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Resumo

Tendo em vista o problema da neutralidade ou não da tecnologia, a presente pesquisa explora como o uso
do conceito de mediação técnica – proposto pela teoria ator-rede – pode contribuir para pensar a ação social da
mesma, em especial de algoritmos de aprendizado de máquina e de sistemas inteligentes. Assim, ela visa analisar
como a tecnologia atua na sociedade reproduzindo e produzindo vieses, mesmo que estas por vezes mantenham
um discurso e uma aparência de neutralidade.
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1 Introdução

Esta pesquisa vem investigando a não-neutralidade da
tecnologia, em particular das tecnologias de aprendizado
de máquina, – i.e., a forma como valores são produzidos
e reproduzidos pelos sistemas sociotécnicos nos quais
ela funciona, mesmo quando eles são apresentados como
“neutros”. Da perspectiva da sociologia, a concretiza-
ção de valores e preconceitos em instituições e estru-
turas sociais não é nem surpreendente, e nem necessa-
riamente problemática. Afinal, instituições e estruturas
sociais são, por definição, concretizações dos valores da
cultura que as criou (DURKHEIM, 1996), e se os sistemas
inteligentes vêm cada vez mais atuando como institui-
ções contemporâneas, é compreensível que concretizem
os preconceitos e discriminações (viéses) dos grupos que
os projetam, constróem e usam.

Existe, porém, uma crescente preocupação atu-
almente com as assimetrias repetidamente produzi-
das por sistemas inteligentes, com “a insustentável
neutralidade da tecnologia” (CAMPOS; SANTOS DIAS,
2018), com a importância de verbalizar a sua não-
neutralidade (ROSA; STRIEDER, 2020), e de retecer os
fios que articulam ciência, tecnologia e sociedade (DAG-
NINO, 2008). Neste texto, nos baseamos nos trabalhos de
Latour (1994a,b, 2002, 2005) para apresentar uma pers-
pectiva de agência social das mediações técnicas, que
nos parece particularmente vantajosa para a investigação

do problema do viés (bias) e da produção-reprodução de
opressões no aprendizado de máquina.

2 Viés no aprendizado de máquina

O viés (bias) no aprendizado de máquina (machine le-
arning) pode ser entendido como “a preferência algorít-
mica, geralmente não intencional, por uma previsão em
lugar de outras, resultando em consequências legalmente
ou eticamente inapropriadas”, ou simplesmente como
“programação que assume os preconceitos dos progra-
madores ou dos dados” (SHADOWEN, 2017, p. 5). Esse
problema não é novo (BOYD; CRAWFORD, 2012), e vem
ganhando importância nos últimos anos, à medida em
que sistemas “inteligentes” assumem mais tarefas e se
inserem com maior profundidade na vida contemporâ-
nea (CRAWFORD; CALO, 2016; CRAWFORD; SCHULTZ,
2019; CRAWFORD; WHITTAKER et al., 2016; DYER-
WITHEFORD; KJØSEN; STEINHOFF, 2019; JOLER; PAS-
QUINELLI, 2020; SHADOWEN, 2017).

Apesar da imagem hegemônica de neutralidade
técnica e automatismo dos sistemas inteligentes, muitas
vezes apresentados como podendo nos ajudar a “detec-
tar, remover ou reduzir viéses humanos” (AI100, 2016),
já são bastante conhecidos na literatura os casos de al-
goritmos racistas que falham seletivamente no reconhe-
cimento facial de negros e asiáticos, ou que os classifi-
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cam negativamente, algoritmos misóginos que classifi-
cam mulheres inferiormente aos homens em diferentes
contextos, algoritmos capacitistas que discriminam pes-
soas com deficiência, algoritmos discriminatórios que
recusam serviços a pessoas com base em seus códigos
postais e muitos outros (ANGWIN et al., 2016; CAR-
RERA, 2020; CRAWFORD; CALO, 2016; CRAWFORD,
2019; CRAWFORD; PAGLEN, 2019; CRAWFORD, 2019;
DEBRUSK, 2018; GALLOWAY, 2019; PRATES; AVELAR;
LAMB, 2019; RICHARDSON; SCHULTZ; CRAWFORD,
2019; SHADOWEN, 2017; REESE, 2016).

Tipicamente, quando a não-neutralidade de sis-
temas inteligentes e algoritmos é reconhecida como um
problema, as soluções tendem a ser técnicas, basea-
das em alterações nos parâmetros ou procedimentos, na
introdução de procedimentos corretivos no sistema ou
até mesmo no desenvolvimento de sistemas voltados
para a detecção e correção de viéses (SURESH; GUT-
TAG, 2020; PRATES; AVELAR; LAMB, 2019; SIMPSON,
2018). Como já o disseram Crawford e Paglen (2019),
“em lugar de reconhecer a escala e a natureza sistê-
mica do problema, companhias de tecnologia têm res-
pondido” com “desenviesamento técnico [technical de-
biasing]” por “correções nos algoritmos e diversificação
dos conjuntos de dados [data sets]”, o que além de insu-
ficiente, “levanta sérias preocupações sobre privacidade
e consentimento”. Além disso, nesses casos nos depa-
ramos com uma regressão infinita: como lidar com o
viés do sistema usado para corrigir o viés de outro sis-
tema? Crawford e Paglen (2019, p. 12) argumentam que
o problema só é de fato encarado quando as “desigualda-
des estruturais subjacentes” (racismo, machismo, capa-
citismo, etc.) são abordadas, a começar pela “crescente
assimetria de poder entre aqueles que produzem e se be-
neficiam da inteligência artificial, e aqueles sujeitados às
suas aplicações”.

3 Teoria ator-rede e o conceito de me-
diação técnica

Neste contexto, a teoria ator-rede (TAR) é uma pro-
posta teórico-metodológica que surge na França na dé-
cada de 1980 nos nomes de Michel Callon, Bruno La-
tour, John Law, e outros. Ela se propõe a analisar a so-
ciedade não como um objeto dado – o social –, mas sim
como um emaranhado dinâmico de atores – humanos ou
não-humanos – relacionados uns aos outros, ao mesmo

tempo produto e produtores dessa rede de atores. Por
isso, ela é também chamada de sociologia da associa-
ção, ou ainda sociologia da tradução (LATOUR, 2005).

As redes de atores seriam então coletivos, con-
juntos heterogêneos em que não haveria mais uma ne-
cessidade de distinção a priori entre natureza e cul-
tura, ou ainda entre agentes humanos e não-humanos.
Entende-se então que o que existem são híbridos: quase-
sujeito, quase-objetos que essas redes heterogêneas não
cessariam de multiplicar (LATOUR, 1994a).

Neste contexto, se torna importante a noção de
mediação – em particular mediação técnica – na medida
que o campo tecnológico passa a ser composto, não por
artefatos intermediários e desprovidos de agência, mas
por elementos ativos mediadores:

Um intermediário, em meu vocabulário, é o que trans-

porta significado ou força sem transformação: definir sua

entrada é suficiente para definir sua saída. Na prática, um

intermediário pode ser tomado não só como uma caixa

preta, mas também como uma caixa preta que conta

como um, mesmo se é composto internamente por mui-

tas partes. Mediadores, por outro lado, não podem ser

contados como somente um; podem contar por um, por

nenhum, por vários ou por infinito. Sua entrada nunca

é um bom preditor de sua saída; sua especificidade tem

que ser levada em conta toda vez. Mediadores transfor-

mam, traduzem, distorcem, e modificam o significado ou

os elementos que eles devem carregar. (LATOUR, 2005,

p. 29, tradução nossa). 1

Desta forma, toda ação mediada tecnicamente
resultaria em desvio, mudança, tradução. Isso implica
que, ao se utilizar uma forma de tecnologia, qualquer
processo alteraria seu programa de ação, de forma que,
ao se mudar os meios para concretização de uma tarefa,
estaríamos também alterando sua finalidade (LATOUR,
2002, p. 252).

A hipótese latouriana vai além ao pensar que
1An intermediary, in my vocabulary, is what transports meaning

or force without transformation: defining its inputs is enough to de-
fine its outputs. For all practical purposes, an intermediary can be
taken not only as a black box, but also as a black box counting for
one, even if it is internally made of many parts. Mediators, on the
other hand, cannot be counted as just one; they might count for one,
for nothing, for several, or for infinity. Their input is never a good
predictor of their output; their specificity has to be taken into ac-
count every time. Mediators transform, translate, distort, and modify
the meaning or the elements they are supposed to carry.
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ação mediada tecnicamente não é executada nem por
um sujeito que utiliza uma tecnologia, nem unicamente
pela tecnologia, mas por um terceiro agente (ou actante),
um agenciamento de ambos. Nem o ser-humano, nem o
avião voa, mas sim, o agenciamente humano-avião ou
avião-humano. Ao se segurar uma arma de fogo, uma
pessoa não se torna má, ao ser segurada por alguém uma
arma não vira automaticamente causa de morte. Mas
em uma situação concreta, um sujeito que participa de
uma briga e uma arma que descansa em seu bolso po-
dem, ao mesmo tempo e mutuamente, se transformar no
humano-arma assassino (LATOUR, 1994b, p. 33).

No caso do aprendizado de máquina, não é nem
o ser humano, e nem a máquina, que pensa ou aprende,
mas sim o agenciamento humano-máquina. Ao ser pro-
gramado, um computador não se torna um simples re-
flexo do programador humano e de seus preconceitos, e
ao usar o computador, o humano não se liberta de seus
preconceitos por meio de um dispositivo neutro. Mas
em uma situação concreta, uma pessoa-com-computador
pode aumentar a escala e o efeito de seus preconceitos,
inclusive por apresentá-los como neutros e objetivos. Em
nenhum dos casos (avião, arma, computador) podemos
dizer que a mediação técnica determinou a sequência de
fatos, mas também não podemos ignorar sua agência.

Outra forma de desvio, ao mesmo tempo dife-
rente – por exibir mais atores e temporalidades – e simi-
lar – por também mostrar a expressão de valor inscrito
na tecnologia –, é o exemplo das lombadas de trânsito
como forma de garantir a segurança nos arredores de es-
colas ou hospitais:

O objetivo do motorista é traduzido, por meio de uma

lombada, de “diminuir a velocidade para não colocar es-

tudantes em risco” para “diminuir para proteger a sus-

pensão de meu carro”. Os dois objetivos estão distan-

tes um do outro, e nós reconhecemos aqui o mesmo

deslocamento que na história da arma de fogo. A pri-

meira versão apela para a moralidade, desinteresse es-

clarecido, e reflexão, enquanto que a segunda apela para

puro egoísmo e ato reflexo. [...] O motorista modifica

seu comportamento através da mediação da lombada: ele

muda de moralidade para força. (LATOUR, 1994b, p. 38,

tradução nossa). 2

2The drivers goal is translated, by means of the speed bump,
from “slow down so as not to endanger students” into “slow down
and protect my cars suspension.” The two goals are far apart, and
we recognize here the same displacement as in our gun story. The

Moralidade – e política, e cultura, e direito –
está inscrita nas coisas. O exemplo da lombada mostra
uma mudança clara de conotação moral, mas este não
é o único tipo de desvio. Por vezes, antes de uma regra
ser concretizada em leis e exigencias, ela já está presente
nos objetos tecnológicos (LATOUR, 2002, p. 258).

4 Agência social das mediações técni-
cas

Podemos perceber então que o conceito latouriano de
mediação técnica incorpora imediatamente uma ruptura
com a ideia de neutralidade da tecnologia. Com isso, ar-
tefatos, processos e serviços passam a uma posição ativa
na sociedade, produzindo, reproduzindo ou alterando va-
lor de diferentes formas.

Uma tecnologia criada, incorpora em si uma do-
bra de temporalidades, espacialidades e actantes, envol-
vidos desde sua criação, desenvolvimento e cristaliza-
ção em uma forma específica (FERREIRA, 2010, p. 249).
Além disso – e ao considerar que ação intencionada não
é uma propriedade nem exclusiva de humanos, nem de
não-humanos, mas sim de coletivos (LATOUR, 1994b,
p. 46) –, se essas etapas se dão no interior de um coletivo
(ou instituição) composto em sua maioria por agentes
interessados numa determinada divisão de sociedade, a
tecnologia produzida e reproduzida promoverá essa se-
paração.

Isso nos oferece perspectivas potentes para pen-
sar o problema do viés no aprendizado de máquina e
nos sistemas inteligentes. Como vêm enfatizando diver-
sas autoras e diversos autores (CAMPOLO; CRAWFORD,
2020; CRAWFORD, 2015; CRAWFORD; SCHULTZ, 2019;
PASQUINELLI; JOLER, 2020), para além dos dados de
entrada e dos diversos usos que um usuário poderia fa-
zer de um determinado programa de computador, ele
pode conter em si mesmo, instituído, formas de opres-
são. A agência social das mediações técnicas nos per-
mite assim perceber que não é arbitrário que um sis-
tema de tradução automática reproduza esteriótipos de
gênero também presentes em discursos de “inteligências
naturais” (PRATES; AVELAR; LAMB, 2019) ou que um
sistema de busca associe palavras negativas à imagens

drivers first version appeals to morality, enlightened disinterest, and
reflection, whereas the second appeals to pure selfishness and reflex
action. [...] The driver modifies his behavior through the mediation
of the speed bump: he falls back from morality to force.
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de corpos negros e positivas à de corpos brancos (CAR-
RERA, 2020).

5 Conclusão

O conceito de mediação técnica tem muito a contri-
buir para a análise da ação que os objetos técnicos de-
sempenham na sociedade. Sobretudo ao pensar media-
ção como tradução ou desvio, podemos pensar que toda
ação mediada tecnicamente incorpora valores intrínsicos
à tecnologia utilizada para tal – ao mudar os meios, mu-
damos o fim.

Desta forma, é possível pensar que – para além
do uso que se faz desta – tecnologia nascida no seio
de uma sociedade que é hegemonicamente classista, ra-
cista, sexista e eurocêntrica incorpora, reproduz, trans-
forma e produz valores e atos concretos que legitimam e
amplificam essas opressões. Sim, existe agência própria
à objetos técnicos, mas ela não é abitrária, mas sim em
favor da reprodução dos valores presentes no contexto de
sua criação/reprodução, na instituição que os mobilizou.
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