machine/machine learning) (MAGRANI, 2019) 

Por isso que:  

[...] o avanço da hiperconexão depende do aumento de dispositivos que 
enviam e recebem estas informações. Exemplos disto são os inúmeros 
wearables (tecnologias vestíveis) disponíveis no mercado e as várias opções 
de sensores utilizados no setor agrícola e nas industrias cada vez mais 
automatizadas com componentes de IoT e de Inteligência Artificial (em inglês, 
Artificial Intelligence – AI), fenômeno que vem sendo denominado de 
“Indústria 4.0” (MAGRANI, 2019, p. 21)27 

Além da velocidade, da amplitude, do impacto sistêmico, da hiperconectividade, 

da convergência tecnológica, estamos vivenciando a singularidade desta Quarta 

Revolução Industrial em razão da crescente harmonização e integração de muitas 

descobertas e disciplinas diferentes. Como menciona Klaus Schwab (2016, p.19) “as 

inovações tangíveis que resultam da interdependência entre tecnologias distintas não 

mais são ficção científica.” O citado autor lembra ainda que, em The Secong Machine 

Age, Brynjolfsson e McAfee afirmaram que os computadores estão hábeis a ponto de 

dificultar a possibilidade de prever as novas utilidades e ferramentas da IA em um 

futuro próximo.  

A inteligência artificial (IA) está em nosso entorno, em carros que pilotam 
sozinhos, drones, assistentes virtuais e softwares de tradução. Isso está 
transformando nossas vidas. A IA fez progressos impressionantes, 
impulsionada pelo aumento exponencial da capacidade de processamento e 
pela disponibilidade de grandes quantidades de dados, desde softwares 
usados para descobrir novos medicamentos até algoritmos que preveem 
nossos interesses culturais. Muitos desses algoritmos aprendem a partir de 
“migalhas” de dados que deixamos no mundo digital. Isso resulta em novos 
tipos de “aprendizagem automática” e detecção automatizada que 
possibilitam robôs “inteligentes” e computadores a se autoprogramar e 
encontrar as melhores soluções a partir de princípios iniciais. 

Agora, já situados na linha temporal, podemos compreender em que estado 

evolutivo da tecnicidade envolvida no desenvolvimento da IA nós nos encontramos, e 

aonde estes sistemas estão atuando. Bem, na atualidade um dos elementos 

definidores da IA é a multiplicidade de formas, por meio das quais se dá o Machine 

 

27 “Indústria 4.0” é um termo que foi cunhado na Alemanha, no ano de 2011, durante a feira de 
Hannover, com o fim de descrever como isso irá revolucionar a organização das cadeias globais de 
valor. Quando a Quarta Revolução permite a existência e/ou desenvolvimento de “fábricas inteligentes” 
ela cria uma realidade em que sistemas físicos e virtuais cooperem de forma global e flexível, permitindo 
e impulsionando o surgimento de novos modelos operacionais. (SCHWAB, 2016, p.16) 
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Learning (aprendizado de máquinas). É possível identificar três formas de 

aprendizado: o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado reforçado: 

O primeiro mapeia um conjunto de inputs para um dado conjunto de 
resultados, incluindo métodos como regressão linear, arvores de 
classificação e redes neurais. No segundo os inputs são rotulados, mas o 
resultado não, o que significa que o algoritmo precisa inferir a estrutura 
subjacente dos próprios dados, como na análise de clusters que visa a 
agrupar elementos em categorias similares, mas nas quais nem a estrutura 
dos clusters nem seu número são conhecidos antecipadamente. Os usuários 
precisam colocar uma confiança maior no sistema de Inteligência Artificial. 
Isso ocorre, por exemplo, no reconhecimento do comando de voz dado pelo 
usuário. No aprendizado reforçado, o sistema recebe um resultado variável 
para ser maximizado e uma série de decisões que podem ser tomadas para 
impactá-lo. (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019, p.58) 

Mencionados os processos contemporâneos de aprendizado (dentro do campo 

da IA), podem ser destacados três usos centrais da IA sendo eles:  

Organização de dados – por exemplo, no contexto das instituições de ensino 

a IA permite a criação de assistentes virtuais de ensino que sejam capazes de 

responder a questões feitas por estudantes e personaliza as informações para dados 

individuais em um tipo de organização muito mais específico; já no que diz respeito 

as empresas, os algoritmos de IA permitem a organização e a  gestão de informações 

e portfólio de clientes; enquanto em cenários governamentais a IA pode, por exemplo, 

sistematizar dados sobre cidadãos a fim de definir políticas públicas baseadas na 

circulação de pessoas em determinadas regiões. (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019) 

 Outra possibilidade de uso central da IA é o auxílio à tomada de decisão – 

ela acontece a partir do processamento de dados e da oferta de informações 

fundamentais com o viés do conhecimento. Estes sistemas de IA ad hoc podem ser 

desenvolvidos e aplicados para auxiliar e suportar os interesses de gestores em suas 

tomadas de decisão. Aqui, é possível perceber a força da aplicação de técnicas de 

mineração de dados28 que permitem o desenvolvimento de modelos descritivos 

orientados por dados obtidos a fim de otimizar atividades como as de marketing, por 

exemplo. Kaplan e Haeilein (2019) lembram que por meio destes sistemas, governos 

e empresas podem recrutar funcionários com o auxílio de recrutadores virtuais 

capazes de identificar características específicas exigidas para preencher 

 

28 “Mineração de dados (em inglês, data mining) é o processo de encontrar anomalias, padrões e 
correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados. Através de uma variedade de 
técnicas, você pode usar essas informações para aumentar a renda, cortar custos, melhorar o 
relacionamento com os clientes, reduzir riscos e mais.” Disponível em:< 
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/mineracao-de-dados.html> Acesso em 13.01.2021 

https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/mineracao-de-dados.html
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determinados cargos, bem como, por sinais emocionais. Estas ferramentas de auxílio 

à tomada de decisão por sistemas de IA são questionadas quando utilizadas em 

contextos que requerem a análise e o julgamento humano para resolver/decidir 

problemas que estão muito longe de estarem bem estruturados. (STEIBEL; VICENTE; 

JESUS, 2019) 

E, não menos importante, a automação de decisão – aqui aparece o contraste 

entre a tecnologia informacional tradicional do auxílio à tomada de decisão e a 

automação da decisão. Enquanto a primeira com o processamento de informações 

auxilia na formulação da decisão humana, a segunda atua inserida no contexto da 

Quarta Revolução Industrial, diante das transformações disruptivas, causadas pela 

emergência das novas tecnologias, quando os computadores se tornaram capazes de 

decidir de maneira apropriada e com confiabilidade. Assim: 

A automação das decisões relacionadas a vendas, por exemplo, mostra-se 
disruptiva em relação à era não digital, uma vez que permite que empresas 
usem o aprendizado das máquinas e a Inteligência Artificial para aproveitar 
grandes bases de dados cruzando-as com dados disponíveis na internet para 
criar listas prospectivas. Nesse contexto, sites prometem oferecer insight 
estratégico e orientação tática na busca de pessoas para o tipo de negócio 
definido, com uma mensagem adequada. (SYA; SHARMA, 2018) Em face do 
desenvolvimento da Inteligência Artificial humanizada, professores robôs 
poderão atuar como moderadores de grupos de estudantes em escolas e 
universidades, tomando decisões autônomas. No contexto de empresas, 
agentes virtuais poderão lidar com queixas de consumidores e tomar 
decisões para solucionar os problemas indicados, Em contextos 
governamentais, sistemas de Inteligência Artificial poderão treinar 
psicologicamente funcionários e soldados que entrarão em zonas de guerras 
(KAPLAN; HAELEIN, 2019)” (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019, p. 59) 

A partir da narrativa sobre os usos centrais dos sistemas de IA, é possível 

verificar que existe uma subárea da IA em acelerado avanço, que são os assistentes 

inteligentes. É só olhar para a Siri da Appel, o Bixby da Samsung, a Alexa da Amazon, 

o Google Assistent da Google, entre outros que estão sendo lançados no mercado. 

São assistentes pessoais virtuais que começaram a surgir há apenas dois anos e já 

são uma febre entre os usuários ao redor do mundo. Os sistemas de IA que utilizam 

reconhecimento de voz estão progredindo quase que na velocidade da luz, uma 

velocidade tão rápida que falar com os computadores se tornará, em breve, uma regra 

e, então, surgirá algo que os cientistas nomeiam de “computação ambiental”, uma 

área do desenvolvimento tecnológico em que os assistentes pessoais virtuais estão 

disponíveis para fazer notas e responder as necessidades dos usuários a todo o 

tempo. (SCHWAB, 2016) 
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O nosso ecossistema pessoal já está e, em breve estará ainda mais recheado 

pelos dispositivos de IA, que nos ouvem, antecipam e nos auxiliando diante de nossas 

necessidades, quando requisitamos – e quando não requisitamos também!  

2.3 Inteligência artificial – restrita, geral e super inteligencia: as três 

categorias que já dominam passado, presente e futuro 

Para uma melhor compreensão sobre como a IA modifica as nossas vidas de 

uma maneira muito profunda é preciso conhecer e distinguir as três categorias 

apresentadas pelos cientistas: Inteligência Artificial Restrita, Inteligência Artificial 

Geral e Superinteligência. 

Inteligência Artificial Restrita - A IA Restrita ou IA Específica, inicialmente 

definida como IA fraca, se refere aos sistemas que carregam uma capacidade 

extremamente eficiente em áreas muito específicas, que chegam a superar em larga 

escala a capacidade humana na execução de determinadas funções, contudo, em 

contrapartida, se mostram incapazes de encontrar a solução para questões em outras 

áreas de maneira autônoma. (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019) 

A IA já foi um campo estritamente acadêmico, porém, ao sair das histórias em 

quadrinhos de ficção científica, pousar nas lousas de matemáticos e cientistas da área 

da ciência da computação, a IA se tornou um movimento, em especial a IA Restrita, 

que causou um impacto substancial na rotina das pessoas. Ilustrativos deste 

movimento são:  

[...] visão computacional e IA de planejamento conduzem os vídeo games que 
representam uma indústria de entretenimento maior que Hollywood; Deep 
Learning– uma forma de aprendizado de máquina que se baseia em 
representações em camadas de redes neurais – possibilitou o 
reconhecimento de discurso na pratica em telefones e outros aparelhos; 
Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing), 
representação de conhecimento (knowledge representation) e raciocínio 
(reasoning) permitiram que um computador vencesse o campeão do jogo de 
perguntas e respostas Jeopardy e estão mudando para melhorar a busca na 
web. Essas tecnologias ainda que impressionantes, são altamente ajustadas 
para tarefas específicas. Cada uma dessas aplicações demanda anos de 
pesquisa especializada em concepção. (PEIXOTON;SILVA; 2018, p.78) 

A IA Restrita, também é conhecida como AI Narrow, ou seja, IA estreita, e como 

o nome já indica, ela é destinada a execução de tarefas muito específicas, e 

demonstra capacidade de desempenho muito superior ao dos humanos. A IA Restrita 

atua com os algoritmos responsáveis pelos resultados de busca do Google que se 
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mostram capazes de revirar a Internet e mostrar ao usuário uma ordem de qualidade 

de informações dos sites monitorados, já ranqueadas, em questão de segundos, 

entretanto, essa tecnologia é incapaz de aplicar esse mesmo sistema de 

ranqueamento a outros formatos, assim como é incapaz de dirigir um carro autônomo. 

(STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019) 

Esse sistema de IA Restrita já possibilitaram a realização de tarefas que são 

utilizadas exaustivamente na nossa sociedade, como os comandos de voz de 

usuários, reconhecimento facial, inclusive, nas redes sociais, sistemas de segurança 

por vigilância de câmeras que reconhecem situações suspeitas ou acidentes, 

sistemas de reconhecimento biométrico, entre outros. Um caso que ganhou 

notoriedade na mídia internacional, é o diagnóstico de câncer de pele – uma IA que 

foi submetida a um processo de Machine Learning apresentou um índice de 98% de 

assertividade, enquanto os dermatologistas apresentaram um índice de assertividade 

de 86%, ou seja, a IA foi mais precisa no diagnóstico do que os médicos. (PEIXOTO; 

SILVA, 2018) Com isso surgem questionamentos éticos, como por exemplo, os 

médicos serão substituídos? Não precisaremos mais ir ao médico? Os diagnósticos 

médicos não são confiáveis? Todas questões sensíveis que poderemos responder 

nos próximos capítulos deste trabalho. 

 Inteligência Artificial Geral - Originalmente, os cientistas estudiosos do 

campo, a nomeavam IA forte, com capacidade similar à humana em todas as áreas. 

Russel (2016) revela que a IA Geral é direcionada para ambicioso projeto de criar 

sistemas inteligentes dotados de competências amplas, que seriam ao menos 

comparáveis com a teia de tarefas que podem ser realizadas pelos humanos. Esta 

categoria é considerada o “Santo Graal” das tecnologias, a que seria capaz de 

revolucionar o mundo. 

A afirmação que baseia quase todas as discussões da IA Geral é usualmente 
considerada demasiadamente óbvia para ser explicitada: os humanos são 
inteligentes de forma geral. É baseada pela percepção da ampla gama de 
tarefas e trabalhos que os humanos conseguem fazer. Por óbvio, não há uma 
ocupação humana que um humano não possa desempenhar. É difícil criar 
uma definição que seja independente de nossas preocupações e vieses 
humanos, então ficamos com a afirmação de que humanos são inteligentes 
de forma geral no sentido de que eles podem fazer todas as coisas que 
humanos podem fazer. É possível que se descubra uma forma mais 
significativa de dizer que humanos podem fazer muito com sua inteligência, 
mas por enquanto a pergunta se mantém em aberto. (PEIXOTONN; DA 
SILVA, 2018, p.77) 



42 

A IA Geral basicamente não se vincula a nenhuma tecnologia específica 

presente, mas ela explora a possibilidade de um sistema de IA ter capacidade de ser 

aplicado a várias áreas distintas e de maneira autônoma, e de certa forma superar a 

capacidade humana. Meredith Broussard (2018) afirma que, a IA Geral é uma 

categoria que está contaminada pelo senso comum e pela ficção, e é nada mais do 

que a IA que gostaríamos de ter disponível e não temos.  Os cientistas e 

desenvolvedores a associam com a intuição humana, essa habilidade intuitiva 

humana de reconhecer as informações, contextualizá-las em um ambiente de alta 

complexidade cognitiva e, a partir disso, ser capaz de tomar decisões assertivas. É 

possível associar esses sistemas aos que serão capazes de guiar carros, monitorar 

toda a internet buscando dados específicos e relacioná-los com uma infinidade de 

outras informações, o que se traduz na ampla capacidade de agir em ambientes de 

alta variabilidade. Utopicamente (ou não!) poderia ser considerado um sistema 

consciente. Basicamente, se trataria de um sistema capaz de estruturar, planejar e 

resolver questões autonomamente para tarefas a que nunca antes foi destinado. 

(STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019) 

Superinteligência - Basicamente, os sistemas de IA Geral são capazes de 

aprender conteúdos em uma velocidade e escala inuma, de modo que, rapidamente, 

ascenderiam a uma terceira categoria: a superinteligência. Segundo Stuart Russel 

(2016), esse sistema é aquele que vai, substancialmente, além da inteligência e 

capacidade cognitiva humana, que é capaz de produzir decisões de altíssima 

qualidade ultrapassando a capacidade de resposta do ser humano para a mesma 

questão, e essas decisões lançam um olhar mais além para o futuro, uma vez que 

analisam e consideram mais informações.  

Há uma série de preocupações e especulações acerca das consequências de 

uma superinteligência (sobre os computadores superarem a inteligência humana). 

Nick Bostrom (2014)29 afirma que, esse cenário apresenta riscos e oportunidades 

existenciais para a humanidade. Há ainda, os que preveem uma IA suficientemente 

 

29 O livro do filósofo Nick Bostrom, intitulado Superintellinge, é acusado por especialistas de ter sido o 
incitador e impulsionador dos discursos apocalípticos em algumas áreas da IA, especialmente quando 
afirma que: “A inteligência das máquinas será a última invenção que a humanidade precisará fazer”. 
Essa frase foi extraída da palestra que o filósofo ministrou em 2015, e está disponível na plataforma 
TED Talks, que já ultrapassou 4 milhões de visualizações. Disponível em: 
https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we
_are Acesso em 13.04.2021. 

https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are
https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are
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inteligente, capaz de desenvolver sistemas ainda melhores, causando uma “explosão 

de inteligência” ou uma “singularidade” e, como consequência, a criação de uma 

realidade em que os computadores serão, de fato, muito mais inteligentes do que os 

seres humanos, excederia, inclusive, a capacidade humana de controle e 

compreensão. (PEIXOTON; SILVA, 2018) 

Em entrevista para ao programa de rádio Today da BBC em outubro de 2019, 

em seguida publicada pela BBC News Brasil, o professor Stuart Russel inicia seu 

raciocínio com a seguinte fala: “O mote dos filmes de Hollywood é sempre que a 

máquina espontaneamente se torna consciente. Depois, decide que odeia seres 

humanos e quer matar a todos nós” e segue, afirmando que, algumas das 

preocupações da humanidade com relação a IA estão equivocadas, como, por 

exemplo, sobre “sentimentos”. Segundo ele, os robôs não serão dotados de 

sentimentos humanos, e esse é um motivo errado para nos preocuparmos, e salienta: 

“Não há realmente (nas máquinas) uma consciência ruim. Há sim uma competência 

com a qual temos de nos preocupar, a competência para atingir um objetivo que nós 

especificamos mal”.  

Seguindo com a entrevista, o professor Russel exemplificou hipoteticamente 

sobre uma ameaça real que a IA poderia representar, então, pediu para que os 

ouvintes imaginassem que temos um poderoso sistema de IA que é capaz de controlar 

o clima no nosso planeta e queremos utilizá-lo para reduzir os níveis de dióxido de 

carbono em nossa atmosfera com a finalidade de chegarmos a índices pré-industriais. 

“O sistema então descobre que a maneira mais fácil de fazer isso é se livrar de todos 

os seres humanos, porque são eles que estão produzindo todo esse dióxido de 

carbono. Você pode pensar: bom, faça o que você quiser, mas não se livre dos seres 

humanos. O que a máquina vai fazer?”, diz Russell que ainda finaliza lembrando que 

o exemplo fictício serve para demonstrar os riscos associados a IA que age sob 

comandos advindos dos seres humanos, comandos esses que ainda não foram 

devidamente pensados. 

Na University of Cambridge, uma das mais antigas universidades do mundo, 

encontramos o Centre for the Study of Existencial Risk30, um centro de estudos sobre 

fatores que podem colocar em risco a existência da humanidade, idealizado pelo 

 

30 Centre for the Study of Existencial Risk, que traduzido para o português é Centro para Estudo dos 
Riscos Existenciais, e pode ser acessado pelo link: https://www.cser.ac.uk/  

https://www.cser.ac.uk/
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astrônomo britânico Martin Rees, que é um dos maiores pesquisadores do mundo 

sobre buracos negros, evolução cósmica e galáxias. O Centro de estudos teve como 

apoiador principal Stephen Hawking, e mesmo após a sua morte em (data) conta com 

um time de peso, como Elon Musk31, Margaret Boden32, Nick Brostom33, Stuart 

Russel34, Martin Rees35, Huw Price36, entre tantos outros que preenchem um quadro 

 

31 Elon Musk é um sul-africano-canadense-americano, conhecido como um dos filantropos e empreendedores 
mais ousados do nosso tempo, que viabilizou projetos fortemente tecnológicos e inovadores e entre as empresas 
que fundou ou comandou como CEO estão Paypal, OpenAI, Tesla Motors, SpaceX e Neuralink  Sua trajetória 
também chama a atenção pela diversidade de áreas de atuação; geolocalização, energia limpa, mobilidade, 
exploração espacial, inteligência artificial e neurociência. Para saber mais sugere-se a leitura de Elon Musk: Tesla, 
SpaceX ainde the quest for a fantastic future. 
32 “Margaret A. Boden OBE ScD FBA é Professora Pesquisadora de Ciências Cognitivas na 
Universidade de Sussex, onde ajudou a desenvolver o primeiro programa acadêmico do mundo em 
ciências cognitivas. Ela é formada em ciências médicas, filosofia e psicologia e integra essas disciplinas 
com IA em suas pesquisas. Ela é membro da British Academy e da Association for the Advancement 
of Artificial Intelligence (e seus equivalentes britânicos e europeus). Seu trabalho foi traduzido para 
vinte idiomas. Seus livros incluem The Creative Mind: Myths and Mechanisms (1990/2004) e Mind as 
Machine: A History of Cognitive Science (2006). (AI, Its Nature and Future está no prelo.)” Tradução 
livre da autora. Biografia original em inglês disponível em: https://profiles.sussex.ac.uk/p276-maggie-
boden> Acesso em 13.01.2021 
33 “Nick Bostrom é um filósofo e polímata sueco com formação em física teórica, neurociência 
computacional, lógica e inteligência artificial, bem como filosofia. Ele é professor na Oxford University, 
onde lidera o Future of Humanity Institute como seu diretor fundador. (O FHI é um centro de pesquisa 
universitário multidisciplinar; também abriga o Centro para a Governança de Inteligência Artificial e 
equipes que trabalham em segurança de IA, biossegurança, macroestratégia e várias outras 
tecnologias ou questões fundamentais.” Tradução livre da autora. Biografia original em inglês disponível 
em:  https://nickbostrom.com/#bio Acesso em 13.01.2021 
34 “Stuart Russell é professor de ciência da computação na Universidade da Califórnia em Berkeley, 
titular da cadeira Smith-Zadeh em engenharia e diretor do Center for Human-Compatible AI. Recebeu 
o Prêmio IJCAI de Computadores e Pensamento e de 2012 a 2014 realizou o Chaire Blaise Pascal em 
Paris. Ele é um Honorary Fellow do Wadham College, Oxford, Andrew Carnegie Fellow e Fellow da 
American Association for Artificial Intelligence, da Association for Computing Machinery e da American 
Association for the Advancement of Science. Seu livro "Artificial Intelligence: A Modern Approach" (com 
Peter Norvig) é o texto padrão em IA, usado em 1.500 universidades em 135 países. Sua pesquisa 
cobre uma ampla gama de tópicos em inteligência artificial, com ênfase no futuro a longo prazo da 
inteligência artificial e sua relação com a humanidade. Ele desenvolveu um novo sistema de 
monitoramento sísmico global para o tratado de proibição de testes nucleares e atualmente está 
trabalhando para banir armas autônomas letais.” Tradução livre da autora. Biografia original em inglês 
disponível em: https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/biography-short.html Acesso em 13.01.2021 
35 “Martin Rees (Lord Rees de Ludlow, OM FRS) é astrofísico e cosmologista, e astrônomo real do 
Reino Unido. Ele trabalha na Universidade de Cambridge, onde foi Professor de Astronomia e Diretor 
do Instituto de Astronomia. Martin é um Fellow e foi o ex-mestre do Trinity College, Cambridge.” 
Tradução livre da autora. Biografia original em inglês disponível em: https://www.martinrees.uk/new-
page Acesso em 13.01.2021 
36 “Huw Price co-fundou o Centro para o Estudo de Risco Existencial em 2012 com Martin Rees e Jaan 
Tallinn. Ele também é Diretor Acadêmico do novo Centro Leverhulme para o Futuro da Inteligência. Antes de 
se mudar para Cambridge, ele foi ARC Federation Fellow e Challis Professor of Philosophy na University of 
Sydney, onde de 2002 a 2012 foi Diretor do Centre for Time. Ele é um Fellow da British Academy, um Fellow 
e ex-membro do Conselho da Australian Academy of the Humanities e um Ex-Presidente da Australasian 
Association of Philosophy. Ele foi editor consultor da Stanford Encyclopedia of Philosophy e é editor 
associado do The Australasian Journal of Philosophy e membro do conselho editorial de Contemporary 
Pragmatism, Logic and Philosophy of Science, Routledge International Library of Philosophy e European 
Journal para Filosofia da Ciência. Tradução livre da autora. Biografia original em inglês disponível em: 
https://www.cser.ac.uk/team/huw-price/  

https://profiles.sussex.ac.uk/p276-maggie-boden
https://profiles.sussex.ac.uk/p276-maggie-boden
https://nickbostrom.com/#bio
https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/biography-short.html
https://www.martinrees.uk/new-page
https://www.martinrees.uk/new-page
https://www.cser.ac.uk/team/huw-price/
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de pesquisadores brilhantes. Uma das pesquisadoras associadas do Centre for the 

Study os Existencial Risk, a bióloga molecular peruana Clarissa Ríos Rojas, em uma 

entrevista para A BBC Mundo sobre as possíveis causas do extermínio da 

humanidade, afirmou que “O medo da inteligência artificial não é que surja um Arnold 

Schwarzenegger que mate todos”, se referindo ao personagem do filme “O 

Exterminador do Futuro”, protagonizado pelo mencionado ator americano. E indo ao 

encontro a fala de Russel, ela conclui: “Na realidade, pode acontecer que, para atingir 

o objetivo de salvar a humanidade, todo o ecossistema seja destruído porque não 

foram dados os parâmetros necessários para guiar aquela inteligência artificial que 

continua a aprender por si mesma”.  

Ainda para durante e entrevista para a o programa de rádio Today da BBC37, 

Russel argumentou que não será a solução para os nossos dilemas dar à IA objetivos 

e comandos mais definidos, porque segundo ele, os próprios seres humanos não têm 

certeza de quais são esses objetivos, e finaliza: “Não sabemos que não gostamos de 

uma coisa até que ela aconteça”. 

Ainda com os holofotes sobre o professor Stuart Russel, é de bom tom citar a 

referência apresentada por Peixoto e Silva (2018, p. 80): 

Ao ser questionado a respeito de quando os sistemas de IA vao ser mais 
inteligentes que os humanos, Stuart Russel afirma que essa é uma resposta 
difícil por três motivos. O primeiro é que a pergunta pressupõe que esta seja 
uma questão de previsão, quando na verdade envolve um grande elemento 
de escolha: é pouco provável que isso aconteça se mós, como humanos, 
decidirmos não o buscar, por exemplo. Segundo, é que a expressão “mais 
inteligente” também pressupõe uma escala linear de inteligência – o que 
também não existe. Atualmente, máquinas já são muito melhore em algumas 
tarefas do que humanos, e, é claro, muito piores em outras. A terceira é que 
a pergunta só faz sentindo quando se admite a ideia de que uma inteligência 
artificial de propósitos gerais poderia ser desenvolvida em máquinas. Atingir 
esse tipo de inteligência exige avanços significativos na pesquisa de IA, e 
estes são muitos difíceis de prever. Muitos pesquisadores acham que é 
possível que isso aconteça neste século. Afirma ser um equívoco a impressão 
de que a preocupação em relação à possibilidade de criação de uma 
superinteligência significar que isto não está em um futuro próximo, mas 
destaca que o fato de não estar próximo não significa que deva esperar para 
levar o assunto a sério. 

O projeto “The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence38”, da Stanford 

University, em seu último painel de estudos concluiu que, em contraponto com as 

 

37 Entrevista na íntegra, disponível em: https://www.bbc.com/news/av/technology-49961002 Acesso em 
13.04.2021 
38 Trata-se de um estudo de longo prazo que reúne um corpo de especialistas da área da IA que a cada 
cinco anos promove painéis de estudos com a finalidade de compreender e avaliar os avanços, desafios 

https://www.bbc.com/news/av/technology-49961002
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ideias fantasiosas e previsões equivocadas do imaginário/imprensa popular, não há 

atualmente qualquer causa para preocupação com ameaças concretas e/ou iminentes 

à humanidade. Os estudos destacaram que, na verdade, o futuro que se mostra com 

relação ao desenvolvimento do campo da IA é do aumento de aplicações úteis com 

potencial de resultados altamente positivos na sociedade até 2030. (STONE, 2016) 

2.4 Inteligência Artificial estreia em “A Era dos Algoritmos”: ramos 

de pesquisa e métodos fundamentais 

As aplicações concretas de sistemas de IA são infinitas, e por óbvio, não 

poderão ser exauridas nesta pesquisa. Para tanto, aqui se propõe um passeio em que 

serão abordados e recortados os principais ramos de pesquisa e métodos de IA com 

a finalidade de diminuir a curva de aprendizagem sobre a temática.  

Os dados39 e os algoritmos40 são, basicamente, os insumos da IA, e sem eles 

seria inviável o desenvolvimento da tecnologia. Um sistema de IA é formado por 

algoritmos em série que usam grande volume de dados (big data41) e baseados no 

tratamento destes dados, por meio de inferências probabilísticas, geram conclusões. 

 

e possíveis impactos da IA na sociedade. O grupo possui uma página no site da Stanford University, 
aonde estão disponíveis vários estudos e informações a respeito do tema IA. Disponível em:< 
https://ai100.stanford.edu/> Acesso em: 12/01/2021. 
39 Dados são observações documentadas ou resultados da medição. A disponibilidade dos dados 
oferece oportunidades para a obtenção de informações. Os dados podem ser obtidos pela percepção 
através dos sentidos (por exemplo observação) ou pela execução de um processo de medição 
40 Segundo Horowitz (2008), os algoritmos desempenham um importante papel no desenvolvimento 
de soluções de informática, quando projetados de forma eficiente. Segundo ele, “são um conjunto de 
finito de instruções que, seguidas, realizam uma tarefa específica”. Essa concepção mais ampla pode 
ser complementada com as seguintes características: 1) input: fornecido externamente; 2) output: 
quantificável produzido; 3) definiteness: sendo cada instrução clara e inequívoca; 4) finiteness: 
terminando após um número finito de etapas; 5) effectiveness: com cada instrução sendo básica o 
suficiente para ser viável e executada por uma pessoa. (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 71)  
Ou, ainda, na definição didádica de Gutierrez (2019) “os algoritmos de análise, grosso modo, são 
aqueles que cruzam dados já estruturados, e nos ajudam a fazer correlações e buscar padrões. Um 
bom exemplo seria uma planilha simples de Excel. Tanto os dados quanto os parâmetros possíveis de 
tratamento dados são dados a priori, ficando ao utilizador do algoritmo a possibilidade de manipulá-lo 
dentro de um contexto específico e com algumas limitações.” 
E, para Magrani (2019, p. 19) “algoritmos são regras que os computadores seguem para resolver 
problemas e tomar decisões sobre um determinado curso de ação. Em termos mais técnicos, um 
algoritmo é uma sequencia lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver 
um problema ou executar uma tarefa, ou seja, uma receita que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para resolução de uma tarefa.” 
41 Pela definição de MAYER-SCHÖNBERGER (2014), o termo Big Data diz respeito a ferramentas que 
possibilitam o acesso a grandes volumes de dados de diferentes naturezas, qualidade e formas de 
coleta (do inglês “volume”), aliada a alta velocidade de processamento (do inglês “velocity”). 
41 Ainda que, muitos termos possuam tradução correspondente em língua portuguesa, ao longo deste 
trabalho, optou-se por manter determinados termos em idioma original para não desvirtuar o objetivado 
por seus respectivos autores, bem como suas inserções específicas em matrizes teóricas.  

https://ai100.stanford.edu/
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Quanto maior a quantidade de dados inseridos e tratados pelo sistema de IA, maior 

será a capacidade de processamento desses dados e, também, melhores serão os 

resultados obtidos. (MULHOLLAND, 2019) 

É muito comum encontrar afirmações confusas no sentido de que a IA é nada 

mais do que algoritmos, contudo, tal confusão não é totalmente equivocada. Os 

sistemas de IA são compostos por algoritmos juntamente a outras aplicações de 

computadores, mas, uma das diferenças está justamente na natureza das tarefas 

executadas por sistemas de IA que, são significativamente diferentes e mais amplas 

do que as atividades42 executadas unicamente por algoritmos. (RUSSEL, 2018)  

Para alcançar uma melhor compreensão sobre o tema vale salientar que: 

[...] definições mais recentes apontam que a expressão “Inteligência Artificial” 
se refere à habilidade de um sistema de interpretar corretamente dados 
externos, aprender a partir destes dados e usar o aprendizado para alcançar 
objetivos e tarefas específicos por meio da adaptação flexível. Nesse sentido, 
ela difere de conceitos como “internet das coisas” e “big data”: o primeiro se 
refere à ideia de que dispositivos podem ser equipados com sensores e 
softwares para coletar e intercambiar informações, sendo uma forma 
específica de obtenção de dados externos requeridos para a Inteligência 
Artificial; já o segundo é mais amplo que o primeiro e na medida em que 
também inclui dados coletados por outros meios, como aplicativos móveis de 
mídias sociais ou base de dados internas das empresas. (STEIBEL; 
VICENTE; JESUS, 2019, pp. 54-55) 

A IA utiliza a informação externa obtida pelos dispositivos supracitados (internet 

das coisas43 e big data) como um input44 para identificar as regras e modelos 

subjacentes ao confiar em perspectivas, como, por exemplo, o aprendizado por 

máquinas (STEIBEL; VICENTE; JESUS, 2019), ou seja, o conceito de algoritmos é 

muitas vezes confundido com as técnicas de aprendizado por máquinas, também 

conhecida como Machine Learning:   

A técnica conhecida como Machine Learning se configura como qualquer 
metodologia e conjunto de técnicas que utilizam dados em larga escala (input) 
para criar conhecimento e padrões originais, e com base neles, gerar 

 

42 Exemplos de atividades executadas por algoritmos: classificar listas de números; calcular raiz 
quadrada. (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 76)  
43 “Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é a expressão que busca designar todo o conjunto de 
novos serviços e dispositivos que reúnem ao menos três pontos elementares: conectividade, uso de 
sensores e capacidade computacional de processamento e armazenamento de dados. O que todas as 
definições de IoT tem em comum é que elas se concentram em como computadores, sensores e 
objetos (artefactos) interagem uns com os outros e processam as informações/dados em um contexto 
de hiperconectividade.” (MAGRANI, 2019, p.20) 
44 Ainda que, muitos termos possuam tradução correspondente em língua portuguesa, ao longo deste 
trabalho, optou-se por manter determinados termos em idioma original para não desvirtuar o objetivado 
por seus respectivos autores, bem como suas inserções específicas em matrizes teóricas.  
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modelos que são usados para a predição dos dados tratados (output). 
(MULHOLLAND, 2019, p. 329) 

2.4.1 Machine Learning: sobre quando as máquinas aprendem 

O Machine Learning é o ramo de pesquisa e método responsável pela maior 

parte das conquistas do campo da IA nos últimos anos, para o que se chama de 

“Primavera da IA”. A soma do desenvolvimento de hardware dos processadores, da 

disponibilidade de dados permitiram que os ideais que remontam o início da 

computação fossem colocados em prática. Corrobora a afirmação: 

Nesse sentido, seria limitado compreender a Inteligência Artificial como 
meramente hardware. É preciso vê-la como um conjunto de sistemas que 
variam em possibilidades e potencialidades (BODEN, 2016), as quais variam 
de acordo com as alterações em três dimensões técnicas: a presença de 
dados, a capacidade de processamento e o desenvolvimento de softwares. 
(ENSMENGER; ASPRAY, 2012)  

Arthur Lee Samuel45, em 1959, apresentou o Machine Learning como um 

subcampo da IA. Essa “técnica” teria como objetivo proporcionar aos computadores a 

capacidade de aprender sem terem sido programados, ou seja, não se ensinariam as 

máquinas a, por exemplo, jogar Go, mas como aprender a jogar Go baseadas em 

análises de princípios lógicos e matemáticos. O Machine Learning se diferencia do 

tradicional método de programação, especialmente, porque nela o computador 

aprende com exemplos. Mais tarde, na década de 1980, os cientistas da computação 

se inspiraram no funcionamento do cérebro humano, propuseram uma expansão do 

Machine Learning, que passaria a contar com um processo de aprendizado baseado 

 

45 “Arthur Samuel (1901-1990) foi um pioneiro na pesquisa de inteligência artificial. De 1949 até o final 

dos anos 1960, ele fez o melhor trabalho em fazer os computadores aprenderem com sua 
experiência. Seu veículo para isso era o jogo de damas. Programas para jogos geralmente 
desempenham o papel na pesquisa de inteligência artificial que a mosca da fruta Drosophila 
desempenha na genética. As drosófilas são convenientes para a genética porque se reproduzem 
rapidamente e são baratas de se manter, e os jogos são convenientes para a inteligência artificial 
porque é fácil comparar o desempenho do computador com o das pessoas. Em 1961, quando Ed 
Feigenbaum e Julian Feldman estavam montando a primeira antologia de IA, Computadores e 
Pensamento, eles pediram a Samuel que lhes desse, como um apêndice de seu esplêndido papel em 
seu jogador de damas, o melhor jogo que o programa já havia jogado. Samuel usou esse pedido como 
uma oportunidade para desafiar o campeão das verificadores do estado de Connecticut, o número 
quatro do ranking do país. O programa de Samuel venceu. O campeão forneceu anotações e 
comentários ao jogo quando ele foi incluído no volume.Como seu trabalho de verificador foi um dos 
primeiros exemplos de computação não numérica, Samuel influenciou muito o conjunto de instruções 
dos primeiros computadores IBM. As instruções lógicas desses computadores foram colocadas em sua 
instigação e foram rapidamente adotadas por todos os projetistas de computador, porque são úteis 
para a maioria dos cálculos não numéricos.” Tradução livre da autora. Disponível em:  
<http://infolab.stanford.edu/pub/voy/museum/samuel.html> 
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em redes neurais, com resultados aparentes a partir desta década em razão, 

especialmente, do crescimento exponencial do poder computacional, a 

disponibilidade de enorme massa de dados, e a evolução dos algoritmos. 

(KAUFMANN, 2017) 

De modo muito simples, podemos classificar o Machine Learning em três 

subcategorias: aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e 

aprendizagem por reforço. De maneira didática e simplificada: 

O aprendizado de máquina supervisionado é aquele na qual os critérios de 
correlações iniciais são parametrizados (ou “ensinados”) por seres humanos. 
Em ambiente dinâmicos, são necessárias várias interações iniciais de 
“treinamento”/”calibragem” do sistema de IA por um humano com domínio 
naquele contexto específico até que o sistema consiga resultados precisos e 
minimante satisfatórios. Por sua vez, o Machine Learning não supervisionado 
consegue dispensar essa calibragem inicial por seres humanos. Isso é 
alcançado por meio do desenvolvimento de novas tecnologias, como as redes 
neurais ou Deep Learningque são capazes de criar padrões de correlações 
próprios, alheios ao raciocínio humano. Isso é alcançado por meio da criação 
de uma rede de múltiplas unidades não lineares de processamento de dados 
que se retroalimentam de modo a imitar (de maneira rudimentar) um cérebro 
humano. Esses sistemas são capazes de analisar um ambiente dinâmico e 
dele extrair correlações e padrões por si só.(GUTIERREZ, 2019, p. 86)  

Já sobre a aprendizagem por reforço, pode-se dizer que: 

Alguns algoritmos de Machine Learning não têm sua experiência restrita a um 
dataset fixo. É caso dos de aprendizagem por reforço, que interagem com um 
ambiente no qual há um elo entre o sistema e sus experiências. O ramo da 
aprendizagem por reforço explora uma abordagem computacional para o 
aprendizado pela interação. Em vez de teorizar sobre como as pessoas 
aprendem, adota-se a perspectiva de um pesquisador de IA. Exploram-se 
situações idealizadas de aprendizagem para se avaliar a efetividade de uma 
série de métodos, explorando concepções que resolvam problemas com 
interesse científico ou econômico, avaliando essas concepções por análises 
matemáticas e experimentos computacionais. (PEIXOTO; SILVA, 2019, 
p.95)46 

Em tempo, cabe aqui o esquema adaptado por Peixoto e Silva (2019, p. 20), 

uma síntese que permite visualizar as subdivisões do Machine Learning dentro da IA: 

  

 

46 Dataset é um conjunto de dados rotulados para treinamento, uma coleção de exemplos, que são 
transformados em uma coleção de características. Uma forma de descrever um dataset é com um 
design matrix, em que cada linha contem um exemplo, e cada coluna corresponde a uma característica 
diferente.  
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Figura 1 - Ilustração que retrata as subdivisões do Machine Learning.  

 

Fonte: (PEIXOTO;SILVA, 2019, p. 20) 

2.4.2 Deep Learning: estamos no controle? 

Outro sistema de IA bastante utilizado e de relevante importância, é o Deep 

Learning ou também conhecido como redes neurais. Esse sistema já está inserido no 

mundo da computação há muito tempo. De acordo com Peitoxo e Silva (2019, p.97) 

“[...] o seu uso já foi chamado de cybernetics (1940s-1960s), conectionism (1980s-

1990s), até que foi referenciado como Deep Learning no início dos anos 2000.” 

destaca ainda que, [...] foi só recentemente que se começou a explorar o seu real 

potencial”. 

Define-se rede neural como um tipo de sistema computacional inspirado 
pelas propriedades básicas de neurônio biológicos. Uma rede neural é 
composta por muitas unidades individuais – conectadas por ligações 
direcionadas; cada qual recebe inputs de umas e envia outputs a outras 
propagando a ativação da rede. A propriedade-chave das redes neurais é que 
o peso associado aos links entre as unidades pode ser modificado com base 
na experiência. (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 98) 

Ou seja, é um sistema que possui capacidade de processar diferentes tipos de 

dados de maneira muito semelhante ao cérebro humano. O software é capaz de 

aprender e reconhecer determinados dados imitando a capacidade humana de 

processamento, dedução e conclusão. O Deep Learning é uma forma mais 

desenvolvida de Machine Learning, que sugere o treinamento de redes neurais com 

muitas camadas de unidades. Segundo Peixoto e Silva (2019) tarefas que não se 
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resumem em ligar um vetor a outro, e que exigiriam um tempo de reflexão realizada 

por um humano, ainda não estão ao alcance desse sistema (por enquanto!).  

O Deep Learning, que traduzido do inglês significa “aprendizado profundo”, tem 

como foco problemas de natureza prática, relacionado diretamente a uma tarefa 

concreta.  

“O treinamento de uma rede neuronal artificial consiste em mostrar exemplos 
e ajustar gradualmente os parâmetros da rede até obter os resultados 
requeridos (tentativa e erro). A rede geralmente tem entre 10-30 camadas 
empilhadas de neurônios artificiais. Num reconhecimento de imagem, por 
exemplo, a primeira camada procura bordas ou cantos; as camadas 
intermediárias interpretam as características básicas para procurar formas ou 
componentes gerais; e as últimas camadas envolvem interpretações 
completas.” (KAUFMANN, 2017, p.5-6)  

Um exemplo de aplicação de Deep Learning é a identificação de fotos em redes 

sociais, quando a máquina reconhece padrões e “aprende” a identificar rostos, 

exatamente como quando alguém que olha o álbum de fotografias de uma família 

desconhecida e, após uma série de fotos, se torna capaz de reconhecer quem são os 

fotografados. O reconhecimento de voz, que acompanhado da visão computacional 

está entre as aplicações mais bem-sucedidas, são o que possibilita a comunicação 

entre humanos e máquinas (Siri, Alexa, Google Assistent, etc.) que, vale ressaltar, 

ainda está em evolução.  

De acordo com Thatiane Pires e Rafael Peteffi (2017, p.242): 

por causa da aplicação de deep learning, os computadores, atualmente, 
podem não apenas ouvir, mas escutar e entender o que é ouvido; podem, 
efetivamente, ver e descrever uma imagem, e aprender conceitos; podem 
aprender a ler em diferentes idiomas ainda que seus próprios programadores 
não sejam capazes de fazê-lo. 

Recai sobre estes sistemas uma nuvem de incertezas, inclusive sobre sua 

segurança, ao ponto de se ouvir que a técnica de Deep Learning pode ser considerada 

a “caixa preta da otimização” pois se trata de um algoritmo que passa a ser alimentado 

com determinados dados para se atingir um resultado, sem que se entenda 

efetivamente de que maneira o computador chegou à conclusão que chegou” 

(PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 100) 

Em síntese se conclui que, o modelo de aprendizado de máquina comum pede 

certa orientação humana. Caso um algoritmo forneça resultados equivocados, há uma 

margem de erro além da esperada, momento em que o entra a figura humana para 

promover os ajustes necessário. Porém, em um modelo de aprendizado profundo, 
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como o Deep Learning, os algoritmos podem gerar resultados sem a dependência da 

intervenção humana ou pelo menos com uma interação muito menor que os primeiros 

modelos de Machine Learning. 

 Tecnicamente, o Deep Learning é apenas um subconjunto do Machine 

Learning. Eles funcionam de maneira semelhante, mas com capacidades diferentes, 

e oferecem maneiras de treinar modelos e classificar dados, porém a intensidade em 

computação é diferente. O Deep Learning é visto como a forma mais próxima da IA 

utópica ilustrada nos filmes e livros justamente por apresentar essa intensidade e 

independência. 

Dito isso, para uma compreensão final e para os fins desta pesquisa, a 

ilustração abaixo sintetiza como se comportam as mais importantes subáreas da IA 

demonstradas até aqui: 

Figura 2 - Inteligência Artificial e suas subáreas 

 

Fonte: https://www.lumis.com.br/blog/a-inteligencia-artificial-a-servico-do-marketing.htm 

Os sistemas apresentados são, sem dúvida, tecnologias que asseguram uma 

grande transformação no mundo. Espera-se que este capítulo tenha possibilitado o 

alcance de uma clareza das definições que antes eram abstratas para os que se 

encontram frente a frente com o desconhecido, e a compreensão do tema tenha 

diferenciado a IA da ficção cientifica e notícias sensacionalistas, da real IA e de suas 

potencialidades.  
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2.4.3 Data Science: Don’t forget the data47 

O Machine Learning está conectado ao data science. O data science visa 

extrair padrões significativos e úteis de conjuntos de dados, e hoje esses conjuntos 

de dados são enormes e o Machine Learning é capaz de analisar automaticamente 

essa grande massa de dados.  O Machine Learning e o data science são baseados 

em estatísticas, o que significa ir de observações particulares a descrições gerais.  Os 

estatísticos estão interessados em encontrar correlações nos dados por meio de 

análise estatística e a modelagem estatística procura relações matemáticas entre a 

entrada (inserção dos dados) e a saída (resultado da análise da máquina).  É nisso 

que os algoritmos de Machine Learning ajudam.  Porém o data science envolve mais 

do que apenas a análise de dados por meio de Machine Learning.  Os dados são 

coletados e preparados antes de serem analisados e, depois, os resultados da análise 

devem ser interpretados.  Nesse processo, o data science enfrenta desafios sobre 

como capturar e limpar dados (por exemplo, das mídias sociais e da web), como obter 

dados suficientes, como reunir conjuntos de dados, como reestruturar os conjuntos de 

dados, como selecionar os dados relevantes e que tipos de dados são usados. 

(KELLEHER; TIERNEY, 2018) 

Os humanos, portanto, ainda desempenham um papel importante em todas as 

fases e no que diz respeito a todos esses aspectos, incluindo o enquadramento do 

problema, a captura de dados, a preparação dos dados (o conjunto de dados em que 

o algoritmo treina e o conjunto de dados ao qual será aplicado), criando ou 

selecionando o algoritmo de aprendizagem, interpretando os resultados e decidindo 

que ação tomar.  Os desafios científicos se apresentam em cada estágio desse 

processo e, embora o software possa ser fácil de usar, o conhecimento humano 

especializado é necessário para lidar com esses desafios.  Normalmente, a 

colaboração entre humanos também é necessária, por exemplo, entre cientistas de 

dados e engenheiros.  Erros são sempre possíveis, e a escolha, o conhecimento e a 

interpretação humanos são cruciais.  Os humanos são necessários aqui para 

interpretar de forma significativa e direcionar a tecnologia para encontrar diferentes 

fatores e relações. (COECKELBERGH, 2020) 

 

47 Traduzido para o português: “Ciências de Dados: Não esqueça dos dados.” 
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Por isso, a IA merece a nossa atenção.  Deve-se acrescentar que também a IA 

carece de compreensão, experiência, sensibilidade e sabedoria.  Esse é um bom 

argumento de por que, em teoria e em princípio, os humanos precisam estar 

envolvidos.  Mas também há um argumento empírico para não deixar os humanos 

fora de cena: na prática, os humanos estão envolvidos.  Sem programadores e 

cientistas de dados, a tecnologia simplesmente não funciona.  Além disso, a 

experiência humana e a IA são frequentemente combinadas, por exemplo, quando um 

médico usa uma recomendação de terapia contra o câncer de uma IA, mas também 

se baseia em sua própria experiência e intuição como especialista.  Se a intervenção 

humana for deixada de lado, as coisas podem dar errado, não fazer sentido ou 

simplesmente se tornarem ridículas.  Por exemplo, o seguinte problema bem 

conhecido de estatística, que, portanto, também afeta o uso de IA de Machine 

Learning: correlações não são necessariamente relações causais. (BODEN, 2016)      

Nesse sentido, Coeckelbergh sintetiza a pesquisa de Tyler Vigen sobre correlações 

espúrias:  

Em estatística, uma correlação espúria é aquela em que as variáveis não 
estão causalmente relacionadas, mas podem parecer estar; as correlações 
são devidas à presença de um terceiro fator invisível.  Os exemplos incluem 
a correlação entre a taxa de divórcio no Maine e o consumo per capita de 
margarina, ou a correlação entre o consumo per capita de queijo mozzarella 
e doutorados em engenharia civil concedidos.48 (COECKELBERGH, 2020, p. 
90) 

Figura 3 - Gráfico de Correlações Espúrias de Tyler Vigen 

 

Fonte: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations 

 

48 Ver: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations Acesso em: 20.01.2021 

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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Vê-se que uma IA é capaz de encontrar correlações, mas os humanos são 

necessários para decidir quais correlações merecem um estudo mais aprofundado a 

fim de encontrar relações causais.  Além disso, já no estágio de coleta de dados e 

projeto ou criação do conjunto de dados, os humanos fazem as escolhas sobre como 

abstrair da realidade (Kelleher e Tierney 2018).  A abstração da realidade nunca é 

neutra, e a abstração em si não é realidade; é uma representação.  Isso significa que 

se pode discutir a quão boa e apropriada é a representação, para um propósito 

específico.  Para clarear as ideais, compare isso com um mapa: o mapa em si não é 

o território, e os humanos fizeram escolhas ao projetar o mapa para um propósito 

específico (por exemplo, um mapa para navegação de carro x um mapa topográfico 

para caminhadas).  No Machine Learing, a abstração por meio de métodos estatísticos 

cria um modelo de realidade; não é realidade.  Também inclui escolhas que podem 

ser relativas ao próprio algoritmo que fornece a operação estatística que nos leva dos 

dados ao padrão/regra, mas também escolhas envolvidas no projeto do conjunto de 

dados no qual o algoritmo de aprendizagem é treinado.  Esse aspecto de escolha e, 

portanto, o aspecto humano do Machine Learning significa que devemos fazer 

perguntas críticas sobre as escolhas que estão sendo feitas.  Por exemplo, o conjunto 

de dados de treinamento é representativo da população?  Há algum preconceito 

embutido nos dados?  Como veremos no próximo capítulo, essas escolhas e questões 

nunca são meras questões técnicas, mas também têm um componente ético crucial. 

(KELLEHER; TIERNEY, 2018) 
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3 BEM ME QUER, MAL ME QUER – UMA ABORDAGEM SOBRE OS 

DESAFIOS ÉTICOS QUE PERMEIAM A INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

Em maio de 1997, o russo Garry Kasparova, gênio do xadrez, que leva o título 

de grande mestre, se deparou com uma derrota para uma máquina chamada 

DeepBlue da IBM49, e disparou acusações sobre manipulação do jogo, alegando 

intervenção humana nas jogadas efetuadas pela DeepBlue. A IBM, em contrapartida, 

negou todas as acusações. Agora, o ano é 2016, e com os olhos vidrados e incrédulos, 

Lee Sedol (sul coreano, considerado o melhor jogador de Go50 do mundo), ao final de 

cinco partidas, percebe que foi vencido por AlphaGo51 por 4 a 1, ou seja, um 

computador havia vencido o então dezoito vezes campeão mundial de um jogo de 

altíssima complexidade, que exigia habilidades como intuição e pensamento 

estratégico, características exclusivas do ser humano (até ontem!) 

(COECKELBERGH, 2020) 

Figura 4 - Kasparov vs Deep Blue 

 

Fonte:< https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/inteligencia-artificial-onde-estamos-e-para-

onde-vamos-26042017> 

 

49 International Business Machines Corporation: uma empresa estadunidense voltada para a área da 
informática e desenvolvimento tecnológico.  
50 “O Go (conhecido como Igo no Japão, WeiQi na China e Baduk na Coreia) é um jogo de tabuleiro 
fascinante que nasceu na China há mais de 4000 anos. A sua origem permanece incerta e é rodeada 
por vários mitos. Das quatro grandes artes da China antiga – Go, Poesia, Guquin (um instrumento de 
corda) e a caligrafia – o Go, apesar da sua aparente simplicidade, foi considerada a mais difícil de 
apreender, compreender e dominar. [...] O Go é um jogo de cerco e território, de regras muitos simples 
e acessível a todas as idades. Começa com o tabuleiro vazio, rectangular, habitualmente com 19×19 
intercepções. É jogado com pedras pretas e brancas. Cada jogador coloca alternadamente uma pedra 
numa intersepção, tentando cercar território. As pedras permanecem no tabuleiro, na mesma posição 
onde foram colocadas, a não ser que venham a ser, por sua vez, cercadas e capturadas. Vence quem 
conseguir dominar uma maior área do tabuleiro.” Disponível em:< http://www.go-portugal.org/go/o-que-
e-o-go> Acesso em 20.01.2021 
51 AlphaGo é uma IA desenvolvida pela DeepMind, uma empresa inglesa adquirida pela Google.  

http://www.go-portugal.org/go/o-que-e-o-go
http://www.go-portugal.org/go/o-que-e-o-go
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O AlphaGo, não venceu Lee seguindo as regras inseridas nele pelos 

programadores, o computador venceu, na verdade, por meio do Machine Learning. 

Ele se baseou na análise de milhões de partidas de Go, e se aperfeiçoou jogando 

contra si mesmo, literalmente aprendendo como jogar melhor.  No caso do AlphaGo, 

utilizando Machine Learning, os programadores preparam e disponibilizam os dados 

e criam os algoritmos, contudo, não sabiam quais os movimentos que o computador 

apresentaria. Depois de ser surpreendido com uma rajada (no sentido figurado) de 

movimentos criativos e incomuns, Lee Sedol renunciou a disputa. (BOROWIEC, 2016) 

Figura 5 - Lee Sedol vs AlphaGo 

 

Fonte: https://spectrum.ieee.org/tech-talk/artificial-intelligence/machine-learning/alphago-wins-game-

one-against-world-go-champion 

 

Ah! As conquistas da IA são impressionantes, mas conduzem a uma série de 

preocupações. Há uma admiração e entusiasmo, até uma certa beleza, mas por outro 

lado, há incerteza e medo. Existe, também, a esperança de que a IA possa 

revolucionar a medicina e assistência médica, que seus algoritmos encontrem 

soluções para todas as modalidades de problemas sociais, ambientais, climáticos, 

industriais entre outros tantos, porém, há certa insegurança sobre as máquinas 

assumirem o controle.  

Nesse sentido seguem algumas reflexões: 

 Could machines outsmart us and control us? Is AI still a mere tool, or is it 
slowly but surely becoming our master? These fears re- mind us of the words 
of the AI computer HAL in Stanley Kubrick's science fiction film 2001: A Space 

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/artificial-intelligence/machine-learning/alphago-wins-game-one-against-world-go-champion
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/artificial-intelligence/machine-learning/alphago-wins-game-one-against-world-go-champion
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Odyssey, who in response to the human command to "Open the pod bay 
doors" answers: "I'm afraid I can 't do that, Dave.". And if not fear, there may 
be a feeling of sadness or disappointment. Darwin and Freud dethroned our 
beliefs of exceptionalism, our feelings of superiority, and our fantasies of 
control; today, artificial intelligence seems to deal yet another blow to 
humanity's self-image. If a machine can do this, what is left for us? What are 
we? Are we just ma- chines? Are we inferior machines, with too many bugs?  
What is to become of us? Will we become the slaves of ma- chines? Or worse, 
a mere energy resource, as in the film The Matrix? (COECKELBERGH, 2020, 
p.2)52 

Nos Tribunais dos Estados Unidos (no Estado de Wisconsin), por exemplo, o 

sistema criado por uma empresa privada comercial, chamado COMPAS (Correctional 

Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) que é baseado em 

algoritmos, tem sido usado para prever quem tem probabilidade de reincidência, o 

grau de periculosidade de criminosos e, consequentemente, sugere a pena mais 

adequada para o réu. (KAUFMANN, 2017)  

Em contrapartida, há um potencial de imensos benefícios para a sociedade, 

que vão desde a medicina que, por meio da aplicação dos sistemas de IA de 

reconhecimento de imagem alcança maior assertividade dos diagnósticos de câncer 

e Alzheimer, ou, simplesmente facilitando o nosso dia a dia do no século XXI, com 

pequenas tarefas diárias que vão  desde os algoritmos de busca do Google, até as 

indicações de filmes, séries e músicas por aplicativos como Netflix e Spotify, 

reconhecimento de amigos ou conhecidos por aplicativos de redes sociais, 

impulsionamento profissional nas buscas pelo LinkedIn, dirigir com as instruções do 

Waze, nos sistemas de reconhecimento facial, nos sistemas de vigilância e 

segurança, e vai muito além. Pode soar repetitivo, mas é imprescindível para assimilar 

de que maneira essa tecnologia é absorvida pela sociedade, por exemplo: 

[...] no setor imobiliário: os algoritmos permitem identificar se você foi 
designado para uma função em outra cidade e/ou contratado por uma 
empresa com escritório em outra cidade, acessar os locais e os tipos de 
moradia que você vem pesquisando na Internet, qual o tamanho de sua 
família etc. com isso aumenta a chance de ofertas de imóveis apropriados. O 

 

52 Tradução livre da autora: “As máquinas poderiam nos enganar e nos controlar?  A IA ainda é uma 
mera ferramenta ou está lenta, mas seguramente se tornando nosso mestre?  Esses medos nos 
lembram das palavras do computador de IA HAL no filme de ficção científica de Stanley Kubrick de 
2001: Uma Odisséia no Espaço, que em resposta ao comando humano de "Abra as portas do 
compartimento" responde: "Receio que não posso fazer isso, Dave. ".  E se não for medo, pode haver 
um sentimento de tristeza ou decepção.  Darwin e Freud destronaram nossas crenças de 
excepcionalismo, nossos sentimentos de superioridade e nossas fantasias de controle; hoje, a 
inteligência artificial parece desferir mais um golpe na autoimagem da humanidade.  Se uma máquina 
pode fazer isso, o que resta para nós?  O que nós somos?  Somos apenas máquinas?  Somos 
máquinas inferiores, com muitos bugs?  O que será de nós?  Vamos nos tornar escravos das 
máquinas?  Ou pior, um mero recurso energético, como no filme Matrix?” 
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varejo físico investe pesado em IA, incorporando as “vantagens” do varejo 
on-line por meio de dispositivos que permitem identificar por onde o cliente 
circulou nas lojas, por onde “navegou” seu olhar nas prateleiras, por quantas 
vezes e por quanto tempo. São os algoritmos de IA que transformam em 
informação útil essa imensidão de dados gerados pelas movimentações on-
line. (KAUFMANN, 2017, p.3) 

Visto que a IA está acontecendo (e não é desde hoje), e está difundida, muitas 

vezes invisivelmente embutida em nossa rotina, as ponderações sobre ela trazem à 

tona a latente necessidade de falar sobre a ética de seu desenvolvimento, para quais 

finalidades serão utilizadas as suas aplicações, e então, por consequência, surgem 

questionamentos acerca dos limites éticos, a necessidade (ou não) de regulação, e 

as problemáticas sociais que ainda pairam em uma nuvem de incertezas, quase que 

em uma dança entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. 

Do mesmo modo que é possível enxergar os dois lados da balança, em que de 

um lado estão os benefícios de curto, médio e longo prazo na implementação de 

sistemas de IA nos mais diversos campos da sociedade, e por outro lado as aplicações 

cotidianas de IA trazem consigo as disrupções dessas novas tecnologias e provocam 

questões e discussões éticas, como mostra a reflexão de Mark Coeckelbergh (2020, 

p. 6-7)53: 

How many decisions and how much of those decisions do we want to delegate 
to AI? And who is responsible when something goes wrong? In one case, the 
judges put more faith in the COMPAS algorithm than in agreements reached 
by the defense and the prosecution.? Will we rely too much on AI? The 
COMPAS algorithm is highly controversial since research has shown that the 
algorithm's false positives (people who were predicted to re-offend but did not) 
were disproportionately black (Fry 2018). AI can thus reinforce bias and unjust 
discrimination. Similar problems can arise with algorithms that recommend 
decisions about mortgage applications and job applications. Or consider so-
called predictive policing: algorithms are used to forecast where crimes are 
likely to occur (eg, which area of a city) and who might commit them, but the 
result might be that specific socioeconomic or racial groups will be 
disproportionately targeted by police surveillance. Predictive policing has 
already been used in the United States and, as a recent AlgorithmWatch 
(2019) report shows, also in Europe. And Al-based facial recognition 
technology is often used for surveillance and can violate people's privacy. It 
can also more or less predict sexual preferences. No information from your 
phone and no biometric data are needed. The machine does its work from a 

 

53 Mark Coeckelbergh é professor titular de Filosofia da Mídia e Tecnologia do Departamento de 
Filosofia da Universidade de Viena e ex-presidente da Society for Philosophy and Technology (SPT).  
Sua experiência se concentra na ética de tecnologias novas e emergentes, em particular robótica e IA. 
Atualmente é membro de várias entidades de apoio à construção de políticas na área da robótica e 
inteligência artificial, como o Grupo de Peritos de Alto Nível da Comissão Europeia em Inteligência 
Artificial e o Conselho Austríaco de Robótica e Inteligência Artificial.  Ele é o autor de doze livros de 
filosofia e numerosos artigos, e está envolvido em vários projetos de pesquisa europeus. 
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distance. With cameras on the street and other public spaces, we can be 
identified and "read," including our mood. (COECKELBERGH, 2020, p. 6-7)54 

Neste capítulo, a pesquisa seguirá pelo caminho das reflexões e ponderações 

acerca dos desafios éticos que a IA apresenta ao provocar disrupções significativas, 

numa análise centrada em quais respostas precisarão ser construídas no último 

capítulo, na tentativa de apresentar uma solução para essas sensíveis questões que 

se apresentam como transfronteiriças, atingem a sociedade à nível global em todos 

os níveis, dos cidadãos aos governantes, dos usuários aos desenvolvedores, das 

empresas aos consumidores e assim por diante. 

 No cenário de transformação da estrutura social de nossas sociedades, está a 

síndrome do “bem me quer, mal me quer” da IA, e endereçar a ela uma projeção de 

um futuro radicalmente transformado pode obscurecer o reconhecimento das 

transformações que estão em curso atualmente. De maneira muito objetiva, os 

desafios que relativos, especialmente, à ética e a transparência, demonstram que no 

que diz respeito a IA o seu futuro já se confunde com o seu presente. (STEIBEL; 

VICENTE; JESUS, 2019) 

3.1 “Espelho, espelho meu: quem é mais inteligente do que eu?”:  

Sobre a Inteligência Artificial e a problemática sobre o seu 

controle 

A ficção científica aliada à arte enriqueceu o imaginário popular com as 

suposições sobre a transformação que o avanço tecnológico poderia incutir em vários 

aspectos da vida humana. Essa disrupção tecnológica, associada aos elementos de 

 

54 Tradução livre da autora: “O que queremos delegar para a IA?  Quais e quantas decisões queremos 
delegar à IA?  A quem será atribuída a responsabilidade quando algo sair do planejado e promover 
resultados errados e prejudiciais? Em um caso, os juízes confiaram mais no algoritmo COMPAS do 
que nos acordos alcançados pela defesa e a promotoria.  Vamos confiar demais na IA?  O algoritmo 
COMPAS é altamente controverso, uma vez que a pesquisa mostrou que os falsos positivos do 
algoritmo (pessoas que foram previstas para reincidir, mas não o fizeram) eram desproporcionalmente 
negros. Ou considere o chamado policiamento preditivo: os algoritmos são usados para prever onde 
os crimes são prováveis de ocorrer (por exemplo, qual área de uma cidade) e quem pode cometê-los, 
mas o resultado pode ser que grupos socioeconômicos ou raciais específicos serão 
desproporcionalmente alvo da vigilância policial.  O policiamento preditivo já foi usado nos Estados 
Unidos e, como mostra um relatório recente do AlgorithmWatch (2019), também na Europa.  E a 
tecnologia de reconhecimento facial baseada em IA é frequentemente usada para vigilância e 
prevenção de problemas podem violar a privacidade das pessoas.  Também pode ditar mais ou menos 
as preferências sexuais.  Nenhuma informação do seu telefone e nenhum dado biométrico são 
necessários.  A máquina faz seu trabalho à distância.  Com câmeras na rua e em outros espaços 
públicos, podemos ser identificados e "lidos", incluindo nosso humor.” 
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ficção científica trazidos em obras como o romance de Mary Shelley – Frankestein: ou 

o Promoteu Moderno; na peça de teatro de Karel Capek, R.U.R; nas obras de Isaac 

Asimov, como I, robot; a série televisiva animada The Jetsons; e mais recentemente 

a série televisiva de Cherlie Brooker, Black Mirror, estampou o senso comum de que, 

sistemas de IA, geralmente atrelada com a figura do robô humanoide, superaria a 

inteligência humana, e na maioria das histórias e predominantemente no imaginário 

popular, as criaturas dominam seus criadores em algum momento. 

Stuart Russel (2019) nos lembra que a maneira como construímos a IA se 

compara um pouco como um gênio da lâmpada. Teoricamente funciona assim, você 

esfrega a lâmpada, o gênio sai e concede a você três desejos. Você então diz: 

“Gostaria que acontecesse X”. Se o sistema de IA (aqui equiparado ao gênio) for 

altamente desenvolvido e suficientemente poderoso, ele executará a tarefa 

exatamente como foi solicitada. "Agora, o problema com os gênios nas lâmpadas é 

que o terceiro desejo (se comparado ao sistema de IA) é sempre: 'Desfaça os dois 

primeiros desejos, porque não conseguimos especificar os objetivos corretamente'." 

E, nesse sentido, o autor afirma que, o risco está em uma máquina que executa a 

tarefa com o objetivo que não foi corretamente estabelecido, aí, então, poderia surgir 

um verdadeiro e poderoso inimigo da raça humana.  

Não devemos temer a possibilidade de uma revolta das máquinas 

autoconscientes contra a humanidade, mas, sim, com o fato de que os computadores 

podem se tornar tão bons em executar tarefas e alcançar resultados estabelecidos 

por humanos, que podemos ser aniquilados por 

ordenarmos/programarmos/solicitarmos as tarefas erradas.  

Mergulhando um pouco mais a fundo na temática, Caitlin Mulholland (2019) 

ressalta que em um cenário inicial as tecnologias desenvolvidas por sistemas de IA 

clássica eram dependentes da atuação humana e a IA semiautônoma servia como 

mera ferramenta para que humanos pudessem alcançar resultados passíveis de 

previsão e controle baseado na sua racionalidade, e continua afirmando que: 

Resta evidente a instrumentalização de um bem – IA – a uma funcionalidade 
que beneficia o seu controlador – a pessoa. A dualidade entre sujeito e objeto 
mantém-se clara, na medida em que são concedidas à pessoa a autonomia 
e a capacidade de interferir na programação da IA controlando ou moldando 
seus resultados conforme seus interesses e riscos estimados [...] Por 
exemplo, no caso de carros autônomos, ainda que a direção do carro esteja 
delegada a um sistema de Inteligência Artificial, é possível – e recomendável 
como standard de conduta – à pessoa transportada tomar a direção do carro 
e atuar de maneira preventiva a fim de evitar danos. O sistema de IA é, 
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portanto, semiautônomo, sendo concedida ao passageiro/motorista a 
liberdade de atuação. (p.338) 

A partir da união de atribuições fundamentais como, a capacidade de otimizar 

resultados pretendidos com base na análise de complexos sistemas de dados e o seu 

poder sensorial e de resolução, é possível afirmar que se alcançou o auge do 

desenvolvimento de tecnologias de IA (como as supracitadas IA dependente e IA 

semiautônoma) e chegamos, então, à IA autônoma. (LEE, 2018) Para David Vladeck 

(2014, p.120-123) a IA autônoma possui duas características fundamentais, que são: 

resultados alcançados independentemente de interferência humana e a 

imprevisibilidade destes resultados se percebe pelo seguinte viés: 

The question one might ask at this point is what relevance does 2001: A Space 
Odyssey have to liability rules for autonomous thinking machines? The 
answer is quite a bit. Today’s machines, as path-breaking as they are, all have 
a common feature that is critical in assessing liability. In each case, the 
machine functions and makes decisions in ways that can be traced directly 
back to the design, programming, and knowledge humans embedded in the 
machine. The human hand defines, guides, and ultimately controls the 
process, either directly or because of the capacity to override the machine and 
seize control. As sophisticated as these machines are, they are, at most, semi-
autonomous. They are tools, albeit remarkably sophisticated tools, used by 
humans. Where the hand of human involvement in machine decision-making 
is so evident, there is no need to reexamine liability rules. Any human (or 
corporate entity that has the power to do things that humans do, enter into 
contracts, hire workers, and so forth) that has a role in the development of the 
machine and helps map out its decision-making is potentially responsible for 
wrongful acts—negligent or intentional— committed by, or involving, the 
machine. The reason, of course, is that these machines, notwithstanding their 
sophistication, have no attribute of legal personhood. They are agents or 
instruments of other entities that have legal capacity as individuals, 
corporations, or other legal “persons” that may be held accountable under the 
law for their actions. But the fully autonomous machines that at some point 
will be introduced into the marketplace may be quite different, and for that 
reason, society will need to consider whether existing liability rules will be up 
to the task of assigning responsibility for any wrongful acts they commit. The 
first generation of fully autonomous machines—perhaps driver-less cars and 
fully independent drone aircraft—will have the capacity to act completely 
autonomously. They will not be tools used by humans; they will be machines 
deployed by humans that will act independently of direct human instruction, 
based on information the machine itself acquires and analyzes, and will often 
make highly consequential decisions in circumstances that may not be 
anticipated by, let alone directly addressed by, the machine’s creators. 
Artificial intelligence theorists distill the concept of full autonomy down to the 
paradigm of machines that “sense-think-act” without human involvement or 
intervention 55 

 

55 “A pergunta que se pode fazer neste ponto é que relevância tem 2001: A Space Odyssey para as 
regras de responsabilidade para máquinas pensantes autônomas? A resposta é um pouco. As 
máquinas de hoje, por mais inovadoras que sejam, todas têm uma característica comum que é crítica 
na avaliação de responsabilidades. Em cada caso, a máquina funciona e toma decisões de maneiras 
que podem ser rastreadas diretamente até o design, a programação e o conhecimento humanos 
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Algumas atividades da automação total da IA são apontadas como 

potencialmente violadoras de direitos personalíssimos, como, por exemplo, sistemas 

que decidem se um empréstimo bancário será ou não concedido a uma determinada 

pessoa; determinam se será concedido algum benefício de liberdade condicional em 

uma execução penal; decidem se o réu tem mais ou menos probabilidade de reincidir; 

se determinada pessoa pode ser criminosa com base no critério de região de moradia 

analisado pelo sistema; define se um paciente é ou não apto como candidato a um 

tratamento médico. (COECKELBERGH, 2020) 

Muitas vezes não é fácil saber como esses programas chegam às suas 

conclusões ou mesmo passam a gerar consequências inesperadas e possivelmente 

desagradáveis. Esse potencial nocivo é especialmente perigoso no emprego de 

programas de IA que contam com mecanismos de Machine Learning, em que a própria 

natureza do software envolve a intenção de desenvolver uma atuação que não é 

previsível, e que apenas será determinada a partir dos dados e eventos com os quais 

o programa entra em contato. (MAGRANI; SILVA; VIOLA, 2019) 

Cientistas de diversas áreas se preocupam e ponderam que conferir essa 

capacidade de “pensamento” autônomo às máquinas necessariamente pode lhes 

conferir a capacidade de agir de forma contrária às regras que lhes são dadas. Por 

 

embutidos na máquina. A mão humana define, orienta e, em última análise, controla o processo, seja 
diretamente ou por causa da capacidade de anular a máquina e assumir o controle. Por mais 
sofisticadas que sejam essas máquinas, elas são, no máximo, semiautônomas. São ferramentas, 
embora notavelmente sofisticadas, usadas por humanos. Onde o envolvimento humano na tomada de 
decisão por máquina é tão evidente, não há necessidade de reexaminar as regras de responsabilidade. 
Qualquer ser humano (ou entidade corporativa que tem o poder de fazer coisas que os humanos fazem, 
firmar contratos, contratar trabalhadores e assim por diante) que desempenha um papel no 
desenvolvimento da máquina e ajuda a mapear sua tomada de decisão é potencialmente responsável 
por atos ilícitos - negligentes ou intencionais - cometidos por, ou envolvendo, a máquina. A razão, claro, 
é que essas máquinas, apesar de sua sofisticação, não têm atributo de pessoa jurídica. Eles são 
agentes ou instrumentos de outras entidades que têm capacidade jurídica como indivíduos, empresas 
ou outras “pessoas” jurídicas que podem ser responsabilizadas nos termos da lei por seus atos. Mas 
as máquinas totalmente autônomas que em algum momento serão introduzidas no mercado podem ser 
bem diferentes e, por esse motivo, a sociedade precisará considerar se as regras de responsabilidade 
existentes caberão à tarefa de atribuir responsabilidade por quaisquer atos ilícitos que cometam. A 
primeira geração de máquinas totalmente autônomas - talvez carros sem motorista e drones totalmente 
independentes - terá a capacidade de agir de forma totalmente autônoma. Eles não serão ferramentas 
usadas por humanos; eles serão máquinas implantadas por humanos que agirão independentemente 
da instrução humana direta, com base nas informações que a própria máquina adquire e analisa, e 
muitas vezes tomarão decisões altamente consequentes em circunstâncias que podem não ser 
antecipadas, muito menos abordadas diretamente, pelos criadores da máquina. Os teóricos da 
inteligência artificial destilam o conceito de autonomia total até o paradigma das máquinas que "sentem-
pensam-agem" sem o envolvimento ou intervenção humana”  
Tradução livre da autora. (VLADECK, David C. Machines without principals: liability rules and 
Artificial Inteligence. Disponível em: <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/AI/Vladeck.pdf>. 
Acesso em 12.01.2021) 
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isso a importância de se levar em consideração e investigar as esferas de controle e 

influência dos programadores/desenvolvedores e outros agentes durante a criação e 

o desenvolvimento funcional dos artefatos técnicos. Muitas vezes, durante a fase de 

desenvolvimento, as consequências são indeterminadas pois dependem parcialmente 

das ações de outros fatores e agentes além dos programadores/desenvolvedores. 

Além disso, como a tomada de uma decisão pode ser um processo complexo, é 

possível que seja difícil para um humano até mesmo explicá-la. Pode ser difícil, ainda, 

provar que o produto que contem IA era defeituoso, e, especialmente que o defeito já 

existia quando da sua produção. (AWAD et al, 2018) 

Pelo fato de o comportamento de uma IA não ser totalmente previsível e, ainda, 

ser o resultado da interação entre os diversos agentes humanos e não humanos que 

compõe o sistema sociotécnico e até mesmo de processos de auto aprendizagem, 

pode ser extremamente complicado compreender se a ação é humana ou não 

humana. (MAGRANI; SILVA; VIOLA, 2019) 

Nesse sentido:  

Como já vimos até aqui, é indiscutível que, se estruturalmente há diferenças 
entre o cérebro humano, por outro lado, há capacidade de desenvolvimento 
autônomo da IA. Isso não é contraditório como a habilidade multitarefa do 
cérebro humano.  A questão é que a IA historicamente sempre foi 
desenvolvida com as limitações de aprendizagem autônoma, mais próxima 
com identificação de padrões. A autonomia pode ser associada ao 
desenvolvimento de sensibilidades, emoções. Por outro lado, pelo 
desenvolvimento parametrizado, acentua-se o problema a ser enfrentado dos 
possíveis preconceitos introjetados na alimentação de dados para o 
desenvolvimento da IA. Não obstante, há muito espaço para evolução das 
contribuições da IA mesmo em atividades mais distantes dos sentimentos e 
das emoções, com relevância prática e com encaminhamentos éticos mais 
definidos. (PEIXOTO; SILVA; 2019, p.) 

Assim, embora possa existir semelhanças fragmentárias, as máquinas não 

funcionam exatamente como o cérebro humano, especialmente na habilidade 

comportamental, tais como senso de humor posicionamentos morais complexos e 

atitudes tipicamente humanas, como a intuição – tudo isso em sentido amplo e global. 

Isso limita a IA a transferir a aprendizagem para cenários com combinações mais 

complexas de problemas não previstos, como a inteligência humana permitiria com 

grande facilidade e com arranjos cognitivos diversos, combinando complexamente a 

lógica, a criatividade, o engenho e a razão. Nota-se que aqui se fala em limites, mas 

não em impossibilidades. (PEIXOTO; SILVA, 2019) 
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3.2 Habilidades da Inteligência Artificial e os riscos associados 

Partindo do fato de que a IA é uma subárea da Ciência da Computação, que 

simula parte da inteligência humana, é certo que para garantir o seu funcionamento 

se tornaram indispensáveis os desenvolvimentos de certas habilidades, como, por 

exemplo:  reconhecer imagens/objetos; converter sons em palavras e vice e versa; 

extrair do sentido de linguagem e a transmitir significado por meio das sentenças 

geradas; organizar informações e combinar dados/informações para gerar resultados. 

Essas habilidades são fornecidas pela computer vision; speech recognition and 

synthesis, natural language processing (NLP), knowledge representation; reasoning; 

planning. (SHABBRI, ANWER, 2018, p.4)  
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Figura 6 - Habilidades da IA 

 

Fonte: https://arxiv.org/pdf/1804.01396.pdf 

https://arxiv.org/pdf/1804.01396.pdf
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3.2.1 Malware 

As habilidades, porém, como qualquer apresentação paradigmática, trazem 

consigo alguns riscos associados à IA. Um dos riscos mais preocupantes versa sobre 

o uso da IA para maus fins. 

Se por um lado, a Machine Learning, tem um enorme potencial para aplicação 
em cybersecurity, por outro lado, cibercriminosos também passaram a ter 
novas perspectivas. O campo para cibercriminosos é gigantesco. Dados 
indicam que dois terços dos decision makers em tecnologia da informação 
(TI) estão em alguma medida apoiados em IA. Um ataque nesse campo, 
portanto, é impactante, até porque as ameaças estruturadas em IA se tornam 
mais complexas e de difícil detecção que um ataque tradicional (PEIXOTO; 
SILVA, 2019, p. 33-34) 

Os riscos de cyber segurança aparecem, principalmente, quando os 

desenvolvedores de malware podem utilizar IA para: Gerar novas variantes de 

malware difíceis de detectar: algumas famílias de malware mais antigas estavam 

usando automação para gerar novas variantes de si mesmos a cada minuto. Essa 

técnica poderia ser reinventada e aprimorada usando algoritmos de Machine Learning 

que aprenderiam quais das variantes recém-criadas teriam menos probabilidade de 

ser detectadas e produziriam novas cepas com características semelhantes;  

Esconder seu malware na rede da vítima:  O malware pode monitorar o 

comportamento de nós/endpoints na rede-alvo e criar padrões que se assemelham ao 

tráfego de rede legítimo; Ainda, combinar várias técnicas de ataque para encontrar as 

opções mais eficazes que não podem ser facilmente detectadas e as priorize em vez 

de alternativas menos bem-sucedidas; Ajustar os recursos/focos do malware com 

base no ambiente: Se os invasores quiserem, por exemplo, navegadores, em vez de 

incorporar uma lista completa de navegadores e cenários no malware, os agentes mal-

intencionados só precisam implementar alguns deles para as marcas mais 

frequentemente encontradas. O algoritmo de IA usa esse treinamento e aprende 

diretamente no terminal como se infiltrar também nos navegadores menos populares 

e não especificados anteriormente; Implementar um mecanismo autodestrutivo no 

malware que será ativado se um comportamento estranho for detectado: 

Induzido por um login de um perfil de usuário ou programa não padrão, o malware 

ativa automaticamente o mecanismo de autodestruição para evitar a detecção ou 

tornar impossível uma análise posterior; Detectar ambiente suspeito: Se o algoritmo 

detectar uma máquina virtual, sandbox ou outras ferramentas usadas por 
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pesquisadores de malware, ele pode alterar o comportamento do malware ou 

interromper temporariamente sua atividade para evitar a detecção; Aumentar a 

velocidade do ataque: A velocidade de um ataque pode ser crucial, especialmente 

em casos como roubo de dados. Algoritmos podem realizar a extração 

significativamente mais rápido do que um humano, tornando-a mais difícil de detectar 

e quase impossível de prevenir - já que a máquina pode copiar os dados para fora do 

perímetro protegido antes que os defensores possam reagir; Deixar que outros nós 

do botnet aprendam coletivamente e identifiquem as formas de ataque mais 

eficazes: Aprender e compartilhar informações por meio de vários nós pode ser uma 

vantagem para os invasores, pois cada um dos bots escravizados pode testar 

diferentes técnicas de infiltração e relatar os resultados. Também pode ajudar os 

agentes mal-intencionados a aprender mais sobre a infraestrutura de destino em um 

período de tempo mais curto. (KUBOVIC; KOSINÁR; JÁVOSIK, 2018, p.7-8) 

3.2.2 Human Bias 

Como resultado de sistemas programados e alimentados por uma avalanche 

de dados, pode também acontecer uma projeção de elementos negativos da própria 

interação com a inteligência humana. (PEIXOTO;SILVA, 2019) Cabe aqui, discorrer 

sobre um segundo risco bastante relevante e para isso nos apropriamos da fala de 

Bright (2018) que aponta um possível problema de funcionamento da IA em razão da 

métrica utilizada para a tomada de decisão da máquina refletir uma criação humana, 

momento em que preconceitos poderiam sugerir a necessidade de treinamento.  

Considerando que, “Machine Learning is a subset of AI where algorithms 

directed by complex neural networks teach computers to think like a human while 

processing “big data” and calculations with high precision, speed, and supposed lack 

of bias”56 (YAPO; WEISS, 2018, p.5365), podemos associar esse conceito ao que se 

chama de human bias.  É preciso compreender, que as IAs são sistemas que recebem 

grande alimentação de dados para atingir determinados resultados, e que os 

algoritmos de Machine Learning podem ter um potencial gigantesco para o bem, mas 

também para o mal, especialmente quando se identificam problemas que sugerem 

 

56 Tradução livre da autora: “O Machine Learning é um subconjunto da IA em que algoritmos dirigidos 
por redes neurais complexas ensinam os computadores a pensar como humanos enquanto processam 
"big data" e cálculos com alta precisão, velocidade e suposta parcialidades.” 
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discriminação, escolhas ofensivas, desinformação, determinadas parcialidades entre 

tantos outros possíveis prejuízos sociais.  

Assim é indispensável frisar que “human bias ocorre quando o sistema 

computacional basicamente reflete os valores implícitos de seu criador, distorcendo o 

conjunto de dados para o treinamento do sistema.” (PEIXOTO; SILVA, 2019, p. 34-

35) Neste sentido, Shabbir e Anwer (2015, p. 6) mencionam que: 

While a normal program sets one’s own way of interpreting the data, which 
makes its work look prejudiced and purely mechanical. The intellectual task, 
in this case, solves only the person, the analyst or the programmer, not 
knowing to entrust this machine. As a result, a single abstraction model is 
created, a system of constructive essences and algorithms. And flexibility and 
universality translate into significant resource costs for non-typical tasks, that 
is, the system from the intellect returns to brute force57 

Human Bias além de um “problema” no sistema, a questão do preconceito gera 

um problema ético e social, e também específico da IA baseada em ciência de dados, 

em oposição a outras tecnologias de automação.  Quando uma IA toma - ou, mais 

precisamente, recomenda - decisões, podem surgir preconceitos: as decisões podem 

ser injustas para determinados indivíduos ou grupos.  Embora o preconceito também 

possa surgir com a IA clássica (digamos, um sistema especialista que usa uma árvore 

de decisão ou banco de dados que contém o preconceito), a questão do preconceito 

costuma estar ligada a aplicativos de Machine Learning.  E embora os problemas de 

preconceito e discriminação sempre tenham estado presentes na sociedade, a 

preocupação é que a IA possa perpetuar esses problemas e ampliar seu impacto.  O 

preconceito muitas vezes não é intencional: os desenvolvedores, usuários e outras 

pessoas envolvidas, como o gerenciamento da empresa, muitas vezes não preveem 

os efeitos discriminatórios contra certos grupos ou indivíduos.  Isso pode ser porque 

eles não entendem o sistema de IA suficientemente bem, não estão suficientemente 

cientes do problema do preconceito ou mesmo de seus próprios preconceitos ou, mais 

geralmente, não imaginam e refletem suficientemente sobre as possíveis 

consequências não intencionais da tecnologia e fora do contato com algumas partes 

interessadas relevantes.  Isso é problemático, pois decisões tendenciosas podem ter 

 

57 Tradução livre da autora: “Enquanto um programa normal define sua própria maneira de interpretar 
os dados, o que faz seu trabalho parecer preconceituoso e puramente mecânico. A tarefa intelectual, 
neste caso, resolve apenas a pessoa, o analista ou o programador, não sabendo confiar nesta máquina. 
Como resultado, um único modelo de abstração é criado, um sistema de essências construtivas e 
algoritmos. E flexibilidade e universalidade se traduzem em custos de recursos significativos para 
tarefas atípicas, ou seja, o sistema do intelecto retorna à força bruta” 
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consequências graves, por exemplo, em termos de acesso a recursos e liberdades 

(CDT, 2018): os indivíduos podem não conseguir um emprego, podem não obter 

crédito, podem acabar na prisão. E não apenas indivíduos podem sofrer, comunidades 

inteiras podem ser afetadas pelas decisões tendenciosas, por exemplo, quando uma 

área inteira da cidade ou todas as pessoas com uma origem étnica específica são 

caracterizadas pela IA como representando um alto risco de segurança.  Retomando 

o exemplo do algoritmo COMPAS mencionado no início deste capítulo, que prevê se 

os réus têm probabilidade de reincidência e foi usado por juízes nos Estados Unidos 

em decisões de sentença sobre quando alguém receberá liberdade condicional.  De 

acordo com um estudo da redação online ProPublica, os falsos positivos do algoritmo 

(réus previstos para reincidência, mas que na verdade não o fizeram) eram 

desproporcionalmente negros, e os falsos negativos (réus previstos para não 

reincidência, mas que na verdade reincidiram) eram desproporcionalmente brancos. 

Figura 7 - Exemplo de Human Bias 

 

Fonte: https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm  

Portanto, o desenvolvimento de um sistema de IA se origina de uma representação 

abstrata e simbólica, é necessária a verificação de seus significados concretos, e essa 

é uma questão proeminentemente metodológica, em que de se demonstra a urgência 

em tomar consciência dos limites e das características da IA, assim como uma 

imprescindível abordagem ética sobre os efeitos e consequências de tomadas de 

decisão por máquinas nas vidas das pessoas (ainda humanas). 

3.2.3 Questões de Ética entre Controle, Dados e Privacidade 

Muito dos problemas éticos advindos do uso/desenvolvimento de sistemas de IA são 

https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm
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bem conhecidos na área da ética da robótica e automação ou, mais genericamente, 

da área da ética das tecnologias de informação e comunicação digitais.  Contudo, isso 

por si só não os torna menos importantes e preocupantes.  Além disso, pela tecnologia 

e pela forma como se conecta a outras tecnologias, essas questões ganham uma 

nova dimensão e tornam-se cada vez mais urgentes.  

3.2.3.1 Privacidade e proteção de dados 

A IA e, em particular, os aplicativos de Machine Learning que trabalham com 

data science e consequentemente com a big data, muitas vezes (MUITAS!) envolvem 

a coleta e o uso de informações pessoais. IA também pode ser usada para vigilância, 

não somente nas ruas, mas também no local de trabalho; por meio do uso de 

smartphones e redes sociais em qualquer lugar e a qualquer tempo.  Normalmente, 

as pessoas não fazem ideia de que os seus dados estão sendo coletados ou que os 

dados fornecidos em um contexto são usados por terceiros em outro contexto. 

(KELLEHER; TIERNEY, 2018) 

 O big data também geralmente significa que os conjuntos de dados adquiridos por 

diferentes organizações deveriam ser combinados, tratados, processados, 

armazenadose compartilhados de modo que respeite a privacidade dos indivíduos 

(detentores dos dados) e seu direito de: saber o que acontece com seus dados, de 

acessar seus dados, de se opor à coleta ou processamento de seus dados e de saber 

que seus dados estão sendo coletados,  processados e que estão então sujeitos a 

uma decisão tomada por uma IA.  Muitos desses problemas também surgem com 

outras tecnologias de informação e comunicação e, como veremos, a transparência 

também é um requisito importante nesses casos. (COECKELBERGH, 2013) 

E questões de proteção de dados também surgem na ética da pesquisa, por exemplo, 

a ética da coleta de dados para pesquisas em ciências sociais.  Um uso ético da IA 

requer que os dados sejam coletados. No entanto, se considerarmos os contextos em 

que a IA é usada hoje, essas questões de privacidade e proteção de dados se tornam 

cada vez mais problemáticas.  É relativamente fácil respeitar esses valores e direitos 

ao fazer uma pesquisa como cientista social: pode-se informar os entrevistados e 

pedir explicitamente seu consentimento, e é relativamente claro o que acontecerá com 

os dados.  (CRAWFORD, 2016) 

Nesse sentido, Mark Coeckelbergh (2020, p. 98-99) complementa que: 
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But the environment in which AI and data science are used today is usually 
very different. Consider social media: in spite of privacy information and 
applications that ask users for consent, it is unclear for users what happens 
to their data or even which data are collected; and if they want to use the 
application and enjoy its benefits, they have to consent.58 

Seguidamente, os usuários também desconhecem que Al está ativando o 

aplicativo que usam. Além disso, muitas vezes os dados fornecidos em um contexto 

são movidos para outro domínio e usados para uma finalidade diferente, atividade que 

se denomina de reaproveitamento de dados que é, por exemplo, quando as empresas 

vendem os dados para outras empresas ou movem os dados entre diferentes partes 

da mesma empresa sem que os usuários saibam disso. (KELLEHER; TIERNEY, 

2018) 

3.2.3.2 Manipulação, exploração e usuários vulneráveis  

Aqui se observa um outro fenômeno que também aponta para o risco de os usuários 

serem manipulados e explorados.  A IA é usada para manipular o que compramos, 

quais notícias seguimos, em quais opiniões confiamos e assim por diante.  Os 

pesquisadores da teoria crítica apontam para o contexto capitalista em que ocorre o 

uso das mídias sociais.  Por exemplo, pode-se dizer que os usuários das mídias 

sociais liberam "trabalho digital" ao produzir dados para empresas.  Esta forma de 

exploração também pode envolver IA.  Como usuários de mídia social, corremos o 

risco de nos tornarmos a força de trabalho não remunerada e explorada que produz 

dados para a IA que analisa nossos dados e, no final, para as empresas que usar os 

dados, que geralmente também incluem terceiros.  (FUCHS, 2014) 

Mesmo as chamadas sociedades "livres" e "não totalitárias" apresentam as suas 

próprias formas de dominação, em particular a exploração dos consumidores. 

(MARCUSE, 1991) O alerta é que mesmo nas democracias atuais, a IA pode conduzir 

a novas formas de manipulação, vigilância e totalitarismo, não necessariamente na 

forma de políticas autoritárias, mas de uma forma mais oculta e altamente eficaz: 

mudando a economia de uma forma que isso transforme as pessoas em gados de 

smartphone, ordenhados por nossos dados. (COECKELBERGH, 2020) 

 

58 Tradução livre da autora: “Mas o ambiente em que IA e dados a ciência usada hoje é geralmente 
muito diferente.  Considere a mídia aplicável: apesar de informações de privacidade e ações que pedem 
consentimento dos usuários, não está claro para os usuários o que acontece com seus dados ou 
mesmo quais dados são coletados; e se quiserem usar o aplicativo e desfrutar de seus benefícios, eles 
devem consentir” 
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Vale lembrar que a IA também pode ser usada para manipular a política, analisando 

dados de mídia social para ajudar em campanhas políticas como, por exemplo, no 

famoso caso da Cambridge Analytica59, uma empresa que usava dados de usuários 

do Facebook sem seu consentimento para fins políticos  na eleição presidencial dos 

Estados Unidos em 2016; por bots postando mensagens políticas nas redes sociais 

com base na análise dos dados das pessoas em termos de suas preferências políticas 

para influenciar o voto, como foi possível verificar nas eleições brasileiras de 2018 e 

2020 com o caso das Deep Fakes e Fake News60  

Além disso, o risco de exploração não está apenas no lado do usuário: a IA depende 

de hardware que é feito em algum lugar por pessoas, e essa produção pode envolver 

a exploração dessas pessoas. A exploração também pode estar envolvida no 

treinamento de algoritmos e na produção de dados que são usados para e pela IA.  A 

IA pode tornar a vida mais fácil para seus usuários, mas não necessariamente para 

aqueles que extraem os minerais, lidam com o lixo eletrônico e treinam a IA. 

(SCHWAB, 2018) 

 Por exemplo, a Alexa da Amazon não apenas cria um usuário que trabalha de graça, 

se torna um recurso para dados e é vendido como um produto; um mundo de trabalho 

humano também está oculto nos bastidores: mineiros, trabalhadores em navios, clique 

em trabalhadores que rotulam conjuntos de dados, tudo a serviço da acumulação de 

capital por muito poucas pessoas (SCHWAB, 2018).  As teorias de privacidade e 

exploração frequentemente assumem que o usuário é um ser humano adulto 

autônomo, relativamente jovem e saudável, com capacidades mentais plenas.  O 

mundo real é habitado por crianças, idosos, pessoas que não têm capacidades 

mentais "normais" ou "completas" e assim por diante.  Esses usuários vulneráveis 

correm mais risco.  A sua privacidade pode ser facilmente violada ou facilmente 

manipulada; e a IA oferece novas oportunidades para tais violações e manipulações. 

(COECKELBERGH, 2020)  

Considere crianças pequenas que conversam com uma boneca que está conectada 

a um sistema tecnológico que inclui IA: provavelmente, a criança não sabe que IA está 

 

59 Ver: https://exame.com/mundo/ceo-da-cambridge-analytica-confessa-influencia-em-eleicao-dos-
eua/  Acesso em: 25.01.2021 
60 Ver: https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/02/13/deep-fakes-o-novo-alerta-para-2020.ghtml 
Acesso em 25.01.2021 

https://exame.com/mundo/ceo-da-cambridge-analytica-confessa-influencia-em-eleicao-dos-eua/
https://exame.com/mundo/ceo-da-cambridge-analytica-confessa-influencia-em-eleicao-dos-eua/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/02/13/deep-fakes-o-novo-alerta-para-2020.ghtml
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sendo usada ou que os dados são coletados. Um chatbot61 ou boneca Al-powered62 

não só pode coletar muitas informações pessoais sobre a criança e seus pais dessa 

forma; também pode manipular a criança usando linguagem e interface de voz.  

Conforme a IA se torna parte, alguns usuários de IA também são mais vulneráveis do 

que outros da “internet dos brinquedos” e da IoT, esse é um problema ético e político.  

O fantasma do totalitarismo retorna mais uma vez: não nas histórias distópicas de 

ficção científica ou nos pesadelos aparentemente desatualizados do pós-guerra, mas 

na tecnologia de consumo - que já está no mercado. (DRUGA; WILLIAMS, 2017) 

3.3 Inteligências Artificiais não responsabilizadas e decisões 

inexplicáveis – as maquinas são éticas? 

Quando a IA é usada para tomar decisões e fazer coisas por nós, encontramos 

um problema que é compartilhado com todas as tecnologias de automação, mas que 

se torna ainda mais importante quando a IA nos permite delegar muito mais para 

máquinas do que antes:  atribuição de responsabilidade.   Se a IA recebe mais 

responsabilidades e assume o que os humanos costumavam fazer, como então 

atribuímos responsabilidade moral?  Quem é responsável pelos danos e benefícios 

da tecnologia quando os humanos delegam decisões à IA?  Para colocar em termos 

de risco: quem é o responsável quando algo dá errado?  Quando os humanos estão 

fazendo coisas e tomando decisões, normalmente associamos o arbítrio à 

responsabilidade moral.  Você é responsável pelo que faz e pelo que decide. Se você 

tem efeito no mundo e nos outros, você é responsável por essas consequências: 

According to Aristotle this is the first condition for moral responsibility, the so-
called control condition: in the Nicomachean Ethics he argues that the action 
must have its origin in the agent. This view also has a normative side: if and if 
you can decide, you should take responsibility for your actions. What we want 
to avoid, morally speaking, is someone who has agency and power but no 
responsibility. Aristotle also added another condition for moral respost- have 
no: you are responsible if you know what you're doing. This is an epistemic 
condition: you need to be aware of what you are doing and know what the 
consequences could be. What we need to avoid here is someone who does 

 

61 “Os chatbots são softwares que simulam a fala humana e são capazes de bater papo com usuários no 
Facebook e Telegram, por exemplo. Eles ganharam popularidade nos últimos anos e têm sido usados por várias 
empresas para atender clientes, dar informações sobre serviços, vender produtos, entregar conteúdo, entre 
outras funções. Essas ferramentas usam inteligência artificial e estão cada vez mais aperfeiçoadas.” Disponível 
em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/o-que-e-chatbot-entenda-como-funciona-o-robo-que-
conversa-com-voce.ghtml Acesso em: 25.01.2021 
62 Termo em inglês que indica que o sistema é “alimentado por Inteligência Artificial”.  

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/o-que-e-chatbot-entenda-como-funciona-o-robo-que-conversa-com-voce.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/o-que-e-chatbot-entenda-como-funciona-o-robo-que-conversa-com-voce.ghtml
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things without knowing what she is doing, potentially resulting in harmful 
consequences.(COECKELBERGH, 2020, p.111)63 

O primeiro problema é que uma IA pode realizar ações e tomar decisões que 

têm consequências éticas, mas não está ciente do que faz e não é capaz de 

pensamento moral e, portanto, não pode ser considerada moralmente responsável 

pelo que faz.  As máquinas podem ser agentes, mas não agentes morais, uma vez 

que carecem de consciência, livre arbítrio, emoções, a capacidade de formar 

intenções e assim por diante.  Por exemplo, em uma visão aristotélica, apenas 

humanos podem realizar ações voluntárias e deliberar sobre suas ações.  Se isso for 

verdade, a única solução é tornar os humanos responsáveis pelo que a máquina faz. 

(COECKELBERGH, 2010)  

Humanos, então, delegariam decisões à máquina, mas reteriam a 

responsabilidade sobre seus resultados. Em nossos ordenamentos jurídicos, já 

fazemos isso: responsabilizamos cães ou crianças pequenas por seus atos, mas 

colocamos a responsabilidade legal sobre os ombros dos responsáveis.  E em uma 

organização, podemos delegar uma tarefa específica a um indivíduo, mas atribuir a 

responsabilidade ao gerente encarregado do projeto geral - embora neste caso ainda 

haja alguma responsabilidade por parte do delegado?  Então, por que não deixar a 

máquina realizar as ações e manter a responsabilidade do lado do homem?  Este 

parece ser o melhor caminho a seguir, uma vez que algoritmos e máquinas são os 

responsáveis. (AWAD et al, 2018) 

No entanto, esta solução enfrenta várias resistências no caso de IA.  Primeiro, 

um sistema de IA pode tomar suas decisões e ações muito rapidamente, por exemplo, 

em negociações de alta frequência ou em um carro autônomo, o que dá ao ser 

humano muito pouco tempo para tomar a decisão final ou para intervir. Como, isto é, 

a história de uma IA específica e, de fato, na história causal que levou a um resultado 

ético problemático específico, nem sempre conhecemos todas as pessoas envolvidas 

no momento em que surge um problema de responsabilidade.  

 

63 Tradução livre da autora: “Segundo Aristóteles, essa é a primeira condição para a responsabilidade 
moral, a chamada condição de controle: na Ética a Nicômaco ele argumenta que a ação deve ter sua 
origem no agente.  Essa visão também tem um lado normativo: se se você pode decidir, você deve 
assumir a responsabilidade por suas ações.  O que queremos evitar, moralmente falando, é alguém 
que tem arbítrio e poder, mas sem responsabilidade.  Aristóteles também adicionou outra condição 
para a resposta moral: você é responsável se sabe o que está fazendo.  Esta é uma condição 
epistêmica: você precisa estar ciente do que está fazendo e saber quais podem ser as consequências. 
“ 
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Um algoritmo de IA geralmente tem uma longa história, envolvendo muitas 

pessoas.  Isso nos leva a um problema típico de atribuição de responsabilidade por 

ações tecnológicas: geralmente há muitas mãos envolvidas.  Existem muitas mãos no 

sentido de que muitas pessoas podem assumir a responsabilidade por tais ações e 

decisões.  Em segundo lugar, Als tem histórias.  Quando o IA faz coisas em um 

determinado contexto de aplicação, pode não estar mais claro quem o criou, quem o 

usou primeiro e como a responsabilidade deve ser distribuída entre essas diferentes 

partes envolvidas.  Por exemplo, um algoritmo de IA feito no contexto de um projeto 

científico na universidade pode encontrar sua primeira aplicação no laboratório da 

universidade, depois no setor de saúde e, posteriormente, em um contexto militar.  

Quem é responsável?  Pode ser difícil rastrear todos os humanos envolvidos na ação 

tecnológica.  No caso da IA, começa com o programador, mas também temos o 

usuário final. (AWAD et al, 2018) 

 Considere o exemplo do carro que dirige sozinho: há o programador, o usuário 

do carro, os proprietários da montadora, os outros usuários da estrada e assim por 

diante. (BRYSON,2018) Em março de 2018, um carro autônomo do Uber causou um 

acidente no Arizona que resultou na morte de um pedestre.  Quem é o responsável 

por este trágico resultado?  Podem ser aqueles que programaram o carro, aqueles na 

montadora responsável pelo desenvolvimento do produto, Uber, o usuário do carro, o 

pedestre, o regulador (por exemplo, o Estado do Arizona) e assim por diante.  Não 

está claro quem é o responsável.  Pode ser que a responsabilidade não possa e não 

deva ser atribuída a uma pessoa, uma vez que mais de uma pessoa pode ser 

responsável. E foi exatamente o que aconteceu, em 19 de dezembro de 2019, o 

Conselho Nacional de Segurança em Transportes em Washington emitiu a decisão 

que determinou os responsáveis pelo acidente: A culpa foi dividida entre a Uber, a 

motorista de segurança, a vítima, o Estado do Arizona e o Governo Federal Americano 

(este último por falhar em regular adequadamente a indústria).64 

 Definitivamente não está claro como distribuir a responsabilidade.  Como já 

visto no primeiro capítulo e nos tópicos anteriores a este, uma análise precisa ser feita 

no sentido de que o sistema tecnológico consiste em muitos elementos que estão 

interligados; geralmente há muitos componentes do sistema envolvidos.  Existe o 

 

64 Ver em: https://olhardigital.com.br/2019/11/20/noticias/uber-e-considerada-culpada-por-morte-
causada-por-carro-autonomo-da-empresa/ Acesso em 25.01.2021 

https://olhardigital.com.br/2019/11/20/noticias/uber-e-considerada-culpada-por-morte-causada-por-carro-autonomo-da-empresa/
https://olhardigital.com.br/2019/11/20/noticias/uber-e-considerada-culpada-por-morte-causada-por-carro-autonomo-da-empresa/
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algoritmo da IA, mas este algoritmo interage com sensores, usa todos os tipos de 

dados e interage com todos os tipos de hardware e software.  Todas essas coisas têm 

histórias e estão ligadas às pessoas que as programaram ou produziram.  Quando 

algo dá errado, nem sempre está claro se é "a IA" que causou o problema ou algum 

outro componente do sistema - ou mesmo onde termina a IA e o resto da tecnologia 

começa.  Isso também torna difícil atribuir e distribuir responsabilidades.  Considere 

também o Machine Learning e o data science: como vimos, não existe apenas o 

algoritmo, mas também um processo que inclui vários estágios, como a coleta e o 

tratamento de dados, o treinamento do algoritmo e assim por diante, envolvendo 

vários elementos técnicos e exigindo decisões humanas. (BRYSON, 2018) 

 Há uma história causal que envolve muitas partes:  isso torna a atribuição de 

responsabilidade: Eis algumas questões: o quão dependentes queremos ser da 

tecnologia de automação, podemos assumir a responsabilidade por algo que a IA faz, 

e como podemos atribuir e distribuir responsabilidades?  Por exemplo, a noção legal 

de negligência diz respeito ao exercício do dever de cuidado.  Mas o que esse dever 

significa no caso da IA, visto que é tão difícil prever todas as possíveis consequências 

eticamente relevantes?  Isso nos leva ao próximo problema.  Mesmo que o problema 

de controle pudesse ser resolvido, existe também a segunda condição para a 

responsabilidade, que diz respeito a um problema de conhecimento. 

(COECKELBERGH, 2010)  

Nesse sentido:  

To be responsible, you need to know what you are doing and bringing about, 
and, in retrospect, know what you have done. Moreover, this issue has a 
relational aspect: in the case of humans, we expect that someone can explain 
what she has done or decided. Responsibility then means answerability and 
explainability. If something goes wrong, we want an answer and an 
explanation. For example, we ask a judge to explain her decision, or we ask 
a criminal why she did what she did. These conditions become very 
problematic in the case of an AI. First, in principle the AI of today does not 
"know" what it is doing, in the sense doing and what it is bringing about. It can 
log and record what it does, but it does not "know what it is doing" in the same 
way as humans, who as conscious beings are aware of what they do and can 
(following Aristotle again) deliberate and reflect on what their actions and the 
consequences of those actions. When these conditions are not met in the that 
it is not conscious and hence not aware of what it is case of humans, in the 
case of very young children, for ex- ample, we don't hold them responsible. 
Usually, we also do not hold animals responsible. If AI does not meet these. 
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If AI does not meet these conditions, the, we cannot hold an AI responsible. 
(COECKELBERGH, 2020, p.115-116)65 

 A solução é novamente responsabilizar os humanos pelo que IA faz/fez, 

supondo que eles saibam o que IA está fazendo e o que estão fazendo com a IA 

mantendo em mim o aspecto relacional - que eles são responsáveis pelas ações e 

podem explicar o que a IA fez.  No entanto, se essa suposição é válida não é tão 

simples quanto pode parecer à primeira vista.  Normalmente, os programadores e 

usuários sabem o que querem fazer com a IA, ou mais precisamente: eles sabem o 

que querem que a IA faça por eles.  Eles conhecem a meta, o fim: é por isso que eles 

delegam a tarefa à IA.  Eles também podem saber como a tecnologia funciona em 

geral.  Mas, como vimos anteriormente neste trabalho, eles nem sempre sabem 

exatamente o que o IA está fazendo durante todo o processo e nem sempre podem 

explicar o que fez ou como chegou a sua decisão.  

3.3.1 Transparência e Explicabilidade 

 Em determinados sistemas a forma como o IA chega a sua decisão é clara.  

Se a IA usa uma árvore de decisão, por exemplo, a maneira como ela chega a sua 

decisão é transparente.  Foi programado de forma a determinar a decisão, a partir de 

uma entrada específica.  Os humanos podem, portanto, explicar como o IA chegou à 

sua decisão e a IA pode ser "solicitada" a explicar estas decisões. Os humanos 

podem, então, assumir a responsabilidade da decisão ou, talvez mais precisamente, 

podem decidir com base em uma recomendação de IA. No entanto, com alguns outros 

sistemas de IA, notavelmente os que usam Machine Leraning e, em particular, Deep 

Learning que usa redes neurais, esta explicação e este tipo de tomada de decisão não 

é mais possível.  Não se consegue mais garantir a transparência total de como a IA 

 

65 Tradução livre da autora: “Para ser responsável, você precisa saber o que está fazendo e realizando 
e, em retrospecto, saber o que fez.  Além disso, essa questão tem um aspecto relacional: no caso dos 
humanos, esperamos que alguém possa explicar o que fez ou decidiu.  Responsabilidade significa 
então responsabilização e explicabilidade.  Se algo der errado, se fará necessária uma resposta e uma 
explicação.  Por exemplo, questionar a um juiz que sobre sua decisão ou perguntar a um criminoso por 
que ela fez o que fez.  Essas condições tornam-se muito problemáticas no caso de uma IA.  Primeiro, 
em princípio, a IA de hoje não "sabe" o que está fazendo, no sentido de fazer e o que está produzindo.  
Ele pode registrar o que faz, mas não "sabe o que está fazendo" da mesma forma que os humanos, 
que como seres conscientes estão cientes do que fazem e podem (seguindo Aristóteles novamente) 
deliberar e refletir sobre o que seus ações e as consequências dessas ações.  Quando essas condições 
não são satisfeitas na medida em que não está consciente e, portanto, não está ciente do que é o caso 
dos humanos, no caso de crianças muito pequenas, por exemplo, não os responsabilizamos.  
Normalmente, também não responsabilizamos os animais. Se a IA não atender a estas condições, 
então, não podemos responsabilizar um AI.” 
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toma sua decisão, e os humanos não conseguem explicar totalmente esta decisão.  

Sabe-se como seu sistema funciona em geral, mas não se consegue explicar uma 

decisão particular. (COECKELBERGH, 2010) 

 Para fins de exemplificação volta-se para o robô AlphaGo que venceu o 

campeão mundial de Go, Lee: os programadores sabem como funciona a IA, mas a 

maneira precisa como a máquina chega a um determinado movimento (ou seja, o que 

acontece nas camadas da rede neutra) não é transparente e não pode ser explicada.  

Este é um problema de responsabilidade, uma vez que os humanos que criam ou 

usam a IA não podem explicar uma decisão específica e, portanto, não sabem o que 

o IA está fazendo e não podem responder por suas ações. Em um sentido, os 

humanos sabem o que a IA está fazendo (por exemplo, eles conhecem o código da 

IA e sabem como ele funciona em geral), mas em outro sentido, eles não sabem (eles 

não podem explicar uma decisão particular), com o resultado de que as pessoas 

afetadas pela IA não podem receber informações precisas sobre o que fez a máquina 

chegar a sua previsão.  Assim, enquanto toda tecnologia de automação levanta 

problemas de responsabilidade, aqui encontramos um problema específico para 

alguns tipos de IA: o chamado problema da caixa preta. (LI; LIU, 2018) 

Provavelmente, os programadores iniciais conhecem o código e como tudo 

funciona (pelo menos sabem a parte que programaram), mas isso não significa que 

os programadores e usuários subsequentes que alteram ou usam o algoritmo para 

aplicações específicas sabem completamente o que a IA está fazendo.  Por exemplo, 

alguém que usa um algoritmo de negociação pode não entender totalmente a IA, ou 

os usuários de mídia social podem nem saber que a IA está sendo aplicada.  E do 

lado deles, programadores iniciais podem não saber o uso futuro preciso do algoritmo 

que desenvolvem ou os diferentes domínios de aplicação em que o algoritmo pode 

ser usado, muito menos todos os efeitos não intencionais do uso futuro de seu 

algoritmo.  Portanto, mesmo independentemente do problema específico com o 

Machine Learning ou Deep Learning, há um problema de conhecimento com a IA na 

medida em que muitas pessoas que a usam não sabem o que estão fazendo, uma 

vez que não sabem, também, o que e como a IA está fazendo, e quais serão os seus 

efeitos. Isso também é um problema de responsabilidade e, portanto, um sério 

problema ético. 

Às vezes, esses problemas são colocados em termos de confiança: a falta de 

transparência leva a menos confiança na tecnologia e nas pessoas que a usam.  
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Alguns pesquisadores, portanto, perguntam como podemos aumentar a confiança na 

IA identificando a transparência e a explicabilidade como os fatores que podem 

aumentar a confiança, bem como, por exemplo, evitar bias (WINIKOFF, 2018) ou 

ideais de "Terminator" de IA (SIAU; WANG, 2018).  A política também muitas vezes 

visa construir confiança, no entanto, os termos sobre uma IA "confiável" são 

controversos: devemos reservar o termo "confiança" para falar sobre relações 

humano-humanas, ou também podemos usá-lo para máquinas?  A pesquisadora de 

IA, Joanna Bryson (2018) argumentou que: 

AI is not a thing to be trusted but a set of software development techniques; 
the term "trust" should be reserved for people and their social institutions. 
Moreover, the is- sue of transparency and explainability makes us wonder 
again about what kind of society we want. Here the danger is not only 
manipulation and domination by capitalists or technocratic elites, creating a 
highly divided society. The further and perhaps deeper danger that looms here 
is a high-tech society in which even those elites no longer know what they are 
doing, and in which nobody is answer- able for what is happening. (p.1)66 

Nesse sentido veremos que, os formuladores de políticas às vezes propõem 

uma "IA explicável" e um "direito à explicação".  Contudo, é questionável a 

possibilidade de garantir uma IA totalmente transparente.  Parece fácil de alcançar 

com sistemas clássicos, mas se com os aplicativos de aprendizado de máquina 

contemporâneos parece impossível, em princípio, explicar cada etapa da decisão e 

explicar as decisões relacionadas a indivíduos específicos, temos um problema.  É 

possível "abrir a black box”? Isso provavelmente seria uma coisa boa, não apenas 

para a ética, mas também para melhorar o sistema (ou seja, o modelo) e aprender 

com ela. Por exemplo, se o sistema for explicável e se a IA usar o que consideramos 

como recursos inadequados, os humanos podem detectar esses problemas e ajudar 

a eliminar as correlações espúrias.  

E se uma IA identifica novas estratégias de “jogar” e torna isso mais 

transparente para os humanos, então os humanos podem aprender com a máquina 

para se tornarem melhores no “jogo”. Isso vai além da ideia de um jogo, mas, alcança 

também áreas como saúde, justiça, ciência, entretenimento, segurança e aí por 

 

66 Tradução livre da autora: “a IA não é algo confiável, mas um conjunto de técnicas de desenvolvimento 
de software; o termo "confiança" deve ser reservado para as pessoas e suas instituições sociais.  Além 
disso, a questão da transparência e da explicabilidade nos faz questionar novamente sobre que tipo de 
sociedade queremos.  Aqui, o perigo não é apenas a manipulação e a dominação por capitalistas ou 
elites tecnocráticas, criando uma sociedade altamente dividida.  O perigo posterior e talvez mais 
profundo que se avizinha aqui é uma sociedade de alta tecnologia na qual até mesmo essas elites não 
sabem mais o que estão fazendo e na qual ninguém é responsável pelo que está acontecendo.” 
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diante. Portanto, alguns pesquisadores tentam desenvolver técnicas para abrir a caixa 

preta (SAMEK el al, 2017), mas se isso ainda não for possível ou apenas possível até 

certo ponto, como devemos proceder? A questão ética é então sobre compensações 

entre desempenho e explicabilidade? Se o custo de um sistema com bom 

desempenho é uma falta de transparência, devemos usar mesmo assim, ou não?  Ou 

devemos tentar evitar esse problema e encontrar soluções técnicas diferentes, de 

modo que mesmo as IAs mais avançadas sejam capazes de se explicar aos 

humanos?  Podemos treinar máquinas, e esses interesses também podem trazer 

prejuízo a essa relação entre humanos e máquinas pensantes. Como veremos no 

capítulo adiante, se a IA está nas mãos de corporações poderosas, isso levanta a 

questão de quem faz e quem deve fazer as regras de IA. (SESERI, 2018) 

Observe, no entanto, que, do ponto de vista ético, transparência e 

explicabilidade não se referem necessariamente e certamente não apenas à 

divulgação do código do software.  A questão é principalmente explicar decisões para 

as pessoas.  Não se trata especificamente de explicar "como funciona", mas como um 

ser humano de quem se espera que aja com responsabilidade, possa explicar a 

decisão.  Como a IA funciona e chegou a sua recomendação pode fazer parte dessa 

explicação, até porque divulgar um código por si só não dá necessariamente 

conhecimento sobre como a IA funciona, uma vez que, isso depende da formação 

educacional e das habilidades das pessoas.  Se não tiverem o conhecimento técnico 

relevante, um tipo diferente de explicação será necessário.  Isso não apenas nos 

lembra do problema da educação, mas também nos leva à questão de que tipo de 

explicação é necessária e, em última análise, o que é uma explicação. 

(COEKCKELBERGH, 2020) 

Assim, a questão sobre transparência e explicabilidade também levanta 

questões filosóficas e científicas interessantes, como questões sobre a natureza da 

explicação. O que constitui uma boa explicação?  Qual é a diferença entre explicações 

e motivos, e as máquinas podem fornecer algum deles?  E como os humanos de fato 

tomam decisões?  Como eles justificam suas razões?  Além disso, mesmo que a 

transparência fosse desejável e possível, pode ser difícil realizá-la na prática. (WELD; 

BANSAL, 2018) 

Existem pesquisas sobre isso na psicologia cognitiva e nas ciências cognitivas, 

que poderiam ser usadas para pensar sobre IA explicável.  Por exemplo, as pessoas 

geralmente não fornecem cadeias causais completas; em vez disso, eles selecionam 
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explicações e respondem ao que acreditam ser as crenças do explicado: as 

explicações são sociais (MILLER, 2018). Portanto, talvez também esperemos 

explicações diferentes das máquinas e dos humanos, que, por exemplo, justificam 

suas ações por causa das emoções. Mas se o fizermos, isso significa que mantemos 

a tomada de decisão por máquina em um padrão mais alto do que a tomada de 

decisão humana (DIGNUN et al., 2018), e se sim, devemos fazer?   

Alguns pesquisadores falam de raciocínio em vez de explicação.  Winikoff 

(2018) fala em raciocínio baseado em valores de IAs e outros sistemas autônomos, 

que devem ser capazes de representar e raciocinar usando valores humanos.  Mas 

pode uma máquina "raciocinar" e em que sentido um sistema tecnológico pode "usar" 

ou "representar" valores? Que tipo de conhecimento ela possui? Ela possui algum 

conhecimento? Nesse viés, Boddington (2017) questiona, os humanos podem 

necessariamente articular plenamente seus valores mais fundamentais? Esses 

problemas são interessantes para os filósofos, mas também têm relevância ética 

direta e são muito reais e práticos. Conforme afirma Castelvecchi (2016), abertura da 

caixa preta é um problema no mundo real. Por exemplo, os bancos devem explicar 

por que negam um empréstimo; os juízes devem explicar por que eles mandam 

alguém (de volta) para a prisão.  Explicar decisões não é apenas uma parte do que os 

humanos fazem naturalmente quando se comunicam (Goebel et al. 2018), é também 

uma exigência moral.  A explicabilidade é uma condição necessária para um 

comportamento e decisões responsáveis.  Parece necessário para qualquer 

sociedade que queira levar os seres humanos a sério como indivíduos autônomos e 

sociais que procuram agir e decidir com responsabilidade e que exigem 

justificadamente razões e explicações para as decisões que os afetam.  Quer a IA 

possa ou não fornecer diretamente essas razões e explicações, os humanos devem 

ser capazes de responder à pergunta: "Por quê?". O desafio para os pesquisadores 

de IA é garantir que, se uma IA for usada para a tomada de decisão, que a tecnologia 

seja construída de tal forma que os humanos sejam capazes de responder tanto 

quanto possível a essa pergunta. 
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4 UMA GOVERNANÇA GLOBAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A 

GESTÃO DE UMA NOVA VIDA NA TERRA  

Quem molda o futuro da IA?  Esta questão aponta para o significado social, 

político e ético-jurídico da IA.  A ética da IA diz respeito à mudança tecnológica e seu 

impacto na vida das pessoas, mas também às transformações na economia e no 

direito.  As questões de preconceito e discriminação já indicam que discussão acerca 

da IA tem relevância.  Mas, também, há de se considerar que a IA está provocando 

profundas modificações na economia e, portanto, talvez a estrutura social de nossas 

sociedades. Como vimos anteriormente, Brynjolfsson e McAfee (2017), sugerem que 

entramos na Segunda Era da Máquina, na qual as máquinas não são apenas 

complementos para os humanos, como na Revolução Industrial, mas também 

substitutos.  Como profissões e trabalhos de todos os tipos serão afetados pela IA, 

prevê-se que nossa sociedade mude drasticamente à medida que tecnologias antes 

descritas na ficção científica entrarem no mundo real (McAfee e Brynjolfsson 2017).  

IA incluindo os sistemas incorporados em robótica e técnicas como Machine 

Learning e Deep Learning, podem melhorar o bem-estar econômico, social e o 

exercício dos direitos humanos.  Devido à proliferação da IA em áreas de alto risco, a 

pressão está aumentando para projetar e governar a IA de forma que seja 

responsável, justa, explicável e transparente.  Como isso pode ser alcançado e por 

meio de quais estruturas?  Esta é uma das questões centrais abordadas neste 

capítulo, em que se apresentam análises aprofundadas dos desafios éticos, jurídicos-

regulatório, técnicos e, no qual, se propõe a construção de uma governança global da 

IA a partir de uma governança ética-normativa, e de um framework para a aplicação 

dos princípios éticos na prática do desenvolvimento e utilização de sistemas de IA.  

4.1 A Vida Dentro Da “Infosfera”: Construindo Uma Governança 

Global Da Inteligência Artificial            

A construção de uma governança global representa uma forma de 

gerenciamento que surge das instituições, acordos, processos e normas, bem como 

mecanismos informais. Uma governança global é baseada na partilha de expectativas, 

um gerenciamento que atua sob uma nova ótica jurídica, e impõe à ordem 

internacional novos rumos pautados em regras e institutos que se direcionam a regular 
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os mais inúmeros ramos da atividade humana, ou, em outras palavras, a governança 

global é uma combinação de atividades humanas voluntárias que regulam e 

modificam as ações internacionais direcionadas ao bem comum. (ROSENAU, 1992, 

p.17) 

Como bem elucidam Xavier Junior e Clarissa Brandão: 

A regulamentação desses atos por entidades não-estatais representa um 
importante desenvolvimento, podendo ser considerado como um marco 
inicial da governança global em que se observa uma re-estruturação da 
distribuição de poder no plano internacional. A utilização do termo global tem 
como objetivo representar a ação coordenada nos planos regionais, 
transnacionais e internacionais, e não a relação apenas entre estados para 
buscar soluções entre suas controvérsias.67(XAVIER JUNIOR; BRANDÃO, 
2009, p. 427) 

De acordo com Daniel Bodansky (1999), a governança global é um conjunto de 

processos de gerenciamento e de busca de soluções de problemáticas dos diversos 

Estados. Esse gerenciamento segundo ele é uma soma entre: i. Convergência de 

esforços entre entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de normas. ii. 

Dispositivos normativos elaborados por organismos internacionais que resultam na 

celebração de acordos. iii.Tratados internacionais (bilaterais ou não) assinados por 

meio de relações e negociações inter-estatais. iv. Organizações internacionais 

intermediando e solucionando controvérsias. v. Governos que optam pela elaboração 

e adoção de Códigos de Conduta, Acordos e Guias Éticos.  

Assim, a sociedade global é, portanto, o cenário da construção de uma 

governança global sobre a IA. Porém, há de se atentar para o fato de que existe um 

forte conflito sobre a ideia de uma sociedade internacional no sentido de 

compartilhamento de valores sociais e jurídicos entre os planos nacionais e os planos 

internacionais. De acordo com Xavier Júnior e Clarisse Brandão (2009), os 

posicionamentos se dividem entre os teóricos que apontam que a humanidade 

caminha em direção a uma sociedade internacional com valores e normas 

compartilhados por solidariedade, e os que defendem que não há uma sociedade 

internacional, uma vez que não há uma congregação de normas entre as diferentes 

nações, e afirmam ainda que, uma tentativa de fazê-lo resultaria na criação de 

conflitos entre as particularidades de sistemas jurídicos distintos. Ou seja, por um lado, 

os realistas inclinam-se para a ideia de que somente os Estados dominam e 
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determinam as políticas no plano internacional; por outro lado, os liberais saem em 

defesa da ideia que atores não-estatais possuem uma influência decisiva no âmbito 

do cenário internacional, e que de fato, a atuação dos agentes não-estatais não é um 

fenômeno novo, e a velocidade com que estes agentes influenciam o processo de 

governança global é relevante. 

Neste sentido:  

As organizações não-governamentais, as empresas transnacionais e os 
indivíduos passam a participar ativamente, sobretudo na era da globalização, 
dos processos decisórios relativos às políticas ambientais internacionais. 
essa faceta do cenário internacional contemporâneo aponta talvez para uma 
globalização do direito. Um único sistema legal cosmopolita não se encontra 
no horizonte, ainda que seja ambicionado por muitos juristas. O processo de 
instauração da governança global, por outro lado, afeta alguns ramos do 
direito em matérias específicas, mesmo que alcance cada vez mais objetos. 
(XAVIER JUNIOR; BRANDÃO, 2009, p.439) 

Vale lembrar que diante de um cenário altamente dinâmico como é o que se 

insere a IA, confunde-se, com certa frequência, o necessário com o suficiente, ou seja, 

o interesse de agir do Estado se mostra cada vez mais necessário, porque estamos 

cada vez mais conectados e globalizados, mas, em contrapartida também é cada vez 

mais insuficiente, pelos mesmos motivos e no sentido de que ele não tem a força 

necessária que satisfaça todas as necessidades da população. Esta é a ilusão de que 

se pode viver sem o Estado e, isso, nada mais é do que um grande equívoco. Frente 

a globalização, se faz necessária uma presença ainda mais eficiente do Estado e uma 

maior coordenação internacional (FLORIDI, 2020) 

Seguindo por este viés, é possível levantar a questão de que um dos desafios 

da governança global, neste caso da IA, diz respeito à ordem jurídica internacional, 

no que versa sobre o intercâmbio de instituições jurídicas nos diferentes sistemas. 

Esse intercâmbio acontece, por exemplo, através da imposição por um órgão 

internacional de um princípio legal, aos Estados e, também, aos sistemas jurídicos 

nacionais, como ocorre no caso do respeito aos direitos humanos universais, sobre 

os quais versam e se preocupam as Ethics Guidelines for trustworthy AI68 na Europa, 

e a Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Artificial Intelligence69 

desenvolvidas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos 

 

68 Ethics Guidelines for trustworthy AI. Disponível em: Acesso em: 10.01.2021. 
69 OECD. OECD Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Artificial Intelligence. 
Disponível em: https://www.oecd.org/going-digital/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-
artificial-intelligence.htm Acesso em 10.01.2021 

https://www.oecd.org/going-digital/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm
https://www.oecd.org/going-digital/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm


86 

(OCDE). 

De acordo com o que escreveu D’Agostino (1996), a criação de princípios 

jurídicos comuns representa a capacidade fundamental de comunicação entre 

diferentes sistemas jurídicos e entre as diferentes culturas, o que é uma ferramenta 

importante para demonstração da possibilidade de integração e coexistência de 

instrumentos legais em uma pluralidade de sistemas. Deste modo, o processo de 

globalização permitiu que a sociedade civil se tornasse ator fundamental na 

construção de uma governança global, e que a sua atuação intimidasse as instituições 

internacionais a adotarem medidas internacionais que apontassem para a solução das 

problemáticas existentes e das por vir. Por este viés, Xavier Junior e Clarisse Brandão, 

(2009, p. 439) advertem que: 

A governança não está mais limitada aos participantes registrados das 
conferências da Organização das Nações Unidas, mas se expande a todos 
os legítimos atores influenciados pelos desafios que transcendem as 
fronteiras dos Estados. Como resultado desse deslocamento da 
exclusividade das decisões dos Estados para uma pluralidade de agentes, a 
governança passa a ser complexa e diversificada dissolvendo a fronteira 
entre o direito internacional público e o direito internacional privado. 

Para Fabrício Bertini Pasquot Polido (2020), a lA acertou em cheio todos os 

desafios significativos na construção de um direito internacional pós-moderno, 

especialmente no tocante das relações transnacionais, que tendem a  superar a 

dicotomia da coexistência x cooperação no debate jusinternacionalista -  o 

entrelaçamento de atores estatais e não estatais em busca da criação de estratégias 

ousadas e multissetoriais desenvolvendo uma fórmula de políticas flexíveis no campo 

da ciência, tecnologia e inovação. A IA permite as interseccionalidades com e dentro 

do direito internacional, mas, também, apresenta discussões acerca da viabilidade – 

necessidade e prioridade- de regulação de sistemas pautados no desenvolvimento e 

aplicação da IA (ética, legal e confiável), com os espaços territoriais, os mercados e a 

sociedade. Nota-se que as regulações hoje se dão a partir de escolhas de políticas 

nacionais (estratégias nacionais de IA), que concorrem diretamente com as iniciativas 

de alcance global que se dão entre, por exemplo, organizações internacionais, não 

governamentais, empresas transnacionais, desenvolvedores, entre outros. 

“Da mesma forma, na ausência de uma decisão política de intervenção pelo 
Direito por tratados, leis e regulamentos (constituindo elementos do conjunto 
de ‘hard law’) , iniciativas estabelecidas por organizações internacionais, 
associações profissionais e indústria, academia e organizações da sociedade 
civil são realçadas em torno de instrumentos não vinculantes, opcionais e 
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esquemas de ‘autorregulação’, como recomendações, princípios gerais, 
diretrizes éticas (representando o conjunto de ‘soft law’)”.(POLIDO, 2020, p. 
234) 

Entre os desafios do desenvolvimento de uma governança global da IA, estão 

as dificuldades de consenso intrínseco ao setor regulado, de limites dos objetivos de 

regular novas tecnologias e tecnologias em desenvolvimento, conforme afirma 

Fabrício Polido (2020, p. 235) existe uma “necessidade de amadurecimento das 

instituições legitimadas para a produção normativa”. De todo modo, as questões 

abordadas com relação a IA, seus riscos e benefícios, apontam para uma 

transcendência teórica e territorial, e clamam por um olhar de perspectiva humanista, 

remetendo ao fato de que “[...] o Direito se vê confrontado com uma situação de 

incerteza e complexidade, que precisará ser respondida criativamente e por meio de 

ferramentas diferentes daquelas tradicionalmente fornecidas pelo positivismo jurídico, 

especialmente aquele de viés legalista.” (ENGELMANN, 2013 p. 307) 

Para refletir sobre o tema, remete-se ao filósofo italiano Luciano Floridi (2018) 

que faz uma criativa associação sobre a vida na Quarta Revolução Industrial que beira 

à Sociedade 5.0, a “sociedade do manguezal”. Hoje, em qualquer sociedade da 

informação madura, não se vive mais online ou offline, mas sim onlife, ou seja, se vive 

cada vez mais naquele espaço especial, ou infosfera, que abrange perfeitamente o 

analógico e o digital, o offline e o online.  Se isso parecer confuso, uma analogia 

apresentada pelo supracitado autor pode ajudar clarear a ideia.  Imagine alguém 

perguntando se a água é doce ou salgada no estuário onde o rio encontra o mar: 

Clearly, that someone has not understood the special nature of the place. Our 
mature information societies are growing in such a new, liminal place, like 
mangroves flourishing in brackish water. And in these ‘mangrove societies’, 
machine-readable data, new forms of smart agency and onlife interactions are 
constantly evolving, because our technologies are perfectly fit to take 
advantage of such a new environment, often as the only real 
natives.(FLORIDI, 2018, p.2)70 

 Por consequência, o ritmo da evolução pode ser alucinante, e isso, por sua 

vez, justifica algumas preocupações.  No entanto, Floridi (2018) adverte que não se 

deve deixar distrair com o escopo, a profundidade e o ritmo da inovação digital.  É 

 

70 Tradução livre da autora: “Claramente, esse alguém não entendeu a natureza especial do lugar.  
Nossas sociedades de informação maduras estão crescendo em um lugar tão novo e liminar, como 
manguezais florescendo em água salobra.  E nessas 'sociedades de mangue', dados legíveis por 
máquina, novas formas de agência inteligente e interações na onlife estão em constante evolução, 
porque nossas tecnologias são perfeitamente adequadas para aproveitar esse novo ambiente, muitas 
vezes como os únicos nativos reais.” 
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verdade que isso rompe alguns pressupostos profundamente arraigados da velha 

sociedade, que era exclusivamente analógica, no entanto, esse não é o desafio mais 

importante que se enfrenta, a preocupação deve ser sobre como vamos planejar a 

infosfera e as sociedades da informação maduras (FLORIDI, 2016) que se 

desenvolvem dentro dela.  Como a revolução digital transforma a visão humana sobre 

os valores e suas prioridades, o bom comportamento e que tipo de inovação não é 

apenas sustentável, mas também socialmente preferível - e governar tudo isso agora 

se tornou a questão fundamental. 

Todos os sistemas, dos quais a maioria aplica técnicas de Machine Learning 

ou Deep Learning para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados e fazer 

previsões com base nesses padrões, são usados em uma ampla variedade de 

aplicações.  Devido à proliferação de IA em áreas de alto risco, a pressão está 

aumentando para projetar e governar a IA de forma que seja responsável, justa e 

transparente. E, afinal, como isso pode ser alcançado e por meio de quais estruturas?  

Esta é uma das questões centrais que abordam análises profundas dos desafios 

éticos, jurídicos-regulatórios e técnicos colocados pelo desenvolvimento de regimes 

de governança para todos os sistemas.(CATH, 2018)   

As sociedades passaram a delegar atividades complexas, de riscos intensivos, 

para os sistemas de IA, e isso levanta novos desafios, por exemplo, em torno da 

responsabilidade em relação aos veículos automatizados, os limites das estruturas 

jurídicas atuais para lidar com o impacto do big data ou prevenir danos algorítmicos 

(BAROCAS; SELBST, 2016), questões sobre justiça social relacionadas à automação 

da aplicação da lei ou do bem-estar social, ou o consumo de mídia online (EUBANKS, 

2018).  Dado o amplo impacto da IA, essas questões urgentes só podem ser 

abordadas com sucesso de uma perspectiva multidisciplinar e por coordenação 

internacional. A verdade mais profunda é que a revolução digital já ocorreu, a transição 

de um mundo totalmente analógico e offline para um que está cada vez mais digital e 

online nunca mais acontecerá na história da humanidade. De fato, chegou o momento 

da história humana em que os povos precisarão falar todos a mesma língua.71  

 

71Tradução livre da autora: “Talvez, um dia, um gadget de computação quântica, executando aplicativos 
de IA, possa estar no bolso de um adolescente, mas, hoje, a nossa geração é a última que terá visto 
um mundo não digital.  E este é o ponto de viragem realmente extraordinário.  Porque a aterrissagem 
na infosfera e o início da onlife acontecem apenas uma vez.  Como será este novo mundo, à medida 
que o criarmos, é fascinante, em termos de oportunidades, e preocupante, em termos de riscos.  Mas 
a 'exploração' da infosfera, para se entregar à metáfora geográfica um pouco mais, não importa o quão 
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Perhaps, one day, a quantum computing gadget, running artificial intelligence 
(AI) apps, may be in the pocket of your average teenager, but our generation 
is the last one that will have seen a non-digital world. And this is the really 
extraordinary turning point. Because that landing on the infosphere and the 
beginning of onlife happen only once. What this new world will be like, as we 
create it, is both fascinating, in terms of opportunities, and worrisome, in terms 
of risks. But the ‘exploration’ of the infosphere, to indulge in the geographical 
metaphor a bit longer, no matter how challenging, prompts a much more 
fundamental question, which is socio-political and truly crucial: What kind of 
mature information societies do we want to build? What is our human 
project for the digital age? (FLORIDI, 2018, p. 2) 

De uma perspectiva futura, mirando o nosso presente, este é o momento na 

história em que seremos (como sociedade) reconhecidos pelo estabelecimento das 

bases para as sociedades da informação maduras.  Seremos julgados pela qualidade 

do nosso trabalho, e, então, claramente, o verdadeiro desafio não é mais a alcançar 

uma boa inovação digital, mas, sim desenvolver uma boa governança do digital.  A 

prova disso está ao nosso redor, nas iniciativas crescentes que abordam o impacto 

do digital na vida cotidiana e como regulá-lo. (FLORIDI, 2016) Há uma preocupação 

latente com a narrativa atual que versa sobre a natureza imparável e inalcançável da 

inovação digital, bem como, com a velocidade do desenrolar da inovação em IA e da 

tarefa impossível de alcança-la com alguma estrutura normativa, também se descobre 

que há igual certeza sobre o sério risco de que a legislação errada possa suprimir a 

inovação digital, ou, destruir setores e desenvolvimentos tecnológicos inteiros. 

(FLORIDI, 2018) 

É nítido, a sociedade mundial precisa atualizar as regras do jogo, e isso é 

perfeitamente possível. Reagir à inovação tecnológica, e aodesenvolvimento dos 

sistemas de IA não é, de maneira alguma, a melhor abordagem. É preciso parar de 

perseguir o desenvolvimento tecnológico e passar a liderá-lo. Floridi (2018, p.2) 

lembra que: “The more we like our destination, the faster we will want to get there. It is 

because we lack a clear sense of socio-political direction that we are worried by the 

speed of our technological travelling.”72 Talvez deveríamos desacelerar, mas esta não 

é a solução, decidir juntos para onde queremos ir talvez seja o único caminho. 

   

 

desafiador seja.  levanta uma questão muito mais fundamental, que é sócio-política e verdadeiramente 
crucial: Que tipo de sociedades da informação maduras queremos construir?  Qual é o nosso projeto 
humano para a era digital?” 
72 Tradução livre da autora “Quanto mais gostamos do nosso destino, mais rápido queremos chegar. É 
porque nos falta um senso claro de direção sócio-política que nós estamos preocupados com a 
velocidade de nossas viagens tecnológicas” 
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4.2 As Respostas Da Ética Para A Construção De Uma Governança 

Global Da Inteligência Artificial 

Diante do enfrentamento de uma revolução tecnológica em andamento, da 

evolução frenética dos sistemas de IA e seus riscos e potenciais benefícios, com a 

luz trazida sob a preocupação do uso, tratamento, transferência e armazenamento 

de dados, nos últimos anos, países e organizações internacionais tem buscado 

meios para estabelecer uma governança da IA. São mecanismos éticos, adotados 

por meio de definições de estratégias nacionais de IA que buscam direcionar as 

prioridades regulatórias e conduzir investimentos e políticas públicas para o uso de 

sistemas de IA. 

De acordo como Lawgorith73 algumas destas estratégias estão sendo 

adotadas com a finalidade de posicionar os países como líderes globais no 

desenvolvimento e aplicação de IA, enquanto outros focam na adoção de medidas 

sobre suas prioridades políticas e as questões sociais relevantes. A elaboração das 

estratégias e diretrizes éticas para IA, de maneira geral, tem sido tarefa designada 

a algumas comissões formadas por especialistas da indústria (especialmente), da 

academia, de governos e de outros setores engajados, incluindo membros da 

sociedade civil, que tem assumido papéis relevantes no desenvolvimento das 

ferramentas que serão utilizadas na construção dos objetivos estratégicos e de 

governança a nível global. 

Para o desenvolvimento de tais ferramentas, a ética e a reunião multi e 

transdisciplinar aparecem como elo fundamental dos objetivos idealizados 

(conforme será demonstrado nos próximos tópicos), e sendo assim, é preciso 

demonstrar que, a AI Ethics, ou seja, a Ética da IA, é o resultado da combinação de 

elementos de hard ethics e soft ethics (que quase sempre caminham de mãos 

dadas). Floridi (2018, p. 4-5), explica como se desenvolvem e se aplicam as 

ferramentas éticas que dão forma a uma Ética da IA, ou, uma digital ethics:  

Hard ethics is what we usually have in mind when discussing values, rights, 
duties and responsibilities—or, more broadly, what is morally right or wrong, 
and what ought or ought not to be done—in the course of formulating new 
regulations or challenging existing ones. In short, insofar (and it may not be 

 

73“Lawgorithm é uma associação de Pesquisa em Inteligência Artificial e Direito, fundada por 
professores das faculdades de direito, engenharia, matemática e filosofia da Universidade de 
São Paulo” Disponível em: https://lawgorithm.com.br/sobre/ Acesso em 30.03.2021. 

https://lawgorithm.com.br/sobre/
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very far) as ethics contributes to making, shaping or changing the law, we can 
call that hard ethics. For example, lobbying in favor of some good legislation 
or to improve that which already exists can be a case of hard ethics. Hard 
ethics helped to dismantle apartheid legislation in South Africa and supported 
the approval of legislation in Iceland that requires public and private 
businesses to prove that they offer equal pay to employees, irrespective of 
their gender (the gender pay gap continues to be a scandal in most countries). 
It follows that, in hard ethics, it is not true that ‘one ought to do x’ 
(where x ranges on the universe of feasible actions) implies ‘one may do x74 

Já com relação às soft ethics, Floridi (2018, p. 4-6) adverte que:  

Soft ethics covers the same normative ground as hard ethics, but it does so 
by considering what ought and ought not to be done over and above the 
existing regulation, not against it, or despite its scope, or to change it, or to by-
pass it, e.g. in terms of self-regulation. In other words, soft ethics is post-
compliance ethics because, in this case, ‘ought implies may’. This is why I 
wrote that regulations constrain software ethics through compliance. Call this 
the Matthew Principle, from Matthew 22:15–22: ‘Render to Caesar the things 
that are Caesar's’. […] When distinguishable, soft digital ethics can be more 
easily exercised the more digital regulation is considered to be on the good 
side of the moral versus immoral divide. Thus, it would be a mistake to argue 
for a soft ethics approach to establish a normative framework when agents 
(especially governments and companies) are operating in contexts where 
human rights are disregarded, e.g. in China, North Korea or Russia. In other 
contexts, when human rights are respected, hard ethics may still be necessary 
to change some current legislation that is perceived to be ethically 
unacceptable75 

 

 

 

74 Tradução livre da autora: “Hard Ethics é o que geralmente temos em mente quando discutimos 
valores, direitos, deveres e responsabilidades - ou, mais amplamente, o que é moralmente certo ou 
errado e o que deve ou não ser feito - durante a formulação de novos regulamentos ou desafiando os 
existentes. Em suma, na medida em que (e pode não estar muito longe) como a ética contribui para 
fazer, moldar ou mudar a lei, podemos chamar isso de hard ethics. Por exemplo, fazer lobby a favor de 
alguma boa legislação ou para melhorar a que já existe pode ser um caso de hard ethics. A hard ethics 
ajudou a desmantelar a legislação do apartheid na África do Sul e apoiou a aprovação da legislação na 
Islândia que exige que as empresas públicas e privadas provem que oferecem salários iguais aos 
empregados, independentemente do seu sexo (a disparidade salarial entre os géneros continua a ser 
um escândalo na maioria países). Segue-se que, na hard ethics, não é verdade que 'alguém deve 
fazer x ' (onde x varia no universo de ações factíveis) implica 'alguém pode fazer x .'” 
75 Tradução livre da autora: “A Soft Ethics cobre o mesmo terreno normativo que a hard ethics mas o 
faz considerando o que deve e não deve ser feito além e acima do regulamento existente, não contra 
ele, ou apesar de seu escopo, ou para alterá-lo, ou contorná-lo, por exemplo, em termos de auto 
regulação. Em outras palavras, a soft ethics é uma ética pós-compliance porque, neste caso, ‘deve 
implica pode'. É por isso que escrevi que os regulamentos restringem a ética do software por meio do 
compliance. Chame isso de Princípio de Mateus, de Mateus 22: 15-22: 'Dê a César o que é de César'. 
[...] Quando distinguível, a digital soft ethics pode ser exercida com mais facilidade quanto mais a 
regulamentação digital for considerada do lado bom da divisão moral versus imoral. Portanto, seria um 
erro argumentar a favor de uma abordagem de soft ethics para estabelecer uma estrutura normativa 
quando os agentes (especialmente governos e empresas) estão operando em contextos onde os 
direitos humanos são desrespeitados, por exemplo, na China, Coréia do Norte ou Rússia. Em outros 
contextos, quando os direitos humanos são respeitados, a hard ethics ainda pode ser necessária para 
alterar alguma legislação atual que é considerada eticamente inaceitável.” 
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Figura 8 - Ilustração de Luciano Floridi demonstra a relação entre digital ethics (E), digital regulation 

(R) e governance of digital (G) 

 

Fonte: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0081 Acesso em: 30.03.2021 

Partindo deste olhar especial para o papel da ética na construção de sistemas 

de governança, vemos a importância de as diretrizes éticas e as estratégias de IA 

serem desenvolvidas por comissões multidisciplinares que seguem a lógica dos 

pesquisadores T-shaped76, ou seja, trabalham em prol de uma IA justa, transparente 

e responsável, e para isso mergulham em uma perspectiva transdisciplinar, 

aprofundando-se em várias áreas do conhecimento humano. Essa conexão 

transdisciplinar que se dá entre a academia (pesquisadores), o mercado, a indústria 

e a sociedade civil,  tem se mostrado como o fator decisivo para o desenvolvimento 

de uma governança global da IA, e permite o enfrentamento de questões 

complexas, com os mais diversos olhares, uma vez que, se ampliam as 

perspectivas “[...] estruturando assim o conhecimento integrado e focado na solução 

dos problemas para o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções tecnológicas 

para a sociedade.” (BARCAROLLO, 2019, p. 45)  

Em complemento ao raciocínio, Barcarollo (2019, p. 45) lembra que: 

 

 

76 “[...] podem ser entendidos como aqueles pesquisadores que, para além de dominarem sua área de 
pesquisa, conseguem transpor e enxergar para além das fronteiras do seu conhecimento específico” 
(BARCAROLLO, 2019, p. 47) Termo cunhado por Rebekah R. Brown, Ana Deletic e Tony H. F. Wong: 
Ver em: https://www.nature.com/news/interdisciplinarity-how-to-catalyse-collaboration-1.18343 Acesso 
em 10.04.2021 

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0081
https://www.nature.com/news/interdisciplinarity-how-to-catalyse-collaboration-1.18343
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“O problema fundamental das ciências é a separação entre sujeito e objeto, 
a cisão entre ser humano e natureza. É necessário, neste sentido, fundir os 
horizontes para uma compreensão sistêmica da filosofia na ciência, e não 
uma filosofia da ciência. A técnica não é do ser humano. A técnica vem do 
ser humano, e serve para ele e para o seu progresso. No entanto, quando o 
ser humano e natureza não são compreendidos sistemicamente, ocorre um 
paradoxo: a natureza é a morada do ser e negligenciar esta realidade significa 
caminhar para a destruição do cosmos, comportamento irracional e 
prepotente, pois o ser humano pensa ou tem a pretensão de superar a 
natureza e sua força. [...] Ciência (techne) e natureza (phýsis) distanciaram-
se na modernidade. Houve uma emancipação da ciência sobre a natureza, 
ou seja, a humanidade, historicamente, pretende ultrapassar a própria 
natureza. Há o predomínio da técnica e o esquecimento do humano, uma 
cisão entre techne e phýsis, um descolamento entre as ciências duras e as 
do espírito.” 

Essa preocupação com o estabelecimento de uma governança global da IA, a 

partir da condução por uma governança ética normativa, lançou luz sobre essa 

condição de separação entre a ciência e a natureza, e a condição de isolamento do 

homem frente a técnica, que se estabeleceu no desenrolar tecnológico. Além do mais, 

o estabelecimento de relações de governança da IA por um tempo enfrentou 

resistências, dadas as características de multiculturalidade entre os povos. Em um 

evento77 promovido pela Opice Blum Academy, em 2020, Trevor Hughes, CEO da 

Internacional Association of Privacy Professionals (IAPP)78 sinalizou que uma das 

maiores dificuldades encontradas em estabelecer uma conexão global sobre a IA, ou 

da elaboração de um Tratado Internacional da IA era, justamente, a gigantesca 

diferença cultural estabelecida entre os povos, inclusive, sobre os entendimentos a 

respeito de dados e privacidade que seguiam em direções opostas, especialmente, 

quando falávamos de oriente e ocidente. Contudo, no caminhar desta pesquisa é 

possível verificar que o tema da IA encontrou nas ferramentas éticas, especialmente 

nos princípios em que se pautam as diretrizes e estratégias nacionais, elos que podem 

unir a humanidade em um tema e perspectiva comum: o humanocentrismo79 frente ao 

desenvolvimento tecnológico, e aqui, refere-se exclusivamente aos sistemas de IA 

para chegar ao global lex digitalis80.  

 

77  Ver em: https://opiceblumacademy.com.br/eventos-institucionais/eventos/1o-preview-cdtpd/ Acesso 
em 10.04.2021 
78 Ver em: https://iapp.org/ Acesso em 10.04.2021 
79 “Em um cenário de grandes e rápidas transformações tecnossociais, a regulação jurídica do tema da 
inteligência artificial, em nível global, através da global lex digitalis, tem como missão reduzir a 
complexidade social, no contexto de um novo paradigma regulatório, cujo tema é transcendental, 
considerando seu uso e aplicações na sociedade, e deve ter como centro de debates e preocupações 
ético-jurídicas o ser humano” (BARCAROLLO, 2019, p. 7) 
80 O termo cunhado por Gunther Teubner, em sua obra Fragmentos constitucionais: constitucionalismo 
social na globalização, que significa o conjunto de regras e standards internacionais de caráter ético- 

https://opiceblumacademy.com.br/eventos-institucionais/eventos/1o-preview-cdtpd/
https://iapp.org/


94 

Para alcançar um maior entendimento sobre o costurar principiológico, 

fundamentalmente pautado em perspectivas multidisciplinares a partir de um viés 

ético (AI Ethics = soft ethics + hard ethics + humanocestrismo), esta pesquisa 

abordará alguns dos principais referenciais multilaterais, estrangeiros e nacionais de 

diretrizes éticas e estratégias de IA. 

4.2.1 Referenciais Multilaterais e Estrangeiros: The OECD AI Principles, EU 

Ethics Guideline For a Trustworthy AI, Social Principles of Human-Centric 

of Japan.  

(1) The OECD AI Principles – A Organisation for Economic Co-operation 

and Development81 (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

- OCDE) convocou um grupo de especialistas internacionais que formou o Conselho 

da OCDE sobre IA, para se dedicar a elaboração das diretrizes para o uso ético da IA, 

que foram aprovadas em meio de 2019. No total, 42 países assinaram (36 países 

membros + Brasil, Colômbia, Costa Rica, Peru e Romênia) o primeiro conjunto de 

políticas orientadoras para IA, comprometendo-se a respeitar um conjunto de normas 

que têm como objetivo assegurar que os sistemas de IA sejam robustos, 

transparentes, seguros, justos e de confiança. Os princípios promovidos pelo 

Conselho da OCDE, tem como objetivo principal priorizar os interesses das pessoas, 

trazer o ser humano para o centro do debate, e cobrar que os desenvolvedores e 

operadores respondam pelos riscos de danos, quais sejam eles. (OEDC, 2019)  

As recomendações se pautam em cinco princípios para garantir a gestão 

responsável para uma IA confiável, quais sejam: 

I - Crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar; 

II - Valores centrados nos humanos e justiça; 

III - Transparência e explicabilidade; 

IV - Robustez e segurança; 

V - Accountability. 

Além dos cinco princípios pilares, o documento apresentou recomendações 

 

jurídico que garante a harmonia e o entendimento dos seres à nível planetário, regulando os limites da 
intervenção da técnica e da ciência e da tecnologia na vida humana, com o fim de preservar a sua 
essência.  
81 Ver em: https://www.oecd.org/going-
digital/ai/principles/?utm_content=buffer018db&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
mpaign=buffer Acesso em 02.04.2021 

https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/?utm_content=buffer018db&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/?utm_content=buffer018db&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/?utm_content=buffer018db&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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para aprimoramento das políticas públicas dos Estados-Membros. São, basicamente, 

quatro recomendações: (i) Investimento em desenvolvimento e pesquisa 

responsáveis em IA; (ii) Promoção de um ecossistema digital de base para a IA; (iii) 

Construção de um ambiente ágil de políticas de IA; (iv) Construção de capacidade 

humana e preparação para transformação no mercado de trabalho. (OECD, 2019) 

Nas diretrizes e recomendações se observa uma preocupação centrada nos 

seres humanos e a necessidade de governança para um uso seguro e efetivo da IA 

no cenário global. Por último, a OCDE adverte aos países signatários que 

estabeleçam uma cooperação outras regiões do mundo, inserindo os países em 

desenvolvimento no compartilhamento de conhecimento em IA, de modo a se garantir 

o equilíbrio de condições técnicas, segurança e ética. (OECD, 2019) 

 

(2) EU Ethics Guideline For a Trustworthy AI82 - A União Europeia em maio 

de 2015, deu início às estratégias do Single Digital Market83 (Mercado Único Digital) 

que consistem em garantir que empresas e indivíduos se beneficiem por um sistema 

de concorrência justa, de proteção de dados e de consumo. No escopo desta 

estratégia, estão propostas e iniciativas de unificação das regulamentações de 

proteção de dados que resultou na GDPR (Geneal Data Protection Regulation) e 

impactou diretamente no desenvolvimento de sistemas de IA. Assim, IA foi adotada 

como uma das frentes prioritárias de debates sobre a ética do desenvolvimento 

tecnológico na Europa. Para isso, formou-se uma Comissão Europeia transdisciplinar, 

um grupo de especialistas de alto nível em IA, que apresentou as EU Ethics Guideline 

For a Trustworthy AI84 – diretrizes para IA ética e confiável. (European Union, 2019) 

De acordo com as diretrizes, a IA deve ser: legal, ética e robusta. Legal, no 

sentido de respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis; Ética, no sentido de 

respeitar os princípios e valores éticos; e, Robusta, no sentido em que se considera a 

perspectiva técnica dentro do ambiente social. As diretrizes apresentadas são muito 

específicas no intuito de promover o progresso da ciência conduzido pela human 

 

82EUROPEAN UNION. ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai  Acesso em: 
02.04.2021. 
83 Ver em: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html Acesso em 02.04.2021 
84 Ver em: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai Acesso em 
02.04.2021 

https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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centric AI85, ou seja, com foco no desenvolvimento da inovação tecnológica que tenha 

o ser humano como o centro, e em prol de uma sociedade socioeconômica e 

ambientalmente sustentável. (BARCAROLLO, 2019) 

Para isso, o documento europeu apresentou um framework para o uso e 

desenvolvimento da IA: 

Figura 9 - The Guidelines as a framework for the Trustworthy AI 

 

Fonte: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai 

Felipe Barcarollo (2019) adverte que, os sete princípios que compõe as EU 

Ethics Guideline For a Trustworthy AI, devem ser aplicados na sociedade sob o 

aspecto sistêmico, individual e social, de maneira fidedigna, mas não exaustiva. Os 

sete princípios elencados pelas diretrizes são: 

 I - Agência humana e supervisão: Incluindo direitos fundamentais, agência 

humana e supervisão humana. 

 

85 IA centrada no benefício ao ser humano.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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II - Robustez técnica e segurança: Incluindo resiliência e segurança a 

ataques, plano de contingência e segurança, precisão, confiabilidade e 

reprodutibilidade. 

III - Privacidade e governança de dados: Incluindo respeito pela privacidade, 

qualidade e integridade dos dados e acesso para os dados. 

IV - Transparência: Incluindo rastreabilidade, explicabilidade e comunicação. 

V - Diversidade, não discriminação e justiça: Incluindo a prevenção de 

preconceitos injustos, acessibilidade e universalidade, design e participação das 

partes interessadas. 

VI - Bem-estar social e ambiental: Incluindo sustentabilidade e respeito ao 

meio ambiente, impacto social, sociedade e democracia. 

VII - Responsabilidade: Incluindo relatórios de auditoria, minimização e 

impacto negativo e compensações.86 

A partir do proposto, a Comissão Europeia irá sugerir uma regulamentação 

horizontal neste ano (2021). Essa iniciativa terá como objetivo garantir os valores e 

direitos fundamentais da União Europeia e a segurança dos utilizadores, obrigando os 

sistemas de IA de alto risco a cumprir os requisitos obrigatórios relacionados com a 

sua fiabilidade. Por exemplo, garantindo que haja supervisão humana e informações 

claras sobre as capacidades e limitações da IA.  A proposta surge na sequência de 

uma análise aprofundada de uma consulta pública aberta sobre o Livro Branco da IA, 

que contou com mais de 1.200 contribuições advindas da sociedade civil, Estados-

Membros, acadêmicos, cientistas, representantes do mercado, cidadãos europeus e 

outras partes interessadas. A consulta pública apresentou opções regulamentares e 

políticas com a finalidade de alcançar um ecossistema de excelência e confiança. 

(LAWGORITHM, 2020) 

Dentro do escopo das diretrizes estabelecidas, a Comissão Europeia e os 

países-membros da União Europeia publicaram, também, um plano de ação 

coordenada87, que gira em torno de quatro pilares: (i) Maximização de investimentos 

por meio de parcerias, incluindo o desenvolvimento e a integração de centros de 

referência mundial em pesquisa de IA; (ii) Criação de espaços de dados europeus; 

 

86 Ver em: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai Acesso em 
02.04.2021 
87 Ver em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/memo_18_6690 Acesso em 02.04 
2021 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/memo_18_6690
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(iii) Cultivo de talentos, habilidades e aprendizado contínuo; (iv) Desenvolvimento 

de IA ética e confiável.88 

As diretrizes aliadas ao plano de ação coordenada, devem se integrar e 

direcionar as estratégias nacionais de IA no continente europeu, dentre as quais se 

destacam: 

FRANÇA: em março de 2018, publicou o relatório For a meaningful Artificial 

Intelligence. Towards a French and European strategy , que direcionará 

investimentos na casa de 1,5 bilhão de euros dentro do período de cinco anos.89 

ALEMANHA: em novembro de 2018 lançou a Strategie Künstliche Intelligenz 

der Bundesregierung, com investimentos estimados em 3 bilhões de euros ao longo 

de cinco anos.90 

ITÁLIA: elaborou e publicou um white paper91 com recomendações para o 

desenvolvimento da IA. 

REINO UNIDO:    ajustou com a indústria um acordo setorial92, para o 

fomento da IA como estratégia industrial, e, também, emitiu um relatório de 

comissão da Câmara dos Lordes93 que destacou o potencial do Reino Unido em 

liderar a Governança Global de IA. 

PORTUGAL: está elaborando sua própria  estratégia para IA94, e já indicam 

quatro áreas tecnológicas em que Portugal investirá para buscar a liderança 

europeia da Governança Global da IA: Processamento de linguagem natural; 

Tomada de decisão inteligente em tempo real; IA para o desenvolvimento 

de software; IA para a computação de borda. 

FINLÂNDIA: desenvolveu o Programa de Inteligência Artificial95 que 

foi conduzido pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Emprego, e estabeleceu 

como objetivo principal que até 2022 a IA seja parte da vida cotidiana de todos os 

cidadãos finlandeses, preparando a sociedade e a economia para recepcionar estes 

 

88 Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/memo_18_6690 Acesso em 
02.04 2021 
89 Ver em: https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf Acesso em 03.04.2021 
90 Ver em: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/germany-artificial-intelligence-
strategy_en Acesso em 03.04.2021 
91 Ver em: <https://ia.italia.it/assets/whitepaper.pdf> Acesso em 03.04.2021  
92 Ver em: https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal 
Acesso em 03.04.2021 
93 Ver em: https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf Acesso em 
03.04.2021 
94 Ver em: https://www.incode2030.gov.pt/en/ai-portugal-2030 Acesso em 03.04.2021 
95 Ver em: https://tem.fi/en/artificial-intelligence-programme Acesso em 03.04.2021 

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://www.incode2030.gov.pt/en/ai-portugal-2030
https://tem.fi/en/artificial-intelligence-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/memo_18_6690
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/germany-artificial-intelligence-strategy_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/germany-artificial-intelligence-strategy_en
https://ia.italia.it/assets/whitepaper.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://www.incode2030.gov.pt/en/ai-portugal-2030
https://tem.fi/en/artificial-intelligence-programme
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sistemas da melhor maneira possível, com segurança e transparência.  

BÉLGICA:  em março de 2019 lançou a AI 4 Belgium96, para articular 

stakeholders na indústria e na sociedade vislumbrando o desenvolvimento e utilização 

de sistemas de IA pautados em human centric. O plano de ação estima um 

investimento em torno de 1 bilhão de euros até 2030. 

Sem dúvidas, é possível perceber que o continente europeu, demonstra um 

equilíbrio na recepção dos princípios e um olhar voltado especialmente para a 

preocupação com o controle dos sistemas de IA, e busca garantir o desenvolvimento 

tecnológico, desde que conduzido e centrado no (e para) o ser humano. 

 

(3) Social Principles of Human-Centric AI of Japan - Uma das grandes 

surpresas foi a postura adotada pelo Japão frente a temática da IA. O Social Principles 

of Human-Centric AI97 é uma estratégia desenvolvida e publicada em 2019, pelo 

Council for Science, Technology and Innovation do Japão, como parte de um plano 

para a Society 5.0. A estratégia se dividiu em três etapas, quais sejam: 

• Meta de uso e aplicação de sistemas de IA em data-driven em diversos domínios 

até 2020; 

• Desenvolvimento de aplicações de IA geral e dados em vários domínios da 

sociedade até 2025; 

• Estabelecer uma conexão entres os múltiplos domínios a fim de formar um 

ecossistema digital rico e sustentável até 2030. 

Como um direcionamento de desenvolvimento e, em resposta ao 

envelhecimento de sua população, as estratégias japonesas se aprofundam no setor 

de saúde, cuidados, bem estar e mobilidade. Para cada setor foi definido um roadman, 

espécie de framework, que tem como base em três pilares básicos: (i) Dignity: A 

society that has respect for human dignity; (ii) Diversity & Inclusion: A society 

where people with diverse backgrounds can pursue their own well-being; (iii) 

Sustainability: A sustainable society.98 

As estratégias japonesas se pautam especialmente em princípios para a 

 

96 Ver em: https://ii.tudelft.nl/bnvki/?p=1412 Acesso em 03.04.2021 
97 Ver em: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html Acesso em 04.04.2021 
98 Tradução livre da autora: “Dignidade: uma sociedade que respeita a dignidade humana; 
Diversidade e inclusão: uma sociedade onde pessoas com origens diversas podem buscar seu próprio 
bem-estar; Sustentabilidade: uma sociedade sustentável”.  

https://ii.tudelft.nl/bnvki/?p=1412
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/humancentricai.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/humancentricai.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/humancentricai.pdf
https://ii.tudelft.nl/bnvki/?p=1412
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html
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construção de uma Sociedade 5.0, que são nomeados como Social Principles of 

Human-Centric AI99: 

I - The Human-Centric Principle; 

II - The Principle of Education/Literacy; 

III - The Principle of Privacy Protection; 

IV - The Principle of Ensuring Security; 

V - The Principle of Fairness, Accountability, and Transparency; 

VI - The Principle of Fair Competition; 

VII - The Principle of Innovation.100 

Além da preocupação em estabelecer um ecossistema digital sustentável e 

centrado no ser humano para a construção de uma sociedade 5.0, o Japão descreveu 

em suas estratégias a necessidade de uma governança da IA:  

“It is always necessary to continue to update the content and defined purposes 
discussed in the above-mentioned sections Human Potential, Social Systems, 
Industrial Structures, and Innovation Systems in line with social changes and 
technological developments. For that reason, it is necessary to have a system 
that can be implemented and in place for various stakeholders, including 
government, industry, universities, research institutions, and the general 
public. Then they will be able to work together on such matters as identifying 
issues, evaluating impacts, and making decisions on regulatory governance 
including rules, systems, standardization and codes of conduct. Additionally, 
it is necessary to listen to people, including those who have a difficult time 
having their opinions heard, in addition the various stakeholders, and to 
establish a system that continuously addresses the most advanced social and 
technical issues. When implementing such governance, flexible and effective 
measures should be taken not only in terms of the law but also by means of 
industries with appropriate technical means taking the initiative. In addition, 
international coordination for governance is important, and in addition to 
governance in each individual country, an international system of cooperation 
for dealing with cross-border problems should be established.” (Social 
Principles of Human-Centric, 2019, p. 7)101 

 

99 Ver em: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/humancentricai.pdf Acesso em 04.04.2021 
100 Tradução livre da autora: “1. O Princípio Centrado no Homem 2. O Princípio da Educação 
/Alfabetização 3. O Princípio de Proteção à Privacidade 4. O Princípio de Garantia de Segurança 5. O 
princípio de justiça, responsabilidade e transparência 6. O Princípio da Concorrência Leal 7. O Princípio 
da Inovação.” 
101 Tradução livre da autora: “É sempre necessário continuar a atualizar o conteúdo e os objetivos 
definidos discutidos nas seções acima mencionadas sobre Potencial Humano, Sistemas Sociais, 
Estruturas Industriais e Sistemas de Inovação em linha com as mudanças sociais e desenvolvimentos 
tecnológicos. Por esse motivo, é necessário ter um sistema que possa ser desenvolvido e 
implementado para as várias partes interessadas, incluindo governo, indústria, universidades, 
instituições de pesquisa e o público em geral. Em seguida, eles serão capazes de trabalhar juntos em 
questões como identificação de problemas, avaliação de impactos e tomada de decisões sobre 
governança regulatória, incluindo regras, sistemas, padronização e códigos de conduta. Além disso, é 
necessário ouvir as pessoas, incluindo aquelas que têm dificuldade em fazer ouvir as suas opiniões, 
bem como as várias partes interessadas, e estabelecer um sistema que trate continuamente das 
questões sociais e técnicas mais avançadas. Ao implementar tal governança, medidas flexíveis e 

https://www8.cao.go.jp/cstp/english/humancentricai.pdf
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O Japão demonstrou a intenção de liderar o mundo na construção da primeira 

"AI-Ready Society", uma sociedade pronta para a recepção integral de sistemas de IA 

compartilhando os princípios com o governo, indústrias relacionadas, organizações, 

academia, cientistas e a própria sociedade, o que reflete nas politicas governamentais. 

Demonstra, explicitamente, o interesse em partilhar os princípios com outros países, 

especialmente no formato de uma Governança Global da IA, e ao fazer isso afirma 

acreditar que: “should present to the world a social image of Society 5.0 that supports 

the realization of the SDGs (United Nations Sustainable Development Goals ), and 

should contribute to cooperative and creative new development of the international 

community.”102 (Social Principles of Human-Centric, 2019, p. 11) 

4.2.2 Referenciais Brasileiros: CNJ Resolução n. 332/20 e Estratégia Brasileira 

de Inteligência Artificial 

(1) Resolução 332 CNJ - A primeira recepção no direito brasileiro das 

preocupações abordadas nos princípios elencados em diretrizes de alto nível como 

visto no tópico anterior, e inspirada na EU Ethics Guideline For a Trustworthy AI se 

deu em agosto de 2020, quando o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

aprovou na 71ª Sessão Virtual, a Resolução 332103 que, preceitua pela ética, 

transparência, justiça e governança no desenvolvimento e utilização de IA no Poder 

Judiciário Brasileiro. A IA tem sido amplamente aplicada para contribuir com agilidade 

e coerência em processos de tomada de decisão nos Órgãos Judiciais, e o CNJ 

atentou que a sua utilização deve observar a compatibilidade com os direitos 

fundamentais. (CNJ, 2020) 

No momento da implementação dos sistemas de IA nos tribunais, a Resolução 

332 adverte que se deve observar além da compatibilidade com direitos fundamentais, 

também precisa estar em consonância com regras de governança, administração dos 

dados aplicáveis nos softwares e respeito às regras da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), bem como, o respeito a todas as resoluções e recomendações do 

 

eficazes devem ser tomadas não apenas nos termos da lei, mas também por meio de indústrias com 
os meios técnicos apropriados tomando a iniciativa. Além disso, a coordenação internacional para a 
governança é importante e, além da governança em cada país, um sistema internacional de cooperação 
para lidar com os problemas transfronteiriços deve ser estabelecido. ”  
102 Tradução livre da autora: “deve apresentar ao mundo uma imagem social da sociedade 5.0 que 
apoia a realização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas), e deve 
contribuir para a cooperação e criação do novo desenvolvimento da comunidade internacional.” 
103 Ver em:  https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429 Acesso em 05.04.2021 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429
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CNJ.  Sobre a utilização dos sistemas de IA nos processos de tomada de decisão do 

magistrado, para garantir que se preserve a não discriminação, a pluralidade, a 

solidariedade e o julgamento justo, eliminando ou minimizando erros de julgamento 

decorrentes, especialmente, por preconceitos, a normativa do CNJ exige que os 

tribunais atendam aos seguintes critérios éticos (CNJ, 2020):  

I - Transparência; 

II - Previsibilidade; 

III - Possibilidade de auditoria; 

IV - Garantia de imparcialidade;  

V - Justiça substancial. 

A Resolução 332 do CNJ, adverte que qualquer opção decisória apontada pelo 

sistema de IA, bem como os dados utilizados para sua elaboração, devem ser 

passiveis de revisão humana, neste caso em especifico, pelos usuários internos que 

serão os membros, servidores e colaboradores do Poder Judiciário) de modo que não 

pode restringir a autonomia humana. Ainda sobre o critério do controle do sistema de 

IA, a Resolução adverte que os usuários externos devem ser informados, de modo 

claro e preciso, sobre a utilização dos sistemas de IA nos serviços que lhe forem 

prestados, e a informação deve destacar o caráter não vinculante da proposta 

decisória sugerida pela IA, uma vez que, toda decisão deve ser submetida a análise 

prévia de autoridade competente.  

Ainda, vale ressaltar que, o Art. 23104 da Resolução 332, versa que: “A utilização 

de modelos de Inteligência Artificial em matéria penal não deve ser estimulada, 

sobretudo com relação à sugestão de modelos de decisões preditivas.” Contudo, essa 

disposição não se aplica quando se tratar de decisões destinadas ao cálculo de penas, 

prescrição, verificação de reincidência, mapeamentos, classificações e triagem dos 

autos. E, ainda, dispõe que “§ 2º Os modelos de Inteligência Artificial destinados à 

verificação de reincidência penal não devem indicar conclusão mais prejudicial ao réu 

do que aquela a que o magistrado chegaria sem sua utilização.” (RESOLUÇÃO 332 

CNJ, 2020) 

A Resolução contempla, também, o princípio da explicabilidade no Art. 19 que 

diz: “Os sistemas computacionais que utilizem modelos de Inteligência Artificial como 

ferramenta auxiliar para a elaboração de decisão judicial observarão, como critério 
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preponderante para definir a técnica utilizada, a explicação dos passos que 

conduziram ao resultado.”  E no seu Parágrafo único complementa que: “Os sistemas 

computacionais com atuação indicada no caput deste artigo deverão permitir a 

supervisão do magistrado competente” (RESOLUÇÃO 332 CNJ, 2020) 

Considerando que no momento da elaboração da Resolução 332 do CNJ no 

Brasil havia uma ausência de normas específicas sobre governança e os parâmetros 

éticos para desenvolvimento e aplicação de sistemas de IA,  nota-se que o CNJ se 

preocupou em dar respostas e uma cobertura pautada em princípios relevantes na 

busca da garantia do progresso tecnológico, e ao serem aplicados, promovem uma 

evolução positiva na prestação jurisdicional nacional, colocando o ser humano que 

ocupa o polo ativo e passivo dos Órgãos Judiciários, como figura central a quem se 

destinam todos os benefícios oferecidos pelos sistemas de IA, bem como, protegidos 

de todos os danos potenciais que eles também oferecem. 

 

(2) Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) – foi publicada em 

9 de abril de 2021 no Diário Oficial da União, a Estratégia Nacional de Inteligência 

Artificial, documento que passará a nortear o desenvolvimento tecnológico, 

especialmente no que se refere aos sistemas de IA, em suas várias facetas, a fim de 

que se estimule a pesquisa e a inovação, bem como, o uso consciente, ético, justo, e 

seguro em prol de um futuro e uma sociedade melhor. A Estratégia foi elaborada em 

três etapas, quais sejam: (i) contratação de consultoria multidisciplinar altamente 

especializada (envolvendo academia, ciência, áreas do governo, indústria 

especializada e sociedade civil) em IA, (ii) benchmarking nacional e internacional, e 

(iii) processo de consulta pública. 

A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial desenha como objetivos 

principais (MCTI, 2021): (i) Contribuir para a elaboração de princípios éticos para 

o desenvolvimento e uso de IA responsáveis; (ii) Promover investimentos 

sustentados em pesquisa e desenvolvimento em IA; (iii) Remover barreiras à 

inovação em IA; (iv) Capacitar e formar profissionais para o ecossistema da IA; 

(v) Estimular a inovação e o desenvolvimento da IA brasileira em ambiente 

internacional; (vi) Promover um ambiente de cooperação entre os entes 

públicos e privados, a indústria e os centros de pesquisas para o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial. 

Ainda, as Estratégias Brasileiras se pautam em nove pilares centrais que são 
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seguidos por propostas de ações estratégicas pontuais, quais sejam (EBIA, 2021):  

I - Legislação, Regulação e Uso ético; 

II - Governança de IA; 

III - Aspectos Internacionais; 

IV - Qualificações para um futuro digital; 

V - Força de Trabalho e Capacitação; 

VI - Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Empreendorismo; 

VII - Aplicação nos Setores Produtivos; 

VIII - Aplicação no Poder Público; 

IX - Segurança Pública. 

O documento elaborado sob a égide do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, aborda as principais preocupações com relação ao desenvolvimento e 

utilização de sistemas de IA, porém, foca especialmente em desenvolvimento 

econômico. Em muitos pontos, aborda a natureza do trabalho humano e a 

possibilidade de substituição pelos sistemas e IA. Uma apreensão que instigou 

análises preliminares e sugestões de ações estratégicas que visam estabelecer um 

desenvolvimento econômico, científico, e social, sem prejuízos ou danos aos cidadãos 

brasileiros. É citado como um documento que deverá ser tratado como uma política 

pública, constantemente acompanhada, avaliada e ajustada, uma vez que, a evolução 

tecnológica dos sistemas de IA é exponencial. (EBIA, 2021) 

4.3 A Governança Global da Inteligência Artificial como a Regulação 

do Futuro – um novo mundo, pede novas regras e no centro o 

ser humano 

Nesta pesquisa, o que fica muito claro, é que diante de todos os desafios 

enfrentados pela sociedade em face da velocidade da evolução tecnológica, e, por 

conseguinte do desenvolvimento de sistemas de IA cada vez mais avançados, é que 

como diz a música de Lenine: “Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, 

até quando o corpo pede um pouco alma, a vida não para. A vida não para, não.[...]” 

A vida humana ainda é o maior bem a ser tutelado e perseguido, e, de acordo com 

Felipe Barcarollo (2019) ela só será viável com a utilização adequada de novas 

tecnologias, como, por exemplo, a IA, desde que abraçados ao saber dos limites éticos 

e razoáveis da necessária intervenção humana nos domínios da ciência, como modo 
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de prevenir prejuízos e danos ao próprio ser humano. Wilson Engelmann (2009, p. 

312) adverte que “A modernidade revelou às pessoas uma outra possibilidade: uma 

autonomia em relação à natureza e à autonomização do ato de construir os meios e 

os fins” 

Nesse sentido:  

É histórica a separação entre os estudos das ciências duras e as ciências do 
espírito. As ciências matemáticas têm dificuldade de interagir sistemicamente 
com as ciências do espírito. A distinção rígida entre as ciências duras e as 
ciências do espírito (humanidades) traduz uma espécie de ditadura da técnica 
sobre as humanidades, deixando no esquecimento a vital interrelação entre 
ambas. O ser humano sem a técnica, e a técnica sem o ser humano, são 
estéreis. (BARCAROLLO, 2019, p. 46) 

 

Sendo assim, é impossível pensar em uma abertura epistemológica do Direito 

para a recepção da IA e seus respectivos impactos, sem a necessária 

transdisciplinaridade, pois a temática demanda a extensão do conhecimento para 

além de disciplinas isoladas. As palavras de ordem rumo a uma inovação aberta são: 

sinergia, colaboração e cooperação. Uma compreensão multifacetada, com ética, 

transparência, e responsabilidade sobre os conhecimentos de IA, nos levarão a um 

ambiente digitalmente sustentável. (BARCAROLLO, 2019) 

Após a breve análise das cinco diretrizes éticas e estratégias para a IA, 

observa-se que o viés principiológico e as preocupações apresentadas com relação 

ao futuro do ser humano, seguem na mesma direção, inclusive, se repetindo como 

principais pilares das ações estratégicas, em três continentes diferentes e em um 

órgão multilateral (OEDC, União Europeia, Japão e Brasil). Todos estes documentos 

aqui estudados, trazem a eminente preocupação do controle dos sistemas de IA, para 

que o ser humano permaneça sendo o centro do desenvolvimento tecnológico, dado 

ao fato de que, além de ser o responsável pela elaboração dos sistemas de IA, é a 

quem deve se endereçar o entendimento de que a IA deve vir apenas para o benefício 

da humanidade. Todos também se preocupam com a transparência e explicabilidade 

dos sistemas, a fim de que se tenha uma IA robusta, justa e confiável. Portanto, é 

possível verificar que há um elo entre as diversas iniciativas globais, que une o mundo 

em torno dos princípios que conduzem as regras e standards jurídicos quando se trata 

de tecnologias de IA. O ponto central é o bem-estar do ser humano, e da humanidade 

como um todo. A tecnologia deve ser benéfica ao desenvolvimento sustentável do 

planeta, e, nunca se tornar destrutiva.  

Ao acessar as Diretrizes Éticas e Estratégias de IA vistas no tópico anterior 
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recorre-se a Luciano Floridi (2019) quando versa que, a ética digital, com seus valores, 

princípios, diretrizes, recomendações e restrições, já influencia o mundo da tecnologia 

de uma forma significativa, e às vezes muito mais do que qualquer outra força. Isso 

se dá porque a avaliação do que é moralmente bom, certo ou necessário molda a 

opinião pública - portanto, o socialmente aceitável ou preferível - e o politicamente 

viável e, portanto, em última instância, o legalmente aplicável e o que os agentes 

podem ou não fazer.  

Assim, conclui-se que: 

In the long run, people (as users, consumers, citizens, patients, etc.) are 
constrained in what they can or cannot do by the goods and services provided 
by organizations, e.g. businesses, which are constrained by law, but the latter 
is shaped and constrained by (also, although not only) ethics, which is where 
people decide in what kind of society they want to live. Unfortunately, such a 
normative cascade becomes obvious mainly when backlash happens, i.e. 
mostly in negative contexts, when the public rejects some solutions, even 
when they may be good solutions. A normative cascade should instead be 
used constructively, to pursue the construction of a mature information society 
of which we can be proud. (FLORIDI, 2019, p. 8-9)105 

Figura 10 - Exemplo de uma cascata normativa, com negócios como agente e pessoas como 

consumidor. As empresas poderiam ser substituídas pelo governo e as pessoas pelos cidadãos. 

 

Fonte: https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0081  

 

 

105 Tradução livre da autora: “No longo prazo, as pessoas (como usuários, consumidores, cidadãos, 
pacientes, etc.) são restringidas no que podem ou não podem fazer pelos bens e serviços fornecidos 
por organizações, por exemplo, empresas, que são restringidas por lei. Infelizmente, essa cascata 
normativa torna-se óbvia principalmente quando ocorre uma reação negativa, ou seja, principalmente 
em contextos negativos, quando o público rejeita algumas soluções, mesmo quando elas podem ser 
boas soluções. Em vez disso, uma cascata normativa deve ser usada de forma construtiva, para buscar 
a construção de uma sociedade da informação madura da qual possamos nos orgulhar.” 

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0081
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Não há como negar que a ética, e, em especial, a AI Ethics, não pode ser um 

mero add-on, um adicional, uma reflexão a posteriori, que chega atrasada, utilizada 

como ação corretiva e não preventiva, uma vez que já se deu a inovação digital, e 

possivelmente soluções ruins foram implementadas, alternativas negativas foram 

adotadas e/ou erros foram cometidos. Os princípios éticos não podem ser 

considerados como um mero exercício de questionamento. O desenvolvimento de 

da consciência crítica acerca dos sistemas de IA é importante, contudo, é apenas uma 

das tarefas de uma abordagem ética adequada para o design e a governança da IA. 

Tarefas multidisciplinares estão sinalizando que os problemas éticos são importantes, 

envolvem, inclusive, os stakeholders afetados por tais problemáticas e, acima de tudo, 

oferecem soluções compartilháveis. (FLORIDI, 2019) 

Levando em consideração que a sociedade mundial está vivenciando o 

desenrolar desta Quarta Revolução Industrial, é imprescindível moldar este momento 

garantindo, assim, que não seja divisionista e desumano, muito pelo contrário, que 

seja empoderado e centrado no ser humano. Isto não é tarefa a ser executada por um 

só interessado, mas pela natureza fundamentalmente global desta Quarta Revolução 

Industrial, ela alcança e afeta a diferentes países, culturas, setores, economias, 

políticas, legislações, academias, pesquisas e pessoas, simultanemante. (SCHWAB, 

2016) 

É, portanto, crucial que nossa atenção e energia estejam voltadas para a 
cooperação entre os múltiplos stakeholders que envolvam e ultrapassem os 
limites acadêmicos, sociais, políticos, nacionais e industriais. As interações e 
as colaborações são necessárias para criarmos narrativas positivas, comuns 
e cheias de esperança que permitam que indivíduos e grupos de todas as 
partes do mundo participem e se beneficiem das transformações em curso. 
(SCHWAB, 2016, p.14) 

E Floridi (2019, p.11) segue advertindo que: 

Any ethical exercise that in the end fails to provide some acceptable 
recommendations is only a timid preamble. So ethics must inform strategies 
for the development and use of digital technologies from the very beginning, 
when changing the course of action is easier and less costly, in terms of 
resources and impact. It must sit at the table of policy-making and decision-
taking procedures from day one. For we must not only think twice but, most 
importantly, we must think before taking important steps.106 

 

106 Tradução livre da autora: “Qualquer exercício ético que no final deixe de fornecer algumas 
recomendações aceitáveis é apenas um preâmbulo tímido. Portanto, a ética deve informar as 
estratégias de desenvolvimento e uso das tecnologias digitais desde o início, quando mudar o curso de 
ação é mais fácil e menos oneroso, em termos de recursos e impacto. Deve sentar-se à mesa da 
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 Um dos obstáculos enfrentados pela AI Ethics para funcionar na prática é que 

muitos atores no campo da IA, como as empresas e pesquisadores técnicos, ainda 

pensam na ética como uma restrição, como algo negativo.  Essa ideia não é 

totalmente equivocada: muitas vezes a ética tem que restringir, tem que limitar, tem 

que dizer que algo é inaceitável.  E se, por meio de uma Governança Global da IA, a 

AI Ethics for levada a sério, e suas recomendações implementadas, será possível 

enfrentar algumas desvantagens, em particular no curto prazo.  A ética pode ter um 

custo: em energia.  No entanto, ao reduzir os riscos, a ética e a inovação responsável 

apoiam o desenvolvimento sustentável de longo prazo dos negócios e da sociedade. 

(COECKELBERGH, 2020) 

 Ainda é um desafio convencer todos os atores no campo da IA incluindo os 

formuladores de políticas, de que esse é realmente o caso. Pode-se observar também, 

que a política e a regulamentação, por meio de uma Governança Global da IA, não 

servem apenas para banir, proibir ou tornar as coisas difíceis, mas prospera em 

apoiar, oferecendo incentivos, por exemplo.  Além disso, ao lado de uma ética 

negativa que estabelece limites, também precisamos explicitar e elaborar uma ética 

positiva: desenvolver uma visão do bem viver e da boa sociedade.  Embora alguns 

dos princípios éticos propostos sugiram proibir coisas ou torná-las mais adequadas a 

determinado ponto de vista, continua sendo um desafio mover a discussão nessa 

direção.  Como argumentado anteriormente, as questões éticas relacionadas à IA não 

são apenas sobre tecnologia: elas são sobre vidas humanas e prosperidade humana, 

sobre o futuro da sociedade, sobre progresso científico em prol da preservação da 

espécie humana, do meio ambiente e do futuro do planeta (FLORIDI, 2014). 

4.3.1  AI Ethics e “AI Sandbox” como um framework para a Governança Global 

da Inteligência Artificial 

Uma Governança Global da IA, é na prática uma cooperação internacional, uma 

conexão global que, preocupada com os impactos éticos, legais e sociais (ELSI) neste 

novo ambiente digital cunhado pelos sistemas de IA, por meio de ferramentas multi e 

transdisciplinares busca implementar políticas, procedimentos e padrões para o 

desenvolvimento, uso e gerenciamento adequados dos sistemas de IA na 

 

formulação de políticas e procedimentos de tomada de decisão desde o primeiro dia. Pois não devemos 
apenas pensar duas vezes, mas, o mais importante, devemos pensar antes de dar passos importantes. 
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infosfera.(FLORIDI,2019) 

 Levando em conta que, a legislação errada ou mal estruturada pode aniquilar 

com o desenvolvimento tecnológico e refletir diretamente na vida humana e do 

planeta,  e se tratando de sistemas de IA e prevenção de riscos, é sabido que a 

regulação jurídica tende a ser mais eficiente em modo repressivo (ex post) do que em 

modo preventivo (ex ante), de maneira que o único caminho para alcançar uma 

regulação eficiente (preventivamente) no que tange aos sistemas de IA, são a 

conjunção entre postulados éticos e um aumento da capacidade de auditoria técnica 

preventiva (VERONESE, SILVEIRA, LEMOS, 2019, p. 237), vê-se que o 

desenvolvimento de uma gestão via Governança Global da IA, tende a ser a escolha 

mais positiva.  

A governança pode propor uma boa coordenação, que pode ser nem moral, 

nem imoral, nem legal, nem ilegal, em que por meio de uma Agência Governamental 

Internacional que, esta pesquisa nomeia como Global Artificial Intelligence 

Authority (GAIA), pode determinar/controlar/verificar/auditar processos e métodos 

usados por desenvolvedores e administradores de sistemas de IA, para assim, 

efetivamente, garantir a qualidade dos dados, a confiabilidade, segurança, 

transparência e justiça dos sistemas e serviços, concebendo, assim, procedimentos 

eficazes para tomada de decisão e para identificação de responsabilidades no que diz 

respeito aos processos relacionados a sistemas de IA. 

Sendo assim, esta pesquisa propõe o AI Sandbox como framework para o 

desenvolvimento de uma Governança Global da IA, que garanta o controle e 

supervisão humana, a aplicação dos princípios éticos de uma AI Ethics, sem causar 

um retrocesso tecnológico, ou, promover um Winter AI107. Trata-se de forma bastante 

audaciosa de buscar de alguma forma regular a inovação tecnológica, neste caso em 

especial os sistemas de IA, sem, com isso: (i) inviabilizar as novas práticas benéficas 

para a sociedade e o mercado no sentido de desenvolvimento econômico; (ii) arriscar 

a criação de uma norma estanque, sem possibilitar um processo de aprendizado e 

aperfeiçoamento que venha permitir o desenvolvimento de melhores parâmetros a 

serem impostos. 

 “Sandbox”108 é um termo foi emprestado da Ciência da Computação. “O 

 

107 Tradução livre da autora: “Inverno da IA” 
108 Tradução livre a autora: o termo em sua tradução literal significa “caixa de areia”. 
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conceito de “Sandbox” é bem semelhante ao de criar uma “máquina virtual”. Esse 

método é considerado um tipo de virtualização. Porém, esse sistema é muito mais 

focado em segurança; assemelhando-se, de certa forma, ao modo privativo dos 

navegadores.” (TECMUNDO, 2012) 

A principal característica de um “Sandbox” é que todos os registros e danos 

causados por qualquer ação executada dentro dele é, imediatamente, apagada 

quando o computador é reiniciado.  Ou seja, aqui, se proporia que ao criar e 

desenvolver uma nova tecnologia pautada em IA, os atores (cientistas, acadêmicos, 

indústria, governos, etc.) submetam a tecnologia, primeiramente, ao AI Sandbox – 

um sistema de segurança, que será nada mais que um ambiente de testes, 

verificado/auditado por supervisão humana, para assim, garantir a conformidade com 

os princípios éticos pilares de uma ética da IA, e, sustentados pela Governança Global 

da IA.  

Para isso, seria necessária a criação da Global Artificial Intelligence 

Authority (GAIA), um conselho de cooperação internacional, multidisciplinar, formado 

por pessoas altamente especializadas, e politicamente desvinculadas. Essa 

autoridade internacional, vincularia a figura do(a) Artificial Intelligence Officer (AIO), 

quem será responsável pelo accountability do sistema de IA exposto a análise do AI 

Sandbox. O AI Sandox passaria a ser uma etapa obrigatória para aprovação dos 

sistemas de IA antes de serem inseridos efetivamente no mercado, e disponibilizados 

aos usuários.  

Esse ambiente de testes funcionaria pelas seguintes etapas: O sistema de IA é 

alocado em uma AI Sandbox. Então, os dados são inseridos no sistema de IA que 

fará o tratamento deles e apresentará, ao final, um resultado. Esse sistema de IA, 

deverá estar em conformidade com o que exige a AI Ethics e com as Estratégias de 

IA estabelecidas na Governança Global da IA. O resultado será submetido a um 

processo de accountability109 (com a formulação de políticas e procedimentos 

 

109 Segundo a Information Accountability Foundation (2019), a responsabilidade demonstrável, como é 
traduzida a accountability, é um meio de legitimação, que por meio de seus instrumentos pautados em 
cinco elementos essenciais, exigem a responsabilidade de forma demonstrável ao regulador, da 
utilização e processamento de dados pelas instituições públicas ou privadas, de modo que se garanta 
o uso equilibrado, justo e ético dos dados. Assim, é possível vislumbrar que, a responsabilidade 
demonstrável aspira retirar o indivíduo da responsabilidade primária pela proteção, repasse e 
disponibilização de seus dados pessoais às instituições que coletam e utilizam tais dados em benefício 
próprio. É uma proposta de política pública pautada na utilização de sistemas de compliance para 
auxiliar na regulação e controle da utilização de dados com ou sem consentimento, por tecnologias, 
especialmente as pautadas em sistemas de IA 
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internacionais) pelo(a) Artificial Intelligence Officer (AIO), se o sistema não 

apresentar riscos e danos, e for aprovado, receberá a liberação para os teste e 

inserção no mercado. Caso seja reprovado pelo Artificial Intelligence Officer (AIO), 

será emitido um parecer técnico avançado, indicando a continuação dos testes do 

sistema no ambiente da AI Sandbox. 

Figura 11 - AI Sandbox  

 

Fonte: Autoria própria, fruto da pesquisa de Dissertação em Mestrado. 

O AI Sandbox oportunizaria a criação de ambientes para o estabelecimento de 

testes de novos produtos e sistemas, sem o risco de serem punidos pelo regulador, e 

garante o cumprimento e a conformidade com os princípios éticos necessários. Ainda, 

como forma de controle, a Agência Global, neste caso a GAIA, poderá exigir o 

cumprimento de requisitos além dos já apresentados e elaborados nas Diretrizes 

Éticas e Estratégias para a IA, a fim de que tais testes ocorram de forma ainda mais 

segura dentro do AI Sandbox, quais sejam: (i) consentimento prévio dos usuários dos 
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novos produtos/sistemas, que eventualmente farão parte do teste; (ii) limites 

financeiros das operações; (iii) controle de riscos, com dinâmicas que possam detectar 

possíveis fraudes; (iv) demonstrem que o sistema em questão irá beneficiar os 

usuários; e (v) desenvolvam nos sistemas formas de gerenciar riscos e proteger os 

usuários. Os sistemas que receberiam do GAIA o “Selo de Aprovação e 

Confiabilidade” certamente o teriam como um diferencial de destaque, inclusive, com 

relação a concorrência de mercado.  

O framework sugerido nesta pesquisa visa o desenvolvimento técnico-

científico, a evolução da inovação tecnológica, o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento de sistemas de IA, a partir de uma Governança Global da IA, com 

viés ético e principiológico, pautados em uma AI Ethics, pensados, especialmente, em 

um desenrolar tecnológico que seja centrado na preservação do ser humano e em 

seu benefício, resulte em um ambiente digital sustentável e na preservação e 

recuperação do meio ambiente do planeta. Desta forma, a humanidade sai do ponto 

de discussão sobre como a IA deve ser e assegura o planejamento de como ela pode 

ser.  
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5 CONCLUSÃO  

Desde os robôs revoltos de Rossum, na obra de Capec, Isaac Asimov e suas 

três leis da robótica, aos assistentes pessoais e aos supermercados autônomos, a 

humanidade convive com as incertezas a respeito das máquinas pensantes. As 

disrupções advindas da Quarta Revolução Industrial, de uma revolução e evolução 

tecnológica exponencial vividas por uma Industria 4.0 que beira à Sociedade 5.0, 

proporcionaram ao ser humano uma verdadeira transformação na forma de pensar a 

sociedade, em suas múltiplas facetas. 

Vivendo agora uma onlife na infosfera, as preocupações com aspectos centrais 

da vida, de preservação da espécie humana e do meio ambiente voltaram à pauta 

quando esse novo mundo se abriu aos sistemas inteligentes baseados em Machine 

Leaning e Deep Learning, com a possibilidade do desenvolvimento de sistemas de IA 

superinteligentes e o risco de eles passarem a se auto programar, o que significa a 

perda total do controle humano sobre a máquina. De fato, passamos muito tempo nos 

dedicando ao estudo e compreensão da história, o que como dizia Stephen Hawking 

(2018, p.215): “[...] vamos ser francos, é em grande parte a história da estupidez 

humana.”, contudo, uma mudança de pensamento é bem-vinda, que se passe a 

estudar, então, o futuro da inteligência. Já se tem a consciência dos riscos e perigos 

com os quais lidamos, mas, talvez, com o surgimento de novas ferramentas 

proporcionadas por essa nova revolução tecnológica o ser humano seja capaz de 

corrigir, e, até desfazer uma parte dos danos causados ao mundo pela 

industrialização.  

Neste cenário se verifica uma necessidade concreta do investimento em 

pesquisas profundas sobre como prevenir problemas, e, ao mesmo tempo colher os 

benefícios que a IA tem a oferecer, e, nesse viés, o objetivo é que os pesquisadores 

e os desenvolvedores do sistemas de IA se atentem à segurança e a criação de 

sistemas éticos e confiáveis, pois, sabe-se que a IA tem um inestimável potencial 

benéfico para humanidade, porém, os cientistas precisam trabalhar a fim de criar 

sistemas de IA que possam ser controlados. Aqui, volta-se ao problema central desta 

pesquisa: é possível a construção de uma Governança Global da Inteligência Artificial 

sob o prisma da ética?! Verificou-se no transcorrer do trabalho que as preocupações 

pertinentes ao uso e desenvolvimento de IA vêm sendo respondidas por meio da ética, 
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especialmente, por princípios éticos.  

Trata-se de um tema eminentemente humano, e urgente é a necessidade do 

desenvolvimento de uma Governança Global da IA, especialmente, porque ao falar 

de desenvolvimento de sistemas de IA, se apresenta uma temática transfronteiriça, 

que atinge a sociedade global em todos os níveis, dos cidadãos aos governantes, dos 

usuários aos desenvolvedores, das empresas aos consumidores e assim por diante. 

Transfronteiriço, trans, inter e multidisciplinar é como deve ser enfrentado o tema da 

IA. A mudança de paradigma e de concepção regulatória neste atual estágio em que 

se encontra a sociedade mundial, principalmente, no que tange ao desenvolvimento 

de novas tecnologias em sistemas de IA, justificam a necessidade de uma resposta à 

nível global, por meio de um sistema de governança pautado em princípios e 

mecanismos éticos.  

Neste viés, vale ressaltar que, o ser humano, que imergiu na complexidade 

deste ambiente tecnossocial, precisa desvendar novas perspectivas regulatórias para 

a estruturação de uma Governança Global da IA, que busque garantir o 

desenvolvimento de IA responsável e sustentável, conduzida pela AI Ethics (hard 

ethics + soft ethics + humanocentrismo), com a finalidade de alcançar a centralidade 

humana, o respeito aos direitos humanos e fundamentais, sem causar um retrocesso 

tecnológico, ou, que, se viva um novo inverno da IA.  

A IA encontrou nos princípios éticos elos que podem unir a sociedade mundial 

em uma temática comum, de modo que, os princípios se manejados globalmente 

podem unir povos diferentes. E é o que se verificou nesta pesquisa, a partir da análise 

dos referenciais multilaterais, estrangeiros e brasileiros, que demonstraram a 

convergência das preocupações e dos princípios sugeridos por meio de Diretrizes 

Éticas, Recomendações e Estratégias de IA. Nesta abordagem, se tocou em um órgão 

multilateral (OCDE), três continentes diferentes (União Europeia, Ásia e América 

Latina), e pôde-se concluir que há uma inclinação para que os países adotem a um 

sistema de Governança Global da IA, como meio de cooperação internacional, 

sinergia e colaboração para o desenvolvimento e cultivo de uma sociedade digital 

sustentável, focada no bem-estar do ser humano, com a devida manutenção do 

desenvolvimento econômico.  

Para a estruturação desta Governança Global da IA, é preciso promover a 

abertura epistemológica do Direito a fim de recepcionar a IA e seus respectivos riscos 

e impactos éticos, legais e sociais (ELSI), a partir de ferramentas multi e 
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transdisciplinares para implementar políticas, procedimentos e padrões ao 

desenvolvimento, uso e gestão adequados dos sistemas de IA na infosfera. Pensar a 

inovação tecnológica e os sitemas de IA, como uma razão para regulação não é 

ignorar os demais racionais. É escolher as políticas e os procedimentos que permitirão 

que esses sistemas se desenvolvam e deem frutos benéficos à humanidade. E, 

também, diante da conclusão que a legislação errada ou mal estruturada pode 

aniquilar com o desenvolvimento tecnológico, deve se considerar abster-se de regular, 

mesmo que por um lapso temporal, e, desta forma, oportunizar que novos sistemas 

se desenvolvam e se transformem dentro dos limites éticos estabelecidos pela 

Governança Global da IA em ferramentas de soft law. 

Sabe-se que a regulação jurídica vive uma tendencia a ser mais eficiente em 

modo repressivo do que, efetivamente, em modo preventivo, de modo que um bom 

caminho para alcançar uma regulação eficiente no que tange aos sistemas de IA, são 

a conjunção entre postulados éticos e uma coordenação por meio da Governança 

Global da IA. Pensando nisso, este trabalho propôs o AI Ethics e “AI Sandbox” como 

um framework para a Governança Global da IA, uma ferramenta alternativa, pautada 

em princípios éticos e supervisão humana, na criação e utilização de ambientes 

seguros em que se submetam a testes os sistemas de IA, sob a auditoria do(a) 

Artificial Intelligence Officer (AIO) diretamente vinculado à Agência Global nomeada 

Global Artificial Intelligence Authority (GAIA). O “AI Sandbox” seria uma etapa 

obrigatória para aprovação dos sistemas de IA antes de serem inseridos efetivamente 

no mercado, e disponibilizados aos usuários.  

O framework proposto pode vir a ser uma alternativa de “regulamentação do 

futuro”, pois trata-se de uma ferramenta regulatória pautada em princípios, diretrizes 

éticas e estratégias para a IA que pede que o texto de lei ceda espaço para outros 

textos e outros métodos. Vale ressaltar que esse trabalho não esgota o tema, e de 

forma alguma representa o resultado final de uma ideia pronta e acabada. Trata-se 

apenas do início do trajeto, e vem com a intenção de instigar a pesquisa sobre a IA 

por uma nova perspectiva de Direito e regulação.  

Por fim, vê-se que se tem, à nível global, potencial para expandir as fronteiras 

e pensar grande. Entramos, como sociedade mundial, pela porta de um admirável 

mundo novo, e somos os pioneiros nesse lugar absolutamente empolgante. Não se 

deve temer as transformações, mas é necessário fazer com que elas operem em favor 

da humanidade. O futuro é uma corrida entre o potencial de desenvolvimento 
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tecnológico e a nossa sabedoria em utilizá-lo. É preciso, apenas, garantir que a 

sabedoria vença! 
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