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Solucións aos nesgos de xénero nas novas tecnoloxías dende as Ciencias 
Sociais: unha mirada ética, xurídica e politolóxica

Metodoloxía: Recompilación e revisión de literatura 
especializada, documentos oficiais e normativa vixente 
a nivel nacional e internacional. Análise, reflexión, 
discusión sobre os resultados. Elaboración de 
conclusións e propostas de lege ferenda.

            Principais Resultados:
1. Os algoritmos sistemática e inxustamente discriminan a determinadas persoas ou grupos de 
persoas a favor de outras (por razón de sexo, xénero, idade, raza, etc). 

2. Isto se produce fundamentalmente polo a) "nesgo preexistente" (nesgos na sociedade, nas 
fontes de información con nesgos das que se alimenta o sistema para operar); o b)"nesgo 
técnico" (nesgos dos programadores; das estructuras e dos entornos tecnolóxicos e institucionais; e 
as restriccións feitas polos propios sistemas); e o c) "nesgo emerxente" (polo funcionamiento, 
debido á aprendizaxe autónoma da propia intelixencia artificial (IA) "machine learning" e os 
problemas derivados de que o seu uso real moitas veces non coincide coas capacidades ou valores dos usuarios).

3. Son "black boxes" amparadas en dereitos industriais, propiedade intelectual, comerciais,...

Principais Conclusións:
•Comprender cómo funcionan estas tecnoloxías e os seus roles específicos (por exemplo dentro do proceso de contratación ou na 
administración de xustiza, tradutores, motores de procura de información, etc... é fundamental para abordar os seus posibles 
impactos na equidade. A aprendizaxe automática mesmo corre o risco non só de mantelos nesgos, senón de amplificalos.

•É unha realidade incontestable (pola cantidade de exemplos en tódolos ámbitos), “sin xénero de dúbidas”, no que hai que engadir 
“mulleres con ciencia” (infrarrepresentadas no ámbito científico e tecnolóxico) e persoas con “conciencia” de garantilo.

•Polo de agora, no estado actual deste coñecemento e desenrolo técnico, non é posible garantir a igualdade e non discriminación, e por 
iso é problemático confiar cegamente neste tipo de software xustificando obxetividade. Como mínimo deberían establecerse auditorías 
previas do sistema (mesmo con marcado ou certificado CE), promocionar unha IA explicable, transparente, confiable.

•Parece obvia a necesidade de que os gobernos e a UE analicen detidamente qué está acontecendo coa súa utilización, qué permite a 
normativa actual, qué lagoas teñen xurdido, malia que moitas destas decisións nin sequera pasan polos resortes dos Parlamentos, 
a cidadanía carece de suficiente información nunhas ocasións, e noutras o exceso de información se atopa mesturada con 
desinformación.

•A “condición algorítmica”, a “algocracia”, en mans moitas das veces de poucas empresas tecnolóxicas "gafamcracia", estaría alterando 
a aplicación e as garantías dos dereitos fundamentais, e o propio Estado Social e Democrático de Dereito, sen unha resposta decidida 
por parte dos diferentes operadores xurídicos e institucionais. Debemos ser proactivos, non reactivos.




