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1. Algoritmos se desenvolveram numa espécie de mito moderno. “Eles competem
pelas nossas salas de estar” (Slabin 2011), “determinam como mais de um bilhão de
pessoas sabem para onde estão indo” (McGee,2011), “já escreveram sinfonias tão
comoventes quanto as compostas por Beethoven” (Steiner 2012), “permitem a ação
autodeterminada na Internet, mas também contêm aspectos de controle sobre esta
ação” (Institute for Media Archeology 2011), e “nos poupam de definir uma infinidade
de resultados irrelevantes” (Spring,2011). Como eles fazem tudo isso e um pouco mais?
O que exatamente os algoritmos estão “fazendo” e quais as implicações disso? Um
algoritmo pode “fazer” algo? De qualquer forma, quem ou o que seriam os “algoritmos”?

2. Este tópico provocativo direciona-se à recente ascensão dos algoritmos como
objeto de interesse na pesquisa, na política e na prática. Ele o faz através de uma
série de provocações que têm como foco problematizar a coerência do algoritmo como
uma categoria analítica e para desafiar algumas suposições que caracterizam os
debates atuais. Portanto, o objetivo deste artigo é estimular a discussão e prover o
pano de fundo crítico frente ao que a conferência de “Algoritmos Governantes” pode
abordar.

Algoritmos, o conceito próprio

3. A julgar pelo crescimento estável de oficinas, sessões de conferência, e menções
na mídia sobre algoritmos nos últimos 12 meses, algoritmos se tornaram um tópico
relevante (de fato, esta conferência é testemunha disso). Exemplos incluem uma
recente sessão dupla de “A Política dos Algoritmos” na Reunião Anual dos Estudos
Sociais da Ciência (“Anual Meeting of the Social Studies of Science” – 4S); uma
sessão de “Negociação Automática” que abordou problemas muito semelhantes em
finanças; oficinas relacionadas em “Códigos e Controle em Espaços Virtuais” em
Hamburgo e “Algoritmos e Mercados” na Escola de Economia de Londres; blogs como
“Culture Digitally” que escreve regularmente sobre algoritmos e “#algopop” que
acompanha sua aparição na cultura popular; um novo projeto de pesquisa sobre “Vida
Algorítmica” no Centro de Ciência e Tecnologia para Computação Social da Intel; os
incontáveis artigos da imprensa sobre tudo, desde combinações algorítmicas a
assistentes humanos algorítmicos; e diversos livros, incluindo: “Automatize-o”
(“Automate This” - Steiner 2012) e “A Sociedade da Caixa Preta” (“The Black Box



Society” – Pasquale, prestes a ser publicado). Como podemos lidar com este aumento
no interesse pelos algoritmos?

4. Esta questão parece ainda mais urgente à luz da tendência bem conhecida em
meios acadêmicos e na prática de declarar novas “eras”, “tempos” ou “sociedades”
sempre que novas tecnologias permitirem (cf. Woolgar 2002). Instanciações anteriores
de tal “cyberbolha” compreenderam a “Era ponto com”, “web 2.0”, “conteúdo gerado
pelo usuário”, e o “Big Data”. Seriam os algoritmos só mais uma novidade em uma
série de grandiosas tecnologias supostamente “novas” e “revolucionárias”? O que
explica sua fama repentina? Por que comentaristas se reuniram em torno desse tema?

5. Em 2004, Lorraine Daston sugeriu uma pesquisa “dedicada à história e à mitologia
(na definição de Roland Barthes) do algoritmo” (Daston 2004: 362). Ela mesma aceitou
o desafio, recentemente contando uma história que mostra como “nos modelos da
teoria dos jogos, teoria da decisão, inteligência artificial e estratégia militar as regras
algorítmicas substituíram a razão autocrítica” (Daston, 2013). Matthew Jones também
iniciou um trabalho recentemente sobre a história da mineração de dados, examinando
“seu crescimento como uma nova forma fundamental de expertise técnica nos
negócios e na pesquisa científica” (Jones 2013). Essas investigações sobre a origem
do pensamento algorítmico envolveram periodizar o algoritmo, mostrando como seu
lugar particular tanto na prática quanto no discurso mudaram ao longo do tempo. O
que podemos aprender dessa história e da ideia de que algoritmos experimentaram
períodos distintos de mudança e de consolidação?

6. Enquanto alguns concebem os algoritmos estritamente como tecnologia (Clifton,
Mulligan, Ramakrishman, 2006), outros entendem os algoritmos como uma forma
particular de tomada de decisão (Citron 2007; Gandy 2010) ou uma epistemologia em
si mesma (Breiman 2001; Hey, Transley e Tolle 2009). Outros ainda adotam uma
visão mais expansiva, concebendo algoritmos como uma forma particular de
racionalidade, sintomática de uma forma geral de ordem social (Beer 2009; Lyon 2003).
E há aqueles que veem os algoritmos como um processo sócio-técnico (Canhoto
2007). Ao invés de rebaixar a ambiguidade em torno dos algoritmos a uma questão de
arte, deveríamos abrange-la. O que ganhamos aceitando que algoritmos são, de fato,
múltiplos?

7. Para citar uma dissertação recente, por exemplo, Tartleton Gillespie identifica seis
dimensões do que ele denominou “algoritmos de relevância pública”: “padrões de
inclusão”, “ciclos de antecipação”, “a valorização da relevância”, “a promessa da
objetividade algorítmica”, “implicação com a prática” e “a produção de públicos
calculados” (Guillespie, a ser publicado). Seriam essas dimensões particulares aos
“algoritmos de relevância pública”? Ou existem outros tipos de algoritmos similarmente
imbuídos, por exemplo, da “promessa da objetividade algorítmica”? Além do mais,
como poderia alguém conceitualizar a “relevância pública dos algoritmos” em contraste
com outros tipos de algoritmos? Se alguém criasse uma tipologia dos algoritmos, quais
tipos existiriam?

8. Guillespie foca no critério que os algoritmos consideram e os pesos particulares
atribuídos a estes critérios. Isso faz sentido quando a questão da pesquisa é como
computar a relevância (Guillespie, a ser publicado). Mas isso também pode dar a falsa
impressão de que algoritmos envolvem critérios expressos e pesos explícitos, quando
muitas vezes eles só envolvem uma preferência por certos tipos de padrões ou
estrutura nos dados. Se a relevância é determinada pelo que conta como padrão,
então deveríamos estar estudando os padrões que diferentes algoritmos preferem?



Poderíamos distinguir diferentes gêneros algorítmicos, baseado nessas diferenças de
padrão?

Métodos, conhecimento, especialidade

9. Existe uma tensão intrigante no coração de muitas racionalizações atuais sobre
algoritmos. De um lado, algoritmos são invocados como entidades poderosas que
governam, julgam, ordenam, regulam, classificam e influenciam ou caso contrário
disciplinam o mundo. De outro lado, algoritmos retratados como estranhamente
elusivos [vagos, obscuros] e inescrutáveis [incompreensíveis], ou – de fato – como
virtualmente intransponíveis (Van Couvering 2007, Rohle 2010). Se colocadas juntas,
essas afirmações abrem um espaço tentador no qual algoritmos servem como
marcadores de posição ou “figuras incompreensíveis” (Hetherington 1999). O que é
que os faz tão dóceis a todos os tipos de reivindicações, especialmente sobre
tecnologia e política?

10. Isso levanta a questão estritamente relacionada da especificidade. Um teste
simples seria o seguinte: o significado do texto mudaria se alguém substituísse a
palavra “algoritmo” por “computador”, “software”, “máquina” ou até mesmo “Deus”? O
que especificamente sobre algoritmos faz com que pessoas atribuam todos os tipos de
efeitos a eles?

11. Às vezes os autores tentam contornar essas questões ao introduzir suas análises
com todo o tipo de negação. Uma estratégia comum são afirmações que asseguram
ao leitor que, com certeza, o texto não é para ser lido como se sugerisse uma visão
simplista dos algoritmos, especialmente não uma visão determinista. Não demora
muito, no entanto, até que essas boas intenções sejam abandonadas e várias
capacidades sejam atribuídas aos algoritmos, que tendem a formar o sujeito de uma
sentença. Algoritmos fazem isso, algoritmos fazem aquilo. Por que somos atraídos a
esse tipo de jeito de falar? Como podemos resistir a isso? Contra esse pano de fundo,
é possível estudar algoritmos de modo significativo – e, se sim, como?

12. Ian Bogost pediu para que imaginássemos o que significaria para o conhecimento
que “ a percepção e a experiência de outros seres (incluindo computadores)
permanece fora da nossa compreensão, ainda que acessíveis para especulações
graças a evidência que emana dos núcleos reclusos como a radiação ao redor do
horizonte de eventos de um buraco negro” (Bogost 2012). Ao conceber algoritmos
desse jeito, nós admitimos que a lógica dos algoritmos pode não estar disponível para
nós - não porque está oculta, mas porque está inteiramente além da nossa
compreensão. Contraste isto com a tradicional metáfora de uma caixa preta cujos
trabalhadores internos estão escondidos, embora a caixa propriamente dita possa ser
visível. Como seriam os estudos de algoritmos se aceitássemos que os algoritmos são
incompreensíveis porque na verdade não há nada para ser visto? Que metáforas são
mais úteis para que isso faça sentido?

13. Com frequência, essas questões são estruturadas em termos de disciplinas e
especialidade. Como você estuda algoritmos se você não sabe matemática? Você não
deveria ter aulas de ciência da computação primeiro? Entender algoritmos como
conceitos altamente técnicos sugere a existência de um certo tipo de especialista- ou
melhor, especialistas algorítmicos. O que tal desenho de contorno faz? Que



habilidades são necessárias para o estudo de algoritmos? Quem conta como
especialista e quem não?

14. Alguns sugerem que há diferentes maneiras de se estudar algoritmos. Por
exemplo, numa oficina recente um estudioso sugeriu que poderia haver uma
aproximação técnica que estuda algoritmos como ciência da computação; uma
aproximação sociológica que estuda algoritmos como o produto de interações entre
programadores e designers; uma aproximação legal que estuda algoritmos como uma
figura e agente da lei; e uma aproximação filosófica que estuda a ética dos algoritmos.
Compartimentalizalizar o estudo dos algoritmos em disciplinas pode reduzir a
complexidade e, de fato, “disciplinar” o discurso. Mas, quais são os riscos envolvidos
nessa “divisão do trabalho”? Um estudo interdisciplinar dos algoritmos seria frutífero?
Como funcionaria?

15. Além disso, abundam questões sobre a distinção entre algoritmos e dados. O
acesso a um algoritmo não revela quais descobertas o algoritmo poderia facilitar
porque essas descobertas dependem muito tanto das características do conjunto de
dados quanto dos mecanismos de descoberta dos padrões. Em outras palavras, um
entendimento melhor de como as descobertas podem ser feitas seria de pouca ajuda
ao acessar a quais descobertas podem ser feitas. Isso destrói a noção comum de que
o acesso ao código fonte do software garante acesso pleno à funcionalidade do
software. O estudo dos algoritmos, portanto, requer um tipo de simetria, olhando para
o procedimento de descoberta e os parâmetros (o código do software) junto com a
larga variedade de entradas para esse procedimento (o conjunto de dados)? Como
podemos desenvolver um método de análise que leva em conta essa dependência
mútua?

Problemas e soluções, sucesso e fracasso

16. Estamos estudando a transposição de certas questões em problemas que podem
ser resolvidos por regras formalizadas? Nosso objeto analítico é a prática de fazer algo
computável? Deveríamos escrutinar [investigar] essa prática? Os algoritmos deveriam
ser objeto de mais ou menos investigação em diferentes contextos, como negociações
de alta frequência, policiamento preventivo, varejo, campanhas políticas e diagnósticos
médicos?

17. A recompensa e a promessa dos algoritmos têm sido o foco primordial dos
negócios e da escrita popular sobre o tema. Mas um foco no sucesso por vezes
obscurece a dificuldade com a qual esses sucessos foram alcançados e o processo
incerto pelo qual foram conseguidos. Exemplos de falhas desafiam o que a literatura
frequentemente descreve como o potencial inerente dos algoritmos para atuar no Big
Data, mas também revelam os desafios de se conseguir algoritmos que funcionem na
prática. E se a própria possibilidade de endereçar o problema algoritmicamente não foi
dada como garantida? O que poderíamos aprender da pesquisa que, ao invés disso,
focou em questões mal formuladas e implementações falhas - problemas e projetos
que não vão a lugar algum? Enquanto alguns já desafiaram o modo como empresas
mineradoras de dados apresentam suas alegações de eficácia (Danna e Gandy 2002),
novas pesquisas podem mirar no modo como essas companhias fabricam os
problemas para os quais elas depois prometem a solução. Ao invés de desafiar as
alegações de eficácia, esse trabalho poderia revelar como problemas são feitos de



forma a se adaptarem a uma “solução algorítmica” em primeiro lugar. O que poderia
se ganhar com tal aproximação?

18. Um bom exemplo de desafio de se pensar sobre algoritmos em termos de
problemas e soluções é o campo da mineração de dados. Onde os algoritmos de
mineração de dados agora figuram como resposta à sobrecarga de informações, eles
na verdade antecederam sua demanda corrente (Frawley et al. 1996). De fato, essa
demanda teve de ser criada ao anunciar e explicar a promessa de tais procedimentos
algorítmicos. Desse modo, ironicamente, as técnicas que muitos agora veem como a
resposta lógica para o dilúvio de dados, precederam em muito a aparente inundação.
Em muitos casos, os algoritmos básicos que dão sustentação até mesmo aos
aplicativos de mineração contemporâneos datam de antes do período pós-guerra. O
que nós ganhamos ao rejeitar contas arrumadas que sugerem que os dados motivam
a mineração?

19. Nós aparentemente mudamos de um discurso de sobrecarga para um discurso de
oportunidade. Algoritmos tornaram uma inundação incontrolável de ideias em um
reservatório delas. Quando, por que e como isso ocorre?

Atuação, automação e responsabilidade

20. Em 1989, Peter Slezak anunciou o advento de uma era de “descobertas científicas
através do computador” que “é totalmente isolada de todo e qualquer fator social ou
cultural” (Slezak 1089: 563). Num artigo muito discutido, ele sugeriu:

O trabalho que descreverei envolve programas computacionais sendo
desenvolvidos no florescente campo interdisciplinar da ciência cognitiva, e
especialmente dentro da “inteligência artificial” (AI). A argumentação que
quero desenvolver é a de que esses programas constituem uma instância
‘pura’ ou socialmente não contaminada da inferência indutiva, e são
capazes de derivar as leis científicas clássicas do material bruto de
observação de forma autônoma. Por exemplo, considerando o dado
grosseiro ou “distorcido” usado por Robert Boyle 1660, alega-se que um
programa não teria dificuldade para encontrar a lei que relaciona a pressão
do gás com o volume. (Slezak 1989: 563-564)

Sem qualquer surpresa, as observações de Slezak enfrentaram uma resistência feroz.
Embora esse debate tenha acontecido há mais de 20 anos, ele aponta para uma
dinâmica interessante. Especificamente, parece haver uma fascinação de longa data
pela descoberta mecanizada (para um exemplo recente, ver Anderson 2008). A ideia
de delegar a produção do conhecimento a máquinas atraiu repetidamente a atenção
de pesquisadores e analistas. O que sobre essas operações as torna tão “inteligentes”
e “autônomas”? Estamos testemunhando apenas outra iteração desse sonho e seu
descrédito, ou há algo diferente dessa vez?

21. Os algoritmos parecem envolver duas formas de automação muito diferentes, mas
correlatas. Primeiramente, eles automatizam o processo de sujeitar os dados a análise,
encarregando-se de tarefas que seriam impossíveis de serem realizadas manualmente.
Mas os resultados dessas análises ajudam a automatizar um segundo e muito
diferente conjunto de operações: tomada de decisões. Por exemplo, ao checar o que
parecem ser indícios de solvência [ter uma avaliação de crédito positiva] por meio de



memorização computacional, algoritmos também fazem a decisão de vincular a
acessibilidade de crédito a automação. O que podemos aprender ao prestar mais
atenção às diferenças entre esses tipos de automação e a relação entre as duas?

22. Isso também levanta questões de atuação e controle. Quem são os árbitros
desses (potencialmente) corajosos novos algoritmos? Se os engenheiros do Google
desenvolvem um algoritmo de pesquisa de um certo modo, eles por conta disso
reivindicam autoridade sobre mais que o algoritmo? Os engenheiros são árbitros dos
algoritmos? Os algoritmos são árbitros de como as informações fluem nas esferas
públicas? A propriedade transitiva se aplica, i.e., isso faz dos engenheiros de
algoritmos árbitros novamente? Ou alguns algoritmos têm uma espécie de autonomia?
Falando de modo geral, até que extensão podemos considerar a responsabilidade
como transitiva e móvel entre essas várias entidades? Onde fica a responsabilidade
quando um algoritmo erra e como essa responsabilidade poderia ser construída
(Felten 2012)?

23. Um modo de olhar para essas questões é em termos de “relações de
responsabilidade” (Woogar & Neyland, a ser publicado). Ao invés de tomar a
identidade dos autores como garantida, o foco aqui é em como os objetos e sujeitos
da responsabilidade surgem. A responsabilidade, portanto, aparece como um
fenômeno relacional que não apenas estabelece obrigações, mas também estabelece
quem as carrega. Algoritmos são candidatos primos para tais atribuições. Por exemplo,
ao retratá-los como tomadores de decisão autônomos, os operadores podem protelar
sua responsabilidade. Similar às invocações de “falha técnica”, a responsabilidade e a
culpa tendem a ser colocados “no algoritmo”. Então como algoritmos se tornam
“accountabilia” (Ziewitz 2011) - objetos para o adiamento de responsabilidade? Como
eles trocam e mudam redes existentes de responsabilidade?

Sigilo, obscuridade, inescrutabilidade

24. Usuários encontram algoritmos todos os dias em locais muito menos óbvios que
uma barra de pesquisa. Entretanto, eles geralmente não estão cientes de que
algoritmos estão em funcionamento. Por exemplo, alguém pode pedir a estado de
crédito de uma pessoa sem estar ciente do modo como o mesmo foi produzido. Mas
mesmo se esses algoritmos fossem de alguma forma mais evidentes, descobriríamos
que eles não são mais inescrutáveis? E se alguns algoritmos são tão complexos que
eles são inerentemente irreconhecíveis? O que significaria até mesmo alegar entender
um algoritmo: conhecimento das suas hipóteses fundamentais, sua lógica interna,
seus efeitos mais prováveis?

25. Não surpreendentemente, uma reclamação constante entre aqueles que estudam
as configurações nas quais os algoritmos se sobressaem são as dificuldades
envolvidas em conhecê-los (cf. Hargittai 2000, Introna e Nissenbaun 2000, Machill,
Neuberger e Schindler 2003, Van Couvering 2007, Rhoele 2010). Por vezes, essas
dificuldades são expressas em termos de sigilo. Algoritmos, o argumento prossegue,
são segredos comerciais estritamente guardados. “Revelar” o molho secreto abriria
portas para manipulação ou para competição. Interessantemente, para aqueles que
trabalham com algoritmos numa base diária, o sigilo se apresenta como um problema
ligeiramente diferente. Consultores de Search Engine Optimization (SEO) - otimização
de mecanismos de busca -, por exemplo, diferenciam-se dos competidores alegando



“conhecimento exclusivo” sobre o funcionamento interno do mecanismo. Porém, ao
mesmo tempo, uma opinião frequentemente expressa é a seguinte: “Mesmo se você
tivesse Larry e Sergey nessa mesa, eles não seriam capazes de lhe dar uma receita
de como uma página de resultados de pesquisa específica surge” (cf. Ziewitz 2012).
Então, e se o segredo por trás de tudo isso seja que não há segredo? Como podemos
repensar o problema do assim chamado “sigilo” para tornar o questionamento mais
produtivo?

26. A inescrutabilidade de certos algoritmos, também apresenta enigmas interessantes.
Embora as definições de segredo comercial difiram de jurisdição para jurisdição, em
boa parte dos Estados Unidos, para que a informação seja considerada segredo
comercial, essa informação deve ser “não… comumente conhecida” ou “facilmente
determinável” (Ato Uniforme de Segredos Comerciais, Seção 1.4). A informação deve
também ser “alvo de [razoáveis] esforços… para manter seu sigilo” (Ato Uniforme de
Segredos Comerciais, Seção 1.4). Contudo se a informação (aqui um algoritmo) for
inerentemente secreta, como isso altera a aplicação da definição? Um algoritmo
inescrutável é necessariamente desconhecido - e isso é o mesmo que ser mantido em
segredo? Uma companhia está fazendo “esforços razoáveis para manter o sigilo [de
um algoritmo]” se o algoritmo já é automaticamente secreto?

27. O caminho pelo qual atores que operam os algoritmos chegam a conclusões pode
ser tortuoso ao extremo: envolve introduzir uma regra a partir do comportamento de
uma população inteira que possa ser aplicada a indivíduos específicos. Além do mais,
ao detectar padrões sutis dentro de um conjunto de dados, algoritmos podem revelar
as muitas variáveis diferentes - e o peso particular dessas variáveis - que
correlacionam características que não podem ser aprendidas diretamente. O que pode
ser conhecido sobre o indivíduo agora depende tanto do que outros dizem e fazem
quanto o que os indivíduos podem estar querendo revelar. Como isso altera nosso
entendimento de privacidade?

Normatividade, valores, viés

28. Existe tal coisa como neutralidade ou imparcialidade algorítmica? Ou seria essa
neutralidade necessariamente ilusória? Por que o público iria querer algoritmos
“neutros” ou “imparciais”? Quais valores inspiram a urgência de tal neutralidade?
Equidade? Justiça? O que esses termos significam dentro de um contexto algorítmico?
Ainda como alguém verifica se um algoritmo é “bom” ou “ruim”, “justo” ou “injusto”?
Bom para quem? Justo para que fim? O que - ou quem - decide? Esses valores estão
incorporados no design do algoritmo, apesar de dinâmico? Ou alguém deve avaliar os
resultados produzidos por um algoritmo ao avaliar o próprio algoritmo?

29. Adicionalmente, como entendimentos técnicos de uma boa e má interface se
relacionam com o entendimento filosófico de bem e mal? Seriam os problemas que
são resolvidos por algoritmos aqueles que apresentam solução óbvia? Se sim, isso
reúne esforços para endereçar outras questões de importância social ou política que
são menos acessíveis a soluções algorítmicas? Poderiam os entendimentos técnicos e
não-técnicos do que é normativamente “bom” se tornar confusos?

30. Há uma história de diagnóstico de “viés” nos sistemas computacionais. Batya
Friedman e Helen Nissenbaun (1996), por exemplo, consideram algoritmos como uma



possível fonte de viés técnico e sugerem que “a independência de viés deveria ser
incluída entre o seleto conjunto de critérios - incluindo confiabilidade, precisão e
eficiência - de acordo com os quais a qualidade dos sistemas em uso na sociedade
deveria ser julgada” (330). Mas o que significa dizer que o que um algoritmo é
enviesado - e como poderíamos saber? O que conta como “não-enviesado”? E como é
o diagnóstico de viés na prática? Podemos abandonar a ideia de que há um modo de
evitar viés enquanto ainda insistimos que é válido diagnosticar viés?

31. Poderiam os algoritmos aumentar ou diminuir da moralidade humana? Poderia a
automação de algoritmos ajudar humanos com racionalidade limitada? Poderíamos
adotar algoritmos para “nos atarmos ao mastro” numa variedade de contextos? Alguns
têm argumentado que algoritmos irão nos conhecer melhor que nós mesmos e que
eles nos permitirão sermos mais verdadeiros conosco:

Se desistíssemos da autonomia, seria apenas a autonomia de fazer más
escolhas, ir a restaurantes ruins com pessoas que nós não gostamos muito,
comprar romances chatos, ouvir música cortada, nos encarregarmos de
atividades nas quais os custos superam os benefícios. Eu estou na
verdade mais livre agora do que jamais estive porque meu verdadeiro eu -
aquele que trabalhou sob equívocos, informação limitada e distorção
emocional - é agora facilitado pela poderosa e benevolente tecnologia
(Ford 2005, 1578-1579).

Mas ao predizer mais e mais nossos próprios interesses, os algoritmos começam a
mudá-los? Vamos perder controle da nossa própria moralidade ao confiar em
algoritmos?

32. Poderiam os algoritmos ter sua própria moralidade? No caso de carros autônomos,
por exemplo, estudiosos e o público começaram a se perguntar sobre as escolhas
morais que esses carros enfrentarão (Marcus 2012; Walker Smith 2012). Filósofos há
muito ponderaram a autonomia moral e a culpabilidade das máquinas, mas eles
tendiam a focar em situações extremas, geralmente de vida ou morte. Que tipo de
trabalho há para ser feito na moralidade de algoritmo muito mais mundanos? Como
seria um algoritmo “moral”?

33. Alguém poderia argumentar que algoritmos incorporam uma profunda
consideração ao precedente. De acordo com essa linha de raciocínio, algoritmos usam
o passado para agir no (ou determinar) o futuro. Isso resulta num sistema de auto-
reforço e autoperpetuação, onde indivíduos carregam para sempre o fardo da história
que eles são encorajados a repetir e da qual não podem escapar? Esse respeito aos
padrões do passado aumentam a dependência da trajetória, reduzem a escolha
individual e resultam numa “desvantagem cumulativa” (Gandy 2009)? Numa escala
maior, esse respeito aos precedentes entrincheira a estratificação econômica e diminui
a mobilidade social?

Regras, regulamentações, resistência

34. A ideia de regras de decisão tem sido há muito tempo alvo de investigação crítica
em uma variedade de campos. Num antigo, mas fascinante estudo, Lawrence Wielder
examinou o como funciona “código do condenado” numa casa de reabilitação na
Califórnia e tentou entender como regras como “não delate” funcionam no dia-a-dia



(Wilder 1974). Talvez não surpreendentemente, foi durante momentos em que essas
regras foram mobilizadas que a ordem se tornou reconhecível - e não o inverso. Ao
invés de simplesmente guiar determinações de bem e mal, o código possibilitou uma
variedade de interações sobre essas questões. Como essas intuições poderiam se
aplicar as concepções predominantes de algoritmo como “regras tecnologicamente
incorporadas”? O que significaria estudar os algoritmos na prática (como Wielders
estudou regras na prática), e não só na teoria?

35. Um foco na prática se encaixa com uma mudança recente por parte de um número
de juristas e estudiosos da política que advogam um afastamento da regulamentação,
circulação e trituração dos dados para uma regulação de usos em que os dados e
algoritmos são colocados. Tal Zarsky (2004) e outros argumentaram que precisamos
regular o uso porque nós não podemos regular a coleção ou análise, cujas implicações
ou efeitos não podem ser conhecidos antecipadamente. Goldman constrói o
argumento mais forte para esse efeito:

Até mesmo as piores motivações não tornam um comportamento
inconsequente em consequente [...] A mineração de dados não é o
problema; o problema é o mal-uso dos dados minerados, e é aí onde
deveríamos nos focar (Goldman 2006, 229).

Sob esse ponto de vista, o padrão moral de um projeto que depende de processos
algorítmicos é inteiramente independente das motivações do projeto e até mesmo das
intuições algoritmicamente derivadas que tornaram o projeto possível. Essa
aproximação é sensata? Ou poderíamos estar igualmente preocupados com as
consequências não intencionais dos processos algorítmicos? Ou com, talvez, as
consequências de fazer algo acessível a um processo algorítmico em primeiro lugar?

36. Aparentemente, algoritmos poderiam ser uma vantagem para o devido processo
porque eles formalizam os procedimentos de tomada de decisão. Decisões
interpretadas de forma consistente, baseadas em critérios articuláveis e fixos, são a
marca do tipo de justiça que o devido processo tenta assegurar. E até onde a
mudança para algoritmos falha em eliminar o viés de procedimentos de tomada de
decisão, ela pode ao menos ter o efeito benéfico de tornar o viés mais evidente. Ao
mesmo tempo, algoritmos podem envolver regras de tal complexidade que eles
desafiam tentativas de traçar sua racionalidade. Seria essa a perfeita perversão do
devido processo: a aplicação uniforme de uma regra incalculável?

37. Isso também levanta questões importantes sobre a relação entre algoritmos e
regras. A tomada de decisões pode ser reduzida a aplicação mecânica de regras
particulares? Ou a interpretação legal é mais complexa (Dworking 1986)? Juristas e
juízes discutiram persuasivamente que a interpretação legal não implica análise textual
honesta; decisões são mais do que meros clamores de “bola” ou “strike” (e.g. Posner,
2012, 2006). Similarmente, algoritmos de tomada de decisão não implicariam mais do
que codificação direta, assim avançando para questões-chave interpretativas? Se os
algoritmos tomassem decisões, o local do raciocínio legal mudaria codificação desses
algoritmos?

38. Mesmo assim, essas ideias subestimam o fato de que algoritmos são
desenvolvidos numa variedade de contextos, alguns mais intuitivamente
problemáticos que outros. O potencial e as armadilhas de um mundo crescentemente
algorítmico - de mercados financeiros ao software de reconhecimento facial - suscitam
o questionamento de se mudanças legais e políticas são necessárias para regular



nosso meio que passa por mudanças. Deveríamos regular, ou regular mais a frente,
algoritmos em certos contextos? Como seria essa regulação? Isso mesmo é possível?
Que efeitos maléficos a própria regulação causaria? Dada a onipresença dos
algoritmos, eles de certo modo não nos regulam? E o que significa resistir a eles?

Conclusão

39. Então, do que falamos quando nos referimos a “algoritmos governantes”?
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