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COMO FEMINISTAS, SOMOS TODAS HACKERS. 

Essa zine nasceu para 
fomentar debates entre 

feministas sobre 
projetos de Inteligência 

Artificial que estão 
sendo implementados na 

gestão de políticas 
públicas. A ideia é 
que nossas diversas 

experiências e contextos 
possam convergir para 

uma análise crítica 
dessas tecnologias, 

para construir e 
fortalecer coletivamente 

resistências que 
coloquem em cheque as 
dinâmicas de poder por 
trás desses projetos e 

para descolonizarmos 
nossos imaginários sobre 

I.A.

O conteúdo desse 
material é baseado nos 
resultados da pesquisa 
queinteligencia.org e 
no processo piloto de 
uma oficina sobre o 
tema realizada online em 
dezembro de 2021, com a 
participação de coletivas 
feministas de diferentes 
estados do Brasil 
envolvidas em pautas 
antirracistas, de justiça 
socioambiental, direitos 
LGBTQIAs, movimento 
anti-encarceramento, 
movimentos indígenas, 
movimentos de favelas, 
de direitos sexuais e 
reprodutivos, jornalistas 
e ativistas pelo direito 
de acesso à informação.



O QUE É I.A.?

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (I.A.) É UMA DISCIPLINA QUE ESTUDA MANEIRAS DE DESEN-
VOLVER COMPUTADORES QUE IMITAM ALGUMAS FUNÇÕES COGNITIVAS DE SERES HUMANOS, 

COMO APRENDIZAGEM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.  

MAS QUEM DEFINE QUE DADOS EXISTEM? QUE DADOS SERÃO ANALISADOS? PARA QUE FINS? 
QUEM DETERMINA O QUE A MÁQUINA DEVE APRENDER? QUEM TEM O PODER DE COMPILAR 
TANTOS DADOS? QUEM TEM O PODER PARA PROCESSAR TANTOS DADOS? PARA QUE FINS? 

PODEMOS DESCOLONIZAR NOSSOS IMAGINÁRIOS A RESPEITO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

MAS QUE INTELIGÊNCIA 
É ESSA? No decorrer da 
história da humanidade, 

diferentes povos e 
comunidades valorizam 
habilidades, talentos 
e virtudes distintas, 

portanto, tem conceitos 
sociais diversos sobre 
o que é inteligência. A 
história do patriarcado 

e da colonização, por 
exemplo, é marcada, entre 

outras violências, por 
valorar um determinado 

tipo de habilidade 
intelectual, pautada na 
racionalidade  ocidental 

cartesiana,

e oprimir outras, como 
a emoção, a consciência, 
a espiritualidade 
e até mesmo outras 
racionalidades. 
O “Machine learning”, 
nome inglês que se 
refere aos algoritmos de 
aprendizagem de máquina, 
tem sido o ramo da I.A. 
de mais destaque nos 
projetos atuais. Consiste 
em um método de análise 
de dados que automatiza 
modelos analíticos, 
identificando padrões 
que dão às máquinas a 
capacidade de “aprender” 
a partir de dados. 



ONDE É IMPLEMENTADA? 
QUEM IMPLEMENTA?

Cada dia mais, governos de toda a 
América Latina estão testando pilotos 

de uma ampla variedade de sistemas 
de Inteligência Artificial para 

ajudar a implementar em serviços 
públicos. Em um exercício inicial de 
mapeamento feito na plataforma www.
queinteligencia.org, identificamos 

cinco áreas como tendência: Educação; 
Sistema Judiciário; Policiamento; 
Saúde Pública e Distribuição de 

Benefícios Sociais.

É comum que grandes empresas de 
tecnologia do Norte Global façam 
parcerias com governos da região 
para realizar testes de projetos 

de I.A. bastante controversos que, 
curiosamente, não ousam experimentar 

nos seus países de origem. 
Colonialismo digital?

PROJETOS DE I.A. DO SETOR 
PÚBLICO NA AMÉRICA LATINA
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saúde 
pública

benefícios 
sociais



Nesse tecnossolucionismo, 
gasta-se dinheiro público de 

maneira questionável, recursos 
naturais e dados pessoais são 

extraídos sem consentimento 
válido, informações pessoais 

sensíveis são compartilhadas com 
empresas privadas e, em última 

instância, descarta-se qualquer 
tentativa de resposta coletiva, 
democrática e transparente aos 

principais desafios da sociedade.

No hype da I.A., estamos assistindo a um mundo em que governos 
estão cada vez mais adotando sistemas algorítmicos de tomada 
de decisão COMO UMA VARINHA MÁGICA para “resolver” 
problemas sociais, econômicos, ambientais e 
políticos.



declarou Juan Manuel 
Urtubey, político 
conservador e governador 

de Salta na época da 
implantação de projeto 
piloto de predição 
de gravidez na 
adolescência, 
altamente criticado 
realizado em 
parceria com a 
Microsoft.

“Com tecnologia, baseando-se em nome, sobrenome 
e endereço, você consegue prever com cinco ou 
seis anos de antecedência qual menina, futura  
adolescente, está 86% PREDESTINADA a ter uma 
gravidez na adolescência”

I.
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PODE
 PREVER SEU FUTURO?
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Perguntamos ao Ministério da Cidadania do Brasil sobre mar-
gens de erro e informações sobre o resultado da prova de 

conceito. Eles informaram:
“(...) NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES referentes a margem de erro 

empregada nas tecnologias envolvidas.”

Segundo o acordo com o governo brasileiro, A MICROSOFT 
ISENTAVA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE por possíveis danos 
causados  pelo projeto: “A MICROSOFT não  garante nem assume 
responsabilidade por perdas e danos de qualquer tipo  que 
possam decorrer, de forma exemplificativa: (i) da adequação das  
atividades previstas neste Acordo aos propósitos do MINISTÉRIO  
ou pela entrega de qualquer solução efetiva; e (ii) pela 
qualidade,  legalidade, confiabilidade e utilidade dos serviços, 
informações, dados,  arquivos, produtos e qualquer tipo de 
material utilizados pelas outras  partes ou por terceiros.”

O projeto, ainda que duramente criticado tanto na área de 
educação como de estatística, foi EXPORTADO PELA MICROSOFT 
EM PARCERIAS COM GOVERNOS, pelo menos de Brasil e Colômbia
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MAPEANDO OPRESSÕES

Somos críticas à ideia 
de sistemas de I.A. 
concebidos por autoridades 
para gerenciar de 
qualquer maneira a 
vida de comunidades 
marginalizadas. Esses 
sistemas tendem a 
ser desenvolvidos 
por estratos 
privilegiados da 
população, contra o 
livre arbítrio, sem 
ouvir a opinião, nem 
incluir participação 
e poder decisório em

todo o processo daquelas 
pessoas que têm sido 
os principais alvos 
desses sistemas. A 

transparência, apesar de 
importante, não basta. 

Não acreditamos na 
existência de uma 
I.A. justa, ética 
ou inclusiva, se 

o ponto de partida 
não forem processos 

que reconhecem 
desigualdades 
e injustiças 
estruturais. 

EXISTE UMA MATERIALIDADE DESSAS TECNOLOGIAS SOBRE NOSSOS CORPOS E TERRITÓRIOS.

A ideia de nuvem é uma metáfora alienante. I.A. roda em computadores, que são matéria, produto de 
extrativismo mineral, gastam água, energia, precisam de dados sobre nossas vidas, geram resíduos, 

e também muito lucro para quem vende essa narrativa tecnossolucionista.

Por outro lado, serve para que governantes se esquivem de responsabilidades estruturais e 
históricas, posando de inovadores, automatizando desigualdades e discriminação sob uma pretensa, e 
inexistente, neutralidade matemática que ganha o poder de decidir sobre o futuro de certas vidas.





FORTALECENDO RESISTÊNCIAS

Uma abordagem liberal dos Direitos Humanos, 
ainda que importante, falha ao ser muito 
focada no indivíduo e ignorar a força que 
relações de poder exercem sobre cada uma de 
nós. Já as teorias e práticas feministas 
constroem estruturas políticas para que 
possamos imaginar outros futuros e garantir 
experimentações de diversas formas de viver a 
vida. 
 
Como feministas, somos todas hackers. Temos 
anos de experiência hackeando o patriarcado. 
Assim, acreditamos que não precisa  ser 
especialista em tecnologia para falar das 
opressões que elas automatizam, nem para 
fortalecer resistências, pelo contrário. 
Esta zine é um convite para fuxicos futuros, 
para ampliarmos este debate, transpondo nossa 
criatividade política de resistências também 
para a área de I.A., e, quem sabe, para 
TAMBÉM DESCOLONIZARMOS NOSSOS IMAGINÁRIOS A 
RESPEITO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RUMO A 
TECNOLOGIAS TRANSFEMINISTAS. 



CRIATIVIDADE POLÍTICA PARA RESISTÊNCIA

Algumas situações de resistência feminista que funcionaram em nossas 
trajetórias e podem servir de estratégias para pensar esse contexto de I.A.

estratégia de 
comunicação 
segura

signal

proteção de 
ativistas/
lideranças 
locais

monitoração de 
publicações 
ofensivas contra 
mulheres nas redes

advocacy
cobrança 
do poder 
público

monitoramento 
constante via LAI 
para evitar sermos 
pegas de surpresa

decentralizar
conhecimento

formação 
política

experiências, 
cursos e 
oficinas

criar formas de 
inibir o uso dos 
nossos dados

Conteúdo baseado nos debates provenientes da oficina “Por que I.A. é uma questão feminista?”, 
realizada online em dezembro de 2021 com feministas de diferentes partes do Brasil. 



Algumas situações de resistência feminista que funcionaram em nossas 
trajetórias e podem servir de estratégias para pensar esse contexto de I.A.

mudança nos 
modelos de 
infraestruturas 
e plataformas 
que usamos

fontes de dados 
e transparência 
algoritmica

acesso a dados 
e códigos 
transversal a 
pautas feministas

combate aos 
modelos de dados 
historicamente 
patriarcais/
racistas/
lgbtfóbicos

diversidade na 
criação e manutenção 
do código, ensinar 
programação e infra 
nas periferias

afetos e 
solidariedade 
feminista ao invés 
de dados e lucro

divulgação na 
mídia

apresentar 
exemplos diretos 
de implicações nas 
vidas das pessoas

mapeamento 
de aliadas

articulação 
em rodas de 
conversa

mobilização 
nas redes, 
guerrilha 
digital

falar de 
diferentes formas, 
em diferentes 
locais, para 
chegar mais longe

CRIATIVIDADE POLÍTICA PARA RESISTÊNCIA

Conteúdo baseado nos debates provenientes da oficina “Por que I.A. é uma questão feminista?”, 
realizada online em dezembro de 2021 com feministas de diferentes partes do Brasil. 



Para descolonizar nosso imaginário sobre inteligência artificial, criamos o 
Oráculo de Tecnologias Transfeministas. 

FUTUROS ESPECULATIVOS 
TRANSFEMINISTAS
nosso poder de imaginar 
é também uma ferramenta 

revolucionária.  

Um jogo de cartas, 
como o tarot, que, sem 
predestinar ninguém a 

nada, nos traz valores 
transfeministas para 

ajudar a desenhar outras 
ferramentas,  projetadas 
por todas nós, que somos 

muitas vezes excluídas 
do processo criativo 

de desenvolvimento das 
tecnologias que modelam o 

mundo em que vivemos.

Bora imaginar outros 
futuros? Você acha o 
Oráculo para brincar 
em transfeministech.org. 
Se chegar a esboçar 
qualquer tecnologia 
transfeminista 
revolucionária 
consultando as 
cartas, compartilha 
com quem mais tiver 
imaginando pela hashtag 
#transfeministech.



CRÉDITOS
Esta zine é fruto de um processo coletivo facilitado pela Coding Rights. Escrita por Joana 

Varon e desenhada por Clarote, seu conteúdo foi baseado na plataforma 
queinteligencia.org, resultado de pesquisa realizada por Paz Pena e Joana Varon, com 

design e ilustrações de Clarote e desenvolvimento web de Diana Cury, com apoio da FIRN 
(Feminist Internet Research Network da APC). Parte do conteúdo da zine foi baseada nos 
debates provenientes da oficina “Por que I.A. é uma questão feminista?”, realizada online 

em dezembro de 2021 com a facilitação de Nanda Monteiro, Thiane Neves e Joana Varon. O 
Oráculo para Tecnologias Transfeministas (transfeministech.org), aqui mencionado, é uma 
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A zine está disponível para download em www.queinteligencia.org.
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