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A cor da pele importa
Se for negro, a probabilidade de ser atropelado por um carro autónomo é maior do

que se for branco. O problema está nos preconceitos de quem constrói os algoritmos- mas os especialistas explicam que ainda está tudo a ser testado.

A fiabilidade dos automóveis
autónomos tem sido posta em
causa por acidentes como o

que, em março de 2018, matou Elai-
ne Herzbcrg, nos Estados Unidos,
durante um teste da Über. Agora, ulíi
novo estudo vem lançar mais dúvidas
sobre esta tecnologia que recorre à

inteligência artificial: há maior pro-
babilidade de uma pessoa de pele es-
cura ser atropelada por um carro au-
tónomo do que uma de pele clara.

De acordo com uma equipa de cien-
tistas da Universidade da Seórgia a
explicação pode estar nos preconcei-
tos daqueles que criam os sistemas

algorítmicos com base em milhões de

fotografias: se a percentagem de pes-

soas brancas nas imagens for mais
elevada, o automóvel vai reconhecê-
-las melhor do que às negras. Segun-
do o estudo, esse preconceito traduz-
-se num número: as que têm tons
mais escuros de pele não são identifi-
cadas como pessoas, em menos 10%
de ocasiões que as de pele clara.

Animais e criminosos
Esta não é a primeira vez que os sis-
temas de reconhecimento causam
polémica. Em 2015 o sistema de re-
conhecimento de imagens da Google
classificava automaticamente as pes-
soas negras como gorilas; e em 2018
o sistema de reconhecimento facial
da Amazon classificou automatica-

mente 28 congressistas norte-ameri-
canos como criminosos.

Contudo os especialistas acreditam

que a suposta segurança, superior à

humana, proporcionada pelos carros

autónomos, não cai por terra com
este novo estudo.

"Os sistemas estão a ser testados. O

que tem de ser garantido é que os

dados sejam representativos e equili-
brados. Além da cor da pele é preciso
identificar idosos, crianças e animais.
É uma questão de aperfeiçoar as

condições de aprendizagem nos

sistemas", disse à SÁBADO Arlindo
Oliveira, presidente do Instituto Su-

perior Técnico, autor do livro Inteli-

gência Artificial. O
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