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Agenda

 Obscuridade dos algoritmos
 o que é?
 onde estão?
 como funcionam?

 Os algoritmos decidirão nossas vidas?



O que é obscuridade dos algoritmos?

 Para responder essa pergunta, precisa-se:

a) Entender o que é um algoritmo
b) Onde estão os algoritmos
c) Entender como diferentes algoritmos funcionam

https://oliveiraweb.com.br/tipos-de-algoritmos/fluxograma-exemplo/ 



O que é um algoritmo?

 Na Ciência da Computação, um algoritmo é uma sequência finita de
ações executáveis que visam obter uma solução para um
determinado tipo de problema.
 Algoritmos devem ser: precisos, não ambíguos, mecânicos,
eficientes e corretos.
 Representa uma sequência de instruções, raciocínios e/ou
operações (de atribuição, aritméticas, lógicas, relacionais).

A = 3                          VALOR = (A + B)/2                IF A .and. B THEN relatório                  IF (NOTA > 7) THEN “APROVADO”                       



Problema: saber se dois valores são 
iguais e informar?

A B



Do algoritmo para a Linguagem de 
Programação

Linguagem Java (https://www.devmedia.com.br/java-operadores-de-atribuicao-aritmeticos-relacionais-e-logicos/38289)



Onde estão os algoritmos?

 Na sociedade contemporânea, tudo se encaixa em algoritmos!
 relacionamentos
 e-commerce, m-s-t-f-commerce: mobile, social, televison, Facebook
(FREITAS, C.O.A.; BATISTA, O.H.S. Neuromarketing e as Novas Modalidades de Comércio Eletrônico (m-s-t-f-commerce) frente ao Código de Defesa do
Consumidor. Derecho y Cambio Social, v. 42, p. 1-22, 2015. Disponível em:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista042/NEUROMARKETING_E_AS_NOVAS_MODALIDADES_DE_COMERCIO_ELETRONICO.pdf)

 internet banking
 telefonia, TV, rádio, música, arte
 negócios...
 vida em tempos de pandemia!
(FREITAS, C.O.A.; CARNEIRO, J. V. V. ; GLASMEYER, R. J. S. . O Tratamento de Dados Pessoais e Sensíveis frente ao Contact Tracing durante o COVID-19.
Boletim do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial: GEDAI/UFPR, Curitiba, p. 1 - 20, 07 jun. 2020. Disponível em: https://www.gedai.com.br/o-
tratamento-de-dados-pessoais-e-sensiveis-frente-ao-contact-tracing-durante-o-covid-19/)



Onde estão os algoritmos?

 Sociedade baseada em algoritmos

 Há que se pensar em ubiquidade, pervasividade, mobilidade, velocidade

 Paradigma denominado ‘everyware’, a saber:

“Ever more pervasive, ever harder to perceive, computing has leapt off desktop and
insinuated itself into everyday life. Such ubiquitous information technology – ´everyware´
- will appear in many different contexts and take a wide variety of forms, but it will affect
almost every one of us, whether we’re aware of it or not”.

GREENFIELD, Adam. Everyware: The dawning age of ubiquitous computing. AIGA: New Riders, 2006. p. 9. 



Como diferentes algoritmos funcionam?

 Há que se entender para qual problema ele foi desenvovlido?

 Quais operações são realizadas? (aritmética, lógica, relacional)

 Há que se trabalhar com operações de conjuntos (união, interseção, inclusão,
diferença, complemento, exclusão, pertencimento, contém/contido)





Como diferentes algoritmos funcionam?

O desconhecimento sobre como os algoritmos 
funcionam pode levar:

 julgar mal o “poder” do algoritmo
 enfatizar demais a sua importância
 pensar erroneamente que o algoritmo é um “agente”

independente e isolado
 não perceber como o “poder” pode ser realmente

implementado por tecnologias e algoritmos



Os algoritmos decidirão nossas vidas?
É preciso compreender que a IA é um conjunto de algoritmos que 
operam sobre dados e podem:

Ordenar, classificar, minerar, descobrir conhecimento, agrupar clientes,
estabelecer o perfil (profiling), conhecer gostos e preferências, conhecer qual
o comportamento na rede (behavourial tracking), rastrear contatos em
tempos de pandemia (contact tracing), indicar produtos, recomendar,
reconhecer faces, reconhecer emoções, recuperar informações, tomar
decisões: aritméticas, lógicas, relacionais, estatísticas, probabilísticas...



Os algoritmos decidirão nossas vidas?
Os algoritmos são executados em máquinas a partir de comandos 
humanos

Por enquanto!!!! Até quando????

Haverá um fim? Acredito que não...

“Estamos entregando a chave de casa à Internet”

 Ainda há uma chave?



Para refletir...
 Os algoritmos mantém informações longe de nós – Bolha
Informacional (PARISER, 2012).

 Podem ser aplicados em situações subjetivas, mesmo que você
não saiba – contratação de pessoas (Qual é o/a melhor candidato/a
para a vaga?).

 Problemas complexos não tem resposta binária (SIM ou NÃO).

 Algoritmos andam de mãos dadas com a complexidade.



Para refletir...
 “Em oposição aos seres humanos, os computadores não têm preferências nem
atitudes. Se um modelo preditivo for corretamente projetado, ele será imparcial
e não conterá vieses.” (FREITAS; BARDDAL, 2019, p. 111). Mas como os
algoritmos podem conter vieses (biases)? Os algoritmos são criados por seres
humanos e podem ser igualmente tendenciosos.

 Os usuários precisam ser informados sobre os algoritmos de tomada de
decisão (LGPD, artigo 20). O conhecimento sobre a tomada de decisões
automatizada nos serviços online ainda é muito limitado entre os consumidores.

 A criação de uma cultura de dados e algoritmos precisa estar no centro do
debate sobre a Ética dos algoritmos.

FREITAS, C.O.A.; BARDDAL, J. P. . Análise preditiva e decisões judiciais: controvérsia ou realidade?. Democracia digital e governo eletrônico, v. 1, p. 
107-126, 2019.



Perguntas...

Obrigada!
cinthia.freitas@pucpr.br


