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A discriminação silenciosa da tecnologia1 

Maria Cristina G R do Amaral2 

 

RESUMO: O falso pressuposto de que a tecnologia é neutra, ideia que ainda hoje perpassa 
fortemente o senso comum, representa um dos grandes obstáculos para uma leitura crítica da 
comunicação mediada tecnologicamente. Os estudos de gênero e raça vêm contribuindo para 
que se possas entrever, na aparente imparcialidade tecnológica, vieses e intenções 
discriminatórias. Este trabalho apresenta uma proposta de três chaves de leitura para entender 
como a tecnologia pode discriminar. 
 

UM PASSO ATRÁS PARA MELHOR ENXERGAR 

No âmbito dos estudos da Comunicação, o canadense Marshall McLuham foi um dos 

primeiros a questionar radicalmente o postulado da neutralidade de tecnologia. Para ele, os 

meios de comunicação podiam ser considerados extensões do homem. Mais tarde, a teoria das 

materialidades resgatou a centralidade do papel dos dispositivos com seu conceito de 

acoplagem. Na junção do homem com a máquina (por exemplo no movimento que eu faço 

teclando e digitando esse texto), um ritmo próprio trabalha para dar sentido a algo que não é a 

priori, mas é feito nesse movimento (FELINTO, 2001).  Apesar destes eventuais focos na 

matéria como parte fundamental do processo comunicacional, nossa cultura iluminista 

moldou – e não só na área da Comunicação – a primazia do espírito: a importância da alma 

sobre o corpo, do intelecto sobre a experiência sensorial, da abstração sobre a materialidade. 

A reboque desta dinâmica vem  o  pensamento de que a ciência – e por extensão a tecnologia 

– é pura, neutra, objetiva e apenas obedece ao uso que lhe é dado pelo homem. Hoje, para o 

senso comum ainda subsiste, em grande parte, a ideia da neutralidade da tecnolonogia. 

Vivemos uma sociedade cada vez mais estruturada em plataformas, regida por algoritmos e 

inundada pela inteligência artificial; algumas poucas empresas monopolizam espaços virtuais 

onde interagimos, nos comunicamos e, de modo geral, desenrolamos nossas vidas, públicas e 

privadas, com quase nenhuma participação pública em suas governanças. No entanto, se a 
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algoritimização da sociedade constitui uma chave importante para pensar a discriminção pela 

tecnologia, não é a única.  Para uma visão mais abrangente do problema, não podemos 

esquecer que a construção do próprio saber científico e de suas práticas é atravessada 

historicamente por questões de raça, gênero e classe: a ciência do homem branco, europeu, 

que estabelece valores universais e onde não cabem outros saberes. Da mesma forma, na outra 

ponta, os usos da tecnologia sofrem influências culturais fortes e diversas, com resultados 

muitas vezes inesperados. 

 

 CHAVES DE LEITURA 

Não é apenas a intenção do uso que confere valor à tecnologia; ela contém em si elementos 

que a podem posicionar de uma ou outra forma, uma vez que tecnologias são imaginadas e 

desenvolvidas por seres humanos com suas próprias crenças, valores e visadas. Nesse sentido, 

os estudos de gênero e raça vêm contribuindo para que se possas entrever, na aparente 

imparcialidade tecnológica, vieses e intenções discriminatórias. A partir desse entendimento, 

proponho três chaves de leitura, baseadas em textos-referência, para entender como a 

tecnologia pode discriminar. Elas são: a ciência como ciência do homem branco; a 

algoritmização da sociedade e os usos da tecnologia.  

Trabalhando com a perspectiva do feminismo, Judy Wajcman, em seu livro Feminism 

confronts technology (1991), dá um passo atrás ao examinar a relação da tecnologia com a 

discriminação de gênero e questiona o próprio modelo constitutivo de ciência com o qual o 

mundo convive há séculos. Desde as metáforas misógenas da ciência descritiva biológica, que 

comparam a natureza à mulher subjugada e concedem ao homem o lugar de conquistador, 

dominador, passando pela construção violenta do patriarcado na medicina, que condenou à 

fogueira mulheres que ousavam ocupar o papel de curadoras, a autora trabalha a construção 

social do nosso próprio entendimento do que vem a ser cultura, natureza, tecnologia, feminino 

e masculino. A generificação da ciência e da tecnologia se mostra ainda na forma dicotômica 

com que a visão eurocêntrica masculina construiu o mundo nos sec XVIII e XIX: homem x 

mulher; forte x fraco; intelecto x sentimento; ação x emoção, trabalho mental x trabalho 

manual etc. Em todas as dicotomias a mulher fica em segundo plano. São divisões sexuais 

criadas propositalmente para que mulheres fossem privadas do espaço público, ficassem 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

384 

restritas ao espaço doméstico do lar que, não surpreendentemente, nesta matemática  tem 

valor menor do que o trabalho do homem, fora de casa.  

Ao longo dos séculos foi se estabelecendo uma dupla barreira para as mulheres na ciência, 

que se autoalimentava. As características femininas (sejam elas quais forem) não estavam 

entre os requisitos necessários e indispensáveis para se fazer ciência; ao contrário. Ao mesmo 

tempo, se o campo da ciência não é acolhedor à mulher, estas naturalmente tendem a descartar 

ou inibir habilidades consideradas como científicas, voltando-se para campos profissionais 

onde serão mais bem aceitas. 

Historicamente, nas lutas feministas contra uma ciência hegemônica masculina, duas 

estratégias vêm mais comuns: visibilidade e oportunidade. A primeira diz respeito a tornar 

conhecidas as cientistas que, no mundo inteiro e em todas as épocas, fizeram grandes 

trabalhos na área, sem o devido reconhecimento e, muitas vezes, sendo intencionalmente 

“apagadas” da história. A segunda defende o pensamento de que basta estimular (daí a 

importância da visibilidade) e facilitar o acesso de mulheres aos meios científicos para 

garantir, com um equilíbrio quantitativao, uma ciência não discriminatória. Wajcman não 

questiona a importância destas duas estratégias, mas as entende como insuficientes: uma 

grande quantidade de mulheres pode continuar fazendo uma ciência masculina, já que têm 

que seguir padrões masculinos nesse fazer científico.  

As recomendações [da estratégia] de igualdade de oportunidades, além disso, 
pedem às mulheres que troquem os principais aspectos de sua identidade de 
gênero por uma versão masculina, sem prescrever um processo de 
“degenerificação” semelhante para os homens. Por exemplo, a atual estrutura 
de carreira de um cientista profissional exige longos períodos ininterruptos 
de estudo e pesquisa intensivos que simplesmente não permitem filhos e 
responsabilidades domésticas. Para ter sucesso, as mulheres teriam que 
seguir o modelo dos homens que tradicionalmente evitam tais 
compromissos. A estratégia de igualdade de oportunidades teve sucesso 
limitado precisamente porque não consegue desafiar a divisão do trabalho 
por gênero na sociedade em geral (WAJCMAN, 1991, p. 2). 3 

Esta é, então, a primeira chave para entender como a tecnologia pode discriminar. O 

reconhecimento de que a ciência não é da ordem do objetivo, do neutro. Está vinculada ao 

modo de produção capitalista, molda e é moldada pela divisão de trabalho. Da mesma forma, 

é parte das relações sociais, nasceu e se desenvolveu de acordo com questões e interesses de 
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homens brancos. Não é possível separar ciência – e, por extensão, a tecnologia – de ideologia 

ou de capital.  

O texto de Wajcman assumidamente restringe-se à questão de gênero, apesar de já reconhecer 

a importância de uma articulação com classe e raça. Hoje, são os estudos decoloniais (ou 

anticoloniais) que melhor estruturam essa interdependência. Estamos ainda imersos em uma 

lógica eurocêntrica e imperialista que carrega a visão da cultura universal. E como bem 

aponta Birhane, o poder colonial tradicional exerce seu controle “reordenando e reinventando 

a ordem social de uma maneira que o beneficie. Na era dos algoritmos, essa dominação ocorre 

não por força bruta, mas por mecanismos invisíveis e diferenciados de controle do 

ecossistema digital e da infraestrutura digital” (BIRHANE, 2020, p. 157).  

O pesquisador basco Anibal Astobiza (2017) alerta que em uma sociedade onde cada vez 

mais as decisões são tomadas por algoritmos, ao invés de seres humanos, é dever desta 

sociedade manter constante análise ética e controle sobre as múltiplas formas que o algorimo 

pode causar danos às pessoas. É preciso que haja uma ética clara e determinante envolvida na 

elaboração e uso dos algoritmos. Mas como fazê-lo? 

Pensar a algoritimização como chave para entender as possibilidades de discriminação 

tecnológica é extremamente relevante em um contexto em que nossas vidas estão intrínsica e 

irremediavelmente ligadas aos algoritmos, o que  muitas vezes nos impede de tomar decisões 

plenamente livres. Quando surfamos na internet para comprar alguma coisa é um algoritmo 

que nos oferece as opções e faz um comparativo de preços. É um algoritmo que escolhe quais 

filmes aparecerão disponíveis para você no Netflix, ou recomenda músias no Spotfy. Quando 

pedimos um empréstimo no banco, é um algoritmo que está por trás de todo o processo e terá 

a última palavra. Esses são apenas exemplos simples, de usos pessoais. Mas a algoritimização 

da sociedade vai muito mais além, e o controle das informações é hoje essencial não só para 

as liberdades individuais mas  para a pópria democracia. Por isso, o autor insiste na 

necessidade de saber – e entender – quem decide, quem governa, quem distribui a informação 

– ou, como ele coloca, “a caixa de Pandora que pode ser a IA” (ASTOBIZA, 2017,  p. 191).  

Podemos entender algoritmo como um código de software que processa um conjunto limitado 

de instruções. O problema é que esses códigos são cada vez mais complexos, dada a 

quantidade de coisas que eles precisam fazer. Para se ter uma ideia, para que o homem 

chegasse à Lua, foram criadas 145.000 mil linhas de códigos. Em 2015, para programação do 
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Google, foram usadas 2 bilhões de linhas de código. Alcançamos um nível de complexidade 

tal nas nossas relações mediadas pelas máquinas, que não podemos processar mais tanta 

informação a não ser com a ajuda dos algoritmos.“Os sistemas algorítmicos são sistemas 

incompreensíveis”, diz Astobiza, “em muitos casos até para os engenheiros, matemáticos e 

físicos que os escreveram” (idem, p. 186).  

Não são apenas decisões individuais que são retiradas da esfera humana, mas sociais e 

govenamentais também. O autor divide em quatro grandes categorias de discriminação os 

impactos que os algoritmos podem ter na vida das pessoas: discriminação social; 

discriminação econômica; discriminação de livre acesso à informação ou privação de 

liberdade e discriminação e abuso de controle. Para ilustrar as duas últimas categorias, 

Astobiza aponta mecanismos, usados pelo governo chinês, que às vezes parecem tirados de 

um episódio da série televisiva distópica Black Mirror, como o sistema de pontuação e 

classificação de “créditos sociais” dos habitantes. Através dele é concedida ou negada 

autorização para viagens ao exterior, créditos bancários e outros serviços públicos.  

Em outro exemplo, o algorítimo criado para calcular a possibilidade de reincidência de 

criminosos concede a um homem branco, após uma tentativa e dois assaltos à mão armada, 

um grau de risco considerado baixo: três.  Enquanto isso, uma mulher negra que, junto com 

um amigo furtou uma bicicleta e uma scooter que estavam do lado de fora de uma loja,  

recebeu grau oito, considerado alto. Não causa surpresa quando sabemos que, posteriormente, 

o homem foi reincidente e a mulher não. Mas é preocupante pensar que ferrramentas desse 

tipo são usadas diariamente no sistema judiciário dos Estados Unidos.  

Um terceiro exemplo traz um aplicativo francês para ajudar futuros papais e mamães na hora 

de escolher um nome para o bebê. O aplicativo permite o uso de filtros para se chegar mais 

rapidamente a um nome que agrade ao usuário. Acontece que esses filtros, que envolvem 

principalmente raça e religião, já vêm com uma marcação default. Assim, a não ser que haja 

uma ação específica para mudar o padrão, o aplicativo assume que você quer um nome 

feminino; que você prefere um nome de origem francesa; é indiferente a nomes de origens 

judaica ou inglesa e que quer evitar nomes de origem árabe.  

Mas o que permite – do ponto de vista tecnológico – que isso venha a acontecer? 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

387 

De maneira geral, são três as grandes características dos algoritmos que contribuem para 

casos como este, em que a tecnologia atua perpetuando vieses e preconceitos: opacidade, 

universalidade e impacto sobre a vida das pessoas. 

Quando procedimentos automatizados ou protocolos (algoritmos) decidem 
pelo seres humanos, e ainda o fazem de forma preconceituosa e contra os 
direito às liberdades civis, ocorre um fenômeno ético particular: é difícil de se 
identificar o responsável pelo dano causado. Também, a complexidade da 
programação do algoritmo funciona como um impeditivo para se corrigir o 
erro, e / ou dada a onipresença e invisibilidade dos algoritmos, existe a 
tendência de se acreditar que, não importa os  efeitos que eles produzam (por 
mais negativos que possam ser ser), temos que aceitá-los porque é assim que 
as coisas são e nada pode ser feito para evitar (conformidade e resignação).   
(ASTOBIZA, 2017, p. 197) 4.  

A terceira chave para entender como a tecnologia pode discriminar é pensar a maneira como 

as pessoas se utilizam dessa tecnologia  - que, ao mesmo tempo, pode moldar seus próprios 

usos.  

Um estudo de Pitcan, Marwick E Boyd (2018), amplia o olhar crítico do uso das mídias 

sociais englobando gênero e classe ao trabalhar com o conceito de respectability politics, para 

analisar a autocensura online. O conceito descreve uma estratégia usada historicamente por 

mulheres negras para “apagar” sua sexualidade em busca de uma aparência de 

respeitabilidade. No ambiente online, é acionado no momento em que pessoas de grupos não 

hegemônicos criam uma “personalidade vanila”; neutra, conservativa, que apague traços 

fortes de classe ou raça, e que não venha a se constituir em uma barreira para a mobilidade 

social.  

Mostrar-se sob uma luz favorável para seu interlocutor, e para isso adaptar à ocasião sua 

maneira de falar, agir ou se vestir (às vezes até inconscientemente), não constitui exatamente 

uma novidade nos estudos do comportamento. Durante um dia, uma pessoa pode “mudar de 

registro” várias vezes: de manhã ao ir ao mercado, em casa com a família, de tarde no 

trabalho e à noite no bar com os amigos. São gestos, tom de voz, vocabulário à vezes 

sutilmente diferenciados, que proporcionam um ambiente relaxado e sem atritos, facilitando a 

interação. No entanto, dizem os autores, as redes sociais apresentam novos desafios para a 

auto-apresentação e o gerenciamento da impressão que você causa em alguém. Plataformas 

como o Facebook e Instagram incentivam os usuários a "fazer amizade", seguir, e serem 
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seguidos por e com pessoas de grupos muito distintos  em suas vidas, como amigos da escola 

e colegas de trabalho, por exemplo. Públicos que normalmente poderiam ter sido mantidos 

fisicamente distintos se transformam em um único. O que acontece, então, é que é preciso 

imaginar uma audiência fixa, e decidir uma única maneira de se mostrar para todos. Para que 

sua apresentação não seja um empecilho para a mobilidade social, essa audiência imaginada 

será forçosamente composta pela classe dominante hegemônica: homens brancos, de classe 

média/alta. É para elas que as outras têm que se “adaptar” Em consequência, afirmam os 

autores, as estratégias e táticas usadas por minorias para conseguir respeitabilidade no 

ambiente digital reproduz as divisões sociais e incentivam a discriminação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Poell; Nieborg; e Van Dijck definem a plataformização como “infraestruturas digitais 

(re)programáveis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e 

complementadores, organizadas por meio de coleta sistemática, processamento algorítmico, 

monetização e circulação de dados” (2020, p.4). Como estruturas onde grande parte de nossas 

interações acontecem – comunicacionais; comerciais; institucionais e, cada vez mais, 

educacionais, é preciso manter no horizonte o fato de que os algoritmos que as regem não são 

neutros. Algoritmos são pensados e construídos por seres humanos, em um determinado 

contexto tecnológico, econômico, ético, temporal e espacial. Hoje vivemos em um sistema 

econômico neoliberal, uma sociedade tecnocrata, um capitalismo de vigilância. Que, 

inclusive, molda os próprios usos sociais da tecnologia. As chaves de leitura aqui propostas 

ajudam a explicitar como a tecnologia age realimentando dinâmicas que institucionalizam 

comportamentos e pontos de vista preconceituosos. Considerar esses aspectos é parte 

fundamental de qualquer compreensão mais abrangente do que seja o letramento midiático. 
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