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Valores, políticas públicas e 
Inteligência Artificial



Sobre o que vou falar

• Cultura Política, política pública, institucionalismo e 
culturalismo;

• Política pública baseada em evidências e em valores;

• Inteligência Artificial como fonte de evidência para políticas 
públicas;

• Alguns exemplos.



Ciência e tecnologia: novas 
oportunidades no futuro (7ª WVS)

• Europa: média 7,75 (de um a dez);

•América Latina: média 7,21 (de um a dez);

•Atitude favorável ao uso de Ciência;

• E a políticas públicas?



Evolução de “Ciência” e políticas
públicas no Ocidente

• Decisão autocrática, iluminismo;
• Ideologias, disputas de grupos;
• 1900: uso de estatísticas;
• 1930: planejamento, uso de “ciência”, “boas práticas”;
• 1990 (UK): políticas com base em evidências;
• Hoje em dia: políticas públicas orientadas por dados – Inteligência 

Artificial!
• Políticas públicas SOBRE IA de COM O USO de IA!



Cultura política: como as pessoas 
vêem a política

• As pessoas discutem a política o tempo todo
• Política, futebol e religião...

• As pessoas entendem a política como parte da sua vida
• As pessoas traduzem a política nos seus valores;

• Portanto, compreender a política: compreender o que as 
pessoas pensam sobre ela;
• É isso que a pesquisa em cultura política faz!



Cultura política e políticas públicas

• Institucionalismo e culturalismo: “Linhas paralelas” na Ciência 
Política;

• Nível de análise menos abstrato: Cultura Política e Política 
Pública;

• Cultura Política: Almond e Verba (1963);

• Uso contemporâneo: conjunto de orientações subjetivas que 
interferem com a realidade política.



Cultura política e política pública: 
entre o abstrato e o tangível

Corrêa, 2008.



Políticas públicas baseadas em
valores? I

•As instituições e a cultura política (e valores) estão
relacionadas (é a sociedade!);
•Relacionadas, influenciam-se mutuamente;
•Assim, políticas que consideram os valores das 

pessoas têm maior probabilidades de sucesso.



Políticas públicas baseadas em
valores? II

•Melhor compreensão de como as pessoas vêem a 
política => Melhor compreensão de como planejar, 
implementar, monitorar e avaliar as políticas públicas
• Is that simple!

•Porque é que não fazemos isto?
• Provavelmente acreditamos demasiado em nós próprios

(então, por que a ciência?)!!!!



Políticas públicas baseadas em
valores? III

• Visão mais atual (a partir da década de 2010); pratico desde a década 
de 1990;

• Ação com base em evidências: Medicina etc.;

• Valores normativos (“impor” valores): o que se quer da sociedade 
(cautelas políticas e sociais);

• Valores empíricos (considerar valores): o que a sociedade quer 
(cautelas com “populismo”);

• Uso de ferramentas de investigação social empírica (dados 
secundários, grupos focais, survey, Inteligência Artificial etc.).



É possível fazer? Yes, we can J

• Não é necessário aprender com a experiência individual;

• Aprender com a evidência => melhores políticas públicas;

• Diferente de “boas práticas”;

• Dilema: que pode e o que deve ser feito com IA – ética, 
exclusão, justiça social, efeitos perversos.



Alguns exemplos…
• Brasil: Bolsa Escola, ProJovem, MDG, STF, Print – CAPES...;
• Bolívia: atitudes e valores das crianças e dos adolescentes

(WVS e UNESCO);
•UE: promoção de liberdade, democracia, igualdade e 

Estado de direito, promoção da paz e da estabilidade;
•Mundo: WVS, SDG, V20 – Values 20;
• Educação financeira: proposta feita à CVM/OCDE;
• Por que não evidências com Inteligência Artificial?



Proposta feita à CVM/OCDE : 
corrupção e valores financeiros.



Inteligência Artificial e políticas
públicas

•Conhecer melhor a sociedade: muito mais do que 
análise de big data (aprendizado de máquina etc.);
• Ferramentas de predição: simulações sofisticadas –

economia de recursos e menores riscos;
•Brexit: exemplo emblemático de (mal) uso;
•Devemos apenas ser humanos: usar o que temos

para o nosso conforto!



É plausível, mas há obstáculos...

• Interesses;
• Disputas;
• Carreiras;
• Paixões;
• Investimentos;
• Ciência e política;
• Gente...
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